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VOORREDE.

Er bestaan zoo veel werken over 't Euddliisine, en daaronder zijn er zulke

voortreffelijke, dat liet onnoodig schijnt hun aantal te vermeerderen. Daarvan

was en ben ik zóó overtuigd dat ik er nooit toe zou zijn overgegaan dit

boek te schrijven, hadde ik niet in een onbewaakt oogenblik eene belofte

afgelegd, die ik niet wilde verbreken.

Na deze verklaring zal men wel willen gelooven dat liet niet toe te

schrijven is aan de zucht om nieuwigheden te verkondigen , wanneer de

uitkomsten waartoe ik geraakt ben in menig opzicht zoozeer afwijken van

die welke men aantreft in de werken der meeste gezaghebbende personen op

dit gebied. Het is mij zoo weinig te doen om mijne overtuiging — die

niet dan langzamerhand zich gevestigd heeft — aan andere op te dringen,

dat ik slechts enkele van de gronden tot staving van mijn gevoelen heb

aangehaald. Mocht de gewone lezer denken dat ik hier en daar te veel tot

technische bijzonderheden ben afgedaald, die alleen voor vakgeleerden eenige

waarde kunnen hebben, laat hij dan verzekerd zijn dat ik getracht heb de

maat niet te oversclirijdeii. Het is zeer nuttig, dat de lezer een denkbeeld

krijgt van de zwarigheden en onzekerheden , waarmede het onderzoek gepaard

gaat, want hij zal dan kunnen begrijpen hoe door verschillende onderzoekers

uit dezelfde gegevens verschillende gevolgtrekkingen kunnen worden afireleid.
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(.)nder de vele leemten van mijn werk is missrhien de grootste deze , dat

ik niet dan ter loops gesproken heb over het verband tusschen Jainisme

en Buddhisme. Er is in de laatste jaren veel licht verbreid over de eerst-

genoemde secte, maar de ware formule voor de mate van verwantschap,

waarin beide godsdiensten tot elkander staan, is m. i. nog niet gevonden.

Het was mij ondoenlijk een zelfstandig onderzoek naar die verwantschap in

te stellen, wilde ik niet de verschijning van dit boek tot een onbepaald ver-

wijderd tijdstip uitstellen.

H. KERN.
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Geschiedenis van het Buddhisme in Indië.

INLEIDING.

Het Buddhisme is, of wil zijn, eone heilleer, verkondigd door eenen

onfeilbaren leermeester. Zijn einddoel is hetzelfde als dat van elke wijs-

begeerte die streeft naar de kennis en bereiking van het hoogste goed, het

summum botium. Hetzelfde nu beoogt elke godsdienst, of om een minder

dubbelzinnig woord te gebi-uikon : elke religie. Doch terwijl het gezag van

den stichter eener wijsbegeerte niet onbeperkt is en onderworpen blijft

aan 't zelfstandig oordeel van den zoekenden geest, maakt een godsdienstig

stelsel aanspraak op volstrekte gehoorzaamheid aan de onfeilbare uitspraken

van eene hoogere macht, die haren wil door iniddcl van tusschenpersonen

aan 't menschdom openbaart. Wordt in den Ijoezem eener wijsgeerige

secte het gezag van den stichter zóó oppermachtig, dat het vrije ooi-deel

plaats maakt voor blinde volgzaamheid en de stern der koele rede verstomt

voor die van een dankbaar en geloovig gemoed, dan verliest zulk eene

wijsbegeerte heuren waren aard en neemt zij het karakter aan van een

godsdienst, of neemt zij althans een der kenmerken hiervan ovei-. Van

lieverlede zal de leermeester zijn karakter van menscli in de oogeu zijiiei-
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volgei's verliezen, want onfeilbuarliciil is, zooals de dagelijksciii- ondervinding

leert, in strijd met 's menschen natuur; en al belijdt de leerling met de

li|i[ieM dat zijn onvolprezen meester èn mensch èn onfeilbaar was, zijn

gemoed heeft, zijns ondanks, niet die tegenstrijdigheid geen vi'ede en

onwillekeurig zal hij den meester, dien bij voortgaat een mensch te noemen,

eigenschappen toeschrijven welke geen enkel mensch bezit of bezitten kan.

Hij zal dien «mensch" vereeren op de wijze zooals men anders lioogere

wezens vereert en ten slotte hem aanbidden. Met andere woorden: de

meester wordt een God voor hem en verricht daden welke de overlevering

aan de bovenmenschelijke, goddelijke wijzen en verlichters der wereld

toeschrijft. Wat ook het punt van uitgang geweest zij, waar men eenmaal

zoover gekomen is dat men aan eenen leermeester bovennatuui'lijke eigen-

schappen toeschrijft en goddelijke vereering bewijst, daar heeft men religie,

daar zijn de bestanddeelen van eiken godsdienst, geloof, vroomheid en

gehoorzaamheid . aanwezig.

In 't Buddhisme vindt men die vereischte bestanddeelen terug en daarom

mogen wj het met recht en in overeenstemming met het algemeen

gevoelen als eene religie beschouwen. Daaruit vloeit evenwel nog niet

voort dat de stichter er van zelf eene geheel nieuwe en volledige ont-

wikkelde heilleer verkondigd zou hebben. Evenmin volgt zulks uit het aan te

nemen feit dat hij in verzet kwam tegen enkele der in zijn tijd heer-

schende god.sdienstige instellingen en begrippen. De inhoud zijner leer

verschilde weinig van dien zijner tijdgenooten zooals wij <lie vooral in de

Upanishads vinden, en zoo hij het gezag van den Weda, de heilige

schrift ' ontkende, dan deed hij niets anders dan wat andere vóór hem

op andere of .soortgelijke wijze gedaan hadden, wanneer zij verklaarden

dat de Weda niet voldoende is ter zaligheid. In de scholen der wijs-

geeren, der brahmanen, vooi- zooverre zij niet een of anderen vorm van

' De term -heilige schrift" is niet geheel juist, omdat de Weda mondeling werd overge-

leverd, doch aangezien het wezen eener heilige ojienbaring niet ligt in de wijze waarop ze

van geslacht tot geslacht wordt voortgejilant , zal men aan de boven gebezigde \iitdrukkiug

wel geen aanstoot nemen.
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nihilisme huldigden, -was men het. bg alle vei-schilpunten , daarover eens

dat de hoogste zaligheid, die altoos ondei'scheiden wenl van hemekch

geluk en veel hooger staat dan dit laatste, alleen door nadenken, door

volkomen indringen in 't wezen der dingen kon bereikt woixlen. Zulk

een ideaal kon, volgens de heei'schende meening. niet door een ieder

nagestreefd worden ; voor den gemeenen man werd zij onbereikbaar geacht.

De groote daad van den Buddha bestond, schijnt het, daarin dat hij tegen

elk exclusivisme opkwam, luider ten minste dan andere zqner voorgangei-s

en tijdgenooten de overtuiging uitsprak dat iedereen, onafhankelijk van

maatschappelijken stand of geleei"de opleiding, het hoogste heil mocht en

moest trachten te bereiken. Zijn vei-zet — indien vsij het zoo mogen

noemen — bestond , althans ten deele. in eene populariseering van de

metaphysisch-ethische stelsels der scholen.

Om de beteekenis van hetgeen de Buddha ondernam eenigszins naai*

waarde te schatten, moeten wij. zooveel de gegevens toelaten, ons

verplaatsen in den tijd waarin de secte ontstond. De voornaamste bronnen die

ons daartoe ten dienste staan zqn de reeds vermelde Upanishads en eenige

Brahmana's, welke als nageno^ gelijktijdige uitingen van den Indischen

geest mogen beschouwd woi-den.

Upanishads, d. i. les waardoor men in eene leer wordt ingewijd, is de

naam van verhandelingen over bespiegelende wijsbegeerte. De echte

Upanishads maken voor de Hindu's een deel uit van de gewqde oorkonden

en heeten dan ook Wedanta's. ' De Bralunana's sluiten in ruimeren zin

de Upanishads in zich, maar behelzen, in engeren zin, beschouwingen en

redeneeringen over vTaagpunten van zuiver theologischen en liturgischen

aard. De Europeesche kritiek scheidt Bi-ahmana's en Upanishads af van

den eigenlijken Weiia, den ouden heih'gen tekst, en in zeker opzicht te

recht, omdat die metaphysisch-ethische en theologisch-liturgische werken van

veel jonger dagteekening zijn en van anderen aard dan de oude Sanhitè's

van Mantra's, d. i. bundels van liederen, waai-uit de Wedische tekst bestaat.

Opgevat als -slot, doel Tan den Weds", maar eigenlijk vat wij zouden noemen -de kern

Tan den Weda".

4*
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Tegen de Europeesche kritiek zou de Hindu kunnen aanvoeren dat de

canon van 't Oude Testament tocli ook boeken bevat van zeer verschillenden

tijd, en dat in allen gevalle het gezag van 't bespiegelend gedeelte der

in zijn oog gewijde schriften even groot is als dat der offerzangen, lof-

zangen op goden, gebeden enz., terwijl de invloed er van op 't geestelijk

leven onvergelijkelijli grooter geweest en gebleven is dan die der Mantra's.

Hoezeer de Upanishads en Brahmana's stellig tot een later tijdperk

behooren dan de liederbundels, is de natuurbeschouwing die ten grondslag

ligt aan de metaphysische bespiegelingen nog dezelfde als in den voortijd.

In niets komt de verwantschap van de denkbeelden, waarvan de Upanishads

doordrongen zijn, met de oudere mythenvormende voorstellingen meer uit

dan in de redeneeringen over het levensbeginsel in de natuur en in den

mensch: de dtman.

De afman — een woord dat wij te vertalen hebben met ziel, geest of

eigen wezen, al naarmate het in tegenstelling gedacht wordt tot lichaam,

stof of -de buitenwereld — is het al doordringende, bezielende beginsel van

al wat leeft of geacht wordt leven te hebben. Gewoonlijk wordt hij ver-

eenzelvigd met licht, soms ook met lucht. Beide komen eigenlijk op hetzelfde

neder, omdat men het licht beschouwde als een gewijzigden vorm van de

lucht of beide als verschillende toestanden van één en denzelfden aether.
'

De dtman, de levensvonk welke den mensch, de goden, enz. bezielt, is

één in wezen met het licht dat wij in de zon aanschouwen. Zonder

dtman is er geen persoonlijkheid, en omgekeerd, alles wat een dtman heeft,

is een persoonlijk wezen. Derhalve zijn de goden, d. i. de persoonlijk

gedachte krachten en verschijnselen der natuur, levende wezens. Niet

zelden wordt de dtman dan ook purusha, d. i. persoon, individu, geheeten;

met welk recht zal later blijken.

De dtman is ook het bewustzijn. Vermits datgene wat bewustzijn is

niet tegelijkertijd bewustzijn heeft — want het bezetene is iets anders

' Soms is de ontwikkeling deze: «uit dezen diman ontstaat de aether, uit den aetlier de

lucht (en: wind), uit de lucht het (llikkerende) vuur". Hier is de dtman dus iets subtielers

uoK dan de aether.
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dan de bezitter —; vermits verder alleen diegene welke bewustheid heeft

gezegd kan worden zelfbewust te zijn, zoo volg-t, dat het bewustzijn, de

ètman op zichzelf, niet zelfbewust is. De Himlu ilrukt dit aldus uit: dat

de ótman verlicht, maar niet voor zich zelven licht. Datgene wat verlicht

wordt is, bij den mensch, in de eerste plaats het verstand, een zuiver

stoffelijk werktuig dat eerst door in aanraking te komen met den atman

kan werken, evenals een camera ohscura alleen onder invloed van 't licht

lichtbeelden kan voortbrengen. Uit het verstand ontwikkelt zich dan het

zelfbewust gevoel, dan de aandoeningen van 't gemoed, en zoo verder.

Ofschoon de Indiërs theoretisch erkennen dat het bewustzijn op zich

zelf geen bewustheid heeft, zijn zij geneigd om in den loop hunner rede-

neering dit beginsel ter zijde te stellen, zooals wij later in de gelegenheid

zullen zgn op te merken.

Het spreekt van zelf dat indien men het bestaan van een bezielend

element aanneemt, er ook iets anders wezen moet dat bezield wordt. Dit

laatste is de stof. Gelijk de zon reeds in den Rgweda genoemd wordt

»de Atma/>i van al wat zich beweegt en wat onbewegelijk is", gelijk dus

alles wat door de scheppende zon ten leven gewekt wordt iets anders is dan

de zon, zoo moet in elk schepsel de levenswekker onderscheiden zijn van

hetgeen gewekt wordt. Zoolang men geest en stof als twee zelfstandig-

hedon scheidt, blijft men dualist. Dualisten zijn er onder de Indische wijs-

geeren steeds geweest en zijn er nog, maar in de Upanishads is reeds

duidelijk het streven ziditbaai- om te komen tot eene volstrekt monistische

wereldbeschouwing. Om aan 't dualisme te ontsnappen, kon men twee

wegen inslaan; óf stof en geest pogen te verklaren als twee vei-schijnings-

vormen van één en hetzelfde iets, hoe men het noemen wilde, óf alle

waarneembare vormen verklai-en voor iets onwezenlijks, een schijn, en

den geest beschouwen als het eenig waarachtig bestaande. Den laatsten

weg heeft de latere Wed'inta-wijsbegeerte gekozen; alle w^erkelijk bestaan

der stof wordt ontkend.

Dat deze oplossing van 't raatlsol, zooals de latere Wedünta geeft, op een

ijdel woordenspel berust, is klaar. Immers, .sciiijn is nooit de ontkenning
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van zijn, maar een gewijzigd zijn. Aangezien de scholastieke ontwikkeling

van den Wedanta tot een later tijd behoort, kunnen wij dat stelsel hier

laten rusten, om over te gaan tot eene beschouwing van de denkbeelden

eens leeraars, die in de Brahmana's en Upanishads optreedt met een

gezag zooals aan geen ander zijner tijdgenooten toegekend wordt. Wij

bedoelen Yajfiawalkya.

In een gesprek met zijne vrouw Maitreyi over onsterfelijkheid, zegt ge-

noemde wijze: «Gelijk een stuk zout in het water geworpen zich in het

water oplost, zoodat men het er als het ware niet meer uit kan halen

en het water, overal waar men het ook grijpt, zilt is, zoo ook ontstaat

dit groote wezen, dat oneindig, onbegrensd," eene massa van kenvermogen

is, uit de schepselen dezer wereld en gaat het weder in hen op. Nadat

men gestorven is, heeft men geen zelfbewustheid meer". De bedoeling

hiervan is, dat het groote wezen, de dtman, de gansche natuur doordringt,

als het ware doorzult, op de wijze als- 't zout het water. Zoolang zout

en water verbonden zijn, vormen zij, om zoo te zeggen, één geheel: men

kan de twee niet scheiden, ofschoon ze in de gedachte kunnen onder-

scheiden worden als twee verschillende zelfstandigheden. Van den geest,

die — beschouwd als een geheel, eene som — oneindig is en onbegrensd,

heeft elk schepsel een deel dat in hoedanigheid niet van 't geheel verschilt,

evenmin als een druppel zout water anders smaakt dan de geheele zilte

massa. Mèt het schepsel woi-dt de geest, het kenvermogen, het bewust-

zijn ' geboren; mèt den dood van het schepsel, d. i. met de vernietiging

van 't organisme, lost zich het bewustzijn — het stuk bewustzijn, als wij

zoo zeggen mogen — weder in 't geheel op. Het bewu.stzijn als kracht

gaat dus niet verloren, maar afgescheiden van de stof, of hoe men dat

wat niet-geest is noemen wil, heeft het bewustzijn geen zelfbewustheid,

kan het deze niet uitoefenen. "Waarom dit, volgens Indische grondstellingen,

zoo is, hebben \\ij boven trachten duidelijk te maken. Yajfiawalkya laat

zelf op de wedervraag zijner vrouw eene soortgelijke nadere opheldering

volgen, die in hoofdzaak met de reeds gegevene overeenstemt.

' D. i. bewustzijn opgevat als oorzaak dat een organisme zelfbewustheid heeft.
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Uit (Ie woorden van Yajriawalkya lilijkt dat, naar zijn gevoelen, de toe-

stand van bewustheid, het werkdadig bewustzijn, tot voorwaarde heeft eene

verbinding van geest, van zuiver bewustzijn, met iets anders; doch wij

hebben geen recht om uit zijne woorden af te leiden dat hij den geest

zelven voor een jjrodiict hield van stoffelijke elementen, zooals bijv. de In-

dische materialisten het denken voor een gistingsproces hielden. Een waar

monistisch stelsel had liij niet. Dit komt nog duidelijker uit, wanneer de-

zelfde Wijze bij eene andere gelegenheid op de vraag y>yva.t is de dtmmi?"

ten antwoordt geeft: »hij is dat wat als één en onileelbaar wezen ' in

't binnenste van het hart als licht zich openbaart". En iets verder laat

hij er op volgen: «dezelfde itbnan die als een uit kenvermogen bestaand

één en ondeelbaar wezen zich bij de geboorte nii't het lichaam vereen-

zelvigt en dientengevolge met allerlei euvel behebt wordt, die wordt, wan-

neer hij bij den dood henengaat, van alle euvel vrij". Elders uit de Wijze

zich in dezer voege: iiGelijk de afgelegde huid van een slang levenloos,

weggeworpen ligt bij een mierenhoop ^, zoo ook ligt dit lichaam (van

eenen doode). Dan is deze wijze dfman, welke geen beenderen, geen

stoffelijk hulsel meer heeft, het brahma ^ zelve, hel oneindige zelve".

Men ziet dat de atmcui iiier »wijs" genoemd wordt in strijd met

hetgeen wij vroeger opgemerkt heblien: de geest is «wijsheid", en dus

niet «wijsheid lielibende". Zelfs indien liier .sprake was van den geest

van iemand die door 't bereiken dei' hoogste wij.sheid reeds bij zijn

leven de zaligheid verworven heeft — gelijk sommige Indische uitleggers

meencn— , dan blijft de tegenstrijdigheid niet minder bestaan, omdat de geest

' Hier wordt in den tekst het woordt purus/ui
,

pcrsouii, iudividii, gebezigd.

' Slangen plegen grarne zich in mierciiliooiien te nestelen.

" (Jnder hrahma ot' het hoogste hrahma verstaat de Indiër: -de rede, de hoogste openharlng,

't eeuwige leven, God". De twee laatste begrijipen zijn niet alleen bij de Indiërs nauw verbonden,

ook in de Christelijke kerk vindt men sjioren dat God en 't eeuwige leven gelijk gesteld worden;

o. a in een Ncderduitsche geloofsbelijdenis van ongeveer 1100 na Clir. treft men deze merk-

waardige woorden aan: »Ik geloof dat Ik dan daar (d. i. liiernnniaals) loon ontvangen zal naar

mate van hetgeen ik zal bevonden worden te zijn ten jongsten ilage. Ik geloof in het eeuwige

leven, dat God :elve is". Bedoeld Credo stajit in de "Denkniiiler" van Müllenliolïen Soherer,

bl. 245.
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ook Ijij die veronderstelling als volkomen van 't organisme gescheiden

gedacht wordt.

Dezelfde verwarring tusschen den geest als bezieler en den tengevolge

der bezieling denkenden persoon, tusschen de oorzaak der persoonlijkheid

en de levende persoonlijklieid, keert telkens terug in de voorstellingen om-

trent het üjiiienvezen. Op zich zelf gedacht is het hoogste wezen onper-

soonlijk, doch zoodra hij zicli openbaart, wordt hij persoonlijk en zelfbe-

wust. Daar nu de geest die zich openbaart, bijvoorbeeld in de zon, als

persoonlijk en bewust gedacht w'ordt, en toch dezelfde is als de niet

geopenbaarde geest, worden feitelijk de persoonlijke eigenschappen op het

in abstracto onpersoonlijke wezen overgebracht.

De tegenstrijdigheid waaraan, zooals wij gezien hebben, YSjiïawalkya

niet ontsnapt is, komt in de Upanishads meermalen voor, en is, wat meer

zegt, de hoeksteen geworden waarop het stelsel der zielverhuizing of weder-

geboorte rust; een stelsel hetwelk in 't Buddhisme geen mindere rol speelt

dan in andere Indische gezinten. Deze leer der wedergeboorte, zooals wij

die in de Upanishads volkomen ontwikkeld vinden, komt in hoofdzaak op

het volgende neder.

De dtman, die op zich zelven vlekkeloos rein is gelijk het licht der zon

in vollen luister, wordt, wanneer hij met het stof eene verbinding aan-

gaat, deel gaat uitmaken van een levend organisme, door die verbinding

bezoedeld, althans gekleurd, gelijk het witte licht van den helderen dag

gekleurd wordt door "t in schijn zoo liefelijke, maar verraderlijke schoone

rood der schemering. Door de aanlokselen der zinnen laat de dtman, het

aangeboren blank der onschuld verliezende, zich verleiden tot handelingen

die in strijd zijn met zijn ware wezen, waarvan hij hoe langer zoo meer

afwijkt. Ramp en zonde — beide is één — treft hem. Om liieraan te

ontsnappen moet hij tot zijne oorspronkelijke reinheid terugkeeren; hij moet

zich zelven leeren kennen, want alleen door volkomen kennis van zijn

eigen wezen kan hij los worden van de knellende banden der stof, van

't lichamelijk bestaan. Alleen daardooi' kan hij der Verlossing deelachtig

worden. Zoolang dat hoogste doel, dat summum bonum, niet bereikt is,
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blijft hij gevangen in de banden der stof, en als de mensch sterft, wordt

de verbinding van den dtman met het lichaam wel opgeheven, maar de in-

vloed van die verbinding blijft voortduren; hij is niet meer zoo vlekkeloos

als hij wezen moest en daarom kan hij zijnen oorspronkelijken staat niet

aannemen. Na korter of langer tijd verbindt hij zich op nieuw met een

organisme, wordt wedergeboren, en wel. naar gelang van 't goede of

kwade dat de mensch in zijn vorig leven verricht heeft, in een gunstiger

of ongunstiger toestand dan voorheen. Hij die eenmaal mensch was kan

wedergeboren worden als een hooger wezen, zoo hij zich zulks waanlig

gemaakt heeft; kan echter ook afdalen in de rij der schepselen tengevolge

van zonden en euveldaden. Al kan de mensch door eigen verdienste zich

een betrekkelijk hooge mate van geluk verzekeren, den hemel verdienen,

daarmede mag hij zich niet tevi'eden stellen. Want de hemelvi'eugde is

beperkt, omdat zij noodzakelijk evenredig moet wezen aan de som van

goede werken die de mensch verricht heeft; daar deze niet oneindig tal-

rijk zijn, kan de hemelvreugde evenmin oneindig duren als de helsche

straf voor den booze. Uit hemel of hel keert de ziel weder in den maal-

stroom des levens, den Sansö.ra, terug om een nieuw leven te beginnen

en op nieuw in de gelegenheid gesteld te worden om naar eeuwige Ver-

lossing te streven. De oorzaak van de noodzakelijkheid der wedergeboorte

ligt in de iiandelingen (karma) van den persoon zeiven; de voorwaarde

om aan de wedergeboorte voor goed te ontsnappen is: volkomen kennis

van het wezen des dtmans.

De onhoudbaarheid dezer leer springt in 't oog, ten minste bijaldien

men aan de Indische grondstellingen omtrent het wezen van den dtman

va.sthoudt. Immers, niet de dtman handelt, maar het indiviilii waarvan

de dtman het levenwekkende bestanddeel is; de geest is en blijft, zelfs

volgens uitdiTikkeiijke verklaring der Indiërs, een lijdelijk getuige der imn-

delingen. Niet dan door misverstand kan hem eene goede of kwade daad

toegeschreven worden. Tracht dat misverstand te voorkomen, dan zal de

louter in schijn bezoedelde reinheid des dtmans blijken. Om duidelijk te

maken hoe de geest in wezenlijkheid steed.s vlekkeloos blijft, maken de
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Indiërs gebruik van een beeld: gelijk het kleurlooze kristal door in aan-

raking gebracht te worden met eene roos, de kleur der roos schijnt aan

te nemen, doch terstond zijne oorspronkelijke reinheid weder aanneemt,

zoodra de roode bloem verwijderd is, zóó is het met den geest. De gevolg-

trekking ligt voor de hand; om den geest in zijn waren staat van vlekke-

looze reinheid te herstellen is niets anders noodig dan hem te scheiden van

de stof.

Inderdaad schijnt zich Yajnawalkya volgens zijne boven meegedeelde

•woorden de zaak ook zoo voorgesteld te hebben, dat met den dood de

Citman alle euvel achterlaat. Maar het is niet te ontkennen dat de heer-

schende meening eene andere was.

Tei"wijl Yajiïawalkya den geest na den dood zelfbewustheid uitdrukkelijk

ontzegt, wordt elders daarover op twijfelenden toon gesproken. Zoo lezen

wij in een der Upanishads: »er bestaat twijfel, hoe het met den mensch

na den dood zal gaan; sommige zeggen dat hij dan nog bestaat; andere,

dat hij niet bestaat; dit zoude ik door uw onderricht willen te weten

komen." Het antwoord is ontwijkend en in 't algemeen kan men zeggen

dat de Indiërs er toe overhellen om op zulk eene vraag te antwoorden:

))dat weet de gi'ootste Wijze niet." Wij moeten hier nochtans bijvoegen

dat zij den staat van den volmaakten en verlosten geest vergelijken met

den vasten, gezonden slaap die door geen droomen gestoord wordt, nooit

met den wakenden toestand.

Het kan bevreemden dat een leerstuk, zoo weinig strokende met de

grondbeginselen der Indische rnetaphysica, zich blijvenden ingang heeft

weten te verschaffen bij een volk, dat anders in scherpte van dialektiek

en stoutheid van denken voor geen ander onderdoet. De bevreemding

neemt toe, als wij weten dat het leerstuk van de wedergeboorte en het

karma volstrekt niet op gezag van de oude heilige teksten is aangenomen.

Integendeel, in de Mantra's is geen spoor daarvan te vinden. Mocht het

geloof er aan toen reeds bestaan hebben, dan is het als van geene waarde

erkend geweest en kan het zich eerst later zoo ontwikkeld hebben.

Indien wij eene verklaring van dit verschijnsel zouden moeten beproeven.
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zoude het deze zijn, dat het rechtvaardigheidsgevoel van den Indiër

bevrediging vond in het geloof dat de mensch aan zich zelven geluk en

ongeluk te danken heeft. Het was liem een troost bij de wederwaardig-

heden en verdrietelijkheden des levens te mogen denken dat zijn lieter ik

boven 't stof vei'lieven was en dat het enkel en alleen van zijne eigene

inspanning afliing dat betere, hoogere te leeren kennen, of liever te

herkennen in zijne vlekkelooze reinheid. De eischen van het gemoed zijn

machtiger geweest dan die der dialektiek.

Het hoogste doel van den mensch is: te streven naar verlossing. Deze

is afhankelijk van een volkomen inzicht in 't ware wezen van den

atmav. Om nu dien graad van keimis te bereiken is aanhoudend en

ongestoord nadenken, de krachtigste inspanning des geestes {yoga) noodig.

Maar tot zulk eene inspanning zal men niet in staat zijn, tenzij men

vooraf zich geoefend hebbe om de hartstochten in bedwang te houden,

het gemoed te reinigen en af te trekken van de aanlokselen der wereld.

Een kraclitig middel om den geest voor te bereiden voor zijn hoogste

taak: de kennis van het allerhoogste, is de betrachting der deugd.

Deugdbetrachting bestaat in 't vervullen der plichten die uit de gods-

dienstige voorschriften of de maatschappelijke instellingen voortvloeien.

Van daar dat het Indische woord dhanna zoow-el plicht, wet, rcciit, orde, als

deugd en verdienstelijkheid uitdrukt. Uit den aard der zaak wordt de

dharnui nu eens in luinier, dan weer in beperkter zin opgevat en gelden

niet alle plichten voor alle gelijkelijk of in dezelfde mate. Minder om den

ornvang dan om den aard der plichten te leeren kennen, volge hier een uittreksel

uit een der Upanishads, waar de leermeester den leerling aldus vermaant:

sSpreek de waarheid. Betracht uw plicht. Wees niet nalatig in uwe

studie, en als gij uwen leermeester het hegeerde loon zult afgedaan

hebben, zorg dan dat de linie van uw geslacht niet afgesneden worde. '

Vei"zuim niet uwe plichten jegens de goden en jegens de geesten der

' Dat wil zeggen: begeef u onmiddellijk na volbrachten studietijd in den echt om kroost

te venvekkcn , of, zoo u geen kinderen geboren worden, eenen zoon aan te nemen.
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afgestorvenen. Vereer uwe moeder. Vereer uwen vader. Vereer uwen

leermeester. Vereer uwen gast. Leg u toe op handelingen die onbe-

rispelijk zijn, niet op andere. Huldig datgene in mijn, uws leermeesters,

handel en wandel wat goed is, niet het andere, en zoo er andere geleerden

zijn die liooger staan dan ik , ruim liun dan ook eene hoogere plaats in.

Geef (uwe gaven) uit een willig hart; geef nooit uit een onwillig hart.

Geef inet bevalligheid, zedigheid en schroomvalligheid. Geef met geest

des onderscheids. En als gij in twijfel verkeert wat u te doen staat of

hoe gij u te gedragen hebt, gedraag u dan zóó als in een gelijk geval

verstandige, kundige, bevoegde, zachtzinnige, gerechtigheid minnende

brahmanen zouden handelen".

Zoo in het hier aangehaalde stuk eene stelselmatige opsomming der

verschillende deugden gemist wordt, uit andere werken zouden wij licht

meer dan één classificatie kunnen aanvoeren. Wij zullen zulks echter

niet doen om ons bestek niet te overschrijden. Alleen zij hier nog ver-

meld dat de volgorde der hoofddeugden niet overal dezelfde is, evenmin

als het aantal. Als eerste van alle deugden wordt beschouwd waarachtig-

heid , oprechtheid ; daarom wordt het collectief begrip van deugd , dharma,

door de Hindu's gewoonlijk omschreven, met satyddi, d. i. «waarachtig-

heid enz." Hoe in 't Buddhisme de deugden gerangschikt worden, zullen

wij later behandelen.

De ware oefenschool der deugd is de maatschappij, doch voor bespiegeling,

voor het rustige denken is deze zeker niet de meest geschikte plaats. De

ondervinding zal hein die zich wijden wil aan ongestoord nadenken ten

einde het allerhoogste te begrijpen , leeron , hoe licht men telkens gestoord

wordt door de ijdele vermaken en ontelbare jammeren dezer woelige

wereld. Zelfs de ijverigste moet zich wel eens den moed voelen ontzinken

om voort te gaan in zijn streven naar volmaking en eeuwige zaligheid.

Krijgt hij nu eenmaal de vaste overtuiging dat de wereld hem onover-

komelijke beletselen in den weg legt om zijn ideaal te bereiken, wat dan

te doen? Er schiet niets anders over dan: de wereld te verzaken. Laat

hij afstand doen van al wat hein aangenaam is; afscheid nemen van alle
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die hem dierbaar zijn. Laat hij bloedverwanten, magen en vrienden

verlaten, zich afzonderen in de eenzaamheid, leven als kluizenaar of rond-

zwerven als iemand zonder huis, zonder have, zonder verwanten, zonder

makker. Daar in de wildernis, of onder vreemden van wie hij niets

anders verlangt dan eene aalmoes om in 't leven te blijven, behoeft hem

niets meer af te trekken van ernstig gepeins over de hoogste vragen der

menschheid. Kalm, in vrede met zich zelven en met de hem omringende

natuui', onbekommerd om hetgeen lüj eten of di'inken of hoe zij zich

kleeden zal, kan hij alle krachten inspannen om door voortg(^zet nadenken

den hoogsten trap der wijsheid te bereiken , het ware wezen van den

atman te begrijpen, totdat de ure der verlossing slaat.

Zulk eene levensbeschouwing moest van zelve leiden tot eene overmatige

ontwikkeling van 't kluizenaarsleven en 't monnikdom, welke door hot

klimaat van Indië buitendien reeds begunstigd werden. Aan den andoren

kant spreekt het van zelf dat evenmin in Indië als elders het algemeen

den heilstaat van asceet, van monnik kon of wilde omhelzen. Daargelaten

dat de groote meerderheid der bevolking zulk een leven — met allen

eerbied overigens voor de waardige wereldverzakers — niet begeerlijk

vond noch kon vinden, verzette zich de inrichting der maatschappij tegen

eene onbeperkte uitbreiding van het wijsgeerig a.scetisme. Alleen de leden

van de drie hoogere of heerenstanden (arya^s) genoten eene zoodanige

opleiding dat zij er aan konden denken het hoogste doel door middel van

kennis te bereiken. De studie der h(nlige schrift werd eene onmisbare

propaedeusis geacht voor hom dio oonmaal hot wezen van den dtman

wilde doorgronden, tot het brahma wilde ingaan, en al werd de studie

van den ouderen Weda en dii; van alleiloi daarmee samenhangende offer-

plechtighedon en uiterlijkheden ton tijde dor Upanishads gering geschat

in vergelijking met de esotfirische leer van 't hrahtna, ze bleef toch als

eene inleiding beschouwd worden tot de hoogere wetenschap. Daar de leden

van den vierden stand, de QCidra's, van do studio dor Weda's uitge.sloten

waren, misten zij de voorbereiding om, in dit loven, naar verlossing te

streven. Zij moesten zich tevreden stellen mol do geneugten des hemels,
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die zij door petrouwe pliciitsbetraclilinn; evengoed konden deelachtig worden

als ieiicr ander. Eerst na wedergeboren te zijn, en wel in een lioogeren

stand, zou een Cudra het hoogste doel kunnen nastreven.

De medegedeelde theorie — het moet uitdrukkelijk gezegd worden —
hei.'ft alleen betrekking op het streven naar verlossing door middel van

kennis. Ze sloot geenszins de mogelijkheid uit dat lieden van allerlei

stand biui geesiclijke behoeften trachten te bevredigen door in ernst of

voor de liMis leden ti.' \voi-ilen van geestelijke congregaties. In de dagen toon

het üiidilbisuie (iiit.-liuid schijnen rlergelijki; broederschappen van moimiken

reeds weinig minder talrijk geweest te zijn dan later. Op den voorgrond

staan, in de oudere Buddhistische geschiiften, verschillende oi-den van

Jaina's, zooals Nirgrantha's, Digambara's enz. Van brahmaansche orden

is zeldzaam sprake; de eenigste welke uitdrukkelijk genoemd wordt is die

der Ajiwaka's. die vereerders zijn van Narayana.

Omti-ent de inrichting en de bestanddeelen dier geestelijke orden is ons

weinig met zekerheid bekend. Zooveel echter weten wij dat enkele er

van kloosters hadden en gehate concurrenten waren voor de nieuwe orde

door den Buddha gesticht. Daaruit mag men afleiden dat de Jaina's en

Buddhisten uiterlijk weinig verschilden, want concurrentie bestaat slechts

tusschen gelijken. Hierbij komt dat de Hindu's beide secten met dezelfde

namen aanduiden, zonder dat hun daarom 't onderscheid tusschen beide

onbekend is. De onderzoekingen van den laatsten tijd hebben aan 't licht

Tebi-aclit dat de erkende stichter van liet tegenwoordig nog bestaande

Jainisme, Wardhamana, bijgenaamd Jiïataputra, en gewoonlijk aangeduid

met den titel van Mahawira, d. i. groote held, groot man, een ouder

tijdgenoot was van den Buddha. '

Aan het hoofd der congregaties stonden zonder twijfel vaak lieden uit

brahmaansche familiën, doch niet altoos, en in geen geval mag de vol-

ledige ontwikkeling van 't nionnikdom en de uitbreiding er van over alle

' EiiJenlijk hail Colebrooke dit reeds aauf;etoond, duch op onvolkomene gegevens. In onzen

tijd heeft H. Jacobi in zijne voorrede oj) 't Kalpasfitra een vollediger betoog geleverd van de

prioriteit van 't Jainisme.



INLEIDING. 15

klassen den brahnianenstand tot verdienste of verwijt aangerekend worden.

De stoot moet intussclien van de geleerden zijn uitgegaan en hun denk-

beelden zooals wj die in de Upanishads aantreffen, bevatten de lioogste

en edelste uitdrukking van liet geestelijk en zedelijk bewustzijn van den

Indiër onmiddellijk vóór en na den tijd des ontstaans van 't Buddliisnie. Met

waarheid heeft dan ook een Fransch schrijver ^ de Upanishads gekenschetst,

wanneer hij zegt:

»Het zijn bovenal aansporingen tot het geestelijk leven, die. hoe duister

en verward ook, soms een verheven en aangrijpenden indruk op het ge-

moed maken. Het is alsof het gansche godsdienstige leven , dat men in

de ritualistische literatuur te vergeefs zoekt, zich in deze geschriften ge-

concentreerd heeft. De toon die er in heerscht, vooral in toespraken en

gesprekken, w;iar hij zich soms kenmerkt door buitengemeene liefelijkheid,

is die eener vertrouwelijke preek. In dit opzicht is er niets in de letter-

kunde der brahmanen wat zoozeer op een Buddliistisch sütra gelijkt als

enkele stukken uit de Upanishads, met dit onderscheid evenwel, dat in

verhevenheid van gedachte en stijl deze stukken alles overtreffen wat wij

tot nog toe van de preeken der Buddhisten kennen".

De liefelijkheid van toon, waarvan hier gewaagd wordt, is geheel in

overeen-steimning met den zachtzinnigen geest die ons in de Indische zede-

kunde, van vt'r.schiUende secten, zoo dikwijls treft. Kahnte, lijdzaamheid,

mededoogen, welwillendheid, vriendelijkheid, ze treden ons in de geschriften

der Indiërs van vi-oeger en later tijd telkens tegemoet. Veel meer dan

bij eenig ander volk ki^mt de angstvallige zorg waarmede zij het ver-

mijden eenig schepsel leed te doen, de ahinsd, op den voorgrond. In

scherpe tegenstelling tot die zachtmoedigheid staat de gestrengheid dci- In-

dische strafwet, en, in mindere mate, de hooghartige taal van ridderdeugd

en krijgsmanseer, zooals men die in de heldendichten aantreft.

Niettegenstaande zulke tegenstrijdigheden, welke li-ouwcns bij allr volken

en in alle eeuwen voorkomen, kan uien zeggen dat zaclitzinnidieiil, of',

A. Bartli, in 7,ijnc "Heligions de rinile".
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wil men: zekei'e weekheid van gevoel, den grondtoon uitmaakt der Indische

zedeleer. Dat die geestesrichting alleen of vooral door den overwegenden

invloed dw' brahmanen zou gezegevierd hebben, laat zich eerder beweren

dan bewijzen, want wij moeten niet vergeten dat de geleerden een even

groot aandeel gehad hebben in ile samenstelling der wetboeken en der

heldendichten als in die der wijsgeerige geschriften. Zij hebben slechts

in woorden gebracht wat in 't gemoed van het Indische volk, althans

in ile hoogere standen, leefde. Hel voorbeeld van den Buddha, die een

kshatriija heet, is dan ook voldoende om te bewijzen dat zachtmoedigheid

en liefderijkheid jegens den naaste geenszins als 't uitsluitend erfdeel der

brahmanen beschouwd wei'd. Misschien zou men de waarheid nog nader

bij komen indien men beweerde dat èn zachtmoedigheid èn hooghartigheid

beide den Indischen geleerden .stand kenmerkten, dat hooghartigheid en

ridderlijkheid ook bij de ridders werd aangekweekt, terwajl de middel- en

lagere klassen zich vooral onderscheidden door weekhartigheid. Het is te

begrijpen dat de overdrijving dezer eigenschappen, waardoor ze in ondeugden

overslaan, in rechte reden zal staan tot de overeenkomstige deugden.

Na deze inleiding, welke bestemd is om den lezer te verplaatsen in den

geestelijken en zedelijken dampkring waann de Buddha-leer opgroeide, gaan

wij over tot het verhaal van het leven en de daden van den Grooten

Monnik.



EERSTE BOEK.

DE B U D D II A.

HOO FDSTU K I.

De Buddhalegende.

De geschiedenis van don Buddha is tot ons gekomen in 't gewainl dei-

legende. Of zijne geestdriftige vereerders, niet tevreden met de eenvoudige

menschelijke grootheid des Meesters, hebben, huns ondanks wellicht, zijn

beeld met een stralenkrans getooid en hem zelven omgeven mot vorste-

lijken, ja goddolijken luister; (M' ui de trekken van den Hoogsten Lecraar

van elke heidensche ' secte — die onveiandeilijk een god is in een

zijner openbaringsvormen — behooren den Meester van rechtswege en

van den ooreprong af, omdat liij een goddelijk wezen is.

Het is met de gegevens waarover wij thans te beschikken lieblien nog

onmogelijk de gi-enzen tusschen rnvtlie en geschiedenis In de legende af

te bakenen. Wol is waar zijn de meeste mythische trekken niet moeielijk

als zoodanig te herkennen, doch na aftrek daarvan zijn wij nog geenszins

zeker dat hetgeen na de schifting overblijft zuiver historisch is. In nadere

Oniicr Iieiclensfhc Indiërs verstaan wij alle die den Weda als hoofdbron van Iinn geloof

erkennen. Wij gebruiken dien tenn, niet om niin.icliting te kennen te geven — dat zij verre

van ons — maar omdat wij geen beteren wisten te bedenken. De uildriikking «llindu's",

door andere gebruikt, geeft aanleiding tot dubbelzinnigheid.

2
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iK^^cliouwinscn, welke later zullen volgen, zullen wij het beproeven de

twee ongelijksoortige bestanddeelen te scheiden, hoe onvolkomen die proeve

dan ook wezen zal. Vooraf echter moeten wij kennis maken met de

legende, zooals die in de Buddhistische kerk is aangenomen. Want al

maakte het mythische, andei-s gezegd goddelijke, element geen deel uit

van do ware geschiedenis des Meesters, liet zou toch een doel zijn van de

geschiedenis van den Buddhistischen geest, en dus een stuk van de geeste-

lijke ontwikkelingsgeschiedenis der menscldieid. Voorzeker zoude zonder

het optreden van een Meester het Buddhisme niet ontstaan zijn, maar

zonder de verbeeldingskracht zijner volgers zou de leer niet zulk eene aan-

trekkingskracht voor zooveel vrome gemoederen gehad hebben. Niet alleen

door hetgeen de Buddha werkelijk geweest is, gesproken en gedaan heeft,

maar ook door hetgeen lüj geacht werd geweest te zijn, gesproken en ge-

daan te hebben, heeft het Buddhisme zooveel zielen veroverd.

Tot grondslag voor de legendarische levensbeschrijving des Meesters

heblieii wij de overlevering in de Zuidelijke afdeeling ' der Kerk genomen,

niet omdat de historische waarde er van die der Noordelijke berichten

in eenig opzicht overtreft, maar omdat wij eone zuiverder afspiegeling van

't echte Buddhisme er in rneenen te mogen ontdekken. Niettemin zullen

wij hier en daar ook de Noordelijke overlevering meedeelen. In alle op-

zichten zullen wij de stof zóó trachten te Ijehandelen, dat de lezer voor zich

zelven over de waarde der verschillende verhalen zal kunnen oordeelen. ^

' Tot de ZiiiiU'lijke BiuUlhi.^tnn, wier Iieilige boeken i\\ 't Pali zijn oi)gesteld , behooren

,

gelijk men weet, de Singalcezen , liiirmeezen, Siamcezcn en Annamiten ; tot de Noordelijke,

wier heilige taal het Snnskrit is, de Nepalers, Tibetanen, Chiueezen, Mongolen, Kalmukken,

Jaj)anners en eenige hondeiden Balineezeu ; in vroegcren tijd de Buddhisten van Kamboja (in

Achterindiël, Sumatra en Java. De termen zuidelijk en noordelijk zijn dus niet geheel juist,

maar er zou niet veel gewonnen zijn met ze te vervangen door «Oostersche" en "Westersche Kerk".

* De voornaamste Zuidelijke bronnen voor de legende die wij geraadpleegd hebben zijn

:

1. de inleiding op de Jataka's die niet verder gaat dan de inwijding van 't door Anathapindika

gestichte klooster te C^rawastï; tot zoover is ons verhaal weinig meer dan eene hier en daar

bekorte vertaling dier inleiding; 2. de verspreide berichten in den Maha- en den Culla-wagga
;

'i. 't Pariuibbana-sutta ; 4. enkele stukken uit den commentaar op het Dhammapada. Be-

richten van de tweede hand vindt nieu: 1, iu de door Bigandet vertaalde Burmeesche Legeude

van Gautama , die veelal woordelijk met de inleiding op de Jataka's overeenstemt, voor
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Volgens de geijkte overlevering gelooven de Buddhisten dat or in do

ontelbare wereldtijdperken die den legcnwoordigen Bhadrakalpa. d. i. h(»il-

tijdperk, voorafgingen, onnoemelijk veel Buddha's. d. i. ontwaakten, wijzon,

leeraars, geweest zijn. Vau die alle weten zij zoo goed als niets te ver-

halen; alleen van de 24 Buddha's die den stichter hunner leer, Gautama-

buddha, voorafgingen, worden enkele bijzonderheden medegedeeld, welke

hier gevoegelijk met stilzwijgen kunnen worden voorbijgegaan. Gedurende

onmetelijk langen tijd had hij, die eenmaal als Gautama-buddha de Ver-

losser der wereld zou worden, zich voor die vei'hevene taak voorbereid.

Na in de op elkander volgende wedergeboorten al hooger en hooger in

wijsheid gestegen te zijn, had hij den rang bei'eikt van Bodhisatwa, d. i.

van iemand die bestemd is om als Buddha op liet wereldtooneel te ver-

schijnen. Van dit punt af begint eigi'nlijk de levenslegende van den aan-

staanden Heer der gemeente.

De Nooi-delijke Buddhisten plegen de geschiedenis van hun lieer en

Meester in l'i tijdvakken te verdeelen: 1. Besluit om van den hemel op

aarde neder te dalen '; 2. Ontvangenis: 3. Geboorte en eerste kindsheid;

4. Blijken van buitengewonen aanleg; 5. Huwelijk; 6. Verlating der

familie en verzaking der wereld; 7. Monniksleven; 8. Strijd met den Booze;

9. Zegepraal en bereiking van volmaakte wijsheid; 10. Prediking van en

propaganda voor de leer der Verlossing; 11. Zalig afsterven; 12. Uitvaart

en vei'deeling der relieken.

Deze verdeeling zullen wij gedeeltelijk, maar, om redenen van uiterlijken

voi'm, niet onvoorwaardelijk volgen.

zooverre de laatste loopt; 2. Ilardy's Manuiil of Budlrhm
, geijut uit Siiigalceschc broniion

die niet zelden afwijken van de inlcidiiiL' op de Jiitaka's en dus ook van Jiigandet; 3. enkele

stukken in Burnoufs aantcckeningcn op den l.otus de la boune Lui. — Van dü Noordelijke

overlevering slond ons alleen de I,alitaH istara Icn dienste, licriehteii uit de tweede hand zijn

ontleend aan: 1. Schicfner's Tihetiiche Lebeiusbeschrnbnwj (^dki/amimis ; i. Burnoufs Intro-

dnciion a l'hisioire du Buddhismc indien.

' Het oorspronkelijke woord voor afdalen, Skr. awalarali, bctcckent (,'«w'>""'ij'< «opdagen,

zijn vcrsehijning maken". Waar gesproken wordt van een awatilra der zon mag men hel

zelfs niet anders vertalen dan met «opdnging, verschijning". Vermits een tal van kerkelijke

en wijsgccrige leerstukken gebouwd zijn op 't misverstaan van dubbelzinnige uit<lrnkkingcn

,

is het soms niet ondienstig de alledaagsche bcteekenis der woorden in 't oog te hoiuleu.

O*
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1. BESLUIT OM VAN DEN HEMEL OP AAUDE NEDEU TE DALEN.

Lang reeds had de Rodhisatwa in den lieiiiel der zaligen gewoond, toen

de hemelingen tot liem kwamen en Ijaden dat liij als Verlosser der wereld

op aarde zou nedi>rdalen. Deze, na overwogen te hebben in welk wereld-

tijdperk, in welk werelilileid, in welk land, in welke familie en uit welke

moeder ' hij zou geljoren worden, willigde het nederig verzoek der goden

en engelen in, en besloot zijne menschwording te doen |)laats hebben in

het lüopende tijdperk, in liet werelddeel .lauibudwipa,^ in het land Madhyadepa,

in de familie van Koning Guddhodana , en tot moeder te kiezen de

koningin Maya.

Madhyadeca is dat gedeelte van Indië hetwelk ten Oosten begrensd

wordt door Bengalen, ten Zuiden door den Windhya, ten Westen door

den Panjab en den Indus, en ten Noorden door den Hirnalaya. Niet ver

van de uitloopers van laatstgenoemd gebergte, in N.-W. richting van

't liedendaagsche Audhe of Faizabad, lag de stad Kapilawastu, waar

(j'uddhodana , uit het riddergeslacht der Cukya's, heerschte. Zijne gemalin,

de kuische Dewi Maya of Mahamaya, d. i. groote Maya, was om hare uit-

nemende deugden waai'dig de moeder te worden van den Bodhisatwa. In

een vroeger bestaan, in ver vervlogen tijd, had zij eens den toenmaligen

Buddha, Wipapyin, een liuldeblijk aangeboden met de woorden: »ik bied

u dit aan, in de hoop dat ik eenmaal in later tijd de moeder moge

worden van eenen Buddha die, gelijk gij, de wereld zal bestralen". Die

wensch zou thans vervuld worden en de Bodhisatwa in haren schoot

nederdalen.

2. ONTVANGENIS.

De bewoners van Kapilawastu plachten in de maand Ashadha (Juni—Juli)

een feest te hebben dat \an den 7'^'" tot den 1-4''™ duurde. ^ Toen de

* De Lalitawistara vermeldt alleen de 4 eerste puuten van overweging.

' De grenzen van dit werelddeel zijn vrij onbepaald; de Buddliisteu strekken liet niet

verder uit dan Indië.

' l)e Lalitawistara, bl. 62, meldt niets van dit feest en laat de ontvangenis plaats hebben
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feestweek nu weder aangebroken was, onthield zicli de deugdzame Mava

van alle deelneming aan de luidruchtige vreugde der stedelingen. Op den

dag vóór volle maan nam zij een bad in welriekend water en deelde

rijkelijk en met milde hand liefdegaven onder de behoeftigen uit. Daarna

doste zij zIlIi in prachtgewaad
,
genoot een keurig maal, vervulde de vrome

plichten die men oj) heilige dagen ' in acht te nemen heeft en begaf zich

vervolgens naar haar slaapsalet ter ruste.

Toen de koningin in slaap gezonken was, zag zij een droomgezicht: de

vier goddelijke beheerschers der windstreken namen haar met heur rustbed

op en brachten het naar den Himalaya, waar zij het onder eenen breed-

getakten, lommerrijken boom nederzettedon , om daarop zelven eerbiedig

ter zijde te gaan. Nu kwamen de vier gemalinnen dier heerschers, namen

haar mede naar het meer Anawatapta, waarin zij haar een bad lieten nemen

om heur van menschelijke smetten te zuiveren. Na het bad werd zij in een

hemelsch gewaad gekleed, gezalfd en met hemelsche bloemen getooid.

Daarop leidde men haar naar een Zilverberg, waarbinnen een gouden als

paleis ingerichte grot was, en legde heur op een rustbed, waarvan 't

hoofdeneinde naar 't Oosten gekeerd was. Op dat oogenblik nam do

Bodhisatwa de gedaante aan van eenen Witten Olifant, \erliet den

Goudberg waarop hij zich bevond, besteeg den Zilverberg, kwam met

eene witte waterlelie in den snuit en onder een daverend geluid in de

gouden grot en na driemaal het leger waarop zij rustte rechtsom rondgewandeld

te hebben ten blijke van hoogachting, opende hij hare rechter zijde en drong

aldus in houren schoot.

Den volgcnrlen morgen, toen de koningin ontwaakt was, vcrhaaliii' zij

den droom ^ aan heui'en gemaal, die aanstonds 64 lirahniaTien lii't ont-

in de lente, op volleniaansdag der maand Wai^akha (April) in 't begin der lente terwijl de

maan in 't stcrrebecld Pushya of Tisliya stond. Om 't jaar 500 v. Chr. viel de l»'» Wai^ukhn

van 't zonnejaar op 9 Maart.

* D. i. sabbatlidagen , waarvan er vier in elke maand vallen, op de dagen van nieuwe en

volle maan, op den 8»i™ en op den 229tin.

' Volgens Lalitaw. C3 gaat de koningin na ontwaakt te zijn naar 't A^oka-bosclijc en laat

haren gemaal daarheen ontbieden.
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bieden om te veiMiemen wat de droom voorspelde. De 1))almvanen zeiden:

sMaak u niet ongerust, o Koning! de Koningin is zwanger geworden en

zal eenen zoon. niet eeiie dochter haren. Indien hij in de maatschappij

blijft leven, zal iiij een Koning worden die de wereld beheerscht; ' maar

indien hij de wereld verzaakt, zal hij een Bnddha worden die in het

heelal zijn licht zal laten scliijnen".

Op het oogenblik dat de ontvangenis van den Boilhi.satwa in den schoot

zijner moeder plaats had, kwam de gansche natuur in beweging en

geschiedden er twee-en-dertig teekenen : een onvergelijkelijke glans vei-lichtte

het gansche heelal ; de blinden , als begeerig om den luister des Bodhisatwa's

te aanschouwen, werden ziende; de dooven konden hoeren, de stommen

spreken; de gebochelden werden recht van lijf en leden; de kreupelen

wandelden; de gevangene menschen en dieren herkregen de viijheid; het

vuur der hellen doofde uit; de bewoners van 't schimmenrijk voelden

honger en dorst gestild; de dieren legden hunne vrees af; alle schepselen

genazen van hunne ziekten; alle schepselen werden vriendelijk; met liefelijk

geluid hinnikten de paarden, brulden de olifanten; de muziekinstrumenten

lieten, onbespeeld, hunne tonen hooren; de armringen en andere lijf-

sieraden der menschen tingelden; alle windstreken werden helder; een

zachte, koele wind verkwikte alle schepselen; buiten het seizoen druppelde

de regen * neder; het water bobbelde uit de aarde; de vogels staakten hun

vlucht door het luchtruim; de stroomen stonden stil in hunnen loop; het

water der zee werd zoet en bedekte zich overal met waterrozen van

allerlei kleuren; alle bloesems ontloken; aan de stammen, takken en

' De uitdrukking cairaicarlin beteekent eigenlijk «iemand die een kreits of gouw (cakram)

bestiert" {icartayati). Toen men deze beteekcuis van wartin vergeten was, vatte men liet

woord op als "radroUer" of «iemand wiens rad over het aardrond rolt", en hechtte daaraan

den zin van een «wereldheerscher" , terwijl het woord
,

gelijk gezegd , niets anders uitdrukt

dan «regent, gouverneur". Bij wijze van rhetorische aardigheid werd het ook op de zon

toegepast, omdat diens rad of sehijf (cakra) rolt. In dergelijke aardigheden , die berusten

op misbruik van woordafleidknnde , is de Indische mythologie even rijk als het oudere

Romeinsehe recht.

' Tegenwoordig valt de maand Ashadlia, toen de ontvaugeuis plaats had, wèl in den regentijd.
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twijgen dei- booinen ontwikkelden zicli rozen; ' uit den liarden rotsgrond

schoten wonderrozen te voorschijn: los nederhangende bloenmn vertoonden

zich in de hiclit: overal zag men eenen bloemenregen; in de luciit weer-

galmden de tonen eener bovenaardsche muziek; al de sfeeren waren als

omslingerd rnet kransen, als behangen met festoenen, omwulfd van

zwaaiende iilviiinen. bezwangerd met den geur van bloemen en reukwerk,

overheerlijk sclioon te aanschouwen. -

Gedurende de zwangerschap liewaaklen vier engelen met zwaard in de

hand moeder en kind voor leed en ongeval. Altoos gelijkmoedig en tevreden,

vrij van alle kwalen des lichaams, besloot de Koningin in haren schoot het

kind, dat gelijk een blanke draad in een doorschijnend juweel daarin, als

in een reliekkistje, rustte. Tien maanden lang droeg zij met de uiterste

behoedzaamheid den kostbaren schat gelijk men eene kan vol olie draagt.

3. GEBOORTE EN EERSTE KINDSHEID.

Als de tijd vervuld was, gaf Mayè, aan haren echtgenoot den wensch

te kennen om hare verwanten te bezoeken in de stad Dewahrada.

Gereedelijk bewilligde ile koning haar verzoek. Ijlings liet hij den weg van

Kapilawastu naar Dewainada eflenen en aan beide zijden met pisangs, volle

watervazen, vlaggen en wim|j(;Is tooien. Daarop liet liij haar plaats nemen

in eenen gouden draagzetel ' en, met een groeten stoet ten geleide, vertrekken.

Tusschen beide steden ligt een lustbosch met hoog geboomte, het

Lumbhii-bosch geheeten. Zooilra de Koningin dit bereikt had, gingen de

boomen in volle bloescmpraciit piijken; liijeu van allerlri soort gonsden in

de takken en o|i de bloemen, en scharen van vogels vlogen nn't hlij

geschal in het rond. Het was alsof het gansche bosch feest vierde ti'r

eere van de naiUn-ing eens grootmachtigen konings.

• In den tekst wordt paduma gebruikt, dat wel is waar meestal ecu Nclumbium aanduidt,

maar, rhctorisch , volkomen aan onze roos beantwoordt. Dat er geen Xelumbiums hier

bedoeld zijn , is buitendien duidelijk genoeg.

• Ook de Lalitaw. 87 heeft het oflieieclc getal van 32 voortcekeneu , dli; evenwel slechts

gedeeltelijk met de beschrevene overeenkomen.

' In Lalitaw. is het een wagen.
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Op het zien van dit schouwspel gevoelde Miiyü de neiging liij zich op-

komen om zich in 't bosch te vermeien. Zij liet zich door liare geleiders

naar een hoogen boom brengen en strekte de hand uit om een der takken

te grijpen. ' De tak boog zicli van zelven neder en terwijl zij hare hand

nitstrekkenile iiem vastgeklemd hicM. was het oogenblik harer bevalling

gekomen. Haar gevolg liing een gordijn om haar heen, terwijl zij staande,

met de hand aan den Itoomtak, niet gelijk andere vrouwen in liggende

of zittende houiling, eenen zoon ter wereld bracht. Vier engelen uit den

hoogsten hemel vingcm het kiml in een gouden net op en hielden het voor

de Wikken der moeder met de woorden: «Verheug u, Koningin! een edele

zoon is u geboren".

Zoo werd de Bodhisatwa geboren, niet bezoedeld door onreinigheden

,

maar volkomen rein en stralende in luister. Desniettemin stroomden, bij

wijze van eerbetoon, twee waterstralen uit den hemel neder om den Bo-

dhisatwa en diens moeder te verfnsschen.

Uit do handen der vier engelen uit den hoogsten en vereten hemel

ging de pasgeborene over in die der beheerscliei's iler 4 windstreken, en

deze gaven hem wederom over aan de menschen. Daar wringt zich het

kind plotseling uit de handen dezer laatsten los, gaat i'echt op den grond

stium en blikt naar liet Oosten: verscheidene duizenden van sfeeren ont-

rollen zich tot één groote vlakte. Toen riepen goden en menschen,

terwijl zij met bloemen en reukwerken hunne hulde bewezen, uit: ))0

verheven wezen! geen ander is er in de wereld die u evenaart, veel

minder die u overtreft!"

Nadat de Bodhisatwa zijne blikken in alle richtingen gezonden en ge-

zien liad ilat niemand zijns gelijke was, deed hij zeven stappen in noor-

delijke richting, terwijl de gi-oote Brahma en andere goden als dienaren

hem de teekenen iler koninklijke waardigheid nadroegen. Bij den zevenden

' De Lalitaw. 94 verhaalt dat de Koningin van den wagen stijgt, en niet haai- gevolg

rondwandelende, getroffen wordt door 't gezicht van eenen hoorn hehangen met allerlei klei-

noodeu. Als in de lucht zwevende strekt zij haren arm die zich als een bliksemstraal voor-

doet uit naar den t;ik die zich van zelf nederhuigt. Het kind wordt uit haar rechter zijde geboren.
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stap stond lüj stil en riep zenepmlend uit: ))Ik hen ile hoogste in deze

wereld!" en liet nog amlere jiiiihkn>ten honren, zooals ton kamp gaande

helden plegen aan te hellen. '

Even als het heugelijk feit der ontvangenis was ook tle geljoort<' iles

Bodhisatwa's hegeleid van '^2 voorteekenen, en op hetzelfde oogenlilik als

hij werden ook gehoren zijne aanstaande gemahn Yafodhara of ^acowati

en zijn neef Ananda. di(> eenmaal zijn geliefde discipel wdiden zoude;

voorts zijne gezellen Chanda of Chandaka - en Udavin of Kalodayin en

zijn ros Kanthaka, die alle later in de geschiedenis eene rol zullen sjielen.

Te gelijker tijd sproot de groote Bodlii-hoom te Uruwihva uit ilen grond

en werden de 4 schatkamers voortgebracht, waarvan de eene een mijl,

de tweede een half uur, de derde drie mijl en d(> vierde een uur in om-

vang was. '

Koi't na de geboorte werd het kindeke door de inwoners van Dewa-

hrada en Kapilawastu van 't Lumbini-bosch naar laatstgenoemde stad ge-

voerd. ^ Intussclien was er uitbundige blijdschap in de hemelen dat den

koning Cuddhodana een ]nins geboren was, welke eenmaal, onder den

Bodhi-boom, deu boom der Ontwaking en der Kennisse, gezeten, een

Buddha zou worden. Op dat pas kwam de wijze Dewala, ^ die de 8 trappen

' In Lalitaw. 97 eenigszins .iiulers: «Ik beu de verhevenste in de wereld; ik ben de

doorlucktigste in deze wereld! dit is mijne laatste geboorte; ik zal een einde maken aan

wedergeboorte, ouderdom, dood en smart." IJan volgt nog: -Xa zeven stajipen noonlwaarts

gedaan te hebben riep hij uit: «ik zal de allerhoogste zijn van alle wezens". Dan, na even-

veel schreden naar het nadir, niet de woorden: «ik zal deu Boozc en het heir des Hoozen

vernielen; ik zal de groote wet openbaren die als een regen het hellevuur zal uitblusschcn

ten behoeve van alle bewoners der onderwereld."

' In 't Pali CJanao.

' De Tibctaansche levensbeschrijving (bij Snhicfner 235) verzekert dat op hetzelfde oogcu-

blik in de 4 groote steden vier koningskinderen geboren werden die bij hun verschijning in

't leven de hemeUtrekea verlichtten. Het waren Prasenajit, zoon van Brahmadatta, te (JrA-

wasti; Bimbistlra, zoon van Mahilpadnia , te lUjagrha; Udayana, zoon van yatanlka, te Kau-

vAmbi; I'radyota, zoon van Anantanemi, te Ujjayini. Alle spelen in de legende eene nd.

' Volgens Lalitaw. 113 blijft de pasgeborene met de schare eene week in het bosch.

' Ook Kala-DcwaUi en elders Asita-U., d. i. zwarte Dewala, gehccten ; bij de Noordelijke

Bnddhisten gewoonlijk Asita. Hij is de mythische verkondiger van een leerboek over astrologie

en als zoodanig wel bekend uit de letterkunde der hcidensehe Indiërs.
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\;in kennis iloorloopen had, in den hemel. Verwonderd over de hiid-

ruchtige vreugde welke daar heerschte vroeg hij ^vat toch do oorzaak

daarvan was. -oWel", was het antwoord, «Koning (Juddhodana heefteen

zoon "-ekreo-en die eenmaal onder den Bodiii-boom een Buddha zal worden

en het rijk der Wet uitbreiden, en ons zal het gegeven zijn dien Buddha

te zien en diens Wet te vernemen. Daarom zijn wij zoo blijde".

Nauwelijks ha<l de heremiet dit gehoord of hij daalde van d(!n hemel

af en haastte zich naar de vorstelijke woning te Kapilawastu, waar hij

op den hem aangewezen zetel plaats nam en zeide: »Ik verneem, o Koning!

dat u een zoon geboren is. Ik zou hem gaarne eens zien." De koning

o-af order dat men het kindeke aanstonds feestelijk zou aankleeden en in

zijne tegenwoordigheid brengen. Toen de jonggeboren Bodhisatwa gehaald

was, werd hij door zijnen vader aan den heremiet voorgesteld, opdat liij

dezen eerbiedig zoude groeten. Docli het kind wendde zijn voeten ' naar

boven en plaatste ze op den ruigen haarbos van den asceet, want het

zou niet passen dat een Bodhisatwa zich voor wie het ook zij vernederde.

Dewala, dit begrijpende, rees van zijnen zetel o]i en bracht de handen

saamgevoegd eerbiediglijk aan het voorhoofd, zoodat de koning, dit buiten-

o-ewone schouwspel ziende, aan zijnen eigen zoon hulde bood en zich voor

hem ter aai'de wierp.

Dewala, die hut vermogen had zich alles te herinneren wat er in

de laatstverledene 40 tijdpei'ken gebeurd was en te voorzien wat er in

de 40 volgende zou geschieden, ^ sloeg de kenteekenen aan 't lichaam

' lu 't Sanskrit beieekent liet woord voor voet ook straal.

" Hetseeu niet wegnam dat hij de oorzaak vau de vrolijkheid der goden iii den hemel

niet kon raden. Men meene niet, dat dergelijke tegenstrijdigheden, die tallooze malen voor-

komen, aan den hlik der Buddhistische verhalers ontsuaiJt kunnen wezen. Indien zij desniet-

tegenstaande die schijnbare ongerijmdheden ongerept hebhen gelaten , dan is het omdat zij uit

eerbied voor de sage niet willens of wetens althans, de trekken er van uitgewischt hebben.

Inderdaad , ze zijn niet kritisch te werk gegaan , maar hebben zich ook niet schuldig gemaakt

aan wankritiek. Er is niets onkritischer dan zoogenaamde sagenkritiek , welke een uitvloeisel

is van nevelachtige begrippen omtrent het wezen der sage en het wezen der geschiedenis

beide. Bij een geschiedverhaal kritiseert men , maar een mythe of eene sage verklaart men
;

is men niet zeker of iets tot de geschiedenis of tot de sage behoort, dan verhaalt men.
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van den Bodhisatwa gade en kwam na eenig nadenken tot het besluit,

dat het kind eenmaal zonder twijfel een Buddlia zoude worden. Dat

vooruitzicht was hem een bron van vreugde. Doch toen hij zich straks

in gepeins verdiepte of hem 't voorrecht lieschoren zou wezen den

Bodhisatwa in diens vollen luister als Buddha te aanschouwen, besefte hij

dat liij v()ür dien tijd reeds overleden zou zijn en Ijarstte in tranen uit.

De aanwezigen, niet begi'ijpende wat de reden van die plotselinge afwis-

seling van vreugde en smart wezen kon, vroegen den eerwaardigen

grijsaard of hij duchtte dat den jongen prins eenig letjjel zou over-

komen. sNeeti", antwoordde Dewala, yihem zal geen letsel overkomen:

hij zal zonder twijfel een Buddha worden". — «Waarom schreit

gij dan?" hernam men. — «Omdat het mij niet gegeven zal zijn ztilk

een man in zijne hoedanigheid van Buddha te aanschouwen. Dat aclit

ik een groot ongeluk voor mij en daarom kan ik liet niet laten mij-

zelven te beklagen." Na dit gezegd te hebben verviel hij wederom

in gepeins om te onderzoeken of er niemand on<ler zijne verwanten was

die het geluk, dat hem zelven ontzegd was, zou kunnen deelachtig worden.

Zijne gedachten vielen op zijnen neef Nalaka. ' Aanstonds spoedde nu

de grijsaard naar 't huis zijner zuster en vroeg haar: sWaar is uw zoon

Nèlaka?" — «Thuis, heer broeder." — «Roep hem dan," zeide liij. De

jongeling kwam en werd door zijnen oom aldus toegesproken: «Jongen

lief! in het huis van Koning (.'uddhodana is een zoon geboren, uit wien

een Buddlia zal groeien: over 35 jaar zal hij het Buddhaschap aanvaarden

en zult gij het vooiTecht genieten daarvan getuige te wezen. Begin gij

intusschen met nu reeds den geestelijken stand - te omhelzen." De jongeling

' Bij de N. Buddhisten heet deze Naradatt«, waarvan Nalaka, schoon niet Nalaka, heel

wel een Terkleiuingsvorm in gewestelijke uitspraak zijn kan. Hun overlevering, welke

ecnigszins van de bovenmeêgcdceldc afwijkt, is in korte trekken aldus: Zoodra de oude Asita

uit de blijdseliap der goden had opgemaakt d.it Quddhodana een zoon geboren was , voorzien

van 32 teekenen van toekomstige grootheid, riep hij zijn neef Naradatta, deelde hem

de heugelijke tijding mede en begaf zieh met hem uit het luchtruim ncdcrdalende naar

Kapikwastu. De profetie van Asita komt naar inhoud en vonn overeen met de later volgende

voorspelling der brahmanen bij de doopplechtigheid.

' In Lalitaw. luiden Asita's woorden aldus: "Wanneer gij hoort, Narad<itta, dat de
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volkomen o\oituit;d dat zijn oom hem nooit een verkeerden raad zou geven,

gaf aan die aanmaning gehoor, schafte zich monnikskleederen en een

aarden nap aan, liet zich haar en haard afscheren, schoot de rosse pij
'

aan, en iia in gedachte den Bodhisatwa zijne hulde gebracht te hebben,

toog hij naar den Himalaya en leefde daar als kluizenaar. Later toen

de TathAgata de hoogste, volkornene wijsheid bereikt had, zocht Nalada

hem op, lioordc zijne prediking en keerde terug naar den Himalaya, waar

hij tot den rang van Arhant (Grootmeester) opklom en na zeven maanden,

aan 't einddoel van zijne loopbaan gekomen, rechtop staande bij den

Goudberg, in het volstrekte Nirwana inging.

Op den vijfden dag na de geboorte moest de plechtigheid des doops en

der naamgeving plaats liebben. Voor die gelegenheid was het paleis met

allerlei geurige stoffen geparfumeerd en met bloemen en geroosterde graan-

korrels bestrooitl. Een honderdachttal van brahmanen die in de studie

der 3 Weda's volleerd waren, werden op het feest genoodigd en op uit-

gezochte spijzen onthaald. Onder iien waren er acht die uitmuntten in

de kunst om uit de kenteekenen des lichaams de toekomst te voorspellen.

Hun namen waren Rarna, Dhwaja, Lakshana, Mantrin, Kaundinya, Bhoja,

Suyama en Sudatta. Het waren dezelfden die ook bij de ontvangenis den

droom der Koningin liadden uitgelegd.

Na aandachtige lieschouwing der kenteekenen kwamen zeven iiunner

niet verder dan tot het volgende dilemma: «iemand met zulke teekenen

wordt, Indien hij in <le maatscliappij blijft, een wereldheerscher; indien

hij den geestelijken stand ondielst, een Buddha." Terwijl zij uitweidden

over al de heerlijkheden van een alleenheerscher , merkte de jongste van

de acht, de student Kaundinya, - de onmiskenbare kenteekenen op van een

Baddha in de wereld is opgestaau, ga dan eu word een zwervend monnik onder diens bevel.

Dat zal 11 eeuwig tot voordeel, nut en vreugde strekken."

' Bij de Zuidelijke Buddhisteu is de kleur geel, bij de Noordelijke rood. Wij hebben

een middelterm gekozen.

* In 't Pali KondaiiSo.
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Budiilia ïian liot lichaam van 't kinileke en niet volle overtuiging profeteerde

hij (lat er slechts ééne mogelijkheid was, dat de jniiis niet anders kon

worden dan een Buddha die zijn licht in de wereld zal laten schijnen.

Het kind ontving den naam \an Siddliartha, of', volgens andere,

Sarvarthasiddha. '

Nadat de acht brahmanen ilio liet doopinaal hadden bijgewoond iii liuune

woning waren teruggekeerd riepen zij - ieder zijn zoon tot zich, zeggende:

»Wij zijn reeds hoog bejaard en \ermoedelijk zullen wij ileu tijd niet meer

beleven dat de zoon van Koning ^uddhodana de alwetendheid zal Ijereiken,

maar met u is liet een ander geval; gij moet zorgen, zoodra de prins

zoover zal gekomen zijn. u in zijne orde te laten opnemen."

De oude brahmanen zouden inderdaad het blijde tijdstip niet meer

beleven: ze stierven alle, met uitzondering van Kaundinya, die trouwens

nog jong en sterk was. Deze verzaakte de wereld en kwam al rond-

zwervende na verloop van tijd te Uruwilwa, ^ dat hem behaagde en een

geschikt oord leek om zich te vestigen. Toen hij, vele jaren later, vernam

dat Prins Siddliartha de monnikspij had aangeschoten, haastte hij zich

zulks aan de zeven brahnianenzonen mede te deel(>n en hun te verzekeren

dat de [irins zonder twijfel eenmaal het Buddhaschap zou erlangen, terwijl

hij hen herinnerde aan de dringende vermaning huns vaders. Drie hunner

lieten zich niet overhalen; de vier overigen traden, met Kaundinya aan

't hoofd, in den geestelijken stand. l)It zijn di- vijf die later in de

geschiedenis optreden onder den luiaui van het vijftal eerwaartie Vadins of

de Vijven. — Keeren wij tot den ISudhisatwa terug.

Bij gelegenheid van de voorspelling der braluuaniTi kun ('uddlKidaiia

zich niet weerhouden te vragen welke bcwccgrcdcnrn zijnen zncin zniidcn

kunnen nopen lol bet klc/rn van bet njonuiksleven. Hel aiilwoonl was,

dat het besluit van den prins een gevolg zou wezen van vier verschijningen

'» Deze laatste naam is de meor gnbruikelijke bij ile -V. IJiuidliistcii ; uit den l.aliluH . lilijkl dat

hij door den vader gegeven werd, docli niet op weikon d.ig of wnar; uit de ietwat verwarde

voorstelling schijnt nicn te moeten alleiden dat de naamgeving plaat-s had in 't T.iimbinl-bosrh.

' Met uitzondering van Kamidinya, die nog student en ongehuwd was.

Pali : Uruwcia.
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dio zijn oog zouden treflen. Op do vraag welke die vier waren, luidde

het antwoord: ))liet gezicht van een oud man, van een zieke, van een

doode en van een geestelijke." De koning had dit niet vernomen of hij

besloot er voor te zorgen, dat zijn zoon nooit in de gelegenheid zou

komen een van die vier verschijningen te zien, want het was zijn vurige

wensch dat Siddhartha een machtig alleenheerscher zou worden wiens

gebied zich uitstrekte o\er de 4 werelddeelen en de 2000 eilanden. Uit

dien lioofde wei'den in alle richtingen over een mijl afstands wacliten

geplaatst om den prins te beletten ooit een mensch in een der vier

genoemde toestanden te zien.

Op denzelfden dag deden 8000 leden der Cakya-familie. welke de

plechtigheid bijwoonden, de gelofte, dat zij in elk geval, hetzij de prins

eenmaal Buddha of koning werd, hem hun zonen als volgelingen zouden

geven. In 't eerste geval zou hij eene schare om zich heen hebben van

monniken uit riddergeslacht; in het tweede eenen stoet van prinsen. '

Eene week na zijne geboorte verlooi' het kind zijne moeder, zooals

trouwens elke Buddha zijne moeder op dien leeftijd verliest. Na haren

dood werd Maya in den hemel d<.'r zaligen o|)genomen.

Suunnige zeggen dat de moeder stierf omdat haar liet hart brak toen

haar zoon, volwassen en geheel ontwikkeld, uittoog. ^

De koning droeg zorg dat vrouwen van uitnemende schoonheid en vrij

van alle gebrelcen als minnen en kinderjuffers ter verpleging van den

Bodhisatwa werden in dienst genomen •'' en zoo, steeds omgeven van eene

talrijke vrouwelijke omgeving, groeide het kind in luister en weelde op.

' T)e Lulitaw. verhaalt lUil 80000 meisjes, ilio op deiizclfdeu <la^ als do prins geboren waren

hem ter oinvacliting en beilieninj; geschonken werden.

' Deze schijnbaar ongerijnulu , en daarom zonder twijfel echte trek der sage, wordt vermei

in Lalitflw. 112.

' De zuster van ilaya, ile matrone Gaiit<ami, werd de pleegmoeder van den moederloozen knaap.
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i. BLIJKEN VAX BUITENG EWON KN AANLEG.

Op zekeren dag * ging koning Cuddhodana hot akkerfeest vieren liij 't

begin van den zaaitijd. De geheele stad, schoon versierd, zag er uit al^

ware hot oen godenverljlijf. Alle knechten, arbeiders, enz. kwamen, uit-

gedost in nieuwe kleèi'en en getooid met bloemen en kransen, aan hot

hof bijeen, terwijl op 's konings meierij een duizendtal ploegen werden in

gereedheid gebracht. Daarenboven waren er 7UU ploegen met trekossen

bespannen en met zilver versierd, doch de [iloi^u; dien do koning zou hau-

teeren was versierd mot juweelon en goud; ook de hoornen dor ossen,

alsmede de jukstrengen on do ]irikkol waren verguld. Omgeven van oon

grooten stoet ging nu do koning, zijnen zoon medenernende, naar buiten.

Op don akkergrond stond een Djaniboeboom , dichtgelooverd en schaduw-

lijk. Iliorondor liet Cuddhodana voor den prins een leger spreidon, het-

welk van boven bedekt was met een liernol mot gouden sterren, en om-

geven van een gordijn als van een ringnnuu'. Na eene wacht er bij

achtergelaten to beblien, begaf de koning mot zijn gevolg zich naar de

plaats waar de ploegen gereed stonden. Daar legde hij de hand aan lien

gouden ploeg, de heeren van zijn gevolg pakten do zilvei-en iiloogoii en

de akkerlieden de overige. Nu gaat hot aan liot ploogon. Di' koning

dreef den ploeg wakker door de kluiten, deu ganschen akker doorsnijdoudo,

nu eens van onderop naar bovoi», dan weer van Ijovenop naar onder.

Kortom, hij had met het werk grooten vooispoed. De kinderjuiïers aan

wier hoede de Bodhisatwa was toevertrouwd, in haar nieuwsgierighoid lioo

de koning mot liot jiloegen slaagde, liepen allo uil do tont wog. Als de

Bodhisatwa. rondkijkende, niemand zag, stond hij haastig op, ging met

geknn"ste beenen zitten en verdiepte zich. zoo gezeten, met ingobninlcn

adern, in wijsgeerige bespiegeling.

Miildi'lerwijl draalden ile kinilcrjurfers zóó lang alvorens terug te keeren

,

' Vijf in,inn(l na de geboorte, volguiis de dnor Hanly Manual of UiiMism 150 gc-

tiriiikte bron.
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dat de booiiieii liun schaduw reeds naar de tegenovergestelde richting ge-

wend hadden, met uitzondering van den Djamboeboom , welke zijn lommer

in een kring om zich heen l)leef verspreiden. Als ile vrouwen eindelijk

hedacliten dat de prins alleen gelaten was, keerden zij onthutst terug,

sloegen driftig het gordijn op, traden binnen en, ziet! daar zat de Bodhi-

satwa op zijn rustbed met gekruiste beenen , terwijl de boom zijn lommer

over hem uitbreidde. Zij ijlden om dat wonder aan den koning te be-

i'ichten, die liaastig toesnelde en oj) hel zien van het mirakel zich eer-

biedig voor zijnen zoon nederboog met de woorden: »dit is de tweede

maal, kind lief! dat ik mij voor u nederbuig!" *

Sommige verhalen - dat de oudere leden der Cakya-familie eens den

koning voorstelden het kind naar don tempel te laten brengen. Cuddho-

dana juichte dit plan ten zeerste toe en gaf order aan de matrone Gautami

om den prins feestelijk te kli>eden. Terwijl zij hiermede bezig was vroeg

de kleine waar zijne moei hem heen wilde brengen en toen liij hoorde

«naar den tempel" begon iiij liartelijk te lachen en verklaarde, in verzen,

dat niet hij de goden behoorde te vereeren, maar de goden hem, dewijl

liij liooger was dan zij : «goden en mensclu^n zullen eenmaal weten dat

ik zelf een god ben." Niettemin werd de kleine Bodhisatwa, vergezeld

van een onafzienbaren stoet, door de feestelijk versierde straten naar den

tempel gebracht. Nauwelijks was hij binnengekomen of de levenlooze af-

godsbeelden stonden van Imn zetels op en wierpen zich neder voor de voeten

' De lezing die ile Lalitaw. van deze schodnc sage geeft, wijkt uiinmerkelijk af. Van

'i akkerfeest en 't aandeel des konings daaraan is geen sprake Alleen wordt gezegd dat de

prins eenmaal in de sclioone Meimaand met zijne makkers eeu uitstapje maakte naar een land-

bouwersdorp dat aan zijn vader toebehoorde. Daar alleen gelaten en onder 't lommer van

een Djamboeboom gezeten, geeft hij zich aan bespiegeling over. De aard dier bespiegeling

wordt uitvoerig beschreven. Het wonder met de schaduw is hetzelfde. De koning zijnen

lieven zoon missende, zendt overal Leen om den knaap te zoeken, en gaat, na bericht ont-

vangen te hebben waar Iiij zich ophoudt , na:ir hem toe J5ij die gelegenheid bewijst hij zijnen

zoon hulde, evenals ie bovenstaand verhaal.

'' Dit verhaal en 't \olgeude zijn overgenomen uit de Noordelijke overlevering.
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van den Bodhisatwa. ' De verbazing welke ilil wcnulcrbarf vnorval bij

(Ie toesclioiiwers, zoowel sroden als menschen. wekti^ was algemeen, en

zélfs de natuur deelde daarin: de aarde beefde; een bloemen regren daalde

neder en ontelbare muziekinstrumenten lieten \an zelven bunno zoeti;

tonen hoeren.

Dezelfden vertellen ook het volgende. Toen de knaap den le(?ftijd be-

reikt had om ondennjs te ontvangen wt^d hij met groote staatsie naar

de school gebracht. De glans die van hem uitstraalde was zóó overwel-

digend dat de schoolmeester, Wicvvamitra genaarml. liij 't liinnentredcn

van den jongen Bodhisatwa in het vertrek voorover ter aarde stortte,

en stellig zou hij in dien toestand gebleven zijn. had niet een engel hem

bij de liand gevat en zoo wt'èr opgericht. De proeven die de knaap van

zijne schiijfkunst aflegde, vóór dat de schoolmeester in staat geweest was

hem daarin te onderrichten , waren zoo buitengewoon dat de schoolmeester,

die, zooals vaak het gmal is met lied(Mi van zijn beroep, niet van ver-

waandheid ^ was vnj te pleiten, in stomme verbazing uitriep: «deze staat

hooger dan alle goden; hij is onvergelijkelijk, zonder wedergade in het heelal!"

Verder, bij de leesoefeningen, verloochende zich de wondermacbt van den

Bodhisatwa evenmin. Wanneer bijvoorbeeld de scholiei'en a zeiden,

hoorde men den klank a-nUyas sanvasanskdrah , on-bestendig is elke

indruk. ' Spiaken de jongens ? uit, dan liet zich hooren: Hihaludan

jagat. de weield is vol plagen. Up gelijke wijze volgde op elke letter

van 't alphabet een stichtelijk, dierhiiar woord uit de leer van den lateren

Buddha, zoodat het gemoed der 32000 scholieren die er in di- sciiool

' Om dit te begrijpen moet men voor oogcn houden dat, naar Indische begrippen, de

godenbeelden, hoewel op zich zelven zielloos, door den god welken zij voorstellen kunnen

bezield worden.

' Gemeenlijk hadden de Indi.sche schoolniecstcrs dit kleine gebrek.

" De verklaring van 't woord samkdra kan eerst lattr gegeven worden. Hel zij genoeg

hier aan te stippen dat het in de taal der stervelingen onderscheidene bctcckenissen lieeft.

Met hun gewone verachting voor ]iliilologie hebben de Indische mctaphvsici , en niet alleen

de Buddhistischc, de betcekenissen dooreen geklutst en daarop het kaartenhuis hunner meta-

physiache stelsels gebouwd.

3
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zaten, voorbereid werd (jm nivN^hand de heilwaarheden van den Buddha

in zich op te nemen.

5. HUWELIJK.

Toen prins Siddhartha omstreeks 16 jaar oud was, liet zijn vader drie

paleizen vooi' hem bouwen en innchten, een voor den zomer, een voor

den regentijd en een voor den winter. ' Het eei'ste had negen verdie-

pingen; het tweede zeven en het derde vijf. Om den prins te dienen

werden er 40000 dansmeisjes aangewezen. Naar gelang van het seizoen

bracht de Bodhisatwa in een dezer paleizen den tijd genoegelijk door,

terwijl hij daar, als een god door hemelnimfen, omringd was en bediend

werd door prachtig uitgedoste danseressen en opgevrolijkt door de ruischende

tonen eener onzichtbare muziek.

De voornaamste gemalin van den prins weid Yagodhara, die later de

moeder zou worden van Rahula en daarom in de geschiedenis bekend

staat onder den naam van «Rahula's moeder". Omtrent dit huwelijk

weten sommige ^ het volgende te vertellen.

De invloedrijkste leden der Cakj'a-familie waren eens in de audiëntiezaal

vergaderd om den koning hunne opwachting te maken. Zij veroorloofden

zich Zijne Majesteit te heiinneren aan de profetie bij 's prinsen geboorte

en op te merken dat het raadzaam scheen den prins te doen huw'en,

opdat de genoegens van 't huwelijksleven hem zouden weerhouden den

geestelijken stand te kiezen. De koning deelde volkomen hun gevoelen

en zeide dat het er nu maar op aan kwam, eene Ijruid, den jirins waardig,

te vinden. Wel is waar hield ieder der aanwezige Qakya's, wel vijfhonderd

in getal, het er voor dat zijne eigene dochter juist de geschikte bruid zou wezi'n

en zij lieten niet na, zulks te kennen te geven. Doch de koning zeide dat

de prins niet licht te bevredigen was en het dus raadzaam ware, eerst

hem zelven over de aangelegenheid te spreken.

> Gewoonlijk verdcelen de Indiërs het jaar in 6 jaargetijden : lente , zomer , regenseizoen

,

herfst, winter en koude tijd. De Buddliisten kennen deze verdccliug ook, maar maakten

vroeger meer gebruik van de drieledige in zomer, regentijd en winter.

' De Noordelijke Buddhisten ; volgeus Lalitaw. 155 en Lebeusbeschreihuiig 2;i6.
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Er werd gehandeld in dien geest als de koning verlangd had. De

^akya's vervoegden zich tot den prins en stelden hem de bewuste zaak

voor. De Bodhisatwa vei"zocht een week uitstel om zirli te beraden.

Ofschoon wel begrijpende dat de nn'n en hare geneugten een onuitputtelijke

bron zijn van allerlei onheil, besloot liij zich te voegen. Hij deelde het

besluit waartoe hij gekomen was mede en gaf op, welke deugden hij in

zijne aanstaande bruid eischte. Quddhodana gaf aanstonds den hofpriester

de opdracht om in geheel Kapilawastu een meisje met de begeerde eigen-

schappen te zoeken; tot welken der vier standen zij blijken zou te behooren,

was eene volmaakt onvei'schillige zaak, die op de keuze geen invloed moest

uitoefenen, want Siddhartha zag niet op familie of adellijken naam, maar

alleen op deugd.

De hof^jriester kweet zich van zijne taak en vond eindelijk een meisje

met zulke eigenschappen als vereisclit werdmi, in de dochter van den

^akya Dandapani, Gopa geheeten. Omniddellijk gaf hij verslag van zijne

bevinding aan den vorst, die ten overvloede, om zeker te zijn dat het

bedoelde meisje ook in den smaak van den prins zou vallen, een middel

uitdacht om zich van de neiging zijns zoons te vergewissen. Hij liet te

dien einde alleilei kleinoodiën vervaardigen en daarna bij geluiil van de

schel in de .stad omroepen dat de prins uitdeeling van die sieraden zou

houden aan alle meisjes van de stad.

Op den bepaalden dag kwamen de meisjes in d(! audiëntiezaal en ont-

vingen een voor een uit de handen van den pnns een kleinood, waar-

mede zij zich dan schielijk verwijderden, want geene van alle was in staat

om den luister en de majesteit van 's Bodhisatwa's blik te verdragen.

Eindelijk verscheen Gopa, toen alle kloinooden reeds uitg(>deeld waren.

Toen zij onbedeesd, zonder de blikken neer te slaan, gena<lrni was en

zag dat niets meer voor haar overschoot, zeide zij lachi'iidc lot den Bo-

dhisatwa: «Prins! wat ln'ii ik \i uiisilaan, dal gij mij iniiiarlit?" — »Ik

minacht u volstrekt niet," hernam Siddhartha, »maar gij zijt te \nat ge-

komen." Met deze woord(Mi stroojite bij zich een kostbaren ring van den

vinger en reikte haar dien. »Prins," zeide zij, «verdien ik dezen van u

3*
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te ontvangen?" — ))Ja. al deze mijne sieraden moogt gij ontvangen." —
»Neen," lioniani zij, »wij willen den prins niet van zijne sieraden be-

rooven; integendeel, wij zouden lieni liever een sieraad meer toewenschen."

Zoo ontwiklceldo zich een gesprek ' en rustte het oog van den prins eene

poos met welgevallen op de schoone Gopa. De koning door zijne geheime

agenten hiervan verwittigd liet nu liij Danilapani aanzoek doen oin de

hand van diens dochter. Daudapani, een telg van een hoog adellijk ridder-

geslacht, maakte liezwaar, omdat hij volgens voorvaderhjk gebruik in zijn

geslacht zijne dochter niet geven kon aan iemand zoo verwijfd opgevoed

en zoo onbedreven in de kunsten des oorlogs en des vredes als tle prins.

Dooi- dit antwoord was Cuddhodana zeei- uit het veld geslagen, docli de

Bodhisatwa stelde liein gerust en verklaarde dat hij bereid was den kamp

op te nemen tegen alle die gezind mochten zijn het tegen hem te be-

proeven. Onmiddellijk ilaarop liet de koning bij klink(mde schel in gansch

Kapilawa.stu afkondigen dat de prins ieder di(i wilde uitnoodigde om over

eene week eenen wedstrijd met hem, prins 8iddhartlia, aan te gaan.

Op den bepaalden dag nam de wedstrijil, waartoe zich \ijflionderd

Qakya's aangemeld hadden, een aanvang. Ook de schoone Gopa was

tegenwoordig, met den wimpel welke den overwinnaar in het tornooi zou

sieren, in de hand. Siddhiiilha legt ongeloofelij ke jiroeviMi van zijne be-

(h'evenheitl in wapen- en licliaamsoefeningen af en o\erwint alle tegen-

standers. ]\n niet alleen in alle riddei'lijke oefeningen toonde hij volleeixl

te zijn, nraar ook in alle kundigheden en kunsten van den geleei'de legde

iuj een even verwonderlijk meesterscha]) aan den dag. '^ Van toen af

maakte zich wrok en nijd meester van 't booze hart van Siddhartha's

' Van dit in menig opzicht zoo geestig gesprek heeft rte uitgever der erbarmelijke

Calcutta'sche uitgave van den Lalitawistara niets hegrepcu, evenmin de Tibetaausche levens-

beschrijver bij Scliiefner 336.

' Bij de IJslandcrs bestonden de vaardigheden of kunsten (il/iróitir) eens hclds oudtijds

ook niet alleen uit lichaams-, maar ook uit gcestesoefeuingen. Koning liar.ild noemt er acht;

dichtkunst, rijden, zwemmen, loopcu op sneeuwschoeuen, schieten, roeien, op de harp spelen

en verskunst.
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eigen neef. Dewadattu, Anirtodana's ' zoon, dio later zulk een verrader-

lijke rol jegens den Meester spelen zoude. Maar Dandapani schonk gaarne,

na zidke schittereiidc! proeven van hetgeen de Bodhisatwa vermocht gezien

te hebben, do hand zijner dochter aan den overwinnaar. Gopa werd met

den prins in den echt verbonden en tot diens voornaamste gemalin ge-

kroond -. Met haar en nog 84000 andere vrouwen leefde Siddhartha in

weelde en geneugt.

Een ander verhaal •'' omtrent het huwelijk luidt, dat ('uddiioilana bij

Suprabuddha, koning van Koli, aanzoek deed om de hand van diens

dochter Yafodhara voor zijnen zoon Siddhartha, maar een weigerend ant-

woord ontving omdat Suprabuddha ^ niet genegen was zijne dochter te

geven aan iemand die eenmaal monnik zou worden. Doch het meisje zelve

verklaarde aan niemand anders dan Siddhartha te willen toebehooren. zelfs

indien hij oj) den dag na de huwelijksplechtigheid monnik verkoos te

worden. Verder tegenstreven kon Suprabuddha niets baten, te minil(M'

dewijl Cuddliodana als hoofd der (^'akya's de macht luid om ihvanffmaal-

regelen aan te wenden. Zoo werd dan Yapodhara door haren vader, zijns

ondanks, afgestaan en door C'uddhodana medegenomen naar Ka]iilawastu.

waar zij met den Bodhi.satwa in den echt wei\l veibundcn on lot iliens

voornaamste gemalin gekroond. De overige leden van 's prinsen vrouwen-

timmer waren dochters van de aanzienlijkste Qakya's en Kolya's '-.

De Zuidelijke Buildliisten uoemeu liem een zoon van Siiprabuddlia en een broeder van

Ya9odh.ira; zoo llardy M. of B 231. Zijne moeder heette Godlil, volgens Ciilla-Wagïa 7, 'i;

doeh bij Scliiefncr 237 Dewadattu.

' Uit de wijze waarop in Lalitaw. 270 van Ya90wat5 , anders gezegd : Yafodhara
, gesproken

wordt, blijkt dat zij en Gopa voor een en denzelfdcn persoon gehouden worden. Znlks wordt

ook nitdrukkelijk gezegd bij Schiefner 236.

' Overgenomen uit Ilardy M. of ii. 152.

» Suprabuddha is bij de N. Buddliisten do vader van MAyft, dus de grootvader van den

lateren Buddha; zijne vrouw was Lumbini, n.iar wie het bekende Lumbini-bosch genoemd

werd. Naar de Zuidelijke overlevering is onze Suprabuddha een broer van üandajiAni ; Ilardy

M. of B. 137. In de taal der mythologie bcteekent «broeder" iets van denzclfden aard, of

eene andere phase van dezelfde verschijning; wij zeggen -een zusje eu broertje", van twee

dingen die zoo op elkaar lijken dat het eene voor 't andere zou kunnen doorgaan.

* In Lalitaw. Kodya, hetgeen slechts een verschil in spelling is.
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Terwijl de piins zich in genoegens baadde, ging er op /ckeren dag een

gemor op in den kring zijnor verwanten en magen: »Siddliartha geeft

zich geheel aan liet vermaak over. zonder eenige kunst te leeren. Als

er oorlog komt, wat zal hij dan doen?" De koning liet den Bodhisatwa

roepen en deelde hem mede wat de familie al zoo zeide. ))Sire!" ant-

woordde deze, slaat in de stad met trommelslag ' bekend maken dat ik

van daag ovei' eene week aan mijne verwanten mijne bedrevenheid zal

toonen." De koning deed zulks en op den bepaalden dag gaf Siddliartlia

zulke schitterende blijken van ongewone bedrevenheid in 12 kunsten, dat

de verwanten over hem tevreden waren. ^

6. VOORIiOriEN DER TOEKOMST.

Het gebeurde op zekeren dag dat de Bodhisatwïu lust gevoelde om naar

liet wandelpark te gaan en zijnen wagenmenner ' last gaf het rijtuig in

te spannen. Chanda, de trouwe wagenmenner, kweet zich van den hem

opgedragen last: de wagen werd allerprachtigst versierd en met vier

schimmels van volbloed Sindhusch ras bespannen. De Bodhisatwa be.steeg

den wagen en reed den weg naar het park op.

Toen was liet dat de goden, wetende dat de tijd naderde waarop de Bodhi-

satwa de hoogste kennis zou deelachtig worden, besloten de verschijningen

die op zijnen levensloop zulk eenen beslissenden invloed zouden uitoefenen

in 't leven te roepen *. Zij lieten eenen engel de gedaante aannemen

' Alle publieke bekeudmakingen geschieden bij de N. Baddhisten bij klinkende schel, bij

de Zuidelijke met trommelslag.

' Dit verhaal is klaarblijkelijk slechts eene variatie van den wedsti-ijd voor 't huwelijk.

' In 't oude Indië nam de wagenmenner nagenoeg denzelfden rang in als in onze Middel-

eeuwen de schildknaap. Hij is de trouwe m.akker van zijn heer eu moet daarom een ont-

wikkeld man zijn, vooral in de dichtkunst. Vandaar dat hij schildknaap en meistreel te gelijk is.

' Volgens den Lalitaw. doen de goden nog meer: in scharen komen zij tot deu jirins om

hem er aan te herinneren dat de tijd waarop hij de wereld zal verzaken nadert en hem te

manen aan zijne taak der Verlossing. En niet alleen de goden deden zulks; scharen van

vrouwen, bezield door de Buddha's der verschillende windstreken, zingen liederen om hem

op te wekken, hem herinnerende aan hetgeen hij in zijn vroegere levensopenbaringen nage-

streefd en verricht heeft -— Het is wellicht niet overbodig op te merkeu dat de windstreken

zelven bij de Indiërs steeds als meisjes worden voorgesteld.
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van eenen stokouden man, schier tandeloos, grijs van liaar, gekromd en

voorovergebogen, welke met eenen stok in de hand al wagjielende moeie-

lijk voortstrompelde. Beide, de prins en de wagenmenner, krijgen de

schijngestalte te gelijkei'tijd in het oog. De eerste vraagde: «Wat is dat

toch voor een man, wens hoofdhaar zoo geheel anders lijkt dan dat van

andere menschen?" — «Hoogheid!" antwoordde Chanda, »hot is oen

grijsaard, die, onder den last des ouderdoms gekromd en van kracht en

levenslust beroofd, niet meer in staat is om te werken en op deze wijze

zijn treurig bestaan voortsleept." De prins hernam: »Is dit eene eigen-

aardigheid van zijn geslacht of is 't het lot van ieder mensch om zóó te

•worden?" en het antwoord luidde: sleder mensch. Hoogheid, wordt door

den ouderdom in dien staat gebracht." — »Wee, o wee dan, dat men

geboren wordt, indien een ieder zulk een ouderdom te wachten staat!"

riep de prins uit en met ontroering in het hart, keerde hij huiswaarts.

De koning verwonderd dat zijn zoon zoo spoedig weer thuis gekomen was,

trachtte de oorzaak daarvan uit te vorschen en als hij nu hoorde dat

Siddhartha eenen grijsaard gezien had, riep hij uit: »Dan zal hij mij on-

gelukkig maken! Verscliaft hem toch verstrooiing opdat liij in 't genot

der weelde alle gedachten om monnik te worden uit zijn geest verbanne!"

Na aldus gesproken te hebben zorgde liij dat de wachten verdubbeld

werden en liet ze in alle richtingen op een half uur afstands post vatten.

Op eenen anderen dag, toen Siddhürtha wederom den weg naar het

park gereden was, ontmoette zijn blik eenen zieke. ' Door den wagen-

menner op dezelfde wijze als bij de vorige gelegenheid ingelicht, keerde

hij met ontroering in het liart naar het paleis terug, en Koning ^uddhodana,

vernemende wat er geschied was, nam nog grooter voorzoi'gen en ver-

meerderde op nieuw de wacliten, zoodat deze op een afstand van drie

kwartier stonden.

' Bij llardy 154 alsool: in Lalitaw. wordt de afschuwclijklicid der ziekte in alle uitvoerig-

heid afgeschilderd, maar ten opziclite van den aard der kwaal wijken beide bcachry vingen

geheel van elkaar af.



40 n E B U D D H A.

Na eeno poos ' ging de prins wederom uit w.vdv liet |i;irk en zag toen

onderweg de door de goden hewerkte verschijning van een lijk. Bij dit

afzichtelijk schouwspel - wendde hij zich tot Ciianda om eene verklaring.

De gevolgen waren dezelfde als bij de twee vorige gelegenheden en de

bezorgde vader strekte nu de wachtposten over een geheel uur uit.

Als de prins een vierde maal zich op weg naar het park bevond, ont-

dekte ziju oog eene andere verschijning door de goden in 't leven geroepen.

Het was een monnik, stemmig gekleed, die rnet zedigen Ijlik en een

gelaat waarop zielerust te lezen stond, kalm zijnen weg voortwandelde.

«Vriend!" .sprak Siddhartha tot den wagenmenner, »\vat is dat voor een

man!" Nu kende de aangesprokene eigenlijk geen monuiken, noch hunne

eigenschappen, want de Buddha was als zoodanig nog niet opgetreden,

maar door bovennatuurlijke ingeving wist hij toch te zeggen dat die

persoon een monnik was en beschreef hij de eigenschappen van een

monnik. ^ Aanstonds voelde de prins zich zeei- aangetrokken tot dien

heiligen staat en zette vergenoegd zijn rid voort naai' het park waar hij

den ganschen dag bleef. Na zich door een bad in den lotu.svijver ver-

frischt te hebben, ging hij na zonsondergang op de marmeren bank neder-

zitten en liet zich feestelijk opschikken. Zijne bedienden stonden met

' De Singlialeesche bron van Hardy weet te vertellen dat de verschijningen door een tijds-

verloop van 4 maanden van elkaar gescleiden vfaren; daarentegen laten de uitleggers vanden

Diglia Nikaya alles op één dag geschieden.

'' Naar Lalitaw. ziet hij een lijkstoet; eene schare van verwanten en vrienden

schi-eiende, weeklagende en met de handen op de borst slaande, volgt een lijk, dat in eene

lijkwade gehuld op de baar vooruit gedragen wordt. Na van Chauda de verklaring van dit

verschijnsel vernomen te hebben, roept de prins uit: «Armzalige jeugd die door den ouderdom

wordt verdrongen ! Armzalige gezondheid , die door allerlei ziekten wordt verjaagd '
W ee

het leven, dat zoo kortstondig is! Ach, hoe kan een verstandig mensch aan de genietingen

der wereld hechten? Zelfs zou zonder ouderdom, ziekte en dood het leven een last

wezen, hoeveel te racer nu het al die drie rampen in ziju gevolg heeft! Welaan, laat ik terug-

keeren en nadenken hoe men zich daarvan kan bevrijden!"

' Deze rationalistische opmerking ontbreekt in de overlevering der N. Buddhisten en is

klaarblijkelijk een toevoegsel van den schi-ijver der voorrede op "t Jataka of van een zijner

voorgangers. De man was op 't oogenblik vergeten dat hij een paar bladzijden vroeger ver-

haald had hoe Kaundinya eu zijn 4 gezellen jaren lang vóór 't optreden van den Buddha

monnik geworden waren.
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veelkleurige fijne stoffen, siei^aden van allerlei soort, kransen. parfuiii(>riën

en zalven !n ile hand om hem heen, bozig hunnen heer in ]iriiiii;i;e\vaail

te steken.

Terwijl dit o|i aarde plaats liad. voelde de hemelkoning, ludra. dat de

plek waarop iiij zat warin werd. Dien ten gevolge bevroedende dat er

iemand zou komen die hem eenmaal van zijnen zetel zou stoeten, en onf-

warende dat men bezig was met den Bodhisatwa op te schikken, riep hij

Wifwakarman, den kunstenaar der goden. »\Vicwakarman!" zeide hij,

«Prins Siddiuii-tha zal heden te middernaclu zijn huis verlaten en de

wereld verzaken; dit is zijn laatste pronk, (la naar het wamlelpark en

tooi den grooten man met liemelschen toei." AVirwakarman gehoorzaamde

on kwam, dank zijne goddelijke maelit, oogenblikkelijk ter plaatse. Hij

vei-scheen in de gedaante van eenen kapper en nam zoodoende den

kapper des prinsen den tulband uit de hand en begon het hoofd te om-

wikkelen van den Bodhisatwa, die terstond hij de aanraking merkte dat

het d<i hand van een god, niet van een mensch was. Zoodra het hoofd

omwikkeld was, leek het door de spiegeling van 't kruinjuweel ' alsof

elke lap van den tulband uit duizend lappen van verschillend-gekleurde

stof bestond, en daar er tien lajipen ^ waren, lei>k het alsof het geheel

uit tienduizenrl lapjes samengesteld was. Men verwondere zich niet hoe

er zooveel lapjes doek zich konden vertoonen aan iets van zoo geringen

omvang als een lioofd is. Immers do allergrootste onder die lapjes was

zoo groot als de bloesem di.'r Sarsaparilla, terwijl de overig(! niet grooter

waren dan een korianiler. Hi't hoofd van den Bodhi.satwa geleek oene

groote waterroos met een netwerk van vezeltjes.

Nadat de Bodhisatwa volledig uitgedost was, begonni'U allerlei dan.sers

en kunstenmakers hun kunsten te vertoonen, Ijrahmanen hun zege- en

heilkreten te doen lioorcm en lofzangers hun fetjst- en loiliederen aan (e

heffen, en te midden liaai-van besteeg de pidns zijnen prachtigen wagen.

Te dier stonde schotik Ya<()dliari\ aan eenen zoon hel levenslicht.

' De Indiërs noemen de zon "het juweel des hemels."

' Het gewone getal van richtingen is tien: de acht windstreken, het zcnith en het nadir.
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Nauwelijks liad Koning Quddodliana dit vernomen, of liij zond eenen bode

af om zijnen zoon deze blijde tijding over te Ijrengen. Bij de ontvangst

van het Ijerieht zeide de Bodhisatwa niets anders dan: ))de geboorte van

Eiihula is slechts een knoop te meer." Toen deze uiting weder aan

Quddhodana was overgebracht sprak hij: svan nu af aan zal mijn klein-

zoon den naam dragen van Prins Rahula."

Onderwijl had de Bodhisatwa den wagen bestegen en hield hij in alle

staatsie en met grooten luister en praal zijn intocht in de stad. Bij die

gelegenheid was het, dat een meisje van vorstelijk geslacht, smalle

Gautami geheeten, op de bovenverdieping van liare biu'g staande, de

scliitterende schoonheid van den Bodhisatwa aanschouwde, terwijl hij met

zijnen stoet om de stad heen trok. Medegesleept door een gevoel van

innig welbehagen, gaf zij aan hare verrukking lucht in de volgende uit-

boezeming:
"Zalig is, voorwaar^ die moeder!

Zalig is, voorwaar, die vader!

Zalig is , voorwaar , de gade

Die een' man tezit als dezen!"

De Bodhisatwa lioorde die woorden en dacht bij zich zelven: »Ja, het

liait van vader en moeder is zalig, wanneer zij zulk een kind aanschouwen.

Het hart der gade is zalig in 't bezit van zulk eenen echtgenoot. Maar

hoe zal zijn eigen hart zaligheid vinden?" En, daar zijn geest zich reeds

begon te verheffen boven de plaag der hart.stocliten , dacht hij verder:

sUitdooving van 't vuur der hartstochten, dat is zaligheid; * uitdooving van

't vuur der zonde en der verblinding, dat is zaligheid; uitdooving van

trots, waan en alle soortgelijke plagen en kwalen, dat is zaligheid. Zij

heeft mij eene goode les gegeven, want ik zal heengaan en naar uitdooving

{nirwana) .streven. Van heden af zal ik mij losrukken van 't huiselijk

leven, weggaan, monnik worden en 't Nirwana zoeken. Laat dit haar

leerloon wezen." En met deze laatste woorden ontdeed hij zich van zijn

kostbaar parelsnoer en zond het ten geschenke aan smalle Gautarni, en

' Het in den tekst gebruikte woord nihhida, SanskTit nirwrta beteekent zoowel "Uitgedoofd'"

en "bedaard" als «zalig". lu onze taal gaat de woordspeling geheel verloren.



DE B U D D H A. '43

deze was er recht gelukkig meè, want zij waande, het arme kind. dat

Prins Siddhartha hour dat cadeau gezonden had omdat hij op liaur ver-

liefil was geworden. '

7. VLUCHT UIT HET PALEIS.

Toen de pinns met grooten luister zijn paleis bereikt had, wierp liij zicli,

de rust zoekende, op zijn praalbed neder. Aanstonds beginnen prachtig

gekleede schoone vrouwen, wier talenten die der hemelsche nimfen evenaren,

om zijne zinnen te streden een ballet uit te voei'en met snarenspel en

zang. ^ Doch de Bodhisatwa, wiens hart zich reeds afgewend had van de

zondige begeerten dezer wereld, schepte geen behagen in dans, gezang en

snarenspel, en viel weldra in slaap. En de vroviwen, merkende dat hij,

voor wien zij speelden in .slaap gezonken was, vonden het nu doelloos

zicii verder te vermoeien, legden het snarentuig uit de hand en vlijden

zich ter ruste. Alleen de tallooze lampon met geurige olie flikkerden

helder op. Daar wordt de Rodliisatwa wakker. Hij gaat met gekruiste

beenen op liet rustlied zitten en ziet daar nu die vrouwen, met het

speeltuig naast zich, in slaap gezegen: sommige liggen terwijl de zeever haar

uit den mond langs het lichaam afvloeit, andere knarsetandende; sommige

ijlende, andere met gapenden mond, w^eèr andere onbetamelijk bloot en

naakt voor 't gezicht. Als hij zag hoe het schoon dier vrouwen in

leelijklii.'id verkeerd was, werd hij in nog hoogere mate afkeerig van de

genietingen der zinnen. Die weidsche zaal, zoo schoon en prachtig als

Indra's hemelhof, scheen hem nu een kerkhof toe, vervuld van overal

in 't rond liggende rottende lijken. Te leven in 't rijk der zinnelijke

' Een soortgelijk voorval, maar bij gelcgcnlieiJ van ecu aiulurea intocht des prinsen, ver-

meldt de Noordelijke overlevering van zeker meisje van (yilkyagcslacht, wier naam onzeker is.

Bij die zelfde gelegenheid zou ook nog een ander meisje, GuptA gen.iamd , met halven blik

van de tinne harcr burg naar den prins gekeken hebben. IJeide werden door den koning tot

vrouwen van den Bodhisatwa gemaakt; Schiefncr Lobeiisb. 238.

» Naar de overlevering ia Lalitaw. neemt do koning bij do thuiskomst zijns zoons alle

mogelijke voorzorgen om te verhinderen dat hij ontsnapt en vcrordcut hij 't ballet, opdat

Siddb&rtha in den roes des vcrmaaks de manende stem in zijn binnenste niet zal hooren.
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begeerten, zoowol als iii de ideale en de uetherische ' wereld, was, in

zijn oog, niet beter dan te leven in een brandend huis. » Hoe jammerlijk
!"

riep bij uit, »lioe ellendig!" en een onweerstaanbare neiging om den

geestelijken stand te omhelzen, maakte zicli hoe langer zoo meer van

zijnen geest meester. »Nu, of nooit, moet ik van hier den grooten

zwerftocht aannemen," zeide hij, en mèt stond hij op, ti'ail naar de deur

toe en riep: «wie houdt er wacht?" «Ik ben het, jonker," klonk de stern

van Chanila. ))Ik heb het voornemen opgevat om van hier te gaan

en den grooten zwerftocht te ondernemen; breng mijn paard in gereed-

hi'id." Chanda gehoorzaamde en begaf zich naar den stal om Kanthaka,

dat puik der rossen, gereed te maken. Terwijl hij hiermede bezig was,

begreep het schrandere dier dat het niet voor een gewonen rid uitgerust

werd, zooals bijvoorbeeld naar 't park, maar dat zijn meester op dien

dag het huis zou ontvlieden om den grooten tocht aan te nemen; en het

paard gaf zijne vreugde te kennen door een gehinnik, zou luid, dat het

zeker door de geheele stad zou weerklonken hebben, indien de goden het

geluid niet gedempt hadden, zoodat niemand het kon hooren.

Terwijl Chanda afwezig was kwam bij den Bodhisatwa de neiging op

om zijn jonggeboren zoon eens te gaan zii'u. Hij rees derlialve op van

zijn rustljed en richtte zijne schreden naar het slaapvertrek van Rahula's

moeder. Hij opende de ileui'. Bij liet scliijnsel der lamp zag liij nu dat

de jonge moeder sliep met hare hand op het hoofd van het kind. De

Bodhisatwa bleef op den drempel stilstaan en dacht: »als ik het kind wil

opnemen moet ik de hand der prinses verwijderen en dan zal zij wakker

worden, en zulks zou een hinderpaal worden voor mijn vertrek. Daarom

zul ik liever later, als ik eemnaal een Buddha geworden ben, terugkomen

om mijn zoon te zien." Met die gedachte daalde hij van de bovenver-

dieping van het paleis weder naar de benedenzaal af. Sommige beweren

dat ile prins Riilnda toen een week oud was, maar zulks komt in eene

andere bron, die meer geloof verdient, niet voor.

Uver (leze drie vormen van bestaan zal later gesiiroken worden.
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Er is een verhaal ' liftwclk zei.'t dat de Bodliisatwa, alvorens uit te

trekken, tot zijnen vader gins om diens toestemming te vragen. Tucn

de nacht bedaard - was kwam hij van zijn paleis af en stond in eens op

do tinne van Cuddhodana's l)urclit. Nawwolijks stond hij daar. of de ge-

lieele liuirht werd door zijnen glans vei-licht. Toen wenl de koning

wakker en zag dien glans, waarop hij ijlings tot den kamerling de vraag

richtte: »Zeg kamerling! is de zon opgegaan dat er zicli znlk een glan.s

verbreidt?" De kamerling zeide: «Sire! de nanacht is nog niet voorbij,

of boomen en muren werpen ten gevolge des zonnescliijns hunne scha-

duwen, en de stralen koesteren door de warmte die van hen uitgaat het

lichaam. Zwanen, pauwen, jtapegaaien, koekoeks, talingen verheffen in

den ochtendstond hun blij geschal. Deze glans, o Koning! is aangenaam.

liefelijk, verkwikkend, heilzaam, zonder overmatigen gloed. Er is geen

twijfel aan, de Gunadhara ' is gekomen, Ijestralende rmnen en boomen."

De koning kijkt in alle richtingen en ziet vóór hem het in vlekkeluoze

reinheid * stralende wezen; hij wil van zijn nachtleger opstaan, maar ver-

' In 't 15''' kapittel van den Lalitawistara. Het verdient opgemerit te worden dat het

stuk niet in het kader van de gesehicdenis past en ook, dat de inhoud er van alleen in

poëtisclicn vorm, en niet tevens in ondicht voorkomt, zooals anders in den Lalitaw. jjleegt te

geschieden. Maar aan den anderen kant zal het niemand die lozen kan ontgaan dat het be-

gin een zuivere zonncrajthe is, en wat meer zegt, dat de opsteller of eerste bewerker van

't verhaal zich zelvcn hiervan volkomen bcwnst was, want de woorden van den kanierlinf;

zijn met grootc kunst zóó gekozen dat een onoplettend hoorder ze liclit kou misversliuin.

Dies moet de overlevering zeer oud zijn , dagteekeuen uit een tijdperk toen men nog wist

dat de Buddha een begrip was, samengesteld uit een held als opperleeraar en uit den

zonnegod als hoogsten verlichter en verlosser der wereld uit de duisternis. \\"cl is waar

heeft men dit in Indië nooit geheel vergeten, maar bij het algemeen moet de herinnering er

aan reeds vroeg verloren zijn gegaan. Koning A9oka in de 3" eeuw vóór Clir. had er klaar-

blijkelijk niet het minste besef meer van. Indien nu cene overlevering, Tiictlegenstaande ze

niet meer in 't kader past, toch wordt medegedeeld, moet ze al bijzonder heilig geweest zijn.

' Opzettelijk hebben wij prafdnia zoo vertaald omdat anders de zoo straks volgende dubbel-

zinnigheid in de woorden des kamerhccrs niet genoeg zou uitkomen.

' Dit woord is onvertaalbaar, omdat het zoowel "houder der eigenschappen " als «bezitter

van goede eigenschappen" uitdrukt. Het is een synoniem van gunefa, heer der eigenschappen,

en dit is een der attributen van den als hoogste wezen gedachten zonnegod; zoo heet het in de

(Jwetft^watara IJpanishad O, 14, vgg.: "alles ontleent plans .aan zijnen glans; /lij is cene

phenix in 't midden van dit heelal; hij is de maker van alles, de alzieucr, de bron van alles,

de maker van den tijd, de heer der eigenschappen", enz.

' Het is aardig te zien hoc degenen welke aan de oorspronkelijke taal van 't gedirlit
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mag het niet: zoo'n indruk maakt de maclit van den luisterrijken Wijze

op zijnen vader. Toen spreekt de zoon vóór den ouden koning staande

dezen toe en verzoekt dat de koning, gelijk ook diens lieden en onder-

danen, hem verlof geve om 't vaderlijke huis te mogen verlaten. Met

tranen in de oogen tracht Qiiddhodana hem terug te houden en belooft

hem alles te schenken wal hij verlangen mocht. Daarop herneemt de

Bodhisatwa met vriendelijke stem: »Ik verlang, üire! vier geschenken.

Zoo gij in staat zijt mij die te geven, zal ik hier blijven, nu en altoos.

Ik verlang, Sire, dal do outlerdom zich niet van mij meester make, opdat

ik steeds jong en schoon blijve. Ik verlang ongestoorde gezondheid en

vrijdom van ziekte. Ik verlang eeuwig te leven en nooit te sterven. Ik

verlang dat mijn voorspoed nimmer afgewisseld worde door tegenspoed."

De koning, deze woorden hoerende, werd diep bedroefd: »Te vergeefs

eischt gij zulks van mij, Prins! tot dat alles heb ik niet de macht."

Toen hernam de zoon: »Indien gij, Sire! die vier wenschen mij niet kunt

schenken, verleen mij dan een enkel voorrecht: voor goed ontheven te"

zijn van de noodzakelijkheid telkens weer op nieuw geboren te moeten

worden." Bij 't hooren dezer woorden bedwong de vader zijne liefde,

rukte hij de genegenheid voor zijnen zoon uit het hart, en, zich ver-

mannende, sprak hij: »Mijn zoon! liet werk der verlossing dat gij der

wereld ten heil ' op u gaat nemen verdient geloofd te worden. Ga, moge

uw vooi'nemen volvoerd, uw wensch vervuld worden!" — Daarop keerde

de Bodliisatwa naar zijn eigen paleis terug on zette zich op zijn leger,

zonder dat iemand van zijn gaan of komen bewust werd.

een tiutje vau Sanskrit hebben willen geven, zich soms deerlijk vergissen. Daar in den tongval van

Magadha — niet. te verwarren met Pali — elke r door een / vervangen wordt, zoodat

locaiia, oog, en rocana ,
glans, niet meer te onderscheiden zijn, hebben de omwerkers /ocoMa

in hun onmogelijk Sanskrit laten staan , hoewel rocana bedoeld is. Tot hun verontschuldiging

strekt dat in 't klassiek Sanskrit rocana, in den zin van -glans"', verouderd was.

• Bij de Indiërs is de groote Verlosser der wereld de ZonTiegod. Hij is. de overwinnaar

van 't rijk der Duisternis, hij is de «geopende poorte der Verlossing" (mokshadwdram

apdwrtam) , hij is het lichtende voorbeeld voor 't menschdom om alle duisternis , onreinheid

en vuil, ook des gcestes en des gemoeds, te verwijderen. Want licht, wijsheid, zedelijk goed

en blanke onschuld zijn voorden Ariër ée'u, gelijk duisternis, waan, zedelijk vuil en zwarte boos-

heid het zijn.
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Volgens het andere verhaal hetwelk ons beschrijft welke gedachten den

Bodhisatwa vervTilden toen lüj op den dorpel stond van 't vertrek waarin

Rahula's moeder met haar kind sluimerde, keerde liij van daar naar de

benedenvei'dieping van het paleis terug. Hij begaf zich onmiddellijk naar

buiten, naar de plaats waar zijn ros Kanthaka ' gereed stond. «Kan-

thaka!" — zoo sprak hij liet dier toe — »voor dezen éénen nacht moet

gij mij redden ; want daarvan hangt het af of ik een Buddha zal worden

,

die goden en menschen zal redden." Hiermede sprong hij op den i-ug

van 't paard. Het dier was van den hals tot aan den staart 18 voet

lang en naar evenredigheid hoog; het was zeer sterk, vlug en spierwit.

Als het brieschte of trappelde zou het geluid zich door de geheele stad

verbreid hebben, en daarom dempten de goden door hunne macht het

geluid, opdat niemand het zou kunnen hooren. Terwijl de Bodhisatwa

zelf boven op dat uitmuntende ros zat, liet liij Chanda zich aan den staart

vasthouden en zoo bereikten zij in de middernachtstonde de groote poort.

Nu had de koning, duchtende dat zijn zoon te een of ander tijd uit de

stadspoort zou trachten te ontsnappen, gezorgd dat geen der twee vleugels

door minder dan duizend man kon opengedaan worden. De Bodhisatwa was

evenwel zóó sterk dat hij de ki-acht bezat van tienduizend millioen olifanten

of van honderdduizend millioen menschen. Hij overlegde bij zich zelven:

sals de poort niet open gaat, zal ik Kanthaka met de knieën nopen en

met Chanda aan den staart van 't ros den 18 voet hoogen stadsmuur

overspringen." En Chanda dacht: «als de poort niet opengaat, dan zal

ik den jordoT op den rug nemen, Kanthaka met do rechterhand om 't liji'

vatten-' en, liet dier zoo onder den aini lioudi'nde, den stadsmuur over-

spW/Jgen." Het ros, van zijnen kant, dacht: )>als de poort niet opengaat,

dan zal ik met mijnen meester op den i'ug en met Chanda aan mijn

' In het onzuivere Sanskrit der N. Bnddhistcn KaïJtfika of Kaptliakn. Dat kan echter

niet de eigenlijke Sanskritvorm geweest ziju; die kan kraudaka "de briescher" geneest zijn;

inderdaad zijn krand, kanikrada, kanikradal "luid briescliende" welbekende praedieatun van

het hcmelsche ros.

• Waaruit wij mogen opmaken dat Chnnda van eeu reusachtige gestalte moet geweest zijn,

oji zijn minst 50 voet boog.
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stuurt over ilen muur liecii spriu^en." Zomlcr twijfel zmiileii ulle drie

luui voornemen volvoei-il hebbini, zoo de poort niet f^eopend wure geworden;

maai' het was nu niet iioodig, want een engel, die aan tle poort verblijf

hield, maakte ze open.

Te dier stonde w'us het dut M-Ara de Booze toesnelde om den Bodhi-

satwa tot terugkeer te bewegen en in het hR-htruini stuan(l(_' hem toeriep:

slleer! verlaat uw huis toch niet om als moiunk i'oiid te loopen. Heden

over eene week zul n de heerschuppij gewoixien over de gansche aai'de

met hare vier werelddeelen en 2000 eilanden. Keer terug, Heer!" —
»Wie zijt gij," vraagde de prins. — »Ik ben de Wueuwurtin," * klonk

het untwoord. i>Verzoeker!" hernam de Bodhisutwa, »ik weet dat de

wereldsclie he<'rs(duippij voor mij is weggelegd, maar ik taal niet nuur

die heerschupiüj : ik wil onder de toeijuiching van 't .schepselenlieir een

Buddha worden." Buarop spi-ak de Duivel: »vun stonden af aan zul ik

telkens wanneer gij aan mij denkt de denkbeelden van zinnelijken lust, van

liaat en wreedheid bij u opwidikeii," en sinds dat oogenblik, loerende

op de geschikte gelegenheid, ^ volgde hij d(_'n Bodhisutwa als diens scha-

duw. ' En de Bodhisatwa, de weivklsche heerschappij versmudende en van

* Dit woord beteeUcnt iii 't Saiiskrit "Onderdaiiig'' ; naar de etymoloj;ie zou meu er ook

de bedoeling iu kurueu leggen vau «met maeht bestierende". Welke opvatting de oudste

vorm der sage bedoeld heeft, is moeielijk te bepalen. Bij de Bnddliisteu is wa^awarfin

,

Pali wasawalti, een gewone bijnaam geworden van den Satan en tegelijkertijd de naam van

een seraf of aartsengel, dien wij later zullen ontmoeten. Meu vergelijke de noot 3 liieronder.

•' Het woord otdro in den tekst is door zijne dubbelzinnigheid veel duidelijker dan 't IIol-

landsche, want het beteekent zoowel occasus
,
(zons)ondcrgaug, als occasie, gelegenheid.

" Iu den Lalitaw. is het niet Mara, maar de trouwe Chanda, die zijnen meester trachtte

doen terngkeeren. Hij liondt liem voor, dat volgeus de profetie de wereldheerschappij hem

niet ontgaan kan, maalt de genietingen eens vorsten in de sclioonste kleuren en gee>' te

kennen dat de tijd om van de wereld afstand te doen eerst dan zal gekomen zijn , als de

ouderdom beide tot genieting onvatbaar zal gemaakt hebben. Alles te vergeefs; de jirins is

onverzettelijk en herhaalt zijn bevel om 't ros in gereedheid te brengen. — Het kan den op-

merkzameu lezer niet ontgaan zijn dat Chauda, die acliter aan den staart vau 't ros zicli

vasthoudt, niets anders is dan het acliterschijusel, de schaduw. Inderdaad beteekent chanda

«schijn", alsook «lust, wil", juist hetzelfde, in de laatste betcekenis als v}a(;a. Derhalve is

Mara, die om later te ontvouwen redenen, "de Lust" Iicet, eigenlijk een met Chanda, en

daarom met Wafaioartin oorspronkelijk bedoeld eenvoudig "Onderdanige dienaar, de volgzame,

plnimstrijker, vleier". Indien in het bovenstaande tweegesprek de Duivel, op de vraag «wie
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zich afwerpi'iKk' als een fluim, verliet de stad met groote staatsie. ' Zulks

geschiedde o[) vollemaansdaj,'' ih'V iiiaund Ashailha (thans Juni—.luli), terwijl

de maan in 't sterrebeeld Uttara Ashailha stond.

Na eene poos gereden te hebhen voelde de prins den wensch in

zich levendig worden om eenen laatsten blik terug te werpen op zijne

vadei'Stad. Nauwelijks was deze gedachte hij hem opgerezen of de aarde

voorkwam zijnen wensch, draaide zich als een pottebakkerswie! in de

rondte en verschafte liem zoodoende, zonder dat hij zich liad om te

keeren, den aanblik van de stad. Zoo dan kon de Bodhisatwa zijne

blikken w-ei"j)en op de stad die daar nu viKÏr hem lag. Hij wees de plek

waar liij stond aan als de plaats waar later het heihgdom ter commemo-

ratie van Kanthaka's terugkeer zou opgericht - worden, bracht toen het

ros wederom in de richting die het te nemen had om den tocht verder voort

te zetten en trok met groote staatsie en in l)uitengewonen luister en

praal voorwaarts. Voor hem uit droegen goden en engelen 60000 ilikke-

rende fitkkels en even zoo veel van achteren, aau de rechter- en aan de

linkerhand. Andere hielden er ontelbare fakkels aan alle zijden van den

iiorizon, terwijl weer andeix' liem ter cere hemelsche parfuims, kransen,

poeders en reukwerken strooiden eu het gansche luchtruim met ])ara(Ujs-

rozen bedekt was, als waren hi4 nedervailende druppels in den regentijd.
''

Hemelsche harmonieën lieten zich hnoren en het gesciiai van duizenden

en (kiizenden van instrumenti'n was zóó luid, dat men wiincn znn het

geraas van di'ii doniler te iinni'en in de kloven van 't Vngandhara-gebergte

of het geloei dei' Inuen in de ingewanden des Oceaans.

ïijt gij?" antwoordt: «uw gelioorzame dienaar"', krijgt het pcliecl ccn geestiger tinl en p.ist

het volgende "Verleider" of «verzoeker" onvergelijkelijk beter.

' Ook deze toevoeging -met groote staatsie" of «ouder groote eerbewijzen", welke vol-

strekt niet op hare plaats sehijiit, i.t een bewijs te meer hoe nauwgezet de schrijvers de

trekken der sage , ook indien zij die niet begrepen , bewaard licbben.

' Dit strookt niet best met wat er volgt, wel met den Lalitawislara , want daar stijgt de

prins na 6 uur gereden te hebben, tegen 't aanbreken van den dag, af, bedankt de godensoliaren

voor hun geleide, ontdoet zich van zijne lijfsieraden , stelt die Chandaka ter hand en laat hem

met het ros n.aar de stad teriigkecren. Op ile jilek waar dit gebeurd is, werd later een

heiligdom gesticht Ier beugenis aan -Chanda's terugkeer".

' In Ashüdha begint het in noordelijk Indic te regenen.

4
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Met al dien weidschen praal trok de Bodhisatwa in één nacht drie

koninkrijken door en legde eenen afstand af van dertig ' uur, toen hij

den oever eener rivier die Anawama (d. i. niet laagste, verhevene) ^ ge-

naamd werd, bereikte. Men zou kunnen vragen of het ros dan geen

grooter afstand in denzelfden tijd kon afleggen, en dan luidt lid-t antwoord:

zeer stellig kon liij dat, want hij zou van 't eene einde des horizons tot

aan 't andere kunnen loojiiMi gedurende niet langer tijil dan er verloopt

tusschen ontbijt en avondnraal. Maai' op den bewusten tocht had het

dier zich lieen te worstelen door den kuiehoog reikenden stapel van

bloemen en kransen, die door de goden en engelen uit de lucht gestrooid

waren en daarom legde het ros slechts 30 uur af.

Aan den oever der i-ivier stond de Bodhisatwa stil en vraagde aan

Chanda: »Wat is dit voor eene rivier!" »De Anawama, Hoogheid!"

was het antwoord. »Welnu, ook mijn besluit om de wereld te verlaten

zal anawama (verheven) heeten", en met deze woorden noopte hij zijn

ros, zoodat het den breeden stroom oversprong. De Bodhisatwa steeg nu af

en terwijl hij op het zilverl)lanke oeverzand stond riclitte hij aldus het

woord tot zijnen gezel: «Vriend Chanda! neem deze sieraden, alsook

Kanthaka mede, en vertrek; ik ga geestelijke worden." Als zijn trouwe

volger den wensch te kennen gaf om ook geestelijke te worden, wees de

Buddha hem af, zeggende: »neen, dat is uwe roeping niet; ga!" Tot

driemaal toe herhaalde bij dit , en na zijn sieraden en het ros aan Chanda's

zorg te hebben toevertrouwd, dacht bij: )>deze weelderige lokken passen

eenen monnik niet, en evenmin zou het voegen dat de Bodhisatwa zich

door een aniler de liaren liet afsnijden; daarom zal ik ze zelf met mijn

zwaard afsnijden." Daarop greep hij het zwaard met de rechterhand en

zijn haarbos met de linker, en aldus sneed hij zich de haren zóó kort

af, dat ze niet meer dan twee duim lang, naar rechts krullende, het

hoofd bedekten. Levenslang heeft zijn haar die maat behouden en de

' Meu zou verwachten liriemaal dertig, want er schijnen 'i maanden bedoeld.

' Hiermee is bedektelijk aangeduid anapama, zonder declinatie, equinoxpunt.
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knevel naar evenredigheid. Nooit lieeft hij zijn hoofd- of baardharen

meer behoeven te knippen.

De Bodhisatwa nam i\o haaikuif. niet hot kruinjnweel, en wierp ze

hoog in de lucht op met de pedachto: «iuilieu ik Ijostemd lien een Ikiddha

te worden, blijve de kuif in 't iiichti'uim haiiL;-en; zno niet, dan moge zij

ter aarde nedervallen!" üe kuif ging eiMi uur hoog de lucht in on bleef

daar hangen. Indra. de hemelkoning, die dat bespeurde, ving de kuif

in een gouden juw-eelkistje op en stichtte in zijn paradijs het Heiligdom

van het Kruinjuweel. Hierop doolt het liedje:

Den van welriekende zall' geurigen hiiarkos

Sneed het vcrhevcnste wezen af en wierj) dien in de lucht.

Waar de duizcndoogige Indra dien eerbiedig opving

Tn een gouden juweelkistje. '

Voorts dacht do üoiihisatwa: «deze gewaden van lijn Bonai'os-notoldoek

passen eenen monnik niet." Intusschen liail liij niets anders om zich te

kleed(!n. Dit begreep een oud makker van hem uit de dagen van den

Buddha Kapyapa. Hij heette de Aartsengel Ghatikara en gevoelde voor

zijn gewezen makker eene vriendschap welke in de vele duizenden van

jaren, die er tus.sclien do vci'schijning van don eenen Buddha en don

anderen verloopen, niet had kuuuon slijton. Ziende dat zijn makker huis

en goed verlaten bad nm geestelijke te worden, besloot hij tot hom te

gaan en te brongen alwat een munuik liolioefl:

Drie kleedingstukken en een nap

,

Een mes , een naald , een gordel

,

Alsmede een doorzijger — dit zijn de .lolit

Beuoodigdhcden voor eeu bedelinounik.

Dez(! acht voorwoi'jiou nu, die do gansche uitrusting van een monnik

uitmaken, bracht do Aartsong<'l aan don Bodhisatwa. ^ Deze trok hot

' Korter en ecnigszins anders in Lalitaw.: »l)e Bodhisatwa beselTcnde dat weelderig haar

cii 't monnikschap niet bij elkaar passen, sneed niet zijn zwaard de haarkuif af ec wierp die

in Je lucht op. Ten blijkc van eerbied werd ze door de goden opgevangen en tot op dezen

dag gedenken zij die gebeurtenis met eeu feest. Op diezelfde plaats werd ook een heiligdom

opgericht , dat tot heden toe bekend slaat als Haarbosvang."

• Wederom ecnigszins afwijkend in Lalitaw.: .-Voorts besefte de Bodhisatwa dat het monnik-

schap en fijne gewaden van Benares-neteldoek niet bij elkander passen, en dat het goed zou

4*
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geestelijk gewaad aan on lieval toon Clianda heen te gaan met de woorden

:

sChanda! bri'iig uit mijnen naain den heilgroet aan mijn vader en moeder

over." Clianda boog zich nederig vooi' den Bodhisatwa en vertrok. Het

ros Kanthaka, dat gehoord had welke woorden zijn meester met Chanda

wisselde, verwijderde zich met trage stappen, want het was overtuigd

dat het zijnen meester nimmer zoude weilei'zien. Het dier kon zijn ver-

ilriet niet verkroppen: zijn hart hrak en het stierf. Na zijn dood in het

[larailijs opgenomen, werd het werlergeboren als een engel, Kanthaka ge-

naamd. Door den dood van het ros werd het verdriet van Chanda over

de scheiding van zijn meester verdubbeld, en van smart overstelpt keerde

hij bitter weenendo naar de stad.

Er is eene andere overlevering, ' volgens welke Chanda met Kanthaka

en de lijfsieraden van den prins in Kapilawastu terugkwam. Daar heerschte

groote droefheid over het verdwijnen van den prins. Men vraagde Chanda

of het misschien nog mogelijk ware den Bodhisatwa terug te halen, doch

hij zeide op stelligen toon: ))neen, geen poging daartoe zal balen; de prins

is te sterk." De lijfsieraden welke Chanda weder medegebracht had.

vielen ten langen le.ste den Qakyaprinseii Bhadrika, Mahanaman en

Aniruddha, - die verwanten van Siddhartha waren, ten deel. Doch die

sieraden waren Ijestenid voor iemantl wiens lichaam de volledige uitrusting

van Narayana dragen kon, en de gelieele uitrusting van Nariiyana konden

Bhadrika en de twee andere op zich zelveii niet di'agen. Toen nu niemand

die sieraden kon dragen, daclit de matrone Gautami: «zoolang ik deze

sieraden zie. zal ik in mijn hart den gloed der smart gevoelen; daarom

zal ik ze in de]i vijvi'r werpen." Zij volvoerde haar plan en nog heden

ten dage wordt die jilek »ile vijver der sieraden" genoemd. Tot de be-

droefde vrouwenschaar, inzonilerlieid tot Gopa, spreekt Chanda uit naam

wezen indien hij grove bruine kleedingstulilien zich aaiisch.ifte. De goden, begrijpende waaraan

hij behoefte had, zonden eenen engel af in de gedaante van eenen jager in grove saai gelsleed.

Terstond bood de prins den jager zijne eigene kleêren in ruil aan. De ruil gescliiedde en

wel op dezelfde plaats waar thans nog ijet heiligdom staat van de ./Ontvangst der grove gewaden".

' In Lalitaw. 282.

' Elders, gclijli steeds bij de Z. Buddhisten , Anuruddlia geiiceteu.
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van ilen Bodhisatwa troostvolle woonleii. Uok het ros Kanthaka bemoedigt

liij en verzekert, dat het ten jrevolge van zijne goede werken eenmaal in

liet paradijs onder de nimfen des hemels zich zal vei-rneien. '

Volgens de overlevering was de Bodhisatwa '29 jaar oud toen hij van

Kapilawastu uittoog.

8. ZWERVEND MONNIKSLEVEN.

De Bodhisatwa had dan nu het geestelijk gewaad aangetrokken. Reclit

gelukkig in zijn nieuwen staat, verwijlde hij cene week lang in het

mangoboschje Anupiyü bij liet vlek Anupiya - in 't land der Malla's.

Daarna trok hij verder en bereikte, na op één dag LiO uur te voet te hebben

afgelegd, Rajagrlia, de hoofdstad van Magadha. Bij zijne verschijning

aldaar, om van huis tot liuis te bedelen, raakte de geheele stad in rep

en roer, als ware de god des lijkdoms en hoeder van het Noorderkwartier

Riijagrha, of de vorst der Titanen ^ den hemel binnengetrokken. De

dienders verwittigden den koning, Bimbisira genaamd, van hetgeen zij

gezien hadden en zeiden: «Majesteit! een wezen dat zoo en zoo er uitziet

loopt in de stad rond om te bedelen, maar of het een niensch is dan

wel een onderaardsch wezen of een genius of iets anders, weten wij niet."

De koning, die van de bovenverdieping zijner horbuii-ht den Grooten Man '

' É(;ii trek iii ile Xooniclijke ovorlovcriiiy bij Scliicfiier 2l'i, ilocli ontbrckcmlc in Lalitinv.,

komt met iict verliaril iler Zuidelijke o\'erecn, in zooverre liet ]>aard gezegd wordt ua zijne

tcnigkomst in de sl.id, bij 't hooreri van 't gejammer der vrouwen, van hartzeer gestorven te zijn.

' Ilieraau schijnt Aniiiiamil bij Scliiefner 242 te beantwoorden.

" Bij de 7i. Buddhistcn wordt gewoonlijk daaronder verstaan Kihu, de vcrjicrsoonlijkte

cklips. liet overeenkomstige verhaal in den lialitaw. 297 heeft: vorst der goden, Indrn

(Cakra). Met schijnbaar vreemde van de Z. overlevering pleit voor Je grootere oorsiironke-

Ijjkheid er van. Werkelijk wordt in den Lalitaw. zelvcn 2'J9 ook Kalm , behalve andere

,

daaronder ludra, genoemd.

* Afaitipunuia, is een onvertaalbare uitdrukking, daar puruaha
,

jiersoon , iinlividu, een

man , ook van den geest , en ilen hoogsten geest
,
gezegd wordt. Een der meest gewone

namen van NariyaMa-Wishvu is l'urushottania, verhevcnstc der purut/iaa.
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zag, werd van verbazing vervuld en beval zijnen dienaren heen te

gaan en den vreemdeling nauwkemig gade te slaan. »Indien het een

hemeling is", voegde liij er bij, ))zal hij door de lucht gaan; is liij een

onderaardsch wezen, dan zal hij in de aarde vei-zinken; is het daaren-

tegen een mensch, dan zal hij "t met bedelen geki'egen voedsel nuttigen."

Middelerwjl had de Groote Man al bedelende eenig voedsel opgehaald

en, begiijpende dat het voldoende was voor zijn levensonderhoud, verliet

hij de stad weder door de poort door welke liij binnengekomen was, zette

zich in de schaduw van de Pandawa-rots, met het gelaat naar 't Oosten,

neder en begon daar zijn sober maal te nuttigen. Het eten smaakte hem

zóó weinig, dat de brokken hem weder uit den mond vielen. Zulk een

voedsel, dat Mj vroeger niet eens zou aangekeken, laat staan geproefd

hebben, stond liem dermate tegen, dat liij er mistroostig onder werd.

Doch liij trachtte zich te bedwingen en richtte tot zich zelven de volgende

vemianing: «Siddhartha, toen gij te huis, waar zooveel weelde in spijs en

drank heerschte, eens een geurig en smakelijk gerecht gegeten hadt, viel

uw oog op een haveloozen bedelaar, en gij dacht: »wanneer zal ook ik,

in even schamele kleeding, als deze, met bedelen mijn onderhoud moeten

zoeken?" Welaan, die tijd is thans aangebroken. Daarom alleen hebt

gij immers huis en ha\e verlaten? Waarom houdt gij u dan nu zoo

kleinmoedig?" Daarop herki'eeg hij zijne gewone kahnte en eindigde

zijn maal.

De diendere bleven niet in gebreke den koning te berichten wat zij

opgemerkt hadden. Onmiddellijk ijlde Bimbisara de stad uit en begaf

zich naar den Bodhisatwa, door wiens houding en manieren liij zóó

ingenomen werd, dat hij alles waarover hij als koning te beschikken

had, hem ten dienste aanbood. Maar de Bodhisatwa gaf ten antwoord:

sKoning! het is mij niet te doen om wereldsche geneugten of zondige

genietingen. Niet daai'om ben ik uitgetrokken, maar om naar de aller-

hoogste wijsheid te streven.'" Toen de koning, na herhaalde pogingen,

den Bodhisatwa niet kon overhalen, zeide hij: »Het zij zoo! gij zult, ik

twijfel er niet aan, een Buddha worden, doch bewijs mij dan de gunst
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dat oij, in dio hoedanigheid, mijn rijk het eerst met een bezoek zult

vereeren." En de Bodhisatwa Ijeloofde zulk.s to zullen doen. '

De ovei'levering der Noordelijken verhaalt ointient deze gedenkwaardige

ontmoeting en hetgeen aan de verschijning des Bodhisatwa's te Rajagi'ha

voorafging liet volgende. Nadat hij het monniksgevvaad had aangetrokken,

richtte hij zijne sclu'eden het eerst naar de kluis der Brahmanin §iki,

die hem gastvrij ontving. Daarna genoot hij de gastvrijheid der brah-

maansche kluizenares Padma; vervolgens die van den grooten Wijze Rai-

wata; eindelijk van nog iemand wiens naam onzeker is. Zoo voorttrek-

kende bereikte liij Waijali, eene om hare weelde vermaarde stad, welke

in ons ge.schiedverhaal nog dikwijls zal voorkomen. In deze stad woonde

zekere sophist, Arala Kalama geheeten. De man had driehonderd dis-

cipelen en stond aan 't hoofd van eene viij talrijke nihilistische gemeente.

Zijne leer, die vooral voor jongelieden van fatsoenlijken huize berekend

was, onderscheidde zicli door bijzondere gemakkelijkheid, zoodat men, met

eenigen aanleg, ze zeer spoedig kon doorgronden. Bij dezen leeraar

meldde de Bodhisatwa zich als leerling aan en Ai-ala Kalama willigde het

verzoek in met de woorden: «Goed, word student, Gautama, * van mijne

Deugdleer, waarin een fatsoenlijk jongmensch het met luttel moeite ver

brengen kan." De Bodhisatwa had lust, ijver en verstand, zoodat hij

inderdaad in zeer korten tijd rle leer gevat had. Zoodra ile sophist de

overtuiging erlangd had dat zijn leerling evenveel wist als hij zelf, stelde

hij hem welwillend voor om in kompagnieschap met hem aan 't hoofd d(;r secte

te stium. Het aanbod werd aangenomen, doch bet duurde niet lang of de

Bodhisatwa begreep dat het stelsel van ArÈila niet lot verlossing leidde.

' Uc ontmoeting tiissriicn Bimbisurii uu ilcn BoilhisalHa wordt uitvoeriger besohreven in

een andere bron, naarnaar door de inleiding op de Jataka's uitdrukkelijk venvezen wordt

Vermoedelijk ligt de uitvoerige redactie ten grondslag aan liigandet 1, 09; vergelijk ook

Hardy M. of B. 104.

* Hier vinden wij 't eerste voorbeeld van cenen doorgannden regel in den Lalitaw.

,

namelijk : dat de Bodhisatwa na zijn monnikwording door allerlei lieden die hem voor 't eerst

ontmoeten en dus wel weten wat bij is, maar niet wie hij is, wordt aangesproken als Gaii-

Inma. Op dit punt zullen wij in het i'" lioofilstuk tcrngkonien.
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Daarom verliet hij Wai<;iali en trok over den Ganges naar het rijk van

Magadha. Na een tijd lang rondgezworven te hebben, v(;rtoefd(? hij in

de nabijheid der lioofdstad Rajagrha bij de Pandawa-rots. Als hij in den

vroegen ochtend, in zijn grove pij en niet den bedelnap in do hand om

te bedelen de stad was binnengegaan, trok de bevalligheid van zijn voor-

komen, gang en manieren, de zedigheid en waardigheid tevens waarmede

hij optrad, zoozeer aller aandacht, dat de inwoners in hun verbazing zich

afvroegen welk hooger wezen hij wel zijn mocht. Koning Bimbisélra zag

den monnik van uit de hoogte zijner burclit en zond dienders af om zijn

gangen na te gaan. Zoodra de agenten de tijding brachten dat de vreem-

deling bij de Pandawa-rots zich ophield, trok de koning met groot gevolg

uit de stad. In tegenwoordigheid van den monnik gekomen, werpt h^'

zich eerbiedig in 't stof voor diens voeten en biedt hem de helft van zijn

rijk aan. De Bodhisatwa weigert; hem die huis en have verlaten heeft

om zielenvrede te zoeken, kan geen heerschappij bekoren. De koning

kon een gevoel van deernis niet onderdrukken bij de gedachte dat iemand

zoo jong en schoon zou verkwijnen onder tle ontberingen van 't monniks-

leven en zeide nogmaals: «Blijf bij mij: al wat de zinnen streden en het

hart verrukken kan wil ik u geven". Onder dankbetuiging wijst de Bo-

dhisatwa het welmeenende aanbod af: hij haakt niet naar al die ijdele

genietingen, zoo voorbijgaande als de wolken, zoo onbestendig als de

wind ; die onverzadelijken dorst opwekken en evenmin in staat zijn dien

ooit te bevredigen, evenals het zoute water bij liem die het drinkt den

dorst .slechts verergert. Nadat hij uitgesproken had, vraagde de koning

hem waar hij van daan kwam en wie zijne ouder.s waren. «Koning,"

luidde het antwoord, sik ben uit Kapilawastu, de bloeiende hoofdstad der

Qakya's. Mijn vader is Quddhodana. Om de deugd na te streven heb

ik den geestelijken stand omhelsd." Bimbisara blijft niet langer aan-

dringen, verzoekt slechts dat de Bodhisatwa. na bereiking van 't Buddha-

schap, Magadha zal bezoeken, en keert na allereerbiedigsten groet naar

de stad terug.

De Bodhisatwa hernam zijn zwerftocht door 't land van Magadha en
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kwam na verloop van tijrl bij de leeraars Arala Kalama en Udraka Rynia's

zoon ' en oefende zich onder lien in de verschillende grailen van afge-

trokken bespiegeling. Hij bespeunle spoedig dat die soort van oefening

niet de weg was tot ware wijsheid en allesbehalve bevredigend. '^ Aan-

gezien hij voornemens was de Groote Oefening te aanvaarden om goden

en menschen zijne onwTÏkbare kracht te toonen, maakte hij zich op naar

Uniwilwa, ' hetwelk hij een lieve streek vond, zoodat hij er zich vestigde

en de Groote Oefening begon.

Te dier plaatse was het dat de Vijven met Kaundinya aan 't hoofd,

van wie bij gelegenheid der profetie koit na de geboorte van den prins

gesproken is, den Bodhisatwa ontmoetten. * Het waren, behalve Kaundinya,

Apwajit, Washpa, Mahanaman en Bhadrika. ^

' Ia Lalitaw. Iludraka, ilorli dit is, blijkens den Tibetaaiisohen vorm onjuist ; Schicfner 313.

Arala heet in 't Pali Alara; Uet eerste wordt eigenlijk gesiield drdda, dorh de d klinkt na-

genoeg als onze l.

' Naar den Lalitaw. woonde Udraka (Kudraka) te Rujagrh:i. Hij wordt ons beschreven

als iemand die, in tegenstelling tot Arula te Waiyali , een volksleeraar was Hij had niet

minder dan 700 jongeren en stoud aan het hoofd eener uitgebreide gemeente, voor welke hij

cene leer predikte op den grondslag van «het niet bewuste en toch niet onbewuste". Hij

had veel toeloop uit het volk en geiioot zelfs een zekeren roep onder de geleerden , beide

,

vermoedelijk, grootcndeels te danken aan de volstrekte onverstaanbaarheid zijner dogmatiek.

Hij was sterk in kunstige en vrij ingewikkelde meditatieformulieren en had onmiskenbare

gaven als prediker. Het was dan ook vooral zijn homiletiek, waarom de Bodhisatwa zijn

onderwijs zocht. Toen het weldra bleek dat de leerling evenveel wist als de leermeester,

stelde de la.at3tc den jongen monnik voor om gezamenlijk de kudde van volgelingen te hoeden.

Dit geschiedde.

' In Pali: Uruwelft.

' Naar de N. overlevering waren de Vijven, gewoonlijk het gezegende Vijftal genaamd,

in de leer bij Udraka lliima's zoon. Ziende dat Gautama zonder moeite zich eigen gemaakt

had waarvoor zij zoo lang gezwoegd hadden, zonder veel vrucht, en overtuigd dat hij een

groot meester zou worden, besloten ze, toen Gautama onvoldaan Udraka verliet, zijn voor-

beeld te volgen en hem aan te hangen. Zij vertrekken met hem naar Gay& en van hier

naar Uruwilwil. Eenigszins anders bij Schiefner 313.

In P.ali Assaji, Wappa, Mahïluuma en öhaddiya; llardy M. of B. 10.5. In de in-

leiding op J4taka's ontbreken de namen, misschien met opzet, want Mahanuman en Bhadrika

spelen in de gewijde schrift der Buddhisten eene geheel andere rol en heeten eerst veel later

bekeerd, zooals te zijner tijd zal verhaald worden. Uat zij ('akya's waren, is reeds hierboven

gebleken bij gelegenheid van Chanda's terugkomst.
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9. TIJD VAN ASCESE TE URUWILWA. VOORVAL BIJ DE NAIRANJANA.

Zes jaren verliepen ei- aldus, terwijl de Bodhisatwa te Uruwilwa zich aan

de afgetrokkenste en diepzinnigste bespiegeling overgaf. Hij nam toen het

besluit om zich eene zware penitentie op te leggen, bestaande in zulk een

streng vasten dat hij niet meer tot levensonderlioud gebruikte dan één

korrel sesamum of rijst. Eindelijk ontzegde liij zich zelfs dat beetje voedsel.

Gelukkig dat de engelen hem door de poriën van 't lichaam versterking

aanbrachten. Tengevolge van dat vasten werd zijn lichaam zoo mager,

dat de goudkleur van zijn huid in zwart overging en de 32 teekenen

van den Grooten Man onzichtbaar werden. ' En op zekeren dag dat liij

met ingehouden adem zich verdiepte , voelde hij zulke hevige pijnen dat

hij bezwijmde en aan 't eind der wandelplaats nederzonk. Toen riepen

eenige goden: »de monnik Gautama is dood"; andere: «dat is zoo de

•wandel der Hoogwaardigen." Zij die meenden dat lüj dood was, deelden de

droevige tijding aan Koning Quddhodana mede. »Is mijn zoon gestorven

na 't Buddhaschap bereikt te hebben of niet?" vroeg de koning. »Hij

heeft het niet zoover kunnen brengen", antwoordden zij, »liij is op de

plaats waar hij zich verdiepte dood gevallen." Hieraan nu weigerde de

koning geloof te schenken, zeggende: »Dat geloof ik niet; mijn zoon zal

niet sterven vóórdat hij de ontwaking in wijsheid bereikt heeft." Naar de

reden van zijn twijfeling gevraagd, verklaarde hij het bericht niet te

kunnen gelooven op grond van de mirakelen die hij zelf gezien had bij

de ontmoeting tusschen den ouden kluizenaar Dewala en het kind, en

later onder den Djamljoe-boom.

De Bodhisatwa ontwaakte intusschen na eene poos uit zijne bezwijming

en stond op. De goden bleven niet in gebreke zulks aan (.'uddhodana te

melden, die daarop zeide: ))ik wist wel dat mijn zoon niet kon sterven."

' De overlevering meldt uiet, voor zoover wij iveteu, waoueer deze gebeurtenis plaats

had. Ook zonder behulp der overlevering mag men opmaken dat het omstreeks den kortsten

dag moet geweest zijn. Van de 3;2 kenmerken van den Mahapurusha, anders gezegd Puru-

shottama, waarop wij later zullen terugkomen, kan men de verklaring vinden in het voor-

treffelijke werk vau Séuart, "Essai sur la légende du Buddha" 107, vgg.
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Andere verlialen ' dat de Bodhisatwa, nu 6 jan-ii laiiK in uiterst zware

ascese^ volhai'd te liehben. zicli aan zulk een ingespannen niijmering over-

gaf dat de adonilialing o|)liield. Sommige goden meenden dat liij aan den

eindpaal zijns levens gekomen was. doch andere spraken zulks tegen en

zeiden dat zoodanig slechts de n djmertoestand der Hoogwaardigen was.

en in een lied spraken zij de hoop uit dat Siddhartha (d. i. hij die zijn

einddoel bereikt heeft) niet, tot ramp voor do gansche wereld , zou sterven

vóórdat hij zijn taak volbracht had {cihiüriha). Zij die den prins dood

waanden brachten de tijding er van aan Koningin Maya in het paradijs.

De treurige moeder begaf zich nu, onn-ingd van hemelsche nimfen, te

middernacht naar den oever der Naii'anjana en barstte bij het zien van

haren eenigen zoon. dien zij nu dood waande, in snikken en tranen uit.

Op 't geluid van 't klaaglied, door haar aangeheven, werd de Bodhisatwa

wakker en vroeg wie ilaar zoo weende en jammerde. Daarop antwoordde

MAya: »Ik ben het, die u tien maanden lang gelijk eenen bliksemstraal

in mijnen schoot gedragen heb." De Bodhisatwa troostte haar en zij

ging weder bemoedigd naar het paradijs.

Al dat strenge vasten waaraan Gautama zich gedurende 6 jaren ge-

houden had bleek louter tijdverspilling te zijn gewee.st. Hij begreep dat

zulk eene jienilentie volstrekt niet tot ware wijsheid leidt ' en gebruikte

van toen af steviger kost, welken hij d<i(ir bedelen in de naburige dorpen

en vlekken zich verschafte. To(,>n kwamen de 3*2 teekenen aan 't lichaam

allengs weer voor den dag en werd de kleur van zijn hnid weer goud-

geel. De Vijven verloren ondertusschen Inui vertrouwen In hem, want.

dachten zij, indien liij mei ;d zijn tobben gedurentle ü jaren de alwetend-

heid niet bereikte, hoe zou hij dan bij de levenswijze die hij thans volgt

' In Lalitaw. 314, vjrg.

' Het woord voor ascese, tapas , betcekcnt ook, en wel eigenlijk, "gloed".

' Hard)- M. of B. 187 zegt dat de Buddlia later de priesters voor twee dingen waar-

schuwde: «voor booze begeerte en de lichaamskwcllingcn die door (bralimaansrhe) asceten uit-

geoefend worden". Uie iulassching van "brahmaansche" is ongerijmd, oukI.iI in de IJud-

dhistisclic heilige schriften brahmanen en asceten juist altoos eene tcgenstcUiug vormen.
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daartoe in staat wezen? Zij zagen lieni aan voor iemand die zich aan over-

daad overgaf en door te veel inspanning aan 't malen geraakt was, en

daar het ijdel ware van zoo iemand nuttige leering te verwachten, be-

sloten zij hem te verlaten. Zij gingen dan heen en kwamen na ecu weg

van 18 yojana's afgelegd te hebben, te Rsliipatana bij 't Hertenpark

(Mrgad^wa) niet ver van Benares.

Te dier tijde leefde er te Uruwilwa zekere Sujata, de dochter van eenen

hertog te 's Hertogenvlek. ' Op manbaren leeftijd gekomen had zij bij

eenen baniaanboom gebeden om eenen goeden echtgenoot en de gelofte

afgelegd, elk jaar eene kostbare offerande te zullen brengen, bijaldien zij

eenen man kreeg naar liaren stand en als eerste kind eenen zoon. Haar

gebed werd verhoord.

Op den tijd dat de zesjarige ascese van den Bodhisatwa ten einde was,

op vollemaansdag der maand Waigakha (thans April—Mei) was Sujata

juist bezig met aanstalten te maken voor de iloor haar beloofde offerande.

Zij ging daarbij aldus te werk: na eerst een duizendtal koeien in een zoet-

houtbüsch te hebben laten weiden, gaf zij de melk er van aan een vijf-

honderdtal koeien; wat hiervan kwam diende wederom tot voedsel van

'250 koeien, en zoo ging het voort, totdat acht koeien gevoed werden

met de melk van 16 andere. Zoodoende zorgde zij eene zeer dikke, zoete

en krachtige melk te verkrijgen. Daar zij op gezegden vollemaansdag van

Waifakha, vroeg in den ochtend, hare offerande wilde verrichten, rees zij

met het klieken van den dag op om die acht koeien te laten melken.

De kalveren werden op een afstand gehouden en de nieuwe melkvaten

onder de uiers geplaatst. Nauwelijks had men dit gedaan, of de melk

vloeide van zelf in dikke stralen. Op 't zien van dit mirakel goot Sujata

eigenhandig de melk in een schoon vat, legde zelve vuur aan en begon

' Iii de N. overlevering heet zij de dochter van 't dorpshoofd Naudilci, en hchalve haar

worden nog genoemd Bala, Balagupta, Prij-d, Supriyïl, Wijayasenfi, Af imulitak-araala , Suudarï,

Kuinblialiarl, Uluwillika (gewestelij Ice uitspraak van Uruwilwika) en Jatilika.
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te koken. Onder 't koken kwamen er heel proote bobbels op, die alle

naar reclits draaiden zonder dat één enkel spatje te loor ging. Ook steeg

er niet de minste rook uit liet fornuis op. Bij die gelegenheid kwamen

ook de goden der vier windstreken om op het fornuis ' te passen: de

groote Brahma liield den zonnescherm op; Indra bracht brandhout aan

om het vuur vlammend te houden. De goden namen den aan ('c^n stok

beve.stigden grooten bijenkorf welke de voedingssappen bevat van alli! goden

en menschen in de 4 werelddeelen en 2000 eilanden, persten den honig-

raat uit en wei^pen den honig in de melk. Op andere tijden weipen de

goden het levenssap bij kleine beetjes toe. maar op den dag der \olle

verlichting en op dien der geheele uitdooving laten zij het voedende sap in

eens in den pot vallen.

Sujata, die verbaasd was op éénen dag zooveel wonderen te zien, riep

hare dienares Pürna en sprak: »bostc Pürna, de goden zijn ons van daag

bijzonder gunstig. Zulk een wonder als er van daag gebeurd is, heb ik

mijn leven lang niet gezien. Ga gauw naar de gewijde plaats en houd

daar toezicht." »Goed, Mevrouw!" zeide de dienstmaagd en spoedde zoo

snel als zij kon naar den heiligen boom.

In denzelfden nacht luid de Bodhisatwa vijf drooingezicliten gehad,

gelijk trouwens alle Buddha's op den dag vó(')r volle maan van Waijakha ^

gelijke ilroomen zien: 1. de aarde was zijn rnstbed en de Himalaya zijn

|)(.'hnv: de lechteihand rustte op di; westzee, zijn linker op de oostzee

en zijn voeten op den zuidelijken oceaan; '2. uil zijn navel schoot een

pijl ' op on raakte het hemelgewelf; .3. v\'itachtige wormen kro|ien van

(inderen huiirs zijne knieën op en bedekten zijne heenen; 4. vogels van ver-

schillende kleur vlogen uit alle windstreken op hem toe en nanirn alle,

in zijne nabijheid gekomen, een gouden lint aan; ,1. hij waadde door

' Een der «oorden voor fornuis, oven, smisse in 't Saiiskrit is armanta , in den grond

hetzelfde als a(man, steen, herael , Perzisch afman, hemel, Grieksch atmén, aiimhoeld; ver-

want ie ons eigen hemel en hamer.

' ' Ten tijde van 't ontstaan van den mythe moet de dag-en-nanhtevcning der Iculo dus op

volicmaarsdag der maanmaand Waifilkha jilaats gcliad hebben.

' Men kan de opzettelijk dubbelzinnige uitdrukking vertakii met : "sclioot een ('«rn-riel oji."
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een berg van vuil zomler in 't niinste of geringste er door bezoedeld

te worden.

Uit deze droomen maakte liij op dat hij nog op dienzelfden dag een

Buddha zou worden. Zoodra de nacht ver.streken was stond hij op,

wiesch en kleedde zich, en ging, vroeg in den ochtend, op weg om te

bedelen. Zijn weg voerde hem langs den bewusten baniaanboom. Hij

zette zich daaronder neder, den ganschen boom in den luister die van

hem afstraalde hullende. Terwijl hij daar zat met het gelaat naar 't oosten

gekeerd en de stralen welke van hem uitgingen den boom in goud

ludden, naderde Pürna de jilek. Door de schitterende verschijning die

hare blikken trof in den waan gebracht dat de genius van den boom

nedergestegen was om eigenhandig de oH'erande te ontvangen, ijlde zij opge-

wonden naar hare meesteres terug en verhaalde wat zij aanschouwd had.

Sujata was over hetgeen zij nu hoorde zóó opgetogen, dat zij hare dienst-

maagd van dien dag af tot oudste dochter aannam en overeenkomstig haar

nieuwen stand in de kleedei-en stak.

Het beiioort nu eenmaal zoo dat hij die op 't punt staat het Buddhaschap

te bereiken op den dag daarvan eenen zeer kostbaren gouden schotel krijgt.

Dus kwam bij Sujata het denkbeeld op, om de mclkspijs in een gouden

schotel op te dissclien. Zoo gedacht, zoo gctlaan. Bij 't overschudden

gleed de gekookte melk in den schotel, zoo glad als van een lotusblad

het water rolt, zonder een spoor acliter te laten. Na den schotel met

eenen anderen, insgelijks van goud, gedekt, daarna 't geheel in lijnwaad

gewikkeld en zich zelve in haar pronkgewaad gestoken te hebben, nam

zij den schotel op haar hoofd en begaf zich met groote deftigheid naar

den baniaanboom. Zoodra zij daar den Bodhisatwa ontwaarde, was zij

machtig blij, en, in de meening dat hij de genius des booms was, trad

zij met geneigden hoofde naar hem toe. Na den sciiotel, dien zij van

haar hoofd afgezet had, geopend te hebben, nam zij een gouden vaas

met welriekend water en ging daarmee tot den 13odlnsatwa. Op dat

oogenblik verdween plotseling de aarden naj) welken de Bodhisatwa van

den aartsengel Gliatikara gekregen en zoo langen tijd altoos met zich
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gedragen had. Als liij tien iia|i miste, strekte hij ile refhterhaml uit cii

bediende zich. om de handen te wasschen, van het welriekend water,

terwijl Sujata gereed stond om hem de gekookte melk te overliandigeii.

De Groote Man zag haar aan. Zij merkte het en boog zich eerbiedig,

zeggende: »Heer! bewijs mij de gunst dat gij dit wat ik u aanbiede aan-

neemt, alvorens verder te gaan. Moge uw wensch vervuld wonli'n, gelijk

de mijne het is!" Hierop vertrok zij. met achterlatinii- van den gouden

schotel, waarvoor zij eene onversclu'Uigheid aan den dag legde alsof het

een verflenst boomblad ware.

Ook de Bodhisatwa stond van zijne zitplaats op, liet den boom eerbiedig

aan zijne rechterhand en richtte, dni gouden schotel medenemende, zijne

schreden naar den oever der Nairarijana, * en wel naar de plek waar

verscheidene duizenden van Bodhisatwa's een bail genomen hadden op den

dag waarop zij liet groote hcht der wijsheid bereikten. Op die jilaats —
de «Vaste voorde" geheeten — begaf de Bodhisatwa, na den schotel aan

den oever nedergelegd te hebben, zich te water. ^ Na het bad, trok hij

een grootmeestersgewaad aan, zooals de menige duizenden van Buddha's

gedragen hebben, ging, met het gezicht naar 't oosten gezeten, \an het

honig-en-melkgerecht 40 hallen maken, zoo groot als een kogelronde palm-

vruclit, en at het al, bijna zonder water. o]i. Deze spijs moest namelijk

strekken voor den tijd van zeven weken , welke hij op den zetel onder

den BocDii-boom ' zou moeten zitten na een Buddha geworden te zijn;

gedurende al dii'ii tijd toch zou hij niets andi'rs te eten hebben en zou In-I

hem ontbreken aan den tijd om zich Ie liaden, den mond te spoelen en

zijn nooddruft t(; doen, aangezien hij al dien tijd veniiept zou wezen in

liet genot van 't gepeins, van den weg en van de einduitkomst (der waarlieid).

Als liij de spijs verorberd had, nam hij den gouden schotel en wierp

' Tlinns (Ie Nil.ijjan of Lilajjaii, waaraan Gayd ligt. De naam is iu 't Pali verbasterd tot

Ncranjar.'i ; in de «erken der i\. liiidiDiisten vindt men zoowel Nairnnjanïl als Niraüjanft.

' Een bad of doop is een onmisbaar bestanddeel van elke wijding.

' Ü. i. de boom der ontwaking, der kcnnisse; vereenzelvigd met den heiligen vijgeboom

of Pipal (niet te verwarren met den baniaanboom). Niet ongewoon bij EurojieesHie schrijvers

is de term Bobooni
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(lion in den stroom rnet de woorden: sinilien het mij heden gelukken zal

een Buddha te worden, zoo moge deze schotel stroomopwaarts drijven,

docli in liet tegenovergestelde geval stroomafwaails." Daar kliefde de

schotel den stroom tot aan 't midden der rivier, van waar hij met de

vaart van oen rennend ros eenen afstand van 80 voet stroomopwaarts

over het water schoot, om in een kolk te verzinken, daarna in het ver-

blijf van den koning der onderwereld, Kala, te recht te komen, daar

tegen de eetschotels der drie laatste Buddha's met luid gerinkink aan te

botsen en zoo tot staan te komen. Kala, die het geraas hoorde, zeide:

«gisteren is er een Buddha vei-rezen en vandaag al weer een" en liet

niet na, lofliederen van ettelijke honderden koepletten aan te heffen. '

Inmiddels maakte de Bodhisatwa in een woud van hooge Sal-boomen,

dat in vollen bloei prijkte, aan den oever der rivier zijne dagelijksche

wandeling en stapte tegen den avond, den tijd waarop de bloesems van

de stengels loslaten, op een ruimen en door de engelen bereiden weg

als een leeuw in zijn volle kracht, voort in de richting van den boom der

Kennisse. De aardgeesten, kabouters <mi hunsgelijken eerden hem met

hemelsche geuren en bloemen; de hemelsche koren lieten hunne harmo-

nien hooren; in één woord, het gansche heelal was één geur, één krans,

één loflied.

Terwijl de Groote Man voortschreed, ontmoette hem iemand die gra.s

gehaald had. De man, radende wat er in 't gemoed van den Bodhisatwa

omging en wat hij zou behoeven, gaf hem acht handen vol gras. Na

deze gave aangenomen te hebben, ging de Bodhisatwa den zetel bij den

boom der Kennisse bestijgen, en wel van de zuidzijde, terwijl liij het

gelaat naar 't noorden keerde. Oogenblikkelijk zakte de zuiderkim zoo

in de laagte dat ze, om zoo te zeggen, de onderste verdieping der hel

bereikte, terwijl de noorderkim rees tot aan den top, als het ware, des

' Eén dag voor de bewoners der Elvseeselie velden staat gelijk met liet tijdperk dat er

tusschen twee Buddha's, buddkaniaram , verloopt. De Hindii's noemen hetzelfde manwanlara,

tijdvcrloop tusschen twee Manu's. In proza eu eigenlijk beteekenen die woorden "tijd tusschen

twee ontwakinïeu" en "tus.schen twee schemcriiuien''.
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hemels. De Bodhisatwa . bevroeileiule dat liet daar niet de plaats was om

de volkomen wijsheid te bereiken, schreed met de zon oin naar het

westen , zoodat hij mot het jiezicht naar "t oosten te staan kwam. Toen

zakte de westerkim zoo in de laaü'te dat ze, om zoo te zeggen, de onderste

verdieping der hel bi'reikte, teiwijl de oosterkim rees tot aan den to))

,

als het ware, des hemels. 0|i welk inint van ilen cirkelomtrek hij ginti'

staan, leek de aardomtrek hem gebogen als een reusachtig wagenrad dat

aan een naaf bevestigd is. De Boflhisatwa. wel inziende dat het ook

daar niet de plaats was om de volkomen wijsheid machtig te worden,

ging nu naar het noorden en blikt<,' zniilwaarts. Wederom herhaalde

zich hetzelfde verschijnsel van zoo straks. Nu is het oosten liet pinit

waar alle Buddha's hun zetel hebijeu ; dat wankelt niet, verandert niet,

en de Groote Man, begrijpende dat daar de plaats is waar alle Buddha's

onveranderlijk en va.st het hulsid der oin-einheid hebben afgelegd, pakte

de grasbundels die hij gekregen had l)ij 't uiteinde en schudde ze, en zie!

terstond vertoonde zich een zetel 14 voet in afmeting, waarover die bun-

dels gras zulk eene schoone fraaie sprei vormden, dat de knapste schilder

of boetseerder niet in staat zou geweest zijn ze schooner te maken. De

Bodhisatwa ging nu met den rug naar diMi boomstam en 't gelaat naar

het oosten staan en sprak vastberaden: oal mocht huid, spier m\ been

verdorren, vleesch en bloed van 't lichaam ojidroogen, zonder de volkomen

wijsheid bereikt te hebben zal ik nii't van dezen zetel opbreken", en zoo

zette hij zich met de beenen gekruist op den troon, welken de vereende

macht van tallooze bliksemflitsen niet zou kunnen deren.

Sommige overleveringen ' vermi'ldcn ooli nog, dat in den nacht voordat

de Bodhisatwa zich opmaakte om de volle wijsheid te bereiken, de aarts-

engel Wapawartin, die do hoerschappij voert over de sfeer der tallooze

lichten, de hemelsche schare opriep om iV-n Bodhisatwa, die nu het onwrik-

bare besluit had opgevat om de lieir.scharen des Duivels te verslaan en

alle creaturen te verlossen, hulde te bewijzen. Daarop breidde de aarts-

In I,:ilit.iw :\V2.
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engel zirli over zijiio .«feer uit, welke inet luilliocnen flonkerende sterren,

de verblijven der zalige Iliiddha's, als bezaaid was. Inmiddels gingen

16 engelen bij de zitplaats onder den boom der Kennisse wacht houden

en ze allerprachtigst versieren. Ook de vier geniussen van den boom

bleven niet achterlijk in bun huldebetoon. Terwijl nu de Bodhisatwa in

volle majesteit op den Ijooin loestapte, verdwenen plotseling alle kwalen,

rampen en booslieid uit het wereldrond en werden de tallooze heirscharen

aan 't lirnianient vorduistenl door den allesoverweldigenden glans welke er

van den Bodliisatwa uilstraalile. Zelfs tot in de diepten der aarde drong

de glans door, en Kalika (d. i. de donkere, .'^ombcre), de vorst der onder-

wereld, hief een lofzang aan ter eere van het groote licht, waarna zijne

gemalin, Suwarnaprabhasii (d. i. goudschijn), met eenen stoet van nimfen,

onder gezang en snarenspel, den voorwaarts schrijdenden Bodhisatwa met

juweelen bloemen bestrooide. Ondertusschen was de Bodhisatwa den boom

genaderd en nam den zetel in onder de toejuichingen en eerbewijzen van

ontelbare andere Bodhisatwa's, van welke eenige als de stralen der zon,

andere als kometen en meteuren schitterden.

-10. STRIJD EN ZEGEPRAAL.

Zoodra de Bodhisatwa ilen zetel had ingenomen, dacht Mara, de (booze)

engel, Ijij zich zelven: «Prin.s Siddhartha wil de grenzen van mijn rijk

overschrijden, maar ik zal hem dat beletten." Aanstonds ging hij naar

zijnen ti'oep, deelde mede wat er gaande was, liet den oproep ten strijde

schallen en trok met zijne bendi'n uit. Zoowel van voren, als te rechter-

en linkerzijde van den aanvoerder, strekte zich het onafzienbare duivelen-

lieir 12 uur ver uit; boven hem 9 uur en van achteren tot aan den

uitersten horizon. Het donderend geraas dier ontzachelijke menigte, als

ware het van de aarde die berstte, kon men op duizend uur afstands

hooren. Mara, de (booze) engel, reed op een olifant, Giriniekhala ' ge-

J). i. terggordel, of door bergen omgordeld.
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naamd, welke anderhalfhondeid uur mat. In de duizend armen die de

Geest der Duisternis zicli door zijn toovorniacht gemaakt liad, klemde hij

allerlei wapentuig. Yan zijn gevolg waren er geen twee personen die

hetzelfde wajien hadden. Zich vertoonende in allerlei kleuren en van

allerlei gedaante kwamen zij op ilcn Grooten Man af, zich als rollende

wolken over hem uitbreidende.

Middelerwijl stonden de henielingeii den Bodhisatwa te loven: Indra,

de hemelkoning, blies op den schelphoorn, welke 120 voet lang is en de

eigenschap bezit dat hij, eenmaal met wind gevuld, eenen toon van zich

geeft die 4 maanden aan één stuk vointdiun-t. Mahakala, de beheerscher

der onderwereld, stond een lotilicht uit te spreken, dat meer dan honderd

koepletten lang was, en de groote Brahma hield het witte zonnescherm

op. Toen echter het vijandelijke leger van lieverlede nader op den zetel der

Kennisse aanrukte, vermocht geen der goden stand te houden en deinsden

alle achteruit. De vorst der on(l(naardsche gewesten, Kala, zonk .'300 uu i'

diep in de aarde, waar hij in het verblijf Manjerika met beide handen

voor 't gezicht nederzeeg. ludra liep, met den bazuin op den rug, tot

aan 't uiterste einde van di.'u horizon, en de groote Brahma liet het

witte zonnescherm in den steek, boven oj) den top van 't aardrond, en

ging naar zijn eigen verblijf. Kortom, niet één enkele hemeling hield

stand en de Groote Man bleef alleen zitten. Toen riep Mara tot zijne

krijgsknechten: «Jongens! er is geen mensch die Siddhartha, (^^uddhodana's

zoon, evenaart. Wij zullen hem van voren niet met goed gevolg kunnen

aantasten; laten wij het van acliteren beproeven." De Groote Man ont-

waarde dat hij van voren en aan di' llauken ongedekt was, want alle

hemelingen hadden de vlucht genomen. Als iiij nu zag dat het duivelen-

lii'Ir zirh van den noordkant ovei' hi>ui iiithreidde, dacht hij: »die gansche

menigte doet de gi-oot.ste moeite om mij, dii' geheel alleen sta, geen

ouders, broeders of verwanten heh om mij te beschermen, te overmannen.

Miiar ik bezit de K) Volknineiiheden, ' die mij sti'eils ten dienste staan.

* Of: volmaakte deugden, pdrami.
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Ik wil iliis (lil' Viilkdini'uluMlon tot iiiiju schilil inaken rn ihiarmeè strij-

dende zal ik liii' Ici^-ermacht kunnen vernietigen." En zoo bleef hij zitten,

zii-h ile tien Volniaaktlieden verteg'onwoordigende.

Nu verwekte de Geest der Duisternis een heirleger van winden, om don

Bodhisatwa van diens zetel to dringen. Eensklaps stornidrn er uit alle

hemelstreken windm aan. wi'lke de kolossaalste bergtoppen spleten, boomen

en struiken in de bossclien ontwortelden en heinile en verre in dorpen en

vlekken vei'woestingen aanrichtten, zonder evenwel in staat te zijn een

tip van 's Bodhisatwa's kleed te bewegen, dewijl zij door zijnen reinen

glans alle kracht in zijne nabijheid vei'loren.

Daaroj) poogde de Booze hem te doeden door hem met water te over-

stelpen en verwekte een waren zondvloed. Uit de wolken die in dichte

lagen opéén gestapeld waren gudste een i'egen, zóó hevig, dat de aarde

sch(HU'do en de vloei 1 tot aan de toppen der Ijoomen i'ees, zonder dat even-

wel het kleed van den Grooten Man door een enkelen druppel bevochtigd

weril. Daarop viel er een regen van .steenen; ' reusachtige rotsspitsen

vlogen dampende en gloeiende door het zwerk, doch zij vielen vóór de

voeten des Bodhisatwa's als hemelsche bloemenkransen ^ neder. Niet anders

ging het met den regen van zwaarden, messen, speren en ander wapen-

tuig, welke nu volgde. Eveneens met eenen regen van gloeiende kolen.

Een regen van heete assche viel vóór de voeten ' van den Grooten Man

neder in den voi'm van sanilelpoeder. Een regen van gloeiend zand en

de daarop volgende van modder had geen ander gevolg dan dat de zand-

korrels veranderden in blnemen en de modder in zalf. Eindelijk verwekte

Mara eene dikke duisternis, doch nauwelijks had deze in den vorm van

een compacten drom uit een grooter leger den Bodhisatwa bereikt, of zij

vei'dween als door de stralen fier zon verdreven. *

' De woorden voor steen beteekenden oudtijds ook de bliksemHitsen , de zoogcaaarade

douderbeitels,

' Onder "hemelsclie bloemeiiKriinsen" worden onveranderlijk de kronkelende bliksems verstaan.

' Het woord voor voet beteekcnt ook straal.

* tiet is een vaste regel van de rlietorisch-poetisehe taal der mvtliologie , dat een of ander
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Nadat de vorst dor lluistcniis ;il zijui' ]ioprinpren inislidvl zaïx, riep liij

tot zijn pevolg: »0p, zep' Ik u! wat draall üijlii'di'ii .' ui'ijpt drii koiiinp's-

zooii ! ddoilt. vtM'iiicIt liiMii!" CU na dil lii^vrl p'uil te liol)ben, u'Iiii;' Idj,

(i|i dril ruiT van ilcii olifant Ciiriinckliala ^ozden en niet zijn \vcr|iscliijr

in de haml, op drii ]^)iidliisatwa af, licni toeroepende: sSiddliartlial verlaat

dien zetel! niet u lieliooil hij. maar mij." De Groote Jlaii ant\voor<lde:

»M^ra! gij liebt niet de It' Volkomenlieilen vervuld, noch de mindere,

noch de lioopere; evemnin hebt gij de vijf soorten der groote verzakiug

volbracht; hebt niet gestreefd naar kennis, 't algemeen belang of \ey-

lichting. Daarom komt deze zetel niet u toe. maar mij." Mara, zijne

woede niet kunnende b(^dwingen, slingerde de werpschijf, docli deze l)leef,

als ware zij een festoen, boven den Bodhisatwa hangen, die rustig zidi

de 10 Volkomenheden vertegenwoordigde. Andei-maal werd de vlijmscherpe

werpschijf geslingerd, doch met geen beter gevolg. Nu vei'oenigden zich

de troepen van Mara tot oenen algemeencn aanval en lieten ontza<-helijke

rotsblokken los, die alle vóór de voeten van den Grooten Man iu den

vorm van festoenen nederkwamen.

De goden, die aan den uitersten rand van den geziclitoinder stonden,

begonnen schuchtor den hals uit te i'ekkeii eu liet hoofd op te hellen nm

de worsteling gade te slaan, wier alloop zij in des te grooter spanning

afwachtten, omdat zij tongevolgo van al die wapenen iu de lui-ht de

blinkende ge.stalte van den ümllusatwa uil \>cl oog verloren haddon.

0|) dat oogeidjlik voegde de Gioote Man don werkeloos staanden Mi\ra

deze woorden toe: «Mij Vjehoort de z(;tol dien de Bodhisatwa's na volvoering

der 10 Volkomenheden op den dag hunner verhefling innemen. Of kunt

gq een getuige aanvoeren vnor uwe mildiladigheid .'" Do (ieest der j)ul^te|-

nis strekte zijne hand naar zijn gevolg uit en zoide : »Deze alli' zijn mijne

getuigen." Aanstonds ging er uil de mom'gte een daverend gerui'p ep

van: »ik ben getuige, ik ben getuige!" Toen vraagde Milra o|i zijni'

natuurverschijnsel, waarvan ccn niytliu de verjicraoonlijkiiig is, in ilin voi-m van epne vcrpe-

lijking, duidclijklicidulialve, vcrnielil wordt.
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beurt- «Siililliartlia! wieu liel)t gij tot getuige van mve milddadigheid
?"

Eu het antwuoi'd was: «Gij heht hier levende personen die gij als getuigen

kunt opi'oepen, maar ik lieb die hier ter plaatse niet. Daarom zal ik mij

beroepen op het getuigenis der aarde, lioewel ze bewusteloos is, dat ik

in mijn vroeger bestaan als Wifwantara ' zevenhonderd groote giften uit-

gedeeld heb, om van mijne mildheid in de overige existenties niet eens

te spreken." Mèt haalde hij de i-echterhand van onder zijn kleed te voor-

schijn, en die naar de aarde uitstrekkende, riep hij deze als getuige op.

Terstond klonk het uit de aarde: »ik kan van uwe mildheid getuigen",

met zulk een bulderend geluid, tlat het de lieirscharen van den Booze als

het ware ondenlrukte.

Terwijl de Groote Man di.' mildheid, welke hij in zijn vroeger bestaan

reeds betoond had, weder ter aanschouwing Ijracht, viel de olifant Giri-

mekliala vóór hem op de knieën en vloden de troepen van Mara naar

alle kanten met achterlating van kleedij en hoofddeksel. ^

Nauwelijks hadden de godenscharen gezien dat het duivelenheir vluchtte,

of zij riepen juichende uit: «Mara is verslagen, Prins Siddhartha heeft

gezegevierd! Laten wij hem met zijne overwinning gelukwenschen!" en

met reukwerken en kransen in de hand spoedden zij naar den zetel der

Kennisse onder den vijgeboom. Hierop doelt het volgende liedje:

"Nu heeft de luisterrijke Buddha overwonnen;

En de booze Miira is verslapen!"

Zoo verkondden bij den Kenniszetel juichend

De Nikkers 's Grooteu Zieners ze;<epraal." '

' Pali : Wessantara.

* De Lalitaw. 404 laat Mara, na de mislukking zijner eerste pogingen, doch vóór den

laatsten aanval, zijne 3 dochters afzenden oui den Bodhisatwa te verleiden. In hoofdzaak

wordt dezelfde poging later licrhaald 490 en wel ten tijde waarop
,

gelijk wij spoedig zien

zullen, ook de Zuidelijke overlevering ze stelt. De eerste poging valt voor bij den aanvang

der lente en des jaars, de la.itste, schijnt het, omstreeks 21 Juni. Over 't algemeen vindt

men in de mythologie verwarring tusscheu de eerste ontwaking en de volle ontwaking der

zon, evenals tusscheu de tijdpunten waar men het hemelliclit zijn jaarloop laat beginnen.

' Er volgen nog drie koepletten die in niets van 't eerste verschillen dan dat in stede van

Nikkers CNitgas) andere wezens hetzelfde zingen. De aard van 't liedje is duideüjk genoeg.
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11. BEREIKING VAN HET BUDDHASCIIAP.

De zon stond juist aan di'ii hemel toen de Groote Man hot lieir van

don vorst dor Duisternis had weggevaagd. De spruitjes van den hoorn

der Kennisse vielen neder op zijn kleed als wildon zij hem n\i vorooron

met roode koralen. h\ de eerste nachtwaak ' Ijraoht hij hot tot de

zuivere kennis van hetgeen in vroegere vcrljlijven plaats had: in do tweede,

tot het heldei'e overzicht ovor alle tegenwoordige toestanden? in de derde

vei-wezenlijkte - hij do kennis van de reeks van oorzaken en gevolgen.

Deze reeks is een gevolg van de volgende redeneering. ' Smart, jammer,

ellende, ouderdom, ziekte, dood on dergelijke euvelen bestaan. Waarom

bestaan ze? Omdat er geboorte bestaat. Geboorte is een gevolg van

wording; wording is weder afhankelijk van materiaal (of: streven); dit

laatste wordt voortgebracht uit begeerte; deze is een gevolg van gewaar-

wording; gewaarwording wederom van aanraking (mot iets dat de gewaar-

wording opwekt): aanraking heeft er plaats omilat er 6 zinsorganen ''

zijn,

en de organen behooren aan een georganiseerd wezen. Nu bestaat een

georganiseerd wezen uit naam en vorm, is dus een gewrocht van klaar

bewustzijn; dit laatste is afhankelijk van indrukken, en indiuUkon zijn

het gevolg van wankennis. Derhalve is waidconnis de grondslag van liet

het heeft oorspronkelijk evenmin iets met de leerstellingen der Buddhistische kerk te maken

als de liciljes die het volk in Europa zingt bij de Paaschvuren of op St. Jansnacht. In den

toon herinnert het liedje tevens sterk aan de verzen der Komeinschc soldaten bij den zegcpraals-

tocht eens imperators.

' Het etmaal wordt verdeeld in 8 waken.

' Het woord otdreti in den tekst is dubbelzinnig — opzettelijk daarom gekozen — , de

eigenlijke en ware zin is "doen opdagen, openbaren". liet daarbij bchoorende naamwoord is

het vi'elbekcnde Awaidra, "Verschijning, verschijningsvorm, openbaring", ongerijmder wijze

wel eens met "incarnatie" vertaald.

' In de inleiding op 't J&taka ontbreekt de verdere uitwerking; gedeeltelijk vindt men ze

in Mah&wagga l , 1 , waar ecliter alle drie waken aan de overpeinzing dier reeks besteed

worden. Uitvoeriger wordt de schijnrcdeneering geschilderd in Lalilaw. 441. Uczc bron

komt in zooverre met de inleiding op 't JStaka overeen dat het de herinnering aan de vorige

verblijven en het overzicht over het tegenwoordig bestaande in de eerste en tweede waak

laat vallen. De slotwoorden zijn: in de eerste waak 's nachts bracht de Bodhisatwa dekennis

tot aanschouwing, verdreef hij de duisternis, veroorzaakte Iiij zichtbaarheid."

* Het zesde zinsorgaan bij de Indiërs is het gemoed, het hart, de inwendisjc zin.
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bestaande, en is er, ten einde liet bestaan, waarvan dood, ziekte, droef-

heid en allerlei ellende de verwijderde gevolgen zijn, noodig: den grond-

slag weg te nernen. Dat kan alleen geschieden door het tegendeel van

wankennis, namelijk: ware kennis.

De ware kennis bestaat in de erkenning van 4 hoofdwaarheden , en

wel van: i. het bestaan van lijden, lichamelijk en geestelijk; 2. de oor-

zaak van 't lijden; 3. de onderdrukking van 't lijden; 4. het middel dat

tot die onderdrukking leidt. Uitvoeriger gezegd: 1. elk bestaan is een

lijden; 2. begeerte is de oorzaak dat eene existentie gerekt wordt;

3. onderdridit men de begeerte, dan wordt ook de existentie niet langer

gerekt; 4. die onderdrukking is te bereiken door eenen lieiligen wandel.

Tei'wijl de Groote Man de twaalfledige i-eeks der oorzakelijkheid in

de volgorde van voren naar achteren en omgekeerd, op de wijze zooals

men rekent en de proef op de som neemt, overdacht, beefde de wereld tot

aan hare uiteinden twaalfmaal. Bij 't eerste morgengloren had hij de

alwetendheid bereikt, was hij Bnildha (wakker) geworden en deze gebeur-

tenis deed een gejuich o])gaan in de wereld, die aanstonds zich in feest-

gewaad tooide. De stralen der aan de oosterkim opgerichte vanen en

wimpels raakten de westerkim en omgekeerd; evenzoo was het met de in

't noorden en zuiilen opgerichte. De op aarde opgerichte reikten tot aan

den lioogsten hemel waar Brahma woont en, omgekeerd, i-eikten de aan

den hüogsten hemel bevestigde tot aan den aardbodem. Alle bloemdragende

planten prijkten in vollen bloei, alle vrucht Ijoomen hingen volgeladen met

vruchten, alle soorten van rozen ontloken aan stammen, takken, ranken,

alsook in di' lucht en o]) den harden rotsgrond. De wereld was één

blnemfestoen en één bluemtapijt; de diepste kloven en afgronden, waarin

vroeger niet eens lu't liclit van zeven zonnen had kunnen doordringen,

werden nu heliler verlicht; de peilloos diepe zee veranderde in zoetwater;

de riviei'cn staakten liaren loop; blinden werden ziende, dooven hoerende,

kreupelen wandelden; kluisters en boeien vielen af. ' Als Hij te midden

* Verlossing, bevrijding van boeien enz. Iieet moksha; ditzelfde beteekeut ook "einde van

nen eklips". Volgens de overlevering der Noordelijke Bnddliisten (bij Scliiefner 245) had de
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van al (lic oinergolijkelijke hoerlijklieid en ondei- al die wonderen de al-

wetendheid erlangd had, stortte hij zijn gemoed uit in de volgende, van

alle Buddha's onafscheidelijke, uitboezeming:

ileuige existentie heb ik cloorlooi)en

,

Al zoekende, doch vruchteloos,

Naar den bewerker van den greep. '

Smartlijk is herhaalde weCTgeboorte.

Veroorzaker van den greep! nu zijt gij ontdekt.

Geen huis zult gij meer bouwen

,

Al uw ribben zijn gebroken ;

De dekkende spits heeft losgelaten

;

De geest - is los geworden

;

De gulzigheid ' heeft een einde genomen.

12. MEESTERSCHAP. DE ZEVEN WEKEN. BESLUIT OM ALS

PR E DTK EK OP TE TREDEN'.

Nadat de Hoer zijne ontboezeming geuit liad, dacht hij: «gedurende

onnoemelijk vi'il wereldtijdperken heb ik naar dezen zetel gestreefd; in al

dien tijd heb ik om wille van dezen zelfden zetel mijn hoofd van dra

ronij) gesneden, mijn oogen en 't vleesch van mijn hart nitgendit ten be-

hoeve van andere; heb ik mijn zonen, dochters en gemalinnen aan vreemden

in slavernij overgegeven. ' Deze zetel is mijn Iriornfzetel; hierop gezeten

nederlaag van Müra phats bij gelegenheid ecner niaaiiekli|j3 op volleniaansd.ig van Waieakha.

Op dat zelfde tijdstip werd te Kapilawastu Uïlhula, d. i. llaaueklipsje, uit Gopil geboren,

en kreeg ook de vrouw van Cuddhodana's broeder, Amrtodana, cenen zoon, .Ananda. Dat

bij de Z. Buddhistcn Hahula op den nacht der ontvluchting, bij de Noordelijke om den tijd

des zcgcpraals geboren wordt, is een gevolg van de in de mytiiologie telkens tcrugkeerende

verwarring tusschen de zonnestilstanden en jaaraanvangen. Kilhula wordt natuurlijk te recht

de zoon (i. i. het product) genoemd van den Buddha eu Ya^odharU, van de Zon en de Aarde.

' De vertaling van dit woord schijnt onzeker, omdat t/aia, Sanskrit i/ra/ia , evenzeer

cklips, verdonkering, als bezetenheid door den duivel is. Dank de zooeven vermelde Noordelijke

overlevering is de zaak volkomen klaar: in bedekte termen wordt het einde van de eklips

(^rahtt) beschreven. Het vreennle er van is slechts dit, dat de zon hier over 't einde van

een maanckli]is schijnt te juichen.

' Pali c'itta is zoowel het Sanskrit citram , iets vreemds, wonder, al» ciltam
,
geest. Kijua

elke term bevat eenc woordspeling, die in onze taal verloren gaat.

' Zoo uitgedrukt, omdat bij een eklips zon of maan «opgeslokt wordt (grasi/ate)."

' Deze hcidcnfeitcn heeft de liuddlia in zijne vorige bestaansvormen verricht.
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voel ik mijne idealen vervulil en ik zal er vooreerst nog niet van opstaan."

Dus bleef liij eene week lang zitten, gedurende welke hij ettelijke niilli-

oenen trappen van bespiegeling doorliep. In betrekking liierop heet het

in eenen tekst: ' »En toen bleef de Heer eene week op denzelfden zetel

zitten in het zalige bewustzijn zijner vrijwording."

Nu Jvregen sommige goden eene aanvechting van twijfel, en zij dachten:

»Zeker heeft Siddhartha zijn doel nog niet bereikt, want hij verlaat zijne

plaats niet." De Meester, die hunne gedachten doorgrondde, ven-ichtte,

om hun twijfel weg te nemen een wonder door tooverij en vei-hief zich

in de lucht. Na dit gedaan te hebben ging hij aan de noordzijde, iets

oostelijk, van den zetel staan en blikte eene geheele week lang, zonder

de oogen te luiken, naar de plaats waar hij eindelijk de vrucht geplukt

had van zoovele deugdzame handelingen. Op die plek is later gebouwd

het Animisha-heiligdom. ^

Daarop bracht hij eene week door met een juweelen wandelpad {rat-

nacankrama), tusschen den zetel en de plaats waai- hij stond van oost

naar west aangelegd, af te wandelen. Dat is later geworden het Ratna-

cankrama-heiligdom.

In de vierde week maakten de goden ten noordwesten van den Bodhi-

boom het Juweelen huis. Daar op een rustbank gezeten, bracht hij eene

week door met het overpeinzen van de metaphysische afdeeling der heilige

schrift (Abhidharraapitaka) en inzonderheid van de hoofdstukken Anantanaya

(redeneering over 't oneindige) en het gansche Prasthana (over de uitgangs-

punten). Sedert dien tijd is die plaats een heiligdom geworden, met name

't heiligdom van 't Juweelen huis.

Na aldus bij den Bodhi-boom vier weken doorgebracht te hebben ging

hij van daar naar den Geitenhoeders-baniaan en gaf zich daar over aan

gemijmer over den Dharma (d. i. Orde, Wet, Deugd) en aan 't zalige

bewustzijn der vrijwording.

Uit bet heilige boel; Malmwagga I, 1, 1.

' Aiiimix/ia is «niet ilc oogen toeliiiiii)ieiKie", "Ongeloken" en ook "t sterrebeelrl de Vissehen.
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In de heilige schi-ift ^ echter wordt gezegd dat de Hoei' nu zijn ont-

waking eene week onder den Rodhi-ljoom aan den oe\er der Nairaiïjana

doorbracht; dat liij de tweeile week onder den Geitenhoeders-baniaan ver-

wijlde ; de derde onder den Mucalinda ; de vierde onder den Rajayatana, waar

de ontmoeting plaats had met de twee koojilieden Trapusha en Bhallika,

waarover wij later spreken zidlen; de vijfde wederom onder den Geiten-

hoeders-baniaan. ^

Wederom anders luidt het verhaal volgens eene derde overlevorin'r. '

In de eei*ste week bleef de Heer onder den boom der Kennisse verwijlen;

in de 2'"' maakte hij eene lange wandeling die de gansche hemelsfeer om-

spande; in de 3''° bleef hij met ongeloken oog op den zetel der Kennisse

staren; in de 4'^' maakte hij eene kleine wandeling, die zich van den

oostelijken oceaan tot den westelijken uitstrekte; toen had de aanslag van

Mara tegen hem plaats, welke in onze hoofdbron verteld wordt als volgt. *

Mara, de (booze) engel, die den Gi-ooten Man al den tijd nageslopen

was om hem den ondergang te berokkenen, zag in, dat de Buddha aan

zijne macht ontsnapt was. Mistroostig en somber zette hij zich op den

groeten weg en tiok, als maakte hij eene som, 16 strepen in het zand.

»Ik liel) de Volkomenheid der mildheid niet bereikt, gelijk hij; daarom sta

ik niet mot hem gelijk", dacht hij, en trok één streep; daarop achter-

eenvolgens 9 strepen, omdat hij wist te kort te zijn geschoten in zedelijk

gedrag, verzaking, vrocdheid, geestki'acht
,

geduld, waarachtigheid, vast-

beradenheid, vriendelijkheid en gelijkmoedigheid. Dewijl hij zich zelven

bewust was dat hij te kort was geschoten in d(! 10 Volkomenheden die

noodig zijn ter bereiking der kennis van 't bovenzinnelijke, van geestelijke

' Mahlwopga 1. Deze aüiici is door ons toegevoegd omdat eene overlevering uit de ge-

wijde boeken niet mag ontbreken en levens om eenig denkbeeld te geven van de veclvorniig-

lieid der sage.

' Meer weken worden niet afzonderlijk vermeld. Ilct scliijnt alsof sommige de 3 naclit-

wakcn van den wijnaclit, nandimukin in den Lalitawistara , als evenzoo veel weken hebben

geteld. Doet men dit, dan krijgt men de vijf weken in den Mablivagga, -(-2 = 7.

" Lalitaw. 488.

' Wat de Lalitaw. zelve daarvan heeft, daarover straks nader.
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praedispositie en de gevolgen, van do wijze waarop men zich verlicft tut

den lidogsten graad der bai-nihartigheid, van de wijze waarop men mii'akelen

voortlirengt, alsook vau de geheel onljelenunerde kennis, en eindelijk in

de Volkomenheid der alwetendheiil — dewijl liij zich van dit alles bewust

was, trok liij nog 6 strepen.

Terwijl de Geest der Duisternis daar zoo somber nederzat, zagen zijne

3 dochters Trshna, Arati en Raga, die eene poos naar hem gezocht

hadden, hem in droef gepeins verzonken, strepen trekken in het zand. Zij

naderden hem en vroegen naar de oorzaak van zijn treurigheid. «Meisjes

lief!" sprak hij, »de Groote Monnik is uit mijn rijk en mijne macht ontkomen,

en hoe lang ik ook hem achterna gegaan ben en geloerd heb oi) zijn onder-

gang, ik heb de gunstige gelegenheid niet kunnen ontdekken. Zietdaar,

waarom ik zoo ongelukkig en di-oef te moede ben." )>Als het niet anders

i.s" , zeiden de meisjes — wmaak u dan geen zorg: irij zullen hem in onze

macht brengen en hem in uwe tegenwooi'digheirl voeren." Hij hernam: «nie-

mand, lieve kinderen! kan dien man ten onder brengen: hij .staat onwankel-

baar vast in de Orde." Doch zij antwoordden: «Vaderlief! wij zijn vrotiwen,

weet dat wel. Straks zullen wij hem in niinnekluisters slaan en zoo tol

u voeren; maak u niet bezorgd;" met deze woorden gingen zij tot den

Heer en zeiden: «wij omvangen uwe voeten. Heer monnik." Doch de

Heer lette niet oii wat zij zeiden, keek ze niet aan en bleef voortgaan

in zijn zalig gemijmer, terwijl zijn bevrijde geest zich verhief tot in de hoogste

sfeer. De dochters van den engel der Duisternis, wetende dat de smaken

velschillen, dat sommige mannen behagen vinden in jonge meisjes,

andere in volwassen schoenen, andere in vrouwen van middelbaren leeftijd,

weer andere in bejaarde dames, besloten hem op verschillende manieren

te verlokken en namen onderscheidene gedaanten aan, nu eens van jonge

meisjes, dan weer van volwassen schoenen die nog nooit moeder geweest

zijn, ' of wel van vrouwen die eens of tweemaal gebaard hebben, van

vrouwen van middellyaren leeftijd en van oude dames. Zoo naderden zij

Even als wij spreken Je Indiërs van «zwangere" wolken, van bezwangcring der wolken enz.
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(lt'11 Ileor oniler 't uits|ire'ki'ii \;ui ilezelfilo noilcripe woorden als vroeger,

dücli zoniier beteren uitslag. Nu bewei'en sommige leei'aars dat de Heer,

de nimfen in de gedaante van ouile vrouwen ziende naderen, bepaalde

dat zij altoos zoo tandeloos en grijsharig zouden blijven. Maar dat is

niet aan te nemen, omdat de Meester zoo iets niet kan bepaald hebben.

Neen, hij zeide slechts: «gaat heen! met welk doel slooft gij u zoo af?

zoo iets kunt gij in tegenwoordigheid van zinnelijke menschen beproeven,

maar een Tathagata ' heeft hartstocht afgeschud, zonde afgeschud, ver-

blinding afgeschud," en naar aanleiding zijner vlekkelooze reinheid zeide

hij, bij wijze van moi^alisatie, de twee volgende koepletten, welke men

aanti'eft in het boek Dhammapada, in het stuk handelende over de Buddlia's:

"Hem wiens rijk niet ovcrwclJigil wordt

Kaa niemand in de wereld overwinnen

,

Hoe wilt gij dien Buddha wiens gebied oneindig is,

Hera den grondeloozen ,
' door zijn sjioor te volgen, vangen?"

"Ilcni dieu geen betoovering, geen klem,

Geen gulzig verlangen ' ergens vangen kan

,

Hoe wilt gij dien Buddha wiens gebied oneindig is
,

Hem den grondeloozen, door zijn sjioor te volgen, vangen?"

Toen zeiden de nimfen: »Vader heeft de waarheid gesproken; do hoog-

waarde, goede Meester is niet door hartstocht ^ te vangen" en gingen

naar iiaar vader terug.

Eene andere overlevering ^ verhaalt dat Mara de Booze in de -4'*'' week

' Talhiijala is klaarblijkelijk een synoniem van Sugata ; ialhd beteekent hier, gelijk in

iaihya
,
yathdtathit , wilalha, -.zooals behoort, niet falend", en *« »goed". Beide drukken zoowel

knap" als «braaf, deugdelijk" uit, zoodat men Tathagata en Sugata eenigzins zou kunnen

weergeven met -de onfeilbare, nooit falende". Een soortgelijke uitdrukking, die desnoods ook

van de nooit falende, eenwig wandelende zon geldt, is loiijdcaranasampanna "iemand rijk in

kennis en deugd". In een Pali woordenboek wordt (atlulgala ook ge»egd te befeekcncn "een

levend wezen", doch dit zal wel oji verwarring berusten tussehcn satta, Sanskrit salwa , een

levend wezen, en satta, Sanskrit fakta, machtig, kundig. In een der edicten van A(;oka wordt

de Buddha lala (d. i- lattd) genoemd; de natuurlijkste vertaling daarvan is "Meester",

' "Grondeloos, zonder vasten voet" of -spoorloos", ligt opgesloten in 't woord apada ; en

'evens "Voetloos"; dit laatste een gewone bijnaam van de zon.

' Ook hier zijn de gekozen termen dubbekinnig en als zoodanig onvert<aalbaar.

' Ook "affectie, genegenheid", en eigenlijk "kleuring, bezoedeling".

l,alitaw. 4S«.



78 D E 1) U U I) II A.

den Meester van goeden wandel naderde en zeide: »doof geheel 'uit, Heer!

doof geheel uit, Tathagata!" Doch de Tathagata antwoordde: sik zal niet

geheel uitdooven alvorens ik priesters heb die mijne leer verkondigen;

alvorens ik vier afdeelingen onder mijne volgelingen heb, alvorens ik eene

gemeente gesticht heb die de Orde (Üharma) van den Buddha volgt."

De Booze gaat terzijde, treurig, wrokkend, en uit het veld geslagen en

trekt met een hout strepen op den grond. In dien toestand vinden hem

zijne drie dochters Trshna, Rati en Arati. Wat er volgt komt in hoofd-

zaak met het boven medegedeelde overeen. Nadat de nimfen in oude

vi'ouwen vei'anderd zijn, gaan zij op raad van haar eigen vader den

Tathagata om vergiffenis smeeken na hare zonde bij hem gebiecht te

hebben. Daarom is het goed dat iemand die gagpndlgd en gebiecht heeft

het kwaad schuwt en zich voor het vervolg in acht neemt.

In de heilige schrift ^ wordt gezegd dat Mara tweemaal den Heer met

hatelijke woorden toesprak, eens te UruwilwÉl, een andermaal iets later.

Hij sprak in vei-zen ongeveer aldus: sGij zijt gebonden met alle banden,

hemelsche en aardsche; gij zijt in den grooten band gebonden; gij zult

mij niet ontsnappen, monnik!" Doch de Buddha antwoordde, ook in

verzen, dat hij van alle banden vrij, en Mara verslagen was. M^ra

merkte nu dat de Meester liem kende en verdween.

Na eene week onder den Geitenhoeders-baniaan vertoefd te hebben,

ging de Heer naar Mucalinda. ^ Terwijl liij daar eene week doorbracht

werd het aanhoudend regenweêr. * Om hem tegen koude en nat te be-

schermen, omgaf hem Mucalinda, de koning der Nikkers, zevenmaal met

' liet oorspronkelijke woorJ parinirwdti is eigenlijk "rojidoni uitdooven, uitgebluscht

worden , bedaren".

» Mahfiwagga 1, 11 en 13.

' Naam van een berg, eenen boom, een meer en van den daarin wonenden Nikkervorst;

de nikkers (ndijas) hebben eene slangengedaante. In Lalitaw. luidt de naam Muciliuda; de

5''8 week wordt daar door den Buddba doorgebracht. Volgens Mahawagga 1 , 3 is het de

'A^' week, maar als men de drie nachtwaken als weken telt, de 5^«. Weer anders bij llardy

M. of B. 182.

' De dochters van Mara waren dus maar voorbijgaande, fantastisch gevormde en gaandeweg,

als van ouderdom, verkwijnende wolken geweest.
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zijne kronkelingen en breidde zijn kuif over hem uit, zoodat hij onge-

hinderd als in een salet zich kon bewegen en op den koningstroon gezeten

liet zalige bewustzijn smaken van zijne vrijwording.

Hiermede waren de 7 weken * om. Gedurende al dien tijd had de

Buddha noch zijn toilet gemaakt, noch iets genuttigd, doch toen besloot

hij weder zijn gezicht te wasschen. India, de hemelkoning, reikte hem

daarbij ziektewerend operment, hetwelk de Meester als cosmeticum voor 't

lichaam dan ook gebruikte. Vervolgens gaf dezelfde Indra hem een takje

van de betelplant tot tandenreiniger en water om den mond te wasschen.

De Buddha maakte er gebruik van, spoelde den mond (of: wiesch het

gelaat) niet water uit het meer Anawatapta en bleef zitten onder den

Rajayatana-boom.

Te dier stonde trokken twee kooplieden, de gebroeders Trapusha ^ en

Bhallika, met 50ü wagens van Orissa naar 't Middelland. Een engel van

hun eigen verwantschap * stuitte toen in eens de wagens, zoodat ze niet

verder konden, en spoorde hen aan oin d(Mi Meester voedsel aan te bieden.

De gebroeders gaven aan die aanmaning gehoor en gingen met een meel-

koek en honig naar den Meester, wien zij de eere.spijze aanboden met de

woorden: »Heer! bewijs ons de genade deze spijze van ons aan te nemen."

De Buddha, wiens nap op den gedenkwaardigen dag waarop hij de melk-

spijs van Sujati ontvangen had, verdwenen was, dacht bij zich zeiven:

»de Tathagata's nemen niets met de lianden aan; waarin zal ik dan nu

' Ue optelling geeft G weken. De Maliawagga Iaat Jen BuiWlia na 't verblijf onilcr

Mocalinda ecne week Tertoeven ouder den llajayatana (d. i. koningsplaats) en aldaar de ont-

moeting met de twee kooplieden — waarover we straks te spreken hebben — geschieden.

De Lalitaw. verdeelt den tijd aldus :
5'° week verblijf bij Mucalinda ;

6''° bij deu Geitenhoeders-

baniaan ;
1''' onder den boom Tiirayana , waar de ontmoeting gebeurt met de twee kooplieden.

Niettegenstaande de Lalitaw. de Noordelijke overlevering bevat, komt deze meer overeen

met den Zuidelijken MaliJwagga, dan de inleiding op 't Jalaka doet.

" In Pali Tapusia. liet .Jataka heeft Tapassu en 15halluka , waarschijjilijk bij vergissing,

want de Mahawagga heeft Tapussa en Hhallika, en daarmede komen de verbasterde vormen

in de Burmeesche levensbeschrijving, namelijk Tapusa en 1'alekat, overeen. Volgens Lalitaw.

zijn de twee uit het NoordhinJ en keeren zij nit IJekkhan daarheen terug.

' Hij heet in den Lalitaw. (^'ikhandin , wijlen een brahmaan, thans in den hoogatcn hemel

wedergeboren.
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't aangebodene aannemen?" Nauwelijks bevroedden de vier bestuurders

der 4 windstreken wat er iii zijn ^^eiaoed omging, of zij boden liem vier

saffieren schalen aan. De Heer weigerde ze. Daaroji boden zij hem vier

boonkleurige edelsteenen schalen aan, welke hij aannam en uit mede-

lijden voor de gevers, om geen hunner te ki'enken, zóó in elkaai' zette

dat er maar ééne schaal scheen te wezen. Uit die kostbare schaal nu

nam de Heer het inaal, en na gegeten te liebljen, dankte hij de gebroeders

\oor hun gul ontliaal. Deze legden toen belijdenis af van hun geloof in

den Buddha en in de Wet (Dharma) en werden leekelidmaten. Daarna

zeiden zij: »geef ons, Heer! iets dat wij kunnen vereeren." Nu trok de

Buddha met de rechterhand eenige tot reliek bestemde haren uit zijn

hoofd en schonk hun die, en de twee kooplieden hebben later, toen ze

in hunne stad teruggekeerd waren, die relieken bijgezet en daarboven een

heiligdom opgericht. Trapusha en Biiallika zijn derhalve de twee eerste

leekelidmaten in de wereld geweest, die belijdenis aflegden van hun geloof

in den Buddha en de Wet, niet tevens in de Congregatie, die trouwens

toen nog niet gesticht was.

De volmaakt-wijze begaf zich daarna weder naar den Geitenhoeders-

baniaan. Zoodra hij daaronder w-as gaan zitten besefte hij hoe moeielijk

de Wet was tot wier kennis hij was doorgedrongen en daarom werd hij

huiverig om die Wet, welke door de vroegere Buddha's betracht en nu

door hem zelven weiler-ontdekt was, aan andere te verkondigen. Nu

dacht de grootmachtige god Bralmia: »o wee, o wee, de wereld zal te

niet gaan" en onmiddellijk begaf hij zich, vergezeld \an de overige machtige

beheerschers der natuur: Indra, Suyama, Santushita, Sunirmita en

Wapawartin den Aartsengel naar den Meester om dezen te bidden dat liij

tocli de Wet zoude verkondigen. En de Heer beloofde het te zullen doen.

Terwijl hij bij zich zelf overlegde aan wien hij de Wet liet eerst zou

verkondigen, viel zijne keuze op Arala Kiilama den sophist, omdat deze

de Wet zich spoedig zou eigen rnaken. Door eeno ingeving w'erd laj even-

wel gewaar dat de sophist bereids vóór eene week overleden was. De

Meester voml het w(_'l jammer, doch er was niets aan te doen. Nu schoot

I
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hem Udmka Rama's zoon voor den geest , doch door eene ingeving kwam

liij tot do overtuiging dat ook dezo don avonil van te voren gestorven

was. Verder dacht hij aan de vijf geestehjkc^ liroeders, W(,'lke hem zoo-

veel diensten bewezen hadden, en zoodia hij in zijn geest had uitgevorscht

dat zij zich toen hij Benarcs in 't Hertenpark (Mi-gadawa') opliielden. was

zijn besluit genomen om daarheen te trekken en «liet rijk der Wet uit

te breiden." '

1.3. EERSTE PREDIKING.

Na nog eenige dagen in den omtrek van den zetel der Kennisse onder

den vijgeljoom vei'toefd en van aalmoezen geleefd te hebben, iiain hij zich

voor te Benares te wezen oj) vollemaansdag der maand Asliaijhu (^.luni

—

Juh). 0|i den i-V^"^ rees hij bij 't eerste morgenkrieken o]i, nam zijn

nap en kleedercn, en legde een weg af van 18 uur. ^ zoodat hij nog op

denzelfden dag tegen den avond te Rslii]iatana ^ aankwam.

' ])e uitdrakkiug dharmacalram prawartai/ali wonll door Je Tibctanen ujjyevat als "rad

des Geloofs (der Wet) draaien". D.it is niet volstrekt onjuist, maar slechts half waar; cakramu

hier -kring, gebied, rijk"; prawaHai/aii is hier '/voort doen loopen, beginnen". IJat de

tcmi aan de politiek of 't rechtswezen ontleend is, was den ouderen Buddhisten wel bekend;

bijv. in den Lalitaw. 414 staat: "ik zal een koning zijn, een heerscher die het bewind der

orde handhaaft, en voorzien is van alle bevoegdheden." Nochtans wordt hier een toespeling

gemaakt op de etymologisch mogelijke, doch historisch latere en mythologisch-rhetorische bc-

tcckeuis «het rad der Orde bestieren", want de Zonnegod, de hoogste Buddha, is bedoeld.

Elders, .527, (vgl. Maliftwagga 1, 6, 8) staat: "ik zal naar Benares gaan om de trom der

onsterfelijkheid te roeren, ik zal naar Benares gaan om den in 't heelal ongestuitcn loop der

Orde (der dingen, der natuur) te doen plaats hebben (of: voort te doen gaanj." Ook Jiier

had men de Zon in de gedachte. Daarom heet het dharmacakra, 't rijk der orde, eu tevens

overdrachtelijk: de loop der orde : dwiidafdkiira , twaalfvormig , van twaalfderlei wi_.ze, in Tjalitaw.

183 en 542, wegens de 12 maanden des jaars, en tcgelijkertijil tripnrimarla, driekecrig,

drievoudig. Beide termen komen ook voor in MahAwagga 1 , fi.

* In 't oorspronkelijke yojana, dat evenals ons uur als eenheid van afstandsmaat gebezigd

wordt. Even groot als ons uur zal de ynjma liier bedoeld wel niet wezen, want met de sat;e

is klaarblijkelijk gemeend dat de Zon oj) den langsten dag eenen weg van 18 yojana op den

ilag aflegt, 18 our aan den hemel staat. Jlaar de dag in MO uur bij de Indiërs j)leegt ver-

deeld te worden, moet de sage waarschijnlijk in den bekenden vorm ontstaan zijn op eene

breedte waar de langste dag \ van een etmaal duurt , op ± 3:)°, in dcii I'aiijab of K!i>hniir ini>s(liicn.

' D. i. plaats waar de Ziener (de Zon) ncêrzijgt.

(i
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Alvorens te besteindei' plaatse aan te komen had hij onder weg eene

ontmoeting met zekeren üpaka, eenen monnik van de Ajiwika-orde. De

ontmoeting had plaats halfweg tusschen Gaya en den boom der Kennisse.

Upaka, getroffen door den aanblik van den Heer, sprak: ))\Vat zijn uwe

zinnen blijde, Gaiitama! en uw tint zuiver, helder en geelafschijnend! Ge-

lijk ile heifstmaand helder, oabewolkt en gliiuinend is, zoo ook uw i'ond

gekat! Bij welken meester is de Heere Gautama in de leer geweest?"

De Heer antwoordde: »Ik heb geen leermeester: mijns gelijke bestaat

er niet; ik ben de eenigste volmaakte wijze, kalme, vlekkelooze." »Gij

verklaart dus, dat gij grootmeester zijt", hernam Upaka. )>Ja, ik alleen

ben meester (en: gebieder, aanwijzer) in deze wereld; ik ben de Aller-

hoogste; onder goden, demonen- en geesten is niemand mijn wedergade."

Als L'iiaka verder vroeg: »gij verklaart dus een Jina ' te wezen", volgde

het antwoord: «Ja, ik ben de oneindige Jina, en zij, die even als ik de

onreinheid te niet doen zijn ook .lina's. Ik wil naar Benai'es om de trom

te roeren, die de wereld moet ojiwekken ten eeuwigen leven; om daar

den loop der Orde voort te doen gaan (en: het rijk der Wet in gang te

brengen)." Hierop nam Upaka afscheid en de Heer zette zijnen tocht

voort. ^

Sonunige '' willen, dat toen hij den oever van den Ganges bereikte, de

rivier zeer hoog stond. Hij ging dus naar 't veer om zich te laten over-

zetten. De veerman sprak: sbetaal eerst het veergeld, Gautama!" »Dat

bezit ik niet, waarde heer," zeide de Tathagata en nièt vloog hij door de

lucht naar di-n anderen oever. De veerman gevoelde berouw dat hij zoo'n

eerzaam * persoon niet overgezet had en viel jammerende en bewusteloos

' ])it woord beteekent «overweldiger, bedwinger eu maclithebber" , en behoort, hij Jimili,

overweldigen, bedwingen, uiet hijjai/atif overwinnen; hoezeer de begri2)i)en iu elkaar vloeien.

' Ueze ontmoeting, die in 't Jataka in een paar woorden vermeld wordt, is hoofdzakelijk

beschreven naar den Lalitawistara , waarvan de heilige schrift der Zuidelijke Buddhisten,

Mahawagga 1, 6, slechts in kleine bijzonderheden afwijkt. Ook uit de werken van Hardy

en Bigaudct blijkt dat de Zuidelijke overlevering in dit geval niet noemenswaardig van de

Noordelijke verschilt.

' Lalitaw. 528.

* Aan het woord dakshinhja heelt men hier zooals uit deu samenhang blijkt het bijdenkbeeld
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ter aarde. Een kameraatl van den schipper braclit lieiicht aan Koning

Bimbisara van hetgeen er ^•oorgevallen was, zeggende: »Een monnik,

Sire! een Gautama, heeft, toen veergeld van hem gevorderd wei'd, verklaard

het niet te kunnen betalen en is daarop door lie luclit lieen op den

anderen oever gekomen." De koning, dit hoorende, vorloLMide van dien

tijd af kwijtschelding aan alle monniken vuu 't betalen van veergeld.

Tegen den avond bereikte hij. de Tatliagata, Rshipatana. Als de Vijven

lieni in de verte zagen aankomen, nepen zij uit: »Daar komt de waar-

dige asceet Giautama aan, die zeker van zijn ovei'dreven strengen leefregel

is teruggekomen, want bij ziet er welgedaan, bloeiend en lilinkend als

goud ' uit." Zij maakten daarop eene onderlinge afspraak, de gewone

plichtplegingen, als groeten en anderszins, met liem niet te wisselen, en

hem alleen te veraoeken plaats te nemen; minder kon men niet doen, want

hij was toch altoos een fatsoenlijk mans kind en had dus op dat weinigje

beleefdheid aanspraak. De Heer, die met zijne alomvattende kennis hunne

geheimste gedachten peilde, maakte dat een gevoel van vriendelijkheid

zich, huns ondanks, van hen meester maakte, ten gevolge waarvan zij

zich niet aan de afspraak hielden. Zij begroetten hem, stonden van hunne

zitplaatsen op om hem te gemoet te gaan, lieten het, in één woord,

niet aan de gebruikelijke plichtplegingen ontbreken; maar nog niet

wetende dat hij een volmaakte Buildiia was, spraken zij licrn alleen aan

bij lien naam en met den titel van » waarde heer", zooals men tegen

zijns gelijken of minderen doet. Toen zeide de Heer: «Monniken! gijlieden

moet mij niet bij den naam noi'rnen, noch met den titel van «waarde

heer" aanspreken! Ik ben een Tathagaüx, die de volmaakte wijsheid be-

reikt heeft." Na hen aldus met zijn Buddhaschap bekend gemaakt te

hebben, plaatste hij zich op di-n aangeboden verheven I'\iddhuzetel, en

gehecht van dais/iina, knap, want wat Gautama deed, was een knap stuk. Niet zonder

opzet is ook de term Tathugata in den tekst gekozen, omdat daarin beide begrippen van

knap en braaf, goed, liggen Met andere woorden dakthinii/a en lathdgala zijn oudtijds

synoniem geweest.

' Uatzcifde liad op dienzelfden dag ook üpaka oi>genicrkt.

6*
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(laar, ton lij<li' van volleiaaan In ili' maand Asha(llia, üinrinjjd van

180 niillioen hoogere wezens, |ii-rililiti' liij voor de Vijven het sermoen

bekenil als dat )ider eerste verkondighip; dor Wet." '

In die rede ^ vermaande hij zi.jno hoorders de twee uitersten te ver-

mijden en den niiildolweg te bewandelen. Het eene uitenste is: vei'slaafd

te zijn aan zinnelijke genietingen, hetgeen gemeen, dorperlijk, alledaagsch,

eenen oiiole on wijze onwaardig is on liedonkelijke gevolgen na zich sleept.

Het andore uiterste is: heil te zoeken in zelfkwellerij ,
^ hetgeen lastig is,

eenen edele en wijze onwaardig, en bedenkelijke gevolgen kan hebben.

De middelweg nu, welke licht en konnis brengt, en tot volle wijsheid en

verlos.sing leidt, is vervat in acht doelen, te weten: goed inzicht; goede

gedachten; goede rede; goede bezigheid; goed middel van bestaan; goede

oefening; goede bedachtzaamheid en goed nadenken. Deze weg is het

praktische inidilel oin bevrijd te raken van lichamelijk en geestelijk lijden

en valt dus samen met de laatste dor 4 hoofdwaarheden, * die bij de eerste

preek verkondigd werden. Daarvan bad ile Duddha onder den Ijoom der

Kennisse (en: der Ontwaking) een ruim en helder inzicht gekregen.

Onder de toehoorders was Kaundinya de eerste die tegelijk met een

zeer groot aantal hoogere wezens don weg des heils aanvaardile en in

't genot gesteld werd van den eersten graad van heiligmaking. Van dien

tijd af droog Kaundinya den bijnaam van Ajhata, omdat de Heer tot hem

zeide: »gij hebt het begrepen (ahfuisi), Kaundinya!"

Den volgenden dag werd de oorwaarde vader Waslipa bekeerd, en op

de drie volgende dagen achtereenvolgens Bhadrika, Mahanainan en Afwajit.

Nadat de Meester alle vijf als aanvangcrs op den weg der heiligmaking

bevestigd en op den S'^'^" dag der tweede maandhelft bijeengeroepen had,

hield hij oone tweede preek, na alloop waarvan de Vijven de waardigheid

van Arhant (^hoogwaardigen . Magisters) verwierven.

' Jii den tekst de uitdrukking dhammacakka-jijiaioattaiia, die slechts ten kilve vertaalljaar is

- Maliaw.agLïa 1 , ü.

" IJe term attakilamal/ia is nog rekbaarder dan liet llollaudsche woord; eigenlijk is het

"zeU'afmatting".

' Zie hierhoven bl. 72.
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14. AANWERVING VAN IHSCIPELEN. BEKEEIiING VAN BIMHISAUA.

Niet lang daarna trebeuiiK' het dat de Meester zekeren Yacas, eencn

jongeliiiiT van i^oeden liiiizo te lienares. 's nachts in walging van de wereld

het huis zag verlaten om zich aan den geestelijken stand te wijilen. ' De

Heer ontdekte in hem eenen veelhelovenden aanleg, riep liem tot ziiii.

onderrichtte hem. Dadelijk was Yaras heieiil om den weg des heils te

bewandelen en een volgenden dag werd hij Arhant. Zijne bekeering had

ook die van zijnen vadei-, eenen rijken koopman, ten gevolge. Hij was

de eerste leekelidmaat die belijdenis ailegde van zijn geloof in den Ruddha,

de Wet en de Congregatie. - Ook de moeder en de gewezen vrouw van

Yagas traden tot de leer toe. Zij waren do eerste vrouwelijke leekelid-

maten. Weldra volgen 4 inakker.s van Yacas: Wimala, Sidjahu, Pi'u'najit

en Gavampati, het voorbeeld van hunnen vriend; ook nog andere lieten

zich in de orde opnemen, zoodat Ijinneii korten tijil de Meester GO lioog-

waardige jongeren om zich heen zag.

Gredurende den regentijd bleef de Heer bij Benares. ^ Na 'l ciiidc

van liet seizoen zond hij zijne 60 discipelen nit in alle richtingen om hun

geestelijken zwerftocht aan te nemen, terwijl hij zelf naar IJruwilvva toog. '

De aanleiding waarom Ya^:as zijn huis ontvlood is dezelfde als die waaioni de Bodhisatwa

het paleis verliet. De geschiedenis is een bekno])tc herhaling van Siddhfirtha's ontvlurhtini;

Zoo .althans in den Mahawagga 1, 7. Afwijkend in bijzonderheden is de lezing der \. Hiiil-

dhistcn, die bij Schiefner 247 voorkomt.

* Trapusha en Bhallika hadden sleeiits de twee eerste artikelen des geloofs aangenomen

en kunnen aannemen. Zie boven bl. 80.

' V)e regentijd, die gerekend wordt te duren van vidlemaaiisdag in Ashüdlia tot volle-

maan in Karttika (ongeveer 21 Juni tot 21 October) is in zeker ojizieht voor de Huddhis-

tisnhc monniken de vacantietijd , omdat zij zoolang in 't klooster doorbrengen en niet mogen

rondreizen. Maar het is tevens dat gedeelte van 't jaar waarin zij het volk in de leer

moeten bevestigen door preeken en anderszins. — Dat er omtrent den duur der vaiantie

verwarring heerscht, zal later blijken.

"• De Buddha moet volgens den onveranderlijken JJharma der natuur op dit punt opgaan

6 maanden nadat hij daar in de lente zich bevond , dus naar onze rekening op 31 September. De

vacantie kan dus slechts drie maanden geduurd hebben. Wij komen later hiorop lerng.

Ijruwilwii schijnt het oostpunt te wezen niet alleen oj) 21 .Maart of 31 September, muur iu

't algemeen het punt waar de zou den dogelijkschen loop begint.
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Ümler weg begaf liij zicli ter zijile in een boschje en ging aan den voet

van een boom zitten. Juist te dier stonde doolden daar 30 gezellen, de

Bhadrawargiya's (d. i. die van de gezegende schare), rond. ' Negen en

twintig onder hen hadden eene vrouw, maar de dertigste niet; daarom

hadden zij te zijnen Viehoeve oene hoer geliaald. Nu was die hoer, terwijl

men zorgeloos was, met hun eigendom op den loop gegaan. Ter wille

van hun maklcer zochten de gezellen het slechte vrouwmensch op te sporen

en kwamen zoo in 't boschje, waar zij den Buddha zagen en vraagden

of liij soms ook een vrouw gezien had. )>Wat wilt gij, jongelingen! met

die vrouw," vraagde op zijn beurt de Heer. De gezellen verhaalden hem

het geval. Eu de Buddha richtte op nieuw het woord tot hen, zeggende:

»wat is beter dat gij die vrouw of dat gij uzelven zoekt?" Toen zij

antwoordden: »het laatste", verzocht hij lien te gaan zitten, onderwees

iien niet stichtelijke verhalen en slaagde er in hen tot zijne leer over te

halen, waarna hij ze, evenals de vorige discipels, in alle richtingen uitzond. ^

Te Uruwilwa leefden ch'ie gebroeders Kagyapa, die men ter onderscheiding

Kagyapa van Uruwilwa, van de Rivier, en van Gaya noemde. Het waren

vrome en wijze brahmanen, kluizenaars van die soort welke kronkelige

vlechten dragen, en vereerders zijn van den vuurgod Agni. De eerstgenoemde

der broeders stond aan 't hoofd van 500 kluizenaars; de tweede had

er 300, en de laatste 200 onder zicli. Deze geleerde mannen werden

door den Buddha, nadat hij te Uruwilwa aangekomen was en vierdehalf

duizend wondei-en ^ gewrocht had, uitgenoodigd om zich onder zijne dis-

cipelen te laten opnemen. Dank der geblekene wondermacht slaagde hij

in deze zijne poging. Het voorl^eeld der Kacyapa's wei-d gevolgd door

' Bij de Noordelijke Buddhisten plegen de Vijven thadrawarglyas genaamd te worden;

volgens Schiefner 248 heeten ook Ya9as en zijne vier makkers , Wimala , Pilrija , SubSLii en Gavani-

pati het 1^" vijiïal Bliadrawargiya's. De 30 (29 1) zijn de dagen der maand Bliadra (Aug —Sept ).

* Nog vóór deze gebeurtenis kwam Mfira tweemaal bij den Heer om liera Looueude woorden

toe te voegen ; wij hebben daarvan melding gemaakt op bl. 77 , vg.

" De vijf eerste wonderen vindt men uitvoerig verhaald in Mahawagga 1, 15, vgg. en bij

Sohiefner 250. Hoe belangrijk ze ook zijn voor de vergelijkende mythologie der Arische

oudheid, moeten wij om ons bestek niet te overschrijden ons vergenoegen met te verwijzen

naar bovenvermelde bronnen, alsmede naar Hardy M. of B. 189.
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liuii 1000 leerlingen en van deze alle vergezeld besteeg de Meester zekeren

berg, Gaydcirsha of Gayaciras gelieeten. Op <lii' plaats was hot dat do

Heer tot zijne volgelingen eene redo Kield over »Liohtor laaie gloed".

Hij sprak ongeveer aldus: '

)) Alles in de wereld, inoiniikon! staat in lichter laalo ü'lood. En waarom

staat alles in gloed.' Omdat, monniken! het oog in gloeil staat; do waar-

neembare voorwerpen in gloed staan; 't onderscheidingsvermogen des oogs

in gloed staat; de aanraking van 't gezicht met de voorwerpen in gloed

staat, en al wat ten gevolge dier aanraking gevoeld wordt als aangenaam

of onaangenaam of geen van heide, ook in gloed '•'

staat. Waardoor staat

het in gloed? Door het vuur der genegenheid, des haats en der ver-

blinding; door geboorte, ouderdom, dood, verdriet, jammer, smart,

neerslachtigheid, mismoedigheid, staat het in gloed, zeg ik. Gelijk het

met het oog is, zoo ook met het gehoor, mot het reukorgaan, met de

tong, met liet lichaam, met den inwendigen zin en al wat daarmee

samenhangt en uit dien samenhang voortvloeit."

»Wie deze dingen begrijpt, monniken, als een leerzame leerling der

edele en wijze meesters, heeft geenen lust meer in liet oog, in do waar-

neembare voorwerjien, in het onderscheidingsvermogen dos oogs, enz.;

evenmin in het gehoor, enz.; in iiot reukorgaan, nr/,. enz. Ihioft men

eenmaal geenen lust meer in dezelve, dan wordt inon er afiieoi-ig van;

ten gevolge hiervan wordt men er los van, en men hi^seft dat nion er van

los is en daarna bevroedt men dat het geboren zijn ' een einde heeft; dat

de oefeningstijd voor een geestelijk leven volbracht is; dat gedaan is wat ge-

daan moest worden, dat er niets meer voor het leven hier op aarde ovoi-hlijft."
''

' Mabawngga 1 , 21.

' Het woord voor «in gloed sUiande" betcckent tevens "gekweld" of zooaU wij iii gemeen-

zame taal zeggen : «zit Icelijk in den brand".

' Dit kan kwalijk de bedoeling zijn , maar zoo wordt hel .algemeen door de Biidilhislen

opgevat. Wij voor ons twijfelen niet er aan, of de eigenlijke bedoeling van deze oogen-

scliijiilijk vóorbuddliistischc zinsnede is cenc andere; vgl. Mmidaka-lJiüinisliad 3, 1, !>.

' De vertaling door Buniouf Lotus de la bonne Loi 480 gegeven: «il n"y a plus lien

a rcvenir ici-bas" , voegt iets toe wat er niet staat. — Wat de Burmeesche levensbeschrijver
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Nadat de Buddlia dezu rede gehouiicii luid, welke op zijne hoorders

eenen diepen indruk maakte, vertr(ik liij met de duizend, die luj in de

waardigheid van Magister bevestigd liail, naar Rajagrha, ten einde de

l)elofte die liij indertijd aan Koning Bimijisara had afgelegd, te vervullen.

In de nabijheid van de lioofdstad gekomen nam hij tot verblijfplaats het

heiligdom Supi-atishtha ' in het })ark Yashti-wana (d. i. Stakenbosch).

Nauwelijks had de koning bericlit ontvangen dat de Meester aangekomen

was, of hij begaf zich met eenen talrijken stoet van brahmanen en Imrgers naar

het park en in tegenwoordigheid van den Buddha gekomen, wierp hij zicli

nederig ter aarde en hield zich daarna met zijn gevolg op eerbiedigen afstand.

In de daar vergaderde menigte waren er sommige bij wie eenige twijfel

oprees, of de Groote Monnik in de leer was bij Kacyapa, bijgenaamd

van Uruwihva. ilan wel uf het omgekeerde het geval was. De Heer,

hunne geheime gedachten bevroedende, richtte, om die lieden uit den

waan te helpen, het woord tot Kacyapa en sprak in vers:

"Wat lieeft u bewogen, o bewoner van Urnwilwa!

Het vuur te lateu varen, terwijl gij u zwak uuemJet? '

Ik vraag u dat, Kacyapa, hoc kwam bet.

Dat gij nw vuurolTer liebt ojjgegeven?"

Kiigyapa, die de bedoeling van den Heer begreep, antwoordde eveneens in vers:

Ia vorm , in klank of wel in smaak

Begroeten minnaressen (?) iets rcins en heiligs;

Doch ik weet dat de onderlagen onrein zijn

;

Daarom word ik niet aangedaan bij 't kleine of groote offer.
^

(Bigandct, 1, 149) geeft draagt bet karakter van eene paraphrase. liet boven medegedeelde

s aan de heilige schrift zelve ontleend.

• Pali: Supatittha. Hieruit en uit de Tibetaansebe vertolking met "vast" (bij Schiefner 254)

is de Sanskritsche vorm opgemaakt.

' Katyapa, Pali Kassapa, is de verpersoonlijkte vroegschemeriug, de grauwe voortijd, eu

wordt als slang voorgesteld. Hij is de stamvader der slangen , zoodat KS^yapa , d. i. telg

van Kacyapa, ook slang beteekent. Het eerste der wonderen waarvan wij boven bl. 86 ge-

wag maakten, best^iat daarin dat de Bnddba de giftige slang in Ka9yapa's huis door zijn

eigen grootereii glans overstelpt: d. i. in 't sterrebeeld der slangen, A9lesha's, Hydra, kwam

de zou ± 3 maanden na 21 Maart; verder in 't jaar werd het na zonsondergang ie 't Westen

zichtbaar, scheen den Buddha te volgen. Het raadselversje schijnt te beteekenen : «Wat

heeft gemaakt dat gij uw eigen vuur (licht) opgaaft en bekendet de zwakkere te zijn,"

d. i. voor mijn grooter licht te zwichten.

' Ettelijke woorden van dit raadseltje zijn onzeker.
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Na deze woorden uitgespi'oken te liebben werp liij zich ter aarde voor

den Tathagata om te toonen dat lüj diens gehoorzame leerling was, en

zijn hoofd boven op diens voeten houdende, riep hij uit: otüj. Heer! zijt

de Meester (Gebieder); ik ben uw leerling (gehooraame dienaar)." Daarop

verhief hij zich tot zevenmaal toe hoog in de lucht, daalde neder, boog

zich voor den Tathagata en ging op eerbiedigen afstand zitten. Bij het

aanschouv\en van dat wonder riep de menigte: »Wat zijn de Buddha's

toch machtig, dat de Tathagata iemand van zoo diepgewortelde overtuiging

als K^fvapa, die zich zalven een grootmeester waande, den blinddoek van

de oogen kan nikken en hem bedwingen," en zij verheerlijkten den

Meester. En de Heer spi-ak: »het is niet voor den eersten keer dat ik

Kacyapa bedwongen hel), maar ook in 't verleden heb ik hetzelfde gedaan"

en daarop vertelde hij het Jataka ' van Mahanarada-Kacyapa , waaraan hij

de verklaring der 4 hoofdwaarheden vastknoopte. De koning van Magadha,

alsmede elf myriaden in de schare, werd bekeerd en in 't genot gesteld

van den eersten gi-aad van heiligmaking, terwijl een tienduizendtal belijdenis

des geloofs aflegde als leeken.

Toen was het dat de koning zich bij den Meester nederzette en dezen

verklaarde dat de vijf blijde verwachtingen, welke hij eenmaal als prins

gekoesterd had, nu volkomen vervuld waren. Zijne eerste blijde hope

was het, tot koning gekroond te worden; de 2'''= dat de volmaakte Buddha

zijn rijk zoude bezoeken; de S*"" dat hij den Heer zijne opwachting zou

mogen maken; de 4"'° dat de Heer hem in di'u IJharma zou onderrichten;

de S*"' dat hij den Dharma des Heeren zou aannemen. Hierna legde

Bimbis^ra belijdenis des geloofs af met driemaal de formule te herhalen:

»ik zoek mijn toeverlaat in den Buddha; ik zoek mijn toeverlaat in den

Dharma (Wet, Orde); ik zoek mijn toeverlaat in de Gemeenschap ^ der

' l)e JütakaN zijn vertelsels met zeilclijkc strekking, waaronder ook dierenfabels, welke de

Uuddha uit den tijd zijner vroegere omdolingen in dit wereldrond inciïdeelt. In welk verband

deze soort van litcr<ituur staat tot het aristocratisehe heldendicht, zullen wij later te behandelen

hebben. Ue inhoud van genoemd Jiitaka is medegedeeld bij Ilardy M. of B. 192.

' Sangha
, gemeente , congregatie , clere/.ij , gemeenschaii der heiligen , kerk.
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heiligen." Hij noodigile verder den Meester voor den volgenden dag ter

maaltijd en vertrok na eerbiedigen groet.

Op den volgenden dag stroomden de ingezetencni der hoofdstad in den

vroegen ochtend naar buiten, den weg op naar 't lustbosch Yashtiwana

om den Tathagata te zien. Weldra was het geheele bosch en een groot deel

van den weg opgevuld van menschen, die zich verdrongen om den heerlijken

aanblik te genieten van den grootmachtigen Meester, waaraan zij zich niet

konden verzadigen. Het liet zich aanzien alsof ten gevolge van die opeen-

hooping van menschen de Buddha de stad, door al dat gedrang heen, niet

zou kunnen bereiken en zoodoende dien dag zijn maaltijd missen. Indra,

de hemelkoning, had hiervan een voorgevoel doordien hij voelde dat de

plaats waarop hij zat warm werd, en als liij nu door gepeins tot de

zekerheid gekomen was dat bewust gevaar inderdaad bestond, besloot hij

het te voorkomen. Fluks veranderde iiij zich in de gedaante van een

jong student, en onder 't uiten van lofdichten op den Buddha, de Wet

en de Congregatie, verscheen hij in tegenwoordigheid van den groot-

machtigen Meester en maakte ruim baan onder tle menigte, ' die hem

hoorde zeggen:

"De zachtziuuige is met de zachtzinnigen.

Gewezen vlechtendragers , rtc verlosten

,

De goudkleurige gekoorr.de

Is Rajagrlia biniiengetrokkea." »

De jonge student herhaalde tweemaal deze regels met deze wijziging

dat in plaats van )Hle zachtzinnige met de zachtzinnigen" gezegd werd:

»de vrijgewordene met de vrijgewordenen" en »de overgestokene (uit het

' Om dit te begrijpen moet men in 't oog houden dat voor den Indiër Indra de god is

zoowel van den helderen hemel als van den regen. Dit is schijnbaar eene tegenstrijdigheid,

doch in werkelijkheid niet, omdat de regen kan gezegd worden de wolken uit te putten, te

verdrijven en dus den hemel weder helder maakt.

» Dit liedje en de twee volgende zijn, zooals uit de fouten tegen de maat blijkt, niet in

oorspronkelijkcn staat tot ous gekomen. De tekst iu den Mahawagga is een en al corruptie;

iets beter iu het Jitaka. — De dubbelzinnigheid der gekozen uitdrukkingen verdwijnt iu de

vertaling; dinia is ./zachtzinnig, ingetogen'" en «getemd" eu "een makke stier"; in de laatste

opvatting hetzelfde nagenoeg als »de gehoornde". Dit laatste woord mag ook uitgelaten worden.
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gebied dei' duisternis, aan 't einde ViUi den nacht gekonieiie) met de over-

gestokenen." Voorts zong hij:

"Hij die tieu ' verUijven, tien kraohtcu heeft,

Tien geboden kent en van tien vergezeld is.

Hij , de Heer , is van tienhonderd vergezeld

,

Rftjagrha binnengetrokken.

De schare, die getroffen was door de Inisterrijkc verschijning van den

jongen student, zeide: »van waar is deze gekomen en wien zou hij be-

hooren?" Dit hoorende zong de student:

"Hij, de alwetende Wijze, de zachte.

De Buddha zonder wedergade.

De opiicrste Meester van goeden wandel

In de wereld — diens dienaar ben ik."

Nadat de hemelkoning op ilie wijze voor den Meester ruim baan ge-

maakt had, hield deze met eenen stoet van 1000 monniken zijn intocht

in Rüjagrha.

Bij deze gelegenheid was het dat koning Bimbisara aan de Congregatie

wier (zichtbaar) hoofd de Buddha is, eene belangrijke schenking deed in

deze bewoordingen:

«Buiten de 3 Kleinooden, - Heer! zal ik het niot kunnen stellen. Ik

zal niet kunnen nalaten te tijd of te ontijd bij den Heer te komen, en

vermits het liosch Yashtiwana al te ven-e is en het park Wenuwana '

dichter bij ligt, wil ik dit laatste, lietwelk mij een geschikt verblijf voor

den Buddha toeschijnt, afstaan. Door de aanneming van deze gift zal de

Heer mij zeer veiijlichten."

Hierop had de plechtige overdracht plaats: de koning nam een gouden

kom gevuld met welriekend water en goot, ten teeken dat hij den hist-

hof Wenuwana aan den Buddha overdroeg, het water op diens hand. *

' De Hen verblijven, balten, pleisternlaatsen , komen overeen mes de tieii Awatilrn's van

Wishpu, want één der beteekenissen van aioatdra is «plaats waar men afstapt".

' Triraina , trini ratndni, A. i. "de Bnddha, de Wet en de Congregatie (Kerk)".

' Pali: Welnwana, d. i. bamboebosch.

* Voor dit merkwaardige rechtssymbool , dat wij later wederom zullen ontmoeten , zou men

niet licht eene verklaring vinden in bet Sanskrit of Pali. Maar onze eigene taal geeft die

verklaring , want ichenken vereenigt de beide beteekenissen in zich. Elke overdracht Ijeet
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Terwijl op deze wijze de liistlii)f iii ontvangst werd genomen schudde de

aar(]e, omdat de leer van den Buddlia nu woitel liad geschoten. Daarom

heeft zich dan ook dit natuurverschijnsel in Indië nooit bij eene andere

overdracht van goederen aan de Kerk voorgedaan, en wat Ceilon heti-eft,

ook daar lieeft zich het verschijnsel alleen maar vertoond bij de in ont-

vangst neming van den Mahawihara (d. i. het Groote Klooster).

Nadat de Meester den koning voor diens gift had dank gezegd, rees hij

op en begaf zich in gezelschap van de congregatie van geestelijken naar

den lusthof Wenuwana.

1.5. BEKEERING VAX CARIPUTUA EN M AUDG AL YA Y AN A.

GEVAL MET M A H A- K AC Y AP A.

Te dier tijde leefden in de nabijheid van Rajagrha twee monniken,

van gelijke bekwaamheid, gelijke genoegens; wat de eene deed, deed ook

de andere; ze waren, in één woord, onafscheidelijk. Zij heetten Cariputra

en Maudgalyayana ' en zochten heide naar onsterfelijkheid bij den leeraar

Sanjaya. ^

Eens gebeurde het dat Cariputra den eerwaarden vader Agwajit zag

iLiarenljüven ook thans nog tij ons "beklonken" te ziju, omdat overdracht en wat in den

grond lietzelfde is, een jileclitige koop, geschiedde met schenking. Vandaar dat in 't oud-

Zweedsche recht gesproken wordt van «med vïn ok vitni kiüpa", «met wijn en getuige

koopen"; zie Grirani ]Jeutsche llechtsalterthümer 608. Het .Sanskritwoord voor «overdragen

bij schenking" is aiisrjati, dat oorspronkelijk ook «óverschenken, overgieten" moet be-

teekeiid hebben, want srjati is ook "gieten" en «schieten", 't Pali onojeti (Mahfiwagga 1, 22)

is verbasterd uit Skr. aicanejaijati, iemand handen of voeten wassclien. Het symbool zelve,

— daaraan kan geen twijfel zijn — is overond eu algemeen Arisch geweest.

' In Pali Sariputta en Moggaliraio. De eerste heette eigenlijk Ufmtishya, en werd naar

zijne moedeer Cariputra genaamd ; daarenboven is hij bekend als (j'aradwatiputra en later ouder

den bijnaam \an Dharmascnapati , d. i. -.aauvoerder der Orde (Wet)". De tweede, later vermaard

als Maudgalyayana de Groote, licct oulc Kolita. Meer van hun vroegere geschiedenis te

vinden bij Schiefner 255.

= Bij de Noordelijken SaSjayin. Toen hij op sterven lag, verzocht Upatishya hem om

den ousterfelijkheidsdrauk, doch SaSj.ayin verklaarde dien niet te bezitten en verwees hem

naar den Buddha; zoo de Tibetaansche levensbeschrijving bij .Schiefner 250; vergelijk Hardy 195.
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rondgaan om voedsel te bedelen en hoonlo hij 't fonmilior fije dlitinnitd

hetuppahhau'Ci" enz. opdreunen. ' Door 't liooieii van die woorden werd

Caripntra zóó getroffen, dat hij in 't ücnot kwam van den eersten graad

van heiligmaking. Dadelijk zocht hij nn zijnen makker Maitdgalyavana

oj). die hem van verre ziende aankomen, riep: »wat zijn uw zinnen

blijde! wat ziet gij er blinkend uit! helit gij de onsterfelijkheid (of: on-

sterfelijkheidsdrank) gevonden?" )),la", antwoordde Cariputra verheugd en

verhaalde hetgeen er gebeui'd was. Zoo gingen ook Maudgalyayana's

oogen open voor de waarheid.

Beide besloten nn niet hun talrijke leerlingen tot den Buddha te gaan,

en noodigden ook Sanjaya uit om den Heer te dienen. Doeh deze wei-

gerde en zocht ook de twee makkers van hun voornemen af te lirongen

door hun aan te bieden in kompagnieschap met hem de schare te lioeden.

Zijne poging leed schipbreuk op hun staiidvastigiieid ; heet Ijloed vloeide

hem uit den mond. * maar zij ijlden met de hunnen naar den Buddha.

Reeds tot.-n lieze lien van verre zag naderen, zeide hij tot zijne jongeren:

«Monniken! deze twee zullen het gezegende span uitmaken dat aan de

spits van al mijne discipelen zal staan." Om kort te gaan, Maudgal-

yayana de (iroote ontving in eene week het Magisterschap en (Jaiijnitra in

veertien dagen.

Over het toenemend aantal van bekeeringen begon er onder de be-

woners van 't land Magadha een gemor op te gaan, want zij duchtten

dat weldra alle fiitsdcnlijke jongelui den momiiksstaiiil zouden nmhcl/.i'ii lai

wie mdiinik wordt is voor zijne famlllr vciinii'ii. De discipelen tiokken

' Uit bekende Uiuldliistische formulier zal te zijner plaatjse bcliandeld worden, lliir zij

slechts ter looi)S opgemerkt dat het eerste woord yc geen deel van de oorspronkelijke lunniilc

kan gemaakt hebben , want liet zondigt tegen de maat. IJc zin blijft evenwel dezelfde.

' Sanjaya zal nog later voorkomen als een van de fi dwaallceraars, en niet alleen in de

Znidelijke overlevering, maar ook in de Noordelijke. Zulks schijnt iii strijd met hetgeen in

ccne vorige noot vermeld is, maar in werkelijkheid belioeft er geen tegenstrijdigheid te be-

s^taan. In de taal der mythologie kan bijv. zeer wel gezegd worden: "de Maan is heden uil-

gcdoofd (heeft het Nirwftua bereikt), maar morgen, ovcrniorgeu , enz. zal hij weder leven."

Zoo ook van de planeten.
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zic-h ilit gepraat aan, maar de Meestei- stelde hen gerust met te zeggen

dat al dat gemor over eene week gedaan zou wezen. En zoo geschiedde

het ook. '

Gedurende het verblijf van den Heer in het Bamboebosch had hij eene

ontmoeting met zekeren Kagyapa (later bekend onder den naam van »Groote

Kafyapa") waarvan eene der overleveringen ^ gewag maakt. Zekere brahmaan,

Nyagrodhaketu (d. i. komeet of balcen van den baniaanboom) , wonende te

Baniaansdorp , had eenen zoon Kapyapa, welken hij tegen diens zin in den

echt deed treden met een brahmaansch meisje uit Waigali. De echtelingen

leefden twaalf jaren in één liuis zonder zich ooit te vermengen. ^ Na

den dood hunner ouders verkochten zij diMi boedel en gingen geestelijken

worden. De vrouw liet zich ojmemen in de secle der Naaktloopers .
* onder

Pïirana-Kafyapa; ^ haar man werd een volgeling van den Tathagata en

ruilde met dezen van gewaad. Na negen dagen werd hij Magister. De

Heer noemde hem den voortreft'elijkste dergenen die aan onverschilligheid

voor 't wereldsche (eigenlijk: kleurloosheid) gelouterde tevredenheid paren.

' De Burmeeschc levensbeschrijver (bij Eigandct 1, 1C2) verhaalt ilat de bevordering der

twee nieuwbekeerden tot den voorrang de ijverzucht onder de overige discipelen gaande maakte,

zoodat sommige zelfs zoover gingen te momiieleu van jiarfijdiglieid. l)e Buddha wees hen

terecht en ojienbaarde het feit dat de twee bereids in 't verleden de grootste vereering getoond

hadden voor den toenmaligen Buddha.

' Bij Schiefner 257.

3 Dit schijnt een andere vorm van den mythe van Yama (de schemering, het tweedonker)

en zijne zuster Yaml (de nacht) in Egweda 10, 10. Yanü wil dat haar broeder zich met

baar vermengt, maar hij weigert omdat zulks tegen de eeuwige wet der natuur is. En zoo

blijven broer en zuster naast elkander voortwentelen. Deze verklaring is zeer onzeker.

Zoo Kü^yapa de Maan is, moet zijne vrouw Kohinl wezen.

' Digambara's, eene der Jaina monniken-orden. Van 't bestaan van «naakte" nonnen is

niets bekend, doch wellicht zal niets anders bedoeld zijn dan eene bedekte uitdrukking om te

kennen te geven dat Kri9yapa"s (der Schemering, Yama's) gezellin de Nacht (Yami) is; de

woorden voor iiaclit en naakl zijn namelijk etymologisch verwant.

' Piiraua-Ki'i9yapa zal later in onze geschiedenis, zoowel naar Zuidelijke als Noordelijke

bronnen, voorkomen als een der 6 sectehoofden.
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16. DE EUDDIIA BEZOEKT ZIJNE VADERSTAD.

Terwijl de Tiitliagata zich nog te Wenuwana ophield, kwaia liet Koning

^uddhodana ter ooren dat zijn zoon, na G jaar lang een leven van peni-

tentie geleid te hebben, de hoogste wijsheid bereikt had, voor zijne leer

propaganda maakte en thans in 't Bamboebosch bij Rajagrha verwijlde.

Ten gevolge van deze tijding riep hij een zijner hovelingen en sprak:

))Ga, als ik u verzoeken mag, met een gevolg van duizend man naar Ra-

jagrha en zeg uit mijnen naam aan mijn zoon, dat zijn vader hem ver-

langt te zien." Ue hoveling nam eerbiediglijk op zich het vorstelijk bevel

te zullen volbrengen en reisde met gevolg naar de plaats zijner bestemming.

De afgevaardigde hoveling trad het klooster binnen terwijl de Meester

juist bezig was te midden van 4 groepen toehoorders gezeten eene rede

te houden. Meenende dat 's konings last wel eenig uitstel gedoogde , bleef

de aangekomene buiten den kring der vergadering staan om t(> luisteren

naar 't sermoen, hetwelk hem zóó boeide, dat hij, mitsgaders de 1000

lieden in zijn gevolg, bekeerd werd en verzocht in de congregatie te

worden opgenomen. De Heer strekte zijne hand uit met de woor<len:

»komt, monniken!" en op datzelfde oogenblik werden alle voorzien van

door wondermacht voortgebrachte nappen en gewaden, en zagen zij er

uit alsof zij oudere priesters waren inct honderdjarigen dienst. Eenmaal

Magister geworden, deelde de afgezant van ('uddhodana de l)oods(luip niet

meer aan den Buddlia mede, omdat de heiligen onverschillig worden voor

de zaken dezer weield.

Koning Cuddhodana, die inmiddels zijnen afgezant niet zag terugkomen,

noch eenige tijding van hem ontving, zond eenen anderi'n huviTuig met

dezelfde opdraclit af. Met rlezen ging het (.-ciiter evenzoo als niet zijnen

voorganger. Hetzelfde feit hi'ihaaldi' zich iiegenmaal. De koning ver-

wonderde zich niet weinig dat geen oiid(^r zijne afgezanten zich de moeite

getroost had ter liefde van liem bericiit te zenden, en dacht er rijpelijk

over na, wien hij nu tot bode zou kiezen. Zijn oog viel op Udüvin.

ook wel Kiilodayin genaamd; want deze genoot zijn volle vi-rlroiiwen en
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was o]i (lenzelfilen dag geboren als do Bodliisatwa, wiens sjicelnoot als

kind hij geweest was. üe koning sprak hem in dezer voege toe: ))Mijn

beste Kalodayin! uit begeerte om niijncn zoon te zien heb ik !)00ü per-

sonen uitgezonden, doch geen eid<el(; van hen is teruggekomen, ja, zij

hebben zich niet eens de moeite getroost mij bericht te doen toekomen.

Ik ben ond, en het is moeielijk te voorzien hoe lang ik nog leven zal.

Toch wenschte ik nog zoo gaarne vóór mijn dood mijnen zoon te zien.

Eilieve, zou er een middel wezen om hem te zien?" »Zeker, Sire!"

was het antwoord, ismits liet mij vei'gund zij den geestelijken stand te

omhelzen." »Dat laat ik geheel aan u over, beste vriend! indien gij maar

bewerkt dat ik mijnen zoon zie."

De afgevaardigde vertrok naar Uajagrlia en kwam daar ter plaatse aan

juist t(_'rwijl de Meester aan 't jireeken was. Het gevolg was dat hij

met zijn gevolg in 't genot trad \an den rang van Magister en in de con-

gregatie werd opgenomen.

Hier zij opgemerkt dat de Meester den eer.sten .stillen-tijd nadat hij

Buddha geworden was doorgebrai:ht had te Rslnpatana bij Benares en

dat hij na 't einde van den regentijd zich opgemaakt had naar Uruwilwa.

Hier vertoefde hij 3 maanden , totdat hij de drie Kapyapa's in de leer had

ingewijd en van duizend monniken vergezeld op vollemaansdag van Pausha '

» Het midden van Pausha (thans Dec.—Jan.) valt twee maanden na Iialf Karttika. Ue

stille tijd gedurende 't regenseizoen kan hier dus onmogelijk op 4 maanden berekend zijn,

zooals de Z. Buddhisten thans jilegen te doen. Volgens Mahuwagga 3, 1 werd het houden

van den stillen-tijd eerst ingesteld tijdens het verblijf des Meesters te Eajagrha om te voor-

komen dat de monniken, gelijk vroeger , ook in 't regenseizoen rondzwierven , hetgceu tot

gemor onder de menscheu aanleiding gaf. Ue bewoordingen zouden derhalve als minder nauw-

keurig kunneu beschouwd worden, want men leest er onwillekeurig uit dat de stille-tijd

reeds van den beginne af eene instelling was. Doeh dit daargelaten, blijft nog de tegen-

strijdigheid tnsscheu den drie- en den viermaandelijkschen duur. Nu zegt Mahawagga 3, 2,

dat er tweeërlei stille-tijd geoorloofd is: 1. begint op den dag na voUemaan in Ashadha;

2. begint een maand later. Er zijn dus twee groote vacanties in zwang geweest, een van 4,

de andere vau 3 maanden, maar de laatste, durende van half Crawana (één maand na half

Ashadha) is uict dezelfde als in 't Jataka bedoeld, want deze moet geduurd hebben van half

Ashadha tot half A^wina; immers alleen door den Buddha tegen half A^wina uit Benares te

laten vertrekken, krijgt men 5 maandeu tot half Phalgunu (d. i. 3 tot aau half Pausha -1- 2 tot

aan half Phalguna).
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in Rajajirhii kwam. wa;ir liij twoe maanden Ijlecf. In 't gelieel waren

er (lus 5 maanden verloupen sedert zijn vertrek uit lienares. terwijl

de aankomst van Udayin plaats had zeven of acht dagen vóói'dat de

winter geheel verstreken was. Op dat tijdstip, zijnde vollemaansdag van

Phalguna, * dacht Udavin l)ij zicli zelven: >ule winter is voorbij en de

lente gekomen; de aarde is met groen gras bedekt, do boschjes prijken

in bloesem ^ en de wegen zijn licht begaanliaar. Thans is het de ge-

schikte tijd voor den grootmachtigen Meester om zijne verwanten te

bezoeken." Van deze gedachte vervuld ging liij tot den Heer en sprak:

" üe booineu begiuueii nu Ie knoppen , ' eii krijgen
,

Na van luin loof beroofd te zijn geweest, wcêr bladeren ,
'

Nu de (zachte) zonnestralen ze weer beschijnen.

Het is üu een tijd , o Groote Held ! van genoegens.

't Is niet te koud , niet te warm

,

De levensmiddelen niet overschaarsch

,

En de grond bevloerd met groene zodeu.

Nu is 't de tijd, o Groote Ziener!"

Door deze en dergelijke verzen poogde hij den Meester tot een bezoek

van zijn familie en vaderstad over te halen. Doch deze vraagde: «waarom

toch, Udayin! prijst gij in zulke .schoone wooiden mij dien tocht aan?"

Udayin antwoordde: «omdat uw vadei-. Koning ^uddhodana, verlangend

i.s u te zien." »Goed dan. Udayin! ik zal mijne verwanten opzoeken.

Meld de congregatie van monnikon dat zij zich voor de reis moeten gereed

maken." Zoo geschiedde.

Met een gevolg van tienduizend jongelieden van goeden huize uit Anga-

land en 't rijk van Magadha, en van de even groote menigte pc'rsonen

uit Kapilawastu , dus in 't geheel met twintig duizend monniken, die alle

' Het opgegeven tijdstip moet ergens in 't begin van Maart of het laatst van Februari vallen.

' Deze uitdrukking is, het jaargetijde in aanmerking genomen, te sterk, namelijk voor

't noorden van Indië.

' Eigenlijk staat er «aan 't glimmen" en dat i.s de ware, natiiurmjihisclic bedoeling; maar

kwansuis heeft het den zin in onze vertolking, zeker omdat het Sanskrit angclrita «mm

't glimmen, ontstoken" en »in knop, uitbottende" is

* Het woord phalesin in dcu tekst is ecne verknoeiing van paldsin «in 't loof." Ver-

moedelijk is het cenc Singlialcesehe conjectuur, daar men op C'eilon van den winter geen

heldere voorstelling heeft.

7
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van (Ie i<inetstof der zonde Ijevrijd waren, trok de Heer uit Rajagrha.

Dagelijks legde hij niet meer dan een uur af en aangezien de afstand

van Rajagrha tot Kapilawastu 60 uur is, zou liij op die wjze langzaam

voortreizende in '2 maand ter ]jlaatse zijner bestemming komen. ' De

presbyter Udayin begreep den Koning te moeten berichten dat de Heer

de reis aanvaard had en vloog daarom door de luclit, zoodat hij fluks

aan 's konings hof verscheen. Cuddhodana was zeer verheugd den pres-

byter te zien, liet lieni op een prachtigen zetel plaats nemen en vulde

den monniksnap met de keurigste spijze. Udayin stond evenwel op en

maakte aanstalten om heen te gaan, en als de koning hem uitnoodigde

te blijven zitten om eerst zijn maal te nuttigen, gaf hij te kennen niet

te willen eten alvorens bij den Meester gekomen te zijn. »Waar is dan

de Meester?" vraagde de koning. »Hij lieeft de reis aangenomen, met

'20 duizend monniken in zijn gevolg, om u te komen zien. Koning!"

Dit lioorende riep Quddhodana verheugd uit: »kom, neem eerst uw maal

en bezorg dan van hier uit het dagelijksch voedsel aan mijnen zoon,

zoolang hij op reis is." Daarin stemde de presbyter toe. De Koning

diende toen Zijne Hoogwaardigheid het eten op, vulde eenen schotel, dien

hij met welriekend poeder gereinigd had, met keurig voedsel en overhan-

digde ilien met de woorden: »geef dit aan den Tathagata." Nu wierp

de hoogwaardige ten aanschouwe van een ieder den schotel in de hoogte

en vloog zelf door het luchtruim naar den Meester toe, aan wien hij het

opgehaalde voedsel overgaf. De Buddlia nuttigde ^ het.

Zoo ging liet dag aan dag, en naarmate de Meester Kapilawastu naderde

wist Udayin , wanneer hij zich tegen etenstijd daar ter stede bevond, door

de verhalen waarin hij de deugden v;in den Budilha schildei'ile het geheele

hof al meer en meer voor dezen in te nemen. Daarom verklaarde de Heer

• Tussclien half Phfilguna en half \Vai911kha, den dag der geboorte vaa deu Bodhisatwa,

liggen 2 maanden. Natuurlijk moet de zon zijnen geboortedag thuis vieren , om later weder

voort te trekken, zooals een monnik: heide hebben nimmer Rast noch Ru/i.

" Wij weten dat de Buddha om bedoelden tijd goed voedsel noodig heeft om weer bij

krachten te komen. Het was niet voor den eersten keer dat bij om dien tijd dat nuttigde;

ook in 't vorige jaar, nadat hij van uitputting was nedergevallen , zoo om Kersmis.
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lUm ook aan zijne volirers dat Kalodavin uitinuntte boven al zijne diseipelon

in harten «'innende overredingskracht.

Intusschcn had de Ilecr de stad bereikt. De ^'akya's, in 't voornitzicht

van 't aanstaand bezoek van den doorluchtip;Ste hunner faiuilic, hielden

eene vergadering om te beraadslagen over de beste wijze om hem huis-

vesting te verleenen. Na gehouden beraad besloten zij wegens de liefelijk-

heid van liet oord den Baniaan-lusthof voor zijn verblijf te bestemmen.

Zoo werd dan daar alles voor eene behoorlijke ontvangst in gereedheid

gebracht, en terwijl zij met reukwerken en bloemen in de hand hem te

gemoet gingen, zonden zij allerliefst gekleede kleine burgerjongens en meisjes

vooruit; daaraan sloten zich prinsjes en prinsesjes aan en achteraan

kwamen de ouderen om den Buddha met de gewone eerbewijzen af te

halen en zoo naar den lusthof te geleiden. ' Ter plaatse aangekomen,

nam de Heer plaats op den aangeboden Buddhazetel, omgeven van de

20 duizend jongeren die verlost waren van de smetstof der zonde.

De ^akya's, die trotsch, onverbeterlijk trotsch waren, dachten bij zich

zelven: «Prins Siddh&rtha is jonger ^ dan een van ons, van wie hij een

neef, zoon of kleinzoon is." Daarom zeiden zij tot de kleine prinsjes:

smaakt gijlieden uwe nedeiige buiging; dan zullen wij achter u gaan

zitten." De Heer die hun bedoeling bevroedde, dacht: «willen mijne ver-

wanten mij geen hulde bewijzen, dan zal ik het hun straks wel leeren,"

en met behulp van zijne bovennatuurlijke kennis verhief hij zicli in de

lucht en schudde het stof ' zijner voeten o[) hun hoofd af. Koning

Cuddhodana, dat mirakel ziende, zeide: «Heere! toen gij op den dag uwer

geboorte bij Dewala den Donkeren gebracht wcrrlt om hem te groeten

en gij bij die gelegenheid uwe voeten op het hoofd van den brahmaan

' Uit is eene beschrijving van het luntefeest of ommegang iydlrd). Onze lioiileiisclie vour-

oudcrs vierden dat feest ter eere der godiu üostara , van waar liet Dnitsclie Osteru , het

Engclsche Easter.

' In de taal der mythologie zijn jongere goden diegenen welke later verschijnen. De naclit

bijv. ia de ondste godin, de schemering jonger, de heldere dag nog jonger.

' Uc tekst bezigt voor stof liet «oord pdnsu. Duidelijker ware gcwcesl kirana , IieUvilk

"Slof en "lichtstraal" betcckent.

7*
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zettet , lielj ik bij 't zien dauivan mij voor u tor aarde gebogen. Dat

was mijne eerste hulde. En op den dag van 't akkerfeest, toen de schaduw

van den Djamboeboom , waaronder gij np uw jiraalbed laagt, niet van

richting verandei'de en ik zulks zag, heli ik mij voor uwe vooten gebogen.

Dat was mijne tweede hulde. Thans nu ik t.'cn wonder aanschouw zooals

ik er nog nooit een gezien heb, l)uig ik mij wederom voor uwe voeten.

Dit is mijne derde hulde." Zoodra de koning zijne nederige groetenis

gedaan had, kon geen enkele der Qakya's het nalaten voor den Heer te

zwichten ; zij bogen alle.

Nadat de Buddha zijne oudere verwanten aldus had leeien zwichten,

daalde hij uit het luchtruim neder en ging op den aangeboden zetel zitten.

Nu gingen ook de verwanten al te gader zitten en wachtten met gespannen

verwachting de dingen die komen zouden. En ziet! toen kwam er uit

eene groote wolk een stortregen van rozen, welks roodgetiiit w-ater ruischend

nederstortte en alleen diegenen die het verkoos natmaakte, terwijl geen

druppel neerkwam op hen die het niet verkoos te bevochtigen. Bij het

zien hiervan riepen alle in stomme verbazing uit: «hoe vreemd! hoe

wonderbaar!" Doch de Heer zeide: »het is niet voor de eerste maal dat

een regen van rozen voor mij in 't gezelschap mijner vei'wanten neder-

valt; hetzelfde heeft al eens vroeger plaats gehad", en naar aanleiding

hiervan vertelde hij eene geschiedenis uit den tijd toen hij als Vorst

Wifwantara op aarde verkeei'de. Na den afloop der toespraak rezen alle

op on verwijderden zich met eene nederige buiging, zonder evenwel dat

een enkele ondei' de prinsen of lijksgrooten de beleefdheid had te zeggen:

«kom morgen bij ons een maal bedelen."

Den volgenden dag ging de Meester met de twintig duizend de stad in

om zijn dagelijksch voedsel te bedelen. Niemand vertoonde er zich om

hem uit te noodigen of den nap te vullen. Nog eerdat de Heer de poort

binnenging peinsde hij op welke wijze de vorige Buddha's gewoon waren

geweest in hun vaderstad voedsel op te halen: of zij eerst de liuizen dei-

rijken opzochten dan wel of zij van huis tot liuis volgens de rij af rond-

gingen. Daar bij zicli geen voorbeelil voor den geest kon roepen dat één
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enkele Biuliiha ooit eflectisch te werk was gegaan, besloot hij zirli aan

de gewoonto en de overlevering ' te lioiulen en te zorgen dut ook zijnr

volgers later op dezelfde wjze, als hij tirans, te werk zouden gaan

bij 't inzamelen der aan hen verstrekte liefdegaven. Hij begon dei-lialve

aan het eerste huis als men de stad binnenkomt en ging regelmatig van

huis tot huis voort.

Zoodra de mare zich verbreidde dat Prins Siddhartha als bedelmonnik

rondging, steeg het volk op de bovenverdiepingen der hooge pi-achtgebouweii

om door het geopende venster het ongewone schouwspel aan te stai'en.

Ook de moeder van Rahula vei'nam wat er gaande was en dacht: «rnijn

gemaal, die eenmaal in deze zelfde stad met grooten vorstolijken praal in

gouden voertuigen rondging, gaat nu met geschoren baard en haar, in

een geelkleurige monnikspij, met een ronden nap in de hand, zijn voedsel

bedelen.- O! hoe schoon zal hij nu eerst zijn!" Verlangend naar den

lieven aanblik, opende zij het venster en aanschouwde daar den Heer.

die door den aan verschillende tinten rijken glans zijns licliaams de straten

der stad verlichtte en schitterde in zijne onvergelijkelijke Ruddhamajesteit,

welke door den stralenkrans die hem omgaf nog verhoogd werd, door de

80 bijkenmerken nog duidelijker uitkwam en door de 32 hoofdkenmerken

nog prachtiger afgezet werd. In verrukking over dit schouwspel bezong

de prinses den lof van den Heldenleeuw: '

"Glanzig, donker, zacht en gelokt zijn de haren.

Vlekkeloos rein als de zon is 't voorhoofdteeken

,

Evenredig hoog en lang is de fijngeïormde neus

Van <len HeUlenleeuw , dien een net van stralen dekt." "

' De uitnemend geestige wijze waarop het eenvoudige feit dat de zon oiiver.inderlijk regel-

matig alle huizen aan den hemel doorloopt hier beschreven wordt, strukke den Iczur ten be-

wijze, dat de Indiër in strijd met eene vaak geuite meening geestig kan wezen, zelfs zóó lijn

dat Westerlingen, die zich ver boven hem verheven wanen, het niet eens begrijpen.

' Het woord voor «eten" hhunkle, is de vaste uitdrukking waarvan de Indiër zich bedient

voor het doorloopen door de zou, enz. vau eene baau. liet daiirbij beliooremle naamwoord

bhoga ia "purtie", hetzij van eten of van een doorloopen baan.

' Naratinha, een welbekende n.iam van Wisliiiu, anders gezegd Niruyana, in een zijner

openbaringen , awaidrtCi.

' Dit liedje is, gelijk uit de fouten tegen de maat eu anderzin» blijkt, vcrliuilil uit een

ander dialect. I)c Palivcrtnlcr heeft niet begrepen dat taln de Magadliische uitgang des coni-
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Zoodra de prinses haar loflied geuit liad. ging zij den koning melden

dat zijn zoon als monnik om voedsel bedelde. Innig ontroerd ijlde Cud-

dhodana, na zijnen mantel ' omgehangen te hebben, zoo haastig als hij

kon naar buiten om den Heer te ontmoeten. In diens tegenwoordigheid

gekomen zeide hij: »Waarom maakt gij mij te schande? Waartoe be-

hoeft gij om uw voedsel te heileien? Waarom geeft gij aan al die mon-

niken taal noch teeken dat zij zonder moeite voedsel kunnen krijgen?"

»Omdat mijn levensregel het zoo eischt, machtige vorst!" was het ant-

woord. »Maar", hernam de koning. ))ons geslacht is toch een hoogaan-

zienlijk riddergeslacht, - waarin' nog nooit een bedelaar geweest is." —
))Ja, koning! uwe voorzaten waren eene reeks van vorsten, maar de mijne

een lange linie van Buddha's, van Dipankara (d. i. Lichtmaker) tot aan

Kapyapa (d. i. de Schemering) toe, en zij alle, gelijk ook de onnoemelijk

veel overige Buddha's van nog vroeger tijd, ^ hebben louter door als

bedelmonnik al maar rond te loopen hun bestaan gevonden." Zoo sprak

de Buddha en midden op straat staande hief hij dit liedje aan:

"Meu zij wakker, uiet nalatig,

Wandie steeds op 't pad der deugd

Rustig slaapt wiens wandel braaf is,

In deez' wereld en hierna. ''

Toen het lied ten einde was, erlangde de koning de voorrecliten die

aan den eersten graad van heiligmaking verbonden zijn. Daarop klonk het

:

"Men bcoefne op reclite wijze,

Niet op valsche wijs , de deugd.

Rustig slaapt wiens wandel braaf is

,

In deez' wereld en hierna.

paratiefs is ; alhinaluto is Skr. adhilaldla , het zoogenaamde "kluwen" (icrnii) , dat niets

anders is dan de bekende tilaka , de bles, "t symbool van 't alziend oog, zooals aan de Buddha-

beelden duidelijk te zien is.

' Cuddhodana, d. i. reine vloeistof (aether), is koning Waruna, Wodau; zijji mantel is

Wodan's mantel.

' ])e kleur der Kshatriya's is rood, die in beeldspraak de kleur van hartstocht is, omdat

riiga , kleur en affectie, hartstocht; rakta, gekleurd, bloedkleurig , aangedaan en bezoedeld;

rajas, hartstocht en vuil beteekent. De kleur der brahmanen is wit, de blanke onschuld.

* Naar onze phrase: "Van vóór de schepping".

* De toon van dit lied klinkt niet Biiddhistisch
,
gelijk trouwens schier 't gansche Dhammapada

^

waarin dit lied voorkomt , pene bloemlezing is uit vóórbuddhistische of heidensche spreuken.
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Zoodra de koning dit lied gehoord Imd. werd liij in 't genot gesteld

van de voorrecliten verbonden aan den tweeden graad van lieiligmaking. '

Na verder de vertelling over Dharmapala van den Buddlia gehoord te

hebben, verkreeg de koning het genot van den derden graad, dien van

Anagamin. - Later, bij zijn dood, toen hij onder het witte zonnescherm

op zijn praalbed neergezegen was, verwierf hij het Magisterschap, zonder

dat hij noodig gehad had als heremiet te leven of zich in metaphysische

bespiegeling te verdiepen. Op den tijd van ons verhaal verwezenlijkte de

koning de voorrechten van een heilige van den 1*'''" graad en voerde als

zoodanig den Heer benevens diens gevolg naai' zijn i)aleis, waar hij hen

op spijzen van verschillenden aard onthaalde.

Na afloop van den maaltijd kwam het geheele damespersoneel en groette

den Heer eerbiedig, behalve Rühula's moeder. Doof voor de aansporingen

van hare omgeving om heur gemaal te gaan begroeten, * bleef zij in haar

vertrek, »want", zeide zij, «wanneer ik de deugd er vooi' heb, zal mijn

gemaal van zelven tot mij kornen en dan zal ik hem eerbiedig begroeten.''

De Heer gaf den koning zijn nap over en begaf zich met het voor-

naamste * discipelpaar naar 't salet der prinses en daar gekomen jilaatste

hij zich op den aangewezen zetel. Ijlings wierp de prinses zich voor liem

neder, omvatte zijne enkels, legde haar hoofd boven op zijne voeten en

bracht aldus naar hartelust hare hulde. De koning ^ verhaalde nu hoe

fle achting en liefde der prinses jegens den Heer verdnblx^ld was seticrt

zij hem als monnik iiad zien wandelen. »Zoodra zij hoorde dat gij

' De term hiervan is sakrddgdmin , d. i. volgens het kerkelijk stelsel: iemand die nog

slechts eenmaal op aarde zal behoeven geboren te worden alvorens rijp te zijn voor het Nirwana.

' D. i, van iemand die nooit weêrkomt of behoeft terug te komen. De Buddliistischc

kerkleer verstaat daaronder iemand die nooit weGr op aarde geboren wordt , maar in een van

de hoogste hemelen, waar hij zich voor het Nirwana heeft voor te bereiden.

' Men bedenke dat de aarde toen ter tijd als onbewegelijk gedacht werd ; althans de ge-

wone voorstelling was zoo; slechts zelden vindt men in de oude mythologie beslist de ver-

klaring dat de zon het onbewegelijke middelpunt is, waarom alles draait.

' Tevens: het eertle, want (^üripntra en Maudgaljujana zijn de twee A9wins, a of'/ en /3

van Aries. Keeds ettelijke eeuwen vóór Chr. had de Zon op 21 Waart dezelfde Icugte als

deze sterren; later heeft men het begin van 't gelijknamige maanliuis achteruilgcschoven.

' Die medegekomen was om den nap te dragen.
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gele kleederen droegt, heeft zij zich ook zoo gekleed; zoodra zij vernam

dat gij één maal eiken dag gebruiktet, heeft zij dat voorbeeld gevolgd;

omdat gij afstand luidt gedaan van een groot rustbed, sliep ook zij maar

op een platte i-ustbank; omdat gij reukwerken, kransen en dergelijke af-

gezworen luidt, deed ook zij zulks. Zoo deugdzaam, Heer! is mijne

schoondochter."

sLaat u dat niet verwonderen", hernam de Biiddha, ))dat de prinses

onder uwe hoede, nu hare kennis volledig gerijpt is, hare eer weet te

bewaren, want zelfs toen zij. in 't verleilen, zonder opzicht aan den voet

van den berg ronddoolde en hare kennis nog niet tot volle ontwikkeling

gekomen was. heeft zij zich zelve in acht weten te nemen," ' en daarop

liet hij de vertelling volgen van den Alf Candra. waarna hij van zijn stoel

opstond en vertrok.

Den volgenden dag zou 's konings zoon Nanda drie plechtige fee-sten

vieren: ))hij zou tot troonopvolger en mederegent gedoopt worden, een

eigen huis betrekkim en huwen." Terwijl de aanstalten daartoe in vollen

gang waren, zocht de Buddha den prins op, liet hem den monniksnap

vasthouden en haalde hem over. den geestelijken stand te omhelzen,

waarna hij hem inzegende en medenam. - Als Nanda's bruid, Janapada-

kalyiïni ^ den prins heen zag gaan, blikte zij hem reikhalzend na en zeide:

»mijn bruidegom zal toch zeker wel spoedig terugkomen?" Nanda hoorde

zulks wel, maar kon het niet over zich verkrijgen tot den Heer te zeggen:

»houd den nap eens vast" en toog zoodoende mede naar 't klooster. Hij

werd dus tegen wil en dank iloor den Heei- tot monnik gemaakt. Zoo

dan dwong de Buddha op den derden dag na zijn terugkeer in Kapila-

wastu Nanda om geestelijke te worden.

' Men herkent hierin eene aardige variatie van de sage van Siegfried en de nit liaren

winterslaap ontwakende Brunhilde.

' Nauda, de zoon des hemels — want ('uddhodana is Waruna — schijnt te zijn de Maan

gedurende de lentemaand of de Mei, anders genoemd Madhu of Mildhawa. In het Maha-

bharata is hij een der gezellen van Skauda (den marcheerende), den jaargod die zijn loop be-

gint. Ook ons eigen woord yuar beteekent oorspronkelijk eenvoudig "marsch, gang, looj)"'.

* Kah/dnl is o. a. een term voor den vollemaansnaclit.
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Na een week zond Rahula's moeder haren zoon, na liem netjes gekleed

te hebben, naar den Heer. »Let op, kind lief!" zeldc zij, ndie <;foud-

kleurige monnik, die er uitziet zoo schoon als een bewoner van den

hoogsten hemel en omgeven is van 20000 geestelijken, dat is uw vader.

Hij bezat eenmaal groote schatten, doch nadat hij ons verlaten heeft

liebben wij die niet meer gezien; ga tot hem en vraag uw erfdeel,' met de

woorden: )A'ader! ik ben uw zoon; ais ik gekroond ben, zal ik een wereld-

heei-scher ^ worden; daarom zal ik geld noodig hebben; geef mij geld,

want een zoon heeft aanspraak op zijns vaders goed."

De jonge prins ' ging dan tot den Buddha en was zeei' verheugd toen

hij door zijnen vader met welwillendheid ontvangen werd. sHoudt gij

veel van schaduw, monnik?" vroeg luj en snapte van alles zooals zijn

leeftijd dat meebracht.

Ondenvijl had de Heer zijn maal geëindigd; na gedankt te hebben,

stond hij op en ging heen. Doch Raliula liep hem achterna, al roepende:

«monnik! geef mij mijn eifdeel." De Meester liet hem stil begaan en

ook het gevolg kon den knaap niet bewegen om tei-ug te keeren, zoodat

hij met zijn vadei- in den lustliof ' kwam. Toen dacht de Buddha bij

zich zelf: i)het goed dat deze van zijn vader eischt is onbestendig en

vergankelijk. Laat ik hem liever den zevenvoudigen . onder den boom der

Kennisse verworven edelschat '" mededeelen en hem in 't bezit stellen van

een bovenaardsche eifem's." Aanstonds riep liij den zeei' eerwaarden Cari-

putra en gelastte hem Rihula tot geestelijke te ordenen.

Over deze liandelinK was koning Cuddhodana uitermate misiioeKtl. Daar

' De andere vorm vnn den mythe is dat Kiiliii werkelijk zijn aandeel in den onsterfelijk-

hcidsdrank erlangt.

' Etymologisch oogenscliijnlijk ook: «in eenen cirkel draaiende, cirkelroud".

' Volgens de Zuidelijke overlevering, toeu zeven jaar oud; volgens de Noordelijke i'i'n

jaar; zie boven bl. 7:5

* Ue knoop (snijpunt der zonnc- en maanbaucu) «drdt voorgCBteld als zich mede bewegende.

Daarom spreekt men van 't aantal rondnentelingen der knoopen gedurende zekere astronomisilic

tijdvakken , zoogenaamde wereldtijdperkcn.

' De edelschat bestaat, volgens het kerkelijk stelsel, uit: geloof, zedelijkheid, zediglicid,

schaamtegevoel , leerzaamheid , oi>ofrering en vruedlicid.
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hij ze niet kon billijken, gaf hij zijn gevoelen ileswegens aan den Bmldlia

te kennen en verzocht dezen, zoo goed te willen wezen te bepalen, dat

de heiligen voortaan eenen zoon, binten de toestemming der ouders, niet

tot monnik zouden wijden. Het veizoek werd dooi' den Heer gereedelijk

ingewilligd.

's Anderen daags gebruikte de Heer zijn ontbijt iii zijns vaders woning,

in gezelschap van Quddhodana, die hem vertelde hoe ten tijd der penitentie

zekere engel bij hem, Cuddhodana, gekomen was om te berichten dat

zijn zoon gestorven was en hoe hij aan die tijding geen geloof had ge-

hecht, omdat hij ovei-tuigd was dat de Bodhisatwa niet sterven zou alvorens

de hoogste wijsheid bereikt te hebben. Toen zeide de Heer: »geen won-

der dat gij zulks nu niet geloofd liebt; Wiint ook vroeger .sloegt gij geen

geloof aan het bericlit dat uw zoon overleden was, niettegenstaande men

u de beenderen toonde," en naar aanleiding van dit gesprek vertelde hij

de geschiedenis van Maha-Dharmapala (d. I. den Grooten Ordebewaarder)

uit een zijner vroegere existenties.

Nadat het verliaal ten einde was, verki'eeg de koning de voordeelen,

verbonden aan den staat van Anagamin of heilige van den derden trap. '

Zoodra de Heer zijnen vader in 't genot der drie waardigheden bevestigd

had, reisde hij met de congregatie van monniken wederom terug naar

Rajagrlia en vertoefde daar te Kouden Bosch. ^

17. GESCHIEDENIS VAN AN A TH A P I N D I K A.

Ten tijde dat de Buddha te Kouden Bosch verwijlde, kwam er zekere

rijke burgerman uit Crawasti, Sudatta, bijgenaamd Anathapindika, ' met

' Boven was dit ter loops meegedeeld.

' ('ita-wana; volgens de Tibetaausehe opgave bij Scliiefuer 25S was het eeu kerkbof.

" Door de Buddbisten opgevat als «.lalmoesgever aan de nooddruftigen". Daar pindika

aan 't Skr. pindin beantwoordt, kan het evengoed bcteekenen: «ontvanger van de offergave

der weezen (aan de afgestorvenen)."' De Noordelijke Buddbisten hebben deze laatste, eigenlijk

bedoelde, beteekenis niet meer begrepen en den naam veranderd in Anathapiijdada, hetwelk

alleen den eerstgemelden zin kan hebben ; doch ook de andere vorm is bij hen bewaard gebleven.
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500 waiïons mei koopwaar Ijcladen, te Rajagrlia en nain daar zijn intrek

in 't huis van een zijner vrienden, een gilderaeester. ' Bij ilezen vernam

liij dat er een Buddha was opgetreden, hetgeen bij iiem 't \erlangen op-

wekte den Heer te zien. Heel vroeg in den ochtend maakte liij zicli op

en had het voorrecht tot den Meester toegang te krijgen niettegenstaande

liet vroege niorgenuin'. want de deni' werd door goddelijke wondermacht

geopend. Sudatta werd verkwikt door eene preek - en trad in de voor-

rechten van beginner op "t pad der heiligmaking, 's Anderdaags deed hij

aan de kerk. wier hoofil de Buddha is, eene rijke schenking en reisde

terug naar zijne woonplaats, na van den Meester de toezegging ontvangen

te hebben dat deze naar Qrawasti ' zoude overkomen.

Onder weg besteedde de rijke burgerman ontzachelijlce sommen en liet

op elk uur afstands — de afstand van Rajagrha naar Qrawastl be-

di-aagt 45 uur — geschikte pleisterplaatsen (voor de monniken) inrichten.

In de nabijlieid der stad zelve kocht hij een park, het Jeta-wana, aldus

genaamd naar den eigenaar, den prins .leta. Voor dien koop besteedde

hij wagenvi-achten gouds, want het beding was dat hij den ganschen tuin

met belegging tot de uiteinden met goud zou koopen. Slechts een klein

vak bleef onbelegd, docli de prins was edelmoedig genoeg dit den koo|M'i'

te schenken. '
.

Op den aangekochten grond liet Anatliapinijika een nieuw gebouw o|i-

' Onder gildemeestcr verstonden de Indiërs gewoonlijk liet hoofd cener handelmaatsclinjipij

of aanzienlijke Iiandelsfirma, Ook thans duidt het woord bij hen gemeenlijk een voornaam

koopman aan.

' I). i. werd bestraald door 't lii'lil en den gloed — kwansuis der welsiirekcndheid —
des Heeren.

* Crlwasti, eene werkelijk bestaande stad, doet in de JJuddhalegcndc dienst als Noordpinit

van den zonneweg; de stad ligt trouwens in 't Noorden.

' Hier gedeeltelijk gevolgd CuUawagga G, 4. In de inleiding op 't .Ifltaka wordt als

som opgegeven 1 Smaal tieu milliocn goudstukken. Men vindt eene voorstelling van dezen

koop op een der bceldliouwwcrken van ucn Stilpa van IJharhut (in Generaal C'unningliam's

Stöpn of Bharhut, Plaat XXVIII), welke van de 34« eeuw v. Clir. dagteekencn. Het onder-

schrift bij 't beeldhouwwerk luidt: Jetawana Anddhapediko dcli Icotisanl/iatena keld, d. i.

"het Jetawana geeft A. na het gekocht te hebben met belegging van de uiteinden"' of "incl

belegging met koti't" (tienmillioencn) of "met een koti" (tienmilliocn).
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richten, in welks midden hij een salet voor den grootmachtigen Meester

liet maken. Daaromheen liet hij vooi- de 80 voornaamste presbyters af-

zonderlijke verblijven maken en voor de overigen rustplaatsen in den vorm

van paviljoenen, reefters, dormters, enz., alsook vijvers en wandelingen.

Na zoodoende met eene uitgave van 180 millioen een fraai klooster op

een bekoorlijke plek gebouwd te hebben, zond bij een bode om den

Meester te vei'zoeken nu over te komen. Ue Heer gaf aan de uitnoodi-

ging gehoor, verliet met een groot getal discipelen RSjagrha en bereikte

gaandeweg Crawasti.

De vrijgevige koopman had ondertusschen toebereidselen gemaakt voor

de Inwijding van het klooster en zond op den dag waarop de TatViagata

hel Jetawana zou binnentreden, zijnen zoon, feestelijk gekleed, met 500

andere knapen in feestgewaad, die 500 vaandels van allerlei kleuren

droegen, den Meester tegemoet. Achter hen volgden de groote Subhadra

en de kleine SubhailiiY, de twee docliters van den koopman met 500

meisjes, die volle vazen di'oegen. Daaracliter volgde 's koopmans vrouw

in plechtgewaad met 500 tleftige matronen, die volle schotels droegen.

Geheel achteraan kwam de opperkoopman in een nieuw pak met 500

evenzeer in nieuwe kleèren prijkende voorname kooplieden om den Heer

tegemoet te gaaii. Met dezen ganschen stoet van leeken voor zich uit

en met eene groote schare van monniken om zich heen, trok de Heer

voorwaarts en terwijl Idj de bosscliages door den glans die van hem af-

straalde als met een rossigen tint van vloeiend goud overtoog, hield hij

met een oneindig tooverachtig effect, zooals alle Buddha's plegen te maken,

en in on vergelijkelijken Buddha-luister zijne intrede in 't Jetawana-klooster.

Hieroj) richtte Anathapindika tot hem de vraag: «eilieve, hoe zal ik over

dit klooster beschikken?" — «Schenk dit klooster aan de tegenwoordige

en toekomstige congregatie", antwoordde de Meester. ))Goed", hernam

de opperkoopman en na een gouden kan genomen en 't water op 's Meesters

hand geschonken te hebben, deed hij tle schenking met de volgende

woorden: »dit klooster van Jetawana schenk ik aan de tegenwoordige en

toekomstitre universeele Congregatie, aan wier hoofd de Buddha staat."
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De Mooï^ter nam hel klooster ouder dankbetuiging luin en weidde in eenige

verzen over deszelfs deugden uit:

Het beveiligt tegeu koude en hitte
,

Alsook tegec schadelijk gedierte.

En tegen kruipende diereu en muggen

,

Ook tegen guurheid en regen.

Voorts keert het lellen wind

Kn felle zonnehitte ook.

Als schuilplaats en een rustig verblijf,

Om te mijmeren en diep te peinzen

,

Is de gift van een klooster aan de Kerk

Door den Buddha zeer aangeprezen.

Derhalve moet een verstandig man

,

Lettende op zijn eigen belang,

Schoone kloosters laten maken
,

Waar hij geleerde (monniken) in huit wouen.

Aan deze geve hij spijs en drank,

Kleêren , lig- en zitplaatsen

,

— Ingeval zij rechtzinnig zijn.' —
Met reinen zin.

Die zullen hem den Dharma preekeu,

Welke alle kwalen verdrijft.

Wie den Dharma op aarde erkent

,

Bereikt, van zonden vrij, eenmaal 't .\irwana. '

Op den volgenden dag begonnen de feestelijkheden die Anatha[niidika

ter eere van lie inwijding des kloosters liet plaats hebben. Het inwijdings-

fee.st bij de voltooiing van het door Wiiakha '' o|]gei-ichte praalgi'liouw was

in A maanden afgeloopen, maar de feestelijkheden bij dr inwijihng van

Anathapindika's klooster dum-ilen niet minder dan il maanden. De ko.sten

van dit feest beliepen ói'ik ISO inilliorn. /oodat .\nalhapiiidika alles en

alles 540 millioen ter wille van 't klooster heeft uitgegeven. ' In de

' Wegens de woorden "door den Buddha aangeprezen" zal men wel mogen aannemen dat

deze verzen uit ietwat later tijdperk dan het begin der seetc dagteckenen. Wc moeten eveu-

wel erkennen dat zij echt Buddhistisch ziju in geest en vorm.

' Zie de volgende geschiedeuis.

* Waaruit blijkt dat voornoemde Anatfiapindika zeer rijk was. (»ee[i wonder; deze Plnlus

is de regent van het oorspronkelijke klooster van .Tctawana, namelijk het maanhuis nf de

zonnehcrbcrg Slaghil, de schatkamer, in den Leeuw, in den tijd toen de Pleiadcn nog samen-

vielen met den zonncnstand op 21 Maart. Eigenlijk staat Maghïl onder de Schininien , maar

Vama i>- liet hoofd der Srhimmen, is dns de voornaamste "Ontvanger der oiïergavcu van de
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dagen van vroeger, ten tijde van den lïuddha Wipacyin, had een rijk

koopman, met name Piinarwasn-MItia, op dien zelfden grond, welken hij

gekocht had door dien met gouden tegels te bedekken, ook een klooster

aangelegd, dat zich een nur uitstrekte. üatzelCde mei'kwaardige feit her-

haalde zich onder vijf andere ' Buddha's; jegens ieder hunner maakte zich

een rijk koopman verdienstelijk door 't koopen van grond onder soortge-

lijke voorwaarden ^ en 't stichten van een klooster. Het land nu hetwelk

Anathapindika kocht besloeg 8 kartsha's; ^ het was dezelfde plek die on-

afscheidelijk is van alle Buddha's.

18. GESCHIEDENIS VAN WI^AKIIA.

Te dier tijde heei-schte te Crawasti over "t rijk van Koyala koning Pra-

senajit. Zijn minister heette Mrgara. * Deze had eenen zoon Piirna-

wardhana, ^ die reeds den leeftijd bereikt had om te trouwen, doch on-

willig was eene vrouw te nemen, tenzij er een meisje gevonden werd dat

5 door hem vereischte kenmerken droeg.

De ouders van den jonkman, die hem gaarne getrouwd zouden zien,

zonden 8 brahmanen af, om in geheel Indië naar een meisje met de 5

weezen." Jetawana komt overeen met Skr. Dwaitawana, "Tweedonker-woud", d. i. Schimmen-

rijk; vermoedelijk is Jeta ontstaan uit een bijvorm dwyeta "twee-licht, twee-bont". Ten

gevolge van de praecessic is er verwarring ontstaan tusschen Magh& en Punarwasu.

' Te weten (jükhin, Wifwabhft, Krakiicchandas , Kooagamana ea K%yapa. De vijf milde

kooplieden wier namen aan de vergeteDieid verdienen ontrukt te worden , heetten : Ci'lwrddha,

Swastika, Acyuta, Ugra en Sumangala.

- De 1'" der vijf vermelde koopers had den grond te beleggen met gouden ploegscharen;

de 2''° met d". olifantsvoeten ; de 3''' met d°. tegels : de 4''° met d». schildpadden ; de 5'*"

met gouden tegels.

' Een landmaat van onbekende grootte; in het Paliwoordeuboek van Childers staat, dat

1 Karlsba = -t Ammaua (Sanskrit armana , mud) is, maar onder ammana heet het, dat

1 Karlsba =: .^ A. is.

' Pali: Migara. Ten onreclite hebben de N. Buddhisten dezen naam versauskritscht in

Mrgadhara, hoewel ook de juiste vorm voorkomt, en wel in 't Purna-Avadana (d. i. de

jecste van Pürna) bij Burnouf Introduction, bl. 260. — Een gedeelte der geschiedenis geven

wij , bij gebrek aan bronnen , volgens Ilardy M. of B. 220 en Scliiefner Lebensb. 270.

^ Bij Schiefrier t. a.. p. luidt de naam Wicakha.
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kenmerken te zoeken. Na veel vergeefsche pogingen ontmoetten de brah-

manen eindelijk te Sakela een meisje dat volkomen aan de verciscliten

beantwoordde en bovendien bleek verstandig en zedig te zijn. Het was

Wi(,-akha. de doclitei' van den schatrijken Dhanaiïjara. ' De brahmanen

deden aanzoek om hare hand voor Püriiawardhana en verkregen haai's

vaders toestemming, waarop zij Ijlijde naar Qriiwasti terugkeerden en

Mrgara den uitslag hunner pogingen meedeeldon.

Volgens het uitdrukkelijk verlangen van den vader van Wifaklia had

het huwelijk niet plaats eerdat 4 maanden verstreken waren, maar toen

werd hel feest dan ook met l)uitengewonen luister gevierd. De bruid was

ongemeen kostbaar versierd, zoo zelfs dat slechts twee andere vrouwen

bekend zijn die dezelfde sieraden als Wif^kha bij liare echtverbintenis ge-

dragen hebben. ^

Nadat Wipakha gehuwd was, gebeui'de liet eens op zekeren dag dat

haar schoonvader Mrgara, die een aanhanger was van de .lainasecte der

Naaktloopers, haar uitnoodigde om met hein mede te gaan naar liet

heiligdom der dooi- hem vereerde monniken. Zij was gaarne daartoe be-

reid, kleedde zicli netjes, zooals het behoort, en vergezelde haren schoon-

vader. Toen zij echter de Naaktloopers zag, was zij zeer ontsticlit en

vraagde heur schoonvader waarom hij liaai- op zulk eene plaats gebraclit

liad. De Naaktloopers hoorden wat zij vroeg en zeiden tot Mrgara:

»uwe schoondochter is zeker een aanhangster van den monnik Gautania.

Waarom hebt gij zoo'n persoon tot vrouw voor uwen zoon gekozen.'"

Dit en nog meer zeiden zij om Mrgara tegen zijne schoondochter op te

stoken, doch hij verontschuldigde haar gedrag omdat zij nog zoo jong was.

Inderdaad was Wicakha eene aanhangster van dm liiulillia en daarom

verklaarde zij haren schoonvader niet bij liem in huis te willen blijven,

tenzij hij haar vergunning gaf de preek van den llcrr hij te wonen.

' Bij Schicfner t. a. p. is zij ilc dochter v.iij lialamitra en lilciiulochtcr van .Aniiiciiii

(radomtrek; d. i. zonnebaan).

" Deze twee zijn SujfttA, die wij reeds kennen; zij was liet die tegen vulleinaaii van Wai-

94klia den Budliisatwa ccnen gouden schotel scheuk ; en Bandhula"* vrouw.
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Haar verzoek wenl ingewilligd. S])oedig diuiroii verzocht zij den Moester

met zijne jongei'eii hij zich ten iiiaaUijd. Toen de hoofden der kettersche

secten hiervan hoorden, maakten zij zich niri weinig ongerust, want zij

begrepen wel dat incUen Mrgara den Jleer in diens hiister aanschouwde.

zij tegenover dezen slechts apen ' zouden .«chijnen. Zij maakten derhalve

Mrgara diets dat hij den nidiinlk Gautaina niet mocht aanzien en dat,

zoo hij dezen tocli volstrekt \vilde hooren preeken, hij een hlindduek voor

liet oog moest houden.

De Heer die alles wist wat er gaande was en ook dat Mrgara rijp was

voor 't aannemen van den Dharnia, he.sloüt lieni in zijn net te vangen,

en toen Mrgara, met de oogen bedekt, naar de verkondiging der Wet

luisterde, rukte hij zich den blinddoek van het gelaat en aanschouwde

zijn oog de heerlijkheid van deti Meester. Zoo doende was Wipakha de

oorzaak dat haar sclioonvader zich tot den Buddha bekeerde en werd zij

daarna genoemd sMrgara's moeder". -

De gehechtheid van Wifakha aan den Heer openbaarde zich in allerlei

dienstbewijzen en geschenken. Trouwens ook in '( verledene liad zij zich

even verdienstelijk gemaakt. Ten behoeve der Congregatie liet zij met

gi-oote kosten een waar prachtgebouw oprichten, hetwelk hekend is ge-

worden onder den naam van Piïrwarama (d. i. vroegere of oostelijke hof),

en, evenals het .li.-tawana-klooster, niet ver van Crawasti gelegen was.

Op zekeren tijd dat de Heer zich te Jetawana ophield ging Wicakha

' Wie en wat de 6 dvvaalleeraars zijn eii waarom zij slechts ajieii, rl. i. flauwe even-

beelden van den Heer zijn, zal ons later blijken.

* Deze rationalistische verklaring is natuurlijk eene aardigheid. Wi^akiiA is de bekende

hoofdster van het maanbuis of de zonneherberg VVicukba, de ster a van de Weegschaal. Zij

wordt bij Scbiefner 270 Auuradha genoemd ^ d. i. het volgende stcrrcbeeld in de Schorpioen.

Zij heet Mrgara's moeder, omdat de Mrga-baan ^Hertenbaan) begint met Anuradha; zij gaat

die onmiddellijk vooraf; dat zij met .\nuradhii verwisseld wordt zal wel daaraan te wijten

zijn, dat Auuradha het eerste maanhuis van de Mrga-baan is. Etymologisch kan Mrgara be-

teekenen : de opkomst of "t begin van den Mrga. Daar woorden als hert en ])aard bedekte

of rhetorische namen zijn van het jaar of de zon iu haar jaavlijkschen loop, kan Mrgara ook

het begiu des jaars .laugeduid hebben, hetgeen des te waarscliijulijkcr is, onulat naar zijne

schoondochter Wicakha de eerste maand Wai^-akha genoemd is.
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hem hare opwachting iiuikcn. ' Nadat de Heer haar door een sticlitelijk

verhaal onderridit, verkwikt, gesterkt en opgewekt liad. nooiiigde zij hem

met zijne discipelen voor den volgenden dag bij zIcIl tor niaaltijil. en de

Meester gaf stilzwijgend zijne toesteiaming te kennen, waarop \Vi(;-dklia

na eerbiedigen groet vertrok.

Nu liof het zoo, dat op het einde van dien nacht eene groote regen-

wolk, die zich over de vii-r werelddeelen uitstrekte, begon te regenen.

Toen zeide ile Heer tot de monniken : »Gehjk het tlians te Jelawana

regent, niminiken, zoo ook in de vier werelildeelen. Laat uwe lichamen

nat regenen . want dit i^; de laatste groote regenwolk- dii' zich ovci' de

vier werelddeelen uitstrekt."

De monniken gaven gehoor aan 't Ijevel van hnn JMi'e.ster, wieipen de

kleêren af' en lieten zich nat regenen.

Inmiddels had Wi(,'aklia keun'ge gerechten laten gereed maken en zond

eene dienstmaagd naar het klooster om te zeggen dat het tijil was en

het maal gereed stond. Ue meid ging naar het klooster en zag in den

hof' hoe de monniken na de kleèren afgeworpen te hebben zich lieten

nat i'egencn. Meenende dat die naakte monniken geen Buddhisten konden

wezen en ze daarom voor Ajiw-aka's' aanziende, keerde zij naar hare meesteres

temg en zeide: »Mevrouw! er zijn in 't klooster geen Buddhistische mon-

niken, wel Ajlwaka-monniken di(! zich het lichaam laten nat regenen."

Doch Wicakha. die slim. knap en schrander was, ilacht hij zich zelve:

»zonder twijfel hebben de eerwaarde heiM-en hun kleèren uitgedaan om

zich te laten nat regenen, en daarom heelt die donnne meid ze voor

Ajiwaka's aangezien." Zij zond de meid dus we<ler met dezelfde boodschap

naar het kloostei'. In den tusschentijd hadden (!<• moimiken zich verfrischl

' Hier is gevolgd ILiliilwaggn 8, 15.

' Omstreeks het jaar 400 vüór CUr. moet ile Zun bij du iiaclituvciiiiig der lente gcstanu

hebben ongeveer oji gelijke lengte als ^ van den Ilaui; na G niiuinden dus 180 jjiaden vorder

;

nn ligt \Vi9lkhi nagenoeg zooveel verder. .\l3 de zon in VVi^'iUhA slaal , sicl op 21 St'iilciriber,

kan de heftige regentijd als bijna geëindigd beschouwd worden.

Misschien zijn deze de Gjinnosophistcn der Grieksche schrij\urs, Iiol-wcI cU; Orieksclic

tenn misschien ook op de .Taina Nirgrantlia's toepasselijk is.

8
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iMi waron zij. na ile klei'tlereii weer uangeilaaii te liebbeii , liuii cellen

binnengegaan. Toen de meid nu op nieuw kwam en geen monniken in

den kloostei'hof zag, meende zij dat liet kloo.ster verlaten was en ijlde

terug om hare meesteres hare Ijevinding mede te deelen. Doch Wicakha,

die slim, knaji en schrander was, dacht bij zich zelve: «zonder twijfel

heliben de monniken, na zich veifrischt te hebben. Imn cellen binnen

"t klooster weder betrokken en daai'om heeft ilie domme miMil gedacht dat

het klooster leeg was." Zij zond nu de meiil voor de derde maal met

dezelfde boodschaji, die nu bi'hooilijk werd overgebracht.

Be Heer gaf nu order aan de monniken om zich met na}i en kleedij

uit te rusten, daar het etenstijd was. Ilij zelf maakte zijn morgentoilet,

nam nap en pij, en met dezelfde vlugheid waarmede een krachtig man

den gebogen ' ai-m uitstrekt of tien uitgestrekten arm buigt, verdween hij

uit het Jetawana en kwam voor den dag in de kamer van Wicakha.

Zoodra hij op den aangewezen zetel had plaats genomen met de schare

van monniken, kon Wifakha zich niet weerhouden uit te roepen: »Wat

een wonder! wat is de macht van den Tathagata toch groot! terwijl de

waterstroomen zoo hoog staan dat ze ieder tot aan de knieën, ja tot aan

de heupen reiken, zijn van geen enkelen monnik de voeten of kleêren

nat geworden!"

Verrukt over de eer zoo'n hoogen gast te mogen ontvangen, bediende

Wiyakha eigenhandig de congregatie wier hoofd de Buddha is en na af-

looji \an den maaltijd zette zij zich op eerbiedigen afstand. Zoo gezeten

sprak zij tot den Heer aldus:

))Ik smeek den Heer om acht gunstbewijzen."

»De Tathagata's zijn over gunstbewijzen - heen, Wicakha!" was het

antwoord.

' Het Pali samminjeii is het Sauskrit samwrfij ; de verbastering inrBje voor wrfije koiiit

reeds een paar maal in den Rgweda voor. Ue dubbele mm in 't Pali raag eigenlijk niet een ver-

bastering genoemd worden, want de w is in m overgegaan tengevolge der voorgaande letter m.

De uitdrukking komt overeen met ons 'roet', roet"", of "hocus, pocus, pasl"

' Het woord in den tekst beteekeut ook: -over alle hinderpalen heen". Üc opzettelijke

dubbelzinnigheid gaat in de vertaling verloren.
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»Ook ovei' diü bchooi'lijk en betamelijk zijn?" vroeg zij.

»Spreek ilan, Wigakha!" liei'iiain de Meester.

)>Ik wensch tlan levenslang aan de congregatie te mogen geven : een

regenmantel; een maal voor den komende; een maal vooi- den gaande;

een maal voor den zieke: een maal voor den oppasser van een zieke; ge-

neesmiddelen voor den zieke; rijstupap op vaste tijden; een hadhemd voor

de nonnen."

Nadat Wi^akUa liaar aclitledig verzoek had voorgedragen, rieliUe de

Meestei' tot iiaar de vi'aag welke redenen iiaar tot heur bede genoopt

badden. Zij blei't' niet in gebreke die aehtervolgens te ontvouwen en be-

gon mei te vertellen wat er met de meid en de naakte monniken gebenrd

wa.s. Om zulke tooneelen in "t vervolg te voorkomen, achtte zij het

wen.schelijk dat de monniken eeui'ii regenmantel bezaten. Verder betoogde

zij dat liet in alle opziehten oerbaar zou wezen indien aan de komende

en gaande monniken, alsmede aan de zieke, behoorlijk voedsel dooj' haar

verstrekt werd. Dat ook de op|)asser van een zieke goed (Hen kreeg,

was toch ook wenschelijk. want anilers konde liet licht gebeuren dat (h'

monnik die den zieke had op te passen, in het geniep de spijs voor den

zieke bestemd zelf kaapte en niets meer overliet, liet nut van genees-

middelen voor zieke monniken behoefde imuw(>lijks eenig betoog, en wat

het verstrekken van rij.stepap hi'treft. de lieii deugden ilaarvan had innners

de Heer zelf, te Andhakawinda ' zijnde, geprezen. Eindelijk (-n ten slotte,

ter zake van 't geven van badhemden aan nonnen, verklaarde zij tot haar

vei-zoek geleid tf; zijn gew-orden door het volgende voorval:

j)Eens baadden er in de rivier de Ajirawati - eenige nonnen naakt hij

' Andhakamnda is zonder twijfel cenc s8monl<oppeling, misscliicii in niannclijkcn twce-

voudvorm, van Andhakü en InwakA, beide namen van dezelfde sterren in "t maanhuis Mrga^iras.

Van Andhakawinda maakt zich de Grootc Kü^jaija op. Omstreeks 500 v. Chr. stond de Zon

in dat beeld tegen half Mei en was zij G maand later in ojjjjo.sitic, tegen voUcniaan in Milrga-

^irsha
i
doch de mythe kan wel ouder zijn. In allen gevalle stjiat de Zon vroeger in Andhaka-

Inwaka dan in Wiyükhfl. Daarom kon de laatste op het gcbcnrdc iu ile eerste als een anlc-

cüdcnt wijzen Oc loftniting op de II) deugden wordt vernielil in MahAwagga C, %^.

' l'ali: .\rirawati; ze stroomt langs (jlriwasti

8*
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ilc/rllde kade waar nok hoeiiMi een ba<l namen. De laatston dreven den

spot met de iiiiiineii en zeiden: «waarom, Dames, leidt gij tocli een kuisch

leven, terwijl ii'ij nog zoo jong zijt .' Waarom niet liever de geneugten

der min gesmaakt.' .\ls ei'nmaal iIl' ouderdom komt, gaat dan een kuisch

leven leiden; zoodoendi' zult gij dubbel profiteeren." Over deze spotter-

nijen van den kant der hoeren werden de nonnen zeer wrevelig. Het is

niet te ontkennen dat naaktlieid van vrouw.«per.sonen onzindelijk, ai'keer-

wekkend en stuitend is voor 't gevoel. Om die reden zoude ik gaarne

levenslang een badhemd aan de congregatie van nonnen willen geven."

sMaar wat voor goeds verwacht gij er van, Wiyakha, als die gunst-

bewijzen n verleend worden.'" vroeg de Heer.

sWel", antwoordde zij, »stel eens dat monniken, na den stillen-tijd

ergens doorgebracht te hebben, liier te Qrawasti komen om den Heer te

zien en hem melden dat de monnik N. N. het tijdelijke met hot eeuwige

verwisseld heeft en daarop vragen in welken staat de overleden broeder

zich bevindt en welke staat hem wacht. Dan zal de Heer ojjenbaren dat

de monnik in 't genot van den 1 ''"'", 'i''"', 3''™ of hoog.sten graad van

heiligmaking gesteld is. Dan zal ik de monniken vragen of hun broeder

ooit te ^rawasti geweest is; zeggen zij »ja", dan heb ik de overtuiging

dat de overledene op de eene of andere wijze mijne gaven genoten heeft.

Die zalige gedachte zal inij een gevoel van vreugde geven; daaruit zal

tevredenheid voortvloeien, en hieruit kalmte des lichaams. Als ik kalm

van lichaam ben zal ik mij genoegelijk voelen, en daardoor zal mijn geest

vatbaar worden voor devote inspanning."

))Goed zoo, goed zoo, Wicakha". riep de Tathagata, sik vergun u al

wat gij verzocht hebt." Nadat hij in verzen hare handeling geprezen

had en zij vertrokken was, richtte hij hi't woord tot de monniken en gaf

hun de vergunning gebruik te maken van de goede gaven van de rijke

Wicakha.
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10. riF. VOORNAAMSTE cakya's volgkn pex heer.

Eenigen tijil na het heznek van ilrn Tatluipata aan zijiK» vailerstad

,

toen liij op zijne terugreis naar Rajagrha zicii bij liet vlcii Annpva in 't

land der Malla's bevond, liadden er te Kapilawastii gebeurtenissen ' plaats

die wij nu gaan beschrijven.

Er waren onder de Cakya-piinsen twee broeders, Mahanainau en .\nu-

i'uddlia. - De laatste was zeer teer en leefde, naar gelang \an het jaar-

getijde, in een van zijne drie paleizen. Zijn broeder Mahanaman vond het

niet behoorlijk dat er vau huii huis nog niemand het voorlieeld van (K'n

Heer gevolgd en den inonnikszweiftocht aangenomen had. Hij deelde deze

zijne gevoelens aan zijnen jongeren broeder mede en ried hem nionnik te

worden, of anders zoude hij zelf er toe besluiten. Toen Anuruddha liever

te hui.s koos te blijven, achtte zijn oudere In'oeder het raadzaam den on-

ervaren knaap te onderrichten in de veelvuldige en geregelde werkzaam-

heden welke aan het be.stier der landerijen, aan ploegen, zaaien, oogsten

enz. verbonden zijn. en vooral hem op liet hart te drukken dat de bezig-

heden van iemand die zijn goederen goed wil beheeren, iiinimer rusten.

Deze welgemeende les.sen hadden eene andere uitwerking dan Maiiaiui-

man bedoeld had, want Anuruddha werd door de opsomming van die

vei"!>chillende l)cslommeringen zóó afgeschrikt, dat iiij o|) zijn voiig beshiil

terugkwam imi nu verkoos in den geestelijken stand te treden. Aanstonds

begaf liij zich naar zijne moeder om hare toestennning te vragen, docii

' Deze moeten geacht worden te vallen vóijr de aankomst des Meesters te Kouden Bosch,

of zooals men uit Cnllawagga 7, 2 moet opmaken, te Kaiii,rimb'i. Er was geen gesiliikte

gelegenheid om ze eerder te verhalen, wilden wij niet den saniculiang verbreken. Men ver-

gelijke hieronder de eerste aanteckening bij 31.

' Zij hecten bij Schicfner 230 zonen van Uroiiodana ; bij de Z liuddhistcii , v.iii .\inito-

dana. Deze is bij Schicfner de vader van IJewadatta en Ananda, over wie zoo straks meer.

De zaak is eenvoudiger dan ze schijnt: f'nddhodana, Dronodana, Amrtodana eu ('uklodaiia

zijn 4 namen voor verwante verschijnselen. In plaats van Anuruddha hebben de N. Huddhisten

gewoonlijk , niet altoos echter, Aniruddha. De Tibetaansche Icvcnsbuschrijving (bij Schicfner 2GC;

verklaart den naam met -iemand wien alles wat hij deukt lukt"; dit past beter bij een

anderen naam, namelijk Amoghasiddha , ceuen Hiidilha <lie bij Schicfner 21t vermeld wordt.
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kreeg tot tweemaal toe een weigerend antwoonl. Bij eene derde poging

zocht de moeder eene uitvlucht. Ei- heerschte namelijk te dier tijde over

de Cakya's Bhadrika, de koning der (^akya's en een makker van Aini-

rnddha. ' De moeder het ondenkbaar aelitende dat iemand ter wereld

zijn koningwiiaj) zou willen verwisselen met het monniksleven , zeide:

idvind lief! indien Bhadrika het huis verlaat om als monnik de wijde

wereld in te gaan, zult gij het ook mogen doen. Alsdan krijgt gij mijne

toestemming."

Anuruddha ging nu terstond zijnen makkei', koning Bhadrika, opzoeken

en slaagde er in, hoezeer niet zonder moeite, om dezen te bewegen over

eene week de regeering over te dragen aan zijn zoon en broeder en in

den geestelijken stand te treden. -

Toen de termijn verstreken was, namen de twee vrienden Anuruddha

en Bhadrika. vergezeld van Ananda, Bhrgu. ^ Kimljila, Dewadatta ' «m

P.ili: Bhaddiyo. Hij is volgens de Tibetaansehe levensbeschrijving bij Schiefner 236 de

zoon van (^^uklodana en heette ook Tishya, omdat liij onder de ster Tishya zou geboi'en zijn.

Deze rationalistische verklaring of aardigheid is taalkundig onberispelijk, maar feitelijk stellig

onwaar. Bhadrika of Bhadra (Schiefner 266) is hetzelfde als Tishya, kan dus wezen de ster

ê van de Kreeft of de genius er van, Brhaspati, die ook als de planeet Jupiter optreedt.

Dat dit zoo is, schijnt bevestigd te worden door het feit dat de genius der ster in een der

Brahmapa's uitdrukkelijk genoemd wordt "de /jestf der goden"; welnu Bhadrika heet ook

"de Èeste der Cakya's"; Schiefner t. a. p. En verder, terwijl de Buddiiistcu de tegenwoordige

wereldeeuw hhadra noemen, lieet zij in liet Maha-bharata üshija. Evenwel staat hier tegen-

over, dat Bhadrika later de plaats van Mars schijnt in te nemen. Zoowel Bhadrika als Maba-

n.'iman hebben wij reeds leeren kennen in eene audere functie, namelijk als leden van de

Vijven of 't vijftal eerwaarde vaders. In de mythologie kan één en lietzelfde wezen zeer wel

in dubbele functie voorkomen. Dezelfde Brhaspati, die als planeet voorkomt, is ook heer

van sterrebeelden , tijdperken, enz.

' Bij Schiefner t. a. p. is Cuddhodana nog steeds koning. Bij het uittrekken van Bha-

drika en de overigen waant hij de laatste samenkomst der (,'alcya's te aanschouwen. Volgens

Indische theorie begint eene nieuwe wereldperiode op het tijdstip wanneer alle planeten volgens

naberekening ongeveer in hetzelfde maanhuis staan op 21 Maart.

' Dit is ecu welbekende naam van de planeet Vcnus.

'• Dewadatta komt bij de Z. Biiddhisten voor als zoon van Siiprabuddha en Godhi , bij de

N. als die van Amrtodana en Dew.adatta. Tevens heet de Buddlia Dewadatta's oudere broeder.

Nu is het verkleinwoord van Dewadatta Dewakï Vermits Dewaki de moeder is van Narfiyania

(Krshna) en Dewaki hetzell'de is als Dewadatta, zoo volgt, in verband met de medegedeelde

feiten, dat Dewadatti dezelfde is als Dewi Miiya, en dat de Buddha, liaar eenige, d. i. weer-

galooze zoon , één is met Narayana. De Indiërs hebben dit altoos wel geweten. Over des

Biiddha's jongeren broeder Dewadatta later meer.
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den barbier Upali den tocht aan naar Annpva, waar do Bnddlia zich

destijds bovomi. Op eenigcn afstand Imitcn dr stad Lieknincu onlslorncii

/ij hun govolo;, ontdeden zicii \aii hun sieraden en gavrn die. in een

bniidel gepakt, aan UpaH niet de woorden: «Ziedaar, Upali, dat is voor

n; het zal voldoende zijn om u het noodige levensonderhoud te verschalïen:

keer nu terug.'". Docii do hailili'i" dacht: »als ik hiermede in de stad

terug kom. zullen de Cakya's. die zoo kwaadaardig zijn, mij venuoorden.

Zoo deze prinsen hun liuis hebben kunnen verlaten om monnik te worden,

moet liet mij nog makkelijker vallen, ht-tzelfdi' te doen."" Hierop iiing

hij den Inindel met sieraden op aan oen boom en .ging de prinsen achterop,

die zijne beweegredenen moesten billijken en hem naar Anupya medenamen. '

In tegenwoordigheitl van den Meester toegelaten , \erzochten de jirinsen

in dl' orde te worden opgenomen, en daar zij zich zelven wel Ijewnst

waren van hun (Hepgewortelden hoogmoed — dii- een karaktertrek aller

Cikya's is — verzochten zij dat Upali de barbier het eerst zou gewijd

worden, want dan zouden zij wel verplicht wezen hem den voorrang te

gunnen en zoodoende zoude hun trots gefnuikt woi-den. \lnn verzoek werd

gereedelijk ingewilligd.

De nieuwelingen maakten verra.ssend snelle vorderingen: Bhadrika iirachl

het in één cursus gedurende den stilien-tijd tot het meesti^rschap in de

drieledige kennis: ^ .•\nurnddha \ei\viei 1' de nnfeilliaiv en iHivenzinnelijke

gave om alles te kunnen zien wat er in de wereld geheiirt; itewadall.i de

hoog.ste kennis die een onheilige wereldling bereiken kan, eu Ananda trad

Een aarJige trek in de Tibetiianscbe levensbeschrijving is de volgende: «Aan liliadrika

en de overigen werd door de waarzeggers een gelukkige tocht vooisiield. Doch een valk

roofde DewaJatta het kriiinjuweel ten voorteckcu dat deze wcgeus zijne opiiositie tegen den

lieer ter helle zou varen. Daar balkte een ezel en aan 'l'ishya (IJhndrika) en do vier overigen

uit de Vijven werd voorsiicld dat zij dezelfde straf zouden ondergaan , onnlat zij de voor-

naamste discij>clen zouden lasteren". Ueze trek vormt als het ware den overgang tot het

vijandige karakter, waarin dezelfden later als de zes divaalleeraar» zullen ojitreden. Eigenlijk

w.ircn er vijf planeten, doch de Indiërs rekenen vaak de maan als zesde mede. üji UpAli

den barbier, d. i. Ilihu, de cklipsbewerker, komen wij later terug.

' Volgens de kerkelijke theorie: de kennis der S waarheden: van de onbestendigheid,

ellende en Ijdelheid aller dingen.
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in liet genot vun den eersten giutul van heiligmaking en werd latei' de

geliefde jonger des Heeren en diens oppasser.

Van Anupya toog de Budilha naar Kancauibl. ' waai' hij een tijd lang

vertoefd(! alvorens de reis naar Rajagrha voort te zetten. In de nabijheid

van laatstEfenoenid oord sleet hij iii 't Rainlmelioscli l)ij den Kalandaka-

niwapa - den tweeden stillen-tijd.

20. AN.\NnA's VERZOEKING. '

Gednrende den stillen-tijd kwam Aiianda in de verzoeking om zijne ge-

lofte te hreken en in de wereld terug te keeren, zoodal hij het voornemen

opvatte om naar zijne liruid .lanapaiia-kalyanl '' terug te keeren. Zijn

plan bleef geen geheim en kwam den Meester sjjoedig ter ooren, die om

het onheil te keeren de toevlucht nam tot een mii'akel. Hij nam Ananda

met zich in de lucht op om hem in het jiaradijs te voeren. Onder weg

wrocht liij een womler: hij tooverde den jongeling een brandend bosch

voor en op eenen vei'schroeiden boomstronk het beeld van een afgrijselijk

verminkte a)iiu. In afschuw wendde Ananda het gelaat af Daarop

tooverde de Buddha een ander tafereel voor de oogen zijns leerlings:

500 onvergelijkelijk schoone hemelnimfen kwamen den Heer hunne hulde

bieden. Terwijl Ananda met v(_'rrukking op dit scliouwspel staarde, richtte

de Meester deze vraag tot hem: «vindt gij dat deze sclioonen uwe Ijruitl

' Zoo volgens Cullawairga, 7, 2, «aav ook gezegd wordt dat te dier [daatse Dewadatta

ziek van den Heer begon te vervreemden. Wij zullen de toeuemeude verwijdering vau ]Je-

wadatta, totdat bij in volle oppositie niet den Heer komt en daarna valt, eerst veel later

behandelen.

' De verklaring van dezen naam is onzeker. In "t Pali wordt halandaka opgegeven als

te beteekcnen "eekhoorn"; nlwit'jia zou kunnen beteekenen «plaats waar men voeder strooit".

De N. Buddhisten hebhen Karandalca-niwripa, wat nog minder duidelijk is, en Kalandaka-

niwasa, eckhoornwouing , ofschoon zij halandaka voor eenen vogel honden. De eerste groote

vacantie had de Buddha, gelijk men zich herinneren zal, te Benares doorgebracht.

' Gevolgd naar Bigandet 1, 1S7.

" Wij hebbeu deze boven hl 104 leeren kennen als de bruid van Nanda. Dat Nanda en

.\nauda, zoo niet volkomen dezelfden zijn, dan toch verward worden, zal zoo straks nog

duidelijker blijken.
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evenaren?" En Ananda antwooiildi': 'iMct iIp7c hemolsclic wezens is zij

in schoonheiil evenmin te vergelijken als de apin die wij straks pezien

hebben." 'AVelnn". hernam de Heer. »deze hemelsche nimfen zal ik in

uwe macht overleveren, mits gij belooft in het klooster te blijven." Op

zulk eene voorwaarde nam Ananda gaarne het voorstel aan, waarna beide

naar het klooster terugkeerden. De monniken vernamen wcldi-a wat er

gebeurd w'as en scliepten er behagen in , Ananda met zijn zwak voor <li'

hemelnimfen te plagen, waarover hij zóó beschaamd werd, dat hij in stille

afzondering zijne zondige lusten trachtte te overwinnen. Toen hij den

ïnwendigen strijd zegevierend volstreden bad, kwam bij berouwvol tol den

Tath^gata en verklaarde zich bereid, voor goed zijne monniksgelofte ge-

stand te doen en alle onkuische neigingen te onderdrukken. De Buddha,

zeei' verheugd over den gunstigen keer di(>n ile zaak genomen had, liep

zijne jongeren bijeen en sprak: «Vroeger, monniken! geleek Ananda een

slecht beschut luiis, waarin de onreine neigingen als gudsende stroomen

binnendrongen, maar nu is liij een goedgedekt huis gelijk, ontoegankelijk

voor v<!r(leifelijke invloeilen van Imiteii:" en do Meester putte idt liet ge-

beunle aanleiding om eene geschiedenis te verlialen uit een zijner vroegere

exi.stenties, toen .\nanda op aarde verwijldi' als ezel, zijne bruid als ezelin

en hij zelf. de liuddha, als ezeldrijvei'.

Andere verlialen ' nagenoeg hetzelfde van Nanda. Toen ileze na reeds

monnik geworden te zijn eens aan zijne vrouw dacht, kon iiij zich niet

weerhouden haar evenbeeld op een marmer])laat af te malen. Kaïyapa

de Groote, merkte dit en meldde het aan den Heer. Om Nanda van zijne

liefde te genezen, liet de Meester hom den tip van zijn gewaad vasthouden

en voerde hem aldus naar den berg Gandhamüdana en zond hem van

daar n;uir bet jiaradijs. Daar aanschouwde Nanda in een verlaten hemel-

woning eene beelclschoone nimf. Op zijne vraag wie de schoone was,

klonk liet antwoord: »)Indieii Nanda, di' liroeiler d(>s lleei'en, de gelofte

van kuischheid houdl, zal hij na zijnen dood bier vN'edergeborcn iloor ons

Iii lic Tibctaansche Icveiisbeschrijvinf; bij .Schiefner 207.



122 11 K n ( I) n TI A.

ontvangen wmilon." Op het liooren dezer woorden ijlde hij teiup; naai-

den Meester, en Sumlarika, zijne vrouw, vergetende, besloot liij ter willr

van de henielsche sclioone kuisch te leven. De Heer keerde met hem

naar .Ti'tawana terug en verbood den monniken, alsook Ananila. met

Nanda om te gaan. Toen vroeg Nanda aan Ananda: ;)waarom mijdt gij

mij toch? wij zijn immers zoo na verwant." ' «Omdat wij over 'l Nir-

wana mijmeren, terwijl gij aan de hemelnimf denkt", was het antwoonl.

Droefheid maakte zich van Nanda meester. Om hem te genezen voerde

de Heer hem thans naar de ondenvereld, waar hij den gloeienden ketel

en andere verschrikkingen der hel aanschouwde. Op de vraag waarom

de groote ketel ledig was, antwoordden de hellewichten: »Nanda, de

hroedei' des lieeren, zal na zijnen dood ondei' de goden wedergeboren

worden, en daarna in dezen ketel geworpen worden." Met ontzetting

keerde Nanda terug tot den Meester en weende. »Het was zondig van

u, Nanda, te verlangen onder de goden wedergeboren te worden", zeide

de Tatliagata tot hem, en beide begaven zich mi weder naar Crawasü.

Naderhand bereikte Nanda aan den oever van den Garga-vijvei- ^ het groot-

meestei'schap.

2-]. GESCHIEnENIS VAN .HWAKA.

Ten tijile ilat de Buddha in het Bamboeboscli nabij Rajagrha '' ver-

wijlde, was de stad Waii,"ali in het land der Malla's vermaard om liaren

' Zelfs zonder deze toevoegiug is die nauwe verwantschap in 't oog vallend, zooals wij

reeds ter loops opgemerkt hebben. Daar Anauda en Nanda één wezen naoeten zijn , in ver-

schillende phasen gedacht, kan men Ananda als eenen broeder van den Buddha beschouwen.

\anda-Anauda moeten tegenover hem in de onde mythen dezelfde plaats ingenomen hebben

als Baladewa (Urmia Halavudha) tot Nïirayana. Inderdaad lieet Baladewa ouk Kania, en in

heteekenis vallen Kfima en Ananda (Xanda) wederom samen. «Over 't Nirwana mijmeren"

is eene zinnebeeldige uitdrukking voor op 't pnnt zijn van onder te gaan. De schoune niaif

is Aurora, die echter ook Rohiui heet, evenals de ster Aldebaran. Koliipt, de geliefde des

Maangods, wordt gehouden vonr de ster, doch in den oudsten vorm der sage zal wel Rohini-

Aurora bedoeld wezen.

' Zonder twijfel dezelfde als de vijver Gargara (Pali: Gaggarü), welke volgens Maha-

wagga 9 , 1 , bij de stad Campü ligt.

' Het is niet zeker of de geschiedenis van Jïwaka moet geacht worden te vallen in 't

2''° of 3''" regenseizoen, die beide door den Heer te Rajagrha werden doorgebracht , of later. In
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bloei en Imvo weeklo. Er liestond groote naijver tnsschoii Rajagrlia, dat

onder den scepter stond van eenen machtigen alleenheerscher. en Waicilli,

welks regeeringsvorm oligarchisch was, in zooverre de heerschappij hc-

rustte bij liet riddergeslacht der Lichawi's, waarvan geregeld één lid om

het jaar de teugels van 't bewind in handen had.

Van den omvang en rijkdom \an Waiiali zal men zich eenigermate een

denkbeeld kunnen vormen, wanneer men weet dat er 7707 prachtge-

bouwen, 7707 hooge koepels, ' 7707 lusthoven en even zooveel vijvers

waren. Het grootste sieraad der stad echter was de courtisane Amrapa-

lika, - die aan buitengemeene schoonheid en bevalligheid groote muzikale

talenten paarde.

Eens gebeurde het dat zeker voornaam burger uit Rajagi'ha om aan-

gelegenheden te Waicali vertoefde en aldaar de glorie dier stad , de schoone

courtisane, aanschouwde. Zoodra hij weder in zijne woonplaats was terug-

gekeerd, liaastte hij zich om den koning van Magadha, Crenika Bimbi-

s^ra, ^ mededeeling te doen van hetgeen liij te Waicali gezien had en

zeker opzicht is zulks ook eeue onverschillige zaak , omdat de oplctteude lezer spoedig zal

ontwaren dat gebeurtenissen, welke op zijn minst 25 jaren van elkaar gescheiden zijn, voor-

gjstclil worden als alloopende in een puut des tijds of binnen een paar dagen. Üit volslagen

gebrek aan tijdelijk perspectief zou reeds voldoende wezen om den zuiver mj-thischen aard

van 't verhaal in 't licht te stellen, want zelfs de onhandigste verteller van aardsche ge-

beurtenissen neemt het tijdverscliil in acht; en de Buddhistische vertellers waren volstrekt

niet onhandig, maar konden niet het onmogelijke.

• Bij Schiefncr 208 heet het dat de stad in drie afdeelingen gebouwd was ; in de eerste

waren "000 burgten met gouden borstweringen ; in de middelste 14000 met zilveren ; in de

derde 21000 met koperen.

' Ook AmrapitU, Pali : Ambapali en Ambapilika, d. i. behoedster der mangoboomcn
,
ge-

naamd. Daar de mangobloesem — wij zouden zeggen appelbloesem — onafscheidelijk ver-

bonden ia met de lente, moet .imrapalika de lentegodin zijn, vermoedelijk de Siirya der

Weda's. Enkele trekken heeft zij met Aurora gemeen , maar dat is natuurlijk omilat het

begin van den dag en van 't jaar met dezelfde kleuren door de mjthendichters geschilderd

worden. Ook in de etymologische betcekenis der woorden ligt zulks reeds opgesloten , want

terwijl in 't Sanskrit leiliara -dag" beteekent , is het in 't Perzich "lente", en zoo ook in

't Sanskrit wiuanla. Meer over haar later.

' Bij de N. Buddhisten is Amraptllikil de moeder van Prins .Vbliiiya, dien wij zoo strak»

zullen ontmoeten, bij Bimbisira; zie Schiefncr 253. De Palivorni van ('reuika, waaruevens

ook Orepya voorkomt, is Scniya.
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voronilodftli' hij zicli l)escheidenlijk den koning te betoogen hoe wenschelijk

het znu wezen voor do eer van Rajagrha, indien de hoofdstad zou kunnen

bogen op het bezit eeuer courtisane die met Amrapalika zou kunnen wed-

ijveren. Hij t<telile dan voor, dat men ook in de koningsstad eene eoui'-

tisane züu opkweeken. ))üij kent dan hier in de stad een meisje dat de

vereischte eigenschappen bezit om die plaats te bekleeden?" zeide de koning.

Nu was er inderdaad om dien tijd te Rajagrha een meisje. Salawatl '

genaamd, dal uitnemend sciioon en bevallig was. Haar besloot de voor-

name liurger tot courtisane op te kweeken en zijne poging werd met

den leesten uitslag bekroond, want de talenten van Salawati werden door

het goede onderwijs, dat zij in muziek, zang en dans genoot, ten volle

ontwikkeld, en weldi'a kwam zij zeer tot aanzien, ja zij overtrof daarin

Amrapalika, want terwijl deze zich voor eiken nacht vijftig goudstukken

liet betalen, inde Salawati het dubbele van die som.

Het gelieurde niet lang daarna, dat Salawati zwanger werd. Om zulks

geheim te iiouden — hetgeen raadzaam was , wilde zij hare minnaars niet

van zich afkeerig maken — veinsde zij ziek te wezen en verbooil liaren

portier voortaan mannelijke bezoekers bij haar toe te laten. Toen de dagen

harer zwangerschap verxuld waren, baarde zij een kind van liet mannelijk

geslacht. Aan een harer dienaressen droeg zij op liet pasgeboren wicht

m een oude wan naar Ijuiten te dragen en ergens op een vuilnishoop te

vondeling te leggen.

Toevallig ging omstreeks dien tijd 's konings zoon Abhaya - langs de

' ü. i. rijk aan Srdalioiiiuen (Vatica rubusta). De naam is duidelijk een tegenhanger van

vmangoboombehoedster" en moet in verband staan met een seizoen of maand. Mogelijk is

zij een met Amrapalikii, zoo deze tevens de bedekte naam van een maanliuis, vermoedelijk

Rohini, mocbt wezen, maar iu andere verbinding gedacht, éénmaal inet de zon, een ander-

maal met de maan, hetgeen een verschil van 6 maanden kan geven. Iu den tijd waarnit de

meeste mythen der Buddhalegende vermoedelijk dagteekenen, was Kohini reeds lang niet meer

de eerste zonneherberg (tiats/ia/ra).

Bij Schiefner 253 vernemen wij dat de prins den wageubouw leerde , hetgeen hem

stempelt tot Skanda, den krijgsgod, den zoon der Pleiaden, Krttikas, daar dit woord ook_

"wagen" betcekent, of tot llauhii.ieya, den zoon van Rohirii, welk sterrebeeld ook een wagen

heet. Volgens Hardy M. of B, 237 is hij de eigen vader van 't kind ; dat wordt in MahS-
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plek waar hot kiml \va^^ netlorg-flpnil. Ziende dat een groote zwerm van

kraaien daaronilieen vloog, vroeg hij aan ile lieden vaii zijn gevolg wat

liet toch wel wezen mocht dat de kraaien zoo aantrok. Men zeiile hem

dat het een pasgeboren wicht was. «Leeft het kind nog.''' vraagde hij.

»Ja, Hoogheid!" »Nu"', vervolgde prin.? Abhaya. «ilan zullen wij het

medenemen en in 't palei.s laten opvoediMi." Zoo weid het kind gereil.

hetwelk den naam ontving van Jiwaka, oimlat de prins gevraagd had:

sleeft het ij'iwati) nog". Men noemde hem ook wel Kaumaraljhrlya,

omdat een prins (kumard) hem liet grootbrengen. '

Toen de knaap de jaren des onderscheids bereikt had — en dat

geschiedde zeer spoedig — ging hij tot zijnen pleegvader en vraagde

hem wie zijne ouders waren. »Uwe moeder, .liwaka, ken ik niet, maar

ik ben uw vader, want ik hel) u ojigevoed." Toen begreep .liwaka

Kauinarablirtya dat hef wenschelijk vooi- hem ware een beroep te leeren

en daarom vertrok iiij. zonder iniiis Abhaya verlof gevraagd te hebben,

naar Takshacila - in den Panjab om er zich bij een alom vermaani ge-

wagga 8, 1 Biet gezegd, maar /ou tocli wel wiiiir kmiiien wezen — ia in_vtliiscli(Mi zin

iiamclijk. Bij Schiefncr t. a. p is liet kind de vrucht eeiier verbintenis van Bimbisara en de

vrouw eens koopmans , klaarblijkelijk dezelfde die SAlawati opkweekte.

' Dit is eene aardigheid. Kaumarabhrtijx is een bekend «oord dat beteekent : «verpleging

en behandeling van kinderen". Toch bevat het woord een toespeling. Kumura is -knaap

;

prins" CU tevens naam van den krijgsgod Skanda, d. i. het nieuwe jaar, en verder het voort-

schrijdende jaar Abhaya -zonder vrees" is ue bedekte aanduiding van Skanda , den Indisi-heu

Mars , waarna ook bij de Uomeinen de maand , waarin de lentcaeciuinox valt
,
genoemd is.

IJat Abhaya ook als planeet Mars (Hauhifleya) kan ojigevat worden, is in de voorgaande noot

reeds aangeduid. .liwaka, de geneesheer is dezeltde als een der A^wins of meer algemeen

ccnc verpersoonlijking der 3 sandhi's, tijdsgewrichten. Hoe Skanda (Abhaya) en Jiwaka

wederom mot de twee A(;wins kunnen samenvallen, kan hier niet verder uitgewerkt worden

Wel zij ter loops opgemerkt dat in den ouderen tijd de Aywins dezelfden nmcten geweest

ziJD als de twee Pnnarwasu's. Jiwaka, de levende, hcrlever of Icveiulmaker, is eene be-

dekte naam van I'unarwasu, eene bekende (maar dauroui nog niet historische) autoriteit der

Indische geneeskunde in zeker opzicht valt de ster met het tijdpunt waarop de Zon of

.Maan daarin staat, en verder met de Zon of Maan zelvcn, terwijl deze daarin staan, samen.

Uezc stad, het 'l'axila der Grieken, is uit de Indische geschiedenis welbekend, lu de

Indische mythen, o. a. van 't Mahl-bhArata , speelt de stad eene groote rol in verband met

de wederwaardigheden der slangenwereld. Een der redenen hiervan ligt in den naam; Takslia

of Taksliaka namelijk is de alomslingerendc slang. Daar de slang het symbool der genezende
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neeslieer oji do studie der geneeskunde toe te leggen. Te ïaksliapiki ge-

komen tiiiil hij in ile leer hij den heroemden professor en datu' hij aan

een gelukkigen aanleg een stalen vlijt paarde, maakte hij ra.ssche en groote

vorderingen. Niettemin zag hij na zeven jaar van volhardende studie eerst

recht in, hoe oneindig de kunst is en mismoedig waagde hij het zijnen

leermeester te vragen, wanneer liij toch hopen mocht de kunst volledig

te kennen. Di:" professor gaf hem geen rechtstreekse li antwoord, maar

zeide: «Zal ik u eens wat zeggen, .liwaka? neem een spade en kuier de

heele streek een uur ver rondom Takshacila af en als gij een kruid

vindt dat iii(/t als medicijn kan geliruikt worden, breng dat dan hier."

.liwaka gehoorzaamde, doch kon niets vinden wat onbruikliaar was als

geneesmiddel. Hij gaf verslag van zijn bevinding aan zijn leermeester.

»lk zie, .liwaka, dat gij het vak verstaat, genoeg althans om uw levens-

onderhoud er meè te verdienen", zeide di_' professor en na zijn leerling

een weinig levensmiddelen gegeven te hebhen, liet de waardige man hem

vertrekken.

Jiwaka nam de terugreis naar Rajagrha aan. Uat was eene verre reis

(!ii de levensmiddelen waren reeds op toen hij te Saketa ' aaidvwam. Een

gelukkig toeval stelile hem echtei' in staat zijne kunst te beproeven, üe

vrouw van een rijk koopman daar ter stede liad reeds gedurende zeven

jaai' aan hoofdpijn gesukkeld zonder dat de bei'oemdste geneesheeren van

heimle en verre haar van heur kwaal hadden kunnen afhelpen. Als de

jonge liokter van het geval hoorde, stapte hij moedig naar de woning van

den rijken koopman en verzocht den portier hem bij Mevrouw aan te

melden als eenen dokter die haar wenschte te spreken. »Ik zal het

zeggen, Mijnheer de Profes.sor", zeide de poi'tier, die getrouw de bood-

schap aan zijne meestei'es overbracht. »Wat voor een dokter is liij, por-

tier?" vroeg zij. »Het is een jong mensch. Mevrouw". »Uan wil ik er

kracht is, — l'ii daiiroin is iiug huilen tcii dage de staf van Aesoiiiapius met shiugeii um-

kruiikel<i — is !iet begrijpelijk waarom Jiwaka naar ile slangenstad trekt.

' üok AyodhyA genaamd, hot hcdeiulaagselie l'aizi'ibud , niet verre van Aiidhe.
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niets vnn weten, portior; wat z;il een jong dokter uitnVliti^n ? ile voor-

miamste geneesheeren . die liciinlr en verre hememil zijn. heUben mij niet

eens knnnen genezen, hoewel zij zirii sehroinelijk dunr voor liuiinc kunst

hebben laten betalen".

De portier bracht de bood.schap over. dm-h .liwakn liet zich nic^t nit

het veld slaan. "Zeir aan Mevrouw", sprak liij. 'xjut zij nicls hehoclt

t« geven, vóórdat zij genezen is". Toen de iiortier hiervan aan zijne

inee.st«res kennis had gegeven, gaf zij hem verlof den vreemdeling bij iiaar

toe te laten. Zoodra de jonge art.s in hare tegenwoordigheid fjekomen

was en de verschijnselen harer kwaal waargenomen had. verzocid hij eeiie

zekere hoeveelheid geklaarde boter. De koopman.svrouw liet hem d(; boter

geven, waarop .liwaka die niet verschillende kruiden toebereidde en Me-

vrouw liet insnuiven. Toen zij merkte dat de boter, die zij opsnoof', haar

ten monde uitliep, nam zij een k\vis])edoor en sjiuwde daarin de lioter

uit. on beval de meid het andere beetje boter met een katoenen lapje op te

nemen. Toen dacht .liwaka Kaumarabhrtya: ndat is een vi'rbazend zuinige

huisvrouw, die een beetje boter, niets beters waard dan om weggegooid

te worden, met een lajije laat opnemen! ik ben benieuwd of zij mij eenig

loon zal geven 1" De koopmansvrouw merkte wel dat .liwaka's gelaal be-

trok en vroeg hem wat hem scheelde. Hij kwam er rond voor uit, doch

zij stelde hem irerust. » Il oor eens. Meester", zoide zij , i>wij, huisvi-onwen,

houden nu eenmaal van zcjo'n nauwgezetheid; die botei- kan nog hi'i'l wel

dienst doen voor de bedienden of arbeiders, of anders als smeersel \(ioi-

de voeten of als olie in de lamp. Maak u niet ongerust; het rechtmatig

loon zal u niet ontgaan." En zij miTude lic(. Nadat het bleek dat

Jiwaka haar genezen had. gaf zij hom i-UOü goudstukken, en haar zoon.

schoondochter en echtgenoot voegden er uit dankbaarheid ieder noji 'ilKMl

bij, tei-wijl do laatste hom daarenb(jvon nog een dii'iiaai'. i'i'no diruare.sso,

en ei'ii paard mol wagen schonk.

Zoo had .liwaka mot zijne eerste meestoiknur zcstiendnizend ^^oudstukkon

verdji'iid. behalve de twei' bedi<'ndi'n r]i i'c\i (upupage. \'eilieuL:il kwam

hij te Üajairiba teru'j- en bood alles w.il hij \enlierid bad Tiins Alibava
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in vergelding vooi' ile kosten zijner opvoeding aan, doch de pnns wilde

daar niets van weten en stelde hem aan als geneesheer van zijn hof. '

De jonge geneesheer had het geluk koning Bimbisara zelven te kunnen

genezen van een lastig ongemak, (hu lieiii rijkelijk te beloonen beval

de dankbare vorst dat zijne vijf liondenl - vrouwen haar gansclien tooi

zouden bijeenbrengen om dien aan .llwaka af te staan. Doch de genees-

heer weigerde zulk een loon aan te nemen. Daaroj) benoemde de koning

hem tot zijn lijfarts en tevens tot geneesheer van zijn vrouwentimmer en

van de congregatie wier hoofd de Buddha is; ' en deze eervolle betrekking

nam .liwaka aan.

Om dien tijil was er een rijke gildemeester te Rajagrha. die al zeven

jaar lang aan hoofdpijn geleden had. Te vergeefs had hij baat gezocht

hij de beroemd.ste geneesheeren : zij hadden zich duur laten betalen, maar

hem niet genezen. Het was nu zoover gekomen dat de zieke door de

mannen van 't vak was opgegeven. Zij waren eenstemmig van gevoelen

dat hij spoedig zou sterven en de eenigste kwestie welke er nog ovei' kon

blijven betrof het nietig verschil van een paar dagen. Sommige genee.s-

heeren Ijeweerden dat de zieke over vijf dagen zou sterven; andere dat

hij het nog eene week kon uithouden. Daar de gildemeester in de stad

algemeen gezien en bemind was als iemand die zich jegens den koning

en de burgerij zeer verdienstelijk had gemaakt, ging er van de burgerij

een verzoek uit aan den koning, dat het liem behagen mocht den zieke

' Abbaya, li. i. de onversaagde, is de broeder va» Ajatafatru, d. i. hij voor wien geen

vijand bestaan kan. Beide moeten oorspronkelijk één zijn, gelijk Kumara en Sanatkumara,

Skanda en AVicakha, en bij de Romeinen Renius (Koinus) en Romulus. De oorzaak der

splitsing zal wel liggen in 't verspringen der maanden. Wij kunnen dit punt hier slechts

aanroeren; de uitwerking hiervan behoort tot de leer der mythologie.

- Vijfhonderd is bij de Buddhisteu een onbepaald getal, dat beantwoordt aan het Latijnsche

st;j:cenH.

' Hier vertoont zich Jiwaka duidelijk als verpersoonlijking van een tijdsgewricht, als

hoelcr der jaarschcipunten, als Janus bij de Romeinen, hoewel de rol van Janus bij de

Indiërs ook iloor Sanatkumara (de oud-jonge, ecuwig-jonge) vervuld wordt. Er zijn enkele

trekken in Jiwaka 's mythe, waar hij dan ook als zoon van Skanda (Abhaya), dus iu wezen

één met dezen, voorkomt. Hij heet dan ook, veel later nog, «de jonge geneesheer", en

Kaunn'irabhrtya, alles om ons er aan te lierinncren dat hij met Ivumara, d. i Skanda, iu

zeker oj)ziclit samenvalt.
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door ilen koninklijken lijfarts te laten behandelen. Oinniddeliijk was Bini-

bisara daartoe bereid en gaf hij aan Jiwaka de noodige opdracht.

Ingevolge 's konings bevel liejraf de geneesheer zich naar de woning van

den gildemeester. Na don kranke aandachtig beschouwd on de diagnose

van de kwaal gemaakt te hebben, vraagde hij: «indien ik u weder ge-

zond maak, wat geeft gij mij dan?" «Mijn geheele eigendom, Professor",

antwoordde de zieke, »en mijn eigen persoon in uwe dienstbaarheid."

»Zoudt gij in staat zijn", vervolgde de dokter, ^izeven maand lang op

ééne zijde tu blijven liggen?" )>Ja wel. Mijnheer de Professor." «Zimdl

gij dan evenlang op de anden» zijde kunnen blijven liggen?" «Zeker.

Mijnheer do Professor." »En nog eens even lang plat op den rug?"

))0 zeker. Professor." Dadelijk toog Jiwaka Kaumaialilnlya lui aan 't

wcik: hij liet den man nederliggen en hem op het rustbed stevig vast-

binden, waarna hij met een lancet de schedelhuid opensneed en uit den

aldus geopenden naad twee beestjes te voorschijn haalde. sZiet", sprak

hij tot de omstanders, »deze twee beestjes, het eene iets kleiner dan het

andere. De professors die beweerd hebben dat de gildemeester over vijf

dagen zou sterven, hebben het grootste van deze twee gezien. Zij hebben

begrepen dat dit de hersens van den gildemeester zou opgegeten hebben

,

ten gevolge waarvan hij over vijf dagen zou gestorven zijn. In zooverre

hebben die professore goed gezien. En de anrleren. die gezegd hebben

dat de dood over eene week zou volgen, hebben het kleinste van de twee

gezien, en hadden in zooverre ook gelijk." Na dit gezegd te hebben.

maakte de bekwame heelmeester den naad weer dicht, hechtte de schedel-

hiiiil vast en legde o.v een pleistei' op.

Na verloop van eene week viTklaarde de zieke aan ilcn dokter, dat

liggen op ééne zijde niet langer te kuni ithonden. »(lij liebt mij

toch beloofd, het zeven maanden te kiiiinrn iiilbonden '. ni<'ikte deze op.

)).la . dat heb Ik v.'el bi'linifd. maar ik moet ii ini lickrmicn dat ik licvi.'r

sterf, dan zeven maanden op één /.ijdr te lilijveu liggen ', zeide d(! gilde-

meester gemelijk. »Nu, goeil, ga ilan maar zeven maand op de andere

zijiie liggen", hernam .liwaka.

9
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Nii ccii twocilc \vop|< wa,'< liet wtKlcr dezelfde geschiedenis: de zieke

klaugde. het niet laiio-er te kimiicii uitlioudeii en kreeg vergunning nu

platuit (ip den rug te gaan liggen. Ook dit verdroot den gildemeester,

nadat liij het eene week had uitgehouden. Toen lüj dan tegenover den

arts hetzelfde liedje zong, begon deze te glinihulieii en zeide: smijn waarde

heer, indien ik te voren u niet gezegd had dat gij '21 maanden stil moest

liggen, zoudt gij het niet eens even zooveel dagen intgehouden liebben.

Daarom nam ik mijne voorzorg, al wist ik ook dat gij in drie weken

klaar zoudt zijn. Sta op, waarde heer; gij zijt genezen. Maar gij weet

nog wat gij mij als loon beloofd hebt.'" »Ja, mijn geheele eigendom.

Professor, en mij zelven in uwe dienstbaai-heid." «Gekheid, waarde heer;

gij behoeft mij uw geheele eigendom nii^t te geven, en nog minder mijn

dienaar te wezen. Geef den koning, mijnen meester, honderdduizend

gulden, en mij even zooveel, en daarmede uit." En met vreugde gaf de

lierstelde gildemeester wat \an hem geëischt werd.

De roep die er van de zeldzame bekwaamheid van Bindiisara's lijfarts

uitging, verbreidde zich heinde en verre. Uit verre plaatsen werd zijne

hulp ingeroepen en nooit te vergeefs. Zoo genas iiij te Benares de onge-

neeslijk geachte ziekte van een jongen koopman, die zich bij het verrichten

van huitelkunsten eene allergevaarlijkste kwaal, een knobbel in de inge-

wanden, had op den Irals gehaald. Van nog grooter beteekenis echter was

de volgende genezing.

Koning Pradyota van Ujjayini ' leed aan een hai'dnekkige geelzucht,

welke met de kunst der liekwaamste geneesheeren spotte. Ten einde

laad, verzocht Pradyota den koning van Magadlia om diens lijfarts.

Aan het verzoek werd gereedelijk voldaan en de geneesheer reisde naar

Ujjayini.

Bij Pradyota toegelaten, maakte .liwaka terstond zijne diagnose en zeide:

i)Majesteit! ik zal geklaarde hoter uitkoken li>t medicijn voor Uwe Maje-

steit". «Spreek mij daai' niet van, .liwaka! gij moet mij zonder boter

liet hcdeiidaa^scUe IJjjaiii.
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genezen; Ik lieli fcii oiidveiwiulijki'ii :itkri'i' ' v;iu ImiIit. ' Tncii (Lulil ile

urts: w/.iilk eciie ziekte als de koning' lieeft. kan nu eenmaal niet /.emler

l)oter genezen wonien: daaioni zal ik lioter uitkoken, inaai' zoo toeiiieni'u

«lat ze (Ie kleur, reuk en smaak van tliee iieeft." liij lieividde dan de

boter, met vei-scliilleude kruiden gemengd, op zulk eene wijze, dat hr(

drankje er uitzag aks thee. Niettemin begreep hij dat de koning aan de

gevolgen zou merken lioter te hebben ingenomen, en daar 1'radyota bekend

stond als een griinniig - vor.<t . die liem licht zou kunnen laten tei- dood

brengen, besloot liij zijne voorzorgen te nemen en zoo spoedig als doenlijk

zijn afscheid te nemen.

Met die gedachten vervuld begaf .liwaka zich tot koning l'radyota en

zeide: «Majesteit! wij, geneesheeren
,

plegen op bepaalde ui'en genees-

krachtige wortelen uit te trekken en kniiilen te lezen. Het zou goed

wezen, zoo Uwe Majesteit orders wilde geven, dat voertuigen mij, des

noodig. ten dienste stonden en dat ik elke poort mag in- en uitgaan,

naar verkiezing, en op eiken lijd, naar welbehagen."

Nadat de koning aan dit verzoek voldaan en de noodige orders ver-

strekt had. diende de arts hem het ili'ankje loe met de woorden: "Uwe

Maje.steit gelieve dezen thee in te nemen", en onmiddellijk daaidp vei--

wijderde hij zich en spoedde naar den olif'antstal . waai' di' k(aiing een

wijljesolifant . lihadrawatika •' genaamd, had staan, een beest van Imiten-

geworie snelheid, want het kon o]i «'('•n dag vijftig uur alleggeu. De

geneesheer besteeg het rlier en sneldi' de st;id uit.

Het duurde niet lang ot' Prailyota voelde dal hij lioti-r liail ingekregen.

' Volgens llanly ,M. ül' li 2tt s|)nji)l dn alkccr van l'ni'lvDta ilaai-uit vcmit dal zijii

vader een schorpioen «as, door wien zijne moeder toevallig; hezwnn<rerd was. Deze trek

schijnt eerst in betrekkelijk laten tijd toegevoegd te wezen, want de seliorjiioen kan kwalijk iets

anücrs ziju dan het bekende teekeu van den Griekschen dierenriem, «loor de indiers overge-

nomen. De mythologische waarde, als wij het eens zoo mogen noemen, van Ujjayirii is niet

volkomen zeker. Vermoedelijk behoort daartoe dat deel der zoiinobaan , hetwelk de sterre-

beelden Weegschaal, .Schorpioen en Boogschntter omvat l'radynla b('teckent cd' «vóórliehl"

of "het weer oplichten".

' Van (Kaar zijn bijnaam van "de (irimmige" (('anda).

" llanly noemt ze NftlSgiri, een naam dien we later weiliM- ziilli-ii ciMlimiclen.
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lu w Ie (iiitstnkcii ricj) liij zijne liodeii on /.cido: wdie sclu.'lni \;in een

Jiwaka heeft mij boler ingegeven; gauw! gaat zoeiven waar hij i.<." ))Ma-

jesteit! liij is op den olifant ühaihawatikii de stad uitgesneld." Toen riep

Pnidyota een zijner dienaars. Kraai {kdka) genaamd, die zestig uur (op

één dag) kon alleggen en aan een ander dan een inenschelijk wezen zijne

geboorte te danken had. »Ga, Kraai!" sprak de toornige vorst, »zorg

dat .liwaka. de geneesheer, liier terugkeere; zeg jieni dat ik dat verlang.

Maar ik moet er bijvoegen, Kraai, dat die geneeslieeren listig zijn; pas

(hls op. dat gij niets van hein aanneemt."

Kraai aanvaardde de reis en achterhaalde onderweg te Kaucambi den

gevlucliten geneesheer, die juist bedaard aan het ontbijt zat. Kraai deed

zijne boodschap, doch de arts zeide: »kom, kom. Kraai, laten we eer,st

eten; toe, eet ook wat." »Neen, Professor! de koning heeft mij bevolen

dat ik niets mocht aannemen, omdat de geneesheeren zoo listig zijn."

Onderwijl iiad .liwaka behendig een beetje medicijn met den nagel genomen

en begon een myrobalaan te eten en wiitei' te drinken. «Toe, Kraai,

eet ook een myrobalaan en di'ink wat!" Daar Kraai zag dat de genees-

lieei' at en di'onk zonder eenige kwade gevolgen er van te ondervinden,

liet hij zich verleiden om ook eens te proeven, doch nauwelijks had hij

een halve myrobalaan gegeten en een beetje water gedronken , of hij

begon vreeselijk te braken. »Ach, Professor", zeide hij benauwd, ))zal ik

het leven behouden?" «Vrees niet, Kraai! ge zult weer herstellen ; maar,

ziet ge, de koning is grimmig; hij zou mij hebben laten ter dood brengen;

daarom keer ik niet terug." Met deze woorden gaf liij den olifant Bha-

drawatika ' aan Kraai terug, en zette zijne reis naar Rajagrha voort.

Daar aangekomen deelde hij zijn wedervaren mede aan Koning Bimbi-

sara, die zijne kloekheid prees. Middelerwij 1 had de kuur hare uitwei-

king niet gemist en Koning Pradyota was nu over zijne herstelling even

' Olifanten komen soms, lijkt liet, voor als vertikaal-cirkcls of dagbogen , hetzij omdat ile

rug der olifanten "boogvormig" heet, of omdat een der woorden voor olifant niija is, hetwelk

ook "slang" beteekent, en -slang" is een zinnebeeld van den tijd, die aan den hemel naar

den boog gemeten wordt. Zeer gewoon ook is het dat olifanten wolken verbeelden.
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blijde iils te voren boos over de treueeswijze. ' Hij viuirdiiide eeneii gezant

af naar Raja'.M'ba om den geneesheer uit te noodipren weder over te iionien

en elk loon te eischen wat Jiij maar verlangde. Doch deze verklaarde

zulks aan de goedgunstigheid des konings over te laten. Daarop zomi

Pradyota een paar allerprachtigste doeken, die de arts aannam, niet voor

eigen gebruik evenwel, want hij was van oordeel dat niemand waardig

was die doeken te dragen behalve den volmaakt wijzen Heer en Meester,

of Crenika Bimbisara. den koning van Magadha. -

OnLstreeks dien tijd leed de Tathagata aan verstopping in het lijf, en

daarom zond hij Ananda uit om een purgeermiddel te halen. De getrouwe

leerling ging naar .liwaka, deelde hem mede wat ilen Tathagata scheelde

en wat deze verlangde. De dokter schreef voor dat men eerst het lichaam

van den zieke gedurende eenige dagen met olie moest smeren, bij wijze

van voorkuur. alvorens men overging tot de aanwending van een purgatie.

Als Ananda na eenige dagen weder kwam om te melden dat aan het voor-

schrift voldaan was, besloot .liwaka, niet een gewoon grof pui'geermiddel

aan te wenden — zulks ware zijner onwaardig — nuiar nam hij ilri(!

handen vol lotusblailen . die hij op verschillende kruiden had laten trekken

en liet den Tathagata ilaaraan ruiken. Hij berekende namelijk, dat elke

handvol, zoo toegepast, tienmaal ontlasting zou teweeg brengen. Nadat

hij het geneesmiddel op gezegde wijze had toegediend, verwijderde hij zich

met eerbiedigen groet. Buiten het vertrek gekonien, bedacht hij dat het

purgatief, in aanmerking genomen de erge versto|)ping, vermoedelijk niet

' l)ie boter (d. i. dat licht) liriil o]) l'radyota dozclfde uitncrliiii^ .ils liet kraditi^e voedst-l

dat de Bodhisatwa iti der tijd jj;ebruiktc tocii liij om 21 Deoeiiiber ten gevolge vaii 't streng;e

vasten aan 't einde van de wandclini; schijndood nedcrviel.

' Be groote uitvoerigheid waarmede in de heilige schrift de genezingen, door Jiwaka

bewerkt, beschreven worden, strekken ons tot waarborg, dat daarachter iets veel heiligers moet

schuilen dan wel oppervlakkig schijnt. Jiwaka is (zie boven bl. 128) in zeker opzicht de

Hiiddha in een der jaargewrichten staande; hij is de Indische ApoUo, en tevens Tiwa, die

ook Punarwasu heet en als opperste geneesheer (als tijd; optreedt Hij slot van rekening zijn

dan ook Cjiwa en Wishpu (Buddha) ook weer ecu. Ook dit weten de Indiërs; de Europeanen

wisten het beter, maar zij begrepen het niet. Bimbisara, d. i het puik der schijfvormigen

,

is o. i. de maan; meer in H bijzonder de maan, waarmede de zon in conjunctie komt in de

maand Acwina, of in ouder tijd in Kurttika.
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lm vdlli' lïO iiiitlastiiini'n /.nu tcii jrevolp'p liebbeii; denkelijk znu liet slei-lits

Vdor 2H vdliloi.'iiile zijn. iloi-ii wijl ile Tath&gata na de ontlahitinfj een had

znii niMnen en het had (5('n iintlastinp' ten pnolo-e Z(i\i helihen . zou liet

fjetal van 'M) tor-li hereikt worden.

De Heer, wien niet verborgen was wat er in 't gemoed van den dokter

nniüing, beval .\nanda warm water voor een bad in gereedheid te bren-

gen. Een poos daarna kwam de geneesheer terug om te vragen of de

patiënt ontlasting gehad iiad. en op het lievestigend antwoord verzocht

Inj den Mee.^ter een bad te nemen, hetgeen geschiedde met de uitwerking

welke ile arts voorzien had. Na de genezing schreef hij nu den her-

stellende als nakum' voor: zich van "t gebruik van saus te onthouden.

.Tiwaka Kaumarabhrtya rnaakte zich niet enkel als geneesheer verdien-

stelijk jegens den Heer, maar ook als vereerder. Als blijk van nederige

hulde schonk hij den Tathagata de twee prachtige doeken, welke hij van

Koning Pradyota ontvangen had. Voorts deed hij ter wille der monniken

het bescheiden verzoek dat het dezen zou vrijstaan, desverkiezende , burger-

kleèren van de eenvotidigste soort te dragen. Toen de milde gever zich

verwijderd had, richtte de Meester het woord tot zijne jongeren en ver-

gunde hun voortaan burgerkleèren van de eenvoudigste soort ' te dragen,

tenzij Zf' zelven verkozen lappen van de straat opgeraapt tot kleedij te

gebruiken. Zoodra de inwoners der hoofdstad vernamen dat zulk eene

vergunning verleend was geworden, wedijverden zij met elkandei' om aan

de monniken hun mildheid in 't geven van kleedij te toonen. en het

landvolk volgde het voorbeeld der stedelingen. -

22. REIS NAAR WAICALI. BEKEERING VAN UGRASENA.

In diMi looii van het 3'^'' regen.«eizoen , hetwelk de Heer, evenals het

vorige, bij Rajagrha doorbracht, kreeg hij eene uitnoodiging om naar

Misscliien zijn al'ijelegile klefren bedoeld , doeh de gebezigde iiitdriikkingeii zijn niet

dnidelijlc.

' Bij Hardy Man. of B. 2-49 worden deze gebenrtenissen in het 20'" jaar van liet Biiddha-

seliap gesteld.
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Wairali (ivi'i- te kdinni. l)i> aaiilcidiiifr tol ilal vcrziiek was de vuliivnilc.

Stail i'ii laiiil wfiilcii LTotclstLMil (lo(ir eeue besmettelijke ziekte, die iluizi'iiili'ii

ten grave sleept(,' cii met alle pogingen om haar te stuiten spotte. In

liiin radeloosheid besloten de bewoners hulp te zoeken bij den Buddha,

en zonden diensvolgens een talrijk gezantschap naar Rajagrha om den

Koning van Magadha te bewegen dat hij di-n Tathagata zou overhalen

naar ^Vaicali over te konieii. \)o Itede di'r afgezanten vonil gunstig ge-

iioor en de Heer maakte ziili op om de gevraagde hulp te verleenen.

Met alle eerbewijzen werd hem door Koning Bimbisara uitgeleide gedaan

tot aan den Ganges. de grens tusschen het rijk van MagaiUia en het ge-

bied der Mallas. Nauwehjks had de Yleev op "i Waicalische den voet

gezet, of er viel een hevige regen, die den dam|ikiiiig /iii\erde en de

ziekte onmiddellijk deed ophouden. '

Sommige verhalen dat de Heer alvorens de veste binnen te trekken aan

Ananda order gaf de stad roinl te gaan, water uit zijn nap te sprenkelen

en spreuken op te zeggen, ten gevolge waarvan de ziekte volkomen week; ^

andere,^ dat hij, van het Mangobo.schje uit, Ananda naar de stail zond

om een s|ireuk uit te spreken.

In de nabijheid van AVaicali lag de gaard van de courtisane Amraiwli.

die, zooals wij later zien zullen, door haar aan de eongregatie, waarvan

de Buddlra het hoofd is, werd afgestaan. Ook lag daar te Gmoten Bosch

(Mahawana) het klooster hekend onder den naam van Belveileic-zaal

(Kütagira-eil^). Hier zou de lieer den .')'''" stilleu-tijd doorbrengen, docli

den 4"*'"" sleet hij. met aftrek van zijn bezoek aan Waicali , bij Rajagrha.'

Om dezen tijil nu had de bekeering plaats van Ugrasena, den kunsten-

maker. Ge.sproten uit een deftig geslaclit, was Ugrasena ten gevolge van

' \\ ij iicbbcii Lier (ie liunnt'L'schc levensbeschrijving (bij Bigamlet 1 , 20U) , waiirniedc

liiinlv 23C griKiteiulecls overeenstemt, gevolgd. De N. liudilliisten d)ij Schieliiei' 2.SÓ; stellen

de zuivering veel Utcr, onder de regecring van JiimbisAni's zoon Ajntayatru , in 't ÏC"" jaar

van 't J3uddhascliap.

' Hard)' t. a. ji.

' Schiefncr t. a. |i.

* Zoo Bigandet 1 . 2flO.
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een misstap zijner jeugd door zijne trotscho ouders verstoeten geworden.

Hij liad namelijk eene mésalliance aangegaan met een sclioon dans-

meisje, op wie hij verliefd was geworden, toen hij haar in gezelschap

van eenen troep rondreizende kunstenmakers vertooningen liad zien geven

aan 't hof van Koning Birnbisara. Door de hardvochtigheid zijner oudei's

van alle miildelen van l)estaan verstoken, was hij wel genoodzaakt de

kunsten zijner nieuwe gezellen aan te leeren. Ondanks den spot zijner

ruwe makkers, en niet het minst zijner eigene vrouw, dien hij zich door

zijne onhandigheid aanvankelijk op den lials haalde, wist hij door zijne vol-

harding alle moeielijkheden te overwinnen en werd hij een uitstekend acrobaat.

Eens dat Ugrasena voor eene nieuwsgierige volksmenigte zijne kunsten

zou vertoonen, kwam de Tathagata toevallig met eenige zijner discipelen

voorbij. Na Maudgalyayana vooruit gezonden te hebben om het hart des

kunstenmakers ontvankelijk te maken voor het licht der heilleer, kwam

de Meester zelf en bekeerde Ugrasena, die zich voor zijne voeten nederwierp

en smeekte in de orde van geestelijken te worden opgenomen. Na verder

onderricht genoten te hebben, bracht hij het tot den graad van groot-

meester, en ook zijne vrouw en de geheele troep liekeerden zich tot het

nieuwe licht.
'

23. WONDERDADIGE BESLECHTING VAN EEN TWIST. DOOD VAN

CUDDHODANA. INSTELLING VAN DE ORDE DER NONNEN.

Drie achtereenvolgende regentijden ijracht de Heer in 't Bamboebosch

door. - Den volgenden, den 5''"' dus — dewijl iiij den eersten te Bena-

' Er zijn onderscheidene zouneherbergeu (naks/iatra's) die ugra lieeten; ééne er van is

Bharaoi, dat onder Yama staat en gevormd door eeuige sterren in den Ram. Daar Maud-

galyayana, die o. i. een der twee A9wins is, |3 van den Ram, dicht bij Bliaranl staat en

haar voorafgaat, kan met Ugi'asena Bharanl bedoeld zijn. Hij heet een kuustemalier omdat

yamaha kunstje, tooverstuk beteekent.

^ De volgorde der plaatsen waar de groote vacanties heeten doorgebracht te zijn, wijkt

bij de N. Buddhisten van die welke opgegeven wordt in de Burmeesche levensbeschrijving,

die wij gemeend hebben zooveel als mogelijk te moeten volgen, zoozeer af, dat het onmogelijk

is heide met elkaar te doen rijmeu. Van eene historische volgorde kan trouweus geen

sprake zijn.
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res vertoefde — bevond hij zicli ie (Jrooteii Bnscli in de Belvedere-zaal,

bij Waifali.

Om <li('ii tijil wrts het, dat liij iip wondi'rdadige wijze eenen twist be-

slechtte tussclien de Cakya's en Kodya's over 't bezit van water in de

Roode rivier, welige de grens tusschen beide stammen uitmaakte. Toen

de twist uitbrak bevond zich de Heer bij Waicall, doch dewijl liij alles

ziet wat er op aarde gebeurt , werd liet feit hem terstond bekend. Ijlings

vliegt hij door het luchtruim naar de plaats waar de strijd woedt en weet

door zijne welsprekendheid beide partijen te bewegen de waiiciicn neder

te leggen. Eene preek die liij bij deze gelegenheid hield, had de uitwerking,

dat 250 gi-ooten van Kapilawastu en een even groot aantal der Kodya's

veraochteii. in de congregatie te wonlen opgenomen. Wel is waar ge-

voelden zij over den gedanen stap spoedig berouw, doch het was slechts eene

voorbijgaande wolk: de Tathagata wist hen zóó in hun goede voornemens

te versterken, dat zij den eersten graad van iieiligmaking deelachtig werden.

Dezelfde Roode n'vier was reeds vroeger getuige geweest van de wónder-

macht des Bodhisatwa's, toen deze niet meer dan t2'i jaar oud was. Er wordt

verhaald ' dat i'i' aan den oever der rivier ei'u Ijoom stond, die, op hetzelfde

oogenblik als de Bodhi.satwa geboren, in één dag zijnen vollen wasdom be-

reikte. Hij had een omvang van -il^ uiu'. T<>ii gevolge van een vloed weiden

de wortels losgespoeld, en toen er een hevige stortbui uit den hemel neder-

giidste, plofte de boom in den stroom en vormde een dam, zoodat Kapi-

lawastu onbewoonbaar werd door te hoog water en Dewahrada door te

groote droogte. Koning Suprabuiidha verwittigde Cuddhodana van den

stand van zaken en verzociit lunn den Bodhisatwa, wiens kraciit bekend

was, af te vaardigen. Quddhodana vond het echter beter zijnen zoon niets

te zeggen en ging zelf met Suprabuddlia on een schaar ettelijke honderd-

duizenden niuir de bewuste plaats oni te lieproeven den Ijoom widiT op

te nchten. Alle |iogingen evenwi'l mishikten. Toen bedacht Chanda een

niiddrl iiiii ilrii Bodiiisatwa liaai'heen Ie li-omii'n. daarin beslaande dat liij

In lic overlevering der N. Hudilliisttii ; bij Scliicfncr 237
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viiiir elk iliT ('i'ikya-piinsen ecii lusthof aan den oever iler Roode liviei-

liet aaiilegiien. Tnen zij daarna ii|i zijn iiitnoodifrlnp; overgekomen wai'en,

scluiot Dewadatta met zijn pijl een zwaan die over zijn gaard vloog. '

iJe vogel viel neder in den hof van den Bodhisatwa. die den pijl uitnikte

en het dier door een geneesmiddel weder deed herleven. Nu eisclite De-

wadatta dat de vogel hem zou uitgelevei'd worden omdat hij de oudste

rechten had. en zoo ontstond de eerste tweedracht tusschen hem en den

Bodhisatwa. ïen einde den Bodhisatwa als het ware ongemerkt zoover

te Iji-engen dat hij het reuzenwerk ondernam, liet Udayin de onmetelijke

schare een i)uldi'rend geluid aanheffen. Dit trok de aandacht van den

Bodhisatwa, die ep zijn vraag wat dit te beteekenen had van Udayin be-

scheid ontving en niet draalde om zich op weg te begeven, ten einde

den boom op te richten. Onder weg schoot een giftige slang voor 't aan-

gezicht van den piins uit liaren schuilhoek te voorschijn. Uit vrees dat

zij den prins kwaad zou doen. hakte de getrouwe Udayin haar met een

schei'p wapen midden door, waarbij liet lieni overkwam dat liaar vergiftige

adem hem bereikte, zoodat hij zwart werd, van waar zijn bijnaam de

Zwarte (Kala l'dayin). Bij den boom gekomen, sprak de Bodhisatwa lot

Dewadatta: »toon al uwe kracht en beweeg den boom". Dewadatta

spande zijne uitei-ste krachten in, maar vermoclit ilen boom weinig of

niet te bewegen. Met Ananda, den beminnelijke, ging het evenzoo.
''

Toen greep de Bodhisatwa den boom en hief hem ten hemel, waarop hij

in twee stukken vloog, welke aan de beide oevers nederkwamen. Daarop

sprak de Bodhisatwa tot de lieden: »Deze boom heeft eene verfrisschende

eigenschap en verdrijft galkoorts en andere kwalen: houwt liem derlialve

' De schutter JJcwadatta is de tegenkanger van de pijlenscliietende Grieksche maangodiii

;

het verschil iu gcslaeht is eeu noodzakelijk gevolg van het feit dat de maan in 't Sanskrit

steeds mannelijk, ia 't Griekseli vrouwelijk is.

' Uewadatta en Ananda zijn van dezelfde kracht, omdat zij van ée'n en dcnzelfden aard zijn.

IJoch dit kan iu dubbelen zin genomen worden; zij kunnen namelijk de maan, in verschillende

tijdperken gedacht, voorstellen; maar men kan het ook zoo opvatten dat Ananda sammja , d. i.

maantelg, van den aard des Maangods, is. Nu heet de planeet Mercurius Saumva, nivtho-

logisch-rhetorisch : Maantelg.
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in stukken cii nocint ilii' mcilt'." naariia bestepi'ii de t'akya- prinseii

weilfi'iiiii IniniitMi wapMi om icdiT uit zijn i'iLii'U Iml' naar ixapilawaslu

tefug te keei'en.

Na lic wonderdadiire beslechting van het gescliil aan de Ronrie rivier

was de Heer naai' de Belvedere-zaal te Grooten liosch ' teruggekeerd.

Terwijl liij daar in de groote vacantie verwijlde, lninrdc hij dat zijn lie-

jaarde vader ernstig ziek gewonlen was, en zonder dralen vloog hij niet

eenige zijner jongeren door de lucht naar Kapilawastu.

Aan 't ziekbed van den ouden koning hield de Tathagata eene redi:

over de vergankelijklieid aller dingen, op zulk eene treilende wijze, dat

de zieke zich zeer gesticht voelde en in 't vooruitzicht van 't Nirwana

uitriep: »Nu zie ik helder de vergankelijkheid aller dingen in. Ik gevoel

mij Vlij van alle wereldsche begeerten en volkomen los van de kluisters

des levens." In zulke overdenkingen bracht de grijsaard bemoedigd de

weinige dagen, die hij nog te leven had, door. c.n voor den derden en

laat-sten keer bracht hij eerbiedig hulde aan zijnen zoon. ^ Daarbij richtte

hij, op zijn leger gezeten, het woord tot de lieden van zijn gevolg, vroeg

hun vergiiïenis voor lietgeen hij in gedachten, woorden en daden misdaan

had, troostte zijne in tranen badende gemalin Gautami, alsmede de overige

familieleden, en blies op zeveu-en-negentig-jarigen leeftijd, op een Zatnr-

<Iag, tegen zonsondergang, den laatsteii ailem uit.

Nadat Cuddhodana den geest gegeven had. riclitti' de Meester het woord

tot de om 't sterfbed geschaarde discipelen on sprak: »Ziet, monniken,

mijns vaders lichaam. Hij is niet meer wat hij nog zoo even was. Nie-

mand kan weerstand bieden aan "t beginsel van slooping dat onafschei-

delijk verbonden is met al wat ontstaat. AVeest ijverig in goode werken

en l)ewandelt de vier paden die tot volmaking leiden." Daarop sprak hij

' Wanneer eii door wicn ilnar een klooster gesticht is, wordt niet gcnicld. Dut is onge-

rijmd , indien incn historie in 't verhaal zoeken wil , inaar in di' mj thologie is dat geheel in

tien haak.

' Men vergclgkc cehter hierboven hl. 100.
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eenipe troostrijke woorden tot zijne pleegmoeder (iautami en de overige

vrouwen, die sclireiende en met loshangende haren zich aan hunne droef-

heid overgaven. Hij leei'de hun de wet van voortdurende verandering,

waardooi' vi'oeger of later elk organisme in de bestanddeelen waaruit liet

samengesteld is, weder wordt opgelost.

De uitvaart van den overleden voi'st geschiedde op de gebruikelijke

wijze. Te bestemder plaatse werd het lijk door den Buddha op den brand-

stapel gelegd en deze door hein zeiven in vlam gezet. Kalm, te midden

van al het gejammer om hem heen. verkondigde liij den Dharina, zonder

als lotreilenaar over de verdiensten des overledenen uit te weiden. Zijne

iiidiukwekkende woorden brachten tallooze men.schen en goden tot den

weg der bekeering en heiligmaking.

De dood van koning Cuddhodana vervulde liet gemoed der matrone

Gautami zoozeer met onverschilligheid voor de wereld, dat zij het zicli tot

gewin rekende, indien het haar, als vrouw, vergund mocht worden den

geestelijken staat te omhelzen. Zij ging derhalve tot den Heere Buddha,

die destijds in den Baniaan-hof bij Kapilawastu vertoefde, en verzocht hem

iintinocdlglijk de vergunning dat ook vrouwen leden der congregatie zouden

mogen worden. Doch hij sloeg hare dringende bede, tot driemaal toe,

af, zoodat zij neerslachtig en met tranen in de oogen huiswaarts keerde.

Van Kapilawastu toog de Heer naar Grooten Bosch en betrok de Bel-

vedere-zaal. Het duurde niet lang of Gautami, niet afgeschrikt door 't

mislukken harer eerste pogingen, besloot die te herhalen. Zij liet zicli

de haren afsnijden, liulde zich in gele kleedij en aanvaardde met 500

andere Cakische dames te voet de reis naar Waipali.

Na een Ijezwaarlijken tocht bereikte het gezelschap de Belvedere-zaal te

Grooten Bosch, en terwijl Gautami met gezwollen voeten en bestoven

leden neerslachtig en weenende aan "t voorportaal stond, zag haar Ananda,

die, na de reden van hare komst vernomen te hebben, haar dadelijk bij

den Heer aanmeldde en niet naliet haar verzoek krachtig te ondersteunen.
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IHirli (Ir l!iiililli;i wi'ijivrili'. zeggende: lAVciisdi tmli niet. Anamla, dat

üok vidiiwcii in den geestelijken stand treden." Anaiida begreep voiii'

't oogenblik niet veider te moeten aandringen, maar nam de eerstvoor-

komende gelegenheid te baat om op tle zaak terug te keeren. Hij legde

liet nu anders aan: herinnerde den Meester aan al de weldailen die deze

van Gautami genoten, en hoe zij hem met het melk harer borsten ge-

voed had. Ditmaal maakte de voorspraak van Ananda den gewenschten

indruk, zoodat de Heer zijne toestemming gaf tot de wijding van Gautami.

mits zij 8 zware vei-plichtingen op zich nam: 1. eene non, al is zij

lionderd jaar lang het geweest, moet aan eencn monnik, al is ilezc jias

één dag lid der orde, alle uiterlijke teekenen van onderdanigheid bewijzen;

2. eene non mag den stillen-tijd niet op eene plaats waar geen monniken

zijn doorbrengen; 3. om de veertien dagen moet eene non bij de con-

gregatie van monniken aanvraag doen om twee kerkelijke plichten te

mogen vervullen: het bijwonen der katechisatie ' en der preek; 4. eene

non moet bij de plechtige sluiting van den stillen-tijd tegenwoordig zijn

en in de dubbele kapittelvergadering bevredigend uitsluitsel geven in drieër-

lei opzicht: ten aanzien van hetgeen men gezien heeft of gehoord heeft

of vermoedt; - 5. eene non welke te kort is geschoten in eene der zware;

verplichtingen, moet voor beide afdeelingen der congregatie, veertien dagen

lang, om vei-zoening aanhouden; 6, eerst wanneer eene non gedurende

2 jaar (of: 2 stille-tijden) de 6 zedelijke plichten geleerd heeft en deze

blijkt te kennen, mag zij bij het vereenigd kapittel de wijding aanvragen;

7. eene non mag in geen geval eenen monnik schelden of hoonen; 8, van

heden af staat het nonnen niet vrij munniken geest<;lijk te vermanen,

maiir staat het monniken wel vrij nonnen geestelijk te vermanen.

«Indien Gautami", vervolgde de liuddha, »deze S verplichtingen op

' En tevens : "Opcnb.ire biecht".

^ Het met «bevredigend uitsluitsel geven" vertaalde woord huit meer dan tü-ue opvatting

loc-, in elk geval is de Singhalccsclie verklaring, zoonis die bij Hnrdy Eastcrn Monachism 16'J

voorkomt: -Aan het einde van den stillen-tijd moeten zij (de nonnen) met du jiriesturs ge-

zamenlijk de plechtigheid sluiten" onjuist; het voornaamste is uitgelaten. Van de 5''° ver-

plichting, t. a ]i. heeft de bron van llantv iii 't ïtlicel niets begrepen.
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/.ii-li iieeiul, laat ilaii iuuf wijding plaats hebben" . Aiiamla sjioL'ilde zicli naar

(iaulanii terug om haar dr voorwaanlen tot hare toelating te melden; zij

verklaarde, die mi't beide lianden aan te grijpen. Aldus werd de inoei

van den Heer, benevens ÓÜÜ ainleie dames, in de geestelijke congregatie

opgenomen. '

Hoewel de Meester voor ilen aandrang van .\nanda gezwicht was, ver-

heelde hij zich de gevolgen niet van den stap waartoe hij was overge-

gaan. »Zoo er geen vrouwen in de Orde waren opgenomen geworden,

Ananda," — aldus sprak hij — »zou de kuischheid lang bewaard ge-

bleven zijn en zou het ware geloof duizend jaar lang in stand kunnen

Idijven. maai' nu vrouwen in de Orde zijn opgenomen, zal de kuischheiil

niet zoo lang duren en zal het ware geloof slechts half zoo lang in stand

blijven." Om kort te gaan, hij gaf duidelijk te kennen dat de toelating

van vrouwen als een worm aan ilen wortel der kerk zou knagen en dat

hij daarom uit voorzorg die zware verplichtingen gesteld had.

Maar al te spoedig bleek het, tlat al het beleid van den Meester noodig

zou wezen om do nonnen op het rechte pad te houden. Zelfs de eer-

waarde Gautami had hare nukken. Zoo verzocht zij eens Ananda een

goed woord voor haar te doen bij den Meester om te bewerken dat bij

het groeten en anderszins monniken en nonnen gelijk zouden staan, zoo-

dat ile voorrang alleen van anciënniteit zou afliangen. Toen .\nanda dat

verzoek overluacht . weigerde de Heer volstandig om daarin te treden:

zidk een regel bestond wel bij andere .secten, maar kon door hem niet

geduld worden. Eenigen tijd later, toen de Tathagata bij (j'rawasti ver-

wijlde, hadden er zelfs zeer ergerlijke tooneelen plaats, uitgelokt door een

zestal onkuische nonnen. De nienschen spraken er schande van . en het

was uitsluitend aan 's Meesters wijsheid en bezadigdheid te danken dat

dit alles geene schadelijke gevolgen na zich sleepte.

Van Waigali toog de Heer naar tien Makulaberg niet ver van Kaucambi.

Volgens ile ^uonlclijkc ii\ erlevcriiig , bij Scliipfiier 2(58, gescliicildc dit in 't
7"'"-' jaar,

I-u nel bij Kajiilawa^tu.
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N;i Lililaar ili'ii ü''''" i'üLïi'iitijil ihidi'üi'liraclil te lielilicu. n.'isili' liij naar 't

Bamboebosch.

'2i. UK UWAALLEEUA.VUS HOEN ONDEK VOOR DEN ISÜDDHA. VElir.l.IJ K

VAN DEN HEER IN HET PARADIJS DER ZALIGEN.

lil lil' gescbiederiis van Wirakha, Mrgara's inoeilcr. i.s it liercid^; sprake

geweest van <le zes dwaalleeraars of Tirthika's, Tirtliya's. ' liic slecbts

een llauw evenbeeld van lien ïathagata heeten mogen on op licin lijken

als apen op een niensch. -

Ue/.e lieden waren zeer naijverig op den grooteren ojigang dien hel

nieuwe lii'lit van den Heer maakte en traclitten hem overal den voet

dwars te zetten. Nu eens te Rajagrha, dan weder te Criiwasti, ot' te

Waifali. liepen zij hem in den weg en wilden met hnii zwakke krachten

ook veitooning maken, maar zij zouden oinlerviiiden dat hun luister liij

den zijnen tanen zou.

De namen en bijnamen dezer dwarsdrijvende dwaalleeraars w-aren:

l^in-ana Kagyapa; Jnatipntra de Nirgrantha; Kakuda Katyayana: Ajita

Kefakambala: Sanjaya ( of' Sanjayin) Wairatti-])nlra; fioralijiutra do .Vlaskarin.'''

' IJe ware bedoeling die de oudste geschriften in dit woord leggen, i» oiidnidelijk, waiil

het laat meer dan eVne opvatting toe. Maar, zooveel is zeker , dat zoo het niet lietzeltde

is als Tirthakara, Tirthaukara , d. i «iemand die een veiligen overtocht bezorgt, een baanbreker,

wegbereider", en met bijzondere toepassing «een Jaina-leeraar", toch be|)aaldclijk eciie toe-

speling daarmee bedoeld is op de Jaina's. De leerstellingen van de dwaalleeraars, en daaren-

boven de namen hunner orden, wijzen zulks uit.

' üc zes dwaalleeraars zijn de O dwaalsterreu , d. i. de 5 eigenlijke planeten en de iiiaan,

die door de Indiërs er bijgeteld wordt. Misschien hangen ook de (i olüciecle — maar lil

feitelijk tot dat getal beperkte — wijsgeerige stelsels der Indiërs hiermee samen. Haar i

alle dingen van twee kanten kan beschouwen — en nergens geldt deze regel meer dan in de

mythologie — kunnen de 6 in een gunstig licht gesteld worden
; zij vormen dan met het

grootste licht, de Zon, het wereldberoemd aantal van "de zeven meesters".

' In 't Pali: Pftraua Kassapa ; Nfttaputta de .Nirgrantha; Pakudha (en ook Kakudai Kae-

n\vana; Ajita Kesakambali; .Sanjaya lielatthi-imtta; Oosïlla de Maskarin (in echt Magadhï:

Makkhali'. De Nirgrantha's zijn eene welbekende .Jaina-sectc en .Jnatipntra (.Nftt.ipnttn) de

erkende stichter der leer. De Maskarins zijn monniken die tot kcnteekcn hunner orde ecu

bamboestok dragen. Noch de Sanskritsche namen, noch die in 't Pali, zijn geheel in ilcii

haak, en zij komen niet alle met elkaar overeen; Hclat(hi kan nooit aan Wairatli beant-

woorden; een van beide, vermoralelijk het laatste, is verkeerd. Alle worden voorgesteld al-

.N'aaktloopcrs of Gymnosophistcn Hun leerstellingen laten zich mcerendcel» in de .|(i^(•^
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In allt'rli'i plaateen lunlileii dez« T'irtliaka's talrijke aaairaiigers van

lieiilerlei kviiine, (indi'f anderen te Rajagrha.

Om dien tijd gewerd eenen glldenieester tei' laatstgenoemde stede een

knobbel vaa kostbaar geel sandclliout. Toen kwam het denkljeeld bij

iieni 01). eenen nap uit dien samlclknobbel te laten beschrijven; ' «van

dat opschrift", dacht hij, «zal ik mijn jileizier hebben en den nap zal ik

ten gesclienke geven". Hij bracht zijn voornemen ten uitvoer, deed den

nap met het volgende opschrift: «wie, iietzij monnik oi' brahmaan, een

wondermachtig meester is, hale di'zen nap vrijelijk naar beneden", aan

een strikje, dat iiij boven aan een baniboestaak bevestigde en met behulp

van eene reeks van andere staken oprichtte. Weldra ontving de gilde-

meester bezoek van Pnrana Kajyapa, die hem zeide: »ik ben een groot

meester en heb wojidermaclit; geef mij dien nap." «Indien gij zijt wat

gij beweert te zijn, eerwaarde heer, welnu liaal dan den nap zelf naar

beneden", was het antwooi'd. Achtereenvolgens kwamen ook de vijf

andere dwaalleeraars, doch alli' konden onverricliter zake weder aftrekken.

Op zekeren dag kwamen in den ochtend Maudgalyayana ile Groote en

l'indola-]]harad\vaja in de stad om te bedelen, en zagen het opschrift.

Toen de laatste zijnen makker niet kon overreden om den nap voor zich

te nemen, verhief hij zich zelven in de lucht, nam den nap en vloog er

driemaal mede de stad om. De gildemeester zag van uit zijn huis met

vrouw en kinderen dit groolsche feit aan en met den diepsten eerbied

verzocht hij den monnik liij hem aan huis halt te houden. Bharadwaja

deed zulks, waarop de gildemeester den iraj) greep, met kostelijk eten

vulde en zoo weder overgaf. Op den terugweg naar den kloosterhof wei'il

der Jaina's herkennen, ofschoon de Buddbistisclie bronnen daarvan slechts eene karrikatiiur

leveren. Niet onmogelijk hebben enkele van bovengenoemde namen aan historische iicrsonen

behoord; het is bekend dat de onderc namen ia de sage wel eens door nieuwere, nit de ge-

schiedenis geput, verdrongen zijn.

* In den tekst (Cnlla-wagga 5, 8) is er eene woordspeling tusschen paiia «nap, schotel"

en "blad"; het eerste luidt in 't Sanskrit piilra , het tweede paira , zoodat de woordspeling

in 't Sanskrit even onmogelijk is als in onze taal ; een bewijs dat deze sage opgesteld is in

een der Prakrttongvallen.
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de wonderdadige monnik door eene joelende en julcliende nieiiij;te volks

gevolgd. De Heer d;it nnuoer hooremle, vroeu; Aiiamla wat er gaande

was, en zoodra hij de oorzaak vernam, riep iiij het convent bijeen en

berispte Bharadwaja dat hij om zoo'n nietigheid zijne wonderinacht ge-

toond had. Voor het vervolg verbood hij uitdrukkelijk elk vertoon van

bovennienschelijke toovermacht en tevens het gebruik van liouten nappen.

Tiians dachten de dwaalleeraars gewonnen spel te hebben. ' doch l^ini-

bisara, vreezende dat door 't ophouden van mirakelen de leer schaile zou

lijden, verwittigde den Heer dat de tegenpartij triomf liep. De Tathagata

stelde hem gerust en beloofde dal hij weldra zijne luisterrijke wónder-

macht openbaren zou te Qrawasti. En inderdaad , toen hij eene wijle

later daarheen getogen was, wrocht hij tal van wonderen. Onder anderen

maakte hij aan het hemelgewelf eene onmetelijke liaan, die zich van de

ooster- tot aan de westerkim uitstrekte, en terwijl hij die baan doorliep,

sclioot iT vuur uit zijn rechteroog - en waterstralen uit zijn linker; zijn

haren lichteden en uit zijn lichaam vlogen stralen. Daar hij op ile een-

zame hemelbaan geen gezel had, schiep hij een schim van zich zelven,

die denzelfden weg met hem scheen te bewandelen ; nu eens zat hij

,

terwijl zijn maat voorwaaits schreed; dan weer .schreed hij zelf voorwaarts

en rustte zijn makker. In onberaden ijver boden zich sommige zijner

volgelingen, onder anderen Anilthapindika en Maudgalyayana, aan om ook

wonderen te verrichten, maar hij wees hun aanbod van de hand, omdat

het alleen den Buddha toekomt de wei-eld van de duisternis te verlossen.
''

Bij tusschenpoozen liield hij toespraken tnt de menigte, welke hem in

liederen toejubelde. '

Na aldus zijne macht en heerlijkheitl ten toon gespreid te hebben,

' Het onmiddellijk volgende is ovcrgeiioineii uil Bi^Miiilut.

" Bij de Indiërs heet "rechts" ook «Zuid". In <le mythologie schijnt (jrflwasti dus pre-

cies te liggen op de breedte en lengte waar de Zuii is tusschen den zomer en den regentijd.

Jammer dat niet gezegd wordt hoc lang de Bnddha iioodig liad om de baan van Oost naar

West te bewandelen.

* Bij de heidensche Indiërs heet ilc Zun : «de gcdpurulc poortc der verlossing".

* Dit ia stellig eene toespeling op liet gejoel van liet zomerfeest , zoo om .St. .Tan.

10
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werd hij zich bewust dat alle Buddha's, na op gelijke wijze langs de

hemelbaan gewandeld te hebben, den regentijd vieren in 't verblijf der

zaligen, om het licht hunner leer aan liiinne moeder te brengen. Hij

deed wat zij alle gedaan liadden, en verdween. Toen het volk hem niet

meer zag, was het hiui alsof zon eu maan van tien hemel verdwenen waren.

De feiten, die wij hierboven vermeld hebben zijn van zoo hoog belang

dat het wel der moeite waard is eene andere lezing ' er van te geven.

De zes dwaalleeraars beraadslaagden eens te Rajagrha over de beste

wijze om »dien asceet Gautama" — zooal.s zij zich uitdrukten — afbreuk

te doen, en zij kwainen door de inblazing van Mara den Booze tot het

besluit, dat het zaak zou wezen met den Buddha te wedijveren in het

ten toon spreiden van bovenmenschelijke macht. Van dit hun besluit

gaven zij kennis aan Koning Bimbisara die, verontwaardigd over hunne

verwatenheid, hen waarscliuwde omdat zij in den strijd tegen de buiten-

gemeene macht des Heeren zouden te niet gaan. Geen gehoor vindende

bij Bimbisara, besloten de dwaalleeraars tot Koning Prasenajit van Kofala,

te Qrawasti, te gaan, omdat deze bekend was als onpartijdig. ^

Onderwijl reed Bimbisara naar de plaats waar de Meester was om

dezen zijne nederige hulde te bewijzen, en daarna weder te vertrekken.

Daarop dacht de Heer ei' over na. waar de vroegere volmaakte Bud-

dha's hun grootste wonderen vertoond hadden en de goden haastten zicli

hem te kennen te geven, dat zulks steeds te C'rawasti geschied was.

Hierop maakte de Heer zich op en begaf zich, omgeven van zijnen stoet

van goden en menschen, naar Qrawasti, waar hij weldra aankwam en

zijn intrek nam in 't klooster van Jetawana.

' Die der N. Buddliisten. Het stuk, vertaald door Burnouf lutrod. 162 vgg., is door

ons , bij gebreke van 't oorspronkelijke , overgenomen , doch zeer bekort.

• In 't Sanskrit wordt "Onijartijdig" uitgedrukt door mudhyasiha , d. i. in 't midden

staande. De ligging van 't (^'rawasti der sage is dus op 90° lengte , waar de Zon op den

langsten dag is. Op dienzelfden dag hield de Bnddba zijne preek over den middelweg ; dat

behoort zoo, als hij op 't midden der noordelijke baan is.
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De c Kvaalleeraars , die diMi Tatliat;ata achtorua reisden, kwamen ook te

dier stede en verzochten onniidilellijk ver;j;unning aan Koning Prasenajit

om niet »dien monnik Gautama" te mogen wedijveren in het doen van

bovenmenschelijke ' wondermaclit. Alvorens zijne toestemming te ver-

kenen, reed de Koning naar 't Jetawana om den Heer met do zaak be-

kend te maken. Daar aangekomen verzocht hij den I^iiddha dringend in

het belang der schejiselen zijne wondermaclit te openbaren. Tot tweemaal

toe werd het verzoek geweigerd; doch bij den derden keer ^ werd het

ingewilligd. Men moet namelijk weten dat, volgens eene onveranderlijke

wet, alle Buddha's gedurende hun levenstijd tien noodzakelijke handelingen

moeten verrichten: 1. de Buddha gaat niet in tot het algeheele Nirwana,

eer dat een ander uit zijnen mond ^ vernomen heeft zelve een Buddha te

zullen worden; '2. eer dat hij een ander wezen heeft bezield met het

voornemen het Buddha-pad niet te zullen verlaten; .'i. eer dat alle die be-

keerd moeten worden, bekeerd zijn; -4. eei- ilat hij drie-vierden van zijn

levensduur voorbij is; * 5. eer dat liij zijne plichten (Dharma) heeft over-

gedragen; 6. eer dat hij twee zijner discipelen als het eerstelingpaar heeft

aangewezen; ^ 7. eer dat iiij uit het paradijs in de stad Sankagya is

opgedaagd; 8. eer dat hij bij het meer Anawatapta het weefsel zijner

vroegere handelingen aan zijn volgelingen heeft ontvouwd; 9. eer dat hij

zijn vader en moeder in de waarheden bevestigd heeft; 10. eer dat hij

het groote mii-akel te (^rüwasti gewrocht heeft.

' Dit woord is letterlijk waar, de Zon is geen meiiscli ; evenmin de planeten.

' «Alle goede dingen zijn drie", geldt evenzeer bij de Indiërs .ils bij ons.

' Het woord voor "mond" beteckent ook »spits, uiteinde".

' Derhalve gaat elke Buddha eigenlijk in tot het algeheele Nirwana op 21 Uccembcr;

tciijniaar ongerijmd, want liij leeft nog écn-vierde van zijn bestaan tot aan 21 Maart,

waarop de nieuwe Buddha geboren wordt. Het is niet onmogelijk, ofschoon niet noodzakelijk

ter verklaring der sage, dat de oudste vorm der Buddha-sajic diigtockcnt uit een tijd en een

land, w.aar het Nieawc jaar met 21 December (bij ons 1 .laiiuarii begon.

' Dit eerstlingpaar zijn de twee .Aijwius der Indiërs: •/ en /5 in den Ham, de Qlriputra

en Maudgalyayana iler IJuddhisten. Of Pali Moggalüna juist weer gegeven is met Skr. Mand-

galyiyana is twijfelachtig, maar zooveel is zeker dat Skr. tora, welks Magndhivorm tola

moet zijn, en Skr. mudgara , welks r in 't Magadhisch wederom in l moet overgaan, jui.sl

hetzelfde bctcckcnen. Verklaarbaar is dus dat M. ook Kolita (eigenlijk .Sanskrit koriia) t!e-

noemd wordt.

10*
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0|) groiiil viiii de/xMi kuitstgenoeimleii pliLht beluof'de de Tatliagata aan

Konin"' Pi'aseiiajit over eene week een alles overtreflende wondei'inacht Ie

ontplooien. Daarop verzocht de konini;- een gebouw voor do wonderen

te mogen oprichten en vroeg, op welki^ plaats? Volgens de inge\ang der

goden gaf de Biiddha ten antwoord dat het gebouw moest opgericht

worden tusschen Crawasti en Jetawana.

Aan de dwaalleeraars werd kennis gegeven van de toezegging des Ta-

thagata's en zij trachtten nu gebruik te maken van den tusschentijd om

hun aanhang te versterken.

Koning Prasenajit had eenen broeder, Kala ' geheeten, een schoon jon-

geling en zeer aan den Heer gehecht. Op zekeren dag wierp een van

's konings vrouwen een krans op den jongeling terwijl hij voorbijkwam,

en zijne vijanden — wie heeft die niet? — gingen arglistig den jongeling

bij Prasenajit zwart maken en zeggen dat hij eene dei' vrouwen uit het

vrouwentimmer verleid had. In onberaden drift liet do koning zijnen

onschuldigen broeder handen en voeten afkappen tot groote droefheid van

het volk, dat om den verminkten Kala stond te jammeren. Op ilat pas

kwam ook Piirana en de vijf andere dwaalleeraars er liij . en <le vrienden

van den jongman bezwoeren hem den ongelukkige te herstellen. Doch

Piirana antwoordde: »Hij is een volger van dien asceet Gautama; aan

Gautama komt het toe, Kala in den vorigen staat te herstellen". De arme

Kala besefte dat niemand hem zou kunnen lielpen behalve den Tathagata

en hief het volgende lied aan:

»Hoe is het, dat de Heer van 't heelal niet den treurigen staat kent,

waartoe ik vervallen ben? Aanbidding zij dat Wezen, vrij van hartstocht,

dat vol mededoogen is voor alle schepselen!" ^

Zijne bede werd verhoord: de Tathagata gelastte Ananda met eene

' Het woord beteekent "tijdperk, tijd", maar ook "Zwart". Deze Kala is vermoedelijk

dezelfde, die ook elders voorkomt in het gevolg vau deu Zonuegod en tot audereu uaam

Matliara draagt. Matliara is de vader van {^'iLriputra's moeder.

* Be mythe van Kala schijnt de Buddhistische tegenhanger te wezen der sage vau den

Wedischen Cuna^fepa, wiens naam aan het Grieksche Cyuosura beantwoordt, lu hoever

Indiërs en Grieken dezelfde ster er onder verstaan, is nog niet ouderzocht.



n K li r M II H A. IM)

spreuk, <lie hij lifin vuürzegile, Kala te lierstellcu. Zulks f;csiliieil(li', ni

niet alleen dat de joiip:man hersteld werd, maar hij bereikte ook terstond

den derden gi-aad van heiligmaking, dien van Anagamin. Daarop wind

hij dienstbode in 't klooster, veranderde zijnen naam in dien van Gan-

daka ' en weigerde ooit weder bij Praseiiajit terug te komen; hij wilde

niets anders dan den Heere bhjveii dienen.

Inmiddels was er o[i bevel van den koning tusschen de stad en het

Jetawana het gebouw voor de wondervertooning verrezen. Het was een(>

hal, met vier zijden, ieder 100,000 el lang, en met eenen troon voor

den Heer. De aanhangers tier dwaalleeraars hadden ook voor ieder van

deze een verblijf ingericht.

Op den vastgestelden dag zorgde Koning Prasenajit te bestemder plaatse

aanwezig te zijn, en de 6 Tirthaka's met hunnen troep van aanhangers

verauimden ook niet, tijdig te verschijnen. Dewijl de Tathagata nog niet

te zien was, vroegen de zes, ieder op zijn plaats gezeten, aan Koning

Pra.senajit: «Waar blijft nu die asceet Gautama?" «Wacht een oogon-

blik", antwoordde de vorst en hij zond een jongeling, Noord (Utfara)

geheeten, om den Heere te verwittigen, dat het oogenblik gekomen was.

Noord voldeed aan 's vorsten V)evel en keerde, na den Tathègata gesproken

te hebben, ten gevolge van diens w-ondermacht door het luilLliniin heen

bij Pra.senajit terug. Toen wendde de koning zich tot de dwaalleeraars

met de woorden: »Gij ziet welk wonder di' Heer gewrocht heeft; doet

gij er ook een op uwe beurt." Doch zij roerden zich niel en antwoord-

den: «Koning! er is hier zoo'n groote menigte volks. Hoe zidt gij kun-

nen weten of wij hel wonder gewrocht hebhen dan wel die asceet

Gautama?"

Alstoen verdiepte de Heer zich in gemijmer, van dien aard dat men

uit het sleutelgat ^ eene vlam zag t<; voorschijn komen, welke zich ovei'

het voor hem bestemde gebouw uitbreidde en hel in lichter laaie gloed

Ganda, waarvan Gan(l.ika een verkleinvorm is, beteekent o. a. een bepaaW nstrononiiscli

tijdpunt, en ook de ster llegiilus.

• IJer hemelpoortc natuurlijk.
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zetto. J)(' (Iwauliccraars iir.iuktoii ilcn lionliip: opmerkzaam o]i den rossen

p-loeil en verzochten hem den linuid te kitini ItUisschen. Maai', nno; vóór-

dat liet water het gebouw liereikte, doofde de brand van zelf uit, door

de eigene kracht van den Buddlia en de macht der goden. Wederom

noodigde de koning de ketterhoofden uit om op hunne beurt een wonder

te toonen, doch zij maakten zich er van af met hetzelfde antwoord als

bij gelegenheid van 't eerste mirakel.

Daarop liet de Tathagata een licht schijnen, schitterend als goud, het-

welk de gansche wereld met een heerlijken glans vervulde. Ook nu

wachtten de kettersche leeraars zich wel, aan de uitnoodiging van Pra-

senajit gehoor te geven. Evenzoo ging het, toen Gandaka, de gewezen

Kala, thans dienaar van het klooster, uit het land der Hyperboreeërs

terugkwam met een stek eener geelachtige bloem, en Ratnaka, een ander

bediende, van den berg Gandhamadana met een stek eener roode bloem,

en beide de stekjes zetteden achter het voor den Buddha bestemde

gebouw.

Vervolgens plaatste de Tatliagata zijne beiile voeten op den grond, en

daarbij liadden dezelfde verschijnselen plaats als toen hij den zetel onder

den l)oom tier Kennisse ging innemen. Ten gevolge der aardbeving waar-

van liet wonder vergezeld ging, bevroedden 500 Wijzen wat er te Cra-

wasti gaande was en onmiddellijk maakten zij zich op om naar gezegde stad

te gaan. Met den zegen van den Buddha bewandelden zij liet voor één persoon

te bewandelen pad en zagen reeds van verre den Heer met zijne 32 ken-

teekenen. Groot was hunne verrukking. De kinderlooze kan zicii niet meer

verheugen over de geboorte van eenen telg; de arme niet meer over het

vinden van eenen schat, dan de schepselen, bij wie de vorige Buddha's de

wortelen van den Dliarma geplant hebben, zich verblijden bij den eersten

aanblik van den Buddha. De 500 Wijzen verzochten daarop in de Orde

van den Tathagata te worden opgenomen, Iietgeen hun toegestaan werd,

waarop zij weder verdwenen.

Nu was het oogenblik gekomen, waarop de Heer zich naar het voor

liem Ijestemde gebouw begaf en den hem bereiden zetel innam. Aan-
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stonds schoten er stralen uit zijn licliaain die het gansclie gebouw met

een tint als van goud bedekten. Het was op dat pas dat Siidatta, '

Maudgalyayana en andere ijverige volgers zich aanboden om wonderen te

verrichten, doch de Meester wees liun aanbod van de hand, en wrocht

daarop zelf, op dringend verzoek van Prasenajit, schitterende mirakelen,

züó schitterend, dat hij na den alloop tot de discipelen kon zeggen:

)iDe vuurvHeg Hclit, zoolang de zon niet schijnt, maar zoodra liet

gi'oote licht verrezen is, zwicht het insect voor de zonnestralen en liclit

niet meer."

»Evenzoo hadden deze dwaalleeraars het hoogste woord, zoolang de Ta-

thagata niet sprak; maar lui de volmaakte Buddha heeft gesproken, heeft

de kettersche leeraar niets meer te zeggen en zwijgen zijn aanhangers

gelijk hij."

Hoe luisterrijker w'onderen de Tatliagata vertoonde, hoe meer de on-

macht der Tirthaka's aan een ieder blijken moest. Pürana K^pyapa

besloot nu eene laatste wanhopige poging te doen en door de verkondiging

zijner kettersche leerstellingen den verloren invloed te lierwinnen. De ge-

volgen waren gansch anders dan liij berekend had. Want nauwelijks

had hij zijne stellingen voorgedragen of ze lokten tegenspraak uit bij de

andere ketterhoofden. Zij kregen hevigen twist ond(^i' elkander, die zóó

hoog liep, dat Purana ^ het veld ruimde, en in waidioo]) zich, met

een kruik gevtdd met zand aan den hals. in een ]ilas wieip en

verdronk.

' Anders genaamd An'ithapiïidika Hij dr.-iagt hier den bijnaairi van . riiii;" ihi/ia);

waarom weten «ij niet.

• Pörana's sprong in den plas is ook bij de Zuidelijken bekend, zooals blijkt uit JJigandet,

I, 216. Toen namelijk de Buddha, in 't vooijaar, op miraeulcuse wijze, eeneu mangoslam

met bloesems beladen uit den grond liet opschieten , bond Pftrai.ia in wanhoop zich ccii kruik

om den bals, sprong in 't water, kwam deerlijk om en kwam terecht in de onderste hel

(d. i. 't nadir). IJe mangobloesem kondigt de lente aan ; het wonder kan dus niet te (^lü-

waatS zijn geschied, want daar komt de zon eerst in den zomer. Doch Uigandet bezigt de uit-

drukking -het land van Criwasti", en daartoe kan men rekenen de gaiische Noonlbaan der

zon. De kruik lijkt wel de Amphora (Waterman) des Dierenriems te zijn. In dit "eval is

de mythe betrekkelijk jong, niet ouder dan 20(J v. Chr.



152 n K H i' 11 II II A.

Uaiir, iii liet kouilc water, zagen de vijf ainleren het lijk van Prirana. '

Zij liaalden liet er uit en verwijderden zich.

Inmiddels sehiej) de Heer een tooverevenbeeld van zich zelven, waaraan

ook de 32 kenteekenen ziclithaar wai-en. Nn is het een vaste regel dat

alle Buddha's niet zulk een tooverbeeld spreken; derhalve deed de Tatha-

gata het thans ook.

Na aldus dooi' wonderen de harten des volks gunstig gestemd te hebben,

hield hij eene preek over de 4 hoofdwaarheden, met dat gevolg dat ette-

lijke honderdduizenden van wezens in het genot gesteld werden van een

der vier graden van heiligmaking.

Daarna verdween de groote Meester.

Gedurende diie maanden bleef hij in 't rijk dor zaligen, evenwel niet

onafgebroken, want liij moest dagelijks zijnen rondgang doen om voedsel

te bekomen. Wegens die regelmatig terugkeerende tijden van afwezigheid,

schiep hij eenen anderen Buddha, die als zijn plaatsvervanger zijne moeder

in de Metaphysiea inoest onderrichten, terwijl liij zelf naar 't Noordelijk

gebergte ging, de tedere twijgjes van den wonderboom at en zijn gelaat

in het meer Anawatapta '^ wiescli. Daar kwam dan zijn discipel Qariputra

om orders te ontvangen voor hetgeen er op aarde moest verricht worden.

Züodra de bepaalde tijil verstreken was, daalile de Tatliagata langs drie

' Later stond Piiraiia weiier gezond en friscli uit den doode oj) en toonde hij nog niets

geleerd te hetbcu, niets vergeten te zijn. Bij Scliiefner 273 zijn alle zes reeds bij de zoo

straks te vermelden tijdelijke atweziglieid des meesters weder aan 't kwaadstoken.

' J). i. Nooit-beschenen of Ondooibaar. Het moet ergens in *t Sueeuwgebergte liggen of

bij de Noordpool, waar ook de berg Meru te vinden is. Zonderling en nog onopgehelderd

is het verschijnsel dat de Noord- eu Zuidpool in de Indische mythologie gedeeltelijk hun

rollen gewisseld hebben. Zoo wordt de onderwereld, beheerscht door den Doodengod Yania, aan

de Zuidpool geplaatst, hoewel oorspronkelijk hij, de Indische Pluto, ook in 't Noorden moet

gewoond hebben, evenals Kubera, de Indische Plutus. Daidclijk evenwel is het waarom Ili-

wana, de demon des winters, naar Ceilon verplaatst is; immers de Wintergod moet zijnen

zetel daar opgeslagen hebben, waar de zou om 21 December komt, d i. aan deu hemel in

't Zuidelijkst pimt der baan. Nu was Ceilon het Zuidelijkste punt van Indië; het hemelsche

Zuidpunt is vervornul tot het aardrijkskundige Zuidjiunt.
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trappen, ilnor tlcii kniisteiiaar iloi' goden. Wicwakannan, fcemaakt, nerlei'

l)ij (Ie stad SanktVya .
' waar ^'ariputia hem afwarlitle. Vau hier toog

hij naar Cniwasti en hetmk het klooster van Jetawana. ^ '

25. DE nunniiA c.ELASTEnn «oor eexe non.

De groote opganir dien de leer van den tienmachtigen Meester hij zijne

eerste ontwaking ten lichte onder goden en inenschen maakte, en de voor-

deden welke de congregatie uit de mildheid der vrome leeken tiok. ver-

vulden het hart der kettei-sche leeraar.s met nijd en afgunst. Gelijk vuur-

vliegen ^ hij de opkomst der zon, stonden zij daar, midden op de haan,

moiTende: »Is die a.sceet GJautama een Ruddha, wij zijn ook Buddha's;"

en zij hielden i"aad onder elkander hoe zij den Heer eene smet zouden

kunnen aanwrijven en hem voor de oogen des volks ten val brengen.

Een hunner gaf den arglistigen raad dat men ter bereiking van het be-

oogde doel zich zou bedienen van de bekoorlijkheden van zekere jonge non

hunner secte. Zij heette Ciiïcö, en was uitnemend .schoon, als ware zij

eene hemelsche nimf. uit wier lichaam stralen sclioten. Het voorstel werd

aangenomen.

Als de jonge non daaro}) in den kloostergaard gekomen hare eerbiedige

opwachting maakte, sprak niemand der Tirthaka's haar toe. Met bevreem-

ding vroeg zij: »wat heb ik misdreven, eerwaarde vaders, dat gij mij

niet toespreekt?" — «Zuster", was het antwoord, »kent gij den asceet

' Deze stad, evenals zooveel andere in de legende, heeft werkelijk bestaan. De reden dat

ze in de mythologie voorkomt, ligt in den naam. Deze lijkt — en dat is voldoende — afge-

leid van tankitfa , verschijning. Wij zouden de aardigheid in onze taal kunnen nabootsen

door te zeggen: -de IBuddha is, uit de Klyscesche velden teruggekeerd, het eerst opgedaagd

aan den Helder".

• Volgens de Tibctaansche Icvensbeselirijving, bij Schiefner 273, daalde de Ruddha de

trappen af den 22*"" van de middelste herfstmaand.

' Men lette op de overeenstemming tusschen de N. en Z. bronnen, juist in schijnbare

kleinigheden. Hierboven hebben f«'ij hetzelfde beeld gehad om dezelfde zaak figuurlijk uit te

dmkken. In Dhammapada 338 is kliajjopatiaka eene fout voor k/iajjotanaka, in bctcekenis

Saiikrit khadyota , vuurvlieg; maar ctjTnologisch ook "Ccn licht van *t linnnmcnt"; khadifoiaiia

is -de zon", maar heeft zonder deu minsten twijfel ook den ruimeren zin gehad van «planeet".
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Gautaina, die ons zooveel afbreuk doet en de door ons genoten voordeelen

en eerbewijzen gaandeweg aan zich trekt?" —• »Ik ken lieni niet, eer-

waarde vaders, maar zegt mij wat gij wilt dat ik tloe." — «Indien gij

ons genoegen wilt doen, zuster, leen er u tlan toe om dien Gautama een

klad aan te wrijven, opdat hij voordeel en aanzien derve." — «Goed,

eerwaarde vaders, laat mij daarvoor zorgen en maakt u niet ongerust",

zeide de schoone jonge non en vertrok. Met echt vrouwelijke sluwheid

bedacht zij het volgende plan, waaraan zij dadelijk een begin van uit-

voering gaf.

Op het uur dat de burgers van (^rawasti na de preek uit liet klooster

van Jetawana kwamen en huiswaarts keerden, ging zij met geurige kran-

sen in de hand en in een schitterend karmozijn gewaad gekleed, den weg

op naar gezegd klooster, en als de lieden haar vroegen: »waar gaat gij

naar toe?" antwoordde zij: «wat gaat het u aan, waar ik naar toe ga?"

Intusschen begaf zij zich dan niet werkelijk naar Jetawana, maar naar

't dicht daarbij gelegen klooster der Tirthaka's. Daar bleef zij dan over-

nachten en 's morgens, tegen den tijd dat de Buddhistische leeken uit de

stad kwamen om hun devote morgenopwachting te maken, ging zij dezen

te gemoet, net alsof zij den nac^ht in 't Jetawana-klooster liad doorge-

bracht en van daar afkwam om de stad weer in te gaan, en als men

haar vroeg: «waar hebt gij van nacht geslapen?" antwoordde zij: «wat

gaat het u aan, waar ik geslapen heb?"

Nadat zij deze manier van handelen meer dan een maand lang had

volgehouden, ging zij een stap verder en gaf zij op elke tot liaar ge-

richte vraag waar zij geslapen had ten antwoord: «ik heb den nacht in

't Jetawana-klooster doorgebracht met den asceet Gautama, in één slaap-

salet". Zoodoende wist zij vermoedens op te wekken bij de eenvoudige leeken,

die niet wisten wat zij er van gelooven moesten. Na verloop van drie of

vier maanden wikkelde zij doeken om haar buik ten einde zicli het voor-

komen van eene zwangere te geven en met behulp van dat middel wist

zij de onnozele zielen wijs te maken dat zij door den asceet Gautama

bezwangerd was.
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Omstreeks de negende ni;iaud houd zij zich een liol stuk liout voor deu

Ijuik en nam andere kunstmiddelen te haat om zich een kwijnend voor-

komen te geven. Zoo toegerust begaf zij zicii iu deu avondstond naar de

kerk, ' terwijl de Tathagata op don predikstoel de Wet verkondigde.

Onbedeesd ging zij vóór hem staan en voegde hem toe: ».\au het volk

verkondigt gij de Wet met zacht geluid cu houigzoete lippen, maar ik.

rampzalige, ben door uwe scludd bezwangerd, zoodat ik thans iu hoogst

zwangeren staat veikeer! En toch hebt gij niet naar een geschikt kraam-

vertrek te mijnen behoeve uitgezien of gezorgd voor olie, boter en verdere

benoodigdheden ! Eu niet alleen dat gij u zeiven daar niet om bekommerd hebt;

maar gij hebt niet eens aau een uw-er gedienstige discipelen of aan ileu koning

van Kosala , of aan Auathapindika of aan de voorname leekezuster Wipakhii

opgedragen, te zorgen voor hetgeen ik, arme, behoeven zal. Gij weet wel

mingenot te smaken , maar voor uw kroost zorg te dragen weet gij niet."

In dier voege smaadde zij deu Tathagata ten aanhoore der volle verga-

dering, als poogde zij de heldere maan te bezoedelen met drek. De Ta-

thagata. in zijne preek gestooi'd, riep met de stem van eenen brullenden

leeuw: sOf hetgeen gij zegt waar is of onwaar, zuster, dat weten alleen

ik en gij." »Ja, dat is wel waar!" hernam zij met onverstoorbare onbe-

schaamdheid. Op d.it oogcublik voclili' Inilra, de hemelkoniug, dal de

plaats waai'op hij zat warm wei'd en ontwaarde dat de jonge non CincS,

den Meester belasterde. Ten einde de zaak uit te maken, verscheen hij,

van vier engelen vergezeld, op het tooneel van het schandaal. De cugeleu,

die zich in jonge muisjes veranderd hadden, gingen aan 't werk en heten

fluks de touwen waarmede de houten bol bevestigd was door, zoodal het

hout de onbeschaamde, wier bedrog nu aau 't licht kwam, op de voeten

' In 't oorspronkelijk dhammasabhd, «.Lirondcr in de kerkelijke terminologie verstanii

wordt de zaal der geestelijke 3.imcnkoni5t, en de vergaderde menigte, maar eigenlijk is het di:

gcrechtszaal , en bedoeld is de zaal of het gezelschap van Dharma, Yama, deu god der ge-

rechtigheid en rechter der dooden, den Indisehen 1'lnto. In de mythologie is de Dharma-

9abh& het schimmenrijk, later verplaatst naar het Zuiden, maar in waarheid gelegen in

't Westen, waar de eilanden der gelukzaligen en den tuin der llcsperiden liggen, waar de zon

ondergaat.
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viel en de teenen vci-l>iijzel(le. Toen schreeuwden ile niensclien: «die lee-

lijke tooverheks heeft den volmaakt wijzen Buddha belasterd" , kwalsterden

haar op 't hoofd en joegen haar met kluiten en stokken den kloostergaard

uit. Toen de misdadige non liuiten 't bereik van 's Meesters gezicht was,

spleet de aarde, eene vlam uit de onderste hel opgestegen schoot uit den

geopenden afgrond te voorschijn en in die vlammen gehuld als in een

rood ' laken, daalde de snoode Ciiïca tot in de diepste der hellen. Te

gelijker tijd waren de dwaalleeraars hun voordeel en aanzien kwijt, terwijl

de tienmachtige Meester ze nog zag toenemen.

Den volgenden dag werd er in de kapel vóór den aanvang der

preek over niets gesproken dan over de harde, maar welverdiende

straf, welke de novice Cifica zich op den hals had gehaald, doordat

zij iemand, zoo deugdzaam en eerwaardig als de Volmaakt-wijze, zoo

schandelijk belasterd had. Toen de Leeraar, die inmiddels zelf in de

kapel gekomen was, vraagde wat het onderwerp van hun gesprek was,

deelden zij het hem mede. Daarop sprak hij : «het is niet voor de eerste

maal dat Cinca mij valschelijk beticht heeft; ook in een vroeger bestaan

heeft zij hetzelfde beproefd" , en hieruit putte hij aanleiding om hun een

geschiedenis te vertellen uit den tijd dut hij de Bodhisatwa Mahapadma was.

2f). HET OUDE ECHTPAAR. TWEEDRACHT IN DE CONGREGATIE.

DE BUDDHA ZONDERT ZICH WROKKENDE AF.

In het achtste jaar bleef de Heer gedurende het regenseizoen in 't Her-

tenpark van Bhesakala-wana bij den Dolfijnberg ^ in 't land der Bharga's.

' De tekst heeft kuladaUiija, wat in 't geheel geen woord is; bedoeld moet zijn kulatat-

t'uja , dat, zooals uit het Sanskrit blijk, te gelijkertijd «rood arseuiekachtig" en «voor eene

onkuische bestemd" beteekent.

• Oe Dolfijn (fifumara, fin(umitra) is de naam van een sterrebeeld, waarin zich de zon

op zekeren tijd van 't jaar bevindt. In den Rgweda wordt de Dolfijn naast den Stier genoemd

,

waaruit men wellicht mag opmaken dat zij 180° van elkaar staan. Dit strookt evenwel niet

met den afstand tusschen den Dolfijn en den Stier der Grieken , zoodat de plaats en dus ouk

de rol deze Indische sterrebeeldeu nog onzeker is.
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Na do ïiluitiiig van de groote vacantie trok liij wederom, als naar gewoonte

het land door, al predikende.

Onder zijne nieuwe bekeerlingen behoorde ook een bejaard echtpmii',

Nakida's vader en Nakula's moeder, uit den brahmanenstand. Beide had-

den in vroegere existenties in een naiiwen graad van bloedverwantscliap

tot den Bodhisatwa gestaan en de lierinnering aan die betrekking werd

terstond bij hen levendig zoodra zij den liudilha weerzagen. De Meester

vergold hun al het goede dat zij weleer hem bewezen hadden door hun

den Dharma te verkondigen en hen tot het pad des heils te brengen. Den

volgenden dag, toen de oudjes de eer hadden den Heer bij zich te gast te

zien, lichtten zij in alle bescheidenheid het volgende verzoek tot hem:

»Heer! wij zijn reeds in zoo menige existentie een gelukkig echtpaar ge-

weest; nooit heeft krakeel of twee(haeht ons huiselijk geluk gestoord. Wij

snieeken u. dat wij bij het herijoren wonleii in dezelfile liefde mogen her-

eenigd woi-denl" De Heer willigde hunne bede in en verklaarde hen ge-

zegend onder de kinderen der nienscheii. '

(>[) uitnoodiging van drie vrome burgerlui uit Kauptobi, die den Ta-

thagatii te Waicali ontmoet hailden, bezocht hij eerstgenoemde stad en iiani

zijn intrek in ileu Ghoshita-hof. - waar hij met 500 discipelen den 'J'''^"

stillen tijd doorbracht.

Te KaufAmbi ging het met de uitbi'eiding der leer niet voorspoedig. '

Verdiielig over de kuipeiijen der kettersche leeraars, poogde Ananda den

Heer over te halen om naar elders te vertrekken, doch te vergeefs. Vin

wat nog bedroevender was dan de iieirnclijke of o])enlijke tegenwerking der

dwaalleeraai's, was de tweedracht welke onder de leden der congregatie

zelven uitbrak. De aanleiding daartoe was het volgende.

' Deze lieve sage scliijiit de IndiscUe tegenliauger te zijn van den mythe van Pliilemon en

Uaacis bij de Grieken. Het verhaal is door ons overgenomen uit Bigandet.

' Bij de Noordelijken: Glioshawata-hof. Beide kan men vertalen met Bnldcr-hof. Wil-

lirht dus het stcrrebcchl SwiUi, -windrijk", waar de zon omstreeks 500 v. C'hr. tc"en

'I laat«t van .\ugu8ta9 stond, en naarmate de mythe onder is, nog vroeger in 'l seizoen.

• Volgens de .\. overlevering (bij Schicfner 269^ bekeert de Tathagata den koning van

Kau^-Ambi, IJdayaiia, en treedt 's konings zoon llashtra])illa in den geestelijken stand.
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Eoii (Ier iiKmiiikcn liiul ziili aan oeiie ovortiviling schuldig gemaakt en,

gestijfd door eenige der Ijroeder.s, zijn ongelijk niet willen bekennen. De-

genen welke hem wèl schuldig aclitten, eischten van hem dat hij zijn on-

gelijk bekennen zou. en toen liij zulks weigerde, deden zij hem in den

ban. Nu was de broeder dien de ééne partij dood verklaard liad een zeer

geleerd, knap en alleszins zedig, onbesproken man. zoodat het hem geen

moeite kostte zich den zedelijken steun te verzekeren van diegenen onder

de broeders welke zijne zienswijze deelden; ja zelfs bij de andersgeloovige

monniken van Kaufambi vond bij de door hem verlangde ondersteuning.

Alle die zijn partij gekozen hadden begaven zich nu naar de anderen, die

hem in den ban gedaan hadden, en verklaarden dat de man onschuldig

was en bijgevolg de uitgesproken lian onrechtmatig en nietig. Hierdoor

liet zich de tegenpartij echter niet overtuigen, en de twist nam gaandeweg

in hevigheid toe.

Onmiddellijk nadat de Meester door een der monniken bekend was ge-

worden met hetgeen er gebeurd was, berispte hij met gepaste strengheid

eerst de eene, dan de andere partij over hunne overijling en vermaande

hij hen met dat onzalig gekijf op te houden, opdat er geen schem-ing in

de congregatie komen mocht. Alles om niet : de twist liep al hooger en

hooger; de beide partijen leefden geregeld op voet van oorlog, en tartten

en beschimpten malkander met wooi-den en geljaren, zoodat de menschen

er schande van spraken.

Eens toen de Heer op nieuw zijne ernstige aanmaning tot eendracht

herhaalde, had een der broeders zelfs de onbeschaamdheid hem toe ie

voegen: ))Heer en ÏNIeestcr der Wet, houd gij uw gemak en geef u over

aan zalig gendjmer over de Wet tot wier erkentenis gij gekomen zijt, en

wij zullen met ons kijven, twisten en krakeelen onzen eigen weg wel

weten te vinden." Nog bewaarde de Buddha zijne gewone gelijkmoedig-

heid en trachtte de gistende schare door een lang stichtelijk verhaal tot

bedaren te brengen, docli ook dit miste alle uitwerking. De dwazen

stelden zich aan als bezetenen, en de Meester, wel inziende dat zij niet

tot rede konden gebracht worden , verwijderde zich.
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Als liij den volgenilen dag zijne gewone ronde deed om voedsel op te

halen, besefte hij hoe langer zoo duidelijker dat het beter i.s in eenzaam-

heid te wandelen dan niet dwazen om te gaan. In het klooster terugge-

komen zeide hij een lied op, waarvan het slot ongeveer aldus luidde:

«Gelukkig hij, die eenen trouwen en veretandigen vriend bezit, want met

dien verbonden zal hij alle hinderpalen overwinnen. Maar zoo hij zulk

eenen vriend niet vinden kan, is het beter dat hij als een koning die het

rijk verloren heeft eenzaam wandelt, gelijk een olifant in 't wilde woud.

Ja, beter alleen te wandelen dan in 't gezelschap van den dwaas. Laat

de wijze zijn eenzaam pad betreden, het kwaad schuwende, en rustig zijn,

gelijk de olifant in 't wilde woud." ' Daarop verliet de Heer Kaucambi

en toog naar het dorj) Balakalonakara , waar zijn discipel Bhrgu verwijlde.

Liefderijk door Bhrgu ontvangen, bleef hij daar een korte poos om zijne

reis voort te zetten naar het hertenpark van Pracinawanpa, waar zich toen

tei' tijd .\nuruddha, Nandika ^ en KiuJjila bevonden. Hunne voorkomend-

' In dit lied spreekt de wereldsche wijsheid en heerscht de tiere gezindlieid van (ten Uei-

(lenschen Indiër. Het schijnt slecht te strooken met de onverstoorbare gelijkmoedigheid en

blijheid van den Buddha, maar toch houden wij het er voor dat het lied te rechter jilaatse iu

den mythe is aangebracht, want hoe verheven en boven 't stoffelijke gewemel de Zonnegod

ook straalt, hij kan ook toornig worden; de vriendelijke Mithra is vergramd oj) de boozen

en held AchiUes trekt zich te midden van den strijd , wrokkende , in zijne tent terng. De

twistende monniken zijn de wolken, die ook met pakshas , d. i. vleugels, Uankeii worden

voorgesteld; en paksha bcteekent ook -partij"; van daar de twee -partijen" der monniken.

' Ue zes (ïikva's, boven vermeld oji bl. 118, zijn: Bhadrika, Annruddha, Auanda, Hhr;;u,

Kimbila en Dewadatta. Evenzoo Milindapanhü j). 107. iJerbalve moet Xandika = Ananda

= .N'anda zijn. \u zijn de zes niets anders dan de ü planeten beneveus de maan (l)ewadatta),

in den stand dat zij in conjunctie gaan treden met den Heer "the great sun , earth's nni-

versal Lord" zooals VVordsworth zich uitdrukt Bhadrika is vermoedelijk Mars, die ook

Manggala, de heilvollc, heet; immers bhadrn is ook "heilvol." Bhrgu is overbekend als

Vcnus. Kirabila zal Saturnus zijn. Anuruddha of Aniruddlia en Ananda schijnen hier en

daar verward te worden. Daar de laatste hoofdzakelijk als Bnddha's satelliet, steeds in diens

onmiddellijke nabijheid optreedt, schijnt hij in de eerste phaats Mercurins, en blijft voor den eerste

de rol van .Tupitcr over. BIdcrs heet Aniruddlia mahda dtmd d. i. het verstand, de buM/i't

,

en Brhaspati (.fupitcr) komt als god der rede, der wijsheid voor. Doch ook andere rollen

worden hem toegedeeld. Beide, Ananda en Aniruddlia, hebben nok trekken met den Maau-

god gemeen; Mercurins heet ook trouwens Maanzoon", d i verwant in wezen met de Maan.

I>ezclf(le verwarring heerscht er ten opzichte van den vrouwolijken naam TAra , die nu eens als gade

voorkomt van .Fupitcr, dan van den Maaiigoil , dan weer van Amoghnsiddha (wiens naam in
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heid jegens; lieia en liuiiiir liefelijke ivniliaclit waren hem een zoete troost.

Na hen in den geloove bevestigd en vei'sterivt te liebben, nam hij af'sehuid

en vertrok naar Parileyaka. Terwijl hij liier, in een kri'upi'lhnsch neer-

gezeten, terugdacht aan de woelige tnoiieelen te Kaufanibi en de twist-

zoekers, merkte hij eenen mannetjes-olifaMt op , die vooi- de gansclie kudde

voedsel en water haalde en tot loon daarvoor door de anderen geduwd

en gestooten werd. Zie! zoo was ln't ook hem zeiven gegaan: ook zijne

weldaden waien met snooden ondank en ongehoorde onbeschoftheid ver-

golden. En de groote olifant, als herkende hij eenen lotgenoot, naderde

hem vriendelijk en voorzag hem van spijs en drank. '.

Nadat de ]5udilha daar in de wililernis van Parileyaka'-' het lOic regen-

seizoen bad doorgebracht, trok hij naar 't Jetawana-klooster bij Qrawasti *.

Middelerwijl waren de oproerige mniniiken te Kaupiimbi tol bedaren ge-

komen ten gevolge van de houding der geloovige leeken , die woedend

waren over de onwaardige beliandeling, ilen Meester aangedaan, en op-

hielden met bun liefdegaven en eerbewijzen aan de twistmakers. Door

den nood gedrongen besloten de laatsten tot den Heer naar Qrawasti te

gaan om ilen twist uit te maken. Ter bestemder plaatse gekomen, legden

de twee partijen liet geschil bij. De schuldige monnik bekende zijn on-

beteekenis met Aiiiruddha overeenstemt). Upüli, de barbier, is de verpersoonlijkte eklijis;

in RgweJa 10, 28 wordt de eklij)s aangeduid met Kshura , scheermes, wijl zij de liaren,

d. i. de stralen afscliecrt- Ook heet de eklips Miiiida , de kaalgeschorene.

' Olifant, gelijk wij boven reeds gezien hebbeu, is een der Indische rhetorische termen voor

wolk. In Dhammapada ]). 106 maakt onze olifant ook een warm bad klaar voor den lieer,

na door wrijving van hout met zijn snuit vuur aangemaakt te hebben. Het vuur is het

bliksemvuur uit de wolk.

" Indien men kon bewijzen dat dit woord, gelijk het op den eersten a.iublik lijkt , afgeleid

is van pari-leijam, om, aan 't einde van deu Leeuw', zoodat jD(?rj7«yaia ware "Onmiddellijk na den

tijd van *t sterrebeeld den Leeuw vallende" , dan zou het met de authenticiteit van alle stuk-

ken , waarin 't woord voorkomt, gedaan zijn, want lei/a is aan 't Grieksch ontleend eu die

ontleening kan bij geen mogelijkheid vóór de 3de eeuw v. Chr. plaats gehad hebben, wel

ecuwen later Vooralsnog kannen wij 't voldingend bewijs niet levereu.

* Wij hebbeu hier Mahawagga 10, 5 gevolgd Dhumuiapada 107 geeft eene meer opge-

smukte voorstelling: de Tatha^ata wordt namelijk op verzoek van Auathapindika en Wiij^khü

door Ananda en 500 jongeren afgehaald om naar (Jrüwasli over te komen. Deze voorstelling

zou wel eens de (judere kunnen zijn.
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gelijk eii de zoen werd getroffen. De Meester verordende op welke wijze

en niet welke formaliteiten de l)an opgelieven en de kerkvrede bezegeld

moest worden en daarmede was de eendracht der geloovigen in de Wet

hersteld. *

'27. GELIJKENIS VAN DEN ZAAIER. GEVAL MET DEN BRAHMAAN

TE VVERANJA. WIJDING VAN RAHULA. BEZOEK VAX

MAHANAMAN. STRAF VAN SUPRABUDDHA.

Gedurende het gansche ll'^'" jaar liii'ld de Heer zijn verblijf bij Rajagrlia,

met uitzondering van een tocht dien hij ondernam naar den Zuiderberg. ^

In deze landelijke streek, waar veel laiidliduwende brahmanen woonden,

schepte de Tathagata er groot behagen in, gesprekken aan te knoopen met

de lieden die bozig waren op 't veld hun bedrijf uit te oefenen. Op zekeren

dag vierde de brahmaan Bharadwaja bij gelegenheid van den oogst een

landelijk feest. De Tathagata, die vroeg in den ochtend zijne ronde aan-

ving, met den bedelnap in de hand, ging bij de drukke menigte kijken,

en ontving van sommige onder 't volk die hem kenden een nederigen gi'oet.

Zulks verdroot Bhè.radwaja, die eenigszins wrevelig den Heer toevoegde:

sMonnik! ik ploeg en zaai, en zoodoende verschaf ik mij bel noodige

voedsel. Mij dunkt, gij zoudl nok beter doen met evenzoo te ploegen en

te zaaien en op die wijze den kost te verdienen." sWel", antwoordde

de Buddha, »ook ik ploeg en zaai, en na die taak vervuld te hebben,

eet ik". Verw^onderd hernam de brahmaan: )>(lij liewoert ook een lainl-

bouwer te wezen, maar waar zijn de blijken er van? Waar zijn uwe

trekossen? en het zaad? en di' jiloeg?" Toen sprak de [leer: «Zuivere gezind-

heid is het zaad dat ik zaai, en de goede werken zijn de regen die het zaad

doet gedijen. Kennis en wijsheid zijn de twee deelen van di'U ploeg, de

Wet is het handvat, en ijver is de trekos. Aldus ploegende roei ik het

' Wij zoudeu zeggen: «liet was wéér mooi weJer" , in cigcnlijkeiL eii in ovenlradilclijkcn zin.

• Dit schijnt men althans te moeten o|iiiiak(Mi nil .MahSwaggn 1 , 53 in vrrbanil roet 8, 12.

II
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nnkiuiil lier verkeerde begeerte uit, en <le oogist is het onsterfelijke Nir-

wana." De brahmaan was iloor deze gelijkenis zóó getroffen dat hij zich

tot de zaligmakende leer bekeerde en Ijelijdenis des geloofs aflegde. *

In het 12'^" jaar vertoefde de Tathagata eenigen tijd te Werafija, waar

hij heengetogen was op nitnoodiging van zekeren brahmaan. Door toedoen

van Mara, den vorst der Duisternis, werd de brahmaan weder afvallig

en ontstond er een hongersnood in de streek, zoodat ook de monniken

wegkwijnden. De eerwaarde presbyter Maudgaly^yana de Groote kwam

zelfs tot het wanhopig besluit om in 't land iler HvTJerboraeërs ^ voedsel

te bedelen, maar de Meester hield hem terug en van .stonden aan waren

de monniken niet meer bekommerd om hvni levensonderhoud. Na een

\eiblijf van drie maanden zag de Buddha dat de afvallige brahmaan weder

in den schoot der gemeente wenschte terug te keeren. Hij bevestigde

hem derhalve op nieuw in den Dharma en hernam zijne rondreize totdat

hij eindelijk wederom Jetawana bereikte. In 't volgende regenseizoen ver-

wijlde hij te Caliya (?) en in 't '14'''' weder te Jetawana. ' Daar was

het dat Rahula, die tot nog toe kadet-monnik geweest was, de priester-

wijding ontving. Nog in hetzelfde jaar reisde de Meester naar Kapila-

wastu, waai- hij den 1.5'^™ stillen-tijd in den Banjaan-hof doorbracht.

Terwijl hij hier vertoefde, bezocht hem eens zijn neef Mahanaman, de

koning der Cakya's en broeder van Anuruddha. ' Begeerig om zich te

laten onderwijzen, legde hij den Tathélgata de viei' volgende vragen voor:

De verschillende i-eilacties van deze gelijkenis wijken ouderling aanmerkelijk af; bij

Hardy 214; Bigandet 1, 238; Sutta-Nipata (bij Rliys Jlavids, Buddbism 134).

' Maudgalyajana kon zulks ook lickter doen dan menig ander, omdat hij reeds betrek-

kelijk hoog in 't Noorden stoud; de N. hemelsbreedte van /3 der Tweelingen moet, zegge

omstreeks 400 v. Chr. , ongeveer 7° bedragen hebben.

' Volgens do N. Buddhisten echter bracht hij den 12'''° stillen-tijd door in den Oosterhof

bij Trawasti; den IS""" in 't Jetawana; deu 14'"» in 't Cinyapa-Bosch. De opgave van Caliya

hebben wij alleen in Bigandet gevou'len.

' Mahanaman is tevens een van de Vijven, de Bhadrawargiya's. Als broeder van Anu-

ruddlia, die in do scliaie van Bhadrika optreedt, moet hij met Anuruddha gelijkslachtig wezen.
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»i. waarin bestaat de vervulling der plichten? '2. wat verstaat men

onder vrome dispositie? 3. wat is de ware verzaking? 4. wat is de ware

kennis?" De Heer antwoordde: ))1. de vervulling der plichten be.staat in

't opvolgen der 5 geboden: »gij zuil niet doodeii"; »gij zult niet stelen";

»gij zult niet liegen"; »gij zult geen geestrijken drank drinken"; »gij zult

geen hoererij bedrijven"; 2. de vrome dispositie is de liefderijke gehecht-

heid aan alles wat den Buddha en de door hem verkondigde Wet betreft:

3. de ware verzaking is 't afstaan van hetgeen men bezit voor weldadige

doeleinden en in 't geven van aalmoezen aan de geestelijken; 4. de ware

kennis bestaat in volledige bekendheid met hetgeen strekken kan om de

som der goede werken en daaruit voortspruitende verdiensten voor dit

leven en hiernamaals te vermeerderen."

In scherpe tegenstelling tot de volgzaamlieid van Mahanaman stond het

gedi-ag van Suprabuddlia. ' Zijn hart was vervuld van wrok tegen zijnen

schoonzoon, omdat zijne dochter Yagodhaia door hem verlaten was gewor-

den, en sinds lang had hij gepeinsd op een middel oiu den Buddha

openlijk te beleedigen. Eens, nadat liij uitgevorseht had in welkt; wijk

van de stad de Tathagata voedsel zou ophalen, bracht hij zicii zi^lf door

overmatig gebruik van sterken drank in eenen staat van dronkenschap eu

richtte zoo zijne schreden naar de plaats waar zijn schoonzoon zich bevond.

Met groot misbaar plaatste liij zich nu midden op straat en vecsperde den

weg, doch de Tathagata bewsiarde zijne gewone bedaardheid en zich

tot Ananda keerende, zeide hij: »Supi'abudda doet groot kwaad; daarom

zal hij over eene week door de aiirde verzwolgen worden en ter helle

varen." Deze huiveringwekkende voorspelling maakte op het verstokte gemoed

van Suprabuddha geen anderen indruk dan dat hij lachte en zoido: sik

zal wel zorgen gedurende eene week de bovenvertrekken van mijn burg

niet te verlaten; dan Ican de aarde mij niet verzwelgen." En iiij nam

» Zie boven bl. 37. Hij Hardy i:i-t is hij di' vader van Mija, dus de grootvader vaii

GaiiUma; bij denzelfdcii 152 en 339 is liij de schoonvader van den I5uddha. Beide opgaven

zijn nit .Singhaleesehc bronnen geput, en zonden, indien het der moeite waard was, wel te

vcrccnigcn zijn, maar natuurlijk niet als men ze voor historiaeh houdt.

ii*
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werkelijk alle voorzorgen, welke nochtans in 't eind blijken zouilen ver-

geefsch te zijn. Op den bepaalden dag kwain hij door eenen noodlottigen

samenloop van omstandigheden heneden in de bm'g : de aarde spleet en de

ongeloovige vorst verzonk in den gapenden afgrond tot in de diepste der

hollen. Uit dit ontzettend geval putte de Meester aanleiding om Mahïlnaman

op te wekken, toeverlaat te zoeken in den Buddha, de Wet en de Con-

gregatie.

28. BEKEERING VAN DEN MENSCHENETENDEN REUS.

Van Kapilawastu keerde de Heer terug naar Qrawasti, waar liij een deel

van het 16'''' jaar sleet. In datzelfde jaar bezocht hij ook het oord Atawi. *

In 't woud aldaar was er een booze mensehenvretende reus, aan wien de

bewoners der stad eiken dag een kind tot spijs te leveren hadden. Het

was eindelijk zoover gekomen dat alle kinderen door hein opgegeten waren

en alleen nog het kind van den koning overbleef, maar ook dit zou den

volgenden dag aan de beurt komen. De Buddha, die eiken morgen zijn

alziend oog over het wereldruim liet gaan, zag de treurigheid waarin de

koning van Atawi en diens zoon gedompeld waren en stiaks rees hij op

om hun zijnen bijstand te verleenen. In 't dichte bosch gekomen waar

de reus woonde, werd hij aanvankelijk ruw bejegend, maar de vriende-

lijkheid ^ van zijn gelaat liet niet na, het hart des reuzen te doen smelten

en weeker te stenmien. Uiterlijk nochtans liet de reus nog niet merken

wat er in zijn binnenste omging en zeide: »Ik lieb aan onderscheidene

wijzen vragen opgegeven om te beantwoorden; toen ik zag dat zij daartoe

niet in staat waren, heb ik hunne lichamen uiteengereten en de trillende

ledematen in den stroom geslingerd. "Welaan, Gautama! antwoord mij op

' In 't Pali : Alawt. De naam beteekent eigenlijk: in 't woud gelegen.

' Het wooiil voor vriend in "t Sanskrit, milrn, is gelijkluidend met Mitra, de morgenzou.

De trekken van den Wedischen Mitra zijn op den vriendelijkcn
,
gerechtiglieid(rf/;arMa)min-

neuden Wishnu, alias Buddha, overgegaan, terwijl de Wedische Waruna en Agni , die met

Mitra in Hgwcda 1, 115 de trits uitmaken, in naam, niet in wezen, vervangen zijn door

('iwa en Brahnia (bij de Budilhisteu Tikliin , d. i. Vuur)
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mijne vrajren; indien inve kennis te kort schiet, wacht u hetzelfde lot als

nwi' voorgangers. Hoe kan iemand zich onttrekken aan den stroom der

hartstochten? hoe kan hij ovei' den oceaan der existenties komen en eene

veilige haven hereiken? lioe zich zehen bevrijden van booze invloeden? lioe

zich losmaken van alle begeerte?" De Tathagata antwoordde: »men kan

zich onttrekken aan den stroom der hartstochten door 't geloof in en de

gehechtheid aan de di'ie kleinooden: de Buddha, de Weten de Kerk; men

kan over den oceaan der existenties komen en een veih'ge haven bereiken

door zich naarstig toe te leggen op de kennis der goede werken en de

daardoor verwoi"vene verdienste; men bevrijdt zich van booze invloeden door

zich toe te leggen op goede werken; men maakt zich los van alle begeerte

door kennis der -4 wegen die ter heiligmaking leiden." De reus was door

dit antwoord zóó getroffen, dat liij den Buddha aanhing en den eersten

graad van lieiligmaking verwierf. Later verrees op de plek waar deze

wonderdadige bekeering van den reus plaats had, een klooster. '

Eene andere overlevering vertelt de geschiedenis van den menschenvreter

eenigszins anders, en wel als volgt: '^ De koning van Atawi was een harts-

tochtelijk beminnaar van di' jacht. Terwijl hij eenmaal een hert vervolgde,

raakte hij van zijn gevolg verwijderd en viel, uitgeput van vermoeienis,

onder eenen banjaanboom in slaap. De boom was het verblijf van eenen

boozen geest, eenen Yakslr.i of kalinuter, die gewoon was alle welke liet

ongeluk hadden den boom te naderen af te maken. Ook iiii wilde- deze

demon, Alawaka geheeten, naar gewoonte den koning doodon, docli deze

smeekte hem om lijfsgenade, plechtig belovende dat hij iedei'en dag een

men.scii ten offer zou breniri'u en een schotel mei rijst liezorgen. Hel

' Stcllip wel hetzelfde als dat hetwelk volgens N. Buddhistischu bronnen fïclegen was

op de grenzen van Ko9ala en Magadha bij het Wonddorp waarin de Meester den 29'"""

stillen-tijd sleet; bij Schiefner Jlö, vg. Naar Higandet 1, 210 werd het reeds in 't IG-" jaar

betrokken. Dit zal wel in verband moeten gebracht worden met het verblijf <lcs Buddha's te

Atawi in 't heiligdom Aggabwa (Sanskrit: Agrdlawa d. i. aan 't begin van 't bosch staande),

waarvan in Cnllawagga 6, 17 sprake is. Immers, zoowel nit dit werk, 20, 1, als uit Bi-

gandet t. a. p. blijkt dat de Heer van daar naar Riljagrha toog.

* Overgenomen uit Hardy M. of B 201.
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monster gaf te kennen ilat liij zulk eene belofte, in nood afgelegd, wan-

trouwde en vooruitzag dat de koning eenmaal goed en wel in zijne stad

teruggekeerd, zou vergeten wat hij nn op zich nam. Als de koning echter

plechtig vei"zekerde dat liet hem ernst was en verklaarde dat de demon

hem Vlij uit liet paleis zou mogen weghalen zoodra hij zijn gelofte ontrouw

werd, liet het monster hem inet vi'ede. De vorst kwam in zijne stad terug

en ontbood onmiddellijk zijnen minister om dezen mi.'de te deelen wat er

gebeurd was. De getrouwe staatsdienaar beloofde zijn best te doen om

het euvel zooveel als mogelijk te verhelpen en begon met de ter dood ver-

oordeelde moordenaars 't eerst er aan te wagen. Hij verzekerde hun al-

geheele kwijtschelding van straf, liijaldien zij benüil waren eenen schotel

met rijst naar den Ijewusten banjaanboom te brengen. De moordenaars

grepen dit middel om, zooals zij hoopten, vrij te komen, gretig aan, doch

vonden alle bij den boom hunnen dood. Een gelijk voorstel werd er toen

gedaan aan en aangenomen door de gevangen dieven. Ook deze moesten

het met den dood bekoopen. Toen de gevangenissen ledig waren, werden

onschuldige personen onder valsche voorwendsels veroordeeld en tot dezelfde

proefneming gedoemd. Als ook dit niet baatte, werden de oudere lieden

van huis tot huis opgelicht en als slachtolïers aan het monster overgeleverd.

Ten gevolge van de klachten die hierover bij de ingezetenen rezen, ging

de minister er toe over, de kinderen ten offer te brengen.

Zoo gingen er twaalf jaren voorbij. Alle kinderen waren weg, hetzij

dood of met hun ouders naar andere landen gevlucht, zoodat alleen het

zoontje des konings overbleef En de vorst, liever dan zich zeiven op te

üiferen, besloot zijn eenig kind prijs te geven.

In don vroegen ochtend zag de Buddha met zijn alziend oog dat het

knaapje, wegens verdiensten in een vorig bestaan, rij|i was voor den 3'*''"

gi'aad van heiligmaking, en de raenschenvretei' voor den laagsten. Om

nu het dreigende ongeval te verhoeden, begaf hij zich naar het verblijf

van het monster, dat 30 uur van Jetawana verwijderd was. Op de vraag

van den poortwachter, CJardabha, wat hij daar zoo vroeg kwam doen,

antwoordde hij, gekomen te zijn om een tijd lang in 't verblijf van den
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boozen geest te ve'rtoeven. De ]iüüitwacliter ried Iil'ih dit ten sterkste af.

aangezien zijn heer zeer wreed was, en achtlc liet iii allen gevalle raad-

zaam eei-st naar 't Sneeuwgebergte te gaan, om zijn heer, die zich nu

daar uphield. berieiit te geven. ' De luan deed zulks en de Buddlia zette

zich op den troon.

Ondertusscben deed de trouwe knecht verslag aan zijnen meester, die

woedend werd. Toevallig kwamen toen ook twee andere Yaksha's, welke

voor den Buddha groeten eerbied koesterden en liem na eene vruchtelooze

poging om hem te Jetawana hunne opwachting te maken, op den troon

hadden zien zitten, bij Alawaka en verhaalden hem welk eene eer hem

te beurt was gevallen doordat de Buddha in zijn verblijf troonde. -oWie

is die Buddha?" gromde Alawaka. «Iemand onvergelijkelijk machtiger

dan gij zelf', was het antwoord. Nu werd de demon zoo woedend dat

hij vlanmien schoot en zulk een vervaarlijken schreeuw gaf dat geheel

Jambuwijia er van daverde. ^ Hij verwekte eenen hevigen storm uit alle

hemelstreken om den Buddha van diens plaats te verdringen en Ijeproefde

alles wat Mara, de geest dei' Duisternis, gedaan had, doch met weinig

gevolg. Slechts één middel haatte: eene beleefde uitnoodiging aan den

Buddha om den zetel te ruimen; het laonster begreep dat nu geweld

niets vermocht, alleen geduld tot het doel kon leiilen.

Niettegenstaande het gemoed van Alawaka door de vriendelijkheid van

den Tathagata zachter gestemd werd, volgde hij ook n\i zijne gewone

handelwijze: den wijzen die zijne woning naderden vragen voor te leggen.

Zoo zij niet in staat waren bescheid te geven , dan doodde hij ze. Hij

gaf dan ook den Tatb^ata dezelfde vragen i)\>. Deze l)eantwoordde ze

' Hieruit blijkt dat die heer de meester der Yakslia's is, Kiibera, de god des rijkdoms,

die in 't Noorden troont. In het vorige verliaal hadden wij met den reus W'inter te doen.

Het verblijf waar de Buddlia een jioos wil vertoeven, moet dus een ouder Kubcra stjiand sterre-

beeld wezen. AVelk beeld, durven wij met /.ekerhcid niet /eggen; vermoedelijk Dlmnishtlui,

de Dolfijn, omdat dit woord «zeer rijk" bcteekeut en ook de tijd van 't jaar uitkomt, alsook

ongeveer de plaata, want Dhnnishthii heeft ccnc hoogc Noordelijke breedte.

' Winter, sneeuw en storm g^aau iii de mythologie steeds gepaard; zelfs gaan de namen

in elkaar «ver.
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zoiiilcr moeite eii ten gevolp;e hiervan bekeerde de Yaksha zicli en ver-

wierf den eersten ^-raad van heiligmaking. ' Toen lui de lieileii uit

Atawi kwamen met 's konings zoontje om liet over t(> leveren, gaf de

Yaksha het over aan den Meester, die het zegende en aan de verheugde

begeleiders overgaf.

In de stad was, Züoals nien denkon kan, groote jubel. Later, toen de

koningszoon volwassen was, verhaalde hem zijn vader dat hij aan den

Buddha het leven te danken had en dus verplicht was den Heer aan te

hangen. De prins deed dit dan ook en bereikte den 3'^'^" graad van heilig-

making. ^

'iü. DOOD V.-IN CRIMATI. — MVER VAN EEN BRAHMAAN. DE

ONGELUKKIGE WEVER. BEKEERING VAN DEN JAGER.

Het 17'*'' regenseizoen werd wederom doorgebraclit in 't Bamboebosch bij

Rajagrha. Om dien tijd maakte zekere courtisane, die uitblonk door hare

talenten en bekoorlijkheid, Crimati, .Tiwaka's zuster, zich jegens de con-

gregatie zeer verdienstelijk. Dagelijks kwamen de monniken aan hare

woning en keerden zij mild bedeeld van daar terug. Een der Ijroedors

had eenmaal in een onbewaakt oogenblik de onvoorzichtigheid haar aan

te zien en werd smoorlijk op haar verliefd.

Op zekeren dag sloeg de schoone (j'rhnali aan 't kwijnen, zonder evenwel

in hai'e kwistige milddadigheid te verslappen. Hoe kwijneml zij 0(jk was,

en ofschoon en négligée, wilde zij de monniken volstivkt bij zich in hare

kamer ontvangen om hun hare hulde te kunnen betoonen. Oniler hen

behoorde ook de ongelukkige minnaar. Hij zag op nieuw hare bekoor-

lijkheid, die door haar eenvoudig doorschijnend morgengewaad en het

languissante van heur voorkomen nog veilioogtl werd. Hij voelde zich

' Het Pali-wooril hiervoor, sotdjiamia, kou etymologisch opgevat HorJeii als : "aan 't vloeien

geraakt". Of dit de ware etymologie is al dan niet, doet niets ter zake.

* D. i. van anrigdmin, die nooit weerom komt op aarde. Onze jn'ins zal wel een vaste

ster oi" een komeet geweest zijn.
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iloor de schicht van den Minnegod doodeHjk in "t liart getroflen, en toen

liij ini't de broeders in het klooster was teruggekeerd, weigerde hij eenig

voedsel te gebruiken en schuwde alle gezelschap.

Niet lang daarna stierf Crunati. De Meester, die den armen monnik

van diens zwakheid wenschte te genezen, trok vier dagen nadat Criinati

gestorven was met zijne jongeren naar het huis waar zij gewoond had en

waar thans haar lijk lag in al de afzichtelijk hrid der ontbinding. Toen

richtte de Buddlia het woord tot Koning Bimbisara, die op verzoek des

Meesters ook tegenwoordig was: «Wat is dat voorwerp, hetwelk daar

zoo stijf uitgestrekt ligt.'" ))Het lijk van Qrimati", antwoordde de

koning. »Zie", ging de Meester voort, »toen zij nog leefde, betaalde men

eene groote som gelds om haar éénen nacht te genieten; zou er iemand

wezen, (b'e haar nu voor de helft dier som zou willen nemen?" sNeen",

hervatte de koning, «niemand in luliu rijk zou voor haar overschot de

geringste som bieden; niemand zou haar zelfs een geringen afstand ver

willen di^agen, tenzij door den nood gedrongen." Toen richtte de Heer

zich tot de omstanders en sprak: «Aanschouwt hier het overschot van

Qriniati, die eenmaal zoo vermaard was om hare schoonheid! Wat is er

geworden van dat schoone uiterlijk, waardooi- z<io menigeen verlokt en ver-

strikt wei'd;' Alles in deze wereld is vergankelijk. Alles is ijdel." Door

't hooreu van' deze moralisatie kwamen 8'2 diiiz(>nil personen in 't genot

van de kennis di-r 4 hoofdwaarheden en werd de verliefde geestelijke vol-

komen van zijn hartstocht genezen. '

Na de sluiting van den stilleu-tijd vorlii't dr lleri- het üaialjoeboscli om

zijn zwerftocht door 't land te ln'ivatli'ii, en kwam zoo ook te Atavvi.

Terwijl hij daar vertoefde en <len volke de leer verkondigde, gelieurcle het

Zoo stuitend ilit verhaal is wanneer men het voor Ili^toris(•ll houdt, zoo weinig zal men

zich ergeren wanneer men het niytliiseh opvat. Uc courtisane, die zoo kwistig liare gaven

uitdeelt, is eon Moedergodin en komt als zoodanig nog op de boa-reliefs van Bharlint voor.

.liwaka en (Jrimati zijn te vergelijken met .\pollo en Diana, ('iwa en Durgil.
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eens dat eon anno brahmaan, die iraarne het geestelijk onderlicht had

willen liijwonen, vernam dat een zijner koeien van de kudde afgedwaald

was. De goede man voelde /.ii-ii daardoor niet weinig gedwarsboomd, doch

hoopte door vlijtig zoeken het afgedwaalde beest weder te kunnen op-

sporen vóórdat do predikatie begon. Niettegenstaand(' al zijn ijver werd

het intusschen bijna middag eer de verlorene koe teruggevonden was.

Hongerig en düodmoe als hij was, spoedde hij zich naar de plaats waar

de gemeente vergaderd w-as, en gelukkig was de Tathagata nog niet be-

gonnen, daar hij, dank zijne bovenzinnelijke wijsheid, wist wat er in 't

gemoed van don brahmaan omging. Hij had dus met onverstoorbare

kalmte en tot verbazing der gemeente op de komst des brahmaans gewacht,

en nauwelijks werd hij den nieuw aangekomene gewaar, of hij wenkte

hem tot zich en beval eenigen zijner discipelen den man voedsel te ver-

strekken, opdat hij eerst zijnen honger zou kunnen stillen, alvorens aan

zijne geestelijke behoeften te voldoen.

Na de preek veroorloofden zich sommige der discipelen enkele ongepaste

aanmerkingen op de voorkomendheid des Meesters jegens iemand die niet

tot hun secte behoorde, maar zij haalden zich daardoor eene welverdiende

terechtwijzing op den hals. »Ik kende de voortreflelijke denkwijze van

dien man", sprak de Heer; »ik wist hoe hij hunkerde naar gerechtigheid,

hoe vast en levendig hij in mij gelooft, zoodat hij honger en vermoeienis

niets telt, indien hij maar zijn dorst naar gerechtigheid kan lesschen."

lil het IS'''^ jaar hield de Heer gedurende het regenseizoen zijn verblijf

te Caliya. ' In die stad woonde er een wever, die door een ongelukkig

toeval de oorzaak werd van den dood zijner brave dochter. Radeloos van

droefheid zocht de rampzalige vader troost aan de voeten van den Buddha,

en niet te vergeefs; want door liet hooren der 4 waarheden werd hij

' De Tibetaansche levcusbeschrijving VL-rmeldt als verblijfoord iu liet IS^' eu 19''' ja.ir het

.letawaua.
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ZÓÓ getrolVeii. dut hij do werekl verzaakte en in de congregatie werd o)j-

genomen.

De 19'''^ stille-tijd ging don Hoor voorljij in 't Bamboeboscii. Vun daar

reisde hij lioor het land van Magadha tor verkondiging on uitbreiding zijnor

leer. Eens op zekeren dag zijnen weg door een Ijosch nemende, ontwaarde

hij een hert, dat in de strikken van eenen jager gevangen was. Met

medelijden vervuld, bevrijdde hij het arme dier en zette zich vervolgens

onder eenen boom neder om rust te nomen. Weldra kwam de jager op-

dagen. Deze was zeer teleurgesteld toon hij bespeurde dat zijn prooi hom

ontnomen was en dewijl hij niemand in de nabijheid zag behalve don Heer

in geel monniksgewaad, begreep hij dat deze de schuldige moest wezen.

Uit wTaak besloot hij den monnik neer te schieten en spande te dien einde

zijn boog. Edoch, wat hij ook deed, hij vermocht niet don pijl at' te

drukken: zijne handen waren als verstijfd en zijn voeten aan don grond

vastgenageld. De Heer was zóó verdiept in gemijmer dat hij niet eens

merkte wat er gaande was. Middelerwijl werden de zonen des jagers zeer

ongerust over 't ongewoon lang uitblijven van liun vader. Vreezendo dat

iieni een ongeval overkomen was, trokken zij welgewapend er op uit, om

hem te zoeken. Ter phiatse gekomen, waren zij getuige van den deernis-

wekkenden toestand van hun vader, en in de meening dat do monnik

onder den boom den jager door zekere tooveiformulieren behekst had

,

grepen zij naar hun wapens om den boosdoener te dooden. Maar hun

handen weigerden allen dienst en zij stonden daai' stijf, i'oor- en sprake-

loos, met verbaasden blik. Do Hoer ontwaakte uu uil zijn gemijmer en

zag nu eer.st den jager on diens gezin in den beschreven toestand voor

hem stiian. Uit medelijden herstelde hij alle in don gewonen toestand ou

predikte hun het ware geloof. ' Alle vielen hem te voet, smeekten om

vergifl'enis en werden vurige a<inhangers van de heilleer.

' Indien ilc jai?er, wiens geschiedenis iu den winter valt, zooals uit de stijlhcid zijner

ledematen blijkt, het stcrrebeeld van den Boogsclnitter mocht wezen, zou de nijthc betrek-

kelijk l.iat ontstaan zijn, na de invoering van ilcn Gricksehen dierenriem.
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30. VASTE AANSTELLING VAN ANANDA. NIEUWE LAGEN VAN MARA.

BEKKERING VAN ANGULIMALA. MOORD VAN SUNDARI. ONTMOETING

MET EEN BRAHMAAN. ANATHAPINDIKA's DOCHTER. DE

BRAHMAAN UIT WIENS NAVEL LICHT STRAALT.

DE GESCHIEDENIS STAAT STIL.

In het 20''" jaar toog de Heer woilerom naar Qrawasti en bracht aldaar

het regenseizoen door in 't klooster van Jetawana. Bij zijnen toenemenden

ouderdom gevoelde hij meer dan vroeger behoefte aan eenen vasten op-

passer en uit dien hoofde benoemde hij Ananda ' tot die waardigheid.

Mara, de geest der Duisternis, toonde dit jaar nogmaals de liardnek-

kigheid, waarmede hij den Heer vervolgde. Door zijne ingeving werd het

volk teruggehouden den bedelende voedsel te verstrekken. Als de Heer

de straat langs ging, lette niemand op iiem noeli gaf hem voedsel. Mara

groeide daarin en vraagde den Buddlia op bijtenden toon, hoe hij zicli liij

de knaging des hongers nu gevoelde, doch de Heer antwoordde <lat hij,

in den toestand van bezwijming gekomen , daarin kon volharden zonder

voedsel to gel>ruiken. ^

In datzelfde jaar had de bekeering plaats van eenen befaamden roover

en moordenaar, met name Angulimala, die de schrik was van geheel

Kofalaland. Alleen de Buddha was onvervaard en zocht den gevrecsden

roover in diens hol op. Verwoed over zulk een stout bestaan dreigde de

ruwe onverlaat den ongenooden gast met den dood, ilocli de heldere,

vriendelijke blik en het geduld van den Heer misten hunne gewone uit-

' Ananda was van den dag zijner bekeering af steeds in de nabijheid van den Meester en

liet scliiJQt dus ongerijmd dat hij nu eerst als vaste oppasser of' wachter wordt aangesteld.

De zaak is echter niet ongerijmd: Mercurins is, in vergelijk met de overige planeten, het

dichtste bij de Zon, maar hij is uiet altoos even dicht bij hem. Waarom juist het 20"« jaar

gekozen is, blijft nog te onderzoekeu. Wellicht staat de mythe in verband met het feit dat

Mercurins in de sterrebcelden Müla en de twee Ashïldhii's gezegd wordt te staan in dat ge-

deelte zijner baan hetwelk yogiinüka, dichtste verbinding, heet. Indien men liet jaar begint

met Bharanl is de tweede Asbadhii de 20"' zonneherberg.

» De zon gebruikt geen portie eten, d. i. legt schijnbaar geen portie van ziju baan af,

zooals vroeger opgemerkt is. De ontmoeting met Mara heeft dus plaats ten tijde van den (winter)

zonnestilstand. Wij weten dat Gautama op het einde van de wandeling, d. i. op 21 Decem-

ber, ook vroeïcr bezweem.
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werking niet. De harde ijsl;orst om liet liart viui den roüvor smolt en

de aiulei-s zoo hardvochtige man liegon met aandacht te luisti'ien naar de

leering van den Meester, hekeerde zich en volgde den Heer als deemoedig

discipel, r.iiinen korten tijd doorlieii hij de graden van heiligmaking en

stierf kort daarna.

Als de monniken zekeren dag met elkander er over redekavelden welk

lot den gewezen moordenaar na diens dood wel ten deel mocht gevallen

zijn, sprak de Buddlia, toen hij vernam wat het onderwerp van hun ge-

sprek wa.s, aldus: sAngulimala, monniken, die kort na zijne bekeering

aan zijn einde is gekomen, heeft de verlossing ' bereikt; zijne bekeering *

was even spoedig als volkomen. Tevoren was hij zeer wreed en hard-

vochtig dewijl hij steeds in slecht gezelschap verkeerd had, maar zoodra

liij mijn woord gehoord had en in de congregatie was opgenomen, hing

liij mij van ganscher harte aan en ging den weg op van verlossing. Hij

heeft ijverig gestreefd om zijne vroegere kwade werken te vernietigen en

zoodoende spoedig het toppunt der volmaking bereikt". '

Gedurende het verblijf des Heeren te Jetawana stelden de dwaalleeraars

op nieuw eene poging in 't werk om hem eene smet aan ti' wrijven. Zij

haalden te dien einde eene hunner aanhangsters, zekere Sundari , over om

het geiiicht uit te strooien dat zij een nacht in het slaapvertrek van den

Buddha had doorgebracht. Nadat het lasterlijk gerucht overal verbreid

wa-s geworden, kochten zij eene bende van dronkaards om, opdat Sun-

dari van kant zou gemaakt worden. Do .schurken volbrachten het triuwel-

' I). i. hier: oplossing. Hij is gesmolten als sneeuw voor de zon.

' I). i. overgang in eenen anderen toestand , inctamoriiliose.

' Gevolgd naar de Burmeeschc levensbeschrijving bij Bigandet 1 , 2ül. Het vcrliaal bij

Hardy 249 wijkt zeer af; hoezeer het eenige mythische trekken bewaard liceft, die in de

kortere, boven medegedeelde redactie ontbreken, treedt toch de zedelijke strekking er in veel

sterker op den voorgroud , de strekking namelijk om te doen uitkomen dat iemand die monnik

wordt een nieuw leven begint. De monnik is der wereld afgestorven , heeft geen ouders cif

verwanten meer, heeft de familiebanden afgeschud, is lid geworden eener nieuwe geestelijke

maatschappij.
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stdk en wierpen het lijk in de struiken l)ij 't kloostei' v;in .Tetawana. De

dwaalleeraars waren de eersten om aan hunne verontwaardiging over de

gepleegde misdaad lucht te geven en brachten alles in rep en roer om het

lijk van de vermoorde op te spoien. Toen dit in de nabijheid van het

klooster gevonden was, eischten de ketters ilat een streng gerechtelijk

onderzoek tegen den Buddha zou ingesteld worden. Gelukkig werd hun

toeleg verijdeld door de onvooi'zichtigheid tier moordenaars, die in een kroeg

bijeengekomen en door tien drank veiiiit onderling twist kregen en mal-

kander den moord verweten. Terstond wei'den zij door de politie in

hechtenis genomen en naar het koninklijk gerechtshof gevoerd. Door den

koning ondervraagd of zij d(> moordenaars van Sundarl waren , bekenden

de booswichten het feit volmondig. Ook openbaarden zij , wie hen hadden

omgekocht om de gruweldaad te bedrijven. Daarop beval de koning dat

zoowel (Ie moordenaars als de aanleggers zouden ter dood gebracht worden.

Hun straf bestond daarin dat zij tot het middelrif in den gi'ond werden be-

graven en daarna overdekt met eenen hoop stroo , die over hen in brand

wei'd gestoken, zoodat zij ellendig omkwamen. ' De Meester zeide bij

deze gelegenheid dat de valsche beschuldiging, waaraan hij blootgesteld

was geweest, de rechtvaardige .straf was voor een vergrijji waaraan hij

zich in een vroeger bestaan had schuldig gemaakt; hij had zich namelijk

eens aan drank te buiten gegaan en toen een heilig pei-soon beleedigd en

gelasterd.

Op een zijner tochten bekeerde de Heer eenen lirahmaan, die hem

vraagde: »Wijze Meester! wat heeft de groote Brahma gedaan om zich

den grooten luister die hem omsti'aalt en de onovertroffen zaligheid die hij

geniet, waardig te maken?" En de Heer antwoordde: ))De groote Brahma

heeft, gedurende menige existenties, kwistig aalmoezen uitgedeeld aan de

' De dronkaards duiden bedektelijk liet «watersterrebeeld", AshadhS, een paar sterren

in den Boogschutter, aan. Sundarï moet de aanduiding zijn van zeker tijd|junt of tijdperk,

misschien de volle maan omti'ceks 21 December.
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behoeftigen, menigeen gered uit den nood en ondcniilit gep:even aan de

onwetenden. ' Zidke dougdzamo luindolingen hcblicii licm di'ii onovertroffen

rang vei^zekerd dien iiij inneemt."

Om dien tijd Iniwelijkte Anathapindiiia zijne dochter uit aan den zoon

van een oud vrleml in Angaland. Vermits de waardige gildemeester be-

vreesd \va.s dat zijne docliter in het vreemde land, to midden van ketters,

in haar geloof aan den Heer zou wankelen, zorgile hij haar een talrijk

gevolg van gezellinnen mede te geven. Toen ile hruid na eene lange reis

in de stad baars bnu'degoins aangekomen was, werd zij door haren schoon-

vader uitgenoodigd om in gezelschap van hem en van hare schoonmoeder

een bezoek te brengen bij de leeraars zijner secte en dezen hare opwachting

te maken. Nu l)L'lio()r(len die leeraars tot de secte der Naaktloopers

,

wier onbetamelijk en onzindelijk voorkomen de jonge vrouw met zulk eene

walging vervulde dat zij weigerde hen aan te zien, laat staan te begroeten.

Hierover was haar schoonvader in den aanvang zeer verbolgen, maar zij

hielil zich standvastig en wist in bijzijn van hare schoonmoeder en andere

dames uit de stad d(,' voortreffelijkheden van den Hoer en diens jongeren

zoo levendig te schetsen, dat alle de begeerte in zich voelden ontwaken

om den Buddha te zien.

De Heer, die in 't morgenuur met zijn alziend oog alles ovei'zag wat

er in .lambudwïpa gebeurde, ontdekte aanstonds hoe het in 't verre land

geschaiien stond. Omniddellijk riep hij 500 discipelen bijeen en vloog met

hen door de lucht naar den voorhof van den schoonvader dor jonge vrouw.

Alle, die daar tegenwoordig waren, staarden met veiiidvkiiig op den

Buddha, die zich aan hun i)likken ojKMibaarde. Hij verkondigde hun

' Men ziet dat ilc god Brahma op dezelfde wijze hiindelt iils de Buddha. l)e schijnbaar

klakkclooze vermelding van Brahma's deugden is te verklaren als men bedenkt dat op het

2'' slcrrcbeeld Ashddhfi volgt de ster Abliijit, die onder Brahma staat; het is a van de Lier,

die soms, doeh minder juist , tot de maanhuizcn gerekend wordt.
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ilaarciii de Wet, en het o'ansche gezin, mitsgaders veel andere personen uit

de stad, werden bekeerd. Na Anuruddlia achtergelaten te hebben om

het werk te voltooien, keerde de Meestei' in allerijl naar Qre.wa.sti tei'ug.

Eene andere overlevering ' verhaalt van Sumagadh^, de dochter van

Anathapindika, het volgende. Zij was uitgehuwelijkt aan eenen burger

van de stad Paiuidrawardhana, 90 uur (oostelijk) van Crawasti gelegen.

Bij liare schoonmoeder, die eene aaidiangster der Naaktloopers was, wist

zij te bewerken dat deze haai- toestonil den Buddlia uit te noodigen over

te komen. In blijde stemming besteeg toen Sumagadha de bovenverdie-

ping van hut huis en linicht, met het gelaat naar het Jetawana gekeerd,

een Ijloemenofler, terwijl zij water goot uit een goudf.'n kan met de

woorden: »0 Heer! gedeidi mijner, die in 't barbarenland van de 3 klei-

iiooden verstoken lien en gelieve in gezelschap van de congregatie te ver-

schijnen!" Het offer steeg in di' hoogte en kwam vóór 's Meesters voeten

neder. Dadelijk beval hij Ananda, aan ile toovei'kundige discipelen hunne

lootjes - uit te deelen en den volgenden morgen vlogen zij alle door de

lucht naar de plaats waar .Sumagadhii met haar man en schoonouders ge-

zeten was. ))Is dat uw Meester, Sumagadha.'" — Zij antwoordde: »Die

daar in den wagen zit, bliksem en regen zendende, is Kaundinya; die op

den met bloemen getooiden berg troont is K^gyapa de Groote; die daar

op den wagen, met leeuwen bespannen, is Cai'ipiitra ; die op den olifant

rijdt is Maudgalyayana ; die op den gouden lotus zit is Aniruddha; die

daar op den wagen, door den Garuda ' getrokken, is Pürna , de zoon

van Maitrayani; die wolkenrijder is Acwajit; die daar tegen 't palmboschje

leunt is Upali; die op het paleis van lazuursteen rust is Katyayana; hij

die rijdt in den wagen met stieren bespannen is Koshtliila; die daar zit

in ilon door een zwaan getrokken wagen is Pilindawatsa; die wandelaar in

het bosch is Ci'onakotiwinca; die daar zich vertoont in den vorm van

* In de Tibetaansclie leveusbeschrijviug bij Schiefuer 283.

' Deze lootjes dieuen voor verscheidene doeleinden ; het zijn nu eens kaartjes of merken

,

dan eens wichelroeden of tooverlootjes.

' Wislum's vogel, nu eens de zonucarend , dan weer de vliegende bliksemstraal.
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een Cakniwartin iraiMraaier en scliijfwerper) is Kuhiila". ' Ten slotte daagde

de Heer zelf op, licht om zich heen verbreidende en van de engelen des

lichts vergezeld. Het liuis vei'anderde in kristal - en de Heer, na menigeen

oji liet |)ad van den Dharma geleid te hebben, keerde naar Crawasti terng. '

Om dien tijd ging er in den lande een groote roep uit van zekeren

brahmaan wiens navel licht uitstraalde in den vorm van eene maan. De

ketters, tot wier aanhang hij behoorde, lieten hem in alle dorpen en steden

kijken als een levend bewjs van liun eigen wondermacht. Eindelijk werd

hij door zijne vrienden ook in het klooster van Jetawana binnengeleid.

Nauwelijks was hij in tegenwoordigheid des Heeren verschenen of het licht

van zijn navel verbleekte. Niet zonder wrevel vertrok liij dus weder, en

zie, zoodra hij den dorpel overschreden had, werd het licht weder zichtbaar.

Datzelfde verschijnsel herhaalde zich di-iemaal, zoodat de brahmaan niet

meer twijfelen kon aan de grootere maclit van den Rnddha. Hij meende

die overmacht te moeten toeschi'ijven aan een of ander tooverfornndier en

verzocht derhalve den Meester, hem dat formulier mede te deelen. Doch

lie Heer verklaarde geen tooverformulier te gebruiken, sik bezit slechts

ééne kracht", vervolgde hij, » welke ik verworven heb aan den voet van

den Ijoom der Kennisse (der Ontwaking) geduremle de 7 weken die ik

ilaar heb doorgebracht. Weet ilat het licht in u hetwelk de aandacht

der menigte getrokken heeft, u ten deel is gevallen tot loon voor de

offerande van een rnaanvormigen diadeem, ilien gij weleer aan den liuddha

hebt aangeboden. Üat lnnn vooi uw goede werk is eclitei' vergankelijk;

luister daarom naar mijne leer ; die zal n een eenwig loon verzekeren."

I)i' brahmaan was zeer getroffen on volgdi' den Heer. *

' De/c opsomming der lieldeii vormt ecu bestamlilocl ook van ilc oude heldendichten, bijv.

du Ilias en het Bhürata.

' Het ijs fonkelt in den zonneschijn.

' Bc zon gaat na middenwintcr noordwaarts.

* Deze sage zal wel in verband staan met de omstandigheid dat het slcrrcbcidd Asliridhfi

voorgesteld wordt ais «de navel" van het jaar. Vermoedelijk is 't licht dal der nieuwe maan en
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Na lii't veiluial van ile verrichtingen des Heeren in lit't 20*'" jaar .slaat

de geschiedenis eene geruime poos stil : ongeveer 24 jaren gaan voorliij

,

zonder dat de Zuidelijke bronnen een tijdrekenkundlg overziclit geven van

zijnen levensloo]i, totdat in liet laatste levensjaar de rlraad weder wordt

opgevat. ' Zulks neemt niet weg dat menige geschiedenis opgeteekend

staat, welke in die stille jaren moet geplaatst worden, terwijl van andere

gebeurtenissen de tijd zich niet eens bij lienadering laat bepalen.

Wat de Noordelijke overlevering betreft, die vult de leemte aan.

Wij zullen uit de verspreide verhalen eene keuze doen en dezulke niede-

deelen welke ons de belangrijkste toeschijnen.

31. DEWADATTA EN AJATACATEU.

Nadat de Heer eene poos te Anu]iya vertoefd had, reisde hij naar Kau-

fambi ^ en nam zijnen inti-ek in den Ghoshita-hof. Daar was het, dat

het gemoed van Dewadatta '' zich van den Heer begon te verwijderen en

de gedachte bij hem oprees: «wien zal ik mij te vriend maken, om voor-

deel en aanzien te winnen?" En straks schoot hem het volgende denkbeeld

in den zin: i>Pi-ins Ajataeatru is jong en heeft eene schoone toekomst;

laat mij dus hem te vrieml maken." Fluks verliet hij zijne slaapstede.

der twee volgende dageu na den kortsten dag. Het jaar wordt vaak met Brahma gelijk gesteld;

van daar de brahmaan iu onze sage.

Wij hebben gezien dat het 20"' jaar valt om den tijd waarop Mara tijdelijk een zweem

van triumf geniet en de Heer geen voedsel gebruikt. Voorts is gebleken dat de Buddha het

hoogste Nirwaija bereikt als hij ^ van zijnen levensloop volbracht heeft. Dat is: zijn kortsten

dag beleeft hij op 21 December, maar daarna leeft hij nog tot 21 Maart, als wanneer een

nieuwe Bnddba hem vervangt. Vermits er 27 zonneherbergen zijn, heeft de Bnddha er 20, dat

is 4 van 27 in ronden getale, afgeloopeu. In de volgende 7 houdt hij rusttijd. De reden dat

die ware vacantietijd overgebracht is naar het regenseizoen, zal wel een gevolg zijn daarvan,

dat de mytlie van het Noorden naar de vlakte van Hindustan is afgedaald.

' Naar de voorstelling in Culla-wagga 7, 2 hebben de volgende gebeurtenissen plaats

oumiddellijk na de komst der Qakya's, waaronder Dewadatta, te Anupya; zie boven bl. 119.

Uit het vervolg zal blijken dat alle liislorisch perspectief ontbreekt en dat jaren te herleiden

zijn tot dagen Opmerking verdient , dat de Tatluigata reeds "hoogbejaard" heet.

' Dewadatta is ook de naam van den schelphoorn PfiBoajanya , den bazuin des hemels,

dien Indra, d. i. de heldere lucht, op den mg draagt, zooals opgeteekend staat op bl. 67

hierboven.
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naiii iiaji fii kleedij en riclitte /ijiie schreden naar Rajagrha. Na zijnu

eigene gedaante afgelegd en die \uii een klein knaapje aangenomen te

hebben, vertoonde hij met eenen slangeiigordel ' zich op den schoot van

Prins Ajatagati-u. Ziende dat angst, ontzetting, schrik en huivering den

pi-ins bevingen, zeide Dewadatta tol hem: »zijl gij bang voor inij, ])rins?"

»Ja; yne zijt gij?" »Ik ben Dewadatta." «Indien gij Meester Dewadatta

zijt, vertoon u dan in uwe eigene gedaante." Toen legde Dewadatta de

gedaante van een klein knaapje af en stond ilaar met mantel, nap en kleed

voor den koningszoon. Deze door de toovermacht van Dewadatta bekoord,

maakte hem met 500 wagens 's avonds en 's morgens zijne opwachting en

zorgde voor overvloed van spijs, ten gevolge waarvan Dewadatta uit iioo-

vaardij over het voordeel en aanzien dat hij genoot zijne zinnen verloor en

het voornemen opvatte om zelf de congregatie van monniken te beheeren.

Docii nauwelijks was dat denkbeeld bij hem opgerezen, of zijne toover-

macht was verdwenen.

Het gebeurde werd ter kennisse gebracht van Maudgalyayana dooi-

zekeren engel Kakuilha Kolyaimtra, wijlen oppassi'r bij Maudgalyayana,

maar nu gestorven. Na zijn ilocid had hij een ander, geestelijk lichaam

aangenomen, waarvan de eigenaardigheid daarin bestond, dat het er uitzag

als, bijvoorbeeld, twee of drie .ikkers van liel welige Magadba, in welken

toestiind iiij noch zich zelv<ui noch andei-eii kwaad deed. ^ Na zijne mede-

deeling gedaan te hebben, verdween Kakudha weder en Maudgalyayana

' In Uhainiiiapada uitvoeriger: «met vier slangen aan hamlcn cii voeten, ccn om den nek,

één opgerold oji liet hoofd, één over den scliouder."

' Kakudha kan niet anders dan 't stcrrebeeld Bhadrajiada zijn, want dit staat dicht hij de

A9wi«s, waarvan Maudgalyilyana er een is; het woord met "oppasser" vcrtaahl, bctcckcnt etyiriolo-

gisch "dichtbijstaander"; Kakudha heet «wijlen" de oppasser, omdat hij een der laatste zounelicr-

bcrgen i», terwijl de A9win3 aan 't bc^'in stonden. Hij doel niemand kwaad, omdat Mff^/ra, goed,

goedgezind beteekent. Voorts heet Bhadra|)a(la ook 1'roslithapada
;
jnoshlha is «stier" en zulks

wordt bedektclijk aangeduid door kakudha, d. i. de bult van den stier; ook beteekent Aaiurfa,

(waarvan kakudha de Palivorm is) «wat uitmunt, voortreffelijk is", en dit past weer op

hhadra. Eindelijk heeft het dubbele sterrebceld Bhadrapada de gedaante van een vierkant,

dus van een akker, en buitendien is pada ecu (jrondstuk. Ten bewijze dat magadlia een be-

dekte term voor bhadra is, strekt liet feit dat AmUliapindika's dochter zoowel Sumagadhfi al»

Siibhadri heet.

1'2*
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braclit d<" tijtlinr;- over aan cli-n Heer. sZijt gij wi'1 volkoniLMi overtuigd

dat de engel Kakudha de waarheid gesproken heeft", vroeg de Meester.

»Zonder twijfel", was het antwoord. ))Let dan op mijn woorden, Maud-

galyayana, let op mijn woorden: straks zal die valscliaanl ' zich zelven

openbaren."

Na een tijdlang te Kaucaiid)! verwijld te hebben, vertrok de Heer naar

het Baniboebosch bij Rajagrha. Weldra kwamen de monniken hem ver-

tellen, Avolk een eer door Prins Ajatacatru aan Dewadatta bewezen werd.

»Weest niet naijverig op het vooi-deel en aanzien dat Dewadatta geniet",

zeide de Buddha, «zoolang hij op die wijze geëerd wordt, heeft hij wel

nadeel (of: afneming) in 't vervolg te wachten, maar geen toeneming in

reine deugd. Tot zijn eigen ondergang verhoovaardigt zich Dewadatta in

zulk een voordeel en aanzien. Even als de pisang en bamboe tot hun

eigen ondergang vrucht dragen en de muilezelin tot liaar eigen verderf

drachtig wordt, zoo zal nok het steeds toenemend aanzien van Dewadatta

hem slechts nader bij den ondergang brengen."

Eens zat de Heer te midden eener hoogst aanzienlijke schare de Wet te

verkondigen. Dewadatta rees van zijnen zetel op, trok zijn overkleed ovei'

den éénen schouder '-, bracht zijne handen saam ten teeken van eerbied

en sprak: »Heer! gij zijt reeds oud en hoogbejaard. Geef u dus rustig

over aan ile hehagelijke beschouwing van de door u gevonden Wet en

vertrouw de congregatie aan mijne hoede toe; dan zal ik voor haar zor-

gen." De Heer weigerde tot driemaal: »Ik zou niet eens aan Qariputra

en Maudgalyayana de congregatie toevertrouwen, Dewadatta! laat staan

dan aan u, die zoo nietig en nietswaardig ^ zijt." En Dewadatta, gram-

' Omdat ile maan .»c/(»/Kgestalten heeft.

> Als teeken vau beleefdheid bij 't aansprekea.

" Het woord kheldpaka, als Magadhisclie vorm vau Skr. khelulmaka , kau beteekeiieii

"fliiimachtig", d. i. nietswaardig, en "het karakter van een jilaneet hebbende". In de nabij-

heid van den Buddha is de Maan noodzakelijk klein, maar zij neemt in grootte en luister

toe, naarmate zij zich meer van de conjunctie verwijdert, üliammaiiada heeft kheldsika

,

hetwelk fluimetend zou kunnen beteekenen; wellicht khelilpika te lezen. Daar kheta ook,

volgens sommige een knods, volgens andere een schild, volgens alle het wapen van Balariima,

Narayana's broeder is, en Balarama, zooals wij uit Mahabharata weten, de Maan is, zoo
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storig 011 wievcliii' (lat ile Meester lieui in lie volle vergadering vernederd

en Cariputra en Maudgalyayana opgehemeld had, verwijderde zich na

beleefden groet. Dat was Dewadatta's eerste grieve (of aanslag) tegen

den Heer.

Daarop richtte de Buddha het woord tot zijne volgelingen: «Monniken!

laat de congregatie openlijk te Riijagrha kond doen. dat liet karaktervan

Dewadatta anders is geworden dan het weleer was, en ilat al hetgeen

hij doet en zegt niet den Buddha, der Wet en der Kerk moet geweten

worden, maar uitsluitend hemzelven." Aan Cai'iputra werd opgedragen

den last ten uitvoer te brengen. Wel is waar maakte hij eenig bezwaar,

omdat hij zelf vroeger in de hoofdstad Dewadatta als wondermachtig ge-

roemd had, doch de Meester zeide: «vroeger mocht gij zulks ook te recht

doen, omdat het toen waar was wat gij zeidet; maar thans is het anders

geworden." Door deze woorden overtuigd, begaf de eerwaarde Qaripiitra,

met toesteniiuing der vergadering en in gezelschap van eene groote schare

geestelijken, zich naai' tlo stad en deed daar de Ijewiiste afkondiging. Bij

die gelegenheid zeiden do ongeloovigen , slechtgezinden en onverstandigen

onder de stedelingen: «die nicinniken zijn afgunstig op de eer en 't aan-

zien dat Dewadatta geniet", doch do geloovigen, weigezinden en verstan-

digen beweerden: »het zal wol niot to onpas vvozon dat do Heer Dewa-

datta in de stad laat bokond inakoii."

De valschaiird zocht toon Prins Ajitapatru op on sprak tot hom in

dezer voege: »in vroeger tijd, prins, was het monschenleven lang, maar

tegenwoordig is het kortstondig. Er is dus allo kans dat gij als kroon-

prins zult sterven. Welaan, dood uwen \ador on word koning; ik zal

den Heer dooden en Buddha worden." De prins ovoituigtl dat Dewadatta.

die zoo machtig wijs was, hot wel zou weten, bond zich oen ponjiiard

aan de dij en sloop dag aan dag schuw en schichtig in de hinnenver-

trekken van 't paleis. Zijne vreemde houding bleef niet onopgemerkt aan

mag men aannemen , ilal ilc term kheldpaka of kheldtika samenhangt met Balarilma's mjtlie.

Ook hier krijgen we dus de vcrgelijkiii;;: Jïuddlia =; Nflrilyava ; zijn bmedi;!' J)e\vadatta =:

Bularama,
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de dienstdoende hofbeambten, die liem vraagden: »wat zijt gij toch voor-

nemens te doen, pi'ins?" «Mijnen vailer te dooden." ))Wie lieeft n daartoe

opgezet?" sMeester Dewadatta." Toen waren sommige der beambten

van ineening dat èn de prins èn Dewadatta, mitsgaders al de monniken

moesten gedood worden, docli andere oordeelden, dat de monniken niet

moesten gestraft worden, aangezien zij geheel onschuldig waren, en dat

alleen de prins en zijn raadgever den dood verdienden. Weer andere

waren van gevoelen, dat men geen van alle moest dooden, maar de zaak

aan di'n koning melden, om vervolgens te handelen zooals hij bevelen zou.

De hofbeambten gingen nii niet den prins naar koning Bimbisara en

gaven verslag van het gebeurde, alsook van het vei'sehil van gevoelen dat

onder hen heerschte. »En wat zal de Buddha , de Wet en de congregatie

doen?" vraagde de vorst. Men antwoordde dat de Heer reeds bij voor-

liaat in de stad had laten bekend maken dat Dewadatta van karakter

veraiideril was. Alsnu zette de koning die hofbeambten af, welke van

oordeel geweest waren dat zoowel de pi-ins en Dewadatta als al de mon-

niken behoorden gedood te worden; de anderen, welke alleen de monniken

hadden willen sparen, benoemde hij tot een lager ambt, terwijl hij de

overigen verhief tot (;en hooger post. Daarna richtte Bimbisara het woord

tot zijnen zoon: «waarom wilt gij mij dooden prins?" »Omdat", was het

antwoord, »ik naar de heei'schappij haak. .Sire!" »Indien dat het geval

is, prins, aanvaard de heerschappij dan hier terstond!" en niet deze woor-

den droeg Bimbisara de koninklijke waardigheid aan zijnen zoon over.

Wederom kwam Dewadatta tot prins Ajatacatru ' en zeide: »geef bevel,

koning, aan eenige personen om den asceet Gautama van 't leven te be-

rooven." Het daartoe strekkende bevel werd gegeven en nu vervoegde zich

de verrader tot een dergenen die met de uitvoering van den moord belast

waren en gaf lieni de volgende opdracht: »ga, mijn waarde heer, naar

' liet woord voor jjriiis is kumdra; dat deze term hier gebezigd wordt vau iemaud die

reeds koning geworden is , is onzes inziens met opzet gescliied ; Kamara is namelijk ook de

Indisehe Krijgsgod, en Ajatafatrn is in werkelijkheid Kumfira zelf, en mag dus te recht steeds

Ajïitafatru-Kumara blijven heeten.



DE I! r n I) II A. l8o

ilie en die plaats, waar de asceet Gautama wamlelt: beroof lieiii van

't leven en keer dan langs den weg dien ik u hier aanwijs terug." Na

den man den bedoelden weg aangewezen te hebben, liet hij heimelijk twee

pei-sonen daarop post vatten, ten einde den moordenaar bij diens terug-

komst uit den weg te ruimen. Voorts nam hij maatregelen om ook deze

twee door vier andere van kant te laten maken; om deze vier om te

brengen plaatste hij verder acht. en om deze van 't leven te berooven

zestien man.

Inmiddels iiad de eerste man zicii met zwaard tn\ schild gewapend, en

van boog en pijlbimdel vooraien. om op den Buddiia at' te gaan. Bij het

zien van den Tathagata voelde hij zich echter den moed ontzinken en zijn

lichaam verstijfde van schrik. De Heer, wien zulks niet ontging, riep:

))kom hier, mijn waarde; vrees niet!" Dadelijk wierp de man zijn moord-

tuig weg, trad op den Heer toe en viel hem nederig te voet, uitroepende:

»Als een dwaas, als een snoodaard koesterde ik een boos plan, daar ik

hier kwam om een niooid te begaan. Neem, o Heer! de bekentenis aan

van mijn berouw en de vei-zekering dat ik in 't vervolg mij zal in acht

nemen!" Daar de Tathagata zag dat de man oprecht lierouw gevoelde en

behoorlijk zijne zon<le beleden had, nam iiij diens schuldbekentenis aan en

onderrichtte hem door eene toepasselijke rede, ovei' weldadigheid, zedelijk-

heid, opoffering, het zondige, nietige en ellendige iler zinnelijke begeerten,

en het voortreffelijke dat er ligt in de verzaking dm- wereld. Ook onder-

hield hij hem over do 4 waarheden: lijden; ontstaan; ondenlrukking; ilen

weg daartoe. Ten gevolge van dit alles gingen den man de oogen open

voor het licht der Wet en begreep hij dat al wat ontstaat nuk ei'umaa!

onder moet gaan, zoodat hij met blijde ingenomenheid en van ganscher

harte belijdenis des geloofs als leek aflegde. Daarna vertrok hij, en wel,

volgens den raad des Buddha's, langs eenen anderen weg dan dien Dewa-

datta hem aangewezen had.

De twee personen die ilen eersten stonden af te wachten werden, toen

liij te ianir uitl)li'(;f, ongeduldig, gingen den weg o|> en zagen den Tailia-

gata aan den voet van een hdom zitten. Zij traden beli'i'fil op lieni toe
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en luiiliic'ii lii't \(i(iirc(lil ilnm- eeue toepast^elijki' i'eile, ilie luj vdur hen

hield, zóó getrolTen te worden, dtit ook zij zich b(?keerden on als leeken

belijdenis des geloofs atleg;dcii. Ook zij volgden, op raad van <k'n Heei-,

een anderen weg dan hun \ oorgoschi'even was. Hetzelfde geval herhaalde

zirh nii'1 de vier, met de acht, en eindelijk met de zestien personen.

De eerste man was naar Devvadatta teruggekeerd om te verklai'en dat

hij wegens de wondermaciit des Heei'en niet in zijn opzet ge.slaagd was.

»Nu goed", voegde Dewadatta hem toe, odan zal ik zelf den asceet Gau-

tania van 't leven berooven." Wetende dat de Tathagata te dier stonde

in 't lommer van den Gierentop wandelde, steeg hij op den berg en slin-

gerde eenen grooten steen tegen het voorwerj) van zijnen haat. De steen

stuitte tegen twee naar elkaar toegebogen bergspitsen en vloog zoodoende

tegen den voet des Heeren aan, zoodat het bloed er uitvloeide. De ge-

wonde blikte opwaarts en i-iep: »gij hebt een groot kwaad gedaan, valsch-

aardl met het bloeil van den Tathagata te doen vloeien!" en voorts het

woord richtende tot de monniken, spr;di liij: «dit is de eerste onmiddellijk

te straffen ' handeling, waaraan Dewadatta zich schuldig gemaakt lieeft,

dat hij het bloed van den Tathagata heeft doen vloeien."

Nauwelijks hailden de monniken vernomen dat Dewadatta den Heer

geraakt liad, of zij schoolden samen rondom de plaats waar de Meester

zich bevond en begonnen met groot geschreeuw luid te lezen ten einde

hem voor ongeval te behoeden -. Bij 't hooren van dat rumoer vraagde

de Tathagata aan Ananda wat dat toch te beteekenen had, en toen hij

dienaangaande ingelicht was, stelde hij de monniken gerust. »Het is

onmogelijk", zoo sprak hij tot hen, »dat de Tathagata door toedoen van

' lu "t oorsiironkelijlc imaniarika , hetwelk naar zijne afleiding o. a. beteekeut: "(ietsi

w.iarbij geen tiissclieuruinite overblijft, waarbij (twee dingeu) vlak bij elkaar staan." Er schijnt

eeiie gedeeltelijke zonsverduistering, waarbij een vierde (pitila, voet, ea \) van de snhijf ver-

donkerJ wordt, bedoeld te wezen. Volgens de kerkelijke opvatting is dn. "Onverzoenbaar".

^ Hit is cene toespeling op liet bijgeloovig gebruik om groot misbaar te maken en bezwe-

ringen op te dreunen , waardoor men den demon , die eklipsen lieet te veroorzaken , wil ver-

drijven. De mvthe van de bloedvloeiing is, zoo niet ontstaan uit, dan toch in verband te

brengen met , liet feit dat een der gewone termen voor eklips is wpardga, en voor geëklip-

spenl : npn-rakla ^ eigenlijk «gekleurd, roodgekleurd"; ook beteekeut rakta , bloed.
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een ander (of: duur eens vijands iianslag') van 't leven kan l)eroiiid wurden

;

de Tathï\gata'.s duoven van zelf uit ikwansnis: bereiken 't volledige Nir-

wina). (iaat. monniken, ieder na;ir uwe plaats: de Tathagata's l)elioeven

geen bescherming."

Om dien tijd was er te Rajagrha een olifant, Nalagiri genaamd, die

boosaardig was en menschenmoordend. ' Dewadatta wist met sclioone

beloften de stalmeesters over te halen , het woeste dier los te laten op het

oogenblik dat de «asceet Gautama" de straat zou langs gaan. Als nu de

Heer 's ochtends vi'oeg met een talrijke sciiare om voedsel te bedelen de

sti-aat opkwam, werd Nalagiri losgelaten. Met opgeheven snuit en kwis-

pelstaartende liej) het dier op den Tathagata toe, zoodat den monniken de

angst om liet hart sloeg, niettegenstaande de geruststellende verzekeringen

huns Meesters, die zijne onverstoorbare kalmte geen oogenblik verloor. -

De stedelingen die van de bovcnvertrekken en daken der huizen het schouw-

spel gadesloegen . waren verdeeld van gevoelen; de ongeloovigen, slechtgezinden

en onverstandigen zeiden: «o wee! de schoone Groote Monnik zal door den

olifant gedood word(.'iiI" doch de geloovigen, weigezinden en verstandigen

riepen: »o wee! de eene olifant zal met den anderen in botsing komen." '

* Hardy M. of B. <i'Zi heefl Malagiri, doch ilat zal wel ceiie (iniktbut wezen, want op

de voorgaande bladzijde schrijft hij Nalagiri. Bij deiizelfdeii 244 heet de olifant vaii Pradvota

ook Nüligiri, doch volgens andere bronnen Bhadrawatika ; zie boven bl. Kil. Beide nanieu

komen wellicht op hetzelfde neer, want van ndla of niili, d i. ^ uur, komt miU-mandala

(uurcirkel), aequinoctiaalcirkel ; b/iadra, hcilvol, is synoniem met sioasli, en swastika, VrnK]K,

duidt o. a. het nachtcvenings[jiint aan. De olifant is dns, schijnt het, de d.-igclijksche om-

wenteling van 't nachteveningspunt of de aequinoetiaalcirkel. Die kan de zon niet deren behalve

op 2 vaste dagen in 't gansche jaar. Jiwaka rijdt op den olifant (zie boven bl. 131) omd.it hij

het verpersoonlijkte verbindiugspunt van oud en nieuw jaar is; ook op 21 .Tuni en 32 Sep-

tember valt een verbindingspnnt.

' In Dhammapada 144 worJt gezegd dat .\nanda zijn eigen leven blootstelde om dat des

Meesters te redden; iets dergelijks bij Hardy t. a. p. De laatste vermeldt ook dat de Buddha

eene vrouw, die op het pnnt .stond door den olifant gedood te worden, redde. Dat verhaal

schijnt eeuigsziiis apocryph , omdat zoo iets eene daad zou geweest zijn, en het is een vaste

regel dat de Buddha's niet mogen handelen. Want handelingen veronderstellen hartstocht,

aandrift, en de volmaakte Buddha is, om eene Indische uitdrukking te gebruiken, kïltaslha,

boven 'taardsch gewemel verheven; hij doet niets dan zijn licht laten schijnen en den onver-

andcrlijken loop aller Buddha's volgen, hij, de Tathfigata. Het tijdperk der handelingen is

gesloten met het einde van het Bodhisatwaschap.

' Omdat de evenaar des hemels en de zonnebaan elkaar kruisen.
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Toen trof' ile Heei' dcii olifant met vriendelijkheid, zoorlat het diei-. met

den snuit omlaag, den Tathagata naderde. Deze sprak het in een lied

toe, hetgeen de uitwerking had dat NMagiri met zijne slurf het stof van

's Heeren voeten opnam, zijn hoofd er nieè bestrooide en ruggelings aftrok

tot zoover hij den Heer nog in 't gezicht liad. Daarop ging hij naar den

stal rustig op zijne gewone plaats staan. '

Na deze gebeurtenis ging Dewadatta naar Kokalika , Katamoraka-Tishyaka,

den zoon van Khandadewi en Samudradatta ^ en deed het voorstel geza-

rneidijk tweedracht te doen ontstaan in de vereeniging van den »asceet

Gautama" en eene scheuring te maken in den kring. Kokalika gaf te

kennen dat hij niet begreep hoe men dat tot stand zou brengen, aange-

zien (4autamu zoo wondermachtig was. »Wel", hernam Dewadatta, »wij

zullen naar hem toegaan en op vijf punten aandringen in dezer voege:

)>Heer! bij onderscheidene gelegenheden hebt gij matigheid, tevredenheid,

zelfbeperking, onthouding, vertrouwen, vroomheid en onvermoeide vlijt

geprezen. Ter aankweeking dezer deugden zou het goed wezen te bepalen,

dat de geestelijken levenslang in de wildernis moesten leven en dat hij

die in een dorp ging verwijlen werd uitgestooten ; voorts dat zij levenslang

van gebedelden kost moesten le\en en dat hij die eene uitnoodiging ter

maaltijd aannam werd uitgestooten; dat zij levenslang in opgeraapte lom-

pen moesten gekleed zijn, op stralïe van uitstooting; dat zij levenslang

hun nachtleger aan den voet van een boom moesten zoeken en niet onder

dak slapen, op gelijke straffe als voormeld; eindelijk dat zij nooit vleesch

of visch mochten nuttigen, op gelijke straffe." Die punten zal de asceet

Gautama niet inwilligen, en dan zullen wij bet volk daarmee paaien."

Hierop begaf zicli Dewadatta met zijne schare tot den Tathagata en

' Bij Hardy t. a. p. bekeert zich de olifant, herhaalt de 5 geboden, en zou, indien hij

geen beest geweest ware, den eersten graad van heiligmaking bereikt hebben.

' Bij de N. Bnddhisten (Schiefner 266) vindt men deze als vijf Q^kya's vermeld: Koka-

lika, Kataraoraga, Tishya, KhandaJrawya en Sagaradatta, welk laatste hetzelfde is als Samu-

dradatta; want sugara en samiulra beteekenen hetzelfde, namelijk oceaan. Zij heeten fjikya's,

evenals de volgers van Dewadatta meermalen Qakyazoneu genaamd worden. De verklaring is

onzeker; er schijnen nacht- of ochteudvogels bedoeld te zijn.
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droeg zijn vijfledig verzoek voor. Gelijk hij verwnclit had weiil het met

eene weigering beLiiitwoonl. »I)aar kan niets van inkomen", zoo het zich

de Heer uit: slaat ieder die wil als heremiet in de wildernis leven, en

evenzeer ieder die verkiest, in een ilorp verwijlen; laat ieder van aalmoezen

leven of uitnoodigingen ter maaltijd aannemen naar vi'ije verkiezing; laat

ieder ook de vrijheid hebben om zich in lompen of in burgerkleêren ' te

kleeden. Wel wil ik vergunning geven dat een monnik acht maanden lang

aan den voet van een boom zijne nachtrust mag nemen. - Vleesch en

visch moet in drieërlei opzicht rein zijn, zoodat men er geen kwaad aan

ziet, er van hoort of vermoedt." '

Dewadatta rees, verheugd over den goeden uitslag zijnei' list, van zijne

plaat.s 0)1, en vertrok, na beleefden groet, om met zijne schare de stad

in te gaan en het volk met de vijf artikelen te paaien. Al wie onge-

loovig, slechtgezind en onverstandig waren onder de stedelingen zeiden:

»die C^kyazonen (aanhangers van Dewadatta) leven in onthouding en ont-

beringen, maar de asceet Gautama is een schrokker en tlenkt alleen aan

overdaad." Daarentegen waren de geloovigen, goedgezinden en verstandigen

verontwaardigd over Dewadatta's vermetel diijven. Toen de Buddha van

eenige monniken vernomen had hoo men over die snoode poging tot .scheu-

ring sprak, vraagde hij Dewadatta: * »is het waar. Dewadattti, dat gij scheu-

ring wilt verooraaken in de vereeniging?" Na een bevestigend antwoord ont-

vangen te hebben, vervolgde de Heer: »laat dat voornemen varen, Dewa-

datta! hij die de eendracht der vereeniging verbreekt, zal een kalpa ° in

de hel branden; maar hij dii' de gestoorde eendracht weer herstelt, zal

tot loon even langen tijd in diMi hemel zalig zijn. Daarom laat uw voor-

nemen varen."

' Naar het stelsel zijn dit kleêrcn van leeken ten geschenke ontvangen.

' Derhalve niet gedurende den stillen-tijd, dien men in het klooster heelt door te brengen.

' Of onze vertolking de bedoeling juist uitdrukt, is onzeker; de tekst heeft alleen dit:

"vleesch en visch Cm) rein; ongezien, ongehoord, onvermoed (of: onverdacht)."

' Deze bevindt zich dus plotseling wei-r iii de nabijheid van den Tathftgata.

• D. i. eene kortere of langere periode, die er tusschen twee scheppingen inligt. Eiken

dag, elk jaar, elke eeuw, enz. kan de zichtbare wereld gezegd worden up nieuw geschajicu te

worden door den Zonnegod.
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Niet lang daarmi trok Anaiida in 't vroege niorgenuur de h;tad in om

te bedelen. Dewadatta wei'd hem gewaar en trad op hem toe om \nnn

mede te deelen , dat hij op dienzelfden dag in afscheiding van den Heer

en de congregatie den feestdag ' zou vieren en het kei'kelijk werk doen.

Onverwijld gaf Ananda bij zijne terugkomst verslag van deze ontmoeting,

waaruit bleek dat Dewadatta nog dienzelfden dag scheuring In de ver-

eeniging zou brengen. -

Op den feestdag rees Dewadatta van zijnen zetel op en trok met zijne

schare, alsmede 500 Wi;ji-zonen uit Waicali, die, als nieuwelingen en on-

ervaren, door hem tot zijne zijde overgehaald waren, naar Gayaph'sha.

Zoodra de Heer door Cariputra en Maudgalyayana hiervan verwittigd werd,

zeide hij: sgij zult toch zeker met die jonge monniken medelijden hebben,

Qariputra? Maak u dus op, met Maudgalyayana, voordat zij in 't ongeluk

medegesleept worden." De twee voorgangers gehoorzaamden aan de op-

dracht en richtten luinne schreden naar Gayagirsha. Op datzelfde oogen-

blik begon een der monniken, niet ver van den Meester staande, te

schreien en op de vraag waarom hij zoo schroeide, antwoordde hij: ))omdat

zelfs de twee hoofddiscipelen des Heeren tot Dewadatta gegaan zijn en

diens "Wet verkiezen." Doch de Buddha stelde hem gerust; »want"

,

zeide hij, «er kan geen sprake van zijn, dat die twee de Wet van Dewa-

datta verkiezen; integendeel, zij zijn vertrokken om de monniken het

betere licht te doen kennen."

Toen Dew^adatta, die zich reeds op den berg had nedergezet om zijne

Wet te verkondigen, Cariputra en Maudgalyayana in de verte zag aan-

komen, riep hij uit: «ziet, monniken, hoe goed mijne Wet is, dat zelfs de

voorste discipelen van den asceet Gautama tot mij komen en mijne Wet

verkiezen." Wel is waar liet Kokalika zijne waarschuwende stem hooren:

«vertrouw dien beiden niet, waarde Dewadatta; zij liebben kwaad in den

' Twee feestdagen in de maand vallen op een parwan, een knoop der zoune- en maanbanen.

* Die snoodheid zou hare eigene straf met zich voeren, want alleen door de zonuebaau te

kruisen kou Dewadatta zich zijue eigene verduisteriug op den hals halen , die dau ook

weldra volgde.
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/.in"; (locli Dewailatta wilih^ ilaar niets van liooren, lieette de aangeko-

menen welkom en wilde zelfs de lielft van zijnen zetel voor (^ïiriputra

inniinien, die evenwel voor de eer bedankte en met zijnen makker op

eerbiedigen afstand plaats nam.

Nadat Dewadatta tot laat in den nacht zijne lioorders met eene leerrede

gesticht en opgewekt had, vei-zocht hij C^riputra hem met preèken af te

lossen. «De vergadering, waarde Qariputra. is nog opgewekt en wakker",

zeide hij, »laat liet licht der waarheid voor hen opgaan, doch ik voel

pijn in den rng; daarom wenschte ik dien lang nit te strekken." Aan

dit verzoek gaf ^ariputra terstond gehoor en Dewadatta wikkelde zich in

zijn mantel, legde zicii op de rechterzijde en viel, van vermoeienis uitgeput,

weldra in slaap. ' Alsnu lieten Qariputra en Maudgalyayana met wónder-

macht in woord en daad hunne manende stem iiooren, met dien gevolge

dat al den monniken de oogen opengingen voor de Wet en bij alle de

overtuiging levendig w^erd dat alles wat opkomt ook eenmaal ondergaat

(eigenlijk: onderdrukt wordt). - Hieroji riep Cariputra den monniken toe:

»Komt, laat ons tot den Heer gaan! we de Wet des Heeren liefheeft,

volge mij!" en al de 500 monniken gingen naar 't Bamboebosch. Nu

begreep Kokalika den slapende te moeten wekken: »Sta op, waarde Dewa-

datta! Caiiputra en Maudgalyayana hebben uwe monniken modegevoerd.

Heb ik het u niet gezegd, dat gij hun niet moest vertrouwen, daar zij

kwiuid in den zin hadden?" En op datzelfde oogenblik kwam Dewadatta

het lieete bloed uit den mond. '

' Het ma.'inlicht wordt mat; de morgen, wiens heniiitcn, de A(;wins, bij den anuviiuï des

jaars gedurende een zeker tijdperk waren, is in aantocht.

" Om te doen uitkomen, al is het op de gewone verbloemde wijze, dat de Ai;wins de »oor-

öoden zijn der naderende zon, volgt zoo straks in de heilige sehrift eene lofrede , scliijubaar geheel

klakkeloos, op (,'Aripiitra en zijne hoedanigheid als bode en over de eigenschappen van ecu bode ; in

de grondtaal bcteekcnt f/iita zoowel bode, als voorbode. De aanduiding van den morgenstond,

waarbij de sterren door 't grootere licht des Buddha"s onderdrukt worden, zooals hier geschiedt,

met behulp van ccne kwansuis wijsgcsrigc phrase , is wel ietwat profaan, maar geestig.

' D. i. de maan wordt verduisterd. Dat het zwakke licht, hetwelk de maan bij eene totale

cklips behoudt, zeer duidelijk rood gekleurd is, behoeft niet gezegd te worden. Dezelfde ver-

bloemde uitdrukking komt ook voor ten aanzien van ilen dwaallecraar .Sanj.iy.T , die boven
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Onilervvijl Wixren (';iii|iiilra pn Maiidgalyayana met de 5()0 bij den

Tathagata gekomen om hem verslag te geven van het voorgevallene. J)e

Heer nam die gelegenheid te baat om de volgende tabel te vertellen

:

«In vroegeren tijd, monniken, was er in een boseli een groote water-

poel, waarbij de olifanten plachten te komen om ziili te vermeien. Met

hun sluii' rukten zij de iotusstengels uit den grond en aten die, na ze

goed gewasschen en van den modder gezuivei'd te hebben. Zulks deed

hun goed en zij ondervonden er niet de minste kwade gevolgen van.

Maar nu waren er jonge olifantjes die de oudei'en wilden naiipen en ook

met hun slurf de lotusstengels uitrukten en opaten, doch zonder ze vooraf

goed gewasschen en van den modder gezuiverd te hebben, waarvan liet

gevolg was ilat zij er van stierven of doodziek werden. Zoo ook, mon-

niken, zal Dewadatta, die mij wil nadoen, ellendig omkomen." '

üaaroj) liet de Meester eene uiteenzetting volgen over de vereischten

welke een goede bode hezitten moet, stelde Qai'iputra als voorbeeld, en

weidde ten slotte uit over het doemwaardig gedrag van Dewadatta, die

zich da;irdoor eene hellestraf van een Kalpa had op den hals gehaald.

Zoowel dooi' zijn aanwinst als iloor zijn verhes; zoowel door zijn luister

als door het tegendeel; zoowel door zijn aanzien als door het tegendeel;

door zijne booze gezindheid als door zijne vriendschap mot hoozen had

Dewadatta zich die straf berokkend. -

Eene overlevering ' zegt dat Dewadatta, na ontwaakt te zijn op (.len

bewusten nacht, zóó geschokt was door het gebeurde, dat hij negen maan-

den ziek bleef en toen het besluit opvatte tot den Tathagata te gaan om

venneld is. Trouwens reeds uit liet feit ilat Sanjaya ycaclit wenl den oustcrfclijkheidsdrauk

,

Amrta, d, i. Soma, te bezitten, blijkt het dat hij de Maan is.

' Het ongeluk was op het oogenblik reeds gebeiird.

" De verdonkering der maan op nieuwe-raaansdag is eeu gevolg daarvan, dat zij eerst

aanwint, wast en in licht toeneemt, en daarna na volle maan afneemt. De verduistering bij

een eklips heeft zij te danken daaraan dat zij , na eerst in afstand van de zonnebaan toege-

nomen te zijn, die later weder nadert en ze doorsnijdt, d. i, in Buddhistisch-mythologische phrase:

«seheuring brengt in de vcreeniging, den kring doorsnijdt." Ue booze vriend is eene on-

gunstige plaats op den cirkel.

' Hardv M. of B. S3S.
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(lezen vergillenis te smeeken. Wegens ileii zwakken staat zijner gezond-

heid werd liij door zijne leerlingen in cenen draagzetel vervoerd naar Jeta-

wana. waar de Buddha zicli toen bevond. Van de nadering des zieken

oiidiTriclit . verklaarde de Heer dat Dewadatta hem niet zon aansL-hoiiwen.

«Zijne zonden zijn zóó groot", voegde hij er bij, »dat tien, honderd, ja

duizend Buddha's zelfs niet in staat zullen wezen hem te helpen." Dewa-

datta's verlangen nu om den Heer te zien was zóó sterk, dat hij den

draagzetel afsprong, doch hij had de voeten niet op den gi'ond gezet of

vlammen schoten op uit de diepste hel en omhulden zijn lichaam, eerst

zijne voeten, toen zijn middel, eindelijk zijne schouders. ' In doodsangst

riep hij om hulp en zeide een loflied op ter eere van den Buddha, waar-

door hij zich den bijstand veraekerde van de 3 Kleinooden. Dit zou hem

latei- te stade komen, hoewel hij mi ter helle voer en een gloeiend lichaam

ontving, 1600 mijlen groot. ^

Toen Dewadatta zijne gruwelijke straf onderging, was Ajatagatru koning

van Magadha. Op luinstoken van Dewadatta had hij zijnen vader Binibi-

sAra, hoewel deze liem reeds de heerschappij had overgedragen, door hon-

gerdood willen laten sterven. ' Alle voedsel werd dus den ouden koning

onthouden en niemand in zijn bijzijn toegelaten. I)ehalve zijne gemalin

Waidehi, AjAtacatru's moeder. De trouwe gade verstrekte, telkens wanneei'

zij haren echtgenoot bezocht, hem rijsl tot voedsel. Daar dit weldi'a iian

't licht kwam, werd het der koningin verboden daarmede voort te gaan.

Zij wst echter een beetje voedsel in haren haarwi'ong te verbergen en

biacht het zoodoende den ongelukkigen grijsaard. Ook dit wen! ontdekt.

Nu nam zij andere listen te baat om het leven van haren man te rekken;

onder anderen liet zij haar lichaam insmeren met vetstoll'en, zoodat de

koning met zijn tong van iiaar huid voed.sel kreeg. Doch al liaar listen

' Bedoeld is dus c-mic volle maaiicklips, m-iar een gedeelte van den mythe is toepasselijk

op de vcrdonkerinj; van nieuwe maan, zoodat twee mjthen doori'engcwerkt zijn.

" Nnllcn worden in de mythologie niet geteld ; de maan heeft 10 kaliCn.

' Dit verhaal van Bimbisttra's lijden is overgenomeu uit Hanly M. of B. :il7.
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kwamen aan 't liclit. zooilat haar cliulclijk ili' Idi'uaiifi; tot ile gevangenis

ontzegd werd.

Niettegenstaande Bimbisara eindelijk volstrekt geen voedsel ontving, bleef

hij in leven, en toen zijn zoon vraagde lioe zidks mogelijk was, werd hem

geantwoord dat zijn vader wanilelde zonder voedsel te gebruiken, en dat

zijn lichaam blonk, omdat hij den eersten graad van heiligmaking erlangd

had. Toen beval de zoon ilat do voeten des ouden mans met een brand-

ijzer zouden gegloeid worden en met olie en zout ingewreven, zoodat hij

niet meer kon wandelen. Ue barbier, ' die met de uitvoering van de

wreede taak belast werd, was zeer begaan met den ouden man en weende

terwijl liij zijn weik verrichtte. Ten gevolge der operatie stierf Bimbisara,

doch werd wedergeboi'en in de wereld van do lieerschers der 4 wind-

streken onder den naam van .Tanawrshablia. -

Op denzelfden dag waarop dit plaats had ontving Ajatafatru de tijding

dat hem een zoon geboien was. Hij voelde zaelitere aandoeningen in zijn

gemoed ontwaken en gaf order dat zijn vader zou gespaard worden, doch

het was te laat: een tweede bericlit behelsde het overlijden des ouden

konings. Do ontaarde zoon begon berouw te gevoelen en zijne wroeging

vermeerderde als hij \an zijne moeder vernam, hoe lief zijn vader hem

had gehad, want toen Ajatacatru nog een kind was en een zweer aan

den vinger had, zoog Bimbisara de smetstof op en redde dusdoende het

leven van den prins.

De wroeging en het naberouw, welke zicii nu van Ajatacatru meester

niiuikton, lieten hora dag noch nacht lust. Op raad zijner hovelingen

zocht hij heil bij de 6 dwaalleeraars, Pürana-Kapyapa en de overigen. ^

' 1). i. Uüliu. hl wezeu zijn Bimbisara t-ii Dewadatta c'éii; ze treden slechts in andere

rollen op.

" Pali: Janawasabha. In de Noordelijke overlevering: Jinarshabha. Wrshabha en rshabha

beteekenen beide: stier. Alle lichten aan den hemel worden stieren genoemd, omdat de

stralen als hoorns voorgesteld worden; de vdviizeudhoornigc stier'' in Rgweda 7, 55 is, in

ile eerste plaats, de Maan.

' Als boven vermeld. Zeer uitvoerig worden de leerstellingen der 6 Tirthaka's en de

ontmoeting des konings met den TathSgata beschreven in Samanna-phala-Sutta, in vertaling

medegedeeld door Bnrnoiif, Lo/iis t/e la bmne Lot, 449—482.
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Bij geen \;\n allt> vond liij datoene waaraan zijn peest behoefte gevoelde,

totdat .l'iwaka hem aanrird diMi Huildha te bezoeken, dli^ jni^t in liet bij

Rajagrha gelegene Mangoboschje, — eene schenking van Jiwaka zelven —
viTtiicfde. ' Blijde grijpt de koning van Magadha de gelegenheid aan om

onderricht van den volmaakt wijzr te ontvangen, zijn hart voor heni nit

te storten en zijne misdaad te biechten. liet gevolg was, dat bij zich Ite-

keerde en even als wijlen zijn vader een vereerder wei'il van den Buddha,

(ie Wet en de Consresjatie.

De Noordi'Hjki' overlevering omtrent de toi>neiiiende verwijilering tusschen

Dewadattii en den Tathagata luidt in lioofdzaak als volgt.
''

Nadat Dewadatta \an Dacabala-Karvapa, anders gezegd Washpa, een

der Vijven, de tooverkimst geleei-d had, vei'zamelile hij eene schare van

500 jongeren en bi'acht Pi'ins Ajataeatrn nnilei- zijnen invloed. Wegens

ondankbaarheid jegens zijnen meester verlooi- liij zijne wonderinacht, zoodat

bij in eene poging om voor den )irins eene bloem uit het paradijs te

plukken niet slaagde en smadelijk ntMlervlel bij Rajagrha. Hij ging nn

tot den lieer en deed hem het volgende voorstel: »Heer! Gij zijt oud en

af; vertrouw dus de Congregatie aan mij toe." Doch de Tathagata

weigerde, met de woorden: »Zelfs aan ('ail|iutra en Mandgalyayana zou

ik die inet toevei'trouwen, lioe veel te niimler dan aan n, speeksellekker! '

' Dit alles gebeurt in een [lunt des tijds, op s'ollcmruinsavoiiil der maand Karttika. Hat

wil zeggen dat die avond en liet tijdperk door .Ijataijatni belieersclit samcTivalleii , zoodat

Biinbisara op volleniaansdag der vorige maand, Acwiiia, moet hcerschen. In den rhetorisrhen

stijl heet elk volgend tijdperk de doodcr van 't voorgaande. Eerst in een later gedeelte van

dit werk kan uitvoeriger over de zes vailernioordende koningen , met Ajfita^atrii te beginnen

,

gesproken worden. Hier zij alleen opgemerkt, dat Kum'iva of Skaiida, dien wij met Ajata^atru

vereenzelvigd hebben, ook Kirttikeya, zoon der Pleiadcii, gcnaaiml wordt.

' Overgenomen uit Schiefher 278. liet stuk is zoo belangrijk voor den n:inl der liiid-

dliistischc mythologie en zoo geschikt om vcrsehil en overeenkomst in de overleveringen der

N, en Z. Kerk te doen uitkomen, dat wij het in uittreksel mededeeleu , al moeten wij hier

en daar in herhalingen vervallen.

' Wat de oorspronkelijke term hiervoor geweest is, laat zieli niet uitmaken; in allou

gevalle is Hela 't eerste bestanddeel er van geweest; men vergelijke de noot op bl. ISl.

13
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IVrwijl il(,' liuilillni de 3 inaanilen van ilcn 'Jfi''''" stlllrii-lijd iii 't Baiii-

boebiisch sleet, ontliaalile Dewailatta 500 iiKHiiiikeii, die liij mede wist te

troonen naar di'ii zuidelijk gelegen lusthof Kiikkutaraina, ' waar hij zich ter

prediking nederzette. Inmiddels liadden de twee voornaamste discipelen des

Ileoren vergunning gekregen om de afvalligen weder tot de ware leer

terug te brengen. Bij hunne nadering meende Dewadatta dat hij zich

de alwetendheid zou verzekeren, bijaldien hij de twee tot zijne zijde over-

haalde. Hij beval Kokalika en Khaiidadrawya op te staan en liet de aan-

gekomenen rechts en links van zich plaats nemen, als ware liij zelf de

Buddha. Weldra viel hij op de rechterzijde en zonk in slaap. Maud-

galyayana verhief zicli in ile lucht door tooverij, terwijl zijn makker de

afvalligen met goed gevolg vermaande tot terugkeer. Uoor Kokalika ge-

wekt, ontstak Dewadatta ia toorn, ijlde dengenen die weggegaan waren

achterna, doch werd in zijnen loop gestuit door eene diepe gracht, welke

Qariputra te vooi'schijn getooverd had.

Eens dat de Tathagata ziek was. gaf hem de geneesheer eene dosis

van 32 ^jaZ«'s. ^ Dewadatta wilde dat nadoen, maar werd er doodziek '

van. De Heer strekte nu zijne hand van den Gierentop (Grdhra-

kiita) uit en raakte de kruin des zieken, die terstond genas, doch wel

verre van dankbaar te wezen, in toorngloerl oiitvonkte, ten gevolge waarvan

de aarde berstte en een heftige wind ontstond, welke zijn lichaam met

stof bedekte. Toornig en met zwoegenden boezem kwam liij tot Ajata-

(,;atru, wien het niet ontging dat hij zoo'n leelijke kleur luul. De valschaard

hitste den prins tegen zijnen vader op en het liatl niet veel gescheeld, of

' J). i. Ilaiieiihof, die volgeus Malmwagga 8, 34 bij PStaliputra lag; welke hoofdstad vol-

gens denzelfden Maliiiwagga 6 , 28 nog niet bestond.

' Het woord voor dosis, grdsa , is tevens de technische term vuor de verdonkering op de

zon- of maanschijf. Pala is een klein gewicht, en tevens, wat hier eigenlijk bedoeld is,

een tijdmaat, gelijk aan 24 sekonden. Vermits in mythologischen raadselstijl gelijksoortige groot-

heden opzettelijk met elkaar verwisseld worden, kan met /w/a evenzeer een bc|iaald veelvoud,

bijv. 24 minuten, bedoeld zijn.

' Mogelijkerwijze is bedoeld dat dezelfde maat van verdonkering, welke voldoende is een

totale raaaneklips te veroorzaken, niet genoeg is voor eene totale zonsverdnisteriui;.
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tle oude koning was toon reeds als slaclitnlïer van 't verraad gevallen.

Terwijl namelijk Bimbisara een bord soep naar ilei; Heer bracht, welke

deze na de medicijn orberen moest, schoot de prins i-en pijl af met dianian-

tenspits. Gelukkig word alleen hot liord geraakt, dat in stukken vloog. De

aanslag had echter dit gevolg dat de oude vorst eerst Cam[ia, en later

gansch Magadha aan zijnen zoon afstond.

De geweldenarij van ilen nieuwen heerscher noopte Bimbisara, ver-

maningen te lichten tot zijnen zoon, die. daarover verliolgen, zijnen vader

liet gevangen zetten. Waidobl. ' die met alle geweld haren gemaal wilde

opzoeken, zou door haren ontaarden zoon vermoord zijn geworden, ware

niet .Tiwaka, de geneesheer, tusschen beide gekomen met de opmerking,

dat inen in geen land ter wereld het zwaard trekt tegen eene vrouw,

laat staan tegen eene moeder.

Ajatajatru wilde zijn(;n vader doen uithongeren en verbood iedereen

ten strengste hem spijs of drank te verstrekken. Waidehi wist echter,

door haar lichaam met sandol to liostrijken en water in de holten harer

enkelringon te verbergen, di'n diidon vorst in 't leven to houden, doch

de list werd ontdekt on haai' de toegang tot haren gemaal ontzegd. Door

medelijden bewogen, ging do liudilha toon naar den Gierentop en wandelde

voor 't venster op en neer, zoodat de oude koning zich aan dien aanblik

verkwikte en zoo in 't leven bleef, lluch de wreede zoon gunde zijnen

vader ook deze vreugde niet. liet hem de voeten met een scheermes af-

snijden en hem van het venster afliouden.

Om dien tijd kreeg de zoon van Ajiltagatru, Udayi-bhadra, een gezwel

aan den vinger, die hem van jiijn ileed schreien. ^ Toen stak Ajatsipatru

den vinger in den mond van 't kind. zoog liet gezwel uit en slikte den etter

' Dit woord bctcckent eene vrouw (of prinses) uit Uiilelia-laml Als haar eigenlijke naam

wordt opgegeven Qribhadru, (Scbiefner 253). Er is geen grond om aan te nemen dat zij

oorspronkelijk eene andere is dan de meest beroemde VVaidehi, d. i SiUi , die vereenzelvigd

wordt met <^'ri, en vooral eene godin van den akkerbouw is, of wat op hetzelfde neerkomt:

van de vriichtbaarhcid der aarde Al» «cldadii^e voedster trccdl ook duidelijk genoeg de

Buddhistische Waidcht op.

• Hierboven zagen wij dat deze zoon geboren werd oji den dag waarop Bimbisara stierf.

i.3*
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op. Bij die gelegeiilieiil zeiili' Waiilchi: «ilczi' kwaal is erfelijlv iji uw

geslaciit. Tdcii gij kl(?in waart, hecfl \iw vailcr juist hetzelfile met u ge-

ilaan." Die wnonleii tiüfVen ileii koning en liij besloot zijn vader op vrije

Voeten te stellen. Het volk, liet welk met vreugde van dit besluit hoorde,

ijlde naar fle gevangenis, waarvan Bimbisara zoij schrok, dat liij den geest

gaf, om als zoon van den goil des rijkdoms ' onder den naam van Jinar-

shabha herboren te worden.

Ajatavatru was aanvankelijk zeer ter nedergeslagen en om hem te ver-

strooien maakten zijne ministers zich van de non Kapila-bhadra meester,

voor wie de koning liefde opvatte. Nadat hij eene week lang zich met

haar vermeid liad, werd zij door de tooverkracht der non Utpalawarna, die

uitgezonden was door ile matrone (iautami, weiler weggevoerd, ^

Intussfiien drong Dewadatta er op aan, dat de koning hem tot Buddha

zou kiezen, doch hij kreeg ten antwoord: )iU ontbreken de kenteekenen

eens Buddha's: de goudkleur •'' en het rad op de voetzool."

Nu stelde Dew'adatta een poging in "l werk om di'ii lieer, terw^ijl deze

op den Gierentop was, door boogschutters te laten ombrengen, en toen

deze aanslag mislukte, .slingerde hij zelf eenen steen tegen den Tathagata,

Ofsciioon de Dondergod met zijnen bliksem den steen verbrijzelde, werd

toch de voet des Heeren door een stuk er van gewond. Het bloed, dat

uit de wonde vloeide, werd door Dacabala-Kai-yapa gestelpt.

Beschaamd, maar nog niet ten einde raad, haalde de nijdigaard den

bewaker der koninklijke olifanten over, om den olifant Wasupala * en

500 andere op den volgenden dag op »den asceet Gautama" los te laten.

De koning gaf eenigzins aarzelend zijne toestemming, met de opmerking:

' Wai^rawaua of Kubera, tevens heer van 't Nooniorkwartier.

' Wie Kaïiila-bhadra is, laat zicli met onze gegevens niet bepalen; zoo lieet ook de vrouw

van den Grooten Ka9yapa

' In Indië is de maan zilverkleurig.

' Dezelfde als Naliigiri in de Zuidelijke overlevering; wasii is o. a. "rijkdom", "goed" en

"de Wasu's (de 8 hemelstreken)"
;
pitla is "hoeder". De naam komt dus overeen met Dhana-

jiala, zooals volgens Hardy :321 Nalagiri (Malagiri) genoemd werd na zijne bekeering; want

ook dliana is "rijkdom".
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»hebt prij niot prehom-il dat do Heer zelfs de onbedwingbari'ii l>ed\viini;i'ii

heeft?" »Indieii dut het geval ware," zeide Dewadattii, szoii liij (uik inij

bedwongen hebben."

Op den volgenden dag, toen de Heer met de iiiiimiikeii ojp den weg

was, werden de woedende olifanten, wier hoeven door "t vertrapjien van

100 000 wezens roodgekleurd waren, losgelaten. Ontzet stoven de nmii-

niken uiteen; alleen Ananda bleef trouw aan do zijde des Meesters. Deze

liet uit zijne vingers vijf leeuwen te vooischijii komen, waardoor de horizon

in vlam gezet werd en de olifanti-u verschrikt vloden, behalve Wasupala,

die langzaam den Heer naderde en door dezen gesti'eelil werd. Later

keerde de Tathagata naar "t Ikunboebosch terug. Het dier volgde hem.

en toen de deur gesloten werd, was het zóó verdrietig, dat het een i'imle

aan zijn leven maakte. Het werd in het paradijs herboren en kwam toen

weder bij den Tathigata om de leer te hooren.

In spijt der vijandschap van üewadatta en Ajatacatru, bij wie zich

weldra do 6 ilwaalleeraars voegden, verliet de Buddha Rajagrha niet,

vóórdat liij een blijk gegeven hail van zijne macht. Bij gelegenheid van

een offer, dat de brahmanen aan Imlia brachten, nain hij Z(!lf de ge-

daante van dezen god aan. Nailat bij 't vernemen van deze verschijning

eene talrijke menigte nieuwisgierigen saamgestrocmid was, ln'inain de Heer

zijne eigene gedaante en predikte zijne leer, met dien gevolge dat OiOOO

brahmanen bekeerd werden. Niet lang daarna (evenwel vi'rlroU hij naar

't Jetawana bij Qriwasti.

In 't jaar :>() ' ontving de Heer eene uitnoodiging van een jongen ge-

neesheer, om in diens Mangobosch - te vertoeven. Hiei- was het dat

' Naar de Z. overlevering besteeg Aju(iii;atru <leii troiiii , toen du Heer 72 juar mid n;is, dus

in 't jaar 37 na de erlanging van 't Huddliiischaii Als de bekecring des konings hier in

't jaar 36 gesteld wordt, dan laat zich dit wel met de vorige opgave rijmen, maar biorbovcii

op bl. 181 wordt de zaak zóó voorgesteld, alsof reeds in 't jaar 20 of kon d:i.iiii:i , ili; prins

op den troon kwam. Ook dit is wel te verklaren, mits men mjtliologiselic lijdonle, waiirbij

jaren zijn als dagen of weken, niet verwarre met historisclie chronologie.

» Hieruit blijkt dat de jonge geneesheer Jiwaka is; hij is iialiiurlijk eeuwig jong, gelijk

een A^win of Punarwasu. Daar hij echter volgens de Noordelijke sage, meegedeeld iu

Voyagct des jiilerins houildhiitei (vert van .Stnn, .Inlien, I, 38U), de ondcre broeder heit van
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Ajatafali'u met zijnen zoon Udayi-bliadra en een gi'oot gevolg berouwvol

tot ilen Heer kwam en behoorlijk zijne euveldaad biechtte. Sedert deze

bekeering, die overal groot opzien baarde, weigerde hij Dewadatta den

toegang.

Van Rajagrha verdreven zocht Dewadatta zijne toevluclit in Crawasti,

doch werd ook van daar door Koning Prasenajit weggejaagd. Zonder

aanhang zwierf hij nu rond en toog naar Kapilawa.stu. Hij vermat

zich, aan Yacoilhara oneerbai'e voorstellen te laten doen. Zij deelde zulks

mede aan Gupta ' en liet lieni daarop weten, dat zij hem verwachtte.

Toen hij in 't paleis verschenen was en plaats had genomen, verstijfden

hem de vingers en spuwde hij bloed. - Gupta wiei'p hem den trap af, trad

liem met voeten en liet hem in den vijver werpen. Later kwam hij

weder op de bovenverdieping en deed Yafodhara het oneerbare voorstel

om zich met hem te vereenigen, waarop zij hem bij de handen greep en

met hare knieën wegstiet, zoodat hij bloed verloor, ' alvorens te ontsnappen.

Later, toen de Heer zich wederom te Crawasti bevond, vaardigden de

Qakya's Dewadatta af, om den Meester vergiffenis af te smeeken. Ter

bestemder plaatse aangekomen, vergiftigde de snoodaard zijne nagels en

poogde 's Heeren voeten te verwonden, doch deze veranderde ze in kristal,

zoodat de nagels daarop afbraken. Bij levenden lijve voelde Dewadatta

zich nu door hellevuur aangetast, en toen hij op raad zijns broeders Ananda

de toevlucht wilde nemen tot den Buddha, voer hij ter helle. Terwijl

hij daar zijne straf onderging, outving hij door Cariputra en Maud-

Ajata^atru eii dus te vereeuzelvigeu is met Abhaya , die elders zijii pleegvader heet, zou hij ook

een der vele vormen van Kamara, misschien Sanatkumara kunnen wezen. In allen gevalle

moet hij de verpersoonlijking zijn van een of ander tijdsgewricht. Zijne moeder in de N. sage

is Amrapalika , niet hare mededingster.

' Uit twee namen van één en hetzelfde vrouwelijk wezen (de Aarde) zijn twee vrouwen

gemaakt.

" Nagenoeg dezelfde uitdrukking hierboven.

" Wat Yafodhara doet is eeue variatie van hut door Gupta verrichte. Ue bedoeling is,

dat de Aarde bij eeue ekli])S de maan met den schaduwkegel — wiens doorsnede rond is als een

knieschijf — raakt, stoot. Het bloed is eene toespeling op de roode kleur bij eene totale

eklips.
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galvavair.i do aair/.i'g'iring' dat hij trn gevolge zijiirr ilrugd/.aiiic luunlelinjicii

later als een Pratveka-lniddlia ' zou herboren worden.

3'2. KAPILAWASTU VERWOEST.

Koning Prasenajil te Ci'Awastl had l)ij cene zijner vrouwen, ih natuiu'-

iijke dochter van den Cakya-vonst Mahanaman, eenen zoon, die na de

geboorte den naam ontving van Widüdabha. Toen deze volwassen was

.stiet hij zijnen vailer van den troon, en Prasenajit, van 't rijk lieroofd en

voortvluchtig, stierf terwijl hij onder weg was om de hulp in ti' roepen

van Ajatagatru, die weleer zijn verbitterde vijand w'as, maar nu sedert

drie jaar met hem verzoend en zijn schoonzoon geworden.

Onder ile regeering van Widüdabha werd Kapilawastu door Ajatafatrn

verdelgd, tegelijk met het vorstengeslacht van Kocala. Dit geschiedde drie

jaar vóór 't overlijden des Heeren, die toen 77 jaar oud was. ^

Eenigzins anders luidt de Nooi'delijke ovei'levering. ^ Volgens deze had

Prasenajit eenen zoon Wirudhaka * bij eene gewezen slavin van Maha-

naman, welke om hare bekwaandieid in 't kransenvlechten ilen bijnaam

droeg van Mè.lini (eig. bekranste). ' Op volwassen leeftijd gekomen, maakte

Wirudhaka zich van den troon meester , toen zijn vader en de Buddha —

' D. i., naar het kerkelijk stelsel, een wezen dat wel de kennis leidende tot Nirwfifla

bezit, maar die niet aan andere wezens mededeelt. Hij heeft het licht, maar het is geen

koesterend, levenwekkend licht. Wat ilc Pratyeka-buddha's eigenlijk zijn, zullen wij later zien.

' Bigandct I, 2CC. Het verhaal van Prasenajit's hnwelijk met Mahünaman's dochter

geeft Hardy M. of B. 283. De vonn Meitta-doubba bij Bigandet zal wel eene conjectuur zijn

van den Burmceschcn schrijver, die aan mitladiiblia, d. i. verrader, meineedige dacht.

' Bij Schiefner 287.

" Behalve Wirödhaka komt bij de Noordelijken ook de vorm Waidfirya voor (Schiefner

321). Hij heet ook vorst der Kabouters (ICumbhiInda's) en de beheerschcr van een der wind-

streken; bij de Z. Buddhistcn is Winidha (Hardy Man. of B. 21) de beliecrscher van 't Zuider-

kwartier. Aan den anderen kant is Skanda of Kumftra, de jaar- en krijgsgod, een pleegzoon

van Mülint. Wirudhaka'» broeder is Prins Jcta, dien wij boven op bl. 107 hebben leeren

kennen. Wij houden het er voor dat Wirndha enz. eigenlijk de heerscher is van 't Zuidelijkst

jHint der zonnebaan en later overgebracht op de aarde als lieerscher van 't Zuiden ; evenals

de Doodcngod Vama, die in 't Zuiden heet te wonen, ofschoon de Uttara-Kuru's, de zaligen,

die in Yama's rijk behooren te zijn, in 't hooge Noorden geplaatst blijven,

' Bij Hardy is het "bloemenmeisje" , "Millika, ook wel eene vrouw vnu l'rascuajit, niiiar

eene andere dan WidAdabha's moeder.
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die beide gelijktijdig geboi-eii waixMi — 77 jaar en 7 maand oud waren.

Praseiiajit wondde zich tot Ajatacatru, die hem met alle eerbewijzen wilde

ontvangen, toen het bericht kwam dat de grijsaard overleden was. Zijn

dood was het onmiddellijk gevolg daarvan dat hij, door den honger ge-

kweld, een knol gegeten en daarop water gedronken liad. Dientengevolge

waren hem de iianden verstijfd en was hij neergevallen, waar zijn ge-

zicht dooi' het stof \an de wagenwielen bedekt werd. ^

Uit wrok tegen de Q'akya's trok Wii'üclhaka met een leger tegen Kapi-

lawastu op. Hij maakte zich bij verdrag van de stad meester. De Qakya-

vorst Mahananian smeekte hem om lijfsgenade en deze werd toegestaan

voor den tijd dien hij, MahAnaman, noodig had om in een plas te duiken

en weder te voorschijn te komen. Terwijl hij in den ]ilas springt, breekt

de boomtak, waaraan hij zich vasthoudt en hij komt ellendig om. De

woedende Wiriidhaka liet 77000 Cakya's afmaken en beval verder dat 500

Qakya-jongelingen op eene plaats in den hoftuin door een olifant zonden

vertrapt worden. Toen deze den olifant omver smeten, liet de wreedaard

ze in een kuil werpen en met een ijzerplaat bedekken. Nadat de Buddha

den kuil in een vijver veranderd had, kwamen de jongelingen na eene

week weder te voorschijn. Daarop liet Wiriidhaka de jongelingen door

olifanten, die aan de pooten en den snuit met blinkende messen gewapend

waren, afmaken. Met 1000 jonge ^'akyavrouwen keerde de wreedaard

naar zijne hoofdstad Qrawastl terug en vermoordde daar zijnen broeder Jeta.

Deze en nog andere gruwelen gaven aanleiding, dat de Heer - voorspelde,

hoe Wirüdhaka over eene week zou verbranden en in de diepste hel

wedergeboren worden. De koning liet zich een paleis in 't water bouwen,

doch dit baatte hem niet, want op den zevenden dag ontvonkte de zon

door het brandglas zijner gemalin, en Wirüdhaka verbrandde en werd

onder vreeselijk geschreeuw in de onderste hel wedergeboren. ^

' In stede van «stof ware beter geweest .-asch", bhasman, want dit beteekent ook

«sneeuw". Prasenajit moet gestorven zijn in 't midden van den winter.

" Men ziet dat de Buddha alomtegenwoordig is.

^ Kajiilawastu of Kajiilapura kan — wat in de mythologie voldoende is — etvmologisch
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33. GEBEURTENISSEN IN 't LAATSTE JAAIt. liE llLlJliüA VERHINDEUT DEN

OORLOG TUSSCHEN DEN KONING VAN' MAGADHA EN DE WRJi'S. VERTREK

NAAR PATALIGRAMA. STICHTING VAN PATALIPLTRA. VERBLIJF TE

KOTIGRAMA EN NAIiIKA. ONTMOETING MET AMHAPALI.

Ten tijde dat de Heei- zich liij luijayrlui oji den Giereiitop-berg opliield,

vatte de koning van Magadlia het plan op om de Wi;ji's van Waifali,

wier bloei iiein een doorn iii 't oog was, te beoorlogen. Alvorens echter

daartoe over te gaan, zond hij zijnen minister, den bialimaaii Warshakira,

naar den Buddha met de volgende opdracht : »Ga naar den Heer, groet

hein onderdanig uit mijnen naam. vraag hem naar den staat zijner ge-

zondheid, en deel liem mede, welke ]ilamien ik tegen de Wrji's koester.

Verneem welken afloop hij aan mijne onderneming voorspelt en breng mij

zijne woorden over."

De brahmaan voldeed aan 's konings last en sprak, na de gebruikelijke

plichtplegingen, tot den Tathagata : »o Gautama! de koning van Magadlia

laat n onderdanig groeten en vraagt naar don staat uwer gezondheid.

Voorts laat hij ii weten dat hij voornemens is eenen krijgstoclit tegen de

Wiji's te ondernemen."

Onmiddellijk richtte de Heer het woord tot Anamla, die met den waaier

in de hand achter hem stond, en vraagde: ))Hebt gij ook gehoonl,

Ananda, of de Wrji's vaak en ijverig vergaderen?" Op het bevestigend

opgevat worden als de -Tossigc" of "bruine st.id" , J. i. -het rijk iler sclicmcring ol' der

duisternis", zooals men verkiest. Die stad moet opgeruimd worden tegen nieuwjaar, of wel

op den astronomischen datum van 't nieuwjaar op 21 Maart. Dewijl men in den kalender

naar ma-anmaanden rekende, begon de telling eerst bij volle maan in Wai(;fiklia, d. i. op

Paschen. Er verloopt dus tasschen 't astronomiscli begin des jaars en den dood des Buddha's,

des jaargods, een tijdperk, nu eens korter dan eens langer. Meer over de (,'akya's en de met

hen overeenkomstige duistcrlingen , onder andere namen , in de Indische , Perzische en Ger-

maansche heldensage, later. Volgens de Z. overlevering is Ajfita^atru de verwoester; daaruit

laat zich het wezen van dezen koning nog niet met zekerheid afleiden ; men zon geneigd zijn hem

ook in dit geval te houden voor Kumftra, den krijgs- en jaargod, den Komcinschen Mars.

Het is opmerkelijk dat hij, ook na zijne troonsbestijging, Kumdra genoemd wordt. Abhaya,

de onversaagde, die kwansuis zijn broeder heet, de pleegvader van .Jiwaka, is in allen gevalle

één met hem. Indien de vergelijking met Skanda steek houdt, laat het zich licht verklaren

waarom volgens de eene overlevering Aj&ta^atru , volgens de andere VVirrtdliaka de verwoester

is van Kapilawnstu.
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.iiitwiimil liet Ilij volgen: «Alsdan lichlien zij .sleclits toeneming in bloei

te verwachten en niets te vreezen". Voorts vraagde hij of zij eendrachtig

waren in hun vergaderingen, in raad en daad; of zij het verbodene na-

lieten, het gebodene volgden en de voorvaderlijke gebruiken in acht narnen;

of zij de onderen achtten , eerden en luin lessen volgden ; of zij do fatsoen-

lijke vrouwen en meisjes op niet gewelddadige wijze behandelden; of zij de

heiligdommen van stad en land in eere hielden, en zich van de verplichte

offeranden en bijdragen, zooals van oui Is gebruikelijk was, kweten; ' of de

leeraars ondei- hen zedig en ingetogen leefden. Telkens antwoordde Ananda

bevestigend en telkens herhaalde de Heer zijne geruststellende verklaring.

Daarop wendde hij zich tot Warshakara met de woorden: «Eens dat

ik te Waicali in 't Sarandada-heiligdom vertoefde, brahmaan, heb ik de

Wrji's in die zeven plichten, die gij gehoord hebt, onderwezen, en zoo

lang zij in de vervulling daarvan pal staan, hebben zij niets te vreezen."

»o Gautama", hernam de brahmaan, «ik begiijp, dat de Wrji's, door hun

deugden beschermd, niet door den koning van Magadha zullen kunnen

ten onder gebracht worden, tenzij door het stoken van tweedracht. En

nu, o Gautama, zal ik gaan, want veel bezigheden wachten mij." Daarop

groette Warshakara beleefd den Heer en vertrok.
'^

Niet lang na 't vertrek van den minister liet de Heer alle bij Rajagrha

gevestigde monniken door Ananda ter bijeenkomst oproepen. In de toe-

spraak die hij tot de vergaderden richtte, drukte hij hun op het hart,

stipt de zeven plichten te vervullen welke hij him ging verkondigen. Hij

gaf nu eene uiteenzetting van dezelfde plichten en in dezelfde woorden als

hierboven, behoudens enkele wijzigingen die noodzakelijk voortvloeiden uit

het verschil in toestanden tusschen de Wjji's en de monniken. Vervolgens

onderwees hij de vergaderden in andere zeven plichten, die uitsluitend

' Men ziet, dat het Budtlhisme, althans in zijnen zuiversten en oudsten vorm, geen om-

wenteling tegen 't voorvaderlijk geloof beoogde.

' Het bovenstaande is getrokken uit het Maha-Parinibbïlna Sutta ; het ontbreekt in de

Bnrmeesche levensbeschrijving. Hetgeen nu volgt komt in hoofdzaak overeen met Bigandet II, 3.
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voor nioniiiken ^'t'ltleu. Deze zeven plichten zijn: dut een geestelijke ver-

mijde werkheiliglieid
,
praalzucht, slaperigheid, coteriegeest, booze begeerten,

boos gezelschap en 't halverwege staan blijven bij geestelijk nadenken.

Ten derde hield hij hun een derde zevental van plichten vooi': zij moesten

geloovig, zedig, met heiligen schroom bezield, leerzaam, manmoedig en

bedachtzaam zijn. Wijdeis vermaande hij lien om een vierde zevental

plichten te betrachten, namehjk: zich te oefenen in de onderdeelen der

hoogere wijslieid : geheugen, wetsonderzoek
,
geestkracht, lust, rustigheid,

(vrome) aandacht en gelijkmoedigheid. Daarna leerde hij hun een vijfde

zevental plichten, daarin bestaande, dat zij zich zouden te oefenen hebben

in de erkentenis van het onbestendige, onwezenlijke, onheilige, zondige

(der dingen); van de noodzakelijkheid der verzaking, der onverschilligheid

voor 't wereldsche en tier onderdrukking (aller kiemen des kwaads).

Ten slotte spoorde hij hen aan de volgende zes plichten te betrachten

:

vriendelijkheid, in 't openbaar en in 't geheim, jegens hunne mededisci-

|)elen in handelingen, wimrden en gedachten; mededeelzaamheid en zede-

lijken wandel, alsook broederlijken omgang in den tot zaligheid leidenden

geloove.

Een tijdlang bleef de Heer nog bij Rajagrha op den Gierentop, met

zijne jongeren s]irekendi' over nioi'aal, geestelijke aandacht en wijsheid.

Daarna begaf hij zich naar Amrayashtikél. '

Na eene poos daar ter plaatse in de Koningskamer vertoefd te hebben,

de moraal predikende en geestelijke vraagpunten behan<lelend(;, vintrok hij

met eene groote schare naar Nilandi.

Terwijl de Heer zich aldaar in 't IVtwarika-mangobosch ophield, kwam

' I'ali : Ambalattliiku, d. i. Mango-staakjc. HochcI ilo sage or niets van zegt, mout dit

de plek geweest zijn w.iar de Buddha, in 't voorjaar, zijn mango-wonder wrocht, hetgeen znlke

noodlottige gevolgen voor den dnaalleeraar I'ilratia na zicli sleepte, gelijk wij gezien lieliben.

Wij naderen trouwens met rasschc schreden H uiteinde van *t oude jaar en de niungoknup

voorspelt de uadcrende lente. Weldra zullen wij ons in den lusthof bevinden van de courti-

sane Mangohoedster; of zooals wij zouden zeggen: Jufvrouw Appelbloesem.
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eens (.'aiiijutra tot hem. en sprak, na beleefden groet, op eerbiedigen af-

stand gezeten: »Mijn geloof in den Heer is dit, dat er niemand, hetzij

asceet of brahmaan, ooit geweest is, zal zijn of thans is, ervarener in de

hoogere wijsheid dan de Heei-."» Dat zijn groote woorden op een hoogen

toon uitgesproken, Cariputra!" zeide de Heer; »kent gij dan alle volmaakt-

wijze meestei-s die er in het verleden geweest zijn zóó nauwkeurig, dat

gij met zulk eene bewering durft optreden?" »Neen, Heer!" «Kent gij al

dezulken die er in de toekomst wezen zullen?" »Ook niet." sKent gij

mijzelven dan zoo door en door, om zulk eene bewenng te mogen uiten?"

«Evenmin, Heer!" »Welnu, waarom spreekt gij dan zulke groote woorden

op zoo'n hoogen toon?" Hiero]) antwoordde ^'aiiputra : »wel is waar ken

ik de vroegere, toekomstige en tegenwoordige volmaaktvvijze meesters niet

zoo nauwkeurig, maar ik ken de eeuwige consequentie der Wet. Gelijk

(hls die meestei's in 't verledene de opperste wijsheid bereikt liebben door

de 5 hindernissen te mijden, tloor alles wat den geest stoort te onder-

drukken en door zich met onwrikbaren geest in de zeven onderdeelen der

iioogere wijsheid te oefenen, zoo zullen ook de toekomstige het doen; en

zoo ook heeft de Heer het gedaan."

Van Nalanda zette de Buddha na eene poos zijnen tocht voort en be-

reikte Pataligrama (d. i. Patali-dorp).

Zoodra 't geruclit zich veibieid liad (hit de Heer te Pataligi-ama was '

aangekomen, kwamen de daar woonachtige leeken liunne opwachting maken

en noodigden hem uit, zijn intrek te nemen in de herberg der gemeente.

Na zijne stilzwijgende toestemming haastten de geloovige dorpelingen zich

om de herberg voor de ontvangst in gereedheid te brengen, de vloer-

kleeden te leggen, de zitplaatsen te schikken, de martevaan met water te

vullen en de lamp op den stander te zetten. Na deze voorbereidingen ver-

zochten zij den Heer het verblijf te betrekken. Vergezeld van de nion-

nikenschare begaf de Meester zich op weg, trad na de voeten gewasschen

' Van liier af tot aan de schenking van Amrapalika stemt Mahawagga 6, 2S—30 nage-

noeg woordelijk met het Mahap. S. overeen. Volgens 't eerste werk komt de Buddha recht-

streeks van Rajagrha te Pataligrama.
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tl' lii'liUi'ii lil' lial l)iniioii, en plaïitsf(> zicli liij ili'ii ini(lilel|illa;ir ini't het ge-

zielit naar liet oosten, terwijl de discipelen plaats namen aan den westi'-

lijken wand niet het gezieht naar 't onsten. en de leeken van 't ilorp aan

den oostelijken wand met het gelaat naar 't westen.

De toespraak welke de Heer nn tot de treloovigen van 't dorp rirlitte,

luiilili' ongeveer aldus: sVijf slechte gevolgen. Imishezitters, vloeien er voort

iiit de veronachtzaming der zedelijke geboden ' voor den onzedelijken niensch.

Welke vijf? In de eerste plaats vervalt de onzedelijke menscli tot nalatig-

heid en zal hij daai'door groote schade aan geld en goed lijden. Ten andere

zal hij eenen slechten naam krijgen. Voorts zal hij In een of ander fat-

soenlijk gezelschap komende verlegen worden. Verder zal hij radeloos wezen

hij zijn sterven, en ten slotte zal hij na zijnen dooil ten verderve gaan.

Dit zijn de vijf slechte gevolgen, huisbezitters, welke uit de veronachtza-

ming der zedelijke geboden voortvloeien."

Hij ging voort met op dezelfde wijze de vijf goedi> gevolgen die uit de

betrachting der zedelijke plichten voortvloeien in 't licht te stellen; die

gevolgen zijn juist het tegendeel van de vorige. -

Na aldus tot laat in den nacht de geloovigen van 't dorp onderricht en

gesticht te hebben, sloot do Heer do vergadering en betrok zijne kamer.

Het geschicdile nm dien tijd dat Sunitha en Warshakai'a. de twee

ministers van 't lijk van Magadha. Ie P;\taligr;'una eene stad aanlegden tot

bolwi-rk tegen dl' Wrji's. liij die gelegenheid kozen eene groote menigte

godheden hun vrrblijf in genoemd dorp. Tei- plaatse waar de voornaamste

Bedoeld zijn de 5 algcmecne geboden die ook voor leeken gelden : niet te dooden ; niet

te stelen ; niet te liegen
;
geen bedwelmenden drank te drinken

;
geen ontucht te plegen.

' Alle Buddhistisehe preeken zijn verv.inrdigd volgens een v.isten snit, geheel werktuigelijk

en volgens de regelen ecner katechetisehe monnikshomiletiek. Ilnn hoofdkenmerk bestaat in de nitersl

rcgelm.itigc nilspinning van eene of andere alledaagsrhe «iiarlieid. I)c regelnia.it, die in alle t<'

ontilekken is, maakt dat ze, niettegenstaande Imnne vol.-^trekte onbeduidendheid , leesbaar zijn en

niet zoo vermoeiend aU znlke heidensche gi'Hrorhten als de t 'panishads of de Hhagawad-Gitfi,

welke door de onophoudelijk op elkander volgende bliksemstralen van vernuft den lezer mnehtig

aangrijpen, maar ook afmatten en vaak verbijsteren.
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godheden zich vestigden, voelden eok de rijksgrooten zich aangetrokken

hunne woningen te bouwen; waar de godheden van middelbaren rang

zicii vestigden, daar gingen de ambtenaren van gelijken rang hunne

huizen bouwen ; en zoo verder.

Nu zag de Heer met zijn alziend oog hoe die godheden zich in 't oord

vestigden en hij vraagde aan Ananda, wie daar eene stad lieten bouwen.

»Sunitlia en Warshakai'a, de ministers van Magadha" was het antwoord.

Hierop deelde de Buddha mode wat hij met zijn alziend oog gezien had, en

voegde er de voorspelling aan toe. dat op die plaats eenmaal eene bloeiende

hoofd- en handelstad, Pataliputia, ' zou verrijzen, en dat haar drieërlei

n-evaar zou dreigen, vanwege bi-and of overstrooming of tweedracht.

Sunitha en Warshakara lieten niet na, den Heer een bezoek te bren-

en en hem voor dienzelfden dag ter maaltijd te noodigen met de woor-

den: »doe ons de eer, Heer Gautama, vandaag met de congregatie van

monniken bij ons te komen eten." De lieusclie uitnoodiging werd aan-

genomen. Na aanzegging ontvangen te hebben dat de maaltijd gereed

was, begaf de Buddha zich met de zijnen naar 't verblijf der twee minis-

ters, waar de gasten uitstekend onthaald werden. Na afloop van den

maaltijd, dankte de Heer voor 't gul onthaal met de volgende dichtregelen:

'/Wijs doet hij die, als hij ergens

Zijn verblijf te vesten wenscht

,

A\ de brave en vrome lieden

Daar ter plaatse gul onthaalt

;

Lof en dank ook , als verschuldigd

,

Aan de goden brengt van 't oord

:

Deze loven wie hun lof geeft

,

Eeren wie hun eer bewijst

,

Hebben lief wie vroom en vroed is,

Als een moeder haren zoon.

Iemand dien de goden minnen

Wacht steeds zegen en gel\ik.'" *

> Het bekende Palibothra der Grieken , de hoofdstad van Magadha ouder Candragupta en

diens opvolgers. Het lag niet ver van het tegenwoordige Patna.

' De toon dezer verzen is niet Buddhistisch , maar wat men overneemt zonder aanmerking,

beaamt men. Men ziet wat er aan is van de bewering dat de Buddha vijandelijk optrad

tegen het volksgeloof.
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De twee ministers deden den Heer, die intusi^Lhen van zijnen zetel was

opgestaan, uitgeleide en besloten dat de plaats, waar ))de asceet Gautania",

zooals zij lieni noemden, de, pooi't /.(ni uitgaan, voortaan zou heeten Gau-

tama-dwiira (Ga\itama's poort) en dat het veer, waar hij den Ganges

zou overstekon in 't vervolp ilen naam zon diaj^'en van Gautaniatlrtha (d. i.

Gautama's veer of voordeV

Aan den Ganges gekomen, zag de Heer de menschen in de weer,

sommige om aken en booten te zoeken , andere om een vlot ' te maken

,

ten einde de rivier die zeer gezwollen was - over te steki'n. In een oog-

wenk was de Buddha onzichtbaar geworden en vertoonde hij zich, mits-

ffaders de monnikenscliare, staande aan de overzijde.
•'

Vervolgens zette de Heer zijn(m tocht voort naar Kotigrama (d. i. dorji

a;in "t uiteinde). Hier hield hij eene toespraak tot de zijnen in dezer

voege: ^) Monniken! dat wij, ik en gij. di»zeii langen weg bewandeld en

doorloopen liebben, is een gevolg daaivan dat wij tle 4 hoofdw-aarlieden

niet erkend (en: op nieuw gekend) en liereikt hehlien. Welke vier? Hier

volgen de bekende hoofdwaarheden. ' «Omdat wij, ik en gij, geen van

' Met Pali linl/o wordt volgens Buddliistische uitlegsiiig verklaard als "wan" en ook als

"vlot". Daarom licbbeu wij het woord hier met vlot vertaald, te meer omdat ook het Saiis-

krit iola 'm den zin van vlot wordt opgegeven.

' De hooge waterstand is een natuurlijk gevol;; van het voorjaur.

' Bij deze gelegenheid uit de Buddha eene ontboezeming welke hier uitgelaten is , als vol-

strekt onverstaanbaar, Ket vers is wanhopig bedorven. De tweede regel van 't verknoeide

versje zou kunnen geluid hebben: kullam pi jale bamlhanti tiyiia medhawino jauft, d. i. "Ook

een vlot is men bezig in 't water te maken ; de verstandige lui zijn aan den overkant " liet

eerste vers zou iets van den volgenden aard kunnen behelsd hebben; taranti aruawam silram

setum kr'tvtl na — , d i. «men komt over i\t:n stroom door eene stevige brug te leggen
—

".

Dit alles is zeer onzeker en weinig bevredigend , maar het is beter op de moeiclijkheden op-

merkzaam te maken dan ze te verzwijgen.

" De 4 waarheden zijn ontleend aan de geneeskunst: 1. de geneesheer constateert de

ziekte; 2. erkent de oorzaak er van, bestaande in smetstoflen , kwade sappen, itarawa's, of

zooals de Grieken zeggen: rheiimala; 'i. hij beseft dat deze moeten onderdrukt, uit den weg

geruimd worden; 4. gaat over te dien einde tot de middelen, medische of chirurgische. Op

geestige wijze worden deze medische axiomata of stelregels der kunst t« pas gebracht waar de

Zon in een der voegen, verbindingspuntcn, sandht», stnat, waar hij dus als hccler optreedt;
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ilio vier orkeml uu lierelkt liebl)en. hchlxMi wij liczeii langen weg bewan-

deld en doorloopcii. Nu echter hebben wij elk van die waarheden erkend

en bereikt; is ile begeerte om te blijven bestaan uitgeroeid; verdwenen de

lust die ons aan 't bestaan hecht; ' nii wordl men niet wedergeboren."

Dit gezegd hebbende, herhaalde - de Sngata het gesprokene in den vorm

van een vers.

Eene poos lang vertoefde de Heer te Kotigrama, zijne volgelingen

onderwijzende in punten van moraal, geestelijke aandacht en wijsheid.

Van deze plaats vei-trok hij met de groote schare naar Nadika, alwaar hij

zijn intrek nam in de Ginjaka-lierberg. ^ Daar zijnde had de Meester een

gesprek over ondeischeidene geloovigen die te Nadika het tijdelijke met het

eeuwige verwisseld liadden en over wier staat en lot na den dood Ananda

inlichting vroeg. Het waren: de monnik Saijha, de non Nanda, de

vrouwelijke leek Sujata, de leeken Sudatta, Kakuda, Kalinga, Nikata,

Katissabha, Tushta, Santushta, Bhadra en Subhadra. * Op zijne vraag

ontving Ananda een uitvoerig en volledig antwoord, in hoofdzaak hierop

neerkomende dat Sa()ha tengevolge van 't verdwijnen aller smetten zelf

bij den sandlii van ond en nieuw jaar, als de Biiddha de ontwaking bereikt; oji 31 .Inni:

aU hij zijn eerste preek houdt; enz.

' Bluncaneiü is, zooals liet Paliwoordcnboek njigeeft: leidende tot wedergeboorte, Skr.

bhawa-netri ; het woord "uitgeput", i/iin<i , zou eerder jiasseii hij de beteekenis "stroom"

die ook aan het Sanskrit netn wordt toegekend; in 't volgende versje, dat veel ouder schijnt

dan het proza, woi'tU ia plaats van ^^ïf«^^ gebezigd sami'thaid. ^ d. i. uitgeroeid,

' üeukelijk niet juist; het vers is de oude overlevering, later vervangen door proza, maar als

bijzonder heilig stuk bij de prozaomwerking gevoegd. De bedoeling van 't bovenstaande is dit

:

de Bnddha (d i. de zon van 't loopende jaar) heeft nog niet oj) nieuw de Bodhi bereikt,

maar liij is reeds in 't Dorp aan 't uiteimle en zal dus straks aan den boom der ontwaking

komen. I^och dan houdt hij op te bestaan; het nieuwe jaar begint, en het oude komt nooit

weder terug. Eigenlijk moest de geschiedenis hier, op 21 Maart, uit zijn, tenzij men ver-

onderstelt dat de sage wordt voortgezet tot aan 't begin des kalenderjaars

' Dit komt iu Mahawagga fi, 30, 6 eerst later voor, doch duidelijk op eene verkeerde

plaats. Ook is de daar gebruikte vorm Natika onjuist, want de overige Z. bronnen stemmen

met Schiefner 285 in den vorm Nadika overeen.

' Sadha treffen wij 100 jaar later op "t beroemde concilie te \Vai9al1 weder frisch en ge-

zond aan. Sujata is eene oude bekende; zij was het die op den dag der ontwaking den

Heer van een gouden schotel enz. voorzag en leefde, volgens Lalitawistara, te Nandika-grama,

lietwelk dus wel 't zelfde als Nadika zal wezen. Kakuda is vermeld boven op bl. 179; Bhadra

en Subhadra zijn slechts andere namen van denzelfden.
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verlossing en hoogei- in/.Irlit i'i-laiijxil liail: ilat Xamla iliuir ile alVcliudding

lier vijf lagere l)anileii zulk eeiieu .staat iii hoogere gewuston erltingd liad

dat zij van daar niet meer zou liolioevcn tcniu' te koineu; dat ook de vol-

genden dien staat deelachtig waren. Iirhahc .Siidatta, ilie, slechts drie

banden afgeschud hebbende, als Sakrdagamin nog eenmaal op aarde zou

herboren worden, en Sujata, die den eersten griuid van heiligmaking bezat.

De beantwoording van Anaiida's vragen leidde den Heer tot de volgende

opmerking: ))Het is toch waarlijk niets zeldzaams, Ananda, dat er een

luensidienkjnd steift. Als gij telkens, wanneer iemand te overlijden komt,

tot den Tatiiagata komt om dieiiaangaande inlichting te vi'agen, zou de

Tathagata er last van hebben. Daaroin, Ananda, zal ik u een hoofdstuk

der Wet verkondigen, met licliulp waarvan een rechtgeaard leerling iles-

vcrkiezende voor zich zelven met zekerheid kan bepalen of hij zoover ge-

vorderd is dat iiij niet liehoeft te vreezen herljoien te zullen worden in

de hel, in 't lichaam van een dier. in 't schimmenrijk, in een toestand

van ellende. Ten eei'ste ilan imici de edelaardige leerling een redelijk ge-

loof hebben in den nuddlia; ten andere in de Wet; eindelijk in de Con-

gregatie. Ook moet hij de zeden, die edele meiischen liefhebben, bezitten."

Van Nadika maakte de lieer zich op naar Waipali, en verwijlde daar

in den lusthof van Ami'apali. Zoodra de courtisane vernam dat de Heer

in haren ' maiigogaard vri-wijlde. Hel zij hare allerschoonste rijtuigen in-

spannen en reed daarmede;, zelve op een allerschoon.st rijtuig gezeten, de

stad uit, den weg op naar haren tuin. - Na zoover als de grond zich

' Afwijkend is de voorstelling in .Maliawngga (>, 150 in zooverre iils gezegd wordt: "toen

A. vernam dat de Heer te Kotigruina aangekomen was."

* JJc in 't oop vallende herhaalde vermelding van wagens doet ons denken dal Amraiiali

vereenzelvigd wordt nu een» met Sflrya, de Zonnedochler, die op den wagen der Aijwins rijdt,

dan weer met Kuliiui (Aldebaran), die de hoofdstcr is van den Wagen van llohini in den

Stier Beide konden des te lichter vereenzelvigd of verward worden , omdat Sftryl als bruid

gegeven wordt aan <len .Maangod, en ItohlTii di? gade des Maangnds heet. Zij heet cene cour-

tisane, ganikii, omdat dit woord, eigejilijk -tot den grootcn hoop hehiiorende, vulgair, publiek,

"

afgeleid is van gapa, eenc schare, troep. N'ii vormen de Moedergodinnen zulk ecnc schare, en

14
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il;i;irvii(ir leendi', itoi-lmIoii tr ln'lilu'ii. ^^tajite zij Viui ileii \vap:en af en ping

te voet ' tot ilea Heer. In zijne luiliijheiil crekonieu, groette zij hem,

ging op bescheiden afetand zitten in\ wenl iloor liem met eene sticlitelijke

rede veriiidit en vei-kwikt. L)aar(i|i noodigde zij den Heer met zijne schare

den volgenden dag ten eten en vertrok, na zijne stilzwijgende toestemming.

met eerbiedigen groet.

Ook de Liohawi's van Waicall Uadilen liij dr> nrare dat de Heer aan-

gekomen - was, zicli gehaast om de schoonsti.' i'ijtuigen te laten inspannen

en, zelven op een er van gezeten, de stad uit te rijden. Sommige hunner

waren donkerblauw, donkerblauw gekleurd, donkerblauw gekleed, donker-

blauw uitgedost; andere geel, geel gekleurd, enz.; nog andere rood, rood

gekleurd, enz.; weder andere wit, w^it gekleurd, enz. Toen reed Amrapali

di'u jongeren Lichawi's in de wielen. Naar de reden hiervan gevraagd,

verklaarde zij den Heer voor den volgenden dag ten eten uitgenoodigd te

hebben. »Wel, Amrapali", zeiden de Lichawi's, sgeef ons dat maal voor

lionderdduizend (goudstukken)." «Neen, heeren", antwoordde zij, «al gaaft

gij mij geheel Waicali, dan zou ik u zoo'n groot maal toch niet geven."

Toen klapten de Lichawi's met de vingers, uitroepende; «Ach, Moedertje ^

heeft ons overvleugeld! Moedertje heeft ons verkloekt!"

Intusschen zetten de Lichawi's hun tociit voort. Zoodra de Heer hen

in de verte zag aankomen, wendde hij zich tot de monniken met de

woorden; «Indien er onder u zijn, monniken, <lie de goden van 't para-

dijs nog niet gezien hebben, aanschouwt dan de schare der Lichawi's;

beschouwt ze en trekt het besluit dat de schare der Lichawi's de schare

der goden van 't paradijs is."

daar Silrya eu Roliiiji beiJc dcu sclieppeuJeii ZiiiMiügi«l tot vatkr of Ijelieurscher liebbeu , is de

ganika vcriiioedelijk dezcltile als de Moedergorliii Srovitri, <le Zomicdocbter. Amraiiali is dao ook

zonder ouders, zoo vau zelf, geboren; Ilardy M. of B. 456; Uiueii Tbsang, Mémoires, I, 388,

' Dit "te voet" berinnert aan bet zoo vaak vau Aurora (Usbas) voorkomende e])itUetou

padioali, te voet loopende. Ook Usbas is de Zonnedocbter ; zij is dan ook zoowel de dage-

raad als het aaubrekeii van het nieuwe jaar, van elk nieuw tijdjjcrk.

' Volgens Mabawagga: te Kotigrama; volgeus Mabaparin. S.: -in dcu tuin van Ainbapali."

' Deze term, schijnbaar zoo weinig slrookende met de schoonheid der courtisane, be-

vestigt ons in 't vermoeden dat zij eene der Aloedergodinuen is
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Op dezelfde wijze als Aiunipalikü irckoiueu en donr ilen Hoer uiitvangen,

richtten tle Liclrawi's tot ln'ui dezelfde uitnoodiging, die afgeslagen werd,

waaroj) zij zicli, met dank voor de hun toegesproken woorden, eerbiedig

groetende verwijderden.

Toen de nacht voorbij was, liet Amrapali in haren hof de keurigste

spijzen gereed maken en zond, nadat alles in gereedheid was, bericht aan

den Heer, die met zijnen stoet van monniken vroeg in den ochtend naar

de plaats toog waar de gastvrouw het maal had aangericht. Na den alloop

van den maaltijd vatte Amrapall het woord op en zeide : «dezen tuin

schenk ik aan de Congregatie, waarvan de Buddlia het hoofd is." De

schenking werd aangenomen door den Heer, die na eene stichtelijke rede

gesproken te hebben opstond en vertrok. '

34. KRA.NKIIF.in VAN DliN liUUDHA. ANANliA llüOU UEN liüOZE BEZETEN.

VEKZOEKING VAN DEN liOOZE. GEBEURTENISSEN DER LAATSTE MAANDEN

VOLGENS DE NOORDELIJKE OVERLEVERING. GESCHIEDENIS I>EH

LAATSTE DAGEN VOLGENS DE ZUIDELMKE BERICHTEN. MAAL-

TIJD BIJ CUNDA. LAATSTE ZIEKTE. AANKOMST TE

KUCINARA. LESSEN AAN ANANDA. BEKEERING

VAN SUBHADRA. DOOD. UITVAART.

VERDEELING DEK RELIEKEN.

Van den hof van Ann'a|i;di toog de Heer naar liailwa-dorp. Daar ter

plaatse bracht hij den stillen-tijd - door, tei'wijl hij den nioiuiiken rondom

Wai(;ali inkwartierde.

' Hierop volgt onmiclilellijk iii MaliAwagga (3 , 30 dat du Buddlia toog naar de lielvedcre-

7.aal te Grootcnboscli bij Waii/ali. Üit komt iii 't Mahaiiarin S. , dat wij thans volgen , eerst

veel later voor, zooals de lezer zien zal

' Hier vinden we eene bevestiging van 't boven op bl. 178 uitgesproken vermoeden dat de

stille tijd des Buddha's oorspronkelijk in de wintermaanden viel Het verhaal gaat hier een

drietal maanden terug, zooals blijkt uit de zoo straks te melden ziekte des Tnthflgatii's.

Immers om den kortsten dag moeten de Buddha's krank worden. De storing in den gang van

de geschiedenis — die niet in den MahAwagga plaata heeft — laat zich het lichtst verklaren

uit de omstandigheid dat in sommige streken Nienwjaar begon om 1 .lanuari , in andere om

1 April.

14*
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Te Biiilwa wcnl ilc llerr (Inddi'lijk ziek. rii hIIlmmi :uiu zijn geestkracht

t'ii lii't hesi'f dat zijne taak iioir niet vnviild was, was liet te danken dat

iiij niet l)ezweek. Toen hij wedei- zooveel in ki'aeliten trewonnen had dat

liij beweging kon nemen, gini;' hij huitcn 't klooster op een belonnnerd

plaatsje zitten en sprak niet Ananda over zijn naderend einde. »Ik ben nu

oud," zeide hij onder anderen, «hoogbejaard; ik heb den leeftijd van 80 jaar

bereikt, Ananda; gelijk aan een ouden wagen, sleept zich het lichaam

van den Tathagata niet moeite voort. Wanneer de Tathagata na de

onderdrukking der gewaarwordingen de onvoorwaardelijke concentratie des

geestes zal bereikt hebben, dan zal het lichaam des Tathagata's in zalige

ruste zijn. Daarna, Ananda, zult gijlietlen op uwen levensweg uit uzelven

en tle Wet licht moeten putten, in uzelven en in de Wet heul zoeken."

Eens sprak de Heer tot Ananda: «neem ile mat, Ananila, en laat ons

naar 't Capala-heiligdom ' gaan om er den dag door te brengen".

Bij 't heiligdom gekomen, nam de Tathagata jilaats en sprak: «Be-

koorlijk, Ananda, is Waicali; bekoorlijk het iieiligdom Udayana; alsook

het Gautamaka-heiligdoni ; en dat van Sattamba, van Bahuputra, van Sa-

randaila en Capala. - Alwie de vier deelen der wondermacht (eigenlijk:

der toeneming, des wasdoms) beoefend en zicli eigen gemaakt heeft, kan

desverkiezende eenen Kalpa of de rest van een Kaljia blijven. De Ta-

' CSpala is eeiie kunstmatige, maar u)j taalkuuiligu analogie steunende, bijvurui van Capin,

de Boogschutter lin den Diereuriem). £cn heiligdom (caiiya) wordt ook het sterrebeeld de

Visscheu genoemd; zie bl. 74. Het stuk ontbreekt in Bigaudet, bij wien de dood van Cïiri-

pulra volgt; ten onrechte, zoover ziju wij nog niet in den tijd; de eerste Afwin kan eerst in

Maart heliacisch ondergaan.

' Ue verklaring dezer "heiligdommen" is onzeker; Udayana kan even goed -uitgang" als

"opgang" zijn; ia 't eerste geval kan het de Ram, in 't laatste de Visschen zijn. Sattamba ware in

't Sanskrit of Saptamra of Saptamba; het laatste »de zeven Moeders" zal bedoeld zijn, J. i.

de Pleiaden, Indisch: Krttika's. Ba/mpuiro is «kroostrijk"; de verklaring onzeker; misschien

ziju ook hiermede bedoeld de Pleiaden , die anders de Bahnla's (de velen) geheeten worden

;

dit is te waarschijnlijker omdat Bahuputrika eeue der Moedergodinnen en kweeksters van

Skanda , derhalve ernc der Pleiaden is.



n F. B U D D H A. '213

tliagata im heeft die l)eoefeiul on zich eipen pomaakt, kan <his desverkie-

zende eenen Kalpa of de rest van een Kalpa blijven."

Niettegenstaande de Ileei- op die wijze zidkc (hiiilelijke wenken gaf,

kon Ananda liet niet begrijpen en zeide hij niet: «Blijf, Heer! eenen

Kalpa; blijf, Sngatal tot nnt. heil en genoegen van menschen en goden"

,

omdat ^^a^a zicli van zijnen geest had meester gemaakt. Üe Heer her-

haalde zijne woorden ten tweeilen, ten derden male. doch Ananda zweeg.

Toen zeide de Heer: «Ga, .\nanda, en doe waarvoor gij meent dat het

de tijd is." En de di.scipel stond op . groette den Heer eerbiedig en zette

zicii op eenigon afstand aan den voet van eenen boom neder.

Weldra verscheen Mara de Booze en zeide: »Doof gelieel nit, Heer!

doof geheel uit, Sngata! de tijd is gekomen." Doch de Heer weigerde '

on verklaarde dat hij, de Tathagata, eerst over ihie maanden volledig

zon uitdooven.

Tei-wijl de Hi'cr in 't Cüpala-heiligdom vertoefde, maakte hij zich los

van de liegeerte om langer te leven. En zie, eene ontzettendi» aardbeving

en het gerommel van hemelsein' tronnnelen vergezelde ilii- gewichtige

gebeuilenis. lüj die gelegenheid onderrichtte de Meester Ananda in de

8 oorzaken van aardbevingen, en in andere onder\ver[ien ; veihaulde hoe

Mira de Booze reeds vroeger onder den Geitenhoeders-baniaan hem, ilen

Tathagatii. had willen overhalen volledig nit te dooven, en hoe Mara die

poging nu in 't Capala-heiligdom lierhiudd had. Nu richtte Ananda het

verzoek Int d^n Himt om nog eenen Kal|ia te blijven tot nn(, heil i'ii

genoegen van menschen en goden, maar de Tathagata antwoordde, dat

Ananda het gunstige oogenblik had laten voorbijgaan en het dus aan zich

zelven te wijten had, zoo aan zijn tot driemaal loc herhaalde bede niet

kon voldaan word(!n.

Vervolgens vertrok de Tathagata ini't .\nanda naar Gi-ootenbosdi en

Op (Irxclfilc wijze als op 1)1. 78
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iiaiii zijn intrek in do Bclveileie-z;uii. Hij liet door zijnen getrouwen

discipel de monniken bijeenioe])en, en liield eene toespraak tot hen, waarin

hij hen vermaande trouw te liehartigen wat liij lum geleerd had. Ook

deelde hij hun mede dat de Tathagata over drie maanden volledig zou

uitdooven.

Na eene poos toog fle Heer met een grootea stoet van monniken naar

Bhandagrama , en andere dorpen, waar hij oviM-al zijne lessen in dezelfde

woorden herhaalde, tot dat hij te Bhoganagara kwam. Ook hier bracht

hij eenigen tijd door, de monniken leeiende. Van Bhoganagara begaf hij

zich naar Pawa.

Hier zullen wij lien draad der geschiedenis afbreken om de hoofdfeiten

in de Noordelijke overlevering vermeld ' mede te deelen.

Nadat de Heer 80 jaar oud geworden was, bracht hij den stillen-tijd

door in 't land der Wrji's in 't Cinfapa-bcsch, noordelijk van het Bamboe-

bosch. Daar werd hij gevaarlijk ziek, doch herstelde. Na zijne genezing

trok hij. van Ananda vergezeld, naar 't land der Malla's, wier gastvrij-

hi'id hij eene inaantl lang genoot. Door o)) den weg tusschen Kucinagara

en de livier de Hiranyav\'ati een bewijs van wondergroote kracht te geven,

daaiin bestaande dat hij eenen grooten steen, dien men in 29 dagen niet

van de plaats had kunnen krijgen, hoog in de lucht wierp en in stof

deed verkeeren, bekeerde hij .500 Malla's.

De Heer sprak tot Ananda: «Binnen niet langen tijd, Ananda, zal ik

in het bosch - der twee Sal-boonien liet Nirwana bereiken." Daarop ging

' Bij Schiefuer 289.

' De reden waarom de i hoofdtijdpunten en hoofdtijdperken des jaars, de aandhi's, met

het woord voor bosch, u-ana, worden aangeduid, is wel deze, dat waiia niet alleen "bosch",

maar ook "Woning" en "uitgangspunt"' beteekent. Het Indische woord is dan ook etyraologisch

niets anders dan ons ^eoninij. Evenals bij ons woning en kwartier synoniem zijn, zoo moet

ook de Indiër wana (kwansuis.- bosch, maar bedoeld: woning) gelijkgesteld hebben met pada.
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Ilij naar den Gierentop i>ii van daar donr de liulit naar een land Ihkio;

in 't Noorden.

Om dien tijd stierf Carijiutra ' en onniidileilijk na lieni zijn (inaf^clu'i-

delijke jrezel Maudgalyayana. - Aan de nagedachtenis van Cai-ip>itra wijdde

Anathapindika, niet toestemming des Heei'en, een heiligdom.

Hel was om dien tijd dat de Heer den als kind wedergeboren lirali-

maan Kaundinya op een mesthoop zag spelen. Bij den aaidilik van den

Buddha vvenl hij geloovig en bood een liandvol aarde aan, waaroji de

Meester tot Ananda zeide: «Deze knaap, Ananila, zal over 100 jaar na

mijnen dood Acoka worden, die even zooveel heiligdommen ter eere niijin'r

relieken zal oprichten als deze handvol zandkorrels bevat."

Toen de Heer, besloten zijnde te verdwijnen, zag dat Kapyapa geschikt

was om als leeraar op te treden, Ananda daarentegen om den schat van liet

gehoorde te bewaren, ^ sprak hij tot Kayyapa: »K\vijt u van het leeraars-

ambt en verdwijn niet vóórdat Madhyantika ' monnik geworden is. Beveel

hem den Nikker Hnlunta W. bekeeren . zich in Kashmir te vestigen en de

een standplaats, een vak, ceii kwartier. U'.at in 't bijznmler Wcnn-wana als tijdsjiuwriclit be-

treft, vergelijke men 't Skr. ujia-wainawa, ile drie gewrichten van ilen da;; liet lag voor de

hand om de bamboe ter aandniding te bezigen.

' De dood van dezen discipel, d. i. de hcliacische ondergang van den eersten der Aewiiis,

wordt uïtvocrif! beschreven in de JJnrmeesehe levensbeschrijving (bij Bigandet 2, ]S vgg). Of

de Bnrmecs zelf nog wist wie O. was, blijkt niet, maar zijne bronnen wisten het volkomen

•goed, want 1°. wordt ons verhaald dat (j)ariputra"s zoogmoeder Rewatt, d. i. de ster ^ in do

Vissehen, heette (Bigandet 2, 21); 2». zegt de Bnddha in zijne lijkrede op C. o. a : ~hij

geleek eenen stier wiens hoorns gehroien zijn," Nu kan de lieer dil niet zoo gezegd hiliben,

want de Buddha's uiten geene onwaarheid. Neen, hij zeide dit: "hij geleek eenen stier (d. i,

voorganger der kudde, al. belhamel), wiens hoorns gebogen zijn"; het Indische woord hhagna

is «gebogen" en "gebroken." De Buildha gaf te kennen dat (^'. eigenlijk een ram was, en

dat is waar; de A^wins en de llam vallen zamen.

' Ook bij Bigandet 2, 26, waar de dood zeer tragisch gemaakt is. Daar Jl.'s dood iets

later valt dan die van zijn gezel, moet hij |3 of a van den Kam wezen.

' Kü^yapa of Ka^yapa is de schemering, die onmiddellijk op zonsondergang volgt; hij is

daarom zoo uitnemend geschikt om als leeraar, als maner op te treden , omdat de schemering

ilanit heet, en Manu beteekent ook juist de monitor, de mentor. Daarentegen heeft .\nanda,

Mercnrius of Jupiter, als planeet eenc meer receptieve natuur, vermits de planeten slechts een

aan de zon ontleend licht hebben.

* Madhyüntlka beteekent .Middag in het l'ali ; doch etyinologiseh is het meer in 't alge-

meen -middcltijd. " Wij zullen later zien dat hij ten minste i'M jaar oud werd.
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leer il;mr iulii-eiusi-li ' te maken. Eu '/ij. Anamla. lever de leer over aan

(^^nawasika eii beveel liein de Nikkervorsten Xata en Bliata te bekeeren,

en verdwijn nii't, alvorens de leer aan Upagupta overgeleverd te hebben,

en zeg ln'in, dat hij niet venKvijne eci-dat hij de leer aan Dhïtika over-

gegeven en dezen gezegd heeft dal liij vi'iur zijn verdwijnen de leer weder

aan Kalika overgeve." Ksicyapa en Anamla beloofden overeenkomstig

's Meesters woord te zullen handeliMi.

Nadat de Heer eenen laatsteii blik o|) Waicali geworpen had, begaf hij

zich door de doipen der Wrji's naar 't land der Malla's en het noordelijk

van Bhogagrama gelegen ^ncapa-bosch. En zie! de uiteinden van don

horizon staan in gloed, de aai'de beeft, meteoren vallen. Het waren de

teekenen van 't aanstaande verdwijnen des Heeren.

Tusschen Wrji-land en de livier de Hiraiiyawatl begon de Buddha

vermoeienis te voelen in den rug en legde zich neder op zijn tot

kussen gevouwen kleed. - Eeu Mallische Pukkasa ' schonk hem een paar

boomwollen gewaden. Zoodia de lieer die aangetrokken had, wenl zijne

kleur glanzend. )iZie, Ananda", zeide hij, »op den avond toen ik een

Buddha werd en als ik het Nirwana bereik, heb ik deze kleur."
''

Aan de Hiranyawati gekomen, nam de Heer een bad en ging toen

dl' rivier over. Tusschen de riviei- en het Kuci-land begonnen de pijnen

' Men verfrclijke wat opgemerkt is op bl. SI, w.iarait men met cenigen grond mag op-

maken dat een deel der Buddha-legende zijnen vorm in een noordelijk land als Kashmir ont-

vangen heeft.

• Datzelfde geschiedde ook met Dcwadatta, toen hij op liet puLit was van onder te gaan,

zooals wij gezien hebben.

' Benaming eener geringe menschenklasse.

* Daar de klenr der ondergaande zon kan bcsehouwd worden als ros, roodachtig, is het te

verklaren dat de Noordelijke Buddhistische monniken roodachtige gewaden dragen. Budd/ia en

miikla, verlost, komen op hetzelfde neer Voorts is mukta ook -ondergegaan", van de zon.

Derhalve is biuidha, de ontwaakte (opgekomen zon) in een ander opzicht het tegendeel van

mukla. Wij zijn overtuigd dat de algemeen Indische opvatting van mukla, verlost, en moksJia,

verlossing, op etymologie berust en onjuist is. De ware, oudere, oud-Arische bedoeling van

mukta was -door en door ervaren, wijs"; van mokiha : wijsheid, wijsbegeerte ; de ware zin is bewaard

gebleven in 't met muc identische Angelsaksische smügan (Slawisch smykati), doordringen; vau

w.aar smeagan
,

grondig onderzoeken, uitvorschen , enz. Van d;i.ar dat bij de Bnddhi.sten

arhant , een meester, en mukta, zakelijk op hetzelfde neerkomen.
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in den rug op niruw. 'rni'ii \h"j:a{' liij /.ifli naar "t l)n,scli iler twee Sul-

boomen, tussclien Kuiiiiajiara ten We^^ten en ilc Iliraiiyawati ti'u Onston.

Daar jring liij zittfii en sliep in. .Vanstnnds linij^en zit'h alle Lrrassomti'ii

en boonien voor lieni. dieren en vopels verstonnni'ii, zon en maan worden

verduisterd, de aarde beeft. Ananda vroeg: «Waarom is het dat üij,

met versmading der zes steden, hier verdwijnt?" »Ananda", antwoordde

de Ruddha, »spreek niet alilus. Hit>r hebben de (1 üuddha's ' vc'u'ir mij

hun lichaam verlaten en ik doe het nu als zevende." Klagende riep

Ananda aan de zijde des Meesters uit: »Het oog der wereld is hij zijne

uitdoo\nng grooter dan vi'oeger," - en met zwoegenden boezem begaf hij

zich naar een ander oord.

Eindelijk versclieen de 15''= dag waarop de Heer zou overlijden. '' Van

alle gaven die goden, menschen. enz. hem brachten, narn hij geene aan

behalve het laatst onthaal van Cnnda. den zoon van den dansmeester uit

Kucinagara. * Voorts genas hij Ajatacatru, die om heul te zoeken over-

gekomen was. van diens ziekte: troostte Indra, die radeloos was omilat

hij geen middel zag om zich na 's Buddha's dood tegen de geesten der

duisternis te verdedigen; en sprak nok l)emoedigendc woorden tot Rahula,

die. op aanmaning van den .lina des Noordoostens, van daai' was toege-

sneld om l)ij de laatste oogenblikken zijns vad(!rs tegenwoordig te zijn.

Op de vraag van Ananda, hoe iiij zijne uitvaart wilde gevierd hi'hlien,

antwoordde hij »als een Cakrawaitin". ^

' Ook ie. zon worilt door de Indiërs als een dor r/rn/ia's planeten besehonwd. Volkcininii

te recht beweerden dua de O ihvaalleeraar.s (op bl. 153) dat zij ook ]$iiddtia*s waren. In de

kerkelijke opvatting wordt dat anders voorgesteld ; op de 7 olliciccle üuddlia's komen we later terug.

» Ilct is een bekend optiseh bedrog, dat de zoiinelml aan den gczioliteinder ons grooter

toeschijnt dan hooger aan den hemel.

' Ileze dubbele uitdooving zal wel de strekking liebb?n om te doen uitkomen, dal liet

gemiddeld verschil, in theorie, tussehcn het astrr)nomiseh einde dos jaars in iM;iart en dat

van 't luni-solair kalenderjaar 15 dagen bedraagt.

' Wie met dezen dansmeester bedoeld wordt, is ons onbekend; de dansmeester aan den

hemel is bij de InilÜTs de Poolster. De Zuidelijke voorstelling wijkt, zooals wij zien zullen,

eenigszins af.

^ I). i. wcreldhccrschcr, maar brdnrdil is -als de sehijfwcrpcr" nl' "henielsrlie rtif/t/rnait'r^\

d. i. Wishnn.



218 DE p. r T> ri ii A.

Do l:uitsti' lielaiijirijkc geljourteiiis vóór 't henoiirraan iles Tatliagata's,

was do bekoering van Subliadra, oenen monnik die 120 jaren tolde en

noordelijk liij liet meer Anawatapta woonde. Ziende dat het vijgeljooni-

Lo^ch in de nabijheid zijner woning oud was geworden, meiMide liij : »Nu

ik sterven ga, is ook dit boscli oud geworden." Doch dienaangaande

door eene godheid beter ingelicht, die hem te kennen gaf dat liet teeken eene

aanwijzing was van 't naderend uiteinde des Buddha's, begaf zich Sublia-

dra naar het Sdl-bosch, en ontmoette daar Ananda. Nu was di' oude in

500 geslachten de vadei' des Heeren geweest ' en uit dien hoofde liet deze

hem voor zich ver.schijnen en bekeerde hem, waarna Suljhadra groot-

meester werd en nog vóór den Meester verdween.

De Heer vertoonde de goudkleur zijns lichaams, verhief zich zeven kleine

vadems in de lucht, sjirak zeven maal: »ziet die gondkleur mijns lichaams:

nu verdwijn ik." Zulks herhaalde hij 24 maal en hield toen zijne laatste

preek. -

Hierna keeren wij terug tot de Zuidelijke overlevering om 't verhaal

daar weiler o|i te vatten waai' wij iiet afgebroken hebben.

Te Piiwa verwijlde de Heer in den mangogaard van Cnnda den smid.
''

Zoodra Cunda vei'iiani dat de Heer in zijn mangogaard aangekomen was.

ijldi' liij tot hem en noodigde hem met de Congregatie voor den volgenden

dag ten eten, welk verzoek stilzwijgend werd aangenomen. Den anderen

morgen vroeg liet de smid keurige spijzen bereiden en ook veel varkens-

' Subliadra is 't sterrebeeld Bhadr/rpadii , of de noordelijkste ster er van,a van Andro-

meda, die inderdaad op boogc liemel>breedte ligt. Daarom heet bij dan ook zoo hoog in

't Noorden te wonen.

> Men ziet dat preeken, de Wet verkondigen, van den Buddlia gezegd, beteekent «zijn

licht laten schijnen
"

' Cunda moet koppelaar beteekend hebben, want het vrouwelijke cunUi is: koppelaarster.

Daarmede sti-ookt dat hij een smid heet. In de mythologie zijn smeden, bijv. de Rbhn's in

den Weda, de verpersoonlijkte tijdsgewrichten van "t jaar en den dag. Met een ander beeld

worden die gewrichten of de zichtbare aanwijzers er van voorgesteld als hemelsche heelmees-

ters, A9wiDs, Punarwasu's, of de Zonnegod zelf, ApoUo.
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gebraad. ' Tufii do Iloei- srokomeii was en plaats frenonien had, zoide liij

tot Cuiida: «van liet varkfiis-cliraad dat gij boiviil hclit, moet i:i.j mij

alleen opdienen: aan di' Conp-egatie moet gij het andere eten toedioiuMi."

Na den eten veizoeht hij C'unda het overschot van het varkensgehraad in

een kuil te hegraven, aangezien geen enkel wezen in 't ganseli heelal die

spijze goed kon verdi'agen liehulvi' de Tallu'igata.
"

Nadat de Heer [vt varkensgebraad van Cunda gegeten had werd hij

zwaar ziek: hij kreeg eene bloeddiarrhee en voelde doodelijke pijinMi. Hij

vernianil(> zith echter en nam in gezelscliap van Ananda den tocht aan

naar Knsinara. ^ Onderweg onder cenen liooin willende nitrusten, zeide

hij tot zijnen volgeling: »Kom, Ananda. voiuv mijn kleed, opdat ik mij

nederzette: ik ben moede." Na eene poos verzoclit hij Ananda ihiidi-

water te halen. Wegens do troebelheid van het water in 't heekje. maakte

Ananda tegenwerpingen, en vraagde of hij niet liever iets verder het

wuter zou iialen uit de rivier Kakutstha, docli de Mee.ster herhaalde zijn

hevel, waarop de discipel den last uitvoerde en tot groote verbazing be-

speurde dat het water in het beekje helder geworden was.

Te (her siiinde kwaiii een Maliische 1'ukkasa, '' die vroeger een leerling

geweest was van Arala Kalama, lot den lieer en verhaalde dezen hoe

Arala KalAina In dor tijd een bewonderenswaardig blijk van geestelijke

afgetrokken heid had gegeven. Xn dceldi' de üuddha eene proeve van zijne

eigene geestelijke afgetrokkenheid mede, welke die van Arala verre achter

' Deze uitdrukking in ilc vertaling is slechts ecu noodliulp ; 't oorspronkelijke heeiX sit'/cnra-

maddawa; voor zooverre wij weten, komt maddama niet anders voor dan in den zin vnn

"Zachtheid, 't weekc." Bigaiidct 2, 30 heeft: varkensvleesch en rijst.

» De verklaring van dezen schijnbaar ongerijinden mythe vermogen wij niet te geven,

doch wij vermoeden dat er in allen gevalle eene toespeling gemaakt is op een reinig! ngsfcest

op oud jaar of d.iaromtreut , in den trant van de Romeiusche Suovetaurilia, die opmerkelijk

genoeg ook Solitaurilia heetcn. Ook in Pdwd ligt het begrip van -reiniging" en kan tevens

ccn toespeling op SkanJa, den Zoon des Vunrs, Piwaki, vcrv.it zijn. Of er eenig verbaml

bestaat tusschcn 's IJuddha's gebruik van varkens- of evervleesch en den naam der maand

April, en het aan Wishuu gewijde feest Wardha-dwüdaïi , durven wij niet beweren.

' Wij geven hier den l'alivorm , omdat wij geenszins zeker zijn dat de Sanskritiseering in

Ku^inagara juist is.

' Zie boven bl. 21(1, noot. Bij liigandct 2, 37 is de eerzame Tukkasa (ot ecu «Prins

Pnkknsa" verheven.
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zich lii't. D(' Pukkasa \va.s verrukt over liotgpon liij j^ehonnl liail, lefide

aanstonds belijdenis des geloofs af als leek. riep iemand om een paar

stuks goudkleurige kleedingstoflen te halen en Ijnod die ootmoedig den

Heere aan. Deze liet niet een er van zich zeiven hedekken, met het

andere Ananda. ' Na door een preek verkwikt en opgewekt te zijn, ver-

wijderde zich de Pukkasa met eerbiedigen groet.

Zoodi'a de man vertrokken was, liet Ananda het stel kleedingsstukken

toekomen aan het lichaam des Meesters, waardoor dit als een glinniiend

vuur gloeide. Als de discipel zijne verbazing hierover te kennen gaf,

voerde hem de Meestej- te gemoet: »0p twee tijden, Ananda, is de huid-

kleiu' des Tathagata's bijzonder helder en blank. Op welke twee tij<len ?

In den nacht dat hij de hoogste wijsheid bereikt en in dun nacht waarop

hij voor goed 'm den staat van 't algeheele Nirwana overgaat. Van daag

nog Ananda, in de laatste nachtwake, te Kusinara bij 't Upawartana (d. i.

lie plaats, het punt) in 't Salbosch van Mallaland, tusschen de twee Sill-

txiomen, - zal de finale uitdooving des Tathagata's plaats hebben. Laten

wij naar de rivier de Kakutstha gaan."

Met eenc groote schare van monniken trok de Heer nu naar de Ka-

kiitstlia, nam een bad, richtte daarna zijne schreden naar den mango-

gaard en beval den eerwaarden Cunda ' het overkleed te vouwen daar hij

rusten wilde. Aan het verlangen van den 'vermoeiden Meester werd vol-

daan en hij legde zich te slapen op de rechterzijde met den eenen voet

over den anderen, zooals een leeuw slaapt. Uit zijn sluimer ontwaakt,

richtte hij het woord tot Ananda en verklaarde hem dat Cunda de smid,

wel verre van eenige schuld op zich te laden door het maal dat hij ver-

strekt had, zich zeer verdienstelijk gemaakt had. Inderdaad, van alle

Dit is iu strijd niet slechts met de Noordelijke overlevering hierboven , maar oolc met

een versje iu Mahüpariu. S. zelf, waarin gezegd wordt -dat de Meester bedekt met het goud-

geel paar kleedereu , die Pukkasa had laten halen, goudkleurig leek."

' D. i. de plaats aan het hemelgewelf, te vergelijken met het looverdak gevormd door twee

hooge boomen wier takken zich naar elkander tocbuigen , of het punt waar 't oude en

*t nieuwe jaar elkaar raken.

^ Ook Cundaka genaannl ; schijnbaar een andere dan de smid.
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iiuuiltijdcii aan den Tathaj^ata vorstrokt waren er twee boven alle anilciv

ventienstelijk : die welke lieni Wireven was door Siijata, onniiddellijk vi'ii'ir

de bereiking van "t riudilhascliaii , en nu deze laatste spijze gesehoidcen

door Cunda.

Hierna gini:' de lieer luet zijne schare naar nene zijde der Jliraiiyawati

,

naar Kusinara. Daar gekomen vi'rzoclit hij Aiuinda een rustljeil te be-

reiden met het hoofdeneind naar 't Nooi'den tusschen de twee Sallioomen.

Vermoeid ging hij daarop liggen op de rechterzijde, als een leeuw den

eenen voet over den anderen leggende.

Op dien plechtigen stond vertoonden de twee Salboomen buiten tijds

bloemen en vruchten en bestrooiden daarmede, den Tathagata ter eere,

fliens lichaam: hemelsche paradijsbloemen en hemelsch sandelpoeder vielen

uit het luchtruim neder; hemelsi'he muziektoonen lieten zich hoeren en

hemelsche reien zweefden rond in hi^t luclitruim, den Tathagatha ter eere.

Toen vei-klaarde de Heei' aan .Vnanda dat de Tathagata door al die eer-

bewijzen zich viilsirekt niet vereerd of verheerlijkt achtte, maar dat hij

geëerd en verheerlijkt werd wanneer een iiioniiik of non, een mannelijk

of vrouwelijke leek zijne geboden in acht nam en in deugd wandelde.

üies behoorden zijne volgelingen zich te oefenen om die geboden in acht

te nemen en in deugd te wandelen.

Te dier stonde ging di- eerwaarde Upawana met den waaiei' wuivende

vóói- den Heer staan. ' lli' IJeei- jaaph' hem weg met de woordeen: »ga

weg, monnik; ga niet viiór mij staan." Hierover gaf Ananda zijne ver-

wondei-ing te kennen, aangezien Upawana zoolang de oppasser di/s lleeren

geweest Wiis en .steeds in zijne iinmiildellijkc naliijlirld gestaan had; waai'om

joeg de Heer hem iiii opliet laatst nog weg/ Zijne verwondering week toon

Enkele liamlschriften spellen ileii iiiuiin inet ccne v , lictgecii ile verklariii!: gcliepl onzeker

ma.ikt. Wij pissen dat ile Maan bcdueld is, en dat Vpawdna dezelfde is als de monnik Ujia-

nanda, ilic vaak vermeld wordt als twistziek en veel op Dewadatia lijkt Wdna is .en sjuo-

iiicm namelijk van ««)«/« , zoodat Upavjiiiia met Vpananda overeenstemt. Bijr.indet 2, 49

heeft Upalawana, en maakt haar in de 2' uiljrnve tot cenc non, wijl hij den naam verwarde

met IJiumlawantia ;
in de 1' nitg hield hij, — en terceht, zooal» blijkt uit Mahftparin. S.—

den naam voor dien \n\\ een monnik. I)i- nauin is bij den Uiirmees klaarblijkelijk bedorven.
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(Ie lieer lieiii verkluaiik' ilat tallodZL' i;'oilcu tliaiis ^aiiic'iigekoiiK'u waren iiiu

de laatste oogenblikken van ileii Tatiuigiita bij te wonen en deze door den

vooriuinien monnik, die vóór den Tathagata stond, verhinderd werden den

Heer bij zijn verdwijnen te zien.

Daarop sprak de Heer niet Ananda over 't bezoeken van heilige plaatsen.

«Vier plaatsen" — zoo liet hij zieh ongeveer uit — «behoort een geloovige

van goeden huize te bezoeken en met heilige aandoening te vereeren: 1°. de

plaats waar de Tathagata geboi'en is; 2". waar hij tot volmaakte kennis

ontwaakte; '3°. waar hij het eerst den hoogsten Dharnia predikte; 4". waar

liij in den linalen staat van Nirwana getreden is. Al wie met geloovig

gemoed deze heilige plaatsen bezoeken, zullen na den dood in den hemel

komen.
"

Ananda richtte de volgende vragen tot den Heer: »Hoe moeten wij

ons gedragen jegens vrouwen?" »Ze niet zien, Ananda." «Maar

als men ze ziet, hoe dan?" «Ze niet aanspreken, Ananda." «En

als men ze moot aanspreken, hoe dan? «Dan moet men zicii met be-

dachtzaamheid toerusten, Ananda."

Vervolgens vraagde Ananda lioe de monniken het lijk des Tatliagata's

te behandelen zouden hebben. «Bekommer u niet, Ananda," was het

antwoord, «met welke eerbewijzen men het lijk van den Tathagata behan-

delen zal. maar leg u met onbezweken ijver toe op het goede. Er zijn

genoeg vei'standige menschen onder de baronnen, brahmanen en burgers,

die in den Tathagata gelooven en voor zijne lijkplechtigheden zullen zorgen."

«Hoe zullen deze het tlan doen," vraagde de discipel. «Zij zullen," was

het antwoord, «het lijk van ilen Tatliagata behandelen zooals dat van

een wereldlijk lieerscher. Zij zullen het lijk eerst in nieuw linnen wik-

kelen, dan in katoen en zulks 50U maal herhalen; vervolgens het in een

metalen ' trog (of: sarcofaag) met olie leggen, en deze met eene andere

' Er staat iii den tektst ayasa, d. i. roemloos. Wij nemen aan dat de oorspronkelijke lezing

is dyasa, ijzeren, metalen. Wat schijnt vreemd, zelfs ougerijmd, maar is het in werkelijk-

heid niet, vooreerst omdat in den ondsteu tijd begraving naast verbranding bestond; ten

andere omdat, ia de injtliische opvatting, de Cakrawartin ^Wishnu) rust onder het "metalen"
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metalen troi: dokken; ilaii een bnimistiijiel ujiricliten vim allerlei welriekende

stoffen, daarop het lijk van den lieerscher verbranden en vervolpens op

een kruisweg een fiewelfden grafheuvel vooi- den lieerscher oprichten.

Evenzoo zal men hi4 lijk van dm Tathagata te behandelen hebben." Aan

deze onderrichting voegde de Heer nog toe : dat 4 personen aanspraak

hebben (i|i een graflienvel na hun dood: een volmaakte Tathagata; een

Pratvekatmddha ; een Di.scipel van den Tathagata: en een wereldlijk lieer-

scher. ' Hij verzuimde niet, uitdrukkelijk te verklaren, dat alle die een

c^eloovig welbehagen in zulke graflieuvels (^stüpa's) zouden toonen. in di'ii

hemel zouden komen.

Na dit onderhoud werd .Vnanda treiuig in 't gemoed bij de gedachte

dat hij nog zooveel te leeren had en de goede Meester weldra den dood-

.slaap zou ingaan. Hij ging het klooster in en weende, terwijl hij zich

aan de balustrade va.sthield. ))Waar is Ananda?" vraagde de Heer. Toen

men hem zeide dat Ananda naar liinnen gegaan was, liet de Meester hem

roepen en sjirak hem moed in: ^iTieur niet Anamla; heb ik u niet duide-

lijk geleerd, dat men van alles wat li(^f en dierbaar is moet scheiden?

Zoo alles wat ontstaan en samengesteld is onderworpen is aan vei-ganke-

lijkheid, is het omedelijk t(,' weuschen dat zoo iets niet vergaan zou. Gij

hebt den Tathagata lang. trouw en eerlijk gediend; daardoor helit gij u

vei'dienste verwoiven. Leg ii ijverig toe en gij zult weldra van de

smetstof der hartstocliten \rii worden."

Daaro|i i-ichtte de lleci- hel woord tol de monniki'n om luui te open-

baren dat alle volinaakt-wijzen in het verleden ook hunnen oppasser gehad

hadden, even Irouw als Ananda. In ile toekomst zou zulks ook het geval

zijn. Wijders weidde hij in den lul' van Ananda uit, die verstandig was

en vier zeldzame eigen.scliappen lnv.at. Inmiei's elk gezekschap van mon-

nikiui. hetwelk .Ananda kwam liezoekcui, raakte over zijn voorkomen en

hemelgewelf. Volgens lliiieii Ths-niit' in St. .fulicii's Vojagcs des Pclerins boudiiliistes II, 343,

is het een gouden kUt.

' Natnnrlijk bestonden zulke licili).'c grafjiliuitsen reed» duizenden jaren te \oreu voor de

oudere Buddlia's, enz.
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ile wij/L' \vaiir(i|i liij den Dliarniii vcikdinliLülL' ' in VLTiukkiiii:'; allt;

waren onverzadulijk tutiiat Aiiainla zweef,'. Zoo ghv^ liet ook met elk ge-

zelschap van nonnen onder ffolijke omstandigheden. Juist diezelfde vier

zeldzame eigenschappen heeft een wereldseh heer.sclier, die denzelfden

indruk als Anamla door voorkomen en woorden maakt op een gezelschap

van baronnen, liraiiinanen, burgerlui of asceten. ^

Nadat de Heer uitgesproken had, zeide Ananda: »Heer? gelieve niet

bij dit onaanzienlijke, afgelegen stadje de eeuwige ruste in te gaan. Er zijn

immers andere groote steden, zooals Campa, Riijagrha, (^i-awasti, Saketa,

Kaucamhi en Renares, ' waar veel gegoede ridders, bi'ahmanen en burgers

wonen, die den Tathagata toegenegen zijn en voor de plechtige uitvaart

van den Tathagatlia zullen zorg dragen." Spreek zoo niet Ananda!"

hernam de meestei'. »In vroeger tijd heerschte hier een machtig en ge-

rechtig vorst, Sudarcana de Groote. Ditzelfde Kusinara was zijn hoofd-

stad onder den naam van Kusawati, even welvarend, bloeiend en dicht-

bevolkt met menschen als de godeustad Alakainanda * welvarend, bloeiend

en dichtbevolkt met kabouters is. Ga, Ananda, Kusinara binnen en ver-

' Anamla is «verstandig"; dit is ecue toespeling op liet feit dat Mercurius Budha, Jna, en

andere namen draagt die alle betcckenen «verstandig, knap." Hij is lief van uiterlijk, omdat

hij Sau»n/a , d. i. -de zoon des Maaugods" en «vriendelijk, lief" is.

- Deze schijnbaar uit de luclit vallende gelijkstelling van een wereldseh heerscher met Ananda

kan geen ander doel hebben dan om b",dektelijk te kennen te geven dat een der termen voor

Mereurins of Jupiler ook «koning" moet betcckenen. Wij liouden dat woord voor builha

,

btidliiina, of een andere afleiding van budh , dat etymologisch aan ons gebieder beantwoordt.

' Van de zes steden gewaagt ook de Noordelijke overlevering, boven op bl. 217.

» Sauskrit: AlakS, de residentie van Knbera, den god des rijkdonis en hoeder vau 't Noor-

derkwartier. De vergelijking dient om te kennen te geven, dat Kusinara en Alaka e'én zijn.

Ten opzichte der ligging iieerscht er verwarring; eigenlijk ligt Alaka, op aarde, ergens bij de

Noordpool, maar aan den hemel overgebracht wordt het geval anders, daar de zon 's winters

juist niet in 't Noorden staat. Eene andere redeu tot verwarring is liet dubbele Nirwana des

Buddha's, het eenc vallende omtrent ons Nieuwjaar, het andere omtrent Paschen. Ook bij

de Konicinen kende men tweeërlei aanvang des jaars ; dat in ouden tijd bij hen ook tegen

't einde van Maart het jaar begon, blijkt uit de namen der maanden, en even als bij hen de

kortste dag in December, d. i. de 10'' maand valt, zoo heeft de Biiddha 10 wusa's, en

Wishnn 10 Awatara's, omdat de Zon in de 10' maand (na 't jaarbegin in de leute) bijna

geheel uitdooft.
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wittig de daar wonende Malla's dat in de laatste wake van den nacht de

uitdooving van den Tatliagata zal jjlaats hebben." '

Ananua kweet zich van den hem opgedi'agen last. In de stad gekomen

vond hij de Malki's om eene of andere reden ten raadhuize vergaderd. Hij

deelde hun het aanstaande finale Nirwana des Tathagata's mede en drong

er op aan , dat zij niet zouden dralen met te komen, wilden zij later geen

naberouw liehhen. Op het vernemen der treurmare gaven de Malla's,

mannen en vrouwen, zich aan droefheid over en ijlden naar het Salbosch,

om niet te laat te komen. Ananda, begrijpende dat het te veel tijd zou

vorderen , hen alle één voor één voor te stellen , deelde ze familiesgewijs

af en liet licn (ip die wijze den Heer hunne deemoedige opwachting maken.

Te dier tijde nu woonde te Kusinara zekere monnik, Subhadra geheeten.

Hoorende welke gebem-tenis oj) handen was. besloot hij zich door den

»a!?ceet Gautama" zoo te laten omlerrichten dat alle twijfel (en: verlangen)

bij heni z(i\i (iplióuilen. want hij had liet vaste geloof dat de sasceet Gau-

tama" daartoe in staat was. Hij begaf zich naar het Salbosch en deelde

Ananda zijn verlangi'U mede. Ueze wees hem af met de woorden : «Neen,

Subliadra. daar kan niets van inkomen; val di'n Tathagata toch niet lastig;

de Heer is vermoeid." Datzelf<le herhaalde zich tot driemaal toe, tot dat

de Heer de woordenwi-sseling luKude en Ananda beval Subliadra toe te

laten. In tegenwoordighi'id des Meesters gekomen, en na wisseling der

gebruikelijke pliclit]ilegingen, verhaalde Siibliailra dat de vermaai'dste secte-

hoofden, zooals ITiraiia Kacyapa en de vijf dverigeii, alle naar hun eigen

stelsel eene leer hi'leden, maar nlri allr (egader beleilen, en dat sommige

die beleden en andere niet beleden. Ue Heer voerde hem te gemoet ilat

men die gevoelens knti laten rusten on dat hij bereid was Subhadra in de

Wet te onderwijzen. "In elke wcltdijki' disripline", zriijc hij, .iwaariii

het edele achtledige pad niet gevonden wordt, is er ook geen eerste, geen

tweede, geen derde, geen vierde asceet. ^ In deze (mijne) wettelijke dis-

' Volgens (leze redactie begint men den dag, en dus ook het begin des nieuwen j.iars. te

rekenen met zonsopgang.

• Verklaard als: asceet v.in den l'", 2"", H'" en 4'» rang.

15
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(•i|iliiie echter wnnlt het pihAc achtlediirp pail gevonden; hierin heeft men

eenen eersten, eeiicn tweeilen, eenen ilcrdi'ii. eenen vierden asceet. IJdel

zijn disputen met andere asceten, en indien de mnnniUeii liraaf in handel

en wandel zijn, zal de wereld geen gebrek lieltben aan grootmeesters.

Negenentwintig^ jaar was ik, Subhadra

,

Toen ik munnik werd liet lieiTge zoekend.

Meer dan vijftig jaren is 't, Siibliadra,

Sinds ik een nninnik ben geworden.

Mij bewegende o|) liet gebied der wettelijke orde,

Bniten hetwelk er geen asceet kan zijn."

Subluuira was zcjo opgetogen over de liuitengewoon heldere en bevat-

telijke wijze waarop de Heer zijne Wet geopenbaard had, dat hij terstond

belijdenis des geloofs allegde en verzocht als geestelijke gewijd te worden.

Hoewel anders een bekeerling uit eene andere gezinte vier maanden heeft

te wachteit, alvorens tot geestelijke gewijd te kunnen worden, ontving

Sidjhadra dispensatie van dit voorschrift, en werd hij, op last des Heeren,

door Ananila tot priester gewijd. Subhadra werd aldus de laatste der

discipelen die den Heere van aangezicht tot aangezicht kenden. '

In de laatste oogenblikken gaf de Meester zijnen discipelen eenige lessen

hoe zij zich onderling te gedragen hadden, en zeide ten slotte: »Nu heb

ik u, monniken, niets meer te zeggen, dan dat alle samengestelde dingen -

aan ouderdom onderworpen zijn; streeft onvermoeid." Dit was het laatste

woord des Tathagata's. ^

' Gelijk hierboven bereids is opgemerict, is Subhadra een ster in Bhadrapada , dns niet

het laatste maanhuis vóór de A^wins. Aangezien echter het laatste , Kewati , eene vrouw is

,

blijft het waar dat Subhadra de laatste mannelijke leerling is. Volgens een bericht der

N. Buddhisten, bij Schiefner 293, sterft hij onmiddellijk nadat hij grootmeester geworden is;

ook volkomen juist; immers nog vóór 't einde des jaars, vóór 't Nirwana des Heeren, gaat

Bhadrapada onder. Hiuen Thsang verh.aalt hetzelfde in l'oi/ayes des PHerins Boitddhisies, II, 339.

" Meer over deze woorden zoo straks.

^ Hiuen Thsaug, iu Voi/. des Pèl. Bouddh , I, 341, vermeldt als de laatste noorden des

Heeren tot de schare: "Zegt niet dat de Tathagata voor altijd in 't Nirwana treedt. Het

lichaam van den Dharma zal eeuwig, onveranderlijk, duren. Geeft u niet aan traagheid over

en zoekt de middelen ten heil."
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Daarop kwam de Heer in den eersten staat van mijmering; daaruit zich

verheffende, in den tweeden: daaruit in den derden; daaruit in den vierden;

daaruit op het standpunt van de oneindigheid der wereld; daai'uit oj) het

standpunt van ile oneindigheid des kenvermogens; daaruit op het standpunt van

het niet; daaruit op het standpunt van 't niet-ljewuste en tocli niot-onbewuste;

daaruit op het standpunt der onderdrukking van den gevoeler der bewustheid. '

Toen sprak Ananda tot Anuruddha: »De Heer is ontslapen, Anuruddha."

»Neen, Ananda, de Heer is niet ontslapen, hij heeft het standpunt be-

reikt tier onderdrukking van den gevoeler der bewustheid,"

Daarop verhief zich de Heer van het standpunt der onderdrukking van

den gevoeler der bewustheid en kwam op dat van 't niet-bewuste en toch

niet-onbewuste ; van daar tot dat van het niet; van daar tot dat van de

oneindigheid des kenvermogens; van daar tot dat van de oneindigheid der

wereld; van daar bereikte hij den vierden staat van mijmering; van daar

den derden: van daai- den tweeden; van daar den eersten; van daar den

tweeden; van daar den di'rdcn: van daar den vierden; van den vierden

staat van mijmering zich verheiïende ging de Heer he-t finale Nirwana in.
^

En op datzelfde oogenblik ontstond er eene vreeselijke, ontzettende aard-

beving en liet zich het gerommel cler hemelsche trommen hooren.

En op datzelfde oogenblik uitte Biahnia dit lieil

:

"Alk- te gaJer zullen de wezens in de wereld liet lieliaam afteggen,

Wen zulk een Iceraar als deze, onvergelijkelijk in de wereld.

De machtige Tathügata , de volmaakt-wijze, de eenwigc mat is ingegaan."

En Indra uittr dit lied :

"Niet. blijvend , acli! zijn alle gewn)clit(Mi,

Onderworpen aan ontstaan en vergaan

;

Na ontstaan te zijn, worden ze (inderdrnkt

;

Hun nitdooving is zalig". '

' Al deze stadiën worilcn conereet opgevat als zekere werelden ot hen\(li'n, waarover

Liter meer.

> Niet onbelangrijk is hetgeen bij Schiefncr 2UI1 omtrent de laatste oogenblikken opgotee-

kcnd staat: «IJc Heer toonde de goudkleur zijns lichaanis, verhief zich tot cene hoogte van

zeven vadem van zijnen zetel hemelwaarts, sprak zevenmaal : »Ziet de goudkleur mijns linhaanis.

Thans verdwijn ik uit het bestaan." Dat herhaalde hij 2i keer en hield toen zijne laatste toespraak."

' Deze verzen verraden zieh door den onzin dien ze behelzen als cene wijziging van

1.5*
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Ook Aimrudillia en Anaiuia uitten toepasselijke verzen.

Onder de monniken gaven diegenen welke nog vatbaar waren voor ge-

moedsaandoeningen zich aan droefheid over en bedreven rouwmisbaar, maar

de overigen toonden kalme beriistliig, overtuigd als zij waren »dat ge-

wrochten niet blijvend zijn." Anmuddlui hield eene toepasselijke aanspraak

tot de monniken, in de eerste plaats tot Ananda. '

Nadat Anuruddha en Ananda het overige van den nacht (en : uchtend)

in stichtelijke gesprekken met elkander hadden doorgebracht, beval Anu-

ruddha Ananda Kusinara in te gaan om den Malla's daar ter stede de

tijding van 's Heeren overlijden over te brengen.

Te dier stonde waren de Malla's om eene of andeie reden ten raadhuize

vergaderd. Bij het vernemen der tijding welke Ananda hun bracht gaven

alle, mannen en vrouwen, zich aan droefheid over en bedreven groot

rouwmisbaar.

Aanstonds deelden de Malla's bevelen uit aan hunne dienaren om reuk-

werken en kransen, alsook dansmuziek bijeen te biengen, en toen dit ge-

schied was, ti'okken zij naar het Salbosch, waai' het lijk des Heeren rustte.

Met dans, gezang, muziek, kransen en reukwerken eerden zij het lijk.

andere, die wij niet meer in hun oorspronkelijken vorm weten te herstellen, al zien wij dat

er veranderingen aangebracht zijn eu dat er gegoocheld is met de verschillende beteekenissen

van sanskiira. /.Zalig" is om twee redenen hier onmogelijk, 1°. omdat het een gevoelend sub-

ject veronderstelt en de sanskiirits objecten zijn ;
2°. omdat «zalig" in strijd is met het voor-

afgaande »ach." üe veranderingen heeft iemand aangebracht om een hem bekend vers pas-

klaar te kwamen voor metaphysisch gekwezel , en hij v.aX sanskdrüs wel als «indrukken" ver-

staan hebben , hetgeen niet bedoeld was. Kortom , het liedje geeft ecneu dragelijkeu zin

,

indien men leest: voor uppajjiiwtl : uppajja hi of uppajjutha; voor wüpusamo sukho : wijupa-

ramo dhuwo. De vertaling is: . Niet blijvend, ach! zijn gewrochten, wier wezen het is,

dat zij ontstaan en vergaan. Daar zij, na eenmaal ontstaan te wezen, vernield worden, is

het gewis dat zij zullen ophouden te bestaan."

' Anuruddha treedt hier en zoo straks op als plaatsvervanger des Heeren ; hij moet dus

op eene of andere wijze vereenzelvigd zijn geworden met Maha-Krifyapa. Nu is Kafyapi, wat

feitelijk niet van Ka<;yapa verschilt, een naam van Anüru ,
de morgenschemering. Anuruddha

hangt, niet in oorsprong, maar in klank met Anuru samen, terwijl Anirnddha bij de Noorde-

lijken anders genoemd wordt Mahdn titmd
,

(hetzelfde als budJ/ii, besef, ontwaking). Op dit

mafidn bevat Mahd als bijnaam van Ka^yapa eene toespeling. Anirnddha in de rol \an Dage-

raad heet dan ook Ushapati, heer van den ochtend, van de schemering; in mythologisch-

rhetorischen stijl : gemaal van Aurora.
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sloegen tenten op, brachten ronde bloemfestoenen in orde en brachten zoo

den dag door.

Eene week lang duurden de feestelijkheden. Op den zevenden dag werd

het lijk iloor acht van de aanzienlijkste Malla's uitgedragen naar een hei-

ligdom der Malla's, oostelijk van de stad, liclwelk Mukuta-bandluuKi (d. i.

Wrongband) heet. Op de vraag hoe men bet Hjk des Tathagata's zou

behandelen, verklaarde Ananda : »op dezelfde wijze als dat eens wereld-

lijken heerschei-s" en gaf hij aanwijzing hoe zulks moest geschieden over-

eenkomstig hetgeen de Heei' hein gezegd bad. Onniiildellijk werden die

aanwijzingen gevolgd. '

Te dier stonde was Maha-Kayyapa op weg van Pawa naar Kusinaia met

eene groote schare van 500 monniken. Terwijl hij onder eenen boom

uitrustte zag hij in d(! verte eenen Ajiwaka aankomen, die met eene para-

dijsbloem van Kusinara naar Pawa op weg was. Kacyapa riep hem toe:

«waarde Heer, h(;bt gij iinjnen Meester ook gezien!" »Ja, waarde Heer",

antwoordde de Ajiwaka; ))nu vóór eene week is de asceet Gautama over-

leden; van daar heb ik de |niradij.sbloem medegebracht." Voorts verhaalde

hij hoe sommige monniken, die nog vatbaar waren voor aandoeningen,

rouw dreven, en de anderen niet.

Te dier stonde ging een oude monnik, Subhadra geheeten, in die ver-

gadering zitten - en sprak tot de monniken: sTreuit niet! wij zijn van

den Grooten Monnik mooi verlost. Wij waren bi'drukt, ' daai' wij altoos

' Nadat het lijk des Tathagata's in do kist ^'ide^d was, stcea; .\niriidiilia op naar 't jialcis

der goden en bracht aan Maya de tijding van den dood haars zouns. Aaustunds ijlde zij niet

een talrijken stoet van hemelsche wezens naar de bewuste plaats tusselien de twee Salboomen

en gaf zich aan ruuwniisbaar over. "Het is gedaan niet het geluk van inenschen en goden", riep

ïij uit; "het oog der wereld is uitgedoofd!" Daar opende zich door de goddelijke macht des TathJi-

gata's de lijkkist van zelf, terwijl de doode zich oprichtte en niet lieve stem tot zijne moeder

sprak: "Gij zijt wel goed geweest, van zooverre herwaarts te komen. Gij alle, die de Wet

betracht, houdt op, u dusdanig aan droefheid over te geven," Zoo verhaalt Hiuen Thsang in

Votj. dei Pil. Bouldh., II, 343.

' Uit past niet recht bij het vroeger verhaalde, op bl. 225. Hetzelfde konil lelleilijk In

Cullawngga, II, 1, voor, waar het tijdstip iels later valt.

' Kigcniijk staat er: in 't ongeluk, bedrukt, geeklipsecrd, verduisterd (door 't grootere
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moesten liooren: «dit voegt u uf ilil voegt u iiii't." Maar mi zullen wij

doen wat wij willen, en wat wij niet willen, zullen wij niet doen." '

Daarna herinnei'de Kaï-yajia de monniken aan de wijze woorden des

Meesters, dat men van alles wat liet' en dierbaar is moet sclieiden enz.

Te dier f<tonde maakten drie van de aanzienlijkste Malla's zich gereed

om den hiandstapel in gloed te zetten, - doeli zij slaagden er niet in.

De oorzaak ilaai'van lag, zooals Anui'uddlia verklaarde, hierin, dat de brand-

stapel van den Heer niet zo>i ontvlannnen, vóórdat Kauyapa de voeten des

Heeren met zijn hoofd gegroet had.

Zoo was het ook, en zoodia Kacyapa met de vijfhonderd monniken ter

plaatse gekomen was en zijne vereering gebracht liad, ontstak de brand-

stapel des Heeren van zelf.

Na de verbranding werden de relieken door de Malla's van Kusini\ra

naar het raadhuis gebracht, waar ze onder eenen koepel van speren en

binnen eenen haag van bogen eene week lang bewaard werden en geëerd

met dans, gezang, muziek, kransen en reukwerken.

Nauwelijks had de koning van Magadha, Ajatafatru, vernomen dat de

Heer te Kusinara de eeuwige rust was ingegaan, of hij vaardigde eenen

afgezant af om bij de Malla's daar ter stede een aandeel te vragen in de

relieken , op grond dat hij zelf een Ksliati'iya was gelijk de Heer en omdat

hij het voornemen koesterde voor die relieken eenen grafheuvel (stiipa) op

te richten.

Hetzelfde aanzoek deden de Lichawi's van Waicali, de Cakya's van Ka-

Hcht (ter zou). «Gedrukt, bedrukt", jiidita ea synoniemen, is een vaste term gebezigd vau een

sterrebeeld waarin de zon staat.

* Deze woorden van Subliadra schijnen liier ai zeer misplaatst. In CuUawagga t. a. p.

haalt Kacyapa ze aan om nog met meer kracht te kunnen aandringen op het honden van

een concilie. Daar laten zij zich verklaren. Aan den anderen kant is op te merken dat

Subhadra reeds vóór den Heer stierf; zie boven bl. 22G. Deze bijzonderheid kan aanleiding

gegeven hebben dat men de rede van Subhadra verplaatst heeft ; ten onrechte : Subhadra wordt

elk jaar op nieuw geboren en verlost.

' Er staat alhnpeti, smeren, doch dat zal we! ccue onjuiste vertaling zijn van een Prakrt

uiippeii of lidippeti, Skr. ddifayati. Zoo onk dlimpana voor lédippana , .Skr. ddlfana in

Milinda-Païïha 4^^ ; vergel. de noot da.'irop van 'iVenckner.
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pilawasUi, ' (ie Bulis van AIIal\aii|i;i. de Kodva's van Uainagraina en de

Malla's van Pawa. OoU een liralnnaan van Wrtluidwipu eisclite een aan-

deel, op grond dat liij een laaliniaan was.

Aanvankelijk waiiMi ile Malla's van Kusinara niet genegen om aan die

eischen te voldoen en zij zeiden tut de si-liarcu van monniken en leeken

:

))De Heer is oji onzen doipspi-ond de eenwige rnst ingegaan en wij zijn

niet voornemens iets van de relieken af te staan. Doidi op raad van den

bialimaan Drona, die den Malla's het onvoegzame schetste van een krakeel

over de relieken des Buddha's, die Inm altoos vi'rdraagzaamheid gepredikt

iiad, veranderden zij van gevoelen. Drona werd met de verdeeling belast,

welke hij bereidwillig op zich nam, niets antlers voor zicli eischende dan

de urn, waarvoor hij een stüpa wensclite te bouwen.

De Maurya's van Pippaliwana zonden nu ook eenen afgezant om een

aandeel in de relieken te vragen, doch de veitleeling had reeds plaats geliad,

zoodat zij zich vergenoegen moesten met de houtskolen. -

Al degenen die een aandeel van de relieken ontvingen, volvoerden hun

vooi'nenien en richtten in hun land (lene grafkapel op. Zoo ook deden Drona

en de .Maurya's, de eerste voor de urn, de anderen voor de houtskolen.

Er is een vers waarin gezegd wordt, dat het gebeente (of : licliaam) des

Zieners 8 drona's ' bedraagt. Daarvan worden 7 droiia's in .landmdwipa

vereerd; en 1 er van te Raiiragrama, door de Nikkervorsten. * Eén honds-

tand wordt bij de goden viu'eerd; een andere in de stad der (iandhara'.s;

een derde in het rijk van Kalinga; de vierde door de Nikkervorsten.

' Uat verwoest was geworden.

' In lic hoofdzaak komen de Xoordelijke uvurk'vcriu^'i-Mi iriet liut buvenstiiuiule iivereen

;

.\siatic Researclics, XX, 310.

' Zekere iithoudsniaat; eigenlijk eeu emmer, kuip, trog.

* Het woord nd^a in *t oors|>ronkclijke betcekeiit siang, nikker, bergbewoner en olitimt.
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HOOFDSTUK II.

Beschouwingen over de Buddhalegende.

Na in het vori,c;e hoofdstuk de legende zoo uitvoerig behandeld te hebben

als noodig scheen om den lezer in staat te- stellen zich een onafhankelijk

oordeel over den aard er van te vormen, zullen wij hier ons eigen ge-

voelen omtrent het wezen van den Buddha mededeelen.

Indien men aanneemt dat de legende historische bestanddeelen bevat,

moet men tevens, tenzij men op twee gedachten hinkt, erkennen dat sehiei-

al de verhaalde feiten, met de wonderdadige geboorte te beginnen, louter

verdichtselen, een samenstel van grove onwaarheden, zijn. Doch wij zijn,

met den besten wil van de wereld, niet in staat geweest één enkele on-

waarheid te ontdekken. Lezen wij onbevooroordeeld en met aandacht de

verhalen van de »bovenmenschelijke macht" waarmede de Heer mirakelen

vertoont, dan begrijpen wij klaai' dat alles letterlijk waar is. Al zijn de

verschijnselen ' welke de Dagvorst in zijn onvermoeiden loop openbaart niet

alle even ti'effend en sommige er van meer alledaagscli dan de andere, ze

zijn alle zonder onderscheid volkomen in overeenstemming met den on ver-

anderlijken Dharma der natuur en tegelijkertijd onnavolgbaar voor den

mensch. Boven ons menschelijk vermogen staande, leveren zij het bewijs

van de »bovenmenschelijke" macht desgenen welke die verschijnselen

openbaart.

Zoodra men de overtuiging erlangd heeft dat de feiten in de legende

vermeld in allen deele waarachtig zijn, komt men noodzakelijk ook tot de

slotsom dat de onloochenbare waarheid der legende, met aftrek van kleinig-

' Het vvoiird "mirakel" beteekeut eigeulijk ook niets auders dau een schouwspel, iets wat

men aanstaart; dat kan iets vreemds, zeldzaams wezen, maar is oorspronkelijk niet iets

"bovennatuurlijks". Het begrip «bovennatuurlijk" is den Indiër vreemd; er bestaat geen

woord voor in zijne taal; wel kent hij iets "bovenmenschelijks", en iets «abnormaals" en

«zeldzaams".



1) E r, r II h II A. 233

heden, niet die der historie is, maar der natuiu-iiiythologie, hetgeen op

hetzelfde neerkomt ais te zeggen dat de Buddha der sage een mythisili

beeld i.s, hetwelk niet meer de trekken draagt van den historischen stichter

der secte, zoo deze al bestaan mocht hebben.

Wanneer wij van mythen spn'iu'ii, dan liedoelen wij daarmede geen

willekeurig uitgedachte vertelseltjes, maar eclitc natuurmytheii. wier waar-

heid van eenen anderen aard. dmh niet geringer is dan de iustorisclie.

Welke waarde de geschiedenis van zekere menschen, staten en volken ook

hebbe, in graad van zekerheid doet zij ondei- voor de mythologie, want

hare feiten keeren niet terug, kunnen (kis nooit aan eene proeve onder-

worpen worden, terwijl de natuurverschijnselen, die het ondei'werp der

mythendichting uitmaken, zich telkens en regelmatig herhalen. Voorzeker

hebben wij in de ontnuidseliiig van de eigenaardige taal der mythologie

nog weinig vorderingen gemaakt en kunnen wij haar woorden licht mis-

verstaan zooals die van elke vreemde taal, maar heeft men eenmaal de

bedoeling gevat, dan heeft men ook de middelen om over de juistheid of

onjuistheid der dichterlijke voorstellingen van natuurfeiten eene stellige uit-

spraak te doen, hetgeen in zake van historie op lange na niet altoos het

geval is.

Wie zegt dat de Buddlia, zooals hij ons voorgesteld wordt, eene mythische

persoonlijkheid is, erkent te gelijkrr lijd dat hij een goddelijk wezen is.

Inderdaad, hij is de iioogste der goden, gelijk hij zelf te recht van zich

zelven verklaart. Dat hij nienschachtig wordt voorgesteld, spreekt van zelf;

zulks geschiedt met alle andere goden. Hij is iiiensch, dat is: sterfelijk,

en god te gelijk; even als allo andere goden. De goden zijn onsterfelijk,

in zooverre hun wezen onvcnanderlijk is, doch sterfelijk, in zooverre zij

geboren worden, vader en moeder hebben, kinderen telen, enz. Al wat

geboren wordt, moet eenmaal sterven: dat is eene grondstelling niet alleen

van het üuddliisme, maar van liet gansche heidendom, hetzij in Indië of

in Europa. Eiken dag, elk jaar, elk nieuw wereldtijdperk wordt de zon

geboren en sterft; is dus in zooverre sterfelijk. Maar dezelfde god wordt

geacht zulks steeds gedaan ie hehlien en iKjg te zullen doen; de liuddha's
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zijii i)iilclli;\iir. In zooveri'c is dat goililelijke wezen onsterfelijk. Zijne ver-

schijningsvormen zijn talloos, zijn wezen is één. De Tijd is eeuwig, maar

elk deel van don tijd is eindig; of, zooals de Indiërs zeggen : i»de godheid

is eeuwi^j-, dndi liare airainra^s of anm's (deelen) zijn eindig." Dat de

Buddha zulk ccn aivatdra is. m wc! van den Zonnegod en Tijdmeter

Wishnu, is den Indiërs vnikonien goed bekend. '

De tweeslachtige natuur d(,'r goilen leidde, in verband met eene eigen-

schap der oude taal, tot eene bijzondere toepassing. De meeste woorden

namelijk welke het begrip \an «nienscli" of >)persoon' aanduidden, be-

teekenden ook )>man, held". Dij krachtige wezen.s nu, als de Zon, de

Storm, enz. lag het voor de hand, ze in hun eindigen vorm te laten

optreden als helden; de Zonnegod meer in 't bijzonder was een weldadige

lield, die tei- wille van 't menschdom monsters, de geesten der duisternis

verdreef en in 't algemeen de oorzaak is van welvaart en gedijen. Her-

haaldelijk worden Wishnu , Indra en andere goden «mannen" genoemd

en dat dit niet alleen bij de hidii'rs het geval was, blijkt, onder anderen,

uit het Oudhoogiluitsche Wessoliruinier gebed:

IJü ih'ir uiwilit ni was —
ftili iln w:is lifr eino almahtico Cut,

iiiaiinu iiiiltistü , cuti inaiiake iiiil iiiaii

cootliiilie geista.

))Toen er nog niets was, toen was de ééne, almachtige God, der nuxn-

nen mildste (goedertierenste)." - Als men het wezen van den Buddha

met één woord moest kenschetsen, zou men het niet beter kunnen doen

dan door te zeggen dat hij was: manno miltisto. Daarin ligt de gansche

werkzaaudieid des Tathagata's als in den dop opgesloten.

Bij al de overeenkomst die de mythen van Wishnu-Krshna-Nara-

yana onderling en met de Buddha-legende vertoonen, ontbreekt het niet

' Men kan tal van bewijzen Ijiervau viudcii in 't Saiiskrit-vvoonleiibuek van Bohtlingk en

Koth onder 't woord hudilha,

' ü(ik Uüg in later tijd vindt men God aangesproken als himelisriier viaun. In den Mid-

liellinogdnitsclien Exodus licet daarentegen Mozes mamui mililasl.
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tian tulrijkp versc-lieiilenlieilen . ilc ii;itiuirlijke gevolgen van <!( lijdelijke cu

plaatselijke omstaiidi-hedeii waai- Ier de bedoelde sagenkringen zich ont-

wikkeld liebheii. Al de |iimten van aanraking hier te willen opsonuiien,

ware volstrekt doelloos, en wij /.uilen ons dus vergenoegen met de ver-

melding van de iiooülzaak- het leeraarsehaii van den Mzienden Wijze.

Gelijk Krshna-WisliiiH den Zang des Hoeren ' verkondigd, al de Weda's

gezongen en liet (iroote Heldendicht, het Maha-bharata voortgebracht

heeft, zoo is ook de lliiddha. ile Bhagawat, tle verkondiger van de leer

ter zaligheid en tevens de vi'rhali'r van ile kleinere vertellingen, Jataka's

geheeten. Het onderscheid is dit: in Wishnu-Kishna zijn de eigenschap-

pen van held en wijze of wetgever vereenigd en wisselen ze elkaar af,

zooals ze dan ook in de natuur zijn waar te nemen. Het leven des

Buddha's daarentegen heeft men gesplitst in twee deelen; in het eerste is

hij een Bodhisatwa. wiens hi'ldenaard wel eenigermate op den achtergrond

is getreden, maar die toch genoeg proeven van herculische kracht aflegt

om ons in hem Narayana, den Indischen Hercides, en den Germaanschen

Siegfried te doen herkennen. In hi't tweede deel zijns levens heeft hij

de ndderwapenrusting afgelegd en toont hij zich als wijze en later als

verkondiger der Wet.

Eene dergelijke sclieiding tusschen h(dd en wijze, doch in tegengestelde

lichting, lieeft plaats gehad in het Uamavana, welk heldendicht even als

de Buddha-legeiide een kunstig afgerond geheel vormt, in tegenstelling tot

het Maha-bharata. Rima, zooals hij ons in het R^mè,yana geschilderd

wordt . is uitsluitend een kshatinya , het toonbeeld van oen vromen en

vroeden held die door daden lu^t menschdom ten heil strekt; hij komt

slechts als een deel (anga) van Wishnu voor; wat hij anders is — eigeidijk

de god zelf — wordt verwegen. - Juist omgekeerd is het bij den IJo-

' De bcroemilc lilKigawail-giti'rs of ïi/waia-gifi's. Heide Hüorilcn, 6/iii;/nwa/ en ifuiara,

bctcckencii eigenlijk hetzelfde cii worden derlitilve met evenveel recht vun Wishuu of Bnddlm

als van Tiwa gebezigd, doch in 't gewone sjiruakgebrüik, in proza, wordt irwara bij voorkeur

o|) Ciwa, bkagaical n\> WiaJuiu of Buddlia toegejjast.

» Wel te verstaan in het KAïnuyaya. In het volksgeloof, zooaU liet liicicii ten iliigi- , ti'ii
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dhisatwa; diens goede en groote daden behooren tot een gesloten tijdperk:

nadat hij de wijsheid bereikt heeft, liandelt hij niet meer, laat hij slechts

zijn lichl schijnen en wandelt vreedzaam en onvermoeid zijne l)aaii af.

Dan leel't hij zóu, als het iemand die den vierden en hoogsten graad van

ontwikkeling bereikt heeft, eeiien nittkta of ijati, volgens Mann's wet '

betaamt. Van daar dat onder al de verwante mythen die van den Buddha

het stei-kste den invloed verraden van de scholen der wijsgeeren, dergenen

die de wereld verzaakten om zicii aan een meer geestelijk leven te wijden.

Wij mogen zelfs verder gaan, en beweren dat het Buddliisme in den vorm

waarin wij het kennen, eerst dagteekenen kan uit eenen tijd toen liet

monnikenleven zekere ontwikkeling Ijereikt had.

liet kan niemand, die eenigermate vertrouwtl is met de mythologie

onzer Arische voorouders, ontgaan dat ettelijke bestanddeelen der legende

overoud zijn. De stiijd tnsschen den Bodhisatwa en Mara den Duisterling

behoort, in hoofdtrekken althans, tot tle alleroudste sagen van ons ras en

moet bestaan hebben reeds lang vóór het Wedisch tijdperk. De naam zelfs

van Mara is, naai' wij vermoeden, nauw verwant met het Sanskrit mala,

vuil, onreinheid; met ons muien, schilderen, eigenlijk smeren, en met het

Latijnsche malus, het Fransche mal. ^ Immers Mara is de geest der

Duisternis en heet i'egelmatig «de booze." Of men aanneemt dat indra

eene minder juiste wijziging is van een Magadhisch mdla, dan wel. wat

verkieselijk schijnt, het woord in verband brengt met het Sanskrit manci,

schijn, schemer, straal, en rnet het Grieksche marrnairo, flikkeren, ^ doet

weinig af. want oorspronkelijk moeten mar en mal hetzelfde begrip hebben

minste iii de streek van Bcnares , bestaat, is Kiuna nog wat hij in wezenlijkheid is: de godheid

zelve; riima is daar eenvoudig synoniem met God.

' Zie Manu 6, 44 vgg. Dat mukla dour de latere Indiërs .-ils «verlost" werd ojigcvat,

ten gevolge der etymologie, is reeds hierboven opgemerkt. Het naamwoord moksha beteekent

in 't viertal kdma, genoegen, ariha , nut, belang, dharma, deugd, plicht, en moksha, ook

eigenlijk niet -verlossing", maar hooge wijsheid, die geacht werd tot «verlossing" te leiden.

" liet verschil in lengte tusschen de staniklinkers doet niets ter zake.

^ Hoe de begrippen vau flikkering en schemering in elkaar overgaan, blijkt onder anderen

uit vei'gelijking van 't Duitsche schimmer met ons schemer. Een schaduw en een licht zijn

beide een schijnsel.



DE B U 1) D H A. 237

iiitireilrukt. Zeer natuurlijk is liet. Iioe men ile zaak ook opvatte, ilat

Maia vereenzelvigd wordt met Kama, begeerte, min: want Mma is een

synoniem van rdga, hetwelk zoowel kleur, smet, als begeerte, genegenheid

beteekent. In de oudere mythologie is kdmn de eerste .schemer, en na-

verwant in afleiding met kdnti. schijn, schoonheid, glans. Dat een ander

.synoniem, chandn, wensch, hist, ook één is met Mara. helilien wij reeds

vroeger ' gelegenlieid gehad op te merken.

Al zijn veel, ja de meeste be.standdeelen der legende overoud, toch draagt

de eigenaardige verdeeling dei- stof en de kunstige groepeering der feiten

al de kenmerken van tot stand gekomen te zijn in een tijilvak waarin de

Indiërs liet ideaal van de volledige ontwikkeling eens (irifa's daarin stelden,

dat hij de .4 ontwikkelingstijdperken of drranias di)orlie[i. Die A zijn

:

i. leertijil: 2. huwelijksleven; 3. kluizenaarsleven; 4. staat van hoogste

wijsheid. In de twee eerste tijdperken leidt men een weroldsch, in de

twee laat.ste een geestelijk leven. Niet alle konden zich met dezen vorm

van 't levensideaal na te jagen vereenigen; sommige oordeelden dat wei'eldsch

en geestelijk streven hand aan hand moesten gaan (ni achtten die splitsing

van d^rama's overbodig en schadelijk. Andere gaven ook aan één drrama

de voorkeur, doch in dien zin, dat alleen het streven naar volmaakte wij.s-

heid 's mensclien doel moest zijn- zoo spoedig als mogelijk moest men in

dien heilstaat tri'den. rlo wereld voi-/,akeii en monnik worden. Het Bud-

dhisme huldigt lii't laatste gevoelen als liet wari'. docli nii't di' gematigd-

heid di(/ het gunstig ondei'scheidt onthoudt liet zich er van. hel leven in

de maatschappij uitdrukkelijk te veroordeeld i. Wel is waar omvat de

Sangha, de congregatie, de gemeenscliap der heiligen, alleen monniken en

nonnen, zuiver geestelijke personen dus. maar huilen den Sangha woiden

toch ook heilbegeerige zielen als aanhangers van 't ware geloof eikenil.

Wie een geloovig leek in alle oprechtlieid is, hei-eidt zich voor lot eenen

hoogeren, geestelijken .staat, zoo niet voor dit leveTi, dan (och voor een

volgend. Aan deze richting helihcn wij hi'1 . naar rnen vermoeilen mag.

BI. +8.
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te danken, dat de oudeio znnneinytlieii verwei'kt zijn tot een indrukwekkend

geheel, dat wij zonden willen kerisclielsen als het grootste monniksepos

der rnenschheid. Vraagt üien ons luii' wij den gang van zaken ons voor-

stellen, dan zouden wij antwoorden als volgt.

De Zonnegod werd nu eens gepri'zen als verdrijvi.'r der duisternis, als

nilroeler van booze wezens, reuzen en andere waugecU-ocliten, dan weer

als de milde hrou van zegeningen voor 't gansche aai'drijk om het weldadig

licht, waanni'de hij hemel en aanie l.ieschijiit. Ilij is held en wijze, Her-

cules en .\|iollii te gelijk. Brengt meu de verdeellug des levens in aqramci's

o|i lii'ui over, dan ontstaat er eene afscheiding tnsschen het tijdperk zijner

goede werken en dat der lichtvers|ireidlng. Hel laatste laat eene verdere

splitsing toe, omdat men ook een ondersi'heid maakt tusschen den staat

van kluizenaar en dien van ntiikhi t\\' arluit, van volleei-den wijze en leeraar.

Nu schijnt het ons toe dat het voorheelil der drriiinas van invloed is ge-

weest op den vorm der legeudi', dat meu de werkzaamheid van den Zon-

negod in deii loop des jaars naar ileu versihillenden aard hariM' uitingen

onderscheiden en daarom de zaak zi'ió voorgesteM hei'ft, alsof Inj in drie

achtereenvolgende jaarkringen in een liijzonder karakter ojiti-eedt.

De wijze waarnp ile drie di.'elen van het l(_'ven des Heen^n met elkander

in verband gebracht worden, getuigt van niet geringen k\nistzin, die

trouwens in de gansche legende telkens dooisiraalt. Wij zullen hier op

enkele voorbeelden meer liijzonder de aandacht vestigen.

De Mahawagga opent met het verhaal dat de Heer, te Uruwilwa aan

den voet van den hoorn <ler Kennisse ten volle ontwaakt zijnde, de twaalf-

ledi"-e reeks van oorzaken en gevolgen bedacht, de reeks aan wier begin

de onwetendheid of wankeimis, en aan wier einde omlerdom en dood

staat. ' Dat onderdom en dood geheel andore eindoorzaken helihen dan

onwetendheid, weet iedereen, wist dus cmk de mytlii'ndichter. " Ook moet

hij geweten helilu'ii dat eene onwetendheid zouder eenen onwetende ondeuk-

' Zie boven bl. 71,

^ In üiidere luitisclie stelsels is ile ouw(.'tend!ieid of wankeimis de oorzaak dat de geest

/.\c\\ niet bewust is van zijn ware wezen ; liat hij, die in waarlieid vrij en boven ziekte en
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l);i;ir is. Voorts Iwzigt hij een term wa-.iiiii niet nooilziikelijk hel hetfrip vsin

stoffelijke oorzaak hgt. Wel bezien hiiiH zijne Ii'it ulihis: )^op onwetenilhoiil

voltren voorstellingen of imlrnkkrii; dji deze laatste lieliler besef, enz." De

ware bedoeling, in de gelieele reeks opgesloten, is: het beschrijven der

on elkander volgende toestanden van den nntwakenden mensch. Eerst is

hij, "Telijk de natuur, voói' '1 aanlin'ken \aii den morgen in slaap gedom-

peld. Bij "t allereerste ontwaki'n komen iiem, als nog iialf droomende

,

onduidelijke voorstellingen, min of meer verwarde beelden voor den gi'est.

die evenwel straks plaats maken voor helder besef Ten gevolge hiervan

onderscheidt de ontwaakte naam en vorm, duidelijk afgeronde gestallen.

De zintuigen worden vatbaar om de indrukken der buitenwereld op te

nemen en door de samenwei'king der dingen met ile \iit hun verdooving

wakker geworden zintuigen ontstaat hel gevoel van lust en onlust, en dit

wekt begeerte op. Om aan de ontstane begeerte te voldoen wendt men

pogingen aan en zoodoende wordt er een begin van uitvoei'ing gegeven

aan eene daad, waardoor men iets tot stand wil brengen. Datgene wat

tot stand gebracht of gemaakt moet woiilen veieischt eenen zekeren tijd;

gedurende dien tijd verkeert lu't in staat van wording, tot dat het vol-

tooid is, eenen zichtbaren vorm aanneemt. Alsdan heet het gelioien. aan

den dag gekomen. Al wat geboren is veioudert en moet vroeger of later

wederom ondergaan. De laatste overgang is wel wat schielijk , maar wat

wil men? ile termen der reeks mogen nu eenmaal niet meer dan 1'2 lie-

dragen, want dat is het getal van de nraanden des jaars en iiademaal de

opkomst d(M- zon ' met al wat daarvan het gevolg is beschreven wordt.

dood verheven is, niet vrij en aan kwalen en dood onderhevig schijnt. Ondanlvs Ideinere ver-

schillen in de opvatting van het onderseheid tnssehcu geest en stof, is in alle Indische wijssice-

rigc hcilstelscis de cosmogonisehe grondslag duidelijk te herkennen : ile awidt/tl der philosophen

is cene vergeestelijking van den chaos, de duisternis die aan do verschijnselen vooral'gaat

' lic opkomst lier zon is tevens de schepping. IJat de mvthe een scheppingsverhaal Ijc-

vatte , mag men ook opmaken uit de plaats die het stuk inneemt. Wel is waar begint het

Mahlwagga met de woorden: -te dier stonde", maar het behoeft niet o])gemerkt te norden

dat zulk een begin eene verdraaiing is van een onder: "in den beginne". De reden der ver-

draaiing ligt in de kerkelijke dogmatiek.



240 DE B U I) Il 11 A.

moclit lil' ilii-liler liet Lretul niet oviTsi-lirijiloii. Nu was het evenwel niet

alleen te doen om ile o]ikoiiisl iIit zdh te beschrijven en daarmede een

scheppingsmythe voor te dragi'ii, maar moe^^t er ook aangeduid worden

dat het de eerste dag des jaars en der toekomstige hope was: de Zonne-

god moest niet alleen als schepi)er, als levenvvekker voorgesteld worden,

maar ook als geneesheer, als Apnllo. als heeler en heiland, want hij stond

toen in een van de vorbindiiigspunten, de gewrichten, de sandhi's van

't jaar. die het nieuwe met hi't nude veruilddelen. ' Daarom worden de

4r waarlieden der geneesmeesters - te pas gebracht. En zoo zien wij,

oridi'r ili'M scliijn eener dorre schuiastlrki' formule, eene vei'nuftige samen-

smelting van eene beschrijving van den opgang der zon met de aanduiding

van den aanvang des jaarkrings; eene vereeniging van scheppings- en ver-

lossingsmvthi'.

Met evenveel talent is het verhaal van de eerste preek ingekleed. Die

eerste preek valt op den dag van middenzomer en de Buddha mocht dus,

naar alle regelen tier mythologie, over niets anders preeken ilan over den

tekst dien di: natuur hem aanbood: hij beval den middelweg aan. Zelden

is de gulden middelweg op onbeiluidemler wijze aangeprezen, voorzeker,

maar die aanbeveling van een algemei'u erkend, lofwaardig beginsel was

daii ook niet de hoofdzaak. Vermits nu verder op den bewusten dag de

zon wederom in een der tijdsgewiichten staat, moet hij zich ook bij die

gelegenheid als heeler o]ienbaren. en inderdaad, hij laat op de aanprijzing

van den iniddelweg onmiddellijk de dokterswaarheden volgen.

Uitnemend geestig is ook de inkleeding van de tweede preek, die de

Heer tot de schare richtte op den berg Gayaclrsha of Gayapiras. Wij weten

uit hetgeen een zeer oud Iiidisrh sidirijver " ons meedeelt, dat in de my-

thologie Gayapii'a.s een term is voor de westerkim, * en vermoedelijk tevens

voor 't nachteveningspunt van den herfst; want de di'ie schreden van

' Ook Mithra, lie Perzische tosenhanger v.an ilen BinUlha, is een middelaar.

' Zie boven bl. 207.

' Yaska 12, 19.

* De kim wordt, door de Indiërs regelmatig "berg" genoemd.
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Wishnu heeten : het Opgangspunt, Wishnu's plaats (meridiaan) en Gaya-

firas. Als de Dagvorst op den Gayaciias toeft, is het de tijtl van het

avondrood en daarom moet hij den gloed tot tekst nemen. Vóórdat hij

ondergaat, is het alsof hij aan de kim draalt, talmt. Hij lioudt daarom

eene talmerige preek, die eindigt met eene korte ojiUikkoring on de ver-

klan'ng dat er niets meer op aarde te doen overblijft : hij heeft zijne dag-

taak volbracht en duikt achter de kim weg.

Eene andere aardige sage is die waarin verteld wordt lioe de Heer, na

7 weken in den omtrek van den lioom dei' Kennisse doorgebracht te hebben,

bij zich zelven overlegt aan wien hij de Wet het eerst zou verkondigen.

Hij denkt aan Ai*ala Kalaina, doch door eene ingeving komt hij tot het

besef dat deze bereids vóór eene week overleden is. Nu schiet hem Udraka

voor den geest, die evenwel den voi-igen avoml gestorven is. ' Deze twee

Wijzon, die zes dagen na elkander sterven, moeten twee sterrebeelden zijn

die bij de nadering der zon in luiar stralen verdwijnen. Hun dood heeft

plaats vóórdat de Buddha te middenzomer zijne eerste preek houdt in het

Heitenpark bij Benares, en nadat de eerste zeven weken des jaars (te Ije-

ginnen met Maart—April) om zijn. Udra, waarvan Udraka een verklein-

vorm is, beteekent water, en otter, doch is zonder twijfel ook in ilen zin

van waterig, nat, vochtig in gebruik geweest, want daarvan is afgeleid

het Prakritsche olla, voclitig. Een ander woord voor »nat" is drdra, en

dit is de naam van eene welbekende ster. ^ Begint men het jaai' te

rekenen van het tijdstip waarop de zon gelijke lengte heeft met / van den

Ram, dan zal zij na ongeveer aclil weken genoemde .ster in Orion ^ zoo

dicht genaderd zijn dat de laatste heliacisch ondergaat. Udraka is derhalve

niets anders dan een vi'rljloemdr naam, zoo niet eenvoudig een synoniem

,

van .Ai'drii, en wat de lezing Rudraka betreft, die is licht verklaarbaar om

meer dan ééne reden; vooreerst omdut riders uitdrukkelijk vermeld wordt

dat Udra in eene der Wedi.sche scjiolen met Rudra gelijkgesteld wordt; en

BI. 81.

' Namelijk a van Orioii.

' Het verschil in lengte bedraagt namelijk omstreeks 57°.

16
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tril ;ui(li'iv oniilat liinlia ile lieer van hot sterrebeeld Ardra is. De andere

Wijze, Arala Kalania, was zes dagen vour Udraka of Rudraka gestorven.

Uaar de zon gemiddeld ongeveer één graad eiken dag van hare baan aflegt,

iiiüi't Arala ten naastenbij 6 graad in lengte van Udraka verschillen, llij

is het voorafgaande .sterrebeeld Mrgaciras, ' dat ruim 5 graden minder

lengte heeft dan Ardra. De viMklaring van den naam Arala is onzeker,

maar Kalama beeft tot bijvurm Kalapa. - Kalapa beteekeiit o. a. maan,

üoiiin, zoodat kdlüpa volkomen overeenkomt met saiimya. Nu heet Mrga-

i;iras inderdaad ook Saumya en heeft bet de Maan, anders gezegd : Soma,

tot genius.

Het ligt niet in onze bedoeling eene volledige ontleding der Bmldha-

legende te beproeven; niet omdat ze een opzettelijk onderzoek onwaardig

zou wezen — integendeel, wij houden ze voor een van de belangrijkste

hoofdstukken der vergelijkendi; Arische mythologie — maar omdat onze

taak in dit werk eene andere is. Nochtans zijn er eenige punten welke

wij niet stilzwijgend mogen voorbijgaan. In de eerste plaats hebben wij

de aandacht te vestigen o}i de benaming \an Gautama, welke den Bodhi-

satwa toekwam nadat hij buis en have verlaten bad. Beginnen wij vol-

ledigheidshalve met de Zuidelijke berichten ' omtrent de voorzaten des

Bodhisatwa's, ofschoon die niets ter verklaring van den naam bijdragen.

Bij den aanvang van de tegenwoordige orde van zaken heerschte Koning

ilaha-saiiimata, wiens lichaam schitterde als de zon. Door zijne boven-

menschelijke macht zeteldi' bij in liet luchtruim, omgeven van vier goden

met uitgetogen zwaarden. Op hem volgde zijn zoon Roja, * en op dezen,

achtereenvolgens, Wara-Roja. Kalyana, Wara-Kalyana, Uposatlia en Man-

dhatar; toen kwamen aan de beurt Cara, Upacara, Cetiyo, Mucala, Maha-

Mucala, Mucalinda, enz. Na eene reeks van duizenden van vorsten kwam

' De boofdster is ^ van Oriou.

» Schiefner, Tib. Leb. 243.

' Bij Hardy M. of B. 126; alsoolc Uijiawaiisa IlI eu Mabaw.-insa II.

'' Palivorm van Koca, d. i. de licbtendc; vgl. Oudperzisrii rauca ^ dag, in vorm beant-

woordende aan Sanskrit rocas . dat alleen in samenstelling' voorkomt.



DE B U D II H A. 2-43

Ikshwaku, wiens zoon. Iksliwiiku ilo twoeile. of volgens andere Ikshwaku-

mukha geheeten, veel afstammelingen had, o. a. Sinhaswara. üaaroj)

volgden 82000 vorsten, Sinhaswara's zonen en naneven in rechte lijn,

welke alli' in ICapilawastu als Cakya-koningen heerschten en van welke

Jayasena de laatste was. Jayasena's zoon. Sinhiliann, had wedei'oni vijf

zonen: Cnddhodana, Dhautodana, Cuklodani, Amrtodana en Cukrodana of

Cuklodana; ' wijders twee dochters: Aiurtü en Pramita. Cuddhodana's

zoon nu was Siddhartha, die aldus in rechte lijn van Koning Maha-sani-

niata afstamde.

De overlevering der Noordelijken - is veel belangrijker en behelst zake-

lijk het volgende.

Als eerste koning van zulilelijl< Jaiid)ud\vipa wordt vernield Maha-

sammata. Na hem komen achtereenvolgens Roca, Kalyana, Wara-Kalyana

en Utposhadha. ^ Deze lieeten de 5 oude koningen. Daarop volgden

Mandhatar, Caru, Upacarn, Canunat, Upacarumat. Van den zoon des

laatstgenoemden. Bliadra, tot op Koning Krkin in Benares waren er

4406379 koningen. " Ten tijdi' van dezen vorst werd onze Heer Buddha

leerling bij den Buddlia Kacy;ipa. ^. Van Krkin's zoon Sujata af zijn er

100 koningen. Dan volgt Koning Karnika te Potala.

Karnika had twee zonen: Gotama en Bharadwaja , van welke de eei'ste

geestelijke werd onder den Wijze Zwartkleur, en de laat.ste koning. Op

bevel des konings werd Gotama, gehet;! onschiddig, aan een paal vastge-

' In Mahfl[«-ans.a worden slecht» 4 namen oiJftegeven, ofschoon er uitdrukkelijk van .5 zonen

gcsprokcu wordt; de vijfde naam is aangevuld uit IJipawansa.

» Bij Schiefner 232.

' Dit is een der tallooze «auwoorden in de geschriften der N. Buddhislen ; dezulke zijn

ontstaan door verkeerde overbrenging van l'rakrilwoorden in 't Sanskrit. t)e ware vorm is

Upawasatha, 1'ali: Uposatha.

' Deze koningen zijn natuurlijk even zooveel tijdiierkcn, iietzij dagen, uren, minuten, enz.

Het is ons evenwel niet gelukt het getal Iei zulke faetorcn te ontbinden dat wij den grond-

slag der rekening konden ontdekken. Men wanc niet dat dergelijke getallen uit den duim

gezogen zijn, maar met historie hebben ze niets te maken; ze zijn van zuiver astrohigischen,

of wil men, astronomischen aard.

Beter : Ka(;yapa , de verjiersoonlijkle schemering en grauwe voortijd , en dus tevens di:

schepper van een nieuw tijdperk.

16*
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Iicclit. De Ziener Zwartkleur, die hem van tijd tot tijd placht te bezoe-

ken, trof liem dien ten gevolge niet in de kluis aan, doch zag hem aan

den paal gebonden. Op datzelfde oogenblik veranderde Gotama de zwarte

kleur des Zieners in goudkleur en vraagde dezen wat hij wilde. De Wijze,

in de overtuiging dat het niet goed zou wezen indien het koningsgeslacht

uitstierf, i-ied Gotama aan, kroost te verwekken en te gelijker tijd liet

liij eenen i'egen nederdalen , die het licliaam van Gotama verkwikte.

Daai'op ontwaakten in dezen lierinnering en mannelijke kracht; de kop-

pelingsdrift werd levendig en een mengsel van bloed en glimmende drup-

pels ' viel oj) de aarde. Hieruit ontstonden twee eieren, die door de

stralen der zon uitgebroeid werden, zoodat twee knaapjes er uit te voor-

schijn kwamen. De knaapjes ^ begaven zich naar een boschje ^ van

suikerriet, doch Gotama kwam door de groote hitte der zonnesti'alen om,

Zwartkleur, die nu de twee knaapjes in het bosch ontdekte, nam hen

met zich mede, gaf hun eene min i'u kweekte hen op. Dewijl zij door

het zonnelieht uitgebroeid waren, heetten zij suit het geslacht der Zon

gesproten", en daar zij Gotama's kinderen waren, Gautama's. De oudste

van hen werd na den dood van Koning Bharadwftja vorst. Na zijnen

iloüd werd hij opgevolgd door zijnen jongeren broeder Ikshwaku, wiens

nakomelingen , honderd in getal , over Potala heerschten. De laatste

hunner was Wirïidhaka. die 4 zonen had, onder welke er een Nüpura (?)

heette. Nupiua's zoon Wasishtha stelde eenen zijner zonen als heerscher

te Kapilawastu aan en toog zelf naar het land der Malla's en Waigali,

waar hij de stamvader der Malla's en Lichawi's werd. Van zijnen zoon

te Kapilawastu tot op Dhanwadurga telt men 55142 koningen. Dhanwa-

durga had twee zonen , Sinhahanu en Sinhanada. * De eerste had vier

' De woorden voor bloed duiden in 't algemeen kleurstof aan, zoodat evengoed eene vale,

als eene bepaald roode kleur kan bedoeld zijn.

'^ i)e twee A^wins, eu zoo de mythe in hoofdtrekken van zeer ouden tijd mocht dagteekenen,

de twee Punarwasu's , de Grieksche Castor en Pollux , de '1'weelingen van den dierenriem.

^ Over de toepassing van 't woord bosch (wana), vergelijke men boven, bl. 21-1.

' Deze naam beteekent hetzelfde als Sinhaswara, dien wij hierboven in de Zuidelijke over-

levering aangetroffen hebben.
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zonen : Qiiddhodana , Cuklodana , Dronodana en Amrtodana ; alsook v'um'

dochters : Q'uddhA ,
Qukla , Drona en Amita.

Het is op den eersten blik kiaai' dat de overlevering der Zuidelijke

Buddhisten in dit geval achterstaat liij die der Noordelijke. De taalkundige

verklaring van Gautamu in de Tihetaansche levensbeschrijving gegeven is

volkomen juist; het woord beti'ekent )nan Gotama's geslachte". Wie nu

Gotama is, vermogen wij niet met gewenschte nauwkeurigheid te bepalen.

Zooveel echter is uit de gegevens die men omtrent zijn wezen bezit dui-

delijk, dat hij eene of andere luisterrijke ster is tlie met zijne stralen door

het grauw van den ochtend boort, cu in onze sage een nieuwen dag,

een nieuw tijdperk aankondigt. In het Maha-bharata ' treedt hij met

Bharadwaja. Katvapa, Wasishtha, enz. op als een der 7 Wijzen, die

gewoonlijk met de sterren van den Grooten Beer vereenzelvigd worden,

doch de verklaring die hij omtrent zijn eigen wezen aflegt strookt nii't

recht daarmede, want hij zegt: ))Ik ben Gotama; door de stralen die uit

mijn lichaam schieten zoodra ik geboren ben, wordt de duisternis wegge-

vaagd." Nu komen de 7 Wijzen ook voor als aartsvaders of' wereld-

scheppers, d. i. als verpersoonlijkingen van bepaalde tijdperken of, nauw-

keuriger gezegd, van de hemellichten die op de eene of andere wijze zulke

tijdperken aankondigen, als het ware inwijden. Uit het feit dat Gotama

bij den toenemenden gloed der zon omkomt, blijkt met zekerheid dat bij

eene lichtverschijning is die vooi- het machtigere licht der zon moet

zwichten, maar de uitdrukking is evenzeer toepasselijk op een planeet als

op eene va.ste ster en zelfs op den moi-gen. Wij houden hem voor den

eei-sten morgengloor, de zon die rc^eds dooi' lichtstrepen aan de kim hare

naderende komst aankondigt, liet is echter niet onmogelijk dat de üud-

dhistische sage Gotama verward heeft met Brhaspati, de planeet Jupiter,

en wel in den bepaalden staii<l dat hij een wereldtijdperk inwijdt, dus als

morgen.ster. Volgens de a.strologisch-mythische tijdrekening namelijk der

Indiërs begon de Gouden Eeuw op nieuwjaarsdag terwijl de Zon, de Maan,

Xill, tt'JO.
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(ie ]ilaiieot Jiipitei- en de ster Pushya of Tishya ' in conjunctie stonden.

Wij leven in do vierde Eeuw, welke de Indiërs gewoonlijk Kaliyuga of

Tishya noemen, doch de Buddhisten Hliadrakalpa. Hoewel de aanvang

van de laatste Eeuw of wereldjiei-iode door de Buddhisten veel later gesteld

wordt ihin het liegiii van Kaliyuga door de andere Indiëi's, zoo zijn toch

hhadra en ilsJu/a synoniem, en daar Tishya wedei'om hetzelfde is als

Kaliyuga, zoo vallen ook Bhadrakalpa en Kaliyuga samen. Beide zijn, om

zoo te zeggen, eene jongere editie van de Gouden Eeuw, en Gautama,

de inwijder van den Bhadrakalpa, heet zoo als jongere vorm, als naneef

van Gotama, den inwijder der Gouden Eeuw. Wij herhalen dat, naar

ons gevoelen , Gotama de in aantocht zijnde zon is en Gautama een latere

vorm des Zonnegods. ^

In overdrachtelijken zin vinden wij Gautama, «Gotama's zoon of naneef'

meermalen toegepast op een of meer klassen van personen, op dezelfde

wijze als wij spreken van Zoon van Esculaap, Zoon van Mars, Muzenzoon,

on dergelijke. In de eerste plaats is gautama, zooals wij uit den Lalita-

wistara '' leeren, de naam eener monnikorde. Aangezien elke orde zich

van andere onderscheidde door hepaaldo kenteekenen, zoodat een der gewone

woorden voor monnik is Ungin, een distinctiefdrager, kon men zonder

ongerijmdheid den Bodhisatwa in zijn tweede tijdperk als Gautama laten

aanspreken door personen die zijne afkomst niet kenden, al was de ware

bedoeling waarmede de verhaler hem Gautama noemde eene andere. Daar-

enboven schijnt gautama meer in 't algemeen een redeneerkundige, scholast,

disputant beteekend te hebben, hetgeen overeenstemt met het feit dat de

redeneerkunde , de dialectiek Gotama tot vader lieeft. Eindelijk leidde een

brahmanengeslacht zijnen oorsprong af van Gotama, met evenveel recht —

' De ster '^ van den Kreeft. Ue Gouden Eeuw begon dus, als wij 21 Maart als nieuw-

jaarsdag aannemen , ongeveer 7000 v. Clir. Tishya is bij de Buddhisten een bij uitnemend-

heid heilige ster; volgens den Lalitawistara had onder Tishya de ontvangenis van deu Bodhi-

satwa plaats.

' Gautama heet ook Adity.ibaudlin, d. i. znnvcrwant, zongelijk, eene soort zon; o. a.

Ciillawagga, 12, 1, M- Wilson, Select Works 2, 'J.

' Lalit. 492, 15
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ZOO iiu'ii (li'u zin boEcnjiit — als wiiariuedi' Imlisclii' en iimliTL' vorstenp;e-

slrtrlittni liun stamboom opvoorden tot de Zon en de Maan.

Naar liet volk waaruit ile Bodhisatwa sproot, heette liij Cakva. ' Oogen-

scliijnlijk beteekent dit Qakiseh. De naam van Caka wordt door de Perzen

en Indiërs gegeven aan allei-Iei noniadenstiimiuou. welke wij iu navol;i-!nt;-

van de Grieken Skythen plegen te noemen. Andere benamingen behalve

Caka's en Skythen, en oven weinig bepaald, zijn Hunnen, Tui'aniërs,

Turken of Tunishka's. Al die historische volksiianieu doen In di^ sagen

onzer Arische vooronders dien.st om Itet begrip van dulstorlingen, Nevo-

lingen uit te drukken. Die volken welke, zoover de geschiedenis reikt,

steeds ten Noordoosten der Ariërs gewoon<l hebben, worden beschouwd als

eene soort van Belialskinderen , terwijl de Ariërs zonen des lichts zijn.

Evenals de Germaansche Siegfried uit Ihiuueuland komt, maar zieli gaande-

weg luistenijk als zorineheld en drakendooder openbaart, zoo spruit ook

Siddlu'utlia uit het volk der Cakya's. om later een Gautaina, een kind

des lichts, te worden en eindelijk volkomen te ontwaken. Uit do levens-

geschiedenis van den Heer blijkt duidelijk genoeg dat de Cakya's ware

duisterlingen zijn. Men zou ze dus terecht Nevelingen kunnen noemen,

en daar Caka's en Hunnen slechts verschillende namen zijn voor lieden van

lietzelfde i-as, zouden de (Jakya's aanspraak kunnen doen geld(Mi op den

titel van Hun-sche helden. Of er werkelijk in de 5'''' eeuw of nog vroeger

in 't Noorden van Hindustan aan de zuidelijke hellingen van den riim:\laya,

waar Kapila\va.stu gejilaatst wordt, een Cakisch rijkje bestaan heeft, laat

zich niet mot zekerheid bewijzen, want Ijehalve in de liuddhislische sagen

wordt er nooit gewag van gemaakt. Aangezien echter noordelijk in 't ge-

bergte dicht bij het als ^-ikya-land opgegeven gebied Qaka's - woonden, is

' Van (laar ook de dioliterlijke bijnnam rrikyamiini en ('ilkyasinJia , Pali : Sakyaniuni du

Sakyaslha, beide even Kcwoon in de jjesrhrlften der N, liuddhistcn als siiaar/aarn j;ebriiikt door

de Zuidelijke.

» Op een der beeldhouwwerken van Hliarhut (in Generaal CnnTiinghuni's .Stiljia ol' Uliarhnt,

PI. XX.\) komt als bijsclirift bij de ai'biMddin^ van den Ho-boom voor: llhaijawaio Safcnnitt-

niuo hütiln , H<njin ^\*-v Kotmiahe van ( Tikyaniuni Dewijl de verÉlubbelinf; der nii-deklirikers
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liet volstrekt niet onwaarscliijnlijk dat zich een stam ook iets zuidelijker

gevestigd liad^ Eene andere vraag is het, of men aan cakya niet tevens

eene etymologische beteekenis hechtte, waardoor het in verband gebracht

werd met (^aka, macht, en verwante woorden. Dit punt kunnen wij hier

gevoegelijk laten rusten, omdat het ondei'zoek ons te ver op het gebied

der vergelijkende mythologie zou voeren.

Aangaande de hoofdstad der Q^kya's, het vermaarde Kapilawastu, zijn

de opgaven eenigszins tegenstrijdig. De vrome Chineesche pelgrim Hiuen

Thsang, die van 629 tot 645 na Chr. meer dan tien jaren in Indië reisde,

bezocht ook de plaats waar d(.' puinhoopi'u van Kapilawastu geacht werden

te zijn. Hij laat zich omtrent dat bezoek aldus uit: '

»Het rijk van Kapilawastu telt ongeveer 4000 U in omtrek. Tien steden

liggen daai' vei'laten als een beeld van verwoesting. De koningsstad is in

puin en men weet niet meer hoe groot de omtrek er van eenmaal was. -

Het paleis dat in het midden der hoofdstad stond, mat 14 of 15 li in

omtrek, en was geheel uit metselsteen opgetrokken. De overblijfselen er

van zijn nog hoog en stevig, hoewel het sinds eeuwen verlaten is. De

dorpen zijn middelmatig bevolkt. Een koning is er niet; iedere stad heeft

haar eigen hoofd. Voorheen waren er ongeveer 1000 kloosters, waarvan

de puinhoopen nog overgebleven zijn."

Verder spreekt de Chineesche reiziger van een klooster daar ter plaatse,

met een dertigtal monniken; ook van eenige gewijde plekken, zooals het

slaapvertrek van Maya, waar men een standbeeld voor haar had opgericht;

de plaats waar de Bodhisatwa in den schoot zijner moeder was nederge-

daald; ^ enz.

niet uitgedrukt wordt, zou Saka hier voor Saliku , dat ook uit het Pali als bijvorm van

Sakiya {(^akya) bekend is, kuuneu staan Noodig is die veronderstelling niet.

' Julien , yoy. des pèlerins houddh., II, 309.

' De stad was dan ook vóór meer dan duizend jaar verwoest.

" Ouder de gedaante van eenen witten olifant, zooals men zich herinneren zal. Eene wel-

geslaagde afbeelding van den olifant vindt men in de bas-reliefs van Bharhut met het bij-

schrift: Bhagawato okranti, 's Heeren ontvangenis. In strijd met Lalitaw. 63 is de olifant

slechts met 2 tanden afgebeeld; hij had er 6 t. a, j).
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l'it het veiliLial van den gemoedelijken Chinees blijkt ontegensprekelijk

«lat hij <le overblijfselen gezien heeft van oono stad, welke volgens de locale

overlevering eenmaal Kapilawastu zou geweest zijn. Of die overlevering

onbepaald vertrouwen verdient, kon lliuen Thsang evenmin weten als wij

het thans k\mnea doen. Intusschen willen wij gemakshalve aannemen

dat Kapilawastu te aangewezenei- plaatse gestaan heeft; dan blijft over te

onderzoeken waar de reiziger geweest is. De uitkomst waartoe Stanislas

Julien ' meende te moeten komen, is dat de puinhoopen lagen niet ver

van het hedendaagsche Gorakhpur, aan den oever der Rohinl of Roode

ri\'ier. welke uit ile bergen van Nepal ontspringt en zich een weinig boven

Gorakhpur in de Rapti stort. De Tibetaansche berichten plaatsen de stad

nu eens aan de Roode rivici-, dan weer aan de Bhagirathl. - In de

legende, zooals wij gezien hebben, vormt de Roode rivier de grensschei-

ding tusschen het gebied dei- Cakya's en Kodya's. Wij zullen ons van

verdere bespiegelingen over dit vraagstuk onthouden, het aan den lezer

overlatende zijne eigene gevolgtrekkingen te maken.

Eene nog neteligei' quaestie dan di> ligging van Kapilawastu is die welke

het zoogenaamde sterfjaar des TatiiiVgata's betreft. Dat zulk een onder-

werp hier niet dan oppervlakkig beluindcld wordt zal geene verontschuldi-

ging behoeven. Het doel dat wij voor oogen houden is te doen uitkomen

flat het vraagstuk van veel ingewikkelder aard is flan menigeen zich voor-

stelt. Men kan. door uil de menigte van zeer uiteenloopende opgaven er

ééne uit te kiezen, de zaak zeer vereenvoudigen, maar het feit dat er

verschil van gevoelen bij de Ruddhisten bestaat, kan men daardoor niet

•wegcijferen en evenmin verklaren.

Eenige weinige jaren geleden zijn er drie lioogst belangrijke iuscri[)ties

van Koning Afoka ' ontdekt uit diens laatste regeeringsjaren. liet zijn

' In diens Voy. des pèlerim boudcl/i., III, 356.

• Onder dezen naam verstaat men soms den Gaiigcs, een undermnal een paar oostelijke

zijtakken er van.

' Anders genaamd Priyadarijin (Piyadassi) , en in Dipanansa II: Piyadassana. De ontdek-

king der drie bedoelde opsehriften te Sahasaram, Riij)iiath en Bairat heeft men te danken aan

den onvermocidcn ijver van Generaal Cunningliam en van zijnen assistent; de oiitcijllTing,
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(Ie eenigste van ile vele tot ons gekomen edicten diens konings, welke ge-

dateerd zijn naar ecne door hem aangenomene jaartelling en niet alleen

naar zijne regeeringsjaren. Wij leeren daaruit dat genoemde vorst ruim

3!2.'j jaar geleden een geloovige was geworden en dat er 256 jaren ver-

loopen waren sedeit den wiwasa \an den sata. Dat met sata de Buddha

is bedoeld, is niet aan i'edelijken twijfel onderhevig. * Wiwasa beteekent

elders »nittocht naar den vreemde, ballingschap" en «dageraad, 't aanlichten

van den morgen." Ter wille van de Ceiloneesche chronologie heeft de

geleerde vertaler gemeend aan iriwüsa eenen eenigszins gewijzigden zin te

moeten toekennen en wel dien van ))'t verscheiden, overlijden." Immers

volgens de Ceilonsche kronieken werd Afoka tot koning gewijd 218 jaar

na het Nirwana; ^ neemt men aan den eenen kant dit cijfer, en aan

den anderen kant den datum der drie inscripties ten grondslag, dan komt

men, met behulp van nog andere gegevens, van beide zijden tot dezelfde

of nagenoeg dezelfde slotsom, namelijk dat liet Nirwana omstreeks 480

V. Chr. te stellen is. Met wlicdsa moet derhalve een synoniem van Nir-

wana gemeend zijn.

Op den eersten blik beveelt zich die uitkomst zeer aan en het lijdt

geen twijfel dat bij de Singhaleezen het Nirwana de plaats van het Wi-

wasa door Afoka gebruikt inneemt. Maar daaruit vloeit nog niet voort

dat met wiwasa oorspronkelijk hetzelfde tijdstip gemeend is, niet eens dat

de koning den term in dien zin gebezigd heeft. De omstandigheid dat hij

geen der officieele termen voor Nirwana, en daarenboven een zoo dubbel-

zinnig woord gebruikt heeft, is niet geschikt om ons over de volkomen

identiteit van iviirüsa en nirwana gerust te stellen, en onze aarzeling

wordt nog grooter als wij opmerken dat ook ter aanduiding van den

Buddha in diezelfde inscripties een even dubbelzinnig woord gekozen is,

vertolking en toelichting aan Je sclierjizinnighcid en geleerdheid van Dr. Biihler; zie Cunuiug-

hani Corjius Inscriptionum Indicaruin, vol. 1, p. Ü4 vgg en 130, vg.

' Wij mogen intussehen niet verzwijgen d.it een Jlagadhisch sa/a ai saiia aan niet minder

dan 9 verschillende woorden in 't Sanskrit kan beantwoorden, waarvan eenige daarenbojen in

meer dan ééne beteekenis voorkomen.

" Dipawansa VI, 1 Mahawaiisa, V, 8.
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ii;uiii'lijl< iri/iifliii of ii'hnilhii. I>it kan l)eteekonon nnaiii' don vivoiarlc

fjetrolikeii . Iienengeguan" , ook wel nveiwijld holibcml»'" . en eindelijk

»daggeworden , lielder". ' Hel laatste komt o|) hetzelfde neer als biidiUid.

ontwaakt, inzonderheid imlien dit op de zon of den dag wordt toegepast

en daar met den Wyutlia de Buddha gemeend is, ligt het voor de hand

te vermoeden dat de ware o]natting die is, volgens welke het woord een-

voudig een synoniem zou wezen van huddlta. Bedenkt men daarl)ij ver-

der dat een van de meest geworu' namen van den Daggnd is Wiw'aswat,

afgeleid van hetzelfde iriwas. dagen, helder worden, dan krijgt men den

indruk dat satawiivdsa een oude term is om «den aanvang eener nieuwe

periode" uit te drukken. Ook voor Acoka w^as die wiivüsa zonder twijfel

het begin van een nieuw heiltijdperk, maar dat hij, evenals de latere

Buddhisten een heiltijdperk zou hebben begiimen te rekenen van ilen dood

desgenen die dat heiltijdperk i'eeds lang vóór zijnen dood liet aanbreken,

schijnt verder bewijs te behoeven. -

De overeenkomst tusschen de elementen der Singhaleeschc jaartelling en

der <Ioor Aeoka gevolgde laat zich verklaren uit den invloed dien de van

geloofsijver blakende koning van Magadha en zijn zoon Maliendra ^ op de

bekoering van ('i'ilon gehad hebben; de verschillen zijn niet van dien aard

dat ze niet zo\iilen kunnen ontstaan zijn door onwillekeurige dwaling of

de zucht om de chronologie der Ceilonsche heerschers in verband te bren-

gen met het begin van het heiltijdpei-k.

Geheel anders staat het geschapen met de afwijkenile opgaven bij d(!

* In 't Sanskrit luidt rpifatha, wïwiUha in de oorste beteckouis wijnsliUa^ in de iweude

cvenzoo of wijushla , in de derde Ktjushla. In '1 l'ali evenwel zegt men ifulllia ook in ge-

vallen waar 't Saiiskrit ushiia heeft.

" In één geval is het volkomen onverschillig of men wiwisa nis "henengnng" dau wel als

"aanbreking" opv.-it; indien men namelijk met ons in den Bnddha den jaargod ziet. Immers,

het onderscheid tnsschcn wiwüsa, d. i. het laatste oogenblik van 't oude jaar, ca wiwusa,

d. i. het eerste oogenblik van 't nieuwe jaar, is ^ 0. Wij honden het er voor dat de uit-

drukking opzettelijk uitgekozen is, evenzeer als viijulha , wiwut/ia , dat zoowel «opgegaan,

buddha" .ils «lienengegaan, mukta" is. üe hoogere eenheid tussehcn de bcgrii)peii muita, dat tevens

ar/ial beduidt, en buddha werd aldus op de vernufligste en meest esotcrisehe wijze aangeduid

' Ijater, bij de gesohiedeiiis van de Kerk, zullen wij op de werkzaamheid van Mahemlra

terugkomen.
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Noordelijke Biukihisten. Hinen Thsang, die van het verschil van gevoelen

omtrent den datum \an 't NirWilna gewag maakt, zegt dat in zijnon tijd

sommige l'iOO, andere iliüü, weer andere 1500, andere eindelijk nog

geen 1000, hoewel nieei- dan UOO jaar veiloopen achtten sedei't den dood

des Tathagata's. Die getallen komen overeen met 552, 652, 852 en

tusschen 352 en 252 v. Chr. , volgens de berekening van Stani.slas .Tulien.
'

Ook vermeldt hij, bij een vervallen Stüpa in de nahijlieid van Kurlnagara

[PaW : Kiisinara) eene steenen zuil gezien te liebhen met eene inscriptie ter

heugenis van de gebeurtenissen bij gelegenheid van 't Nirwana. Onge-

lukkig behelsde liet opschrift niet de vermelding van dag en maand dier

gebeurtenis, en natuurlijk ook niet die van het jaar, want de zuil was —
zoo schijnt de pelgrim zicii de zaak voorgesteld te hebben — kort na de

gebeurtenis zelve opgericht.

Bij hetgeen Hiuen Thsang opgeeft, kunnen wij nog voegen, dat volgens

de voorspelling des Tathagata's 100 jaar na zijnen ilood Acoka zou op-

treden. ^ Over andei'e afwijkende opgaven bij Chineesche en Japansche

schrijvers zullen wij zwijgen, alsmede over de tijdsbepaling door den Kash-

mirschen kroniekschrijver Kaldana gegeven.

Het behoeft geen betoog dat de verschillen veel te groot zijn, dan dat

ze een gevolg kunnen wezen van onnauwkeurigheid in de bepaling van de

lengte des jaars'en daarmede samenhangende gebrekkige tijdvereffening.

Ook spreekt het van zelf dat dergelijke afwijkingen niet konden ontstaan,

bijaldien men van den beginne af, in den boezem der Kei'k, van het sterf-

jaar des Meesters had beginnen te tellen. De bepaling van dien datum of

gewaanden ilatum is derhalve eerst lang naderhand gemaakt; met andere

woorden, men heeft dien datum achterna berekend, zooals men in Indië

ook jaar, maand, dag en uur der schepping met de meest mogelijke

precisie wist te berekenen. Voorts is op te marken, dat de poging van

Acoka om eene Buddhistische jaartelling in te voeren, weinig of geen

' In diens J'oy. des pel. bouUiih., II, 335.

' Hierboven U. 215. Verg. Tiinuiatlia, Geschichie des Bnddhismus , bl, 42,
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hijv;\l in Inilië — Ceilon uitgezonderd — heeft gevonden, zelfs niet hij

zijne geloofsgenooten , want op geen der menigvuldige overblijfselen van

Buddhistische kunst vindt men ze gebruikt, en ten tijde van Hiuen Tiisang

is er geen sprake meer van, dat de Buddhisten den datum van 't Nirwana

als begin eener jaaitelling zouden beschouwd hebhen. De omstandigheid

dat Afoka eerst in zijne allerlaatste edicten niet die jaartelling voer den

dag komt, ' wekt het vermoeden dat noch toenmaals noch vroeger een-

stemmigheid aangaande het begin des heiltijdperks bestond en dat de door

hem ingestelde of gekozene datum den bijval van eene enkele partij slechts

onder de Buddhisten hail. Ware die datum door alle aangenomen, dan

zou het ontstaan van de verschillen, die Hiuen Thsang vermeldt, onver-

klaarbaar wezen. Het eenvoudigste is dus te veronderstellen dat iedere

partij of school haar eigen gevoelen had en ilaarliij lileef, en dat daaren-

boven fie meerderheid de zaak van te weinig lielang beschouwde om er

over te twisten. Is er eene reden te bedenkeu, waarom rnen het niet

eens werd.' Zeer zeker, mits men aanneme dat de datum dooi' latere' lie-

rekening vastgesteld is geworden en tevens dat de middelen ontbraken om

de juistlieid van eene dier berekeningen onomstootelijk te bewijzen. Een

of ander gewichtig feit moet men aan het berekende tijdstip verbonden

hebben, doch waarom moet die gebeuitenis juist op aarde plaats gehad

hebben? In het oude sterrekuinlig stel.sel der Indiërs wordt ei>ne nieuwe

wereldperiode door een belangrijk feit aan di'ii hemel aangekondigd en aan-

gezien 't beiltijdperk. door den Buddha ingewijd, Bluidra heet en d<' p<'riode

waarin wij leven, het Kaliyuga, Tishya. wat synoniem is met lihadra,

zoo heeft het ongemeen veel er van alsof dr lihadrakalpa niets anders is

dan eene veijonging of navolging van 't Kaliyuga. Wat kan er nu aan

den hemel gebeurd zijn, dal de keuze van -iSO v. Chr. enz. als begin van

eene nieuwe periode wettigde? Wij vermoeden dat men dien tijd lieschonwde

als den aanvang eenei' nieuwe orde van zaken, en dus ook \aii eenen

' Iii lic opschriften uit liet 27" jaar na zijne inhuldiging treft mcu nog niets derge-

lijks aan.



'254 DE u u I) Il II A.

niouwL'n. zedL'lijkon dharma . die op mystieke wijze niet don dharma der

nuluur k(in worden in verband gubraclit. ' Terwijl in vroeger tijil de

rij dm- nakshatra's of sterrebeelden met de Pleiaden begon, moest men

later, toen de lengte der Pleiaden al te veel van die der zon bij de lente-

nachtevening afweek, de rij met de Ai;wins o])enen. De zon luid op ge-

zegden dag dezelfde lengte als ii van den Ram in ^^'22 v. Chr. ; met / in

3(56 V. Clir. ; met « in 086 v. (_'lir. - Naardi(Mi de Indiërs de juiste maat

der j)raecessie niet kenden , is het niet te \erwonderen dat hun berekening

fouten aanwijst en verklaarbaar tevens dat zij liet niet over het juiste

tijdstip eens werden.

Het is hier niet de jilaats deze gissing, die wij voor niet meer geven

dan ze waard is, verder uit te werken. Alleen willen wij hieraan de

opmerking vastknoopen dat wij di' vaak verkondigde stelling, als waren

alle verschillende Buddhistisclie opgaven, met uitzondering der Singha-

leesche, eenvoudig even zooveel misgeboorten, niet kunnen beamen.

Uit het voorgaande zal genoeg gebleken zijn dat wij noch den datum

van den Wiwasa — wat dit dan ook eigenlijk beteekend hebbe — noch

dien van 't Nirwana beschouwen als een liistorisch tijdpunt. Het eenigste

wat wij met zekerheid weten is, dat het Huddhisme, als georganiseerde

geestelijke orde, met aankleve van leekelidmateii, in de dagen van Agoka

bestond. Wanneei' en hoe het zich daartoe ontwikkeld had. weten wij

vooralsnog niet. In anderen vorm. als volksgodsdienst, hetzij van Maga-

dha of noordelijk Kosala, houden wij het voor zeer oud, omdat enkele

mythen — in de eerste plaats die van Mara — niet jonger kunnen geacht

worden dan andere mythen die wij in Indië vinden. ^ Het Buddhisme,

* A^oka, met al zijn vertoon \an ijver voor de Kerk, laat liet voorkomeu dat vroegere

vorsten getracht Iiadden den d/tariua , A. i. gerechtigheid, religie, ouder hun volk te doen toe-

nemen, doch zonder hijzouder gevolg. Hij was de eerste die den dharma door zijne wijze

maatregelen wist te doen hloeien. Zoo zegt hij in zijn edict oj) de Uelhische zuil (Corjius

Inscr. Ind., pi. XX).

" Deze ojigaven zijn wij verschuldigd aan Prof. II. G. van de Sande Bakhuyzcn.

' Welliclit is de heugenis aan de hoogere oudheid der vereeuigiug van leeken, vergeleken

met die der Orde, bewaard gebleven in 't verhaal van de twee kooplieden Trapusha en Bhal-

lika, die in den Heer en den Dharma geloofden vóór dat de Saugha bestond; zie hl. 80.
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zooals wij liet kennen, maakt den indruk van te zijn een geestelijke orde

wier pati'oon de Buddha — imi zoo te ze;.'p;en de brahmaansche gestalte

van den zonneheld — is; eene orde get'iit op het volksgeloof. Van de

in den mond des volks levenile mythen, die reeds eenen ethischen tint

hadden, hebben de monniken een goed gebruik gemaakt; ze met meta-

jihysische begrippen in verband gebracht, en zoo verwerkt dat ze strekken

konden tot zedelijke opvoeding van 't algemeen. De idealen van een

geestelijk leven, zooals die in de scholen der brahmanen en asceten erkend

waren, werden door de Buddhistische monniken pasklaar gemaakt ook \(ior

den burgerman en den geringen stand, opdat ook deze' niet verstoken

zouden blijven van de zegeningen der wijsbegeerte.

Het behoeft volstrekt niet geloocheml te worden dat de orde gesticht

is — wat men dan ook onder dezen term versta — door één man van

bijzondere begaafdheden , evenmin als meu zulks l)ehoeft te ontkennen van

de vrijmetselaarsorde. Wij mogen hem zelfs in oir^e verbeelding uitrusten

met alle denkbare goede gaven, maar wij hebben geen recht te beweren

dat de beminnelijkheid van den Buddha der legende aan iets anders ont-

leend i.s dan aan het overoude geloof dat hij als koesterende Zonnegod is

mnniio miltisto. Hij is het ideaal van den i/dti of mukta, gelijk ons dat

in Maiin ' op zoo indrukwekkende wijze be.sehreven wordt:

«Geduldig verdrage hij sniaadi'edenen , doch hoede zich op zijne beurt

iemand te hooncn, en met niemand begimie hij vijandschap om wille

van dit nietige lichaam. Dengene die op hem toornig is, bejegene hij

niet weder met toorn: Inj zegene wie hem vloekt, en geen onwaar woord

late iuj aan zijnen mond nritsna|ipeii.'

(lok willen wij gelodveii dal er V('"'ii' ^iüO v. ('hr. iemand is o|igestaan

die lioor zijne wijsheid en toewijding aan de geestelijke belangen zijner

niedemenschen zulk een indruk heeft gemaakt dat eenigc zijner tijdgenooten

hem vergeleken met een reeds bestaand ideaal van wijsheid en goeilheid,

en de nakonielingi.'n hem daarmede geheel vereenzelvigden.

' Bock 6, 42 vgg.
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Om den toestand van 't liuddhisme in de 3'''' eeuw vóór "t begin onzer

jaartelling te leeren kennen, leveren de inscripties van Acoka zeer be-

langrijke, maar uitei'st weinige gegevens. De koning die zich zelven als

«de Vrome" {Detcandnipriija) betitelde, vereerde zeker den Hecre Buddha

ten zeerste, docli hij was nog veel meer niet zich zelven ingenomen en

deelde lessen van deugd uit op eigen gezag. Van de Buddhistische my-

thologie vernemen wij bij hem niets; des te meer leering daaromtrent

putten wij uit de overblijfselen van <len i)rrtchtigen Stiipa van Bharliut,

welke, zooals uit den vorm van lii.'t daar gebruikte letterschrift blijkt, van

Apoka's tijd of weinig later moet dagteekenen. Op de beeldhouwwerken,

die voor een goed deel met bijschriften voorzien zijn, ontmoeten wij o. a.

de bekende namen van ettelijke vorige Buddha's en de afbeeldingen van

den hun eigen boom der Kennisse; voorts eenige tafereelen uit de Buddha-

legende; alsook een tal van mythologische figviren: goden, godinnen en

andere hemelsche en onderaardsche wezens, die voor een deel later gansch

en al uit het Buddhistisch Pantheon zijn verdwenen. Niet de minst be-

langrijke van die figuren is de godin ('riniati (Prakrit: Sirima), welke zich

door de overmatige ontwikkeling liarer borsten als lavende Moedergodin

doet keimen, zooals zij ook in 't Maha-bharata voorkomt, terwijl zij in

lateren tijd als courtisane ' voorgesteld wonit. Hoe groot een aandeel de

veronderstelde historische stichter op de wording van 't Buddhisme ook

gehad hebbe. niemand zal wel die goden, godinnen en al de vroegere

Buddha's als uitvloeisels van zijne leer beschouwen. Die bovenmenschelijke

wezens .bestonden vóór hem en biwtaan nog, al plegen de Europeanen ze

niet als personen voor te stellen.

Op de bas-reliefs te Bharhut zien wij verscheidene tafereelen afgebeeld

uit de bij uitstek voor 't volk geschikte vertellingen met zedelijke strek-

king, Jataka's genaamd. Deze voortbrengselen van het scheppend volks-

vernuft verschillen in aard niet van de Indische flibelen en vertellingen

' Waarom Moedergodinnen als oourtisancs (i/anUi!) worden voorgesteld ,
hebben wij

trachten te verklaren hierboven bl. 209.
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in liet Paficrttantra on soortgelijke veizanielingen, en van de Grieksclie

fabelen. Het kan niet twijfelachtig zijn, dat ze eertijds eenvoudige leer-

zame vertelb'ngen waren, in den trant van de fabel der oude en jonge

olifanten, welke de Heer aan zijne jongeren vertelde bij gelegenheid van

Dewadatta's ondergang. Eenigszins afwijkend echter vertoonen zich die

vertellingen in de gecanoniseerde .lataka's ' der Buddhisten, in zooverre

(Ie Budliisatwa zelf min of meer in de geschiedenis ingrijpt en de schoone

rol speelt. Van eenen stillen getuige, die met zijn alziend oog alles aan-

schouwt wat er op het wenldruud geschiedt, is hij een handelend persoon

geworden, en wel omdat ln't stelsel van trapsgewijze ontwikkeling in

wijsheid eischte dat hij. die eenmaal liuddha zou worden, als Bodhisatwa

nog niet vrij moclit wezen van de boeien der tot handeling nopende aan-

drift. Eenmaal Buddha geworden, is bij boven 't aardsch gewemel ver-

heven; dan neemt hij geen deel meer in de handeling, maar openbaart

slecht.s zijn onbeneveld licht, ge[iut in vi'oegere toestanden.

Met dezen eigenaardigim vorm dei' .lataka's staat in het nauwste vorl)and

de theoretische beteekenis die men aan jataha hechtte. Men vat bet op

als sgebooi'te, verhaal uit een vorige geboorte". Nu kanycJtom beteekenen

o. a. ))het geboren zijn", liesnoods «geboorte"; tsvaxiy jdfakam niet. Fei-

telijk verstaat men onder den term «een tafereel", als er sprake is van

eene afbeelding; anders «een goschiedenisje , stukje, fabel". Daar jdtam

eigenlijk is iets w-at geboren, of wat geschied is, en ka een gewone

verkleiningsuitgang, mag men aannemen dat met jdtakam eenvoudig

bedoeld werd een geschiedenisje. De andere verklaiing is eene stichtelijke,

kerkelijke, in allen gevalle (!ene ve'rdraaiile.

Om een denkbeeld te geven van het karakter en levens van de eigenaar-

dige inkleeiling dier stukjes, zidhn wij als pini'vc de fabel van den kraanvogel*

' De Ziiiclclijken bezitten er 550; de Nnonlclijkcii veel iiiiinlcr; het oiidt; olliricclc .i.iiital

i* 34, van waar ile Biiildlia den bijnaam draagt van C'atustrin(;aj-jiUakajna "Kenner van at.Fa-

taka's". Dit getal staat klaarblijkelijk in verband niet den leeftijd van volle .'U jaren die

(iantama bereikt bad toen bij den zetel der Kennis innam

' .lataka (ed. Kansböll), I, 221. Enkele eorru[jte lezingen hebben wij ile vrijheid i;enumen

lililzwijgcnd te Terbeteren.

•17
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hier inedodeelon. N;i oene iiilciflintr. waarin vermoldt wordt bij welke

gelei^eniieid deze fabel door den Meosb-r tot loerinr;; is voorgedragen, volgt

het stuk zelve.

))In vroegeren tijd leefde de Bodhisatwa in zeker woud als boomgod,

in eenen boom die dicht bij een meertje stond. Alstoen gebeurde het

eens dat er in 't niet al U^ groote meertje Inj zomertijd weinig water

•stond , terwijl de visschen er in talrijk waren. Toen kwam een kraan-

vogel op de gedachte om die visschen te verschalken en op te eten. Met

dat oogmerk begaf hij zich naar den waterkant, waar hij eene houding

aannam als ware hij in ernstig ge|)eins verzonken. ' De visschen hem in

die houding ziende vraagden: »waarom, meester, zit gij zoo ernstig te

peinzen?" »Ik peins met bezorgdheid over ulieden", was het antwoord.

»Wel, waarom dat, meester?" sOmdat ik bij mijzelven denk: wat

zullen die arme visschen toch doen, nu er in dezen plas zoo weinig water

staat en de zomerhitte zoo fel is?" »Wat moeten wij dan doen, meester?"

«Indien gijlieden mijn raad wilt volgen, zal ik u een voor een in den

bek nemen en overbrengen naar zeker groot meer, met waterrozen van

allerlei kleur bedekt." «Meester, van het begin der schepping af heeft

zich nog nooit een kraanvogel om de visschen bezorgd getoond: gij wilt

ons een voor een opeten!" »Neen, ik zal u niet opeten, indien gij mij

vertrouwt. Gelooft gijlieden niet dat ev zulk een meer bestaat, zendt dan

een uit uw midden met mij mede om liet in oogenschouw te nemen." De

visschen geloofden hem nu en gaven hem eenen halfblinden grooten visch

mede, omdat deze huns inziens zich even goed in het water als op het

land wist te helpen. - De kraanvogel nam dezen met zich mede, liet hem

te water om het geheele meer te verkennen en voerde hem daarna terug

bij de andere visschen. De oude visch schilderde de gesteldheid van het

• De op e'éu been staaude kraanvogel of ooievaar, die daar onbewegelijk als in gepeins

zich verdiept, is bij de Indiërs het beeld van den schijnheiligen asceet.

' Dit schijnt een humoristische trek om te kennen te geven dat de e'e'noog door de andere

visschen voor slimmer werd gehouden dan zij zelven. In 't land der blinden — cu de vis-

schen toonden dat zij geestelijk blind waren — is éénoog koning.
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meer als gninstig af, zoodat de aniioren op het liooren van zijn verslatr

lust kregen daarheen te trekken en tot den kraanvogel zeiden: «goed dan,

meester! neem ons maar mede." Ue ki'aanvogel nam nu eerst den half-

blinden grooten visch en bracht hem bij den oever van het meer, doch

kroop toen in eenen Crataeva-booin die daar aan den waterkant stond,

legde ilen visch op een tak , ilooihooide hem met zijn snavel en doodde

hem, waarna hij de vleezige deelen opat en de graten aan den voet van

eenen boom nederwierp. Straks keerde hij tot de visschen terug en

zeide: >Hlien visch heb ik te water gelaten; laat nu een ander komen."

Op deze listige wijze nam hij de visschen een voor een weg en at ze op.

tot dat er geen enkele meer te ontdekken was. Alleen was er één

kreeft overgebleven. Daar de kraanvogel ook dezen wenschte op te vreten,

zeide liij: »ik heb al die visschen naar een groot meer gebracht en daar

te water gelaten; kom. laat mij ook u oveibi'engen." i>Hoe wilt gij mij

dan vasthouden?" ))Ik zal u met den bek vasthouden." »Dan zult gij inij

laten vallen; neen, ik ga niet met u mede." »Wees niet bang; ik zal

u zacht va.sthouden." De kreeft dacht bij zich zelven; »er is niets van

aan, dat hij die visschen naar dat meer zou overgebracht hebben, doch

het zou toch wel goed zijn als liij mij daar te water liet. Mocht hij

iets verkeerds in het schild voeren, dan zal ik hem den hals doorknijpen en

hem zoo afmaken." Hij si>rak daarop tot den -kraanvogel : «mijn waarde

kraanvogel, het zal u onmogelijk wezen mij zachtjes vast te houden; wèl

zal ik u zacht kunnen omklemmen. Zoo gij mij toestaat dat ik me met

mijn schaar aan uwen hals vasthotide. wil ik met u medegaan." De

kraanvogel niet liegrijpeinh! dat de amler hem wilde verschalken, stemde

in de voorwaarde toe. De l<iei'ft omklemde znrht (\cn hals van den vogel

als met een smidstang i'u zeidi'; »nu op reis!" De kraanvogel bracht hem

eerst daar waar hij het meei' zii'ii kun. eii sloeg toen de i'ichliiig in van

den Crataeva-boom. De kreeft zeide: »Oom, hoe is dat.' het meer ligt

daar ginds, en gij voert mij nuar de/en kant?' De kraanvogel sprak:

»gij zijt mij een lief neefje! die veel van uwen oom Imndt! Het komt

mij voor. alsof gij me i-ommandeeiiMi wilt. nnidal ik n linveu mij geplaatst

17*
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Iicli, zoodat gij inij voor uwen oiidordanigen dienaar aanziet! Kijk eens

hier, onder den boom, dien hoop graten. Evenals ik al die visschen

opgegeten iieb, zal ik ook n o|ieten." De ki'eeft liernani: ))die vis-

schen zijn ten gevolge van iiun onnoozelheid door u opgegeten geworden,

maar ik zal mij niet hetzelfde laten doen. Integendeel wil ik u van kant

maken, en zoo ik sterven moet, zullen wij beide sterven. Let op, ik zal

iiw hoofd afknijpen en op den grond gooien." Met deze woorden kneep

hij met zijne schaar den hals van den kraanvogel, die met tranen in de

oogen en in doodsangst uitriep: «heerschap! ik zal u niet opeten; laat

mij leven!" ü(> kreeft zeide : «daf zal ik doen, indien gij mij in het

meer aflaat." De kraanvogel keei'de nn naar den waterkant terug en

zette den kreeft in het slijk aan den oever neder. Doch de kreeft, alvo-

rens zich te water te hegeven, kneep 's kraanvogels hals door, zooals

men eenen lotusstengel met eene schaar doorknipt. Bij het aanschouwen

vati dat zeldzaam geval riep de lioomgod zóó luide Ijravo! dat het bosch

er van weergalmde en daarna zeide hij met zoet geluid dit versje op:

"De arglistige znl niet altoos zijn siioodhcid zien gedijen:

Gelijl; de arglistige kraanvogel eenmaal ecu kreeft zal vinden." '

Daarop volgt de toepassing van de fabel op het voorval hetwelk den

Meester aanleiding gaf tot zijn verhaal. Ze bestaat daarin dat een der

personen wordt vergeleken of vereenzelvigd met den kraanvogel, een

ander met den kreeft, en de Meester met den boomgod. ^

Men ziet dat de Bodhisatwa hier te nauwernood kan gezegd worden

iets anders te zijn dan een toeschouwer; in de meeste fabelen echter laat

men hem eene werkdadiger rol, hetzij als dier of als mensch spelen.

Ondanks al de zorg die de Buddhistische monniken besteed hebben om

' De laatste regel is natuurlijk niet in orde, en dus verknoeid; doch de bedoeling is dui-

delijk genoeg.

' Het stukje heeft ten titel Baka-jdtaka , d. i. Kraanvogel-jfitaka. Uit zou onmogelijk

wezen, indien jiltaka geboorte of verhaal uit eene vorige geboorte beteekeude; want du Bodhi-

satwa was in die vorige geboorte Tiiet de kraanvogel, maar de boonifrod.
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aan lie .lat-.ikii's i'cn .stichtelijk tiiH-tinirtjc te geven, is liet Iniii niet

gelukt de zeer wereldsche wijslieid du- er in die volksverhalen tut ons

spreekt te verdonkeren. Het hoofdkenmerk van do echte fahel is, dat ze

de zegepraal beschrijft van de kleinen, zwakken en mi.sdeelden dezer

werelil op ruw geweld en snoodlieid; hare eerste en voornaamste les laat

zich samenvatten in liet gezegde: »wie niet sterk is, moet slim zijn."

Nergens vindt men list en sluwheid zoo consequent , men mag zelfs

zeggen: zoo onbeschaamd verheerlijkt als in den Frankischen Reinaert,

dat epos van den derden .stand, van den Westeuropeeschen Waifva,

doch de hoofdregel van wereldwijsheid wordt niet minder duidelijk bij

de Indiërs uitgesproken, o. a. in het Pancatantra. Juist dezelfde fabel

wier Buddhistische redactie zooeven is medegeiieeiil , wordt ingeleid door

dezen stelregel:

"Geen overwinning op dcMi vij.-nitl ilüor du waiieiiiMi

Kan halen bij ecne üverwiniiiuic door list.

i)c listige, al is hij kleia van lickuurn,

Jjehoelt deu sterke niet te duchtcu.'

E!n iets verder: ' »Met list volbrenge men wat niet tot stand kan ge-

bracht worden met krachtsinspanning"; en:

"Wie verstand heeft, die heeft niaeht;

Doch hoe zon de domoor macht bezitten?

De vau trots opgeblazen leeuw in "t woud

Werd door het haasje ten val gebracht."

Cielijk in d(Mi Hinnaert de groutcn, koniiigiMi en baromien worden

bespot en gehoond, en de geestelijken nu en dan belachelijk gemaakt,

zoo wordt ook in de Indische fabelboeken de leeuw, dii' koning der

dieren, als trotsch en dom afgeschilderd. '' In lu-t voorname lielilendii lit

zijn de handelende personen goden en halfgoden, koningi'ii en riilders,

godinnen en prin.sessen, teiwijl al liet anilei-e min of meer bywerk is.

' Pancatantra (cd. Koscgartcn) 1 , 239.

* Tocli geldt de leeuw elders als toonbcelil van moed en cdelnioediglieid, 'Auó was de

zienswijze der ridders; het volk beschouwde hiMu van ci'ucn anderen kant.
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lot stoll'age diont of, nog eiger, tot voorsvci]! van spot en schimp, zooaLs

Thersitos uit dr Ilias zon kunnen getuigen; in de fabelen daarentegen zijn

de hoofdfiguren ontleend aan de dierenwereld, aan wezens die geacht

werden even ver beneden den mensch te .staan als de goden en helden

boven gewone rnenschenkinderen. Er is in die fabelen zoo'n sterk saty-

riscli element, dat men de tegenstelling waarin ze tot het hoogdravende

heldendicht staat kwalijk aan toeval kan toeschrijven, en als men ziet

dat de lol die men sommige, ja de meeste dieren laat spelen, weinig

strookt met hun waren aard, dan komt men tot de overtuiging dat de

beesten in menig geval slechts pseudonymen, verbloemde namen zijn van

hemelsche en aardsche lielden, van stenen en koningen; dat de fabelen

derhalve aanvankelijk evenzeer zich uit de mythologie ontwikkeld hebben

als de heldendichten. In één woord, de fabelen, de Jataka's zijn de

epische verhalen van burgers en boeren. Heldendicht en fabel hebben

beide lietzelfde einddoel: te leeren hoe men zich in den kamp des levens

te gedragen hebbe.

Wij zullen de vergelijking niet verdei' uitwerken, want het voorgaande

zal voldoende wezen om te doen uitkomen dat de fabelen, als uitvloeisels

van de ondervinding en levenswijsheid van op elkander volgende menschen-

geslachten, kunnen voorgesteld worden als voortbrengselen van den tijd;

dat ze met recht mogen toegeschreven worden aan den groeten tijdmeter,

den luisterrijken Heer en Zonnegod. Een of ander bijzonder persoon uit

de oudheid heeft evenmin aanspraak op het vadeischaj) als in den nieuwe-

ren tijd bijv. Lafontaine. Gelijk nu aan Wishnu het vaderschap van

't Maha-bharata wordt toegekend, zou men verwachten dat lüj ook als

verkondiger van d(^ fabelen zou erkend zijn, zoo goed als de Buddha van

de Jataka's. Indeiilaad , het Pancatantra en de Hitopadefa heeten ver-

haald te zijn door Wishnucarman. Dit is voorzeker een gewone brah-

maansnaam, doch, daargelaten dat er nooit elilers van hem sprake is als

samensteller dier werken, kuinien de oude Indiërs niet onkundig geweest

zijn van het feit ilat ettelijke dier flibelen reeds in het Maha-bharata voor-

komen en dus niet van Wishnufarman afkomstig zijn, tenzij Wishnupar-
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inaii en Wishnu één zijn. Onzes inziens is zulks weikelijii liet geviil.

De toevoeging van carinan dient slechts om niet botweg te zeggen diit

Wislinu als fabelverteller oiiticedt in de rol van brahmaan, terwijl hij

andeii? lieldendaden verricht als Nai-ayana, als Hercules. Het meermalen

uitgesproken gevoelen, het eerst dcioi- Benfey. dat hot Pancatantra eigenlijk

van Buddhistische afkomst is, kunnen wij wel is waar niet dan met

eenig voorbehoud beamen ; vooreerst omdat wij in de Jataka's de echte

Buddhistiche redactie ' erkennen, en ten anilere omdat een tal van die

fabelen, naar onze overtuiging, ontstaan zijn in een tijd toen de Bud-

dhistische monnikorde nog verre te zoeken was. Maar indien het vermelde

gevoelen in allen deele juist ware, zou het de gelijlcstelling van Wishnu en

Wishnucarrnan slechts bevestigen, want volgens de Iniiiërs zijn Wishnu

en Buddha hetzelfde wezen.

HOOFDSTUK lil.

De Buddha der dogmatiek.

Om de plaats die de Buddha in het geloof der Kerk inneemt te be-

palen, hebben wij di' eigenschappen te leeren kennen die hem worden toe-

geschreven. Daar het Buddhabcgrip niet onveranderlijk hetzelfde gebleven is,

zou liet wenschelijk, ja noodzakelijk wezen eene geschiedkundige ontwikkeling

er van te beproeven, doch daarvoor is thans de tijd nog niet gekomen.

Uit al hetgeen ons van den Buddha vermeld wordt putten de Euro-

peesche geleerden, schier eenstemmig, de bewering liat hij altijd wordt

voorgesteld als mensch. '^ Indeiiluad is hel niet te ontkennen dat hij

' Men zegge niet , dat behalve de Jiltaka's eene andere Buddhistische verzameling kan be-

staan hebben ; op de beeldhouwwerken te Bharhut komen niet minder dan 21 tafereeltjes

voor, waarvan 18 voorzien zijn met een bijschrift het woord yaVir/a bevattende. i)at Je Indische

fabelen uit een of meer tongvallen later in 't Sanskrit vertaald zijn, kan waar zijn, maar

heeft niets met den Buddhistischen oorsprong te maken.

* Als voorbeeld halen wij aan Koep])en , Die Kcligion des Buddha, bl. -i'U : "Der 15iiddha

ist, wie wir schon wissen, immer ein .Mensch, kcin Gott, nnd zwar ein Mann , keiiie l'Vau.

Die Thatsachc der Menschlichkcit rflkyamunis steht so fcst, dass sclbst die spHtestc Legende

iind Scholastik es nicht gcwagt hat, ihii ziiin Oott zu stcmpcln."
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volgens het kerkelijk stelsel als inensch te tjoek staat, floch de door de

Kerk als waar erkende feiten zijn met het signalement van mensch ten

eenenmale in strijd. In meerdere of mindere mate worden alle goden als

menschen voorgesteld; het is 7,elfs niets zeldzaams dat er gestorvene goden

zijn, gelijk Balder en Adonis. De geschiedenis van elke mythologie leert

ons, dat de goden hoe langer zoo meer aan menschen gelijk gemaakt

worden, totdat op het laatst een Euhemerus lien voor menschen uit den

ouden tijd verklaai't. Doch omdat de Euhemeristen Jupiter voor een ge-

wezen koning houden of Snorre Stui-leson Odhin en de Asen voor vreemde

heerschers aanziet, volgt nog niet dat Jupiter en Odhin in werkelijkheid

menschen geweest zijn. Dat ook Imlli' zijne Euhemeristen had, meenen

wij te mogen opmaken uit een paar zinsneden in de inscri])ties van Afoka. '

Eenmaal zegt hij : »Zij die in dezen tijd - in .Tandjudwlpa (Indië) waar-

achtige goden waren, zijn thans tot logen ^ gemaakt." Elders uit hij zich

aldus: »En de gedurende ilit tijdperk in .lanihudwipa waarachtig hestaande

goden, waren menschen valschelijk tot goden gemaakt (of: als goden

heschouwd)."

Wij zien dus dat Acoka uit de volheid zijner maclit hepaalt dat de

goden menschen zijn. Waarom zou de Congregatie uit de volheid harer

wijsheid niet hetzelfde mogen doen? Zij had daartoe de bevoegdheid, even-

zeer als degenen die buiten de Kerk staan het recht behouden om zich

aan het decreet niet te storen. Al nemen wij aan dat de Buddhistische

dogmatiek den verkondiger van den Dharma als mensch beschouwt, dan

zeggen wij nog niet dat zij hem alleen als zoodanig voorstelt, want wij

maken onderscheid tusschen menschen en personificaties. Dat de Buddha

niet meer op een mensch lijkt ilan de eerste beste god, blijkt uit de ge-

heeld legende en uit de titels die hem gegeven worden, als oppergod der

Die v.in Kfipnütli en Sahasarani.

' Het is niet duidelijk wat met "dezen tijd" bedoeld is, of de geheele regeeriug of het

laatste jaar sedert de koning lid van den Sanglia geworden was.

" Dit is de waarseliijnlijkste, door Bühler voorgeslagen vertaling, van 't woord masii in

den tekst. Niet onmogelijk echter ware het dat het aan een Sanskr. mihsMh beantwoordde,

en dan zon te vertalen zijn ; "tot mensehcn of heeren gemaakt.''
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goden ' en deigelijki'. Ten overvloede zullen wij nop- een stuk, aan een

werk der Zuidelijke Bud<lhisten ontli'cnil, aanhalen.
'

»Rij zekere gelegenheid, toen (iantania Ruddha het Arunawati-sutta

verkondigde, zeide hij ilat Alihihhu, een geestelijke in de dagen van den

Bndilha Cikhin (d. i. vuur. nï komeet) door de stralen uit zijn lichaaiii,

wanneer hij predikte, <le dui.sternis van duizend sfeeren verdreef." Ananda

vroeg hoeveel sfeeren er door de stralen van eenen oppersten Ruddha bij

't verkondigen van den Dharma verlicht worden. »Hoe kunt gij zulks

vragen, Ananda? De niaelitvolkoinenheden der Buddha's zijn onbegrensd.

Niemand behalve Buddiia kan het geheel der sfeeren overzien. Ze zijn

zonder einde, oneindig, doch als de (of: een) Ruddha zich ergens geplaatst

heeft om den Dharma te verkondigen, ziet hij alle sfeeren zoo klaar alsof

ze dicht bij hem waren, en hij kan zóó preiliken, dat de wezens in elk

dier sfeeren hem kunnen verstaan en leering opdoen." Ananda liernam

:

nAlle sfeeren zijn niet gelijk. Trrwijl tli' zon in de eene opkomt, gaat

ze in de andere onder; in de eene is liet middag, terwijl het in de anilere

middei'nacht is. Hoe is hrt dan mogolijk dat de (of: een) Buddha, wan-

neer liij predikt, overal kan veistaan worden?" Het antwoord des Meesters

was: «Wanneer Buddha oimio ri'iic begint uit te spreken, dan schijnt de

zon, die op het pvuit was van onder te gaan, op te komen, door den

invloeil van zijne maclit; de zon die op het ])unt was op te komen, schijnt

onder te gaan, en in de sfeeren waar het middernacht is, schijnt het

middag te wezen." De bewoners der verschillende .sfeeren roepen dan uit:

»Een oogenblik geleilen ging de zon onder, maar thans gaat ze op; zoo-

even wa.s hel middernacht, maar nu is lirt mlildag." Zij vragen dan:

»Hoe is dit teweeggebracht? Door eenen ziener, of eenen dcemon of eenen

god?" En U: midden hunner verbazing vertoont zich de heerlijkheid van

den Bnddlia in liet Inchtrnlm, rle duisternis van alle sfeeren verdrijvende,

en ofschoon de .sfeeren oni-indig zijn, ontvangen ze te dier stonde dezelfile

mate van licht, en dit alles kan teweeggebracht worden door een enkrien

' Bijv. MaliAw.iiisa I, .57 (dewiili(lev>a) , on licrliiuildu nitili'ii nldcrs.

• Hardj M. ..f U. '.)
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straal uil het heilig lichaam, die niet grooter is dan een sesamzaadje.

Wilde een ziener eene lamp maken, even groot als eene sfeer, en even-

veel olie er in gieten als er water is in de 4 zeeën, met eene wiek even

groot als de Mem, ' dan zou de vlam van zulk eene lamp niet verder

reiken dan tot eene volgende sfeer, maar één straal van het lichaam des

Buddha's verlicht alle bestaande sfeeren."

Het is toch nioeielijk te ontkennen, dat hier op eenigszins verwarde'

wijze, maar toch onmiskenbaar, het groote lichtgevend vermogen der zon

beschreven en met de minder lichtgevende macht van eene ster vergeleken

wordt. Wat voor menschelijks in zulk eene voorstelling ligt, is niet licht

te vatten. Nu mag men desverkiezende de gevolgtrekking maken dat de

stichter dei- orde eigenlijk een menscli, zelfs een man was op wien boven-

menschelijke eigenschappen, inzonderheid die des Zonnegods, zijn overge-

dragen om hem te verheerlijken, docli men zou te ver gaan indien men

beweerde, dat hij altoos zich als mensch voordoet. Wij zullen thans in

bijzonderheden nagaan in hoeverre de hem toegeschrevene eigenschappen

hem als mensch, als een god, of als geen van beide stempelen.

1. UITERLIJKE KENMERKEN.

Hoewel Gautama opgetreden is in het nog loopende tijdperk, in het-

welk de menschen de gewone lengte hebben, wordt hij gezegd 12 of wel

18 elleboog hoog te z\jn geweest. Eigenlijk was hij nog veel grooter,

zooals de volgende geschiedenis ons leeren kan. Bij zekere gelegenheid gaf

Raliu, de geest der eklipsen, die zelf niet minder dan 4800 uur hoog was,

aan de Titanen te kennen dat hij volstrekt niet nieuwsgierig was om den

Buddha, die sleclits 12 elleboog mat, te gaan zien. Toen evenwel de

goden hem verzekerden dat, al plaatste men lionderd of duizend Titanen

op elkander, zij in hoogte niet met den Buddha zouden gelijkkomen, werd

de nieuwsgiei-igheid van Rahii geprikkeld en verlangde hij zich te verge-

wissen wie van lien beide de grootste was. Zoodra Gautama Rahu's oog-

In (Ie mythologie de Jndische Olympus.
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merk lifvrocilile. In-val hij Aiiaiula ci'ii klooil te siiri'idi'i). Hij strekte zicli

nu liieidp uit, met lu-i liiMifU iiaai' liei zuiden en het gezicht naar het

oosten
,

gelijk aan eenen rnstentleii leeuw. Terwijl Kiihu in verhazing hem

beschouwde, vroeg de Wijze hem waar hij toeli zoo aandachtig naar keek.

R4hu antwoordde dat hij zich inspande om het einde van 's Buddha's

voeten (d. i. stralen) te ontdekken, doch niet in .staat was die te bereiken.

))Neen", riep de Meester uit, ))gij zoudt niet hij machte wezen die te be-

reiken, al liet gij uw blikken tot aan den hoogsten bralnnahemel gaan."

Het gevolg was dut Ralui betuigde in den Buddha te gelooven, waarop

de Meester hein den Dharma verkondigde. Het zal wel onnoodig zijn op

te merken, dat de eklips liier vooral niet minder menschelijk wordt voor-

gesteld dan Gautanra.

Het is rnoeielijk de gestalte des Buildha's te beschrijven. Immers liij

vermag zich te bewegen in een ruimte niet grooter dan een mostaard-

zaadje, en toch zette hij, hij zekei'e gelegenheid, zijnen voet op de aarde,

vervolgens op den berg Yugandhara, i'iiidelijk op den top van den Mem,

en bereikte zoodoeiidi' in drie stappen ' den hemel van Indra. Desniettemin

bleef de gestalte van Gaiitaina steeds dezelfde : hij nam niet toe in grootte,

noch werden de bergen kleiner. ^

Van bijzondei' belang voor de karakteristiek der Buddha's zijn de 32

kenmerken en ile 80 ondergeordende kenteekenen, waardoor zich ook

de Cakrawartins ( werel<llieer.schers, raddraaier.s) onderscheiden. Het getal

der eerste, gewoonlijk maluqmruaJia-lakshana's, d. i. kenmerken van een

Groot Man (en: ilen Grooten Geest) genaamd, is zonder twijfel ontleend

aan de 32 windstreken van het kompas, doch schijnt geen di(;pere h(!-

teekeiiis te hebben, dan dat daai'iloor i;en volledig stel van kenteekenen

wordt aangeduid, kenteekenen die hoe onmiskenbaar ook in de eerste plaats

op den baggod, tevens als Hcmelbeheerscher gedacht, toepasselijk, toch

van lieverlede half symbolische, half werkelijke schoonheidsteekenen ge-

worden zijn. (ielijk Apollo het toonbeeld is van niauiielijke schoonheid,

' Hierin i.s licht ceiic wijzijrinjj fo Iif'rknriTicii van dr rlrio stappen van Wishnii.

llarilj' M. of B 364.
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ZOO ook lir Üiiildha-Calvrawartiii, ln't hemelsche wezen in zijn geheel be-

schouwd als Koning en Wijze. Zelfs na de ideale splitsing van dat ééne

wezen in twee karakters, zijn de symbolische kenmerken het gemeen-

schappelijk eigendom van Buddha en Cakrawartin gebleven. '

De 32 kenmerken worden in de verschillende Noordelijke en Zuidelijke

bronnen met niet noemenswaardige afwijkingen opgegeven, zoodat zij tot

de alleroud-ste bestanddeelen der leer moeten behooren. Wij zullen, evenals

Burnouf, ons aan de volgorde in de lijst van den Lalitawistara houden.

1. liet hoofd heeft eene kroon, tiara, of liooge wrong, ushnisha. Op

de beelden doet de ushnisha zich veelal voor als een uitwas midden op

den schedel^; 2. de hoofdharen zijn zeer donker (blauwzwart) als oogzalf

of de staai't van een pauw, gelokt, naar rechts gewend; 3. liet voorhoofd

is effen en groot ^; 4. tusschen de wenkbrauwen is er eene ürna (wolvlok,

kluwen), den scliijn hebbende van sneeuw of zilver; of, zooals andere

zich viitih'ukken: tusschen de wenkbrauwen is er eene ürna, blank, zacht

en donzig*; 5. liij lieeft de wimpers van een stier ^; 6. de oogen zijn zeer

donker; 7. hij heeft veertig gelijke tanden; 8. ze staan dicht aaneenge-

sloten; 9. ze zijn wit; 10. iiij heeft eene .stentorstem, die tegelijkertijd

zoo zacht is als die eens kokila's "; 11. de adamsappel ' steekt vooruit;

' De volledigste beschrijving der kenmerken , zooals die uit Z. eu N. bronnen te jmtten is,

heeft Burnouf gegeveu in Lotus 553—622 ; de beste verklaring Senart in Légende du Bud-

dha 149. Vergelijk ook Hardy M. of B. 368.

' Bij de Sianieezen heeft de Buddha op het hoofd eeu sirorot of gloriekroon, in navolging

waarvan al de koningen der aarde eene kroon als teeken van kouinklijke waardigheid drageu

;

Alabaster, The Wheel of the Lon 115.

" Dit alleen in den Lalitaw. , terwijl het in de overige opgaven een oudergeordend kenteekeri

is. In plaats hiervan hebben ze: "hij heeft de kleur \an goud."

' Volgens de verklaring van Senart verbeeldt het kluwen den witten bliksem ; dat begrip

zullen sommige er ook wel in gelegd hebben. Maar op de beelden is het eenvoudig een

kringetje , en naardien gezegd wordt dat de Buddha uit het kluwen de stralen zendt die het

heelal verlichten, zal het volgens anderer opvatting het alziend oog, de zon geweest zijn. De

bijvoeging van «den schijn hebbende als sneeuw of zilver" komt ook voor in Lalitiiw. bij de

beschrijving van den witten olifant, in welks gedaante de Bodhisatwa in den schoot zijner

moeder daalde.

' Het woord voor stier , rund , koe beteekent ook lichtstraal eu wolk.

* De Indische koekoek, die in de poiïzie de rol van onzen nachtegaal speelt.

' De vertaling onzeker.
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1"_'. liij heeft eene groote en fijne (of: dunne) tong '; \'.i. oen loeuwen-

kiuik; 1-4-. geheel ronde scliouders; 15. zeven lichaamsdeelen zijn (l)ehoor-

lijk) hoog; 16. wat tusschen de schouders ligt is goed gevuld; 17. liij

heeft eene fijne goudtint; 18. wanneer hij staat reiken de armen hem,

zonder dat hij zich hukt, tot aan de knieën; 19. het voorste deel iles

lichaams is als van een leeuw; '•iO. Iiij is rond als een haniaaii ; '21. uit

iedere porie komt .slechts één haartje; '1'2. ile licliaamshaartjes buigen zich

van boven rechtsom; 23. de geheime deelen zijn van natui'e verhoi-gen;

24. do schenkels zijn goed i'ond; 25. de beenen gelijk aan ilie van oen

reebok; 26. de vlngei^s en teenen zijn lang; 27. de verzenen gestrekt;

28. de wreef is hoog; 29. Iianden en voeten zijn zaclit en tenger; 30. ze

hebben een netvlies (eigenlijk: ni'twerk) ; 31. de zolen vertoonen

twee schitterende, blinkende, glanzende, lichte raderen met 1000 speeken

mitsgaders omtrek en naaf; 32. de voeten staan vast.

OndiT lic SO mindere kenmerken zijn er versclieidene die niets anders

zijn dan eene geringe wijziging der opgesomde hoofdkenteekenen. In het

algemeen onderecheiflen ze zich niet van de als gunstig beschouwde

lichaamskenmerken of schoonheden, zooals mon die in de waarzegkunst

aantreft. Daartoe behooren ook enkele overoude heilige figuren, o. a. de

Swastika (kruis, Thor's hamer), Criwatsa (aclupuntig figuur), Nandyawarta

(soort doolliof) en Wardhamana.

Afgescheiden van de 32 voorname en 80 mindere kenmerken worden

er nog 216 hcilspellende teekens opgegeven, 108 aan eiken voet. - In

deze opgave komen genoemde iieilige figuren ook voor; verder- zijn de

merkwaardig.ste: het zonneraii, liet witte zonnescherm, verschillende sooiten

van watei-Jeliën , de berg Mern, de werelddeelcn en eilanden, allerlei

dieren. Het is niet moeilijk te raden dat al die teekens de wereld en

wat daarin lie tijd baart, verbeelden, evenals het schild van .4chilles , den

zonneheld, het aardrond en lien imenskring voorstelt.

' In I<otiis rlc la bonnc Loi 2:J4 lezen wij hoe bij zekere gelegcnliei.1 ilic ton-; uit des

Tathfigata's mond komende, zieh uitstrekte tot aan den Bralimalicmcl.

' ll.irdv .M of I! :)(;7; Hnrnouf I,otn- 022.
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Het is welbekonil dat in onflersclieidcne limidliistische landen heilige

voetsporen van den Tathagata aangetroflen worden. De beroemdste is wel

die op de Adamspiek op Ceilon, waarvan Arabische reizigers reeds in de

9''" eeuw en Europeesche in lateien tijd gewag maken. ' De Mahawansa

weet dan ook te verhalen dat de Tathègata bij gelegenheid van een zijner

bezoeken aan Ceilon ^ een voetspoor heeft achtergelaten op den top van

den Sumano. In Siaiii en Laos zijn de heilige voetstappen vi-ij talrijk.

Waaro|) de keuze van bepaalde pldiken voor 's Ruddha's spoor steunt, is

onbekend, maar zooveel is dnidclijk dat degene die het heilige teeken in

de rots heeft uitgehouwen of laten uithiiuwen, volmaakt goed wist dat het

tgeken een symbool was der zon. Aangezien die teekens ter plaatse ge-

maakt zijn lang na de stichting der Oi'de, zoo volgt dat er ingewijden

moeten geweest zijn die de euhemeristische denkbeelden van koning Acoka

niet deelden. Die ingewijden behoeven niet meer geloofd te hebben dat

de llnddha een god was, maar in allen gevalle hielden zij hem niet voor

een mensch. Hij was voor hen een naam, een begrip, gelijk de Muzen

~ bet zijn voor onze dichters.

2. GEESTELIJKE KENMERKEN.

De keiinieikeii waardoor een Buddlia zich geestelijk van alle andere

wezens onderscheidt, zijn stelselmatig verdeeld in 3 klassen, waarvan elk

ene bepaalde som van eigenschappen omvat. De opsomming en indeeling

dezer eigenschappen is, behoudens onbeduidende afwijkingen, aan beide

afdeelingen der Kerk gemeen en liehooit dus tot haar oudste erfgoed.

Men herkent daarin eene beschrijving der bovenmenschelijke macht en

e

Van de Europeesche schrijvers vcnncUlen wij slcclits Valentijn, Besch. van Coromaiidel V,

36; 375.

' Men heeft de geloofwaardigheid der Siughalecsclie bericliteu ia twijfel getrokken, of liever

volstrekt geloochend. Men heeft gedacht dat de Singhaleezen uit nationale ijdelheid zulke

verhalen verzonnen hadden. Geheel ten onrechte. Ook de N. Buddhisten neten dat de Ta-

thagata driemaal op Ceilon geweest is , cu wij weten dat dit eiland geregeld elk jaar door den

Bnddha van 't loopende jaar bezocht wordt Met Ceilon is 't licmelsche Lanka bedoeld
,
waar

lliiwana woonde.
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wijsheid van den hoogsten Wijze, eigensfhappen die, volgens het geloof of

de pretentie der Indische yogins, de wijsgeer zich door yoga kan ver-

werven. De plaats welke di(! hovenmenschelijke eigenschappen in het

Buddliistisch stelsel innemen, is w-einlg of niet verschillende van die welke

haar in de mystiek van den yoga toekomt. Beide stelsels doen zich konii

als wijzigingen van een veel ondere natnnr-mythische beschouwing, volgens

welke de 3 klassen van bnddlia- of yo(/j«-kemnerken eene omschrijving

waren van de alwijsheid, almaiht en onfaalbare trouw van het hoogste

licht, dat als zonne-, hemel- en tijdgod, philosophisch : de Rede, vereerd wei'd.

Do klassificatie is als volgt: I. De Tien Krachten (daga hala): 1. de

kennis van wat te pas of te onpas is; '2. van de (noodzakelijke) gevolgen

diT Irandelingen ; 3. van den voor iciler doeleinde geschikten weg; 4. van

de elementen: ' 5. van het vei.schil in neiging der wezens; 6. van de be-

trekkelijke kracht der (lichamelijke en geestelijke) vermogens; 7. van alle

trappen van geestverrukking en stille bespiegeling, mitsgaders derzelver

zondeverwijderend en réveil bewcrkcndcn invloed; 8. van de herinnering

aan ile plaats waar hij weleer verwijld heeft; 9. van 't nederdalen in den

mocdersclioot en de geboorte; 10. van de verwijdering der smetstoffen. ^

Naai- dit tiental heet een Tathagata ook een Tienkrachtige (Dagabala),

zoo niet hut omgekeerde het geval mocht wezen, dat namelijk uit een oud

epitheton Dagabala van den oppersten Yogin ' of Guru de Ti(>n kiaihten

zijn afgeleid. f]en Gmu is zoowel een leermeester als ieder ander hoog-

vei'eeren.swaardig persoon. Vergelijkt men de lijst van krachten hierboven

' Dit klinkt zeer onbepaald, doch boe onbepaalder hoc beier. Er is niets waarnaar de

liiiddbititi.sobe dogmatiek zoozeer streeft als naar iliibbclzinniB;heid, onder den schijn van pre-

cisie. Hoc meer opvattingen de woorden toelaten, dus te meer personen de formule kunnen

aannemen, want zij kunnen er dan onder verstaan wat zij willen. Zoo wordt de toegang tot

de Kerk gemakkelijk gemaakt, en toont de Orde de ruimte en liberaliteit van haren geest.

' Eene verhandeling over de 10 Krachten vindt men in Bnrnoiif's Lotus 781
; te verge-

lijken Ilardy M. of B. 380.

' Ook aan (j!iwa, die als opperste Guru voorgesteld wordt, worden 10 onvergankelijke

eigenschappen {awijai/altt) toegekend: kennis, hartstochteloosheid , heerlijkheid, louterheid,

wiuiraclitighcid, geduld, standvastigheid, scheppingskracht, zelfvcrliehtiug en opperheerschappij.

.Mdus WJca8pati-Mii;ra iu zijne aanteekeningeu op Yogasrttra 1 , 2.5.
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opfriMiocnid met iWr welki' iii ilr a.uitiM'ki'iiinü' auii ('iwa. don oiniLT.stiMi

(iiiru, worden toeiie.sulneven, dun ontwiuirt men tei'ï-tond dat geestelijke en

zedelijke machtvolkomenheden ia beide lijsten voorkomen, doch dat in de

Buddhistische alles vermeden is wat aan het oorsiironkelijk karakter van

den Tathagata als schepper herinnert. Intusschen zijn de sporen van het

ouilc' niet geheel uitgewischt; zoo bevat bijv. N". 8 in de lijst eene om-

schrijving van liet feit, dat de hoogste Lichtgever tronw en onveranderlijk

te zijner tijd terugkomt oii dezelfde jilaats waar hij ook vroeger ver-

scheen, als herinnerde liij zich de halten van zijnen eeuwenheugenden weg.

II. De 18 eigenschappen der Onafhankelijkheid (awenika-dharma). ook

wel Buddha-dharma's of eigenschappen eens Buddha's genaamd, vormen

de tweede reeks van geestelijke kenmerken eens Tathagata's. Ze zijn:

1. onbelemmerde kennis van "t verleden: 2. van de toekomst; 3. van het

tegenwoordige. Hieruit vloeien van zelf voort: 4. volkomen redelijkheid

in daden; 5. in woonlen; ü. in gedachten; voorts 7. de onbezweken kracht

van 'sHeeron wil; 8. \a\\ zijne ])rediking der Wet; 9. van zijne energie;

10. van zijne aandachtige bespiegeling; 11. van zijne wjsheid; 12. van

zijne emancipatie. Ten gevolge dezer twaalf eigenschappen is hij vrij van:

13. vluchtigheid; 14. luidruchtigheid; 15. onklaarheid; 16. gevoeligheid;

17. gedachteloosheid; 18. onbedachtzaamheid. '

Al deze eigenschappen komen in meerdere of mindere mate eiken edelen

wijze toe, maar in liunne volkomenheid slechts den volmaakten Tathagata,

den Alwijze en Algoede.

III. De 4 blijken van Klaarheid of Zekerheid (waifaradya). ^ Deze

bestaan daarin dat hij zich verhief tot de stelling: 1. dat de Tathagata

allo dltarnurs (eigenschappen der dingen en plichten) zonder onderscheid

doorgrond had, en in de zekerheid waarmede hij vervuld was, dat die

' üe verklaring der zes laatste termeu in eenen commeutaar aangehaald door Buruouf

Lotus 049 zijn in strijd met de opgaven in Uet meest gezaghebbend iulandsche woordenboek

" Abhidhinappadipika."

» U'aicuradi/a is afwezigheid van allen twijfel cu onklaarheid ^des geestes) , en van alle

weifeling (des gemoeds); is derhalve zoowel klaarheid en zekerheid van inzicht, als zekerheid,

zelfvertrouwen , onvervaardheid.
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stelling niet door jroflen en menschen kon onderdrukt worden; 2. dat alles

wat zondeloosheid in den weg staat ook het Nirwana verhindert, en in de

zekerheid -waarmede hij vervuld was, dat die stelling niet door goden en

menschen kon te niet gedaan worden; 3. dat hij door het naar verlossing

(d. i. zonsondergang) voerende pad in te slaan het Nirwana zou bereiken,

en in de zekerheid waarmede hij vc^rvuld was dat die stelling niet door

goden en menschen kon aangevochten worden; 4. dat hij wist hoe alle

smetten te vernietigen, en in de zekerheid waarmede hij vervvdd was dat

die stelling niet door goden en menschen ongedaan kon gemaakt worden. '

De Tathagata wordt ons hier voorgesteld als een disputant die 4 stel-

lingen tot de zijne maakt en gerust de kritiek der gansche wereld daarop

tart. Dezelfde voorstelling ontmoetten wij in een geschrift der zuidelijke

Kerk, - waar men den Buddlia aldus sprekende invoert: »Ik zie volstrekt

geen grond, monniken, waarop een asceet of brahmaan, een god of duivel

of brahma in de wereld inij niet recht zou kunnen verwijten dat ik be-

weer een volmaakt-wijze geworden te zijn zonder tot de volkomen kennis

der dharma's doorgedrongen te wezen. En uit dien hoofde, monniken,

wandel ik genist, onbevreesd, zeker". De tweede stelling is dat hij zich

van alle smetten ontdaan heeft; de derde dat hij ontegenzeggelijk de

hinderpalen heeft aangewezen; de vierde dat liij den Dharma verkondigd

heeft die tot volkomene bevrijding van wee leidt.

In spijt van de schoolsche vormen waarin het leerstuk van de vier-

ledige zekerheid gestoken is, ziet men zomler moeite dat die zekerlieid

den Tath^ata stempelt tot verlosser der wereld, tot dengene die beslist

zich gewijd heeft aan het groote verlossingswerk. Het aanvaarden dezer

reuzentaak levert het onwraakbaar bewijs van de alliefderijkheid des Bo-

dhisatwa's, zet de kroon op diens mensch- en godenlievend streven gedurende

' Gevolgd I^litaw. 591. Korter in Ilardy Kasterii Monachism 291: "hij heeft het op-

(icrste Buddhaachaii bereikt ; hij heeft alle booze begeerten volkomen overHonnen ; hij heelt

al de hinderpalen die de bereiking van 't Nirwana in den weg staan leeren kennen ; hij weet

al wat goed is." I)c uitdrukking die hierboven vertaald is met «zich verliclTcii tot de stel-

ling"' beteekcnt ook "de taak aanvaarden," en «de stelling wagen."

' DhammappaiUpikiï, in Burnouf's Lotus 4()S.

18
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tnllnnz<> existenties. Zooiira ile üoilhisiit \va een volmaakte l^mliUia geworden

is, houdt natuui-lijk de liefderijkhi.-id op, altlians in daden. Bij Wishnu

staat de zaak anders: dien moelit men liefde en barmhartigheid jegens

't schepselenheer blijven toekennen, omdat de kunstmatige scheiding van

Bodhisatwa en Buddhu in zijn wezen nog niet voltrokken is.

Hoezeer een volmaakt-wijze boven al dergelijke aandoeningen als liefde

en liarmhartiglieid verheven is. kan het ons niet verwonrlereii dat de

Buddhisten meermalen van hunnen Heer spreken alsof hij nog voor zulke

gevoelens toegankelijk was. ' De trekken van het karakter des Bodhisatwa's

hebhen zij onwillekeurig laten samenvloeien met die eens Buddha's. Bij

de Noordelijke Buddhisten. liij wie de liefderijkheid des Heeren het meest

iiji den voorgrond treedt, zijn er vermoedelijk nog andere, Hindusche, in-

vloeden in 't spel geweest. Onder hen toch is er zelfs eene theïstische

school, die, hoe .strijdig liare leer ook mirt de grondbeginselen der Kerk

zij, toch niet weinig aanhangers geteld heeft en nog telt. Deze school,

die der Aicwarika's ^ genaamd, omdat ze een Opperwezen (f^icara) of

Adibuddha, d. i. oorspronkelijken Buddha erkennen, heeft veel met de

Hindusche secten der Waishnawa's en Caiw'a's gemeen, en bloeit voor-

namelijk in Nepal. Uit de geloofsbelijdenis van eenen Nepalees ontleenen

wij het volgende: ^

«Buddha beteekent in 't Sanskril >ide wijze"; ook )>dat wat men door

wijsheid kent". Het is een der namen die wij aan God geven, dien wij

ook .Vdi-buddha noemen, omdat hij vóór alles was, niet geschapen is,

maar de sche|)per; door wien ook de 5 Dhyani Buddha's, welke in de

hemelen zijn, aeschajieu werden. Qakva en de O oviM'ige menschelijke

Buddha's zijn aardschgelioren of menschelijk. Deze kwamen, door den

(hoogsten) Buddha te vereeren. tot de hoogste voortreffelijkheid en bereikten

het Nirwana, d. i. weiden in Adi-buddha opgelost. Wij noemen hen

daarüiii alle Buddha's".

Zelfs in een b.ilf wijsgcerij; geschrift als ile Jlilinda Vaülia i.«l. ïrciirkner) 108.

Hodgsou Essays on the languagcs, lifeniture and religion of Nepal and Tibet Tfi.

llodïson E.ssavs 46.
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Verder verklaart <le Nepalees: ))De namen van Adi-biiddha zijn ontel-

baar: Sanvajna (Alwetend), Sugata, BiuMlui, Dhannaraja (Beheerscher der

orde , der Wet) , Bhatrawat , enz."

De scheiding tusschen den goddelijken, eeuwigen Buddha en den mensche-

lijken, tijdelijken, zooals die in 't volksgeloof bestaat, valt bij eene wijs-

geerige beschouwing weg. Onverschillig of men Adi-buddha met sommige

scholen opvat als de Natuur, of liever het inbegrip der eeuwige natuur-

krachten, ' of als de zuivere Rede, afgescheiden gedacht van de doode

stof, in beide gevallen zijn de aardsche Buddha's slechts openbaringen of

vei"schijningsvormen van die eeuv\ige substantie, en vermits de namen aan

dat wezen toegekend volkomen verklaarbaar zijn als attributen van een

absoluut wezen, maar belachelijk als praedicaten van een mensch, ware

het ongelijmd te beweren dat die absolute eigenschappen overgedragen

zijn van zekeren Cakyaniuni oji de absolute substantie. ^

In verband hiermede moeten wij eene andere verklaring brengen van

den bedoelden Nepalees omtrent de Lama's van Tibet. ' Hij laat zich

alllus uit: «De Lama's stemmen met ons ovei-een in de vereering der 7

Buddha's, maar zij gaan nog verder en beweren dat zij zelven Awatara's

zijn". De gronden waarop het gevoelen der Lama's steunt worden ni(!t

medegedeeld, doch zijn licht te bevroeden. Zij moeten de meening zijn

toegedaan dat alle denkende wezens openbaringen zijn der Rede als nat\un-

kracht beschouwd; dat derhalve, strikt genomen, al zu\ke wezens hu(/(lli<i

.

met rede begaafd, zijn. dat echter diegenen bij wie de wijsheid zicii het

luisterrijkst openbaart, liij uitnemendheid buddha s verdienen te booten.

Bij zulk eene opvatting bestaat er voor die Lama's geen rciicii om aan

^'ikya en de O overige werkelijk bestaan te ontzeggen, maar valt tevens

zijne éénige hoogheid en voortrefVelijkliiiil weg.

Eenigszins andere en nog meei- vrrlijml is de theorie van de Madhya-

' lu concreten, mythologisclien vorm is hij de zon of het scheppende licht

' De sterkst sprekende bijnaam is .Swayamhhfl -de uit zichzelven ontstane", wclbckenJ en

volkomen gepast als attribuut van lirnhma, het schcpi)ende licht, de Rede, of Adi-buddha

' liodgson Kssays 48.

18*



27(1 DE B U D IJ H A.

niika's, de bloem iler liudilliistische wijsfjeeren. Zij vatten den stelregel:

»alle.s is ijdel {sanram cnni/am)" niet enkel in dien zin op dat alles in

deze wereld ijdelheid is, maar dat alles een niet is: zij looclienen 't be-

staan, 't zijn. Alle versL-hijnselen, alle dingen, alle wezens zijn louter een

hersenschim, en in zooverre kan men, bij manier van spreken, zeggen

dat alles een hersenschimmig bestaan heeft, gelijk aan hetgene men in

eenen droom ziet, d. i. zich verbeeldt te zien. ' De onvermijdelijke ge-

volgtrekking is dat voor hen ook de Heere Bnddha slechts een naam is.

Deze overtuiging vindt men onbewimpeld uitgesproken o. a. in deze

termen: »Er is in den Tathagata, in zooverre liij bij bereiking van de

allerhoogste, volmaakte Boilhi zich als Bnddha geopenbaard heeft, niet het

geringste zijn voorhanden." " Dit is in gewone taal: «volmaakte wijsheid

bestaat er niet dan als idee; een volmaakt-wijze Buddha heeft nooit be-

staan dan als abstractie of als hersenschim. '

De juistheid van de theorie der Madhyamika's is, als men van de

algemeen-buddhistische grondstellingen uitgaat, kwalijk te ontkennen. Aan

den anderen kant moet opgemerkt worden dat de Buddhistische dialektiek

een geschikt middel bezit om elke gevolgtrekking krachteloos te maken.

Dat middel staat feitelijk gelijk met een verbod om eenig oordeel hoege-

naamd uit te spreken. Men mag — zoo leert de Tatliagata — bijv. niet

zeggen: »dat alles behaagt mij"; ook niet: »dat alles behaagt mij niet";

evenmin: »het eene behaagt mij en 't andere niet." Zoo is het, om een

ander voorbeeld te geven, eene ketterij te beweren : »de wereld is eindig";

niet minder erg is het te zeggen: «de wereld is niet eindig"; even onge-

oorloofd te verklaren: «de wereld is noch eindig, noch niet eindig." *

Naar de beweegredenen die de Buddhistische wijsbegeerte deze stelregelen

' Sarwadar9ana-Sangraha 15; Wassiljew, der Biidahisnius 34.8. Ook de Zuidelijkeu out-

keimen evenzeer het bestaan van de wereld, van naam en vorm; zie o. a Bigandet II, 23'J.

- Schmidt, Ueber das Mahayöna 307.

' Hiermede vergelijke men de volgende zinsne.Icii uit de l'nijria-Paraniita , in Biirnoiifs

Iiilrod. 481: "Ik erken noch zie volmaakte wijsheid. Ik erken noch zie alwetendheid"; en

"De naam Bnddlia , o Heer, is slechts een woord. De naam Bodhisatwa, o Heer, is slechts

ecu woord
;
de naam \ olmaaktc wijsheid is slechts een woord."

' Burnoiif Introd. 458; Koeppen, Keligion des Buddha 598,
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hebben ingegeven liehoeven wij niet te raden, ze vvoi'den ons lielder ont-

vouw<l ' en komen luerop neder: een waardig discipel des Heeren behoort

zich te wachten één van de drie meeningen te omhelzen, want zoo hij ei-

één van omhelst, zal liij het oneens worden met de twee overige. Uit die

oneenigheid zal geschil ontstaan, en uit het gescliil vijandschap. In het

helder besef dat hot omhelzen van één der drie gevoelens oneenigheid,

geschil en vijandschap zal na zich slepen, verzaakt de waardige leerling

alle drie meeningen en neemt geene andere aan. Zoodoende kan men een

gevoelen laten varen en opgeven, zonder een ander aan te nemen en te

omhelzen.

Er is nog een andei'e stelregel, die ten doel heeft den vrede onder de

broeders te bewaren, namelijk deze: dat dezelfile woorden op verschillende

hoorders eenen verschillenden indiuk teweegbrengen. Het staat voor de

Buddhisten vast dat «hoewel de leer van den Heer Buddha één is, er toch

eene vierledige ojnatting daarvan bestaat, ten gevolge van 't verscliil in

verstand bij de hoorders." ^ Vandaar de officieele splitsing der N. Bud-

dhistische wijsbegeerte in 4 hoofdscholen. De waarheid van het beginsel

in 't algemeen genomen zal niemand ontkennen, doch daaruit vloeit niet

voort dat het aanbeveling verdient, met opzet eene gedachte zói'i in te kleeden,

dat een ieder naar de beteekenis raden moet.

Het streven naar dubbelzinnigheid, dat min of meer aan alle Indische

wijsheid eigen is, spruit niet altoos voort uit de zucht om bij elke gebeur-

lijkheid schotvrij te blijven, zooals wij van de Delphisclie oiakeltaal moeten

aannemen. Menigmaal, inzonderheid in mythologische beeldspraak, spreekt

men in raadsels, omdat de waarheid, in een raadsel gehuld, geacht werd

alleen voor dengene waarde te bezitten, die in staat was zelf het raadsel

' Jn 't AwadSna-^ataka bij Uurnouf t. a. p.

» Sar»adari;an.i-Sangralia U. Te vergelijken Wassiljew U. 105 : «Geene (school) dorst de

Sfltra's welke niet met hare denkbeelden ovcreciibtemdcii als niet van den IJuddba afkomstig

verwerpen : men zeiJe slechts dat die niet in den vorm eencr absolute waarheid uitgedrukt

waren , en deze leer van de -twee betcekenissen" ontwikkelde iedere school overeenkomstig

haar eigen stelsel." Ook de Wedunta kent eene dubbele waarheid , eene lagere en eene hoogere,

al berust deze verdeeling op een ander beginsel.
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n]i tl' lossen. Oiik ile (liibbolzliiiii^iiciil der Rudilhistische geschriften zal

wel voor een deel toe te schrijven zijn aan het Ijeginsel dat het onnut is

waarheden bloot te losgon voor hen die niet het nnodifje doorzicht hebhen

om de waie beiloelinfi,' op te sporen.

Dr iiii'r vooi'afnaande beschouwins'en geven ons. gelooven wij, het recht

iiiii te lii'wci-eii, dat liet ho(>t;;st bezwaarlijk i.s het Buddhabegrip der ver-

sibillende scholen en parlijeii. In tijd i'ii plaats gescheiden, in ééne formule

samen te vatten. Van de Zuidelijke üiiddhisten en de rninder ontwik-

kelden ondel- de Noordelijke kan men, op grond der thans bekende ge-

gevens, stellen dat zij van den stichter Inuiiier leer spreken alsof hij een

mensch was. Maar tevens zijn de eigenschappen en namen ilie zij hem

toekennen ten eenenmale met die voorstelling in strijd. Hij is dns noch

een inensch, noch geen mensch, noch een mensch en geen mensch tege-

lijk; of, wat op hetzelfde neerkomt: in zeker opzicht is hij een mensch;

in zeker opzicht is liij geen menscli; in zeker opzicht is hij noch het een

noch het ander.

Beschouwen wij het Bndilhabegrip van het standpunt zijner geschied-

kundige ontwikkeling, dan komen wij tot de slotsom: de Tathagata is een

god, maar een doode. De Kerk, die op atheïstischen grondslag is opge-

liouwd, mocht den Dag- en Tijdgod niet meer als zoodanig erkennen. Zij

liet hem dus sterven vóór den aanvang van het heiltijdperk, dat der ver-

lichting. In zekeren vorm bleef de groote Wereldverüchter bestaan, en

wel als materieele zon, en daarom moclit men zeggen dat de Tathagata

bleef voortduren als Dharmakaya, d. i. als Orde-lichaam. ' Daar de Kerk

de lessen overnam welke de Tijd aan vi'oegere geslachten in eene reeks

van eeuwen geleei'd had, mocht zij dien ouden Tijd, —• die het Ninvana

bereikt had vóór liet aanlichten van het nieuwe tijdvak, als idealen patroon

aannemen. Immers ook de Indische materialisten, de Carwaka's of Lo-

WassiljPH B. 102.
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k&vatika's, erkenden als patroon en ideale hooi'dhron Iniiiner leer den

god der Rede, Brhaspati, zonder dat zij daarom aan diens goddelijkheid

geloofden of aan de mogelijkheid dat hun tekstboek werkelijk door Brhas-

pati zou vervaardigd zijn. Zon(l<M' twijfel hi>l)ben de zonen lUiddha's hoe

langer zoo meer dat wat allegorisi-li lieilocld was als platte werkelijkheid

opgevat. In plaats van aan een alliefdcrijk opperwezen gelooven zij aan

een alliefderijk oppenaensch. aan wien zij met te meer innigheid dimken

en geliecht zijn omdat hij van gelijke bewegingen is als zij zelven. Nadat

een reeds bestaand ideaal van wijsheid en goedheid voor 't oog der v(;r-

beelding vleesch en bloed liad aangenomen, werd het nog te aantrekke-

lijker, omdat liet niet volstrekt onbereikliaar leek voor den mensch, zoo-

als ook de Heer was. Al is hij gestorven, zoodat hij luni niet meer in

nooden kan bijstaan, hun dankbaarheid is er niet minder groot om, want

hij heeft in zijnen Dharma alles achtergelaten wat de levenden nomlig

hebben ter zaligheid. In dat geloof en die dankbaarheid ligt de kracht

der religie, niet in de geschiedkundige waarheid of onwaarheid van het-

geen de geloovigen als hun evangelie aannemen.



TWEEDE BOEK.
DE DHARMA.

HOOFDSTUK I,

Begrip, omvang en oorsprong van den Dharma.

Dharma beteekent: orde, wet, recht, religie; en in 't meervourl: eigen-

aardigheden, eigenschappen, fnncties, bestaansvormen, plichten, deugden;

alsook: de dingen. In één woord, dharma geeft te kennen het hoe iets

moet zijn of noodzakelijh is. Het omvat dus zoowel de orde der dingen

op zedelijk en maatschappelijk gebied als de wereldorde, de wetten der

natuur.

Naarmate wij ons verder in de oudheid verplaatsen, zullen wij ontwaren

dat het verband tusschen de natuurlijke en de zedelijke orde in inniger

onderling verband gebracht wordt en het kan ons dus niet bevreemden

dat in 't oudste Indische wetboek, dat van Manu, niet alleen de zedelijk-

maatschappelijke wetten en inzettingen, maar ook de orde der dingen in

de natuur, als daar zijn: schepping, herschepping, tijdverdeeling, wereld-

perioden, enz. geopenbaard ' worden. Met deze ruime opvatting van

' Manu's wetboek is geopenbaard door Manu den Schepper en door overlevering voortge-

plant. Volgens de latere Indische scholastiek zouden alleen de Weda's geopenbaard zijn, de

cTuti , d i de leer, uitmaken, terwijl Manu, 't Mahabharata, en dergelijke werken, door

hen tot de smrti, d. i. de overlevering, gerekend worden. Er is een kiem van waarheid in
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Dharma komt de Buddliistische geheel overeen, en wel om de eenvoudifre

reden dat het Buddhisme in de oudheid wortelt en niets anders is dan

eene vaiieteit van een Indisch-Arisclie jilant, die na op anderen bodem te

zijn overgebracht een vreemdsoortig voorkomen heeft aangenomen, zoodat

men ze bij eene kunstmatige indeeling tot eene bijzondere klasse heeft

gebracht, terwijl ze naar de natuurlijke, genetisclie indeeling eene varië-

teit van 't Hinduisme is en blijft.

Aangezien de Dharma alle dingen beheerscht, kan de Buddha slechts

een onderdeel er van zijn, staat hij er onder, is er in vervat. Tot oji

zekere hoogte neemt hij dan ook in de leer eene ondergeschikte plaats in.

Hij heet wel is waar de bron des Dharma's, van hem komt de Dharma,

doch men kan dit ook zóó opvatten dat hij de verkondiger, de Manu '

is, een getuige die constateert, maar niet schept. Maar, zal men zeggen

,

indien de Buddha onder den Dharma staat, waarom komt hij dan als een

der Drie Kleinooden naast den Dharma voor? En hoe is lu-t dan moge-

lijk dat hij Swayambhü, de uit zich zelven gewordene, en Dharmaraja,

beheerscher der Wet, genoemd wordt? Om het antwoord op deze vragen

te vinden moeten wij voor oogen houden dat de termen Buddha, Dharma

en Sangha tweeërlei beteekenis hebben: eene natuurmythische, of wil

rnen: stoffelijke; en daarenboven eene geestelijk-zedelijke.

In natuurmytliischen zin is de Buddha het ontwaakte licht, het begin

des dags, des jaai*s, enz.; persoonlijk opgevat: de Schepper. Hij is het

begin en de oorsprong der zichtbare wereld, Brahma Swayambhü. wiens

namen talloos zijn. De Dharma is de voortzetting van het scheppingswerk;

persoonlijk: de Zonne- en Tijdgod in zijnen regelmatigen loop, Wishnu.

die scholastieke opvatting, in zoover de Weda de ^ruti bij uitnemendheid is en daarom voor

eiken Arja officieel een verplicht leervak is, maar met de ondersclieiding vaii openbaring en

raenschenwerk heeft het onderscheid van 9niti en smrti niets gemeen. De Weda zelf is niet

alleen de fruti, maar ook de smrti bij uitnemendheid, en de oudere schrijvers noemen hem

dan ook uildrukkclijk eene traditie {samdtnnllya). Omgekeerd heet het Mahiibhfirata niet

slechts eene smrti, maar ook een «eda, en te recht. De latere Indische scholastiek was

vergeten wat met ^ruti bedoeld is; ze meende dat ^rn alleen «hooren" beteekende , ma.ir lid

is ook -leeren, ditcere," en dut is bedoeld, wanneer de weda crnti genoemd wordt

' Ma/iu beteekent ook, o. a. , aanwijzer, inonileiir.
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De Dharma werkt in het tegenwoordige, de Biiddha in het verledene.

Eindelijk, met Sangha, de vereeniging der heihgen, woi-dt aangeduid het

schimmenrijk, waar de vrome en zalige afgestorvenen onder Yaina, den god

des Doods — die slechts een andere vorm van den god des levens ' is —
wonen. Nu eens heeten de Zaligen in 't uiterste Westen te wonen, dan

weer in 't hoogste Noorden. De eerste voorstelling is ontstaan uit het feit

dat de zon in 't Westen ondergaat; de andere uit het besef dat de zon

zich 's nachts in die streek moet bevinden welke lijnrecht staat tegenover

het Zuiden, alwaar zij op het niidtien van den dag staat. ^ Yama, de

Tijd, de Dood, fnwreenic/t alle", leest men herhaaldelijk in Indische ge-

schriften, en strikt genomen zou zijn rijk, welken naam men liem ook

geve, ^ de derde zijn van ile Dne Kleinooden, de Sangha of vereeniging.

In plaats van het punt des ondergangs heeft men genomen het rijk der

gestorvenen, der muJita's (verlosten) en dewijl het woord voor «een rijk"

ook de gezamenlijke bewoners aanduidt, kan men met Sangha * het derde

en laatste standpunt van den Daggod uitdrukken. Hoewel het nu één en

hetzelfde luisterrijke wezen is dat de drie schreden zet, krijgt hij toch ver-

schillende namen, naar gelang van zijne onderscheidene functies. Buddha

is de wakkergewordene , en derhalve in de eerste plaats de oorsprong of

aanvang van den Dharma, doch aan den anderen kant mag Mj ook bij

de voortzetting van zijn werk denzelfden naam blijven dragen, te meer

' Yama eu Manu zijn in werkelijkheid ccn; vandaar dat zij in de mythologie der Arische

volken van rollen wisselen. Wijsgeerig opgevat is Yama de god der onsterfelijkheid, omdat

de dood eeuwig duurt. Op deze Oudiudische voorstelling heeft de leer der zielverhuizing in-

breuk gemaakt. Dien tengevolge werd de onsterfelijkheid, die identisch werd geacht met den

dood , verplaatst tot de bereiking van wat de Buddhisteu nirwaua , andere anders , noemden.

Daarom zijn nirwana en amrta, d. i. "t onsterfelijke, twee namen vóór een en dezelfde zjiak

:

de eeuwige dood.

' De latere verplaatsing van Yama's rijk naar het zuideiude der aarde is een gevolg van

de waarneming dat de zon op 21 December zich bevindt in het zuidelijkste punt harer jaar-

lijksche baan. Eigenlijk is Yama, die de heerscher van het Zuiden heet, ce'n met Kubera,

den god des rijkdoms, die in 't hoogste Noorden troont; dus moeten ook bij de Griekeu

Pluto (Yama) eu Plutus , de god des rijkdoms (Kubera) splitsingen zijn van e'én en hetzelfde

wezeu.

" Bij de (^'iwaieten is natuurlijk Ciwa de Tijd, de Heer van leven en vau dood.

* Sangha beteekent trouwens ook «punt waar twee vlakken, enz. samenkomen".
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"It'wijl hiuhlha ook «de wijze" in 't algemeen beteekent. Hij heeft eene

drievoudige aanspraaic op den titel van Dhariiiaraia, koning van den Dharnia:

1. omdat liij de eerste, de spits is van den l>liarma; ' 2. omdat hij dien

liandhaaft; 3. omdat hij, als Koning Yama, die Dharmaraja bij uitnemend-

heid geheeten wordt, d(> dooden tot eene heilige schare, sangha, ver-

gadert. ^ Yama is de Buddha bij zijnen ondergang.

In nauw verband met de splitsing van den zonneloop in opkomst, hoogte-

punt (Ml ondergang; van den tijil in verleden, heden en toekomst; van

den inhoud der Buddhistische leer in drie Kleinooden; staat die der gewijde

letterkunde in Drie Mandjes of Kistjes, Tri-pitaka. Die di-ie verzamelingen

heeten Siitta-, Winaya- en Abhidharma-pitaka. De Sutta's ^ zijn de toe-

.«praken, preeken en schoone gezegden des Heeren; bet Winaya-jiitaka be-

helst de regelen der tucht, de kloosterregelen: de Abhidliarnia is de meta-

phy.sica. Beginnen wij. oiu den draad te vinden, met het laatste. Wij

weten dat de Abhidharma door den ümldlia aan zijne moeder in het rijk

der zaligen gepredikt weid. Voorts staat het bij de Buddhisten officieel

vast dat »de Sutta's bestemii zijn voor alle menschen; de Winaya voor

de monniken; de Abliidharma voor de goden". Met goden zijn hier de

paradijsbewoners, de zaligen, de geesten, bedoeld; de abhidharma ver-

' Ah Dharrnaruja heeft hij omler zii'h tot Dhannasenfiiiati , hertog des IMiarma's, rüriiiu-

tra, de ster '/ van den Ram, omdat deze de rij der Nakshatra's bij "t nieuwe j.aar opent,

dus aan de spits v^n "t heir staat.

' Terwijl er een drievoudig üharmarajaschap bestaiit, schijnt de term cakrawarlin sleciits

ecnc tweeledige opvatting toe te laten: 1. als degene die "t rad begint te roUeu (de op-

komende zon, de aanvang des jaarkrings, enz); 2. als degene die als soevereiu, oppervorst,

heerscht (de zon in den meridiaan ; in 't ])unt van hoogste declinatie). Ook ons «raddraaier"

beteekent zoowel dcngcne die de troej) voorgaat als die het hoogste woord voert.

' Dit woord hebben de N. Buddhisten en ook de Singhaleezcn o. i. verkeerd vertaald met

het .Skr. aiilra, eigenlijk "maatlijn", en verder, volkomen gelijk 't Latijnsehe regtda, eigen-

lijk «maatlijn, maatstok" ook -regel". Nu beantwoordt een VAVt'A satla evenzeer aan Hkr.

lülra als aan .Skr. siikta , een goed woord , een sehoon gezegde. Daar de Sutta's de toespraken

van den Buddha bevatten, en tevens de verzen van 't Uhamniapada, die "schooue spreuken"

zijn, wat anders suhhdthila genoemd wordt, zoo moet men opmaken dat met Snttapitaka be-

doeld is Sflkfa-pitaka. Ue proef op de som levert eene uiting van A^oka : «alwat de lleere

ISiiildha gesproken heeft, dat is g^cd gesproken", anbhihile, .Skr. iMitishiiam = suktam , en

niet ^ iMram. Zie Cunningham ('. Insrr. '.17
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plaatst ons dus naar het rijk des zonnenondergangs , dient om ons te

leeren wat wij hiernamaals te verwachten heliben. In «'i'n woord, liet is

de leer der toekomst. De Winaya leert den monnik hoe hij zich te ge-

dragen hebbe in het tegenwoordige. In zeker opzicht behoort de Winaya

dus bij den Saiigha, maar de Sangha zelf is slechts een navolging van de

gemeenschap der heiligen in Yama's rijk; hij tracht het itieaal der ver-

lossing reeds bij liet leven te bereiken, en hoe meer dat leven een schijn-

leven gelijk wordt en de bewegeloosheid en gevoelloosheid van den dood nabij

komt, hoe beter. ' Daar nu de Winaya dan ook niet den Sangha zelven

tot onderwerp heeft, maar de plichten, den dharma voor de broederschap,

mag het Winaya-pitaka beschouwd worden als de bewaarplaats van den

Dharma. Eindelijk, de Sutta's, hoe leerrijk ook voor het heden, zijn toch

in de eerste plaats gelegenheidsredenen en beliooren dus tot het verleden.

Men zou den inhoud der drie schatkistjes aldus kunnen beschrijven: het

Sutta-pitaka bevat alles wat wij noodig hebben te weten van den Buddha

en het verleden; het Winaya-pitaka alles wat men in acht te nemen heeft

als regel van gedrag, als geestelijken Dharma in liet heden; het Abhi-

dharma-pitaka heeft ten inhoud al wat men noodig heeft te weten om

zaligheid en verlossing deelachtig te worden, hier namaals als het levens-

liclit is uitgebluscht.

Moge de symmetrie tusschen de drieledige wetenschap van 't verleden,

heden en toekomst en het onderwerp der wetenschap, de Trias ^ van

Buddha, Dharma en Sangha, in sommige opzichten onvolmaakt schijnen,

daaruit zal men toch wel niet het gevolg trekken dat er tusschen de twee

reeksen geen verband bestaat. Het ligt voor de hand aan te nemen dat

' Dit streven is niet alleen Butldliistisch , maar algemeen Indisch.

' l)e trias, gewoonlijk Triratua genoemd, heet ook Trayï. Dit laatste is overbekend als

uaam vau den drievondigeu AVeda: re
^

yajas ^ sdman. Uit het .\itareya-bruhmaua 5, 32,

blijkt dat de Schepjier {Prajapati) niet re liet werk van Ojiwekker of Oproeper [hotar) ver-

vulde, met 'jajus dat van den BrandoiTerontsteker; met sdman dat van den Uitgalmer of

Slotzanger. De .Schepper is, zooals men ziet eu ten overvloede herhaalde malen uitdrukkelijk

verklaard wordt, de Zonne-, Dag-, Jaar- eu Tijdgod. Ook in Yajüawalkya's \Vetbuek i, 122

is het wezen of het licht der Zou verdeeld in Re, Yajus en Saman.
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er wijzigiiiCTon in liet oude stelsel gebracht zijn tor willf van de ontwik-

keling der denkbeelden. In den oudsten vorm inoet de Trias eene ware

drieeenheid geweest zijn. Dezelfde die (joor liclit en orde in den bajert te

brengen de natuur uit haren slaap doet ontwaken, de taak van hotar

vervult, is ook de vader, de Prajapati, der geestelijk-zedelijke wereld . om-

dat liij ile denkende wezens uit hminen sluimer, uit bewusteloosheid in

den toestand van niet-weten ten li'ven opwekt , zoodat alles wat het men-

schelijk brein uitdenkt ten slotte aan zijnen invloed te danken is. Hij,

de eerste en gi'ootste Meester, is tevens, wanneer hij het luistenijkst

sti-aalt, het toonbeeld van vlekkelooze reinheid, en wanneer hij liij 't

naderen van den nacht van de aarde afscheid neemt en uitdooft, is hij

de maner tot getrouwe plichtsbetrachting. '

Indien men het onderscheid tusschen Brahma en Buddha met één wooid

zou willen schetsen, zou men kunnen zeggen dat de eerste voorgesteld

wordt als hij wiens niachtwoord de dingen doet verrijzen en ondei'gaan;

de laatste als hij wiens machtig woord leert hoe de dingen verrijzen en

ondergaan. De kern van deze overtuiging is viTvat in een beroemd ge-

loofsformulier, hetwelk aan beide afdeelingen der Kerk gemeen is. liet

is kennelijk uit een der tongvallen, wellicht het Pali zelve, in 't Sanskiit

overgezet, zoodat wij hier alleen den Palitekst — die echter ook niet ge-

heel in orde is — zullen laten volgen. Het formulier, dat in vers opge-

steld is, luidt aldus:

Ye (Ihammil hctuppabbawfi

,

Teslium lictuw Tatiiagato aha;

Teshanca jo iiirocUio,

Ewnmnildi Jlahftsamano.

Er is eene fuut tegen de versmaat, die ook in rle Sanskritredactie voor-

' Wanneer de Zon en ook ('iwa de Tijdgod , Iraiiilanu , i. i. ile Trias tot lichaam hebhciidc,

heet, dan ia dat natuurlijk omd.it hij uit verleden _ heden en toekomst bestaat. Ook de

zonncwapen, d. i. zonneloop, of zooals de Bnddhistcii plegen te zeggen "het rad der Wet"

is Iraiiintai/a ^ drieledig. Die Trias is nicfeeii de drieledige Weda, in den zin aaiigiMluid in

de aantcckcuing hierboven; de liuddhisicu zeggen: «de drie kleinooden"; wij zonden zt';;gcn:

de drie glanspunlen.
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komt. Het eenvoudigste redmiddel is ye te schrappen. Doet men dit,

dan luidt de vertalini; als voljit:

»L)e dliarma's komen uit eene oorzaak voort; hun oorzaak heeft de

Thathagata verkondigd, alsmede ii\m onderdrukking {of: einde), hij, de

waarheidsprekende Groole Asceet."

Behoudt men ye, dan zal de vcu'taling moeten luiden: ))Van de dhanna's

welke uit eene oorzaak voortkomen, lieert de Tathagata de oorzaak ver-

kondigd"; enz.

Of het formulier niet meer veranderingen ondergaan heeft vóórdat het

den ons hekenden vorm aannam, laten we daar; de hoofdbedoeling is

klaar; de Tathagata leert ons hoi," alle dingen een begin en een einde

hebben volgens eene onveranderlijke wet. De dharma's zijn dus te nemen

in den meest omvattenden zin van alle dingen, maar tevens zijn de

woorden zóó gekozen dat men daaronder, desverkiezende, de werkingen

van den menschelijken geest of de zedelijke plichten verstaan kan. Met

andere woorden: het formulier is zóó ingericht dat het eene inaterieele en

eene spiritueele opvatting toelaat.

Hoe veelomvattend het formulier ook zij, de theïstische Nepaleezen hebbeu

het door eene sclujnbare beperking nog uitgebreid. Zij hebben deze wen-

ding er aan gegeven: ))Van de dharma's welke uit eene oorzaak voortkomen,

is de Tathagata de eindoorzaak en liet einde." Men mag veilig aannemen

dat deze lezing eene latere wijziging der tekslwoortlen van het vers is, maar

het is niet te ontkennen dat de Nepaleezen door die verandering te brengen

teruggekeerd zijn tot het oudere, vóórbuddhistisclie standpunt. Dat zij met

bewustheid gehandeld lielilion blijkt uit het feit, dat de groote Buddhistische

tempel te Kathniandu gewijrl is aan Swayamljlu'i-Natha »onzen uit zich zelf

ontstanen Heere", die niets anders is — al heet hij iemand anders— dan

Brahma, of, zooals de N. Buddhisten hem Ijetitelen: Adibuddha. ' Hun

voorstelling mag op zich zelve beschouwd niet onjuist heeten, maar ze is

niet echt Buddhistiseh, want in 't echte Budilhisme is de Buddha alleen

Hodgson Essays 1 1 1.
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(Ic M'ilvotulitror ilcr ordr. en al kan iiirii zuihIit iiKicite (ipkliiiiinen Uit de

oudere vooretelling, dat hij degene is die dour zijn woord, d. i. zijne open-

bannff, zijn lidit, de orde in 't leven roept, men rnasr niet lieweren dat

de liedoelde voorstelling niet de leer der Kerk in overeenstemming is.

Wat ook de vóorhistorisclie vorm van üczegd formulier geweest zij, zóóals

wij liet vnor ons zien. kan liet n. i. nii.'t anders bedoelen dan dit: »de

kennis van alle dingen, zooals zij zijn of' zich in den menschelijken geest

afspiegelen, zijn wij verplicht aan de leeiing van den Biiddha."

HOOFDSTUK II.

Wereldstelsel. Soorten van wezens. Wereidomwentelingen.

1 . VV E R E L ri S T E L S E L.

Het wereldstelsel dat wij in de r.iiddhistisclie geschriften aantreden ver-

toont, evenals dat der oude Indii'rs in 't algemeen, een bont mengsel van

werkelijkheid en verdichting. Iloofdzakclijk is zulks daaraan toe te schrijven,

dat overoude voorstellingen hun gezag naast de latere en meer wcten-

schajiiielijke behouden hebben. Eenige van die oude voorstellingen blijken

volkomen juist te wezen, niit.s men ze van de dichterlijke beeldspraak ontdoe;

andei'e berusten op gebrekkige waarneming en beperkte ondervinding; weer

andere hebben kennelijk, van den aanvang af, geen andere strekking gehad

dan om to dienen als allegorie. Naarmate de beeldspraak hare zinrijklieid

verliest, doordal di' lieteekenis der wnoi'ilen zieli in verloop van lijd wijzigl,

wordt ze platter ojigevat of avereclils veislaan. Zoodoende \vord( di' klove

tus.schen de dichterlijke en de ])rozaïsche voorstelling van é(Mi en hetzelfde

feit van lieverlede gi-ootei' en ontstaan er ten slotte twee geheel ver-

schillende voorstellingen. Zoo ontwikkelde zich bijv. uil de dichterlijke

voorstelling van 't bestaan eene vloeistof die ile gansche aardi' omgaf, een-

voudic door misverstand, de waan dat een oceaan de aarde als een slanir
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omki-(inkelde: uit den ouderen hemelschen Wuruna kwam de jongere,

denkbeeldige aardomspoelende Wanina.

Het is onmogelijk bij de beschouwing der ludisclie denkbeelden omtrent

den bouw van "t heelal de grens te trekken tussclien de zuiver weten-

schappelijke en de voor m3'stieke doeleinden vervormde voorstellingen. Van

de eerste vernemen wij uit de Buddhistische schriftum" weinig, maar er

zijn toch genoeg aanduidingen dat de Buddhisten met hun Indische land-

genooten aan den vooruitgang der wetenschap deelnamen. Zoo kennen zij

de teekens van den dierenriem, die ten tijde der stichting van den Sangha

in Indië nog onbekend wai'en en overgenomen zijn van de Grieken. Van

de Grieken zelven wordt in hun geschriften herhaalde malen gesproken.

De alledaagsche kennis Viin dooi' waarneming bekende feiten uit de hemel-

en aardrijkskunde, in onopgesmukten vorm en aan alle Indiërs, hetzij aan-

hangers der Kerk of niet, gemeen, liad geen ander doel dan elke nuttige

kennis liebben kan en treedt daarom in de schriftuur oj) den achtergrond.

Het tegendeel geldt van de mystiek-didaktische vei'vorming. Het karakter

van deze laatste bestaat daarin dat van de aarde en den mensch, kortom

van alles wat aardsch en alledaagsch is, slechts ter loops gewag wordt ge-

maakt, terwijl de verschillende hemelen en hellen met de grootste uitvoe-

righeid behandeld worden. De grondslag van die indeelingen der ruimte

is geenszins denkbeeldig, maar de mystieke toepassing die er van gemaakt

wordt is fantastisch, of beter gezegd: heeft eene bepaalde wijsgeerig-

zedelijke strekking. Het zoogenaamd Buddhistische wereldstelsel — het is

van belang dit t(,' doen uitkomen — is niets anders dan de door boven-

zinnelijke kennis verkregen voorstelling van de rangorde der hoogere en

lagere werelden in den geest van den Indischen wijsgeer-toovenaar, den

Yogin. De monnik is van vak een toovenaar in het klein, gelijk zijn

patroon, de Buildha, het in liet groot is. Men moet die bovenzinnelijke

kennis van den bouw des heelals zich eigen maken ten einde in staat te

wezen de natuur te beheerschen, en meesterschap ovei' de natuur leidt tot

een dulibcl doel: men bewerkt daardoor vei'lossing voor zich zelven en kan

tooverij uitoefenen tegeiKJver andere.
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Tusschen het stelsel der Budilhisti^^che monniken mi dat der Yop;ins '

bestaat geen noemenswaardig vei'schil. Om dit aan te toonen zou men

niets anders Ijehoeven te doen dan beide stelsels in den vorm van twee

tabellen naast elkander te plaatsen, en in een werk, dat zicli de vergelijking

der Indische secten ten doel stelt, zouden zulke tabellen niet mogen ont-

breken. Hier echter moeten wij ons daarvan onthouden en ons verge-

noegen met te gelegener plaatse oji enkele ]nniten van overeenkomst meer

bijzonder de aandacht te vestigen.

Het heelal ^ bestaat uit tallooze sfeeren (cakrairula's), waarvan ieder

hare eigene aarde, zon. maan, hemelen en hellen heeft. Het middelpunt

van elke aarde wordt ingenomen door den glansberg Moru of Sumeru. '

Tusschen de sfeeren ligt een bijzondere hel, Lokantarika »de tusschen-

wereldsche" geheeten. *

De aarde wordt verdeeld in 4 werelddeelen : 1. Uttara-Kuru, het land

der Hvperboraeërs en zaligen in het paradijs, ten Noorden van den Meru;

2. Jambudwipa of Indië ten Zuiden; 3. Westelijk-Godana ten We.sten;

4. het verblijf der Oostelijke zaligen ^ ten Oosten. Do voorstelling in den

' Een ovcrzinht liiervaii vindt mi'ii in ilcn coniTnentaar, toegeiliclit aan den Wcdawvasa

(d. i. Wishpu, als verzamelaar van de sagen en kundigheden der ondheidl, op Patanjali's

Y oga- leerboek , S, 25. In den teksl luidt de regel: "de keunis der werelden (gewordt den

Yogin) ten gevolge van volledige eonrentratiiï des geestes o]> de Zon."

' Het volledigste overzicht van de niystisehe cosmologic der Z, Buddhisfen geeft llardy

Man. of B. 1 vgg. en in diens liegends and Theories of the Hiiddhists, 80 vgg. Bij gehrek aan

voldoende broimen is ons overzicht hoofdzakelijk aan deze werken ontleend.

' T)eze berg — d. i. kim — neemt in de mythologie dezelfde plaats in als de Olympus bij

de Grieken; hij is het godenparadijs. Eigenlijk is het de Noorderkim, later de Noordpool.

Daarom wordt dan ook uitdrukkelijk gezegd dat .lUe hemellichten op bepaalde afstanden dage-

lijks om den Mem draaien.

* Het is volkomen duidelijk wat de wure bedoeling is van eetie hel. Het is, zooals trouwens

een naotal Indische woorden voor "hel" genoeg doen blijken, een -gat , opening, ledige ruimte".

5Ien wane niet d.it de voorstelling aan naieviteit haren oor.«]irong verschuldigd is; de valschc

voorstelling is jonger dan de ware. In een geschrift der N Buddhistcu wordt den Buddha het

volgende in den mond gelegd: "Ue hellen, o M.anju^ri , zijn verdicht door onwetende menschen,

die dwaselijk gelooven hetgeen niet bestaat; ze zijn het gewrocht hunner verbeelding;" zie

üurnouf Introd. 544. Dit is niet geheel juist : de uitvinders waren iets anders dan dwaas.

' Pfirwa-Wideha. Wideha is ook de naam van een gewest in Indic, maar daarmede heeft

dit pitrwa-wu/eAa niets gemeen dan den klank; wide/ia is "Cen liehaamlooze, zalige , henuding,

een geest" hetzelfde als mukta De term is bijzonder eigen aan den Yoga, bijv. Yoga-sutra, 1,1'.).

19
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Yoga is eenigszins afwijkend, in zooverre de aarde, in wier midden ile

gulden Sumeru staat, wel in 4 kwartieren, docli tevens in 7 werelddeelen

verdeeld wordt; de Jambu-boom ' en het daarnaar genoemde Jambudwipa

wordt insgelijks ten Zuiden van den Meru geplaatst.

De Buddhisten, althans de Zuidelijken, weten ook, dat, wanneer de

zon opkomt in Jambudwipa, het middag is in 't rijk der Oostelijke zaligen,

zonsondergang in Uttara-Kuru , en middernacht in Westelijk-Godèna.

De wetenschappelijke uitdrukking van dit feit der cosmische aardi'ijks-

kunde treft men in alle leerboeken der Indische sterrekundigen aan. Zij

verdeelen den evenaar in 4 gelijke deelen, ieder van 90 graden. Den

eersten middagcirkel trekken zij over Ujjayini, het hedendaagsche Ojein,

in Jambudwipa of Bharatawarsha. Waar de eerste middagcirkel den

evenaar snijilt, ligt volgens hen Lanka, Coilon. Op 90» Westelijk van

Ceilon ligt het werelddeel Ketumala - met de stad Romaka; op denzelfden

afstand Oostelijk het land der Bhadrafwa's met de stad Yawa-koti of

Yama-koti; ' op 90° Westelijk van Romaka ligt de stad der Gelukzaligen,

de Insulae Fortunatae der Romeinen. De Uttara-Kuru's zijn vei-plaatst

naar het Westen, maar blijven altoos natuurlijk 180° van Jambudwipa,

omdat Noord- en Zuidpunt ook even zoover van elkaar staan. ^

Elke sfeer bestaat uit drie boven elkaar liggende lagen. De laagste heet

Kamawacara, d. i. kwansuis: gebied der zinnelijke begeerten, maar in

werkelijkJieid: gebied van den schemer, 't eerste gloren; want hdma is,

' Dezelfde boom waaronder de kleine wouderdadige Siddhürtha zat bij liet ploegfeest.

^ Ketumala en Godfiua kunnen niet anders dan synoniemen wezen; ketu en go beteekenen

dan ook beide: lichtstraal, een licht. Mdla of mdld is krans; dat zou met ddna kunnen be-

doeld zijn, want dd is "binden", en ddma band, krans. Doch goddna zou ook kunnen be-

teekenen: «plaats waar de lichten afgesneden worden", en indien dit de oudste opvatting ware,

zou mdla niets anders zijn dan een gewestelijke uitspraak van mdra, dat dood en tevens Mara, de

schemering, aanduidt. Hoe het zij, op de kaart behoeft men niet naar Godana te zoeken.

2 Hiermede is zonder twijfel een geographische plaats gemeend ; het woord beteekent oogen-

schijulijk "punt van Java"; wellicht is Koetei op Oostelijk Bornco bedoeld. Andere hebben

aan Japan gedacht; niet onmogelijk.

Volgens Hardy Legends 99 zouden de voorstellingen der Buddhisten al zeer kinderachtig

wezen. Hij toont zelf op tal van plaatsen dat hij het onderscheid tusscheu dichterlijk-mythische

en wetenschappelijke voorstellingen niet begrijpt, zoodat zijne mededeelingen over dit onderwerp

niet te vertrouwen zijn.
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gelqk wij gezien hebben. In de cosmogoni'e hetzelfde als r%«, als Mdra.

Boven de Kamawacai'a verheft zich het gebied der duidelijk zichtbare

vormen, Rüpawacara, verdeeld in 4 trappen of perken van Mijnioi-ing

(dhi/uiia). Nog hooger is het gebied van 't vormenlooze of nn/.ichtbari'

,

ArCipawacara. Deze lagen zijn. op zicii zelf. niet hersenschimuiig- het zijn

mrthologisch-dichterlijke uitdrukkingen voor aanlvlak, luclit en hoogeren

hemel, of, wat op hetzelfde neerkomt, voor horizon vlak, sterrengewelf en

den grenze- en grondeloozen aether. Tijdelijk opgevat, zijn het <le drie

phasen van schemering, licht en verdwijning van licht. De Yogins kennen

die drie lagen of phasen onder den naam van: 1. Mahendra. il. i. Indra's

of Oostelijk gebied: 2. Prajapatya Mahal, d. i. des scheppers groot gebied; '

voorts Brahma's Janaloka en Tapoloka; Brahina's Satyaloka, d. i. waar-

achtige wereld. Ook in 't Buddhistisch stelsel vormen de tweede en derde

laag te zamen den Bi-ahma-hemel.

De eerste laag is de woonplaat.s van O godenklassen :
^ 1 . de vier

koningen der windstreken, d. i. in proza: de vier cardinaalpunten van (U-n

horizon: '2. de 3.3 Dewa's; 3. de Yaina's. d. i. de bewoners van Yama's '

rijk: -4. de Tushita's; 5. de Nirmi\narati's; 6. de Parinirmita-Wafawar-

tins. * Weinig ahvijkend luidt de opsomming dezer schemerwezens in den

Yoga: de 33 Dewa's; de Agnishwè,tta's, eene soort van voorvaderlijke schinnnen

;

de Ydmya's; de Tushita's; de Aparinirmita-Wacawartins en de Parinirmita-

Wafawartins. Hoezeer niet alle namen geheel duidelijk zijn, blijkt uit de opsom-

ming, dat de plaatsen aan die zes godenklassen toeg(!wezen alle gedacht worden

te liggen aan of vlak ondei- den horizon, tusschen nacht en dag, duisternis en

' Meer gewoon is de iia.im .M;ihiirliikii, iliit "g;liinswerelir' beteckeiit, eu dus nog diiiduliikei-

aan riipiti/jacara beantwoordt.

' Bij (Ic Yogins devjanlliiiya'a. Behalve deze goden worden in 't IJnddhistiscii stelsel tot de

Kima-laag of -wereld gerekend te Itehooren de .') [daatsin voor 1 . menschen ; 2. boozc geesten

;

3. itebiminen of spoken; 4. dieren; 5. holbewoners. Alles en nlles zijn er dus 11 soorten van

wezens die in het rijk van Kthna wonen.

' Yam» i» eigenlijk niet alleen de avond-, maar ook de morgenschemcring ; vooral duidelijk

komt dit uit in den Iranschen mythe van Koning Yinia. Bij de Germanen heette hij Twisko

(d. i. tweeling, wat Yama ook beteekent, en twecdonker, tustcAeu wezen).

* Wij weten dat Mlra, de schemcraar en dni>terling, ook VVa(;awartiu heet.

19"*
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licht. Al die oorden worden afgeschilderd als plaatsen van genengt, zoowel door

de Buddliisten als door de Yogins. Bijzonder genoegelijk is het verblijf

der Tushita's. ' Tegenwooi'dig vermeit zich daar de toekomstige Buddha,

de salliefderijke" Bodhisatwa Maitreya. ^ Ook de tegenwoordige Buddha ver-

wijlde daar, zooals wij weten, onmiddellijk vóói'dat hij in den schoot zijner

moeder drong als witte olifant.

De tweede laag, de Rüpa-dhatii of Rïipawacara, wordt verdeeld in

16 stukken. ' Dit getal, zijnde tweemaal de acht windstreken, dient ter

aanduiding van een gelieelen cirkelomtrek. Verdeelt men den cirkel tlien

de liemellichten gedurende een etmaal doorloopen, in zestien stukken, dan

zullen acht er van hij dag, de volgende acht bij nacht boven den gezicht-

einder staan. Men kan echter het zichtbare uitspansel in 16 segmenten

afdeelen. Het gansche gebied omvat 4 trappen van Dhyana's ,
* d. i. Mijmerij

,

Mijmerplaatsen. Al de bewoners dezer hooge gewesten staan niet meer

onder den invloed van kCima, kennen dus noch zinnelijke genoegens noch

pijn, en volgens de Yogins leven zij van dhydna. ^ De eerste trap van

Dhyana woi'dt ingenomen door: \. de Brahmaparishadya's, degenen

die rondom Bralima, — hier vermoedelijk de Poolster — gezeten zijn;®

2. de Brahma-purohita's, zij die Brahma tot voorzitter hebben of de hoofd-

beambten van Brahma, waarmede denkelijk de Zeven Wijzen, de sterren

van den Grooten Beer bedoeld zijn; 3. de Groote Brahma's. Een synoniem

' Dat belioort zoo, want tushita beteekent «voldaan, tevreden." Zulks neemt niet weg

dat de oudere en ware zin een andere kan geweest zijn.

' Alle Bodhisatwa's zijn liefderijk of menschlievend, want het zijn alle variëteiten van

Mitra , de Morgenzon , en mitra beteekent ook : vriend.

' De Röpabrahmaloka en Arüpabrahmaloka maken te zamen den Bralimaloka uit. Üe termen

worden nu eens ruimer, dan weer enger opgevat.

* Dhvana kan in de cosraogonie evengoed licht als geschemer aanduiden.

' De term is dlnjandhdra , wat in geestelijken zin kan opgevat worden als «zich toeleggende

op Dhydna^''

" Bij sommige N. Buddhisten vindt men instede van deze de Brahmakayika's , degenen die

tot het Brahma-korps behooren. De Lalitaw. 170 heeft daarentegen Brahmakayika's en Brahma-

parishadya's , en dit komt overeen niet het stelsel der Yogins, die in den l""" Brahmahemel,

Janaloka, plaatsen: de Brahma-purohita's ; de Brahmakayika's; de Brahraa-mahakfiyika's en de

Onsterfelijken. Deze Onsterfelijken kunnen niet anders zijn dan de uit andere Indische bronnen

bekende bewoners van de Noordpool.
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van dit laatste is Cikhin, dat, onder andere, een komeet, maar ook vuur

kan beteekenen. Ter vertaling bezigen de Eiiropeesche geleerden den teini

Aai-tsengel.

Den tweeden trap van Dhyiina nemen in , achtereenvolgens : 1 . de

Parittabha's, de goden van beperkt schijnsel; 2. de Apramanabha's , die

van onbeperkt schijnsel; 3. de Abhaswara's, de min of meer schijnenden. '

Tot het derde Dhyana behooren de verblijven: 1. der Paritta-cubha's

,

de hemelingen van beperkte helderheid; 2. der Apramana-cubha's , van

onbeperkte helderheid ; 3. der Cubliaki-tsna's , der gansch en al helderen. -

De goden van het vierde Dhvana zijn: 1. de Brhat-phala's ;
' 2. de

Asanjfia-satwa's , zij voor wier wezen men geen term heeft ; kwansuis

:

onbewTisten van wezen ; 3. de Awrha's ;
* 4. de Atapa's , die zonder gloed

zijn; 5. de Sudarga's, de goed zichtbaren; 6. de Sudargana's , die schoon

zijn om aan te zien: 7. de Akanishtha's , zij onder wie er geen jongste

of kleinste is. De laatsten zijn de ^laruts , da geesten van onweer, storm

en weèrlicht, wier bijnaam van .Vkunishtha uit den Weda bekend is.

Het lijdt geen twijfel dat ook de zes vorige groepen de raadselnamen van

meteorische verschijnselen zijn. Volkomen duidelijk is het dat de punya-

2)rasawa's dezelfden zijn die in de gewone taal de garhha's der wolkon

genoemd worden. De Brhatphala's kunnen iets soortgelijks wezen ; tle

Sudarfana's de büksemkransen , enz, In den Yoga beantwoordt aan deze

afdeeling niets , tenzij men de bewoners van den Maharloka : de Kumuda's,

Rbhu's, Pi-atardana's, Anjan^bha's en Pratltablia's . vergelijken wil. Wij

zouden die vergelijking zeer gewaagd achten.

Hooger of dieper — naar men wil — eu verder dan do Rüpadhatu ligt

' In den Yoga wordt deze afdeeling de Tapoloka, de jtlueJhemel ,
genoemd; zij omvat de

Abhilswara's; de Maliubhlswara's , die een groot schijnsel hcbleii ; de Satjamaliabhuswara's , de

in waarheid groot scliijnscl verbreidendcn.

* In 't Pali : Siibliakinna, d. i. helder gestrooid of vers|ireid.

" Pali: Wchapphala. Of dit het ware aeijuivalcnt van briiatphala is, durven ne niet be-

slissen; het laatste kan, krachtens zijn etymologie, beteekenen: «grootelijks vruclitbrengend ;

en : groot loon hebbende."

' Bij de Noordelijken eenigszins anders: ). ilc Anabhraka's, de wolkenloozen ; 2. de

I'uvj'aprasawa's, wier geboorte htilzaani i- ;
''>. de Hrhat-i]h:il:i'> ; 4. de Asaüjni-satwa's
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de verschijnsellooze wereld , de hoogere Brahnia-liemel. Deze wordt verdeeld

in vier plaatsen: 1. die van het Akafanantya , de oneindige ruimte;

2. die van het Wijfiünantya . het einde van onderscheiding en begrip;

3. die van 't Akincanya , liet nieuiedal; 4. die van 't Naiwasanjna-

nasafijna , waai'van men evenmin begrip als geen begrip heeft , wat onuit-

spreekbaar is. De Yogins noemen dezen verscliijnselloozen Brahmahemel

den Satyaloka van Brahma en plaatsen daar insgelijks 4 groepen van

goden : de Acyuta's, de Ciiddha-niwasa's, de Satyabha's en de Safijnasanjüins.

Het doel van den wijze moet zijn : zich van de lagere , meer gekleurde,

minder reine streken in den geest te verhefl'en tot de hoogere gewesten

van den vlekkeloozen aether of di' ijle niinite. Zoodra hij deze in waar-

heid bereikt heeft, zal hij ook verlost zijn van liet wereldsch bestaan.

Noch in dit streven , noch in het medegedeelde wereldstelsel is er iets

eigenaardig Buddhistisch te ontdekken ; beide is door en door Indisch.

Noch de oorsprong noch de toepassing van het stelsel is hot werk der

Congregatie; ze vond dit hij haar optreden kant en klaar. '

2. SOORTEN VAN WEZENS.

De werelden zijn bevolkt met tallooze wezens , die naar gelang van den

toestand waarin zij verkeeren tengevolge van hunne verdienste in vroegere

existenties zich laten verdeelen in 5 klassen: 1. goden; 2. menschen

;

3. schimmen van afgestorvenen of spoken ; 4. beesten ; 5. heibewoners.

Er is evenwel nog eeiie andere, zuiver mythologische indeeling der wezens,

beginnende met de lioogst begaafden in geestelijk vermogen , d. i. in

lichtverinogen , en eindigende met dezulken die in volstrekte duisternis

verkeeren. De grootste lichtgevers zijn dan de Buddha's, de zonnen.

Den tweeden rang nemen de Pratyekabuddlia's in ; den 3'''^° de Arhats

;

den 4''''" de goden, Dewa's ; den 5'^™ de Brahma's ; den 6'^'^" de Gandharwa's,

zekere lichtgeesten die de hemelsche zangkoren vormen ; den 7'^'=" de

' Men make niet hieruit op dat het der Kerk tot <ci-ieve moet aangerekend worden dat zij

behiehl wat goed was of haar zoo toescheen.
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Ganida's
,

gevleugelde wezens , die nu eens als vliegende bliksemstralen

,

dan weer als zonnearenden voorgesteld worden ; den 8''™ de Naga's

,

Nikkers, gewoonlijk afgebeeld als menschen met een slangenkroon op hot

hoofd; den 9'^«'' de Yaksha's, een soort Dwergen of Elven; den lO''"" do

Kumbhanda's, ' aardmannetjes of kabouters; beide, Yaksha's en Kum-

bhanda's zijn schattenbewaarders , evenals de Elven en Dwergen der Ger-

maansche mythologie; zij zijn soms goed-, soms kwaadaardig. Den 11 'i^'"

rang nemen de Asura's of Demonon in; den 12'^<"' de Rakshasa's of

Reuzen, Titanen of Giganten; den iS'^"' de Preta's of schimmen der

afgestorvenen, spoken. Eindelijk komen ten 14''™ de bewoners der

helsche duisternis.

Voor zoover deze wezens overvloedig bekend zijn uit de mythologie van

andere volken, vereischen zij geen nadere beschrijving. Bij de overigen

hebben wij iets langer stil te staan.

Op den eersten blik schijnen de Pratyekabuddha's eene schepping te

wezen van 't Buddhisme. Het woord zou kunnen beteekenen seen bijzondere,

particuliere Buddha," en wordt dan ook officieel aldus verklaard, hoewel

de opgegeven zin veel op onzin lijkt. Terwijl de Buddha's hun licht ook

voor andere wezens laten schijnen, het pad verUcliten dat tot Niiwüna

leidt, lichten de Pratyekabuddlia's louter voor zich zelven en kunnen zij

wel zelven het Nirwina bereiken, doch missen ze ten eenenmale het ver-

mogen om andere wezens van de kwalen des bestaans te verlossen. Ook

is het een vast kenmerk van een Pratyekabuddha . dat hij nooit tegelijk

met eenen Buddha leeft; hij opunbaail zich uitsluitend in ln't tijdvak dat

verloopt tusschen het Xii'wana van den eenen Buddha en de o]il<(inist van

den volgenden, d. i. tusschen zonsondergang tot zonsopgang. De Pratyeka-

buddha kan derhalve alli'eu 's nachts schijnen, want over dag zwiilit zijn

licht voor dat van den Eénigen Buddha. Bedenken wij dal ile snoode

Dewadatta na zijnen ondergang op 't einde der maand, na een kalpn,

d. i. een dag, als Pratyekabuddha iierljoren wurdt, dan herkennen wij

' De eigenlijke Sanskritvoriii van dit woord is KAslimuiid»
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in deze personages onze oude bekenden, de O dwaalleeraars, de vijf pla-

neten en de Maan. Nu is liet ook klaar dat het zeer geestig bedachte

woord op te lossen is, niet in pratyeha on buddha, maar in prati en

ekabuddha, zoodat het beteekcnt: wedergade of wederpartijder van den

Eénigen Buddha. Wij kunnen het dus zeer gevoegelijk vertalen met

Antibuddha.

Na de Zon, en de Maan met de planeten, komen de sterren. Deze

worden in de Buddhistische mythologie aangeduid met den titel van Arliat,

d. i. magi.ster, magistraat; niet ongepast is de vertaling »een heilige;" ze

breidt een stichtelijke tint over die figuren der monnikenmythologie uit

en geeft vrij wel den indruk weer dien het woord op het gemoed van

den geloovige maakt. De Ariiats lieeten ook Mukta's, verlosten ' en

Arya's, mee.sters, eerwaardigen. Er zijn ook aardsche Arhats, of zooals

andere Indiërs plegen te zeggen: Rshi's, Gurus; dat in de medegedeelde

opsomming bovenmenschelijke Arhats bedoeld zijn, spreekt van zelf; men

behoeft daarvoor de lijst slechts te doorloopen, waarvan de mensch zorg-

vuldig is uitgesloten.

Alle Arhats onderscheiden zich door Iniitengewone gaven. Vooreerst

bezitten zij eene vierledige bovenzinnelijke begaafdheid ^ voor het doel, de

bedoeling of de zaak ; voor de Wet (den Dharma) of de natuur der dingen

(de dharma's); voor de exegese, woordgronding of afleiding; voor tegen-

woordigheid van geest in 't spreken, in 't dispuut. ^ Daarenboven zijn zij

' Iii den ouiiereu tijd moet mid-ta ook eenvoudig een wijze, wijsgeer beteekeud hebben,

zooals reeds vroeger is opgemerkt

' De term is PatisambhidTi, moeielijk met zekerheid te verklaren, daar hij nooit dan in eene

be|iaalde verbinding voorkomt. Etymologisch zou het woord zoowel «onderscheiding" als

"bijzondere verbinding" kunnen aanduiden. De N. Buddhisten hebbeu daarvoor pratisamwid

,

besef; wat stellig niet het oorspronkelijke woord is, zooals bereids door Childers gevoeld is

(Pali Dict. 3C7). Mogelijk is snmhhidd ontstaan door omzetting uit sambidhd, van sam-

wldkyati, doorschieten, doordringen. In beide gevallen zou het samengestelde woord synoniem

zijn met moksha of muUi, in de oudere opvatting van grondige wijsheid, of vau aangor-

ding, en tevens in die van bevrijding, het losgelaten worden. Aangezien mttkta en yukta iu

ééne opvatting samen kunnen vallen en sambheda = samyoga is, kan patisambbida = pra-

iisamyoga wezen.

' In Milinda Panha 340 schijnt vaardigheid in dialektiek bedoeld.
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begaafd met 5 of 6 soorten v:\ii lioojrere kennis (Abhijiïa), als daar zijn:

1. toovermacht; '2. liet lienielstli oor, zoodat men alle geluiden in 't heelal

vernemen kan; ' 3. het vei-mogen om te bevroeden wat in andei'er

gemoed omgaat; 4. de kennis van oen vroegeren staat; 5. het hemelscli

oog, waardoor men ziet wat er op het wereldrond plaats heeft - en waar-

door men weet hoe de verschillende wezens ia de onderscheiden werelden

sterven en herboren zullen worden. De 6''« Abhijna is de kennis ten

gevolge -waarvan de smetstoffen vernietigd worden. Een onmiddellijk gevolg

van de algeheele verwijdering van smetten is het Nirwana, en daarom is

het verklaarbaar dat als een dor kenmerken van den Arhat de bereiking

van 't Nirwana wordt opgegeven. Reeds in een der oudste boeken der

heilige schrift ' komt de Arhat voor als liegaafd met de 6 Abhijna's. In

den ouderen tijd van het Buddhisme werd het Arhatschap ook bereikt

door vrouwen, * hetgeen even nattnulijk is als dat zidks later zich niet

meer heeft voorgedaan. Immeis de wai'e Arhats zijn de sterren, inzon-

derheid de zoogenaamde maanhuizen of zonneherbergen , en daaronder

komen ettelijke vrouwen voor, zooals Rewati, Rohini. Jyeshthii, Citra, enz.

De Arhats welke eershalve zoo genoemd worden, omdat zij als sterren

van de eerete grootte onder de menschen schitteren, staan op den vierden

en hoogsten trap van heiligmaking. Over hen zullen wij later te spreken

hebbon in verband met de Srotaapanna's, Sakrdagamins en Anagamins.

De i trappen van lieiligmaking hangen ontwijfelbaar samen met even

zooveel phasen van een hemellicht, maar zijn in het stelsel zóó vergeeste-

lijkt — sit venia verbo — dat het raadzaam schijnt er op deze plaats

niet verder over uil te weiden.

Hetzelfde vermogen venverft zich de Yogin ; Yogasütra 3 , 40.

» De sterren liectcn de "Spionnen vim Koning Wnrni.ia" , de Jiiizend oogen dus hemels.

Cullaw. G , G , 2.

» Om het .Virwi'nia te bereiken moet men een Arhat of een Bnddha wezen. Vronwcn

kunnen geen Unddha's worden; ze werden ook geen .\rhats — behalve in de mythologie; zij

kannen derhalve, volgens het stelsel, zicli niet verheffen tot het Nirwflua. Volgens den

Wcdènta kan ccne vrouw evengoed als een man de verlossing deelachtig worden. Daaruit

volgt dat de vrouw bij de Uuddhistcn lager geplaatst wordt dan in den Wedünta. Hoe laag

de vrouw gesteld wordt, zullen we later zien.
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Hoe duidelijk de natuunuythiscliu grondslag der Abliijna's ook zij, \n

hunne vervorming mag men ze beschouwen als de uitdrukking van de

hovoiizinnelijke geestelijke virtuositeit welke de Indische Yogins en wonder-

doende monniken zich toeschreven en de vrucht achtten van diep gepeins.

Dat beweerde meesterschap over de natuur heeft geleid tot de tooverij

der fakirs en het shamanisme der bonzen, ' en schijnt dus eer den naam

van lagere dan van hoogere wijsheid te verdienen, doch in oorsprong is

het noch gemeen, noch laag of populair: het is het uitvloeisel van eene

zeer schoolsche mystieke wijsbegeerte.

De bovenzinnelijke begaafdheden van den Arhat verzekeren niet enkel

verlossing voor hem zelven , maar zijn ook bevorderlijk aan het heil van

andere schepsels. Ze zijn bijzonder geschikt om de ongeloovigen en twij-

felaars van de waarheid der leer van den Tathagata te overtuigen en be-

keeringen tot stand te brengen. ^ Uit den aard der zaak konden ze

evenwel minder goed dienstbaar gemaakt w-orden aan de zedelijke opvoeding

des volks. Het is dus wel te begrijpen dat de Congregatie voor dit doel

meer partij getrokken heeft van het reeds in 't volksgeloof doorgedrongen

leerstuk der helsche folteringen.

De Zuidelijken kennen 8 voorname hellen, namelijk: Sanjiwa, San-

ghata, Kalasütra. Raurawa, Maharaurawa, Tapa, Pratapa en de diepste en

gruwelijkste van alle: Awici. '' Alle hellen, groot en klein, zijn 136 in

getal, buiten en behalve de Lokantarika-hel of open ruimte tusschen de

sfeeren, waar de schimmen rondwaren. De Noordelijken bezitten 8 heete

hellen, die nagenoeg dezelfde namen dragen als de bovenvermelde; en voorts

8 koude: Arbuda, Nirarbuda, Atata, Hahawa, Huhawa, Utpala, Padma

' Bonze is het Sauskr. wandya, weleerwaarde, een titel aan de monniken gegeven. Shamane

is het Prakrt en Pali Samai.io, Sanskr. Cramano, asceet.

' ])e hekeeringen gewrocht door den Buddha, die tevens de hoogste Arhat is, geschieden,

zooals de Legende ons leert, alle in een jiunt des tijds. Van hem kan men met recht zeggen

:

hij kwam, zag, overwon. Werkelijke jjreeken of sermoenen houdt hij voor reeds hekeerden,

il prïche les converüs.

' Wij hebben reeds vroeger gelegenheid gehad op te merkeu dat awici niets anders is dau

het laagtepunt, het nadir. Het is een gewestelijke bijvorm van awdci, laagtepunt, ge-

voniid als udici, hoogtepunt of noordstreek.
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en Mahapadma. ' Al deze plaatsen van foltering verschillen in aard en

strekking niet van die welke bij de iiii't-liuddliistische Indiërs vermeld

worden; zelfs de namen komen grootendeels overeen. - De beschrijvingen

en afbeeldingen welke de Buddhisten van hunne hellen geven, gelijken tot

in kleine bijzonderheden toe op die welke in 't Europa der Middeleeuwen

in zwang waren, met dit onder.sc-heid dat de Indische hellen meer het

karakter dragen van vagevuren. want de helsche straffen kunnen volgens

Indische begrippen niet eeuwig duren. '

3. BOnmSATWASCHAP ALS VOORBEREIDING TOT BXJDDHASCHAP.

LEGENDE VAN WICWANTARA.

De bewoners der pikdonkere hellen nemen de allerlaagste plaats in

't heelal in; daarentegen zijn de Buddha's de hoogste en luisterrijkste

wezens. Alvorens nochtans die hoogte te bereiken heeft elke Buddha veel

existenties als Bodhisatwa ' te doorworstelen: hij begint van onderen op,

juist als "Wishnu, die ook adhokshaja , onder het gezicht, d. i. den gezicht-

einder geboren, ^ heet. Door de mate van verdienste welke hij zich

vroeger vei-worven heeft en door do trapsgewijze toename in reinheid en

' Burnouf Introd. 201. In andere bronnen vindt men nog andere, en zelfs voorname

hellen genoemil, o. a. Agnigliata, (Jalmali, Hiha-Tapana , Andhakale (Magadhisch voor Andlia-

kara), Cïtodaka, Asicclieda, Cambara, 1'retayana , Pretauagara , \Vajrai,'aila; alle in den

Kirapda-WyAha voorkomende.

' In Manu 4, 88 en Yajnawalkja .'! , 222 worden alles en alles 21 Ijollen opgesomd. In

den Yoga daarentegen 7 hoogere of in "t luchtruim gedachte hellen: Mahakala , Ambarislia,

Raurawa, Jlahfiraurawa , KalasAtra, Andhafumisra — ci'n ontbreekt .— en evenzooveel onder-

aardschc hellen of onderwerelden: Mahatala, Rasatala , Atala, Sutala, Witala, Talatala, Pfiti'ila.

' Voor de geschiedenis van 't verkeer tusscheu Azië en Ënropa in de Middeleeuwen is hel

van niet weinig belang de Buddhistischc voorstellingen der hellen, in woord en beeld, te

Iccren kennen, doch dit ondcrwerj) ligt buiten ons bestek.

* Bodhisatwa kan beteekenen een ontwakend of opwekkend wezen ; ook : hij wiens wezen in

oi>gcwektheid , kennis of in opwekking bestaat. In den Yoga wordt buddliisatwa gebruikt

om aan te duiden het bewustzijn of verstand in bestaansvorm, het levend bewustzijn, de

werkzame rede; bijv. in den commentaar oj) Yogasütra 2, 18; 3, IS.

- Ook van den Gcrmaanschen Siddhurtha, den edelen koningszoon Siegfried, wordt iu 't Nibe-

lungcn-lied gezegd dat hij «wies in de Nederlanden." De burcht waar hij geboren werd,

la); bij Xanten aan den llijn , dat dus aanspraak er op heeft het Westcrsche Kapilawastu

te hectcn.
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licht, verheft oon Bodliisatwa zich, al rijzende, tot de wereldverlossende

taak eens Tathagata's.

Het ligt in den aard van een Bodliisatwa dat liij rnenschlievend is,

want de naam van de rnorgenzon, Mitra, is gelijkluidend met mitra,

vriend, bondgenoot, * en om dezelfde reden weet men thans reeds — ja

men wist het bereids vóór ongeveer tweeduizend jaar — dat de Buddha

dien wij nog te verwachten hebben Maitreya, naneef van Mitra, zal ge-

naamd worden. Ook Wishnn, die niet alleen is, maar ook zijn zal, is

bekend onder denzelfden naam van Maitreya.

In de baan van eenen Bodliisatwa onderscheidt men drie tijdstippen

:

1. dat van de opkomende gedachte ; 2. van 't vaste voornemen ; 3. van de be-

noeming - waarbij hij gedoodverwd wordt als aanstaande Buddha door

den destijds levenden Buddha. Hij moet veel daden verrichten , aan

menige verplichting voldoen eerdat hij zijn doel bereikt. Iemand die zijn

dnel bereikt lieeft , heet in 't Sanskrit Siddhurtha. Het zou dus kunnen

schijnen alsof Cuddhodana's zoon bij voorbaat zoo genoemd werd , doch

de zaak laat zich ook zóó verklaren dat de tijd tusschen de geboorte en 't

Buddhaschap moet voorstellen het verschil tusschen de opkomst der eei'ste

zonnestralen en 't oogenblik waarop de bol of halve bol boven den ge-

zichteinder is ; of wel tusschen den aanvang van het sterrekundig en dien

van het burgerlijk jaar. De typische Siddhiirtlia had 35 jaren noodig

vóórdat hij geheel Buddha werd. Vergelijkt men dit met het getal Jataka's

' Mitra is nu eens de Daggod, wanneer hij naast of in tegenstelling niet Waruna, den

beheerscher vau den uachtelijkeu hemel, optreedt; dan weer moet hij meer inzonderlieid de

Morgenzou wezen, wanneer naast hem en Waruna ook Aryaraau aangeroepeu wordt. Aryaman

lijkt dus oppervlakkig beschouwd de middagzon te vertegeuwoordigen, doch het woord beteekent

nagenoeg hetzelfde als miira , namelijk gezel, makker, zoodat de rollen tusschen Mitra en

Aryaman niet gemakkelijk te verdeelen zijn. Neemt men Aryaman als avondzon, de zou aan

de Westerkim, dan moet A\'arui.ia bcsdmuwd worden als het hoogere wezen dat beide omvat,

als de hemel. In dit geval zou Aryaman samenvalleu met Yama als heerscher van het rijk

in 't Westen.

» Verg. Hardy M. of B, 88; de tenneu bij hem zijn mauah, pranidhana, wfikpranidhana en

wiwarana, het laatste onderscheiden in een onbepaalde en eene bepaalde. Uit de inleiding op

de Jataka's zou men eerder opmaken dat de tijdstippen zijn: 1. het besluit (aMini7ï«Va); 2. de

voorspelling (viijdkarana) ; 3. het feestgejoel {haldhala), waarmede de Buddlia wordt inge-

huldigd. Bij de N. Buddhisten onderscheidt men 4 tijdperken.
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hij (Ie Noordelijken , lietwelk 'SA ' is , dan springt het in het oog dat

do ware vóórgescliiedenis van dnn C'akya-telg eerst met het begin \an de

legende eenen aanvang neemt. De verplaatsing van zijn voorbereidingstijd

in vroegere perioden , kaljJa's , zal slechts als middel gestrekt hebben om

ruimte te vinden voor stichtelijke verhalen omtrent zijne groote daden van

zelfopoffenng. Al die daden door Prins Siddhartha te laten volbrengen

,

ware te veel van de verbeelding gevergd. Buitendien stak er in die

voorstelling van een Bodhisatwaschap in vorige tijdperken geen letterlijke

onwaarheid , want men moet zich die halpa's , onbepaalde tijdafdeelingen

,

en asankhyd's , onberekenbare tijdperken . niet voorstellen als bijzonder

gi-oot , maar als onbepaald en onberekenbaar klein.

De deugden eens Bodhisatwa's bestaan in de 10 Volkomenheden of

volmaakte deugden, Paramitas of Parami's_. van: mildheid, zedelijkheid,

vei-zaking van 't wereldsche , vroedheid . geestkracht
,
geduld , waarachtig-

heid . vastberadenheid , vriendelijkheid en gelijkmoedigheid. ^ Elke Vol-

komenheid wordt weder verdeeld in drie graden : de gewone , de geringere

en die in den hoogsten zin des wnoi'ds. ledere Bodhisatwa oefent die

deugden in alle drie graden uit. Bovendien heeft een Bodhisatwa nog

37 andere eigenschappen te bezitten die een vereischte zijn om de hodhi,

ilo ontwaking of kennisse, te bereiken en daarom hodhlpakshika, il. i.

ontwaking of kennisse begunstigend, daaraan bevorderlijk, genoemd wonlcn.

Deze eigenschappen welke zoowel den liodliisatwa's als den Arhats toe-

komen , zijn in de volgende 7 kategoriën vervat

:

I. De 4 soorten van l)edai;iitzaamheid of geheugen (smrtyupasthana) : in

lichamelijke verrichtingen; in gewaarwordingen: in gedachten; in plichlcn.

II. De 4 sooi-ten van behoorlijken toeleg of gepaste zorgvuldigheid:-''

Rhys Uavids, Budilliist JJirtli Stories, LXXXIX pii XCVIII. Jlet oude ollicieolc j.kU\

is 34, hetgeen met de laatste geboorte van den Bodhisatwa als Cuddhodana's zoon :i.') wordt.

• Bij de Noordelijken bedraagt het getal PUramika's gemeenlijk zes.

' Pali padhitna; in 't onzuiver .Sanskrit der N. geschriften: prahilna. Dit laatste, goed of

verkeerd, kan in geen geval uit den Palivorm ontstaan zijn, wel uit een l'rakrt pnlidna =:

Pali jindhdna. l>o bewerkers van den .\. canon zullen jiraliuna beschouwd hebben als be-

hoorende bij pra-hiiioti, evenals milna bij minoii, en dgl. Zelfs indien zij hierin gedw.i.ilil

hebben, bestond er eenc verontschuldiging voor hen, aangezien het adjectief prff^(7ö, oplcllcml.
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om liet nog niet aanwezige kwaail te sduiwen : het reetlt; aanwezige te

verwijderen ; toekomstige verdienste te verwerven ; bestaande verdienste

te behouden.

III. De 4 onderdeden van wondermacht (rddlii-pada) : de lust . de in-

spanning , de gedaclite en de redeneering , voor 't verrichten van wonderen

vereischt.

IV. De 5 (geestelijke) vermogens (indrit/a) : geloof, geestkracht, ge-

heugen of bedachtzaamheid, aandacht (of aandachtige bespiegehng) en vroed-

heid. Met hetzelfde woord worden ook de 5 zinvermogens aangeduid;

en, volgens andere bronnen, ook het vermogen om te gevoelen: genoegen,

leed , vreugde , droefheid en onverschilligheid.

V. De 5 krachten {bala) , die juist dezelfden zijn als de 5 geestelijke

vermogens. '

VI. De 7 bestanddeelen der Kennisse (hodhyanga) : herinnering of be-

dachtzaamheid , onderzoekingsgeest
,
geestinspanning , tevredenheid , bedaard-

heid , aandacht en gelijkmoedigheid. -

VII. Het achtvoudige edelpad of pad der Arya's.
•''

evengoed van pra-/ii als van pra-dhd kan afgeleid worden. Voor de juistheid van 't Pali

padlidiia pleit het Sanskr. [iranidhana en de uitdrnkking samddhim pracladliau in Lalitaw. 499.

Prahaija in den zin van -het laten varen", hoewel gelijkluidend, is een gansch ander woord.

' De reden dat de 5 bala's niet anders dan duiilieaten zijn van de 5 indrhja's zal wel

wezen dat in de oudere taal beide woorden volkonien hetzelfde beteekencn. Later, toen men

onder indrii/a meer bepaaldelijk zinverniogens, zin- en handelingsorganen verstond, heeft men

twee kategoriën iïemaakt van e'e'n , zouder de onderdeden der opsomming te veranderen. Trekt

men de overtollige 5 van 37 af, dan krijgt men 32 bodlipakshika eigenschappen, vermoedelijk

het oorspronkelijke getal. Anders is de symmetrie met de 32 hoofdkenmerken van "t Groote

AVezen verbroken. lutusschen heeft ook de Noordelijke overlevering dezelfde onderscheiding.

' De gelijkmoedigheid of onverschilligheid komt vreemd achteraan gesukkeld. Laat men

h.aar buiteu rekening, dan krijgt men C Ijodliijamja's , naar het model vau de 6 yogdnija's:

bedaard zitten; inhouding vau den adem (d. i. oplettendheid); zich niet laten aftrekken; goed

onthouden ; nadenken en geheel verdiept ziju in "t onderwerp. Men herkent hierin licht eeue

echt schoolsche beschrijving van de aan een ordentelijk scholier gestelde eischen, die overge-

bracht worden op deu studcerenden of philosopheerenden Yogin. Dewijl in de bodhjangas

in 't geheel geen plan te ontdekken is, mag men ze niet eeuigen grond voor eene wijziging

der Yogdnija's houden. Zelfs de toevoeging van «onverschilligheid" wordt dan begrijiielijk:

de jongen moet zich niet storen aan hetgeen zijn aandacljt kan aftrekken.

" Zie boven bl. 105
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Bij de dure verplichtingen die op oenen Bodhisatwa rusten
,

geniet liij

ook groote voorrechten. Zoo is hij bijvoorbeeld zeker, niet in een van

de 8 gi'oote hellen te zullen geboriM» worden — hetgeen trouwens van

zelf spreekt, dewjl de zon op het punt van op te komen reeds lang

't nadir, de hel Awici en andere vreeselijke oorden der duisternis voorbij

is. Ook wordt hij nooit als vrouw geboren — hetgeen voor Indië vol-

komen waar is . omdat alle woorden voor zon in de Indische taal van 't

mannelijk geslacht zijn. Vooi-ts wordt hij nooit in de vornienlooze wereld

geboren — óók waar , want die streek ligt verder dan de zon. Alles en

alles bezit hij 13 voorrechten, alle van hetzelfde allooi als de reeds vermelde. '

Een Bodhisatwa . hoe hoog hij ook sta. hoe dicht ook liij lu't punt

van volle ontwaking , is nog min of meer onder den invloed van harts-

tocht. Hij heeft het nog niet zoover gebracht dat hij alle menschelijk

gevoel heeft uitgedoofd gelijk de Buddha's ; neen, liij is nog vatbaar om

te handelen en verncht zelfs groote , roemwaardige daden van opoffering.

Daarom vormen de Jeesten - der Bodhisatwa's en inzonderheid die waarin

de voorgeschiedenis van Gautama-iniddha verhaalil wordt, het aandoenlijke

gedeelte der Buddhistisclie letterkunde. Om een denkbeeld van deze soort

van stichtelijke i'omanliteratuur te geven . ztdlen wij de geschiedenis laten

volgen van Wifwantara ,
^ den naam dien de toekomstige Siddhartha droeg

in zijn laatste aardsch bestaan vóórdal hij liet einddoel bereikt had.

JEESTE VAN DEX BODHISATWA WICWAN'TARA. '

In het .lambudwipa van den vooilijd was de hoofdstad van Cibi-land

' IJitvocripcr te vindeu in ile inlcidiTi^ op ilc .TAtaka's, vers 252 vgg. (in Itliys Daviils

Buddhist Birth Stories bl. .5.J).

' Awaditna, letterlijk ons «stuk", en soms ojigevat in den zin van een «stout stuk." Meer-

malen worden aviacldna en jdlaka door elkander gebruikt, een bewijs te meer isA jdtaka

eigenlijk niets anders beteckcnt dan "geschiedenis" of "stuk". Wegens liet hooge aanzien van

het te mededeclen stnk heet het ook Mahi-Jutaka.

* Pali : Wcssantara, waaruit door de N. Buddhistcn verkeerdelijk Wipwantara gemaakt is.

Het moest wezen WaifwAntara. Zoo straks zal aangetoond worden dat de gewone Sanskrit-

vorm hiervan is Wai^wiinara,

* Medegedeeld alleen in de Zuidelijke redactie, en wel volgens llardy M. of I!. 1 1 fi , omdat

de bron ons niet toegankelijk is, uitgezonderd enkele stukken er van in de Mil. ('auha.
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Jayaturfi. Daar regeerde Koiiinir Sanja ' en zijne voornaainste gemalin

was 1'husati, die vroeger India tot lieer en geniaal ^ gehad had en ge-

durende vier Asankhya's (onberekenbaar lange tijdvakken) en 100000

Kalpa'ï? den vurigen wen.seli had gekoesterd om de moeder eens Buddlia's

te worden.

O)) den bestemden tijd liaarde zij eenen zoon . die Wicwantara genaamd

werd naar de straat die zijne moeder voorbijging ten tijde zijner geboorte. '

Van het oogenblik af dat Idj geboren was — want hij kon reeds dadelijk

spreken — gaf liij blijken van zijne vriendelijke gezindheid. '

Toen hij den bepaalden leeftijd bereikt had ontving hij Madri, de

schoone koningsdochter van Cedi, ten huwelijk. Hun echt was zeer ge-

lukkig en zij hadden twee kinderen , eenen zoon , .lalin , en eene dochter,

Krshnajina. ^

' Sanja, als vader des Bodhisatwa's, moet een andere naam zijn van Tiiddhodana =: Warmia

(Ciwa). Maar de Maan en Ciwa (Warnna) worden weder gelijk gesteld om verschillende

redenen, o. a. omdat beide Soma heeten ; omdat zij tijdmeters zijn; omdat de maan uit water

heet te bestaan , enz.

- ])e voornaamste gemalin des Maangods is Roliiyi. Derhalve is Phusati ^ Kohipi en

moet het eerste synoniem of zinverwant wezen met het laatste. Daaruit is af te leiden dat

Plinsati, gelijk a priuri te verwachten was, aan een Sanskrit Prshati beantwoordt. Nu is

Rohipi niet slechts Aldebaran, maar ook, in Taittirija Sanhita 4, 4, 10, een naam van

Jyeshtha, en nademaal Jyeshtha Indra tot heer en gemaal (pnh) heeft, is het te verklaren

hoe Prshati nu eens de eerste gemalin van den Maangod heet, dan wcêr Indra tot pa<i gehad

heeft. Behalve Jyeshthu staat, volgens sommige, ook C'itra onder Indra, en citra eu prshati

beteekenen alle heide -bont."

' Dit lijkt raadselachtig, maar is het niet. Ue bedoelde straat, wiihi, is de Wai^wihtara-

wït/n j welke de 8 sterrebeelden der beide Bhadrapada's en lïewati omvat. Daar deze drie de

rij sluiten, spreekt het van zelf dat de latere Siddhartha — met wien een nieuwe jaarkring be-

gint — moet geboren worden in de Wai^wanara-wïthi. Of wessantnra d. i. wairwftntara eeae

wijziging is van v:aifwunara of omgekeerd , is niet licht uit te maken ; want waifwunara is

wel een overbekend woord , doch daaruit volgt nog niet dat het in dit verband oorspronkelijk

is; intusschen is het niet onwaarschijnlijk dat traipiyóitara slechts eene verbastering is ten-

gevolge eeuer etymologie.

* Spreken en lichten worden aangeduid door denzelfdeu woordstam, è/ia , enz. De Bodhi-

satwa sprak, d. i. liclitte, dus terstond; eu hij was ook dadelijk vriendelijk, want hij is Mitra.

Men had er bij kunnen voegen dat hij dadelijk lachte, zooals van Zoroaster terecht verhaald

wordt, want mltra kan men zóó ety mologiseereu dat er "t begrip van "glimlachen'' in ligt.

* Broer en zuster zijn dag eu nacht. Jalin, of liever Jwalin, is "de lichtende"" ; Krshnajina

"de in een zwarte vacht gekleede"' de nacht, liet schijnt echter dat ze in ons verhaal met

de Aijwins verward worden.
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Te dier tijde lieerscht(! er in Kalinga een liongersnood tengevolge van

gebrek aan regen. Als de vorst van dat land hoorde dat Wipwantara

eenen witten olifant ' bezat, die het vermogen had regen te veroorzaken,

zond hij acht brahmanen met het verzoek om het dier te mogen hebben.

De afgezanten kwamen te Jayatura aan
,

jui^it op eenen feestdag , toen de

prins op zijnen witten olifant gezeten naar de openbare weldadigheidsha

reed om zijne aahnoezen uit te deelen. Hij kreeg hen in 't oog en vroeg

hen waarom zij gekomen waren , en toen zij hem hunne boodschap mede -

gedeeld hadden, gaf lüj zijn leedwezen te kennen dat zij niet meer van

hem geëischt hadden, bijv. zijn vleesch of zijne oogen, aangezien hij

bereid was geweest hnn ook dat te schenken. Zonder dralen leverde hij

hun den olifant over. terwijl hij de woorden uitsprak: »moge ik hierdoor

Buddha worden!" De burgers, ziende dat de olifant van wien zij zooveel

nut hadden, weggevoerd werd, ijlden naar Koning Saiïja om hem met

tranen in de oogen te klagen over wat er gebeurd was. Safija beloofde

hun voldoening te geven en zijnen zoon zulk eene straf oji te leggen als

zij zouden eischen. Door 's vorsten welwillendheid eenigszins tot reden

gebracht, verklaarden zij zich tevreden indien de prins verbannen werd

naar de rots Wakragiri. -

Nadat de burgers weder vertrokken waren, zond Sanja een zijner

kanierheeren naar den prins, om dezen te vei-wittigen dat hij den volgenden

morgen de stad moest verlaten. Deze tijding baarde Wigwantara geen

kommer; alleen verzocht hij den kameilieer den koning te melden dat hij

den volgenden morgen aalmoezen wenschte uit te deelen om tien dag

daarna naar de wildernis te trekken. ' Na oi'der gegeven te hebben zijne

dienaren, olifanten, paarden en wagens in gereedheid te Ijrengen, * ging

' I). i. wolk.

' IJczc gebeurtenis is de tegenhanger van Küina's verbanning door zijnen vader. Nu is

Kiina de 34"" afstammeling van Ikshwilku (vgl. bl. 243) en \Vi9nantara de 34'"' geboorte van

den Bodhisatwa. Derhalve Rama en Vi^wantara zijn eigenlijk cc'n. Geen wonder dat de

geschiedenis van beide zooveel trekken van overeenkomst vertoont.

' KAma maakt zich daarentegen terstond gereed om te vertrekken.

* In afwijking hiervan zegt lUma tot SitA dal zij .il hare have en kostbaarhed.-n ...ui .1.-

'20
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hij naar Madri cii verzocht haar al hare have, den uitzet dien zij had

medegebracht, bijéén te brengen. In ilen loop van het gesprek stelde de

prins het verdienstelijke van 't schenken van aalmoezen in het licht en

zij verklaarde hem, zijne gevoelens volkomen te deelen. ' Daarop maakte

hij haar bekend met hetgeen de burgers geëischt hadden, doch verzocht

haar in het genot te blijven van de voordeelen liai'er positie en zich met

de voogdijschap over hunne beide kinderen te bolasten. Dit hoerende,

verklaarde zij liever met hem in den dood te gaan dan zonder hem te

blijven leven. ^ De koningin, die intusschen ook de tijding van de aan-

staande ballingschap des prinsen vernomen had, ^ deed eene vergeefsche

poging om haren gemaal op zijn liesluit te doen terugkomen, ofschoon

hij , met hare droefheid begaan , haar beloofde liun zoon , nadat hij eenigen

tijd in de wildernis zou vertoefd hebljen, terug te roepen.

Den volgenden dag,^adat de verschillende schatten, ieder van 700 stuks,

bijeengebracht waren, gaf Wipwantara order de bedelaars te vergaderen

en hield hij uitdeeling onder hen van de geheele veraameling , bestaande

uit olifanten, paarden, stieren, buffels, koeien, maagden, jongelingen,

meisjes en knapen, benevens goud, zilver en allerhande juweelen en

paarlen. * Zoodra de deuren der schatkamer geopend werden, stortte zich

de schare van bedelaars gretig, als even zooveel bijen die naar een bosch

bedelenden of monniken, en aan de dienaren moet sciienken. Toen liij bij haar kwam om de

tijding van zijne verbanning mede te deelen, «kon hij zijne droefheid niet bedwingen." Hoogst

opmerkelijk is het dat de commentator op 't Rümayaoa, II , 26 , 7 , al zijn best doet om die

woorden weg te cijferen, klaarblijkelijk omdat naar "s mans meening het niet past dat R^ma,

die dan toch ée'n is met Wishiiu, het hoogste wezen, zoo menschelijk guvoelt. De Bodhisatwa

beantwoordt aan bet ideaal van den kwezeleuden commentator.

' In hoofdzaak Itamay. II, 30; de toon in het gedicht is wereldscher en te gelijker tijd

ernstiger.

' Hiermede komt overeen de schoone rede vau Sita in 't Ramay. II, 27. Sita is de

vruchtbare aarde; ook Madri moet het zijn als gade van den Bodhisatwa. Daar Wi9wantara

en Siddhartha wederom twee verschillende namen zijn voor hetzelfde wezen , moeten ook de

vrouwen dezelfden zijn. Inderdaad wordt Madrt uitdrukkelijk met Yaijodhara vereenzelvigd,

van welke laatste wij reeds uit andere gegevens wisten dat zij de aarde was.

' In 't Ramay. verneemt Kau9alyu, Rama's moeder, het bericht uit den mond van haren

zoon zelven.

' Rama en Sita deelen hunne have en kostbaarheden uit. Ramay. II, 33.
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vliegen welks bloemen pas onthikrii zijn. ' Soiuniifre namen zijden stnOVn,

kransen, gewaden; andere koz(>n lijfsieraden , ringen of Icronen. Hierna

schonk ook Madri hare kleederen, juwoelon en andere kostbaarheden weg.

Toen de echtelingen bij hunne ouders gingen afscheid nemen, -^ deed

de koningin nog eene poging om Madrl te overreden bij haar to

blijven, omdat zij in de wildernis zooveel ongemakken zou te verduren

hebben, docli de prinses antwoordde dat zij liever met haren echtgenoot

in de woestenij wilde leven dan zonder hem in de hofstad. De prins zelf

schilderde haar de gevaren af die er van wilde beesten en slangen te

verwachten waren, doch zij verklaarde zich daardoor niet te laten af-

schrikken. ^ Toen gaf hij zijnen wensch te kennen dat zij althans de

beide kinderen zou achterlaten, die. in plaats van weelderige rustbedden

te hebben, op de harde i'ots zouden moeten slapen; '' in plaats van keurig

voedsel te nuttigen, zouden moeten leven van vruiliten. " Docli zij ant-

woordde dat zij hare kiiidei'en bij haar wilile hebben evenzeer als haren

echtgenoot. Di' hovelingen en andere der tcgenwoordigen weenden luide

gelijk een wcnnl van Salboomen huilt, lieroerd door eenen onstuimigen

wind. De edellieden brachtc^n toe-n den wagen ^ voor en Madri besteeg

dien met haar dochtertje in den arm en hari>n zoon aan de liand.

Nadat Wifwantara zijne ouders eerbiedig gegroet had, liet hij do hove-

lingen vertrekken en gaf goeden raad aan de burgers; ^ hierop verliet hij

' Ook hier, gelijk zoo vaak elders, bevat de vergelijking het eigenlijk bedoelde ondcrwerj).

In werkelijkheid zijn de bijen de hoofdzaak. Ilct vertrek naar de wildernis, de wiwdsa,

speelt dus bij den aanvang der lente. In 't Ramayapa duurt de verbanning 14 jaar, ver-

moedelijk de helft der maanhuizen (27 of 28), dus écu ayana, halfjaar. Vandaar de titel

"lUma's ayana"

' Het afscheidsbezoek in 't Kaïnay. II , 34.

' Hiermede komt overeen, gedeeltelijk woordelijk, Rainay. II, 28, 19 vgg.

' Ramay. II, 28, 11; met dit onderscheid dat er niet van de twee kinderen sprake is,

want die worden Rama en Sita eerst veel later, na den terugkeer uit de ballingschap en de

inneming van Lanka, geboren.

' Ramly. t. a. p., 12.

« Te vergelijken Ramiy. 1 1 , 40 ,11.

' De toespraak van Rama tot de burgers die hem uitgeh-idc deden staat Ramay. 11 ,
40.

'20*
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ile stiul on t(i(i^' iionrilwiuirts. ' Di' koiiiiiu;in zomi h('m i'lmi fluizondtal

wagens met allci'lri nuttige en ko.stbare dingen bevracht achterna, doch

het echtpaar gaf alles aan aalmoezen weg.

Niet lang na hun vertrek kwamen twee brahmanen in de stad om

naar Wifwantara te vragen en toen zij ontwaardon dat hij naar de wil-

dernis vei'ti'okken was, vi-aagden zij of hij ook iets medegenomen had.

Zij kregen tot bescheid dat hij niets mee genomen had dan eenen wagen.

Toen gingen zij hem achterna en verzochten hem op te houden en hun

de paarden die den wagen trokken af te staan. Zonder dralen werd aan

hun verzoek voldaan, doch India, die merkte wat er gebeurd was, zond

vier engelen onder de gedaante van paarden, welke zichzelven voor den

wagen spanden en dien voorttrokken. '^ Ondei- weg riep een andere brah-

maan: »Heer! ik ben oud, zwak en vermoeid; geef mij uw wagen!" En

de prins stond nu den wagen even bereidwillig af als vroeger de paarden.

De prins droeg toen zijnen zoon en de prinses hare dociiter , en hoezeer

zij veel leden van de ruwe wegen was hun gemoed vervuld van tevreden-

heid bij de gedachte aan de liefdegaven die zij uitgedeeld hadden. Al

voorttrekkende bereikten zij eindelijk eene plaats in het rijk van Cedi,

van waar Madri bericht zond ' aan haren vader om hem te verwittigen

dat zij aangekomen waren. De koning ijlde met 60000 prinsen naar de

plaats en was niet weinig verbaasd over hetgeen hij aanschouwde. Hij

vraagde of Safija ziek was dan wel of eenig ander ongeluk gebeurd was,

en waar zij hun gevolg en de wagens gelaten hadden. Wifwantara deelde

' Rima daarentegen gaat znidelijk. Onze jeeste blijft zieli gelijk , w.int het stuk speelt in

de lente, en dan gaat de zon noordwaarts. Hania's tocht moet beginnen öt' op 21 Juni 61' bij

de lierfstnachtevening. i)e overeenstemming tusschen de aangegeven punten in de beide ver-

halen is zóó groot dat ze onmogelijk aan toeval te wijten is. Uat het eene verhaal die trekken

aan 't andere ontleend heeft, mag betwijfeld worden. Wel houden wij het voor waarschijnlijk

dat beide uit een gemeenschap]ielijke oude bron geput hebben. Intussclien ware het voorbarig

hieromtrent iets stelligers te zeggen vóórdat men den grondtekst van Wi^wantara's geschiedenis

in de beide redacties kent, want het komt juist op kleine trekken aan die in de vertaling

uitgewischt zijn.

" Het voertuig van Indra en de A9wius heet in den Weda swayukli, wat zich van zelf

aanspant.

' Door wien , wordt niet er bij gezegd.
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de reden mcè waai-om zij de stad verlaten hadden. De konini;- van C'i'di

noodigde hem ilaarep nit, in zijn plaats te regoeren. en ti)en dit welwil-

lend aanbod werd afgeslagen, liet de vorst de plaats waar zij zieli be-

vonden behoorlijk in orde brengen en \ersieren en wist hen over te Ivalen

daar eene week te vertoeven. ' Gednrende dien tijd genoten zij een gul

onthaal, doch nadat de week verstreken was zetten zij hun toeht naar

Wakragiri voort. Op bevel van Indra maakte Wigwakarman , de kunste-

naar- der goden, twee hallen, eene voor Wiewantara, de andere voor

Madrl en de twee kinderen. Zij kleedden zich op ile wijze van kluizenaars

en onderhielden geen verkeer niet elkander, behalve in zooverre als de

kinderen naar de hal huns vadei's gingen wanneer hun moeder in het

bosch was om vruchten te lezen.

Nadat zij gedurende zeven maanden 'daar op die wijze gewoond hadden,

had het volgende voorval plaats. Er was een zekere bejaarde Ijrahmaan,

Jüjaka genaamd, die sedert zijn achttiende jaar een bedelend leven geleid

had. Hij had van lieverlede honderd goudstukken opgegaard, dic^ hij aan

eenen anderen armen brahmaan ter bewaring toevertrouwde, doch toen

hij ze weder kwam terug eischen, zeide de brahmaan dat Inj alles voor

zijne eigene behoeften besteed had, zoodat hij hem niets kon geven dan

zijne dochter Arnittatüpa. ' Jujaka, wel begrijpende niets beters te zidli'u

krijgen, stelde ziili met het weinige dat hem aangeboden werd tevreden *

en nam het meisje tot vrouw. Dit wekte de ijverzucht der oveiige

vrouwen op, dii' de nieuwe niededingsti'r bild'i- vervolgden, vooral o])

zekeren dag toen zij uitging om water te halen. Zij weid o[i luiri' licurt

boos en misnoegd, doch .Tujaka Ijeloofde haar, om haar tot bedaren te

' Alles gCscUicdt iii de mythologie in een punt (les tijds.

' W i(;Hakarman is Je bouwmeester cii kunstenaar des hemels; wij hebben hem ook als

kapper leercn kennen. De verklaring is, dat het woord voor kapper en barbier, kalpaka, ook

een bewerker (van iets) bcteekeut. In de Oriekschc, Romeinsche en Gcrmaansche nijthologic

heet de overeenkomstige iiguur een smid.

' Zoo deze naam door Ilardy niet verkeerd geschreven is, moet de Sanskritvorm .\niitra-

tSpa wezen.

* In <le schatting van den vcrhaler is een vrouwspersoon blijkbaar heel wat inimlLT waard

dan 100 goudstukken, tenzij liardy onjuist de wcK)rdeii van den tekst heeft weergegeven.
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brengen, voortaan zelf liet noodigo brandhout te zullen halen en al het

huiswerk te verrichten ter-wijl zij iiaar gemak hield. Amittatapa deelde

hem toen mede dat de liefdadige Wigwantara zich bij den berg Waki-agiri

opliield en dat, zoo Jiijaka zich tot hern vervoegde, hij zeker van den

prins eenen knecht zou kunnen verkrijgen om haar te bedienen. De

brahmaan maakte eenig bezwaar omdat de weg ver en liij zelf oud en

zwak was, doch toen zij bleef aandringen en hem met verwijtingen over-

stelpte, schikte hij zich in zijn lot en aanvaardde den tocht. Eerst ging

hij naar Jayatura ' en vroeg naar Wigwantara. De burgers in woede

ontstoken dat men nog aalmoezen van den prins durfde komen vragen,

vielen hem aan met stokken en knodsen en verdreven hem uit de stad.

Voortvluclitig en niet wetemle waarheen zijne schreden te wenden, werd

hij gelukkig door de goden - in de richting van Wakragiri geleid. Niet

ver van de plaats zijner bestemming werd hij gezien door de wachten die

de koning van Cedi om het woud geplaatst had en zonder twijfel zou hij

gedood zijn, had liij niet een leugen verzonnen en gezegd dat hij door de

koninklijke ouders van Wifwantara gezonden was om naar diens welvaren

onderzoek te doen. Verder op den weg ontmoette hij den asceet Acyuta,

die dicht bij de rots Wipula zijn verblijf bad. Aan dezen vertelde hij

dat hij de leermeester van den prins in diens jeugd geweest was. Het

was nu middag en dewijl hij vermoedde dat de koningszoon afwezig zou

zijn om vruchten te lezen en dat Madrï alleen tehuis zou zitten, die den-

kelijk de inwilliging van zijn verzoek zou belemmeren ', besloot hij tot

den naasten morgen in een nabijgelegen grot zich op te houden. Dien

nacht had de prinses een naren droom en met het aanbreken van den

morgen ging zij naar de hut van haren echtgenoot om hem de verklaring

' Dit zou ongerijmd wezen, indien wij niet met een mythe te doen hadden; immers de

vrouw had gezegd dat de prins bij Wakragiri vertoefde. Eenige overeenkomst met dit verhaal

heeft de komst van den brahmaan Pingala Gargya bij Rama om te bedelen, ook oj) aanzetting

van zijne wederhelft; zie Ramay. II, 32, 29.

* Het woord voor goden, dewa , beteekent in de Indische tiial ook "Ziutuig, zin."

^ Het verhaal is hier zoo onhandig ingekleed dat de schuld vermoedelijk aan den Engelschen

vertaler zal liggen.
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van haar droonigeziclit te vragen. De prins vroeg waarom zij op zoo'n

ongelegen uur gekomen was en zij verlmaldc hem nu dat zij beangst was

geworden door een droom, waarin zij een zwarten man gezien liad die

haar de beide armen afhieuw en het hait uitiukte. Wel verre van ont-

steld te zijn, was Wigwantaia zeer verheugd, omdat hij inzag dat de tijd

om de volkomenheden in deugd in praktijk te brengen gekomen was. Hij

zeide haar evenwel niets anders dan dat zij vroeger smakelijk voedsel ge-

geten en op zachte bedden geslapen had , doch nu niets beters dan vruchten

te eten liad en genoodzaakt was op harde planken te slapen, en met

dezen wenk liet hij haar vertrekken.

Op het gewone uur bracht de moeder de kinderen bij hun vader en

ging zelve het bosch in. Als de prins den brahmaan zag naderen, beval

hij Jalin den ouden man tegemoet te gaan en iiiens waterkruik te dragen.

Nadat de bralunaan eenige vruchten die hem voorgezet werden genuttigd

had , richtte Wipwantara de vraag tot hem met welk oogmerk hij gekomen

was. De oude antwoordde dat hij gekomen was om liem de twee

kinderen af te bedelen. 0]j het hooi'en van dit verzoek was de piins

ven-ukt en verklaarde dat de brahmaan de beste vriend was dien hij ooit

ontmoet had, aangezien andere hem nooit in de gelegenheid gesteld

hadden iets van meer waarde af te staan dan den olifant of den wagen.

Intusschen wa.s de moeder afwezig en daar zij recht had om de kinderen

vóór hun vertrek nog eens te zien, moest de gast tot den volgenden dag

wachten. Jüjaka verklaarde niet zoo lang te kunnen blijven en dat, zoo

hij de kinderen nu niet kreeg, hij zonder hen moest vertrekken. »Bi'eng

hen naar rnqne ouders", zeide Wipwantara, «en gij kunt verzekerd zijn

van rijkelijk beloond te zullen worden". »Neen", hernam de brainniuin,

»indien ik hen in de hoofdstad breng, zal hi't mij het leven kosten,

zoodra het bekend wordt op welke wijze ik hen gekregen heb. Beslis

dus terstond of gij hen wilt afgeven of niet". Jilin en Krshnajinil, die dit

gesprek hoorden, werden zóó beangst dat zij op de vlucht gingen cu zich

ver.scholen onder i\n bladen van een lotus ilic in im'u naliurigen vijver groeide.

Wipwantara had nu Ijesloten de kiuilcrcu zoniler langer dralen af te
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staan, en riep lien. Te vergeefs: ze kwamen niet opdagen. Hierop begon

de oude liem verwijtingen toe te voegen en zeide dat hij in 't gansche

land zoo'n grooten leugenaar niet kende, aangezien de kinderen klaarblij-

kelijk niet opzet weggezonden waren. Om te ontdekken waar zij heen-

gevlucht waren ging de pi-ins zelf ivaar het bosch en riep, toen hij bij

den vijver gekomen was, zijn zoon Jalin. Nauwelijks had de knaap zijns

vaders stem gehoord of hij zeide: »de brahmaan mag mij medenemen; ik

ben bereid om zijn dienaar te worden: ik kan het niet over mij verkrijgen

hier te blijven en vaders geroep aan te hooren". Mèt scheurde hij het

blad w^aaronder liij verscholen was in tweeën , sprong op en liep schreiende

op zijn vader toe. Wigwantara vroeg hem waar zijne zuster was en als

JiMin verteld had dat zij met hem gevlucht was en zich verscholen had,

riep de prins haar, waait)p zij evenals haar broeder van onder den lotus

te voorschijn kroop en tranen stoitende ' de voeten omvatte van haren

vader. Wigwantara, die volkomen goed besefte dat hij zonder de kinderen

prijs te geven nooit een Buddha zou kunnen worden en daardoor nooit

in staat wezen om de wezens van de jammeren des bestaans te verlossen,

vermande zich, voerde Jalin en Ki'shnajina weder met zich naar zijne hut

en schonk hen aan den brahmaan, terwjl hij water op diens handen

overgoot en sprak: «moge ik hierdoor de alwetende worden!"

De brahmaan nam de kinderen mede, doch struikelde bij het afdalen

van eenen heuvel en bleef in dien toestand, met het gelaat op de aarde.

De kleinen maakten van de gelegenheid gebruik om te ontvlieden en naar

hun vader terug te keei'en, legden de lianden op zijn voeten en herinnerden

hem onder tranen aan den droom hunner moeder. Jalin zeide dat zij zoo

gaarne hunne moeder nog eens vóór hun vertrek wenschten te zien en

verzocht dat, zoo hun vader hen noodzakelijk aan een brahmaan moest

afstaan, hij hen zou geven aan een die minder leelijk was dan die afge-

leefde grijsaard. Ook merkte hij op dat het beter ware hem alleen af te

staan en Krshnajina bij hare moeder te laten, daar zij zoo teer en zwak

Met trauen wordt de dauw bedoeld.
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en ongeschikt voor arbeid was. De vader bewaarde het stilzwijgen en

terwijl Jalin hem vroeg waarom hij niet antwoordde, naderde Jiijaka

bloedende en er uitziende als een scherprechter die juist een misdadiger

ter dood heeft gebracht. De kinderen rilden van schrik bij zijnen aan-

blik. De hardvochtige oude, niet in staat de beide kinderen tegelijk vast

te houden, dewijl •Krshnajina wegliej) wanneer hij Jalin vastpakte en omge-

keerd, bond hen aaneen met een teen en dreef hen voort, ze al met een

stok slaande. Droevig blikten zij naar hun vader als om hem te vertellen

hoe het bloed langs hun mg vloeide en hoe ondragelijke pijn zij leilrn.

Wifwantara dacht: «als mijne kinderen dit vóór mijne oogen te verduren

hebben, wat zullen zij dan niet te dulden hebben als zij ver weg zijn?

Hoe zullen zij in staat zijn over bergen, doornen en steenen heen te

komen? Wie zal hen voeden wanneer zij hongerig zijn? Wie zal hun

pijn verzachten, wanneer hun de voeten gezwollen zijn? En als koude

winden snerpen, wie zal hen verwannen? Wat zal de moeder, die beide

in haren schoot gedragen heeft, niet bedroefd zijn, wanneer zij van avond

tehuis komt en ontwaart dat zij weg zijn gegaan!" Door zulke gedachten

bezield besloot hij den l>rahmaan weg te jagen en de kindei'en weer tot

zich te nemen. Toen deze langs de lommerrijke plekjes kwamen waar

zij samen plachten te spelen, en de grot waarin zij zoo dikwijls voor tijd-

verdrijf figuren uit klei gemaakt hadden, en de boomen groeiende aan den

waterkant, i-iepen zij weemoedig vn't: wvaartwel, boomen, die daar prijkt

in schoenen bloesemtooi! en gij, meertjes, in wier wateren wij geplast

hebben! en gij, vogels, die uwe schoonste liederen voor ons gekweeld

hebt! en gij, sylfiden, die voor ons gedanst en in de handen gokla])t

hebt! Zegt aan onze luoedei' dal wij u onzin afscheidsgroet toebrengen. '

Gij
, .

geniussen , en gij, dieren, waanuede wij gespeeld hebben, laat onzi'

moeder weten in welk eenen staat wij liier den weg langs gaan!"

Middclerwijl was MiVlrl o|i liet punt cmi huiswaarts te keeren. Om hare

' Dit gchcele afscheid is ccn van de gemcenidaatscn die men vooral in de tooncelstnkken

aantreft, flet ia door cti door onbuddhistisrii.
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tehuiskornst te vertragen zond Imlra vier engelen onder de gedaante van

wilde beesten. Toen zij al voortwandelende en niet de gedachten nog steeds

vei-vuld van haren droom, die dieren zag, ontstelde zij hevig, en maakte

zich beangst over de kinderen, daar die haar vermoedelijk te gemoet zouden

komen en dus gevaar liepen verslonden te worden. Zij naderde gaandeweg

de hut, doch hoorde geen stemmen : een angstig vooïgevoel maakte zich

van haar meester en zij begon te duchten dat de kinderen in hun slaap

door een arend of boezen geest geroofd, of anders door hare vei-wanten

ontvoerd waren. In de hut gekomen vraagde zij haren echtgenoot waar

do kindoren waren, doch hij bleef het antwoord schuldig. Dat stilzwijgen

bevreemdde haar, te meer daar zij bespeurde dat hij niet als gewoonKjk

brandhout en water gehaald had. Ora haar op het onwelkome nieuws

voor te bereiden, begon hij met haar te vertellen, dat Jalin en KrshnajinS,

uitgegaan waren, toen zij zich langer dan gewoonlijk liet wachten. Op

dit bericht haastte de moeder zich terug naar het woud, en doorzocht elk

plekje waar de kleinen gewoon waren te spelen. Al hare pogingen ver-

geefsch ziende, viel zij in onmacht. Haar man, ongerust over hare lang-

durige afwezigheid, ging haar achterna om te zien waar zij toefde en vond

haar in bewusteloozen toestand. Hij sprenkelde water op haar gelaat en

zij kwam weder bij. Heur eer.ste vraag was: »waar zijn de kinderen?"

De prins verhaalde haar nu dat hij hen weggeschonken had aan eenen

ouden brahmaan, om aan de vereischten noodig voor het verkrijgen van

het Buddhaschap te voldoen. En Madri antwoordde: »Het Buddhaschap

is meer waard dan honderdduizend kinderen!" en terwijl zij zich innig

verheugde over het loon dat uit die liefdegift zou voortspruiten, weaschte

zij dat het zich over alle schepselen zou uitstrekken.

Toen Indra gewaar werd dat Wicwantara zijne eigen kinderen had weg-

gegeven, nam hij, om te voorkomen dat deze of gene de prinses op dezelfde

wijze zou weghalen, de gedaante aan van een ouden brahmaan en begaf

zicli naar Wakragiri. De prins zag hem en vraagde naar het doel zijner

komst, waarop Indra ten antwoord gaf: «ik l)en nu oud en gebrekkig,

en heb niemand om mij te helpen. Daarom kom ik om uwe gemalin als
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slavin te ontvangen." De prins Ivecli vt^elbeteeiieneml Madri aan. en zij.

zijne gedachten radende, verklaarde zich bereid om aan den wen^cii die

geuit was gehoor te geven. Het gevolg was dat de prins liaar aan den

gewaanden brahmaan overleverde, opdat die liefdegift hem bevorderlijk

mocht wezen in het erlangen van "t Buddhaschap. Op het oogenblik dat

de brahmaan haar ontving, sprak hij: ))de prinses behoort thans mij toe;

hetgeen aan een ander behoort, moogt gij niet wegschenken; bewaai' haar

dus voor mij totdat ik terugkom." Hierop hernam Indra zijne eigene ge-

daante en gaf aan Wigwantara te kennen dat al de goden en aartsengelen

zich verheugd hadden in de milddadigheid van den jirins, en met de ver-

zekering dat hij ontwijfelbaar het Buddhaschaj) zou bereiken, deelde hij

hem tevens mede, dat over eene week zijnt^ verwanten tegelijk met de

twee kinderen zouden overkomen en dat hij in 't bezit zou geraken van

de heerschappij. De aarde had gebeefd bij elke gift die ontvangen werd

en de Meru en de overige bergen hadden knikkend hunne instemming te

kennen gegeven. '

Onderwijl waren Jüjaka en di; kinderen vóór den nacht een afstand van

zestig uur ver gevoei'd en ondei- eenen boom geplaatst, die zich met de

takken als een gewelf over hen uitbreidde. De goden kwamen tot de

kinderen in de gedaante hunner ouders en verzorgden hen van het noodige.

De brahmaan werd dien ten gevolge met ontzag vt'i'vuld en den volgenden

' Korten tijd vóór het Xinvlija zette de lieer aan Auanda uiteen dat er 8 oorzaiccn van

aardbeviDgen zijn. Do eerste aardbeving wordt veroorzaalit wanneer de stormen liet water,

waarop de aarde rust, in beroering brengen; van het water deelt zich de schok aan de aarde

mede. Oe 2' wordt veroorzaakt door de wondcrmacht van brahmanen of asceten of wel engelen

;

de 3' heeft plaats bij de nederdaling van den BodUisatwa uit den hemel der Tushita's in den

schoot zijner moeder; zulk eene gebeurtenis — ter loops zij het opgemerkt— wordt geenszins

voorgesteld als iet» eenigs of zeldzaams; terecht, ze heeft periodiek, elk jaar plaats. Ile 4"

aardbeving valt voor ten tijde der geboorte; de 5" bij het bereiken van de volle wijsheid; de

6« bij het in gang brengen van 't hoogste dharmacakra; de 1" wanneer de Tathagata zieli los-

maakt van de zncht om langer te leven; de 8" bij het finale Nirwima. Al deze aardbevingen

worden als gewone natuurverschijnseleu voorgesteld. i)e zes laatsten zijn nochtans geen wer-

kelijke aardbevingen, maar veranderingen van den stand der aarde ten o]izichte va[i de zon.

Over de negende aardbeving, die plaat» had naar aanleiding van \Vi(;wantara"s mildheid, wordt

nitvoerig gesproken in Mil. Panha 119, vgg.
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(la^ lirachl hij lieii naar hot huis hiiniior grootouders. Don vorigen nacht

had Koning Sanja een dmoni gehad waarin hij zag lioe eci\ niaii hom twee

watorloliön bracht. Hij riep VVodakundigo brahmanen bijeen, opilat zij

hem don (h'oom zouden vorklaren en deze voorspelden bom dat er weldra

twee kindoren zouden konion, lietgeen voor hem eene bron van groote

vreugde zoude wezen. Terwijl zij zoo spraken, naderde de bralimaan met

Jalin en Krsbnajiiia. De koning vi-oeg van waar zij kwamen. De oude

was op het punt hem een leugen op den mouw te spelden, uit vrees dat

het slecht met hem af zon loopon imlion de waarheid aan 't licht kwam,

doch l)ij tijds word hij nog door eene goddelijke ingeving van die leugen

teruggehouden, zoodat hij antwoordde: szij werden mij als liefdegift door

Wifwantara geschonken." Bij de ontdekking dat de knaap en liet meisje

zijne kleinkindei'en waren, nam Sanja grootelijks verheugd den eersten op de

eene knie en de laatste oji de andere en liet veel geschenken aan den

bralnnaan geven, die echter ten gevolge van overdadig eten te midder-

nacht overleed. ' Den volgenden dag werd zijn lijk op een kostbaren

brandstapel verbrand. Koning Sanja trok, zoiuler dralen, mot do kinderen

en een gi'oot gevolg van baronnen en burgers naar Wakragiri, ten einde

Wicwantara met statie in te halen. Doze hoorde weldra het rumoer van

den naderenden stoet en zond de prinses naar den top van den berg om

te zien wat er gaande was. Zij kweet zich van haren last en kwam terug

met de tijding dat hunne verwanten in aantocht waren. Niet zonder leed-

wezen erkende de prins onder de olifanten ook liet dier dat hij in der tijd

aan don koning van Kalinga geschonken had, doch toen men hom vertelde

dat hot volk van Kalinga den olifant vrijwillig had teruggegeven omdat er

nu overvloed in het land lieerschte, voelde hij zich gerust gesteld. Koning

Sanja, zijne gemalin Phusati, prins Wicwantara en zijne gade, benevens

' Eten, van hemellichamen gezegd, beteekent, gelijk wij gezien hebben, eene portie van de

baan afleggen. Be oude brahmaan, die aan 't eind van zijn baan gekomen, ondergaat, wordt

later vereenzelvigd met Dewadatta, de Maan. Zulks strookt niet best met het uur vau zijn

dood. Waarschijnlijker acliteu wij het dat liij het afgeleefde jaar of de winter, Rawava is.

Indien dit juist is, komt hij in zeker opzicht overeen met den Buddha bij diens Nirwana.

Ook die stierf ten gevolge van zijn eten.
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luin beide kinderen, tinkkon nu onder liejTeleidinp; v;in eene grooto menigte

volks \iit Jiiyatura en Cedi \an den berg Wakragiri naar de hor!>tad. De

pi'ins lierkreeg de heerscliappij on na geregeerd te heljljon \olgens de tien

vooi'schriften der koningen, stierf hij om herboren te worden in den hemel

der Tushita's.

De brahmaan Jüjaka werd later Dewaikitta; Amittatapa de kettersche

non Cifica; ' ile brahmaan Acyuta werd de jtresbyter Cariputra; ^ Indra

werd de presbyter Anuruddha; ^ Koning Sanja werd Cuddliodana; Phiisati,

Mahamaya; Madri, Yajodhara; Jalin werd Rahula; ^ Krshnajina, de non

Utpalawarna, en Wigwantara wertl Gautama Buddha.

Zoo eindigt liet verhaal, hetwelk een Jataka genoemd wordt i-vengoed

als bijv. de boven meegedeelde fabel van den kwaden kraanvogel. Toch

zal het niemand ontgaan dat er tusschen de beiile vertellingen weinig ovin--

eenkomst in aard bestaat. Onze jeeste is een natuurmythe, met eenige

romantische bijzonderheden opgesierd en met sentimentaliteit gekruid; de

fabel daarentegen is een verdicht verhaal waaraan de waarneming van de

gewoonten <ler dierenwereld ten grondslag ligt. De eerste dient om te

stichten, liet gemoed te roeren; de andere om ons eene les in te prenten,

op liet verstand te werken.

De geschiedenis van den Bodhisatwa Wipwanfara behoort tot eene zekere

klasse van .stichtelijke verhalen, welke zonilei' ccncn bepaalden naam te

dragen, zich toch van aiideie onderscheidt. Wij zullen ze Bodhisatwa-

legenden noemen. In elk van deze wordt eene der Volkomenlieden in

deugd, der ParamitA's, van den Bodhisatwa veihrcilijkt en wel in een der

drie graden waarin eene Volkomenheid kan uitgeoefend worden. Zoo

' Het avondrood.

' Acyuta aU bijnaam van een der Acwins is vau elders onbekend ; des te beter nis n.iani

van Wishuu.

' Ook van deze gelijkstelling is de reden duister ; ze lijkt ons verdacht.

Zeer apocrief.
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Iiijv. bestaat ile eenvoudige volmaakte deugd der iiiIMiladiuiicid in de oji-

otïering van ledematen, de mindere soort er van in het wegschenken van

goederen, en de hoogste graad er van in de opoffering van het leven. '

Aangezien er 10 Volmaakte deugden zijn en ieder weder in tlrie giaden

verdeeld is, zijn 30 Bodhisatwa-legenden voldoenile om de grootheid van

hem, die eenmaal Gautama Buddha zou worden, in elk onderdeel der

10 Paramitas in het licht te stellen.
^

!k. SOORTEN EN NAMEN VAN BUDDUA'.S EN BODH ISATW a's.

Een Bodhisatwa is, in 't algemeen uitgedrukt, een onvolmaakte Buddha.

Even als er nu verschillende .soorten van Buddha's zijn, namelijk de Eenige,

allerhoogste Tathagata, de Zonnegod in zijne openbaringen sinds onheugelijke

tijden, en de andere mindere lichtgevers, die nu eens dwaalleeraars, dan

wéér Antibuddha's genoemd worden, — oin van de menschelijke buddha's

niet te spreken — zoo zijn ei' ook verschillende Bodhisatwa's. Niets is

duidelijker, dan dat al die lichtende, luisterrijke wezens de titels van

Arhat, Mukta en dergelijke gemeen hebben. Den waren aard dier wezens

vindt men kort, maar ondubbelzinnig genoeg aangeduid in den aanhef van

' Hoe weinig dit alles met deugd te maken heeft, blijkt daaruit, dat diezelfde volmaakte

opoffering ten toon wordt gespreid bijv. door den Eeuzenvorst Ruwapa, den winterreus, die iu

't stuk van lichaamsopoffering nog grooter dingen deed dan de Bodhisatwa, want hij sneed zijn

eigen tien kelen •— zooveel bezat hij er — met de grootste koelbloedigheid door, Uat kan

geen Bodhisatwa , met den besten wil van de wereld , hem nadoen , omdat hij maar een hals

heeft. Bij toenemende ontwikkeling heeft men iu zulke natuurmythen eenen geestelijken,

zedelijkeu zin gelegd. Ook de Bodliisatwa's zijn hoe langer zoo meer vermenschelijkt. lu-

tusscheu zijn ze meer uiterlijk dan innerlijk tot meuschen hervormd, een menschelijk gemoed blijft

hun ontbreken. Van zelfopoffering, zooals wij die begrijpen, heeft de Bodhisatwa geen begrip:

hij schenkt zijne kinderen aan den eersten den besten bedelaar weg, zooals men een paar oude

kleêren of centen weggeeft; neen, hij offert de wichten op om de wereld met zijn Buddhaschap

gelukkig te maken, geheel volgens het welbekende beginsel: het doel heiligt de middelen. De

drogredenen die gebruikt wordeu om recht te maken wat krom is, vindt men in Mil. P. 279.

=) Zulks neemt niet weg dat het een leerstuk is, dat alle Bodhisatwa's hun vrouw en

kinderen wegscheuken : daaruit blijkt, dat zij alle eigenlijk écu zijn; M. P. 274.
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een beroeiml wt-rk ilei- N. Buddhisteii, liet Mahawastu, ' dat in vertaling

aldus luidt

:

»Hulde aan den luisterrijken Grooten Buddha! aan al de (en:- allerlei)

Buddhas, verledene, toekomstige en tegenwoordige! aan het Mahawastu!

Dit zijn de 4 van den beginne af vastgestelde vormen van den Bodhisatwa-

wandel [oï: van den loop, de haan der Bodhisatwa's) : welke vier? de oor-

spronkelijke wandel; de wandel met vast plan; de meegaande wandel; de

wandel waarbij men niet terugkeert. Hulde aan hem wiens vaan onver-

winnelijk is, den Tathagata, den grootmeester, den volmaakt wijzen (en

:

geheel ontwaakten), in wiens nabijheid onze Heer ^akyainuni het eerst de

goede wortels geplant heeft toen hij ais C'akrawartin in den beginne op de

oorspronkelijke baan (en: de natuurlijke baan) voortging."

Hieruit volgt ontegensprekelijk —- welke meening men ook over de

meerdere of mindere reclitzinnigheid van het boek hebben moge — dat de

allerhoogste Buddha een ander wezen is dan de mindere Buddha's; dat

deze laatsten ontelbaar of althans veelvuldig zijn, niet slechts in 't verleden

en de toekomst, maar ook thans. Derhalve die Buddha's zijn de planeten

en sterren, in één woord de Arhats, de wijzen, de Mukta's, de Rshi's,

de hemelsche Zieners. Verder blijkt dat Qakyamuni onderscheiden wordt

van den hoogsten Buddha, maar niet gescheiden; hij is een Awatara, een

verschijningsvorm van dien Éénen, dien Adiiiuddha, onverschillig of men

dezen persoonlijk opvat dan wel als natuurmytliisch wezen. Eindelijk, de

Bodhisatwa's zijn, in 't algemeen, de hemellicliten , wier loop in 4 tijd-

perken, caryd of cdra, verdeeld wonll. Di' juiste bepaling van die tijd-

perken is moeilijk, omdat de .') planeleu andere verschijnselen vertoonen

dan de vaste sterren en de maan wcilcrom an<lers, en elke poging om

die veVschillen te vereffenen in du fonnuleering dier 4 tijdperken verwar-

' I). i. de groote Gcschiccicnia. De tekst luidt aldus; Om namah Crl-MaliftbiulilhSya

,

atilinftgat.ii)ratyiiti)aniicbhya9 sarwabuddliebhyali ; inahawastune. AdibandhrinïirKUii Hodliisat-

w&nim Bodhisalwacarj-üpi. KatamSni catwlriV Piakrtican-a, prapidhanacarytl , anulomaoaryu,

aniwartanacaryi. Namo'parujitadliwajilya TathAgatlyarhate sauiyak-sambuddhava
,

yasyfiutike'-

nenaiwa bhagawat& yikyamuuiua jirathainam kufalauiAlauy awaropitaui rajnü cakrawartibliiltc-

n&dau i>rakrticary4yilm prawartaminciia.
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ring moet stichten. Maar zooveel is 7.cker en iiiNiiisi\onbaar, ilat die vier

pcrioiliMi op eene stevrekundige verdeeling berusten en niet eens aanspraak

maken, ten minste in het aangehaalde stuk, om als even zooveel keer-

punten in het geestelij k-zedelijk leven van een mensch beschouwd te

worden. Dat het kerkelijk stelsel geen moeite gespaard heeft om eene

mystieke zedelijke beteekenis in die stadiën welke tot verdwijning * leiden

te leggen, wordt natuuurlijk niet ontkend. De vier stadiën nu schijnen

dezelfden te zijn als die men met andere namen aaniluidt als de vier

trii|»iii'n van heiligmaking : die van den Srütaa[)anna , den Sakrdagamin

,

den Anagamin en den Arhat of Mukta. -

De Buddha's in den lioogsten zin des woords, zijn de verschijnings-

vormen van den Dag- en Tijdgod, welke in liet kerkelijk stelsel min of

meer vermenschelijkt als opperste leeiaar optreden. Van deze Tathagata's

kennen de Zuidelijken er t2i ' l)ij name, te weten: Dipankara (d. i. Liclit-

maker), Kondaniia (Skr. Kaundinya), Mangala, Sumanas, Raiwata, Qo-

bhita. Anawamadarcin, Padrna, Narada, Padmottara, Sumedha, Sujata,

Priyadarcin , Arthadarcin . Dharmadarcin , Siddhartha , Tishya , Piishya.

"Wipacyin, (jJikhin, Wessabhü, Kakusandha, Konagamana, * Kassapa (Skr.

Kajyapa of Kacyapa). Volgens de meest authentieke bron , de Buddha-

wansa, ^ wordt van deze uitdrukkelijk het volgende verklaard:

))Deze waren de volmaakte Buddha's vrij van hartstocht, ijverig, ver-

' Niryfnia, dat tevens iiirwaria beduiiit.

' Ook in den Yoga worden zij die naar lieiligmaking en verlossing streven in vier klassen

of rangen verdeeld. Wij zullen daarop later terugkonicn.

= Eigenlijk nog meer, want zij laten aan Diiiankara nog voorafgaan Tanhankara, Medhan-

kara en Saranankara. De optelling begint nochtans bij IJÏiiankara, omdat in zijn tijd de latere

Gantama Buddha als brahmaan geboren werd en van hem de bepaalde voorzegging ontving

van zijn toekomstig Buddhaschap.

• De drie laatsten heeten bij de Noordelijken Wi^wabhn , Krakuchanda — onjuist, dewijl

op de reliëfs van Bharhut de naam Kakusa(n)dha gespeld wordt — en Kanakamuni , doch te

Bharhnt Kanagamana. Dus ook het Pali Konagamana blijkt eene wijziging te zijn van den

ouderen vorm , hetgeen trouwens ook volgt uit het verhaal dat Konagamana zoo genaamd werd

omdat er bij zijne geboorte een regen van goud {kanaka, en niet konaka) viel; Hardy M.
of B. 69.

* Aangehaald iu de inleiding op Jataka, vs. i%\.
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rezen als de zon. en de groote duisternis verdrijvende. Na gevlamd te

hebben als vuurbollen zijn zij benevens hun Discipelen uitgedoofd.

In karakter en eigenschappen komen al deze verpersoonlijkte 24 zonnen

of jaarkringen begi'ijpelijkerwijze met elkander overeen; slechts in onbe-

duidende bijzonderheden wijken ze van elkander af. Enkele hunner be-

reiken den gezegenden leeftijd van 400000 jaar; andere brengen het niet

verder daii tot 20000. Ook verschillen zij in lichaamsgrootte; de langste

was 90 el hoog, de kortste niet meer dan 20. Ieder hunner had zijn

eigen boom der Kennisse; die van Üipankara bijv. was de Pipal (Ficus

religiosa); ' van Mangala, Sumanas , Raiwata en Qobhita de ijzerhoutboom

;

van Wipagyin de Bignonia; van Wessabhii de Salboom; van Kakusandlia

de Sirisa; van Konagamana de Udumbara (Ficus glomeiata). Inderdaad

vinden wij van de vier laatsten de boomen met vermelding der namen

van gemelde Buddha's afgebeeld op de bas-reliefs van Bharhut en uit

deze omstandigheid blijkt dat de veelheid der Tathagata's reeds in de

S*"" eeuw vóór onze jaartelling een deel uitmaakte van de leer. ^ Of het

officieele getal reeds toen op 24 gesteld was. laat zich voorloopig bij

gebi-ek aan gegevens niet beslissen. Het getal lijkt eenigszins verdacht,

omdat de Hindu's 12 Aditya's of zonnevormen erkennen en het dus niet

onmogelijk zou wezen dat men liet dubijele genomen heeft om tocii meer

te liebben dan de ongeloovigen. In dit vermoeden worden wij versterkt

wanneer wij zien dat aan een der Buddha's de naam wordt toegekend

van Tishya, aan zijn opvolger die van Pushya , niettegenstaande beide

woorden hetzelfde beteekenen. '

De Noordelijke gescliriften maken van nog meer Buddha's gewag, doch als

men de namen vergelijkt, dan bc-^pcuit men dut de twee lijsten ten opziclite

der 7' laatste Tathigata's, met inbegrij) van C'akya, volkomen overeenstemmen.'

' Ook Gautama's boom is de Pipal.

' Het zou niet der moeite waard geweest zijn dit op te merken , ware het niet dai men

liic Uiiddlia*s voor een gevvronht der verbeelding gehouden had.

' Ook de Noordelijken maken van Tishya en Pushya twee verschillende; Modgson Ess. 33.

• In Lotus 122 wurdt gewag gemaakt vau de 7 Buddha's van welke \Vipa(,yin de eerste

21
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Vijf van de zeven worden frenoenid op de beeldliouwwerken van Bhur-

luit bij de afbeelding; van hun boom der Kenni.sse: van de 18 overigen

vindt men daar geen spoor, hetgeen wel niet aan toeval zal te wijten zijn.

De 7 bedoelde Tathagata's zijn aan de Noordelijken bekeml onder do

algemeene benaming van Manushi-Iiuddha's , van mens-chelijk geslacht.

Wipafyin, ^ikhin en Wifwabhii worden geplaatst in de Gouden eeuw;

Kakuchanda en Kanakamuni in de Zilveren; Kiicyapa in de Koperen; en

^akya in onze IJzeren eeuw. ' De bijzonderheden die van Wipacvin en

de volgenden worden opgegeven . toonen dat de overleveringen in beide

afdeelingen der Kerk uit ééne bron zijn afgeleid ; de onderlinge afwijkingen

zijn licht verklaarbaar als verba.steringcn ontstaan uit valsclie lezingen.

Dewijl het niet van belang ontbloot is de verhouding der N. en Z. over-

leveringen in dit opzicht te leeren kennen , laten wij ter vergelijking de

volgende opgaven volgen. -

1. Wipacyin is volgens de '/.. overlevering geboren te Ijandiiumati.

in het huis van Koning Bandhumat: volgens de N. te Bindurnatl, in

't huis van Koning Bindumat. 2. C'ikbin
,
geboren te Arunawati, had

tot vader Aruna ; de anderen zeggen in Urna-land. ;.i. Wessabhü (Wif-

wabhü), geboren te Anoparna in het huis van Sujiratita; de anderen

en (Jakyamuni de laatste is. Uit hetzelfde werk 113 lecie» wij d.it er IC Tathüg.ita's zijn,

twee in elke windstreek: .\kshobhya en Meruküti (d. i. top van den Meruberg) in 't Oosten

Sinhaghosha en Sinhadhwaja in 't Z.O.; Akafapratishthita en Nityaiiariwrla in 'tZ.; Indra-

dhwaja en Brahmadhwaja in 'tZ.W.; Amitfibha en SarwalokadhatöpadrawDdwegapratyuttirna in

'tW.; Tamalapatracandanagandha en Meriikalpa in 'tlv'W.; Meghaswara en Meghaswararaja

in 't N. ; Sarwalokabiiayastarabhitatwawidiiwansauakara en ^akyamnui in 't N-O. De laatste

is tevens in 't midden des heelals ; wordt dus gelijk gesteld met Brahina als Poolster, eu

geestelijk opgevat, met het middelpunt van den microcosmos, de Rede.

' Men moet weten dat de duur van deze vier groote tijdperken de evenredigheid lertoont

van 4:3:2:1. De IJzeren eeuw, de Kaliyuga, vormt de eenheid, duurt 432000 jaar;

maar slechts 1200 goddelijke jaren. Dat wil zeggen: eigenlijk duidt Kaliyuga aan — 12 maan-

den := 1 jaar! Eiken dag wordt de wereld op nieuw geschapen; die schepping heet een

kalpa. Men zou 4 Buddha's mogen verwachten in de Gouden eeuw; 3 in de volgende; 2 in

de derde; 1 in de vierde; want een biidd/ia leeft ée'n jaar. Een yuga, eigenlijk: een koppel,

dus dag en nacht, kan met kalpa samenvallen, doch ook niin of meer conventioneel iiiervau

onderscheiden worden.

' Jataka 41 (Rhys Davids bl. 4Sj ; Hodgsou Ess. 47.
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zeggen: te Amipaniu in de familie van oen baron. 4. Kakusandlia geb.

te Kshenia , iiail tot vader den brahmaan Agnidatta; of: te Kshemawati

van een bralimaanschen vader. 5. Konagamana (Kanakamuni) geb. te

Qobhawati van den brahmaan Yajnadatta; of: te Cubhawati in de familie

eens brahmaans. 6. Kacyapa geb. te Benares, en had tot vader den

brahmaan Brahmadatta; de N. o vei'levering laat hem terzelfder plaatse

geboren worden, ook als zoon van een brahmaan.

De overeenstemming tusschen deze opgaven is betrekkelijk zóó groot,

dat de geschiedenis der 7 laatste Buddha's ongetwijfeld tot de oudste

bestanddeelen der kerkleer behoort. '

In onderscheiding van de bovengenoemde 7 Manushi-buddhas erkent de

Noordelijke afdeeling der Kerk 5 zoogenaamde Dhyani-buddha's, ^ wier

namen zijn: Wairocana, Akshobhya, Ratnasambhawa , Amitabha en

Amoghasiddha. ^ De bepaling van hun wezen is moeielijk, dewijl ver-

schillende voorstellingen vermengd schijnen geworden te zijn. Zij worden

beschouwd als de indirecte scheppers, nooit als de eerste oorzaak der

werelil. In zooverre komen zij overeen mot de Hindusche Manu's, de

verpersoonlijkte schemertijden , de aartsvaders, of, wat nagenoeg op het-

zelfde neerkomt, de inwijders van een nieuw tijdpei-k. Ook raag opge-

merkt worden dat het woord miuni oniler andore beteekenissen die van

))denkend, een denkend wezen" bezit en dhydnin, mijmerend, een mij-

meraar, peinzer, synoniem er ni(!d(; is. Volgens de streng atheïstische

school beantwoorden de 5 Dhyaiii-buddiui's aan do vijf elementen, de

vijf zinnen en de door deze waargenomen eigenschappen. ' Of deze meer

ideale opvatting, hoewel zonder twijfel óók waar, de eenigste of oudste is,

durven wij niet beslissen. ^Vl'lke deze ook mag geweest zijn, het vijftal

' Wij voor 0U3 houden het er voor dat de lijsten van Leeraars, zooals die in den Bud-

dhawansa voorkomen , in hoofdzaak dajrteekencn van vóór de instellin;; van de monnikorde.

• Men kan dezen term vertolken met MijmerbiidJha's.

' De volgorde wordt verschillend opgegeven. Zoo ook hun getal, in zooverre er soms een

zestal wordt erkend; de zesde heet Wajrasatwa. llodgson Ess. 93, vg. en 28.

' Buniouf Intr. 118; Hodgson Ess. 77. In dit geval zijn de Dhyini-buddha's wat wij

zonden noemen "ideale" of "denkbeeldige Buddha's."

21*
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zal wel nit't dan ia naam verschillen van do 5 Indra's (pnncendra), wIit

standbeelden wij vermeld vinden in eene (iuder(! Indi.sclie inscriptie. ' Ook

de 5 Kuf.ika's die in het eedformulier der Kawi-oorkonden - aangeroepen

worden, mag men er meê vereenzelvigen, daar indra en Jiucika .synonieme

termen zijn. Voorts ligt het vermoeden voor di.» hand dat de vijf in viM'l)and

staan met de 5 aangezicliten of monden van den Schepper of Tijdgod. ^

In allen gevalle vertegenwoordigen of beheersclien zij vijf tijdperken, en

in meer mystieke opvatting: de njf zinnen; immers de ware schepper der

wereld, der dingen, der verschijnselen is volgens de idealisten onze

eigen geest.

Eene eigenaardigheid der Dliyani-buddha's is het dat zij vroegei' nooit

Bodhisatwa's geweest zijn, maar integendeel ii'iler eenen Bodhisatwa tot zoon

hebben. Ook dit pleit er voor dat men hen als de beginners van een

tijilperk beschouwd heeft, als Gotama's. De namen dier zonen zijn,

achtereenvolgens: Samantabhadra, Wajrapani, Ratnapani, Padmapani en

Wifwapani. Padmapani is meer bekend onder de benaming van Awalo-

kitegwara, en dmvijl deze eene belangrijke plaats in de Noordelijke Kerk

inneemt, zullen wij langer Ijij hem moeten stilstaan.

De naam Awalokitecwara beteekent sde Heer dien men aanschouwt."

Dit op zich zelf is reeds voldoende om ons te doen veronderstellen dat hij

het verpersoonlijkte godsbestuur is van ln't lii'di'ii; in andere woorden, hij

is de levende god, in waarheid één met den Buddha, doeh ook weer in

gedachte te onderscheiden, omdat de Tathagata het verledene vertegen-

woordigt. Aw^alokitecwara is daarom degene tot wien de Noordelijke Bud-

dhisten hunne gebeden opzenden , van wien zij werkiladige tusschenkoiust

in nood en behoefte verwachten: hij is luni Wislmu, en wel in engeren

zin de Wislmu welke de wereld onderhoudt. Naardien het heden de zoon

' Van Kuhaon ; Journal Royal Asiatic Society Bengal VII, 37; zie vooral Indiau Anti-

quary jaarg. ISSl, bl. 125, waar Bhagwaulal Pandit aantoont dat de vijf Indra's of Adilvar-

tars Jainistisch zijn. — Aniitabha is als Heer der dooden Yama, dus ook Saturnus.

- O. a. Kawi-Oorkondea bl- 17 (in Cohen Stuart's transcriptie).

^ In 't Sanskrit : pa5camnkha ,
paficawaktra

,
paiicanana en andere synonieme termen.
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is van hft verloileii, Imot hij de zoon van oenen Bmlilha. van ocne vroegere

openbaring des lichts, v;in den morgengloor of van het wezen dat als he-

heerecher hiervan beschouwd vvoidt. Hij is do Daggod, tevens en vooral

als geestelijk wezen opgevat, stralende in allen luister en in volle werking.

Men kali hem ook als den Dlunnia in persoon, in levenden lijve, oin zoo

te zeggen, beschouwen; hij is de conci-ete tegenhanger van den afgetrokken

Dharmakaya, als hoedanig de Tathagata heet voort te bestaan. Indien

Awalokitecwara een andere naam voor Wishiiu is. verklaail het zich ge-

reedelijk waarom beide den naam Padmapani gemeen hebben. '

De vereering van Awalokite{.;wara was reeds in de 4''" eeuw onzer jaar-

telling in China verbreid, gelijk wij weten uit de geschiedenis van den

Chineeschen pelgrim Fa-liian. die omstreeks 400 na Chr. Indië bezocht.

Op de terugreis van Ceilon naar zijn vaderlanil werd het Indische koop-

vaardijschip waarop Fa-Hian zich bevond door eenen geweldigen storm be-

loopen, zoodat men een deel der lading over boord wierp. De pelgrim

stond doodelijke angsten uit dat men ook de heilige boeken en beeldjes,

ilie hij zich met zooveel moeite in Indië verschaft had, raeedoogenloos in

zee zou werpen, want de bemanning bestond uit ongeloovige, heidensche

Indiërs. In ernst des harten riep de vrome Chinees Awalokitecwara aan

en vereerde de Buddhistischc Heiligen van China met de woorden : «ik heb

zooverre gereisd ter wille van den Dharma : laat door uwe geestelijke macht

het water wijken en laat ons eene veilige plaats bereiken!" -

Ruim twee eeuwen later, toen Hiuen Thsang Indië bereisde, stond

Awalokitecwara daar te lande nog in hoog aanzien. Zijne standbeelden

vond men allerwege, ook in Magadha, liet ii('ilig(.' land, i;n wol diciit bij

de plaats waar do boom der Kennis.se stond. Van een ilioi- standbeelden

sprekende verhaidt de pelgrim eene aardige overlevering, wier bedoeling

' Aardig is Je toespeling op het wezen vun Awalokiteywnrn iii Krinnii):i-\v_vühn ; 4.'i : »Kn

toen verdween A. gelijk een glnneiide vuurbol in 't luchtruim." Nog diiidelijkur »],ruekt 38:

"Toen achoot A., het grootc Wezen, stralen nit voa allerlei kleuren."

' Groencvcldt, Verhandelingen Bataviaasdi Geuoolachap XXXIX, C.
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hij echter zelf' niet schijnt begrepen t(> lii>bljeii. ' «Volgens de overleve-

ring", zegt hij, ))zal, wanneer het lichaam van dezen Bodhisatwa in den

grond gezakt en onzichtbaar zal geworden zijn, de Wet van den Buddha

geheel ultdooven." Volkomen waar: zoodra het licht van den zichtbaren

zonnegod achter de kim uitdooft, zal de Dliarma, de dagtaak, ten einde

zijn en de vurige schijf voor het oogenlilik zijn uitgeblusclit, totdat er een

nieuwe Buddha geboren wordt, totdat iVIaitreya, de morgen, komt.

Het is onbekend wanneer de vereering van den groeten Bodhisatwa in

zwang is gekomen; niet onwaarschijnlijk bestond ze reeds toen de leer in

de eerste eeuw onzer jaartelling in China wer<l ingevoerd; in allen gevalle

vóór 300 na Clir. , want hij komt voor in den Saddharma-Pundarika, welk

boek in 't Chineesch vertaald is o. a. door Chu-fa-hu onder de VVestersche

Tsindynastie (265—313 na Chr.). - Daar de Zuidelijken hem niet kennen,

althans niet als pei'soonlijkheid en ondei' dien naam, mag men het er voor

houden dat zijn beeld eerst na Apoka vaste trekken heeft aangenomen.

De kiem van 't begrip ligt in de Buddhistische mythologie; ook de ont-

wikkeling er van is in overeenstemming met de grondbeginselen, in zoo-

verre als hij nooit als opperwezen beschouwd wordt : hij is een stuk van

een opperwezen, liet stuk dat zich uitsluitend met het tegenwoordige be-

moeit en daarover te gebieden heeft. Hij heet niet eens een god, een

dewa, maar een uri/a, een meester, een heilige.

Naast Awalokitepwara staat de Bodhisatwa Maiïjucri of Maiïjughosha. '

De eerste naam beteekent: hij wiens luister liefelijk is; de tweede: hij

wiens geluid liefelijk is. Uit al hetgeen van hem verhaald wordt, blijkt

duidelijk dat hij het zinnebeeld is van wijsheid, of, orn eene mythologische

phrase te gebruiken: de god der wijsheid. Wie hij oorspronkelijk is, laat

zich niet licht bepalen en wij verkeeren te zijnen opzichte in dezelfde

' Stan. Julien, Hist. de la vie de H. T. 141.

' Beal, Buddhist Triiiitaka 14.

^ Hij bezit nog andere nameu , als Maüjunatlia "liefelijke Heer"; Maüjuswara, wat syno-

niem is met MaBjughosha; Manjudewa, de liefelijke dewn; enz. Eene uitvoei-ige verhandeling

over beni is te vinden bij Burnonf Lotus 498.
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moeielijkheid als bij Ananda. Hij knnit voor als de Guiu liij uitniMiicnd-

lieid en hierom lijkt hij dezelfde te wezen als Brhaspati, anders gezegd

Curii. die èn als planeet Jupiter èn als god der Rede. als de verkondiger

der wijsheid optreedt. Brhaspati's stem is de donder, die evenwel niet

altoos ais de stem van Stentor ons in de ooren klinkt, maar ook als zacht

gerommel. Zoo Iaat zich gereedelijk de naam van Manjuglioslia verklaren.

Zijn nu Brhaspati en Maiijuf-ri eigenlijk één, dan mag men bij voorbaat

aannemen dat zijn vrouwelijke tegenhanger — het is in stiijil met het

monnik.sstelsel te spreken van zijne vrouw— zal wezen de godin der wijs-

heid, Saraswati. Het vermoeden wordt door de feiten bevestigd, want

))Manjufri's aanliangsel is de vrouwelijke godheid Saraswati." '

Belialve met Brhaspati, die eigenlijk niet tot de mythologie der Bud-

dhisten behoort, meenen wij Maiijucri te moeten vereenzelvigen met Ananda.

Wel is waar is er grond om aan te nemen dat Ananda eerder aan Mei'-

curius beantwoordt, maar, zooals wij vroeger gelegenheid hadden op te

merken, heerscht er eenige verwarring in de rollen van Mereurius en

Jupiter. - Dat er verschil van gevoelen bestaan heeft, is des te eerder

mogelijk omdat de planeet Mercurius bij de Indiërs zelven Budha of ,Tna,

de Wijze, heet; een onverklaarbare naam als men let op de rol die deze

planeet of de bezielende god er van bij hen speelt, doch zeer begrijpelijk

indien wij in 't oog iiouden dat hij bij Babyloniërs, Grieken , Egyptenaren

juist bij uitnemendheid di? god der wetenschappen en de uitvinder der

kunsten is. Waaiom bij lU'. Indiihs Brhaspati zoo overwegend als de

Guru der god(;n voorkomt, laat zich ten deele verklaren uit de omstandig-

heid dat hij de onafscheidelijke gezel van den bliksemgod ludra is: iiij is

' Wassiljew liuddh. 135.

' In eene zinsnede bij Hardy M. ol' ii, 366 schemert duidelijk door dat <le door hem

gebruikte bron Ananda voor Jujjiter (Guru) hield. Daar toch staat van den Heer opgetee-

kend ; «Als hij wet zijnen {:ezel Ananda nilgiiig, geleek hij de volle maan vergezeld van de

planeet Guru." Hierin is eene kleine onjuistheid: bij volle maan is Jupiter kwalijk zichtbaar,

en daarenboven is de «volle maan" in 't Sanskrit vrouwelijk. Het moest wezen: de maan.

Dat de maan in stede van de zon genoemd wordt, is verklaarbaar omdat beide tijdmeters zijn.

Zoo duidt ook gomn , de maan, tevens Wisijuu en Tiwa aan.
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Indra's raad, du düiiderstem, het orakel. Diegenen daarentegen die niet

Indra als oppersten hemelbeheersclier erkenden, maar den Zonnegod,

konden aan dezen niet gevoegelijk Brhaspati als vasten geleider, als mede-

berader toekennen. Die raadsman, onder de planeten, was meer eigen-

aardig Merciiriiis, wijl deze steeds in de nabijheid van de zon is. Naar-

dien de Buddha aan den Zonne- en jaargod, niet aan Imha beantwoordt,

behoort zijn vaste gezel Mercurius te wezen. Het veronderstelde verschil

in gevoelen is wellicht juist eene der redenen gewee.st welke een deel der

Kerk bewogen hebben naast Ananda nog Mafïjughosha te plaatsen. ' Geen

wonder dan dat deze laatste in de afbeeldingen van den Buddha de plaats

van Ananda inneemt. Eene aanduiding dat men de gelijkheid of gelijke

bevoegdheid van Ananda en Manjugri niet loochenen wilde, ligt, onzes

inziens, opgesloten in de keuze van den naam, want bij manju, liefelijk,

moet men als van zelf denken aan ananda, liefheid. -

Mafïjughosha moet nog meer geweest zijn dan de patroon of genius der

wijsheid, want een zijner vaste titels is Kumara. Kumara of Skanda is

gelijk wij boven gezien hebben, het beginnende jaar, en dus de jonge

lente voor hen die het jaar in Maait lieten aanvangen. Uit de vervormde

scheppingsgeschiedenis in den aanhef van den Mahawagga kan men zien

hoe de ontwaking van den dag, het begin van den jaarkring en de ont-

waking van den menschelijken geest met elkaar in verband worden ge-

bracht. Zoo laat zich verklaren hoe de pas geboren lente, het jonge jaar,

de jonge zonnegod en levenwekker, en de bron van alle kennis bij slot

van rekening samenvallen, gelijk Apollo bij de Grieken al die rollen in

zich vereenigt.

De vereering van Maiijucri is, voor zooverre wij kunnen nagaan, even

' Uit Lotus 131 weten wij dat Ananda's tijdperk zal heeten ManojnafaMêbhigaigita , d. i.

vervuld met een liefelijk rommeleDd geluid. Maiiojiia9abda en Maüjugliosha beteekeneu Iietzelfde;

daar niemand hierin den donder miskennen kan , moet volgens deze voorstelling Auanda een andere

naam zijn van de verpersoonlijkte donderstem, van Brhaspati.

- Niet zelden komen Ananda en Maüjucri als verschillende personen in elkanders gezel-

schap voor , doch daarop zullen wij ons niet beroepen om te betoogen dat beide in werke-

lijkheid niet één zijn, al worden zij in gedachte onderscheiden.
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oud en algemeen bij de N. Buddhisten, als die van A walokitefAvara. Tot

zelfs 'm den Oostindischen Archipel, waar een tak van de Noordelijke

Kerk bloeide, was zijn dienst doorgedi-ongen. Hij is de patroon van de

geleerden en toonde als zoodanig zijne belangstelling aan Iliuen Thsang,

wien bij in eenen droom verscheen en
,
getrouw aan zijne roc[)ing als

orakel, bij die gedenkwaardige gelegenheid eene voorspelling deed, waarvan

de bijzonderheden aan het nageslacht overgeleverd zijn in het reisverhaal

van den Chineeschen reiziger.
'

5. ONDERGANG EN HERNIEUWING DER WERELD. TIJDPERKEN.

Volgens algemeen Indisclie voorstelling is de wereld onderworpen aan

ondergang en hernieuwing of schepping. Dat is niets anders dan beeld-

spraak oin de groote , maar tamelijk wel bekende waarheid uit te drukken

dat de zon eiken avond ondergaat en eiken morgen weder verrijst. De

groote tijdperken die er verloopen tusschcn ondergang en vernieuwing, of

wel tusschen twee scheppingen, d. i. twee morgentijden, de kalpa's, zijn

dus te herleiden tot den duur van één dag, hetzij van 12 of van 24 uur. ^

De Buddhisten kennen ook deze mythologische uitdrukkingen voor dag

en nacht, ondersclieiden echter drie soorten van kalpa, namelijk: groote

Kalpa's, onberekenbare of onbenoemde Kalpa's en Tusschenkalpa's. Ue

theorie der Zuidelijken ' wil dat elke groote Kalpa verdeeld is in 4 onbe-

rekenbare of onbenoemde, welke achtereenvolgens den naam dragen van

Samwarta, * voortzetting van Samwarta, Wiwarta ^ en voortzetting hiervan.

In het eerste heeft de ondergang plaats; in het tweede blijft de toestand

' Stan. Julien Histoirc de la vie de II. T. 2)4.

' Een goed overzicht van de cosinogonische mythen der Indiërs vindt de lezer in J. Miiir

Original Sanskrit teiU, vol. 1 (2' uit?.) 43—160.

' Childers Pali Dict. onder kappo ; Hardy M. of B. 7.

* D. i saraenrolling, namelijk van het weefsel van stralen, het straleunet dat de Dagpod

ontrolt, heeft uitgesjjreid ; men vergelijke o. a. Itgweda 2, 38, 4.

' ]). i. ontroUing.
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van chaos voortduren; in liet derde wordt de wereld liernieuwd en het

vierde is de voortzetting van het voorgaande.

Een onberekenbare Kalpa bevat wederom 20 Tusschenkalpa's. ' In

zulk een tusschentijd heeft er eene regelmatige vermindering van den levens-

duur der rnenschen en eene daarop volgende vermeerdering plaats. De

kortste levensduur telt 10 jaar, de langste een asankhya, onbenoemd

getal. Wat dat langere en kortere leven der menschen eigenlijk betee-

kent, is niet moeielijk te raden, als men weet dat ettelijke woorden voor

»nian, mensch" ook beteekenen eene scliiiii, of in mythologische phrase : hei-

bewoner, - en dat daarenboven de schaduwwijzer in het Indisch »man"

genoemd wordt. Van zonsopgang tot den middag neemt de schaduw

regelmatig af, om daarop even regelmatig in lengte toe te nemen.

Een Tussclienkalpa is derhalve in de taal van gewone .stervelingen het

vierde van een etmaal. Hij laat eene verdere onderverdeeling toe in

8 yuga's, ' die in opstijgende linie heeten Kali. Dwapara, Treta en Krta,

en in afdalende: Krta, Treta, Dwapara en Kali. Hieruit volgt dat Kali

de tijd is van den vroegen moigen. De duur wisselt natuurlijk af naar

gelang van het jaargetijde en de aardrijkskundige breedte, evenzeer als de

duur van den dag en van den nacht. Juist hierom heet het vierde van

een grooten Kalpa. de vaste eenheid, een onberekenbare, een onbenoemde,

d. i. een onbepaalde Kalpa, want de heldere dag is nu eens een langer,

dan weer een korter stuk * van het etmaal.

Wanneer de zon te G uur opkomt, zal de Kali duren tot half acht,

naar onze dagverdeeling ; de Dwapara tot 9 uur; de Treta tot half elf;

' Een groot* Kalpa bevat dus 80 Tusschenkalpa's. Met andere woorden , de Zon beleeft

gedurende één etmaal 80 van zulke perioden ; of nog anders uitgedrukt : de Tathagata bereikt

het Nirwafla als hij 80 jaar oud is.

' In 't Sanskrit manu, nara (naraka). Dat deze etj-mologische identiteit tasschen man,

mensch, persoon, en schemer, schijn, verschijningsvorm, specie, individu overoud is, blijkt

o. a. uit de omstandigheid dat in "t IJslandsch halir zoowel «helden, mannen" beteekent ab

• schimmen, heibewoners"'. Het Noorsche woord is etymologisch het Sanskrit kali.

' Eigenlijk ook eeu onbepaald tijdvak; rhetorisch mag meu het vertalen met eeuw of Aeou.

• Het woord kalpa beteekent óók -stuk", of, zooals de Uuitschers zeggen: abschnitt.
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(Ie Krta tot ilen iniilLlafr. Van 1'2 imr tut lialf twee. is liot weer Krta:

van lialf twee tot 3 uur Treta, enz. De vier iiufjas in op.stijgenile linie

maken de reeks utsarpini, d. i. van rijzinij ' uit; in afdalcmle, de i-eeks

awasarpini. Deze twee reeksen zijn ook aan andere Indiërs bekend en

spelen vooral bij ile Jaina's eene groote rol. De laatsten verd(inlen de

reeks echter niet in 4, niaar in O stukken, waaraan zij den term van

»radspeeken" geven. - De reden waarom de oflieieele Indische tijdreke-

ning met het Krta-yuga, dus met vollen middag begint, is onbekend. Men

heeft er niet eens naar gezocht, want men heeft in die mythologische tijd-

rekenkunde eenvoudig verzinsels wanen te zien , de rnisgelroorten van eene

ziekelijke verbeelding. Het is dan ook gemakkelijker datgene wat men

niet doorgrondt onzin, droonierij. enz. te noemen, dan het te verklaren.

Er wordt vei'der een onderscheid gemaakt tusschen leege en niet leege

Kalpa's. Alleen in de laatsten w-orden er Buddha's geboren, en al naar-

mate er een, twee, drie, vier of vijf Buddha's in zulk een niet leegen

Kalpa verschijnen, worden zij verdeeld in vijf soorten, de laatste Bhadra

genoemd. Hier heeft halpa eene andere beteekenis dan boven, en wel

de astrologische van horoscoop, het eerste huis, anders lacjna geheeten.

De Bhadra-kalpa is dus eene constellatii? van 5 planeten of liever van

ffraha's, waartoe behalve de . eigenlijke dwaalsterren door tlo Indiërs ook

de zon en maan gerekend worden. De voorgaande kalpa is eene con-

stellatie van 4 (jraha's, en zoo vorder. Schijnbaar naief is <le leerstelling

dat »de Badrakalpa slechts na zeer lang tijdsverloop terugkeert". '

Het stelsel der Noordelijke Buddhisten komt met dat huimer Zuidelijke

broeders geheel overeen. Ook zij verdeelen eenun grooteu Kalpa, d. i.

etmaal, in 80 kleinere, van welke laatsten ieder het indrukwekkend getal

' Utsarpapa is -het rijzen (der zon)."

» Elke speek beantwoordt dus aan ons uur. Waarschijnlijk hebben de Jaina's deze ver-

deeling gekozen omdat men de dagvcrdecline dan ook op het jaar kan toepassen; de opstij-

gingspcriode komt dan overeen met den halfjaarlijksrljen zoiineloop van «iiitcr- tot zonitr-

zonncstilstand
; de afdaling duurt van 21 Juni tot 21 December.

' Ilardj- .M. of B. 8.
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van inSOOOO jari.'ii ' Ijevat, Dio jaren moeten zeer kleine tijil|i\niten

voorstellen, zelfs wanneer men de nulion wegdenkt; welke? is niet zoo

licht oji te sporen, daar de meting der kleinere tijdileeltjes bij de Indiërs

te veel verscliillen oplevert en bovendien niet volledig bekend is.

Het behoeft wel niet gezegd te worden dat die ontzettend lange tijd-

perken van tertiën, seconden enz. voor de oningewijden lange eeuwen van

jaren voorstelden en dat de platte opvatting hoe langer hoe meer ook bij

de ontwikkelde lieden doordrong, zoodat ten slotte de sleutel van het ge-

heim verloren ging of altlians in een toenemend kleinen kring bewaard

bleef. Zoo is het overal en altoos met allo beeldspraak gegaan.

HOOFDSTUK III.

Abhidhartna.

In het voorgaande hoofdstuk hebben wij kennis gemaakt met de mystiek-

mythologische denkbeelden der Buddhisten aangaande den nracrocosmos;

thans zullen wij hunne wijsgeerige theoriën behandelen over den mici'o-

cosmos. Het onderzoek naar 's menschen wezen en bestemming, naar de

hoogste wijsheid die tot volkomen verlossing leidt en naai' den weg om

deze deelachtig te worden, vormt den eigenlijken inhoud van den Abhidharma.

De oorsprong van dezen kunstterm wordt door de Doctoren der Kerk

verschillend verklaard: sommigezien daarin »den dichterbijstaanden Dharma;"

andere »den hoogeren - Dliarina." Er zijn nog andere verklaringen moge-

lijk, doch we kunnen die laten rusten, omdat men in allen gevalle het

woord gevoegelijk met Metaphysica mag vertolken.

De Abhidharma sluit in zich de leer van leven en dood en van de oor-

zaken van beide. Zonder zulk eene theorie zou het Buddhisme niet alleen

' Buraouf Lotus 324.

' Ab/ii beteekeiit zoowel "bij", als «boven".
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geen Biulilhisme wezen, maar niet eens eene heilleer, en toc:h, zoo het op

iets aanspraak maakt, is het hierop: een onfeilbaar geneesmidilol tegen

alle denkbare kwalen te zijn. Zoo er iets van den aanvang af' in den

boezem der Kerk geleefd heeft, dan is het de overt\iiging dat men alleen

door konnis van metaphysische hoofdwaarheden verlossing kan bereiken.

Zonder den Abhidharma heeft de Congregatie geen beteekenis, geen doel;

want men lette er wel op, de Indische wijzen, reeds lang vóór de stichting

der Orde, streefilen niet naar deugd — tenzij als voorbereiding — maar

naar hoogere wijsheid en verlossing.

Met de bewering dat de Abhidharma even oud is als de Sangha is niet

bedoeld dat al de canonieke geschriften welke tot het derde Pitaka ge-

rekend worden , dagteekenen van de eerste tijden der Kerk. Vermoedelijk

is er geen enkel boek onder, waaraan men een zoo hoogen ouderdom mag

toekennen, ten minste in den vorm waarin wij het bezitten, doch dit is

een gansch amler vraagstuk, en een zoodanig lietwi'lk men niet met eenige

kans op goeden uitslag kan beproeven op te lossen, totdat er meer werken

over den Abhidharma in het oorspronkelijke zullen zijn uitgegeven. '

Daargelaten de schaarsciite van deugdelijke bescheiden, levert het on-

derwerp op zich zelve tal van moeielijkheden op. Wie boeken schrijft ten

behoeve der goden. d. i. di-r wijsgeerige geestelijken, loopt licht gevaar

zich zóó uit te drukken dat hel gewone menschenverstand hein niet be-

grijpt, of liever hij zal zich er juist op toeleggen om niet begrepen te worden. ^

' Eeo alles behalve volledig overziclil van het wijsgeerig stelsel ilcr 4 lioofdsnliolcn nmler

de Noordelijken vindt men in den Sar\vad.ir(;ana-.Sangraha. Zeer belangrijke , docli onsamen-

hangende, bijdragen tot de metniliysica der Zuidelijken bevatten de Milinda-Panhö. Anders

berust onze kennis van het onderwerp op vertalingen en mcdedeeliugcn uit de tweede en

derde hand.

' Op den Abhidharma in 't algemeen is toepasselijk wat in Saddliarma-rundarika rap. V

de Heere van z.ekcr vraagstuk zegt: "Uie wetenschap is mocielijk te begrijpen; zoo de on-

noozelen haar plotseling hoorden, zouden zij verbijsterd worden, in hun groote domheid van

streek raken en dolen. Ik spreek naar gelang van ieders bevatting en vermogen. Met be-

hulp van dubbelzinnige beteekenissen maak ik de theorie (de leer) recht (in orde)." Mier

beteekent «spreken naar gelang van ieders bevatting en vermogen" natuurlijk zulke woorden

nitzoeken dat ieder het zijne er uil halen knn.
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Niettegenstaande het vele duistere en ingewilikelde in den Abliidliarma,

herkent men daarin toch zonder moeite eene samensmelting of samenkop-

peling van bestanddeelen , ovei'gonomon uit allerlei ongelijkslachtige oudere

stelsels. Een gedeelte is ontleend aan den ouderen Wedanta, zooals wij

dien in sommige Brahmana's en Upanishads aantreffen; een ander aan den

Yoga; een derde toont in tcrmiuologii» en methode omiiiskenl)are verwant-

schap met de geneeskunde. Aan den Wedanta heeft de Buddhistische

metaphysica de theorie van Naam en Vorm te danken; met den Yoga heeft

ze gemeen de regelen die men in aclit te nemen heeft bij wijsgeerige be-

spiegeling ten einde zicli te verhell'en tot hoogere mystieke sfeeren; van de

geneeskunde heeft ze de diagnose van de kwalen dezer wereld afgekeken,

terwijl dl' leer di.-r 5 Skandha's in haren aard eene ontleedkunde, of wi!

men: eene ontbinding der levenskraeht in factoren is.

Al deze bestanddeelen, alsmede het door schier alle Indische secten

aangenomen leerstuk der wedergeboorte of zielverhuizing ' vonden eene

plaats in het Buddhistische heilstelsel. Het ligt in den aard der zaak dat

de tegenstrijdigheden hoe langer zoo meer aan 't licht kwamen, en ook,

dat de Doctoren der Kerk zich beijverden om hoe langer zoo meer een-

heid en consequentie in het stelsel te brengen. Indien de ontwikkeling

der denkbeelden in alle scholen gelijken tied had gehouden, zou men

overal dezelfde vervorming der vóórbuddhistische bestanddeelen aantreffen.

Dit is evenwel geenszins het geval. Om nu te vinden welke metaphy-

sische theoriën in de oudste Kerk gegolden hebben, kimnen wij voorals-

nog niets anders doen dan de punten van overeenkomst en verschil, voor

zoover zulks thans mogelijk is, ojimerken. Datgene wat aan Noord en

Zuid gemeen is, zullen wij ais een oorspronkelijk leeistuk der gezamen-

lijke Kerk mogen beschouwen.

' Ten minsie voor de leus geldt dat leerstuk ; wij zijn erhter niet overtui^rd dat de gewone

voorstelling ooit die der Yogins in de hoogere graden was.
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1. NAAM EN VORM.

D(' Indiërs, even als amlere volken der oudheid, verstaan (uiilci- de

schepping dor wereld IkH verrijzen des lichts. In den beginne, in den

naclit, is alles een bajert, eene verwarde massa waarin de rlingen ziili niet

van elkaar onderscheid pn. Doch zoodra het liclit zii-h openbaai'l, bi'nint er

in dien chaos orde te komen: duidelijk afgeronde gestalten vertoonen zich, de

voorwerpen maken zich als het ware van elkander los. Wal nu is de oorzaak

dat die gestalten, de dingen als zoodanig, zich openliaren.' wat is het dat

ze schept? Men kan antwoorden, dat er twee samenwerkende oorzaken

zijn ten gevolge waarvan de wereld zich o[ieiibaart: het hemelsche licht

en de menschelijke geest, het inwendige licht. Zonder het eer.ste zou het

laatste werkeloos blijven: zonder het laatste zonden de dingen niet als

eenheden kunnen waargenomen worden. Er zijn dus in zekeren zin twee

scheppers. Maar men kan ook, om de zaak diepzinniger te maken, be-

weren dat de ware schepper de menschelijke geest is, want al bestaat ook

de stof dei- dingen onafhankelijk van den waarnemenden gee.st, deze laatste

verleent hun toch hun bijzonderen vorm, fatsoeneert ze, schept ze — wel

te verstaan voor zich. Uoch dit laatste wordt weggecijferd, en gemak.s-

halve laat men ook de stof i-iisten. Uaar de ovei'tuiging dat er een stof

moet wezen zich moeilijk uit di'u weg laat rnimeii. zal men, eenmaal de

stelling aannemende dat de menschelijke geest tie ware scliepper der dingen

als zoodanig, als verschijningsvormen, is, ti-achten de twee waarheden met

elkander in oveieenstemming te brengen. Dit kan men nieenen te be-

reiken door aan al liet waargenomene en waarneembare eene betrekkelijke

waarheid toe te kennen. Wat wij waarnemen is werkelijk zoo voor ons,

maar denken wij ons zelven en de waarn(!ming weg, dan blijven de

dingen als afzonderlijke dingen er niet meer: ze keeren ti;rug tot den

staat van chaos. Volgens de hoogste, absolute waarheid zal er dan niets

zijn dan de ma.ssa, de chaos. Hieruit ontwikkelt zich van zelf de Ic'er dat

alles, in de hoog.ste waarheid, ijl, incts is. maar dat in beti'ekkelijken

zin, van het standpunt des mcnscheii uil beschouwd, er aizomlerlijke



330 DE D II A K M A.

dingen, gestalten zijn, die de mensch met behulp van l)ijzondere klanken,

met woorden, van elkaar onderscheidt. Vergelijkenderwijs kan men de

waarneembare wereld, de verschijnselen voor een begoocheling, oen schijn,

een zinsbedi-og verklaren.

Indien wij deze denkbeelden welke in den lateren Wedanta tot een

afgerond geheel verwerkt zijn, voor oogen liouden, zullen wij begrijpen

waarom en in hoeven-e de wereld der verschijnselen reeds in de Bi'ahmana's

vereenzelvigd wordt met Vorm, d. i. al wat zichtbaar is, en Naam, d. i.

\ al wat benoembaar is. Wij lezen ergens ' het volgende:

))Toen (voor de schepping) was dit {d. i. het heelal, de dingen) ononder-

scheiden ; door Naam en Vorm werd dit tmilerscheiden. Daarom wordt

dit ook thans nog door Naam en Vorm onderscheiden."

Hetzelfde geschrift ^ bevat ook deze beschouwing: »Vorm is (hetzelfde

als de) verbeelding {iitano ' icai n'qiam); want met de verbeelding kent

men dit wat zichtbaar is. Naam is (hetzelfde als) .spraak (of: woord,

wdg irai ndnid); want met de spraak noemt men den naam. Zoover als

vorm en naam zich tiitstrekken. .strekt zich dit al uit". In verband

hiermede moet gebracht worden hetgeen vooraf gezegd wordt van het

scheppingswerk van het hrahma. ))In den beginne was er dit, (als)

brahma. Dat schiep de goden. Na de goden geschapen te hebben liet

hij ben hoog in deze werelden eene plaats innemen: Agni (het vuur) in

deze wereld (de aarde); Wayu (de lucht, den wind) in den dampkring,

en de Zon aan den hemel". Wat eigenlijk het brahma hier is, wordt

eenigszins in het duistei- gelaten; in elk geval is het de hoogste Rede of

wat op hetzelfde neerkomt, liet .scheppende Licht. In het vervolg wordt

gezegd: »Daarop bereikte het brahma de verdere (of: hoogere) zijde. Die

bereikt hebbende overwoog liet: »lioe toch zal ik deze werelden afzonderlijk

doordringen (of: begrijpen)?" Toen doordrong (of: begreep) hij ze afzon-

' (j':itap;itlia-Bjiihinana 14, 4, 2, 15.

' ]1, 2, 3, 6.

•' Manas is ziu ,
gemoed, gedaclUen , voorstellinf.', verteeltling.
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derlijk inet deze twee: )>iiiet vorm en met naam." Waai" heeft men zich

nu den zetel van de hoogste Rede te denken? Naar de mythologische

opvatting zeker wel in de hoogste lic!itbi-on, maar naar ile wijsgeerige in

den mensch zelven; de menschelijke geest toch is de ware schepper van

de dingen als zoodanig. De consequentie van het stelsel leidt tot de slot-

som : er is geen hoogere Rede dan de menschelijke geest, er is geen God

dan onze rede. '

In hetzelfde werk ontmoeten wij ook de leer dat deze wereld begrepen

is in Naam, Vorm en Handeling. ^ »Dit (wat er is) is drieledig: naam,

vorm en handeling." De grondslag der namen is de spraak, want hieruit

komen alle namen voort; de grondslag der vormen is het oog; die der

handelingen de ziel {dtman, ons binnenste, de persoonlijkheid). Het drietal

als eenheid opgevat valt samen met de ziel, en de ziel, één zijnde, omvat

het drietal. »Dit is dan het steeds levende '' dat onder het bestaande

verhuld is. Het steeds levende is de levensgee.st (do adem, het leven);

liet bestaande zijn naam en vorm ; onder deze is de levensgeest

verhuld."

Valt de ziel. de persoonlijkheid, met naam, vorm en handeling samen,

en zijn in deze drie alle dingen begrepen, dan omvat de persoon, het

subject, de waarnemer, ook alle dingen. Niet onduidelijk geeft dan ook

Yójnawalkya * te kennen dat de uf)na)i, d. i. bij hem: het subject, alles

is. Door zich zelven te kennen, kent men alles. Alle Weda's, alle

wetenschappen zijn een uitvloeisel, of, zooals hij het noemt: eene uit-

' Van (laar ilat ilc auiihangcrs van den Wcdlrita , ondanks verschil van gevoelen in andere

opzichten, vasthouden aan het leerstuk dat het bruhna en de menschelijke ziel eéu zijn. In

'l.'aittiriya Brlhmapa 2, 2, 9, 10 staat: «Uil het niet bestaande werd de verbeelding {inanas)

geschapen. De verbeelding schiep den Schejiper. De .Schepper schiep de schepselen." Hier

zijn de twee voorstelliiigen van heniclsch licht en inwendig licht ook zeer diepzinnig door

elkaar gemengd.

' gat. Br. 14, 4, 4, ».

' Het oorspronkelijke heeft arnrt.i d. i. "onsterfelijk" en "uict-dood." De onslcrfclijklicid

der ziel naar de meeiiing die men in den tekst ziet door^chcInercn bestaat daarin dat de ziel

of de levensgeest werkzaam is, niet inert.

' gat. Br. 14, 5, 4.

11
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ademiiiir van liet zelf of tien geest. Tusschen dit soort van idealisme en

de loochening van de buitenwereld ligt er slechts ééne schrede.

Het is door naam en vorm dat elk ding zich als zoodanig, als individu

voordoet. Daarom gaat het samengestelde woord ndmarüpam, naam-en-

vorm, over in den zin van individualiteit. Zoo vinden wij den term ge-

bezigd in een der Upanishads: ' sUelijk de rivieren, wanneer zij in den

oceaan stroomen, naam en vorm verliezen en verdwijnen, zoo bereikt de

wijze, van zijne individualiteit verlost, den allerhoogsten hemelschen geest."

Deze term ndmarüpam is in de Buddhistische vNdjsbegeerte overgegaan.

Aanvankelijk moet men er den zin aan gehecht hebben van individualiteit,

van zakelijk of jiersoonlijk individ\i, want in de reeks van oorzaken en

gevolgen wordt ndmarüpam voorgesteld als voortbrengsel van het helder

besef, van het denken. Maar uit dezelfde reeks blijkt ook dat men de

zakelijke ndmarüpam's wegdacht, want in den onmiddellijk volgenden

schakel worden de zes zintuigen of zotels der zinnen uit het ndmarüpam

afgeleid. Men kan de beperking van het begrip vergelijken met die welke

onze termen indi\iilii en organisme hebben ondergaan. Immers gewoonlijk

worden deze slechts op menschen toegepast.

Wanneer het er op aan komt in minder algemeene termen te zeggen

welk begrip de Buddliistisclie Doctoren aan ndmarüpam hechten, stuiten

wij op allerlei zwarigheden, o. a. deze dat er omtrent den omvang van

het begrip verschil van gevoelen bestond. Beginnen wij met de Noorde-

lijken om op te sporen wat zij onder ndmarüpam vei'staan, inzonderheid

in de reeks van oorzaken en gevolgen {niddna's).

De bekende reeks wordt opgevat als eene ontwikkelingsgeschiedenis van

den mensch, in twaalf bedrijven, eene geschiedenis die begint ab ovo of

eigenüjk nog vroeger en eindigt met oudertlom en dood. - Alles gaat in

> Mupdaka Up. 3, 2, 8.

' Zie Gowinilananila op Cankara's commentaar op Wedanta-Siitra, bl. 549. Vergelijk Hodg-

soa Ess. 7a, waar cc'u eu dezelfde school, die der Karmika"s, wel twee, ouderling geheel afwij-

kende, toepassingen van de reeks maakt. Eene eenvoudiger voorstelling, wier samenhau" met

den natuurmythe duidelijker uitkomt, vindt men in Lotus 109.
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laatste instantie terug op: 1. onwetendheid, vei-klaard als zijnde de waan

dat liet voorbijgaande blijvend is. Cit onwetendheiil komen: '2. stemmin-

gen. ' als genegenheid, afkeer, dwaasheid of veiblinding. Hieruit ont-

staat: 3. het eerste bewustzijn bij den in den moederschoot bevindende.

Uit dat suljjectief bewustzijn ontstaat: i. naain-en-vorm; met welk woord,

in 't kort uitgedrtikt. bedoeld wordt de staat van embryo; - onder naam

verstaat men do vier grondstoffen, aarde enz.; onder vorm wat licht of

donker van aard is.
' Dan komen: .5. de zes zinorganen, die achtereen-

volgens het bewustzijn, de vier grondstoffen en den vorm tot gebied van

hun werkzaamheid hebben. Door wederzijdsche vei'binding tusschen naam

en vorm en zinorganen wordt aanraking geboren. Daaruit volgt: 7. ge-

waarwording, aangenaam, onaangenaam of geen van beide. Daardoor

ontstaat: 8. zinnelijke begeerte, en dien ten gevolge: 9. streven; * hieruit:

'10. wording of staat; dan: 11. geboorte, d. i. lichamelijke geboorte, of

wat op hetzelfde neerkomt, de vereeniging der vijf Skandha's, waaruit het

organisme bestaat. * Op geboorte volgt de l'i'''' term: ouderdom en dood,

rouw
,
gejammer , ieini on hartzeer.

Minder duidelijk is het wat met ndmarnpam bedoeld is in de volgende

verklaring van de reeks: * »Uit valsche kennis komen (bedriegelijke)

' Zoo, of met "geestesstaat" is sanskdra o]> deze plaats te vertolken blijkens de bijgevoegde

woordea. Meer hierover later bij de behandeling der Skandha's.

' Hodgson t. a. p. in hoofdzaak hetzelfde: "thcnce proceeds an organised and deünite,

but archetypal body, the seat of that conseiousiicss."

' Kenigszins anders de Zuidelijken, in zoover zij onder "uaam" de uitwendige dingen

samenvatten en ouder 'Vorm " de inwendige; Bigaudet I, 93.

* Hodgson t. a. p heeft «licliamelijke ontvangenis", doch zulks is in strijd met het vooraf-

gaande; de ontvangenis heeft vroeger plaats gehad. Intusschen hechten ook de Zuidelijken wel

eens dienzelfden zin er aan. Zoo zegt Bigandet , I, '.):'.: ~Vpddilna, the attachment, or the

conception. It is that state in which the dcsire adheros to something, assumcs a shape. It

is, in fact, the being couceived. Froiu the state of coneeption the being passes inso that of

existencc." Genoeg. Ilardy .M. of B. ;iyi vertaalt dun term met 'liet hechten aan beslaande

voorwerpen."

' In stede van «geboorte" heeft Hodgson "Verschillende geslachten en soorten"; jdti be-

teckent namelijk "geboorte" en "geslacht".

Bij Hodgson t. a. p.

22*
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iiidnikkcii ; hioiuit iilgeiiieeiii' (loiikliooldcii; liicniit ndniarüpam ; ' hieruit

de zes zinorganen (of 't veld van hun werkzaamheid); hieruit aanraking;

hieruit gevoel en gewaarwording; Ideruit begeerte; hieruit ontvangenis;

liieruit geboorte; liieruit de onderscheidingen van geslacht en soort onder

levende wezens; hieruit verval en dood."

Bij de Zuidelijken wordt naam-en-vorni meestal zóó gebruikt, dat men

het vergelijkenderwijs mag vertalen met: iets individueels, een individu;

geest-en-lichaam. Daar nu, gelijk wij straks zien zullen, de geheele

inensch uit eene verbinding van 5 Skandha's bestaat, valt naam-en-vor'm

met de laatsten samen. Eén van de Skandlva's is die van den vorm,

welke de bestanddeelen en eigenschappen van het lichaam omvat. Na

aftrek van don vorm blijft dus als gelijkwaardig met de vier op den geest

betrekkelijke Skandha's over het begrip naam. Gewoonlijk echter wordt

naam-en-vorm gelijkgesteld met slechts vier van de 5 Skandha's, en sluit

men het vijfde, het Wijfïana, d. i. het bewustzijn, uit, omdat in de reeks

van oorzaken en gevolgen naam-en-vorm uit het bewustzijn voorkomt en

dit dus niet kan in zich sluiten. ^

Soms wordt naam-en-vorm schijnbaar materialistisch een samenstel ge-

noemd van de vier elementen. ' Zoo zelde eens de Buddha: »Denk in

de eerste plaats na over dit hoofdpunt, dat hetgeen wij het zelf of het ik

plegen te noemen, niets is dan naam-en-vorm, dat wil zeggen: een

samenstel van de vier elementen hetwelk onojjjioudelijk veranderingen

ondergaat onder den invloed van het karma (d. i. de som van vroegere

handelingen). De ware geloovigen weten zeer goed dat wat gewoonlijk

een man, eene vrouw, oogen, mond genoemd wordt, bedriegelijke onder-

scheidingen zijn die verdwijnen voor den wijze, die in dat alles niets ziet

' Hodgson vertaalt dit met .-bijzonderheden." Vermoedelijk had het oorspronkelijke een

woord dat individualiteit, een afzonderlijk wezen betcekent.

- Childers Pali Dict. 258. Het is duidelijk dat de theorie vaii naam-en-vorm en die der

5 Skandha's uit verschillende brouuen gevloeid zijn en ondanks alle soiihisterij niet met elkander

in overeenstemming kunnen gebracht worden.

' De Buddhisten tellen nu eens vier, dan weer vijf elementen.
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dan naam en vorm. liet voortbrengsel van karma en ir'uveka (ondei--

scheiding), d. i. van de eerste en tweede oorzaak." '

Om den waren aard van het tiegrip naani-en-vorm te begrijpen, kunnen

wij niet beter doen dan teruggaan tot de reeks van oorzaken en gevolgen,

('11 voor oogen lioudeu dat het oen verwijderd gevolg is van de onwetend-

heid of wankennis. Denken wij de onwetendheid weg en naam-en-vorm

verdwijnt tevens. Vooi- den wetende is er geen naam-en-vorm , zijn er

geen individuen. Ook d(! Wedanta loochent de individualiteit der dingen,

levende en niet levende, en koint tot de loochening van het waar bestaan

der verschijnselen; de waarneembare wereld heeft niet meer werkelijkheid

dan een droom, is eene begoocheling, een zinsbedrog, een schijn. Alleen

het brahnin. het oneindige wezen, bestaat wezenlijk. Maar dat oneindige

kan opgevat worden als ilo oneindigheid , en deze is niet andeis dan de

oneindige ijle ruimte en de eeuwige tijd. En dat oneindige in ruimte en

tijd, dat figuurlijkerwijze alles voortbrengt, draagt denzelfden naam als de

nul, is kha. De nul, het niet, de zuivere abstractie, is het gfmyam, en

het is meer een verschil van woorden dan van voorstelling, of men zegt:

y>sarivam gihiyam, alles is leeg, ijl, niets, abstract" of shet al is bralinia." ^

In één woord: het wijsgeerig idealisme der Buddhisten en dat der We-

dintins heeft denzelfrlen oorsprong.

DE VI.IF SKANDHA S.

De uiterlijke en innerlijke eigenschappen van den mensch, of anders

gezegd: zijne eigenscha]ip('ii en vermogens als handelend, gevoelend en

denkend wezen, worden onder 5 lioofdgroepen (skandha) gerangschikt.

' Bigandet, II, 224. Men ziet dat karma hier de plaats van de onwetendheid inneemt.

' Volgens de beginselen van den Wedunta kan men ook , uit<;aande vau de stelling dat

alleen de rede, de intelligentie in liet snbjeet wezenlijk bestaat, besluiten tot het best,'ian van

de rede in elk subject. J)e gedachte som van alle intelligenties blijft intelligentie, en in zoo-

verre is het individu, waaraan alleen de rede iet.s wezenlijk bestaands is, cén met liet geheel

der individuen. De rede is god. Daar de gedaehte som van individuen oneindig is, kan

ook god , de rede in *t algemeen . de oneindigheid heoten.
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Men kan ilo/.c niet vergelijken niet de categorieën van de Westersche

wijsbegeerte en de Indische logica; het zijn eenvoudig rubrieken dienende

ter sorteering der eigenschappen en verrichtingen van 't organisme.

De 5 hoofdgroepen zijn: 1. die van rüpa, vorm; 2. van wedana, ge-

voel, aandoening; 3. van sanjfui, besef, gewaarwording, merk; 4. van

sanskaras, voorstellingen, gewrochten der verbeelding, indrukken, stem-

mingen; 5. van wijnana, helder besef, onderscheidingsvermogen, oordeel,

verstand. Bij de Noordelijken is de volgorde: rüpa, wijilana , wedan^,

sanjiia, .sanskaras. Dat met deze afwijking ook eenig verschil in opvatting

van de teiinen gepaard gaat, zal on.s later blijken. '

I. R il pa, v o r m.

Deze hoofdgroep omvat alles wat betrekking heeft op het lichaam in

engeren zin en telt 28 onderdeden: 1. het element aarde; 2. element

water; 3. element vuur: 4. element lucht. Deze vier vormen de stoffe-

lijke bestanddeelen ; de volgende heeten alle afgeleide of afhankelijke

:

5. het oog; C. het oor; 7. de neus; 8. de tong; 9. het Ujf; 10. vorm;

11. geluid; 12. reuk; 13. smaak; 14. het tastbare; 15. de vrouwelijk-

heid; 16. de mannelijkheid; 17. levenskracht; 18. het hart; 19. element

ruimte; - 20. lichaamsgebaren ; 21. spraak; 22. hchtheid; 23. zachtheid;

24. geschiktheid voor werk; 25. ophooping of dikte; 26. uitgestrektheid

of duur; 27. slijting; 28. onduurzaamheid. '

Al deze artikelen laten weer eene ondervei'deeling toe. Zoo behooren

' De voornaamste voor dit ouilerwerp geraaJpleegJe werken zijn: Hardy M. of B. 399, vgg.;

Childers Pali Dict. ; Sarwadarcana-Sangraha 20; Gowindananda in Wedanta-Sutra 547 ; Cole-

brooke Essays 253 (Misc. Ess. 393).

^ Het woord voor element, dhulu , wordt in meer dan één zin gebruikt; als grondstof:

aarde, water, vuur en luclit; als grondslag; als grondbeginsel. Allerlei immatcrieele feiten,

gelijk veruietiging. Nirwana, enz. heeten ook dhdlu. Het is, in liet kort, alles wat onder den

wissel der verschijnselen, eeuwig en onveranderlijk hetzelfde blijft. Een der axioma's luidt

wel: «alles is onbestendig of vergankelijk," maar van dat alles moet het bestendige en onver-

gankelijke uitgezonderd worden.

" De lijst bij Childers ouder rilpa laat N». 14 uit, doch heeft daarvoor aan 't einde als

N". 28: spijsojraeming.
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tot N°. i twinti;:; lichaamsdeelen die uit aarde nevormd zijn: Iwren,

nagels, tanden, Iniid, vleescli, aderen, beenderen, merg, enz. Uit N°. '2,

de grondstof water, zijn twaalf lichaamsdeelen gevormd: gal, slijm, etter,

bloed, zweet, enz. N». 3 is in vierderlei vorm in 't lichaam aanwezig:

als vuur dat het lichaam tegen verrotting bewaart, zooals zout het beilerf

van vleesch weert : als vmir ontstaan door hartzeer , dat het lichaam doet

wegkwijnen alsof het verbrand werd ; als het vuur dat verval en zwakte

verooi-zaakt ; als het verduwingsviuu' in de maag. Bij N°. -4 , luciit of

wind, worden zes soorten ^an wind in 't lichaam onderscheiden. '

Dit zal voldoende zijn om het beweren te rechtvaardigen dat het stelsel

der 5 Skandha's ook eene soort van physiologie in zich sluit. Ter ken-

schetsing van den aard dezer physiologie kan nog de volgende theorie, die

min of meer dichterlijk gekleurd is, dienen:

»Het lichaam wordt d()r>r de aarde, waaruit het samenm.steld is, ver-

hard, alsof het gebeten ware door een slang met een droogen mond;

door het water bederft het, als gebeten door een slang met rotten mond;

door liet vuur woi-dt het verbrantl , als gebeten door een slang met vurigen

mond, en door den wind woidt het uiteengereten als gebeten door een

slang met een mond als een vlijm."

Bij de Noordelijken omvat de hoofdgroep vorm. in 't algemeen uitge-

drukt: de zinorganen benevens hun voorwerpen in betrekking tot den

waaraemenden persoon : met andere woorden : de zintuigen en hun voor-

wei-pen , zooals deze zich in den geest afspiegelen , de dingen subjectief

opgevat.

II. (ie voel, aandoening.

Gevoel of aandoening is drieërlei: aangenaam, onaangenaam of geen

van beide. Naar gelang van ile verschillende organen onderscheidt inen

zes soorten van gevoel: i. wat ontstaat door de werking van hut oog;

Andurs nemen lie Indiërs, zoowel in de fccnecskundigc boeken als elders, vijf winden

aan; bijv. Su^ruU 1, 250; Carakn 71.
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2. van het oor; 3. van den neus; 4. van de tong; 5. van het lichaam

(de huid); 6. van den inwendigen zin of het gemoed.

De aandoeningen kunnen ook van zedelijken aard wezen; zoo zijn er

goede, zondige en indistinete aandoeningen. Somtijds wordt het getal aan-

doeningen bepaald op 108. ' Er zijn namelijk zes genoegelijke aandoenin-

gen met het huiselijk leven, zes met de verzaking der wereld verbonden;

er zijn imk zes onaangename aandoeningen die zich aan het huiseüjk

leven, en evenveel die zich aan de verzaking der wereld vastknoopen;

eindelijk zijn er zes soorten van onverschilligheid in betrekking tot het

huiselijk leven, en evenveel in verband met de verzaking der wereld.

Dat geeft 36. Rekent men nu nog dat er 36 verschillende verledene

aandoeningen zijn, 36 toekomstige, en even zooveel tegenwoordige, dan

komt men tot het totaal van 108, toevallig een heilig getal.

Bij de Noordelijken omvat deze hoofdgroep in 't algemeen alle aange-

name, onaangename en onverschillige aandoeningen; genoegeüjk, pijnlijk

of onverschillig gevoel. Zij laten evenwel de gi'oep van wijnana vooraf-

gaan, zoodat zij het laatste opvatten als besef, bewustzijn.

III. Besef, gewaarwording, merk.

Deze hoofdgroep is zesledig. Door het oog merkt men of een vooi-wei-p

zekere kleur heeft; door het oor merkt men, liij 't hoeren van zeker ge-

luid, van welk voorwei-p, bijv. van eene trom, eene fluit, enz., het

afkomstig is. Door den neus worden wij gewaar of iets geurig is dan

wel het tegendeel; door de tong hoe iets smaakt, bitter, zoet, zuur, zout,

wrang of scherp. Met behulp van den tastzin merken wij of een ding

aangenaam of onaangenaam op het gevoel is. Door den inwendigen zin

beseffen wij hoe iets uit zijn aard is of moet wezen. De gewaarwording,

die door middel van elk dier zintuigen tot ons bewustzijn gebracht wordt,

heet safijna. Ook bezigt men denzelfden term waar wij besef zouden ge-

bruiken. Dus is er een besef bij de v^ijzen van 't onbestendige der din-

Mil. Paülii 46.
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gen. een ander van 't onwezenlijke, onheilige, ellendige; voorts het besef

dat men het verkeerde moet laten, zijn hait er van inoet aftrekken en

alle aandoeningen onderdi'ukken. Soms worden er zeven, een andermaal

negen of tien soorten van wijs besef opgesomd.

Eenigszins afwijkend is de bepaling die bij de N. Buddhi.sten aangetroffen

•wordt en hierop neerkomt dat safijfia's zijn de noties bij ons opgewekt

bij 't hooren van bepaalde termen, zooals koe, paard, en dergelijke, of bij

't zien van zekere merken of teekens. De oorzaak van het verschil is

niet ver te zoeken; het woord laat namelijk meer dan ééne opvatting toe:

teeken, wenk, merk; toestand dat men iets merkt, van iets bewust is;

kenmerkende benaming, term.

IV. Voorstellingen, indrukken, stemmingen.

Alvorens kennis te maken met de onder deze hoofdgroep gerangschikte

beginppen , zal het welliclit niet overbodig wezen stil te staan bij het

spraakgebniik van 't veel omvattende woord sanskdra, waarnaar deze

afdeeling genoemd is.

Sanskdra is het fatsoen dat men door zekere kunstbewerking aan eene

.stof geeft en ook de kunsthewerking zelve. Zoowel het fatsoen dat de

pottebakker aan de kneedbai'e klei meedeelt als de indruk, dien men op

was en andere weeke stoffen te weeg brengt, heet zoo. Op den geest

overgebracht is het de werking der verbeelding of het gewrocht hiervan;

ook veretaat men er onder den aanleg van iemands geest of karakter.

Bezigt men het in 't meervoud , dan bedoelt men er vooral mede de door

vroegere veixichtingen te weeg gebrachte toestanden ; en ook de door

inwerking van buiten ontstane indrukken of voorstellingen. In den Yoga

is het een zeer gewone uitdrukking en verstaat men er onder elke door

vroegere toestanden bewerkte vooi-stelliiig of imlruk, die in den geest

rust , doch naar verkiezing kan worden opgeroepen. Daartoe behooren

de indrukken die aan 't geheugen en de valsche instincten huii ontstaan

te danken hebben, en voorts iemands zedelijke toestand die een gevolg is
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van zijn dougd of ondeugd in 't verleden. ' Zien wij thans welke be-

grippen, 52 in getal, de Doctoren der Z. Kerk onder deze hoofdrubnek

brengen.

1. Aanraking; 2. eerste gewaarwording, gevoel; '^

3. besef, toestand

dat men iets merkt (safijfia). Het wordt bepaald als zijnde het onder-

scheiden van verschillende kleuren of vormen en opgehelderd door het te

vergelijken met de handeling van eenen timmerman die het hout met een

mei-k voorziet'om te weten hoe hij het moet houwen of bewerken. Deze

vergelijking is onjuist, want het merk is niet hetzelfile als het maken

van een merk. Men heeft merken, gewaarworden, verward met merken,

met een merk voorzien. Bovendien is sanjna ook niet de handeling,

maar de teweeggebrachte toestand.

Ten i:'^" komt : gedachte. Daarvan wordt gezegd dat ze sneller werkt

dan een der overige sanskdra's. De wijze waarop ze werkt heet aanra-

king , ofschoon er geen werkelijk contact plaats heeft. Wanneer bijv.

iemand op den vlakken grond staande een andei' in den top van een boom

of aan 't uiteinde van een der takken ziet, voelt hij angst, en knikken

hem de knieën tegen malkaar ; op gelijke wijze raakt het oog niet het

voorwerp in 't zicht, noch het oor het geluidgevend instrument, en wor-

den toch zien en hoorcn geboren. In geen van deze voorbeelden heeft er

werkelijk contact plaats. Het voornaamste vermogen waarvan de gedachte

afhankelijk is, is de inwendige zin, het gemoed. Hieruit komt de wil tot

iets voort , welke niet slechts op den willende , maar op ook andere invloed

kan hebben. Bijv. iemand bereidt gif, drinkt er zelf van en geeft het

ook anderen te drinken ; dan zal hij èn zich zelven èn anderen leed be-

rokkenen. Een ander voorbeeld : iemand besluit er toe een moord te be-

gaan ; dan zal hij wegens deze misdaad in de hel wedergeboren worden

;

haalt hij andere over om dezelfde misdaad te plegen, dan zullen deze

dezelfde straf ondergaan. Evenzoo kan iemand besluiten zicli verdienste te

' Aant. op Yogasutra 3, 18.

' Uitvoeriger wordt N°. 1 en 3 tcliaudelJ in Mil. P. GO , waarmede Hardy M. of B. 404

overeenstemt.
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verwerven en om de sroedc werken, die hij verriclit lieeft , zal liij dan

in een der iiemelen geboren worden ; overreedt hij andere hetzelfde te

doen, dan zullen ook zij hetzelfde loon ontvangen. '

Op gedachte volgt ^ ten 5'''': behartiging; 6. oplettendheid; 7. levens-

kracht; omschreven als het levensbeginsel dat de onzienlijke of ideale

eigenschappen of vermogens voedt gelijk het water den lotus.

Verder worden opgenoemd: 8. raming, gissing {witarka) , en 9. overleg,

redeneering {ivicdra). Het kenmerk van het eerste, zooals het ergens '

verklaard wordt is dat het iets invoegt, evenals bijv. een timmerman een

door hem bewerkt stuk hout ter bestemder plaatse invoegt. Men kan het

vei'gelijken met den slag op een metalen gong aangebracht, terwijl liet

tweede de nagalm is. Hoe weinig bevredigend de bepaling ook zij, kan

men uit de bijgevoegde vergelijking opmaken dat den schrijver van 't aan-

gevoerde werk voor den geest heeft gestaan wat in onze vertaling is uit-

gedrukt. '

Ten 40'''= komt: geestkracht, krachtsinspanning, het tegendeel van .slof-

heid. Het eigenaardige van dezen sanskara is , steun te verleenen ; bij

wijze van stut verhindert hij de vernieling van zedelijke verdienste; wan-

neer een huis naar ëéne zijde overhelt zal men het immers schoren opdat

het niet instorto.

Het 11*^ begi-ip is: ernst, toeleg. Vervolgens komt: 12. behagen en

43. liLst. Een hooge graad van behagen is verrukking, die in staat is

iemand iii de wolken op te voeren. Als uitvloeisel van de zucht om aan

de schoolsche wijsbegeerte eene stichtelijke en vrome tint te geven, mag

men het beschouwen dat de zoo even gebezigde figuurlijke uitdrukking in

Mil. P. Gl ; Ilardy M. of B. lOG.

' De lijsten bij Cliilders en Ilardy wijken in volgorde cenigszins van elkaar af.

' Mil. P. 62.

* Niet zelden wordt het eerste in den meer algemeenen /.in van cenc "gedarhte" gebruikt.

Ook in Yogasfltra 1, 17 staan mtarka en wicitra naast elkaar en wnrdl lat eerste verklaard

met »grove raming" en 't laatste met "fijner indringen"; doch in 1, 43 beteekent sawilaria

met onzekerheid, eenigen twijfel gepaard; in 2, 33 is witarta «een oiikomende gedachte"

bijv. zal ik iets doen of niet doen, idan."
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platten zin is opgevat geworden, lu'tgeen gepaard is gegaan met het uit-

vinden of toepassen van vrome legenden. Een dier verhalen moge hier

eene plaats vinden. De monnik Tishya had trouw de gewoonte aan de

relikiekas zijne vereering te brengen. Bij zeker feest keek hij naar de plaats

waar de voornaamste relieken nedergelegd waren en daclit hij zich zelven:

»hoe menige monniken en religieuse personen zijn liier in vroegere tijden

vergaderd geweest om hun vereei'ing te brengen!" Terwijl hij hierover

nadacht verkreeg hij de macht der verrukking, waardoor liij in staat ge-

steld werd zich in de lucht te verheffen en naar de gewijde plek te gaan.

Behalve behagen beteekent N°. 12 ook «liefde" en dan is 't het tegen-

deel van kwaadwilligheid of de begeerte om anderen leed aan te doen.

De 14''' plaats wordt ingenomen door: het geloof, kalm vertrouwen.

Dit is eene bijzonder te roemen eigenschap; het werkt even reinigend en

heiligend als verheffend. Ook 15. geheugen, bedachtzaamheid is eene

aanbevelenswaardige eigenschap, die iemand weerhoudt van kwaad te doen

en hem aandiijft ten goede. Men kan haar vergelijken met een trouwen

minister die den koning terughoudt en aanzet naar gelang van omstandigheden,

door hem goeden raad te geven en de noodige inlichtingen te verstrekken.

De opsomming wordt voortgezet met: IG. schaamte; 17. schroom;

18. onbaatzuchtigheid; 19. welwillendheid. Dan volgt 20. vroedheid,

wijsheid. Zij is het die de onwetendheid verdrijft en openbaart wat goed

en wat niet goed is, gelijk een brandende lamp de voorwei-pen welke in

de duisternis verborgen zouden blijven zichtbaar maakt. Het tegendeel is

onwetendheid. Men moet onderscheid maken tusschen besef, verstand en

wijsheid. Door het eerste woi'den wij het verschil in de kleuren der voor-

werpen gewaar, docli het is niet voldoende om ons hun onbestendigheid

te doen ontdekken. Met het verstand kennen wij èn de kleuren èn de

onbestendigheid der dingen, maar het is onvoldoende om ons de wegen ter

zaligheid te wijzen, terwijl de wijsheid ons alle drie: kleuren, onbesten-

digheid en de wegen leert. Er is ééne soort van wijsheid, die alleen

door de Pratyekabuddha's en de hoogste Buddha's bezeten wordt, namelijk

die waardoor men de 4 hoofdwaarheden ontdekt.
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t>ii wijt^licicl volgt '21. (inprti'tijiliii'lield. Vpnlcr kinnen vun '22—33 op

de lijst zes eigenschappen van liet ÜL-haain en dezelfde op den geest toe-

gepast voor: rustigheid ; vlugheid: zachtheid; geschiktheid voor werk; be-

drevenheid of geoefendheid; rechtheid, recht.schapenlieid.

Meewarigheid en deelneming in eens anders geluk nemen de 34'''^ en

358tc plaats in. Betamelijkheiil in woorden ; in daden ; in levenswijze

zijn 36—38.

Wat nu verder volgt zijn slechte eigenschappen of gebreken : 39. heli-

zucht; 40. haat; 41. verbijstering, verblindheid; 42. valsch inzicht, valsch

geloof; omschreven als zijnde het ongeloof dat het bestaan van deze we-

reld en het hiernamaals loochent; hot is de hoofdbron van al het zondige;

43. opgeblazenheid; 44. schaamteloosheid; 45. vermetelheid; 46. twijfel-

moediglieid ; 47. eigenwaan; 48. nijd; 49. afgunst; 50. gemelijkheid;

51. dofheid; 52. slofheid.

Als men bovenstaande lijst düoilüopt, zal men ontwaren dat ze eene

opsomming bevat van toestanden, vooi'al geestelijke en zedelijke, van tijde-

Igke eigenschappen. Van karaktertrekken of aanleg mag men op Buddhis-

tisch standpunt niet spreken.

Ook de Noordelijken brengen onder deze hoofdgroep allerlei tijdelijke

toestanden of .stemmingen des gee.stes en des gemoeds, als: genegenheid,

afkeer, vrees, vreugde, smart, enz.; trots, eigenwaan, verblinding; deugd,

en ondeugd; grootere en kleinere zonden.

Tussclien de sanskdra's der Yogins en die der Buddhisten is er geen

oorspronkelijk verschil te ont^lekken ; wat de laatsten bezitten is sloc-hts

eene uitbreiding van hetgeen minder ontwikkeld bij de eei'sten gevonden

wordt.

V. Verstand.

Deze hoofdafdeeling omvat niet minder dan 89 nnmniers. De zes

eersten zijn even zooveel namiMi van de vverkzaarnlieid van 't (iiidersihei-

dingsverniogen , het verstand, bij waarneming door middel van 't gezicht,

het gehoor en de vier overige zintuigen, den inwendigen zin ingesloten.
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Behalve de werkzaamheid duidt lietzelfde woord ook het feit, ile op ge-

zegde wijze verkregen kennis, aan. Ter verduidelijking van liet verband

tusschen de zes zinvermogens en liet verstand worden eenige niet onbe-

langrijke bijzonderlieden medegedeeld. Van het oog wordt er gezegd dat

het een bal van donkere en een kring van witte kleur heeft. Gelijk een

droppel olie op de buitenste van zeven in elkaar gelegde katoenen zakken

spoedig door alle zeven heendringt, zoo gaat ook het licht dat in 't oog

valt door al de zeven concentrisclie lagen van 't vleeschelijk oog. ' Tot

de samenstelling van het oog dragen de vier elementen bij , maar zijn

voornaamste vermogen is het kenvermogen, het verstand, gelijk een vorst

het hoofd is zijner volgelingen.

Niet het oog is het wat ziet; want het heeft geen bewustzijn. Evenmin

ziet het verstand of de geest het beeld, want het heeft geen oog. Indien

liet verstand zag, zou het ook het beekl binnen een muur zien; het zou

doordringen tot het binnenste van een ondoorschijnend donker lichaam;

doch dat is niet het geval. Wanneer 't oog en 't beeld met elkaar in

gemeenschap of contact komen , dan eerst ziet men. Daarvoor is noo<lig

dat er licht kome van "t oog. Dewijl het licht niet van binnen een muur

komt, kan wat daarbinnen is niet gezien worden. Van sommige zelf-

standigheden , zooals krystal en edelsteenen straalt licht uit, zoodat men

zien kan wat (>r binnen in is. - Wanneer een voorwerp gezien wordt

geschiedt het niet door 't oog alleen, en evenmin door 't verstand alleen.

Dat wat ziet is eigerdijk het geziciitsvermogen , hoewel wij, in 't dage-

lijksch leven, zeggen dat het oog ziet.

Al de overige nonnners maken een register uit van goede of heilige,

slechte of zondige, en onverschillige gedachten, gezindheden of begrippen

' Wel te ouderscheiden vau 't hemelscli nog.

' Zoo Hardy M. of B 419. Het is de vraag of de plaats uauwkeurig vertaald is; de

commentator op Nyaya-sütra 3, 1, 38 stelt de zaak zóó voor dat glas, dunne talkplaatjcs eu

krystal liet licht doorlaten , niet vcrliiadereu zooals bijv. een muur. Iets vroeger had hij ge-

zegd dat de waarneming tot stand komt tengevolge van een verband tusschen den gezichtstraal

en het voorwerp, en dat die straal iets wat door een muur, schutting enz. bedekt is niet

duidelijk kan maken.
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(citta's). Het goede, heilige, zondelooze denken (^kucala-wijfiana) sluit

21 soorten in zitli van goede gedachten, welke gericlit zijn op eene der

lioogere sfeeren of eene bovenweieldsche, geestelijke sfeer, en daarnaar

ingedeeld worden, alsmede naar de verschillende omstandigheden waar-

mede die vrome gedachten gepaard gaan. Oji grond van die verdeeling

hebl)en er 8 begi'ippen betrekking op liet luchtgebied der Wensclien (Ka-

mawacara); 5 op dat der Vormen (^Rïipawacara) ; 4 op het Vormenlooze

(Arapawacara) , en 4 op het nog hoogere bovenwereldsche of zuiver geeste-

lijke (d. i. hersenschimmige) gebied (Lokottara). Aard en strekking van

deze zedelijk-mystieke begrippen kan niet beter in "t licht gestcW worden

dan door eene aanhaling uit een Pali-geschrift ' te laten volgen.

»Het op 't luchtgebied der Wenschen gerichte denken is achtvoudig,

dewijl men liet onderscheiden kan al naarmate het in verband staat met

blijmoedigheid, onverschilligheid, kennis en aandrift; te weten: gedachten

gepaard met blijmoedigheid en verbonden met kennis, en wel óf sponüian

óf kunstmatig ontstaan; dan: gedachte gepaard met blijmoedigheid en niet

verbonden met kennis; voorts: gedachte gepaard met onverschilligheid en

verbonden met kennis, en óf spontaan uf kunstmatig; wijders: met onver-

schilligheid en zondei' kennis. Wanneer namelijk iemand aahiioezen geeft

en andere goede werken doet . niet lusteloos of door een ander aange-

spoord, maar blijmoedig, ten einde den ontvanger der gift te verblijden
,

dan heeft hij eene spontane gedachte, met blijmoediglieid gepaai'd en met

kennis verbonden. Wanneer daarentegen iemand op voorzegde wijze blijmoedig,

uit gewoonte van vrijgevigheid of anderszins, hoewel met waarachtig goed

inzicht en innig geloovig, toch lusteloos of door een ander aangespoord

handelt, dan heet diezelfde gedachte van Ikmii kunstmatig. Verder, wan-

neer jonge monnikken, door 't goede voorbeeld van hun verwanten er aan

' Medegedeeld in Pali-IJict. 577 door Childcrs, die iiitdriikkelijlt opmcrjit dat het stuk

ccne goede proeve is van de practisclic toepassiiijr der Biiddhistiselio nictapiiysina en "van het

leven dat geschriften, die men oppervlakkig voor lijsten van ilurrc kuustterincn zou kiiiincm

aanzien, bezielt." Zeker naar is het, dat juist in de bijzonderheden, in de wijze waarop

elk artikel uitgewerkt is, het belangrijke steekt.
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gewend, met blijmoedigheid, doch onbe.suisd, weggeven wat zij op 't oogen-

blik in handen liebben, of vrome vereering bewijzen, dan ontstaat de

ilerde gedachte. En wanneer zij hetzelfde doen omdat zij door hun ver-

wanten aangezet worden om te geven of vrome vereering te bewijzen,

dan wordt de vierde gedachte geboren. Eindelijk, wanneer iemand in de

vier ovei-ige gestelde gevallen zonder blijmoedigheid te werk gaat, aan

welke reden de afwezigheid van blijmoedigheid dan ook te wijten zij, dan

ontstaan de vier gedachten gepaard met onver.schilliglieid. En aldus is

het op liet luchtgebied der Wenschen gerichte reine en heilige achtvoudig."

Er zijn 12 zondige gedachten, waarvan 8 gepaard gaan met baatzucht,

2 met toorn, 2 met dwaasheid of verblinding.

Nog grooter is het aantal onverschillige gedachten of gezindheden die

noch goed noch kwaad zijn. Zeven soorten er van leiden tot slechte ge-

volgen; 8 tot goede, 8 andere tot het luchtgebied der Wenschen onder

bepaalde omstandigheden; 5 tot dat der Vormen; 4 tot het Vormenlooze;

4 tot het bovenwereldsche of zuiver gee.stelijke. Eindelijk zijn er een

aantal van onverschillige gedachten welke leiden tot handelingen die, naar

het heet, geboorte in de verschillende aetherische gewesten ten gevolge

hebben.

Bij de Noordelijken omvat deze hoofdgroep het verstand, dat sommige

vereenzelvigen met geest, ziel of zelfbewustzijn (dtman); verder de werkzaam-

heid van 't zelfbewuste verstand of 't denkproces, den stroom van gedachten

en gezindheden. De geheele groep wordt door hen samengevat onder den

naam van cilta, intelligentie, geest, zelfbewustheid, of ook dtman. terwijl

de vier overige groepen caitta, d. i. intellectueel, van geestelijken aard of

aan den geest behoorende, genoemd worden. Het geheele samenstel is

ddhydtmika
,
psychisch, of liever: op het suljject l^etrekking hebbende, in

tegenstelUng tot bhautika, stoffelijk. Van streng nionistisch-Buddhistisch

standpunt beschouwd is ziel, dtman, eene uitdrukking voor den geheelen

persoon, voor al zijne lichamelijke, geestelijke en zedelijke eigenschappen

en vermogens, en indien wij dit vooi' oogen houden, kunnen wij de leer

der 5 Skandha's met den naam van p.sychologie evenzeer als van physio-
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logie bestempelen. Nu is het Biulilhisnie niet eenvoudig een wijsgeerig

stelsel, maar een wijsgeerig kerkgenootschap. Van daar dat aan de psy-

chologie, gelijk uit liet voorgaande gebleken i^^, iu niet geringe mate eene

zedelijke en stichtelijke strekking gegeven is. Denkt men zich deze weg,

dan blijft er een stelsel over dat in geen geval aanspraak kaïi inakeu op

idealisme, in tegenstelling tot de leer van naam-en-vorm, die haar hoog

idealistischen oorsprong nergens verloochent.

Al vermogen wij geen inwendigen sahnMihang tusscheii het psycholo-

gisch en 't phaenomenologisch gedeelte van de metaphysica te ontdekken,

toch houden wij het er voor dat beide van den aanvang af deel hebben

uitgemaakt van het kerkelijk stelsel. Van het laatste, de phaenomenologie,

kan men aantoonen dat het owler is dan het liuddhisme en dus over-

genomen, en wat het laatste betreft, wettigt de overeenstemming tusschen

de Noordelijken en Zuidelijken de gevolgtrekking dat het evenmin een later

toevoegsel is als het andere.

Het lijdt geen twijfel dat beide hoofdstukken van den Abhidharma voort- \

durend uitgebreid en verfijnd zijn geworden en dat de vorm waarin zij

tot ons gekomen zijn in menig opzicht wijziging ondergaan heeft, maar de

grondtrekken en de terminologie moeten reeds bij de oprichting der broe-

derschap bestaan hebben. '

3. PERSOONLIJKHEID.

Het inbegrip der 5 Skandha's vormt de persoonlijkheid. ^ Empirisch

gesproken is het de persoon. <l<i(li idealistisch heschduwd zijn het sanien-

' Wij mceneii <lc juistheid van 't gevoelen van Wassiljew üuililh. 'JI "dut de vroegste

Biiddhiatischc werken niet anders dan ruw in den vorm kunnen geweest zijn omdat ze niet

schriftelijk opgesteld waren" in twijfel te mogen trekken. Uit het voorbeeld der Woda's

weten wij dat gebruik van het schrift niet uoodig i» voor "t voortbrengen en bewaren van

vormelijk beschaafde geestesgewrochten.

' Uie met den iltmnn samenvalt, hoewel dit laatste woord in engeren zin bij de Noorde-

lijken met citta of wijHüna vereenzelvigd wordt, zooals wij straks gezien hebben

'23
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stel dor Skandha's en de persoon wederom niet hetzelfde. Aangezien alles

wat concreet is onophoudelijk verandert; niets, behalve grondstoffen en

abstracte grondbeginselen, in twee op elkander volgende punten des tijds

hetzelfde blijft, is ook de persoon niets anders dan eene som van op

elkander volgende, aan elkander ongelijke toestanden, tusschen welke geen

ander verband bestaat dan dat ze op elkaar volgen.

Om oen denkbeeld te geven van de wijze waarop deze stellingen wor-

den betoogd, zullen wij een verkort uittreksel geven van eenige bladzijden

uit een der beroemdste geschriften der Z. Buddhisten, dat reeds meer-

malen in 't voorgaande ter loops is aangehaald, en ten titel voert «de

Vragen van Milinda."

In het begin van 't gesprek tusschen den Griekschen koning Milinda

(Menander van Bactrië) en den kerkvader Nagasena ' vraagt de eerste:

»hoe is uw naam, eerwaarde Heer?" Nagasena antwoonlt: »ik heet

Nègasena. Zoo noemen mij mijne genooten en dien naam hebben mijne

ouders mij gegeven, doch het is niets anders dan een naam, een begrip,

eene benaming, eene aanduiding, een gebruikelijke term; een individuali-

teit
'^

is er niet in te bekennen." De koning merkt op: )Mndien dat zoo

is, wie is het dan die u aalmoezen, enz. geeft? wie gebruikt ze? wie

houdt de zedelijke geboden? wie legt zich toe op bespiegeling? ivie ver-

wezenlijkt de vier trappen van heiligmaking, het genot er van en het

Nirwana? wie doodt? irie steelt? ivie is ontuchtig? wie liegt? tcie drinkt

geestrijken drank? Dus bestaat er geen goed, geen kwaad; bestaat niet

hij, die goede of booze werken doet of laat doen; bestaat er geen ver-

gelding van goed en kwaad. Als iemand u doodt, maakt hij zich niet

' Mil. P. 25.

• Puggala, Sanskr. pudgala is nu eens een atoom, eene monade, een individu; daa weer

een als eenheid gedacht afzonderlijk geheel van atomen. In den alledaagschen ziu van »een

persoon , een individu" bezigt Nagasena het woord bijv. Mil. P. 61. Het diepzinnige onder-

scheid moet wellicht hierin gezocht worden , dat hij hier het bestaan van «een persoon" in

den naam ontkent. Minder diepzinnig dan wel nuttig is het, in de metaphysica aan één

woord meer dan ééne beteekenis te laten , liefst zonder nadere bepaling welke beteekenis men

in een gegeven geval bedoelt Dan kan men beter met de woorden goochelen.
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aan moord schuldig. Degenen die u onderwezen liebben bestaan er niet;

uwe priesterwijding bestaat niet. Wie is dan Nagasena? Zijn de lioofd-

haren Nagasena?" —
- «Neen, Koning." — ))De huidharen dan?" —

»Ook niet." — »Zijn de nagels, de tanden, de huid, enz. het?" — Het

antwoord luidde ontkennend. — ))Is een van de 5 Skandha's Nagasena?" —
sNeen!" — »Zijn ze alle vijf te zamen Nagasena?" ' — »Neen." — »Is

er iets anders dan die vijf Nagasena?" —• »Ook dat niet." — »Dan

zie ik al vragende Nagasena niet; dan is Nagasena louter een klank; er

bestaat geen Nagasena."

Om de dwaalbegrippen des konings '^ te bestrijden richt de Doctor

wedervragen tot hem , eenigszins in den trant van Socrates. ' Hij begint

ongeveer aldus: »Zijt gij te voet hier gekomen, Koning, of in een

wagen?" — »In een wagen." — «Indien dat zoo is, zeg mij dan: is

de disselboom de wagen?" — »Neen." — sis de as het?" — »Neen." —
»De raderen? de ka.st? het juk? de teugels? de zweep?" — »Neen." —
»Is dat alles te zamen de wagen?" — »Ook niet." * — »Is er iets

anders behalve dat alles de wagen?" —
• »Neen , eerwaarde Heer." —

))Dan , Koning , zie ik al vragende geen wagen ; dan is de wagen louter

een klank; er bestaat geen wagen. Gij, Koning, zijt de machtigste vorst

•van geheel Jambudwipa; welke vrees beweegt u dan eene onwaarheid te

zeggen? LuLstert, gij 500 Grieken en 80000 monniken hier aanwezig:

* Dat klinkt alsof men zeide dat een geheel niet gelijk is auii de som der deelen. Doch

men moet niet vergeten dat de BuddUistische metaphysica zuiver idealistisch is. Gunstig

steekt hierbij in duidelijkheid de leer der Indische materialistcu af: »de ziel (of persoonlijk-

heid, alman) is niets anders dan een door intelligentie zich onderscheidend lichaam"; waarbij

zij zich beroepen op de uiting van YSjüawalkya, vermeld hierboven op bl. 6.

" Die — ter loops zij het gezegd — merkwaardig veel overeenkomst liobbeu met die van

de kcttcrsche Indische logische school , den Njuya.

' IJoch met andere strekking. Terwijl Socrates antwoorden uitlokt om den ondervraagde

zelven de oplossing te laten vinden , overstelpt Nagasena den Koning met vrager, om diens

tegenwerpingen, welke hij niet ontzenuwen kan, in een woordcnvloed te verdrinken, en de

aandacht van 't punt in quaestie af te trekken

* Vreemd dat iN'igasena de opsomming niet verder voortzet en niet vraagt of soms ook

de paarden, de wagenmenner, de kuning zelf, en voorts alle mogelijke dingen die nooit

iemand als deelen van een wapen beschouwde, evenmin als de teugels of de zweep, den wagen

uitmaken.

23*
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Koning Milinila orkcnt dat liij in een wagen hierheen gekomen is, <lücli

nu iii hom verzoek mij te verklaren wat een wagen is, slaagt hij er niet

in. Is zulks goed te keuren?"

Toen de kerkvader zoo gesproken had, juichten hem de 500 Grieken

toe eu verzochten den koning het antwoord niet schuldig- te blijven.

Daarop hernam Milinda: sik spreek geen onwaarheid. Èn uit den dissel-

boom èu uit de as èn uit al de overige deelen ontstaat er wat men

» wagen" noemt als een bloote naam, een begrip, eene benaming, eene

aanduiding, een gebruikelijke term." — «Juist zoo, Koning! en evenzoo

komt èn uit de hoofdharen èn uit de huidharen èn uit de overige deelen

voort dat wat men sNagasena" noemt als een bloote naam, als een be-

grip, eene benaming, eene aanduitling, een gebruikelijke term, maar

eigenlijk is er geen individualiteit in te bekennen. ' En zulks is ook

dooi- den mond des Heeren tot de non Wajra gesproken geworden:

"Gelijk uit de vereeniging der oiiderdeeleu het woord «vvagea" ontstaat.

Zoo ontstaat ook het conventioneel begrip «een wezen" wanneer de Skandha's aanwezig zijn."

De redeneering den kerkvader in den mond gelegd schijnt hierop neer

te komen: de zoogenaamde individualiteit, hetzij van levende of levenlooze

wezens bestaat niet; in eigenlijken zin bestaat ze slechts als begrip, als

naam, als woord. Dit laatste vloeit onmiddellijk voort uit het aangehaalde

ver.s waar uitdrukkelijk geleerd wordt dat het woord swagen" uit de ver-

eeniging der onderdeden ontstaat; immers er wordt ruet gezegd: «datgene,

wat het ook zijn moge, hetwelk wij met den naam van wagen a-anduiden."

Tegenover liet niet-zijn der individualite't staat de erkenning van hetgeen

er wèl is. Wat de schiijver van de Vragen onder de uitdrukking »er is",

of »er bestaat" wil verstaan liebben, is niet ovei'al zoo gemakkelijk te be-

slissen. Op de belangrijke vraag van den koning: ^ )u's er een Buddha?"

• Het denkbeeld om een meusch bij een wagen te vergelijken is ontleend aan de over-

oude vergelijking van het lichaam bij een wagen en van den geest bij den wagenmenner.

' Mil. P. 73.
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antwoordt Nagasena: )\ja: de Heer is (of bestaat)." — ))Kan inen". iraat

lic kiiiiing voort, «aanwijzen waar de Buddha is.'" Het antwoord luidl

ontkennend, omdat de Heer het finale Nirwana bereikt heeft. Op verzoek

van Milinda. hem zulks door eene vergelijking op te helderen, voert de

kerkvader ter vei'duidelijking aan dat men van de eenmaal viitgebluschte

vlam van een vuur niet vermag aan te wijzen waar ze is, en dus evenmin

waar de Buddha is; wèl ecliter kan men hem aanwijzen onder den \orm

van Dliarma, »\vant de Dharma is door den Heer verkondigd geworden."

Om de ware bedoeling hiervan te begrijpen moet men andere plaatsen

vergelijken waar even uitdrukkelijk verklaard wordt dat dit of dat er is.

Zoo bijv. vraagt de koning ergens: ' »zijn er in de wereld zoogenaamde

Kabouters?" — N&gasena antwoordt: »ja. Koning, die zijn er."

De uitdrukking is in beide gevallen volkomen dezelfde. Is dus het be-

staan van den Buddha en dat der Kabouters op gelijke lijn te stellen? Er

is niet de minste reden om deze vraag ontkennend te beantwoorden. Wat

de leek daaromtrent denkt kunnen wij laten rusten; voor den Buddhisti-

schen wijze bestaan de Buddha en de Kabouters gelijkelijk — als begi-ip,

d. i. als hersensrhini. De ongeloovige denkt nagenoeg hetzelfde, in dit

opzicht, als de lieiligen; al zou hij zich eenigszins anders uitdrukken en

zeggen : ))de Buddha en de Kabouters zijn mythische wezens."

In 't algemeen kan men aannemen dat alleen datgene er is of bestaat

wat als dhdtu. d. i. grondstof; en, metaphysisch : grondbeginsel, hoofd-

begrip, te boek staat. Zoo is er een element aarde, element vuur, enz.

en evenzeer een dhdtu Buddha, een dhdtu Nirwana, enz. Nog eenvou-

diger misschien ware het te zeggen: «alles wat denkbaar on ondenkbaar

is wordt tot iets bestaaw/s verheven door het een dhdlii U' noemen."

Alleen een dhdtu is blijvend en onveranderlijk; al ln't overige is «momen-

taan zooals een wolk en de verschillende toestanden of stennningen" ,
^

Mil, P. 27.

Snrwndarfana-Snngrnhn 12,
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en wanneer op al wat onophoudelijk verandert eene uitdrukking als »er

zijnde" of »bestaande" toegepast wordt, dan is zulks niet in den eigenlijken

metaphysischen zin op te vatten.

4. WEDERGEBOORTE.

De leer der wedergeboorte ' is door de zonen van Buddha uit het heer-

schende geloof overgenomen. Ze strookt niet met het stelsel der 5 Skandha's

en heeft dus wijzigingen moeten ondergaan. Om aan te toonen hoe en in

welk punt deze aangebracht zijn geworden, zullen wij den opsteller der

Vragen van Milinda ^ laten spreken.

In den loop van 't gesprek tusschen den Griekschen koning en Doctor

Nagasena vraagt de eerste: y>wie wordt wedergeboren (eig. neemt een

nieuw lichaam aan)?" De kerkvader antwoordt: »naam-en-vorm wordt

wedergeboren." — »Neemt men denzelfden naam-en-vorm als men thans

heeft weder aan?" — »Neen, Koning. Met dezen naam-en-vorm doet

men goede of booze werken en door deze werken (d. i. de som van ver-

dienste of schuld) neemt men een anderen naam-en-vorm aan." — «Eilieve,

indien men niet denzelfden naam-en-vorm weder aanneemt, dan zal men

immers verlost zijn van de booze werken?" De kerkvader hernam : »Zulks

zou het geval wezen indien men niet wedergeboren werd, doch aangezien

men wèl wedergeboren wordt, ontsnapt men niet aan de gevolgen van de

booze werken." — «Verduidelijk mij dat tloor eene gelijkenis" zeide Milinda.

De Doctor sprak: «stel eens. Koning, dat iemand een andermans appels '

steelt en dat de eigenaar der appels den dader vat en bij den koning van

diefstal aanklaagt; dat dan de schuldige aanvoert: «Sire! ik heb zijne appels

niet weggenomen; de appels die hij geplant heeft zijn niet dezelfden als

die ik weggenomen heb. Ik ben niet strafschuldig." »Nu, Koning! zou

Zie bl. 8.

> Mil. P. 46.

' Het woord in den tekst beteekent botanisch «een mango", maar rhetoriscb en daaren-

boven etymologisch is het ons appel.
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de Muiii straf verdipiien of niet?" — «Zeer zeker zou hij strafschulilio;

wezen."' — «Waarom?" — süiiidat de man, wat hij ook zeggen moge,

zoolang hij den vroegeren appel niet kaïi wegcijferen, om den lateren straf

verdient." — «Evenzoo, Koning, doet men met den tegenwoordigen naam-

en-vorm goede of booze werken en neemt men daardoor een andeien naam-

en-vorni aan.

Op 's konings verzoek wordt het vraagstuk nog nader toegelicht door

andere gelijkenissen. Eene er van is ontleend aan een geval van braml-

stichting. Iemand veroorzaakt door onvoorzichtigheid brand ; zijn bran-

dende lamp komt in aanraking met hooi; van het hooi deelt de vlam zich

mede aan het huis en slaat tot andere huizen over , zoodat ten slotte het

geheele doi-p afbrandt. Door de dorpelingen ter verantwoording geroepen,

verontschuldigt de man zich met te zeggen dat hij het doip niet in biainl

heeft gestoken, aangezien het vuur van zijne lamp niet hetzelfde is als dat

waardoor het dorp in vlam is opgegaan. De zaak wordt voor den rechter-

stoel des konings gebracht en de vraag is nu aan welke van de twee

partijen de koning gelijk zou geven. Milinda verklaart dat zijne uitspraak

in 't voordeel der dorpelingen zou uitvallen. sWaarom?" vraagt de kerk-

vader. — «Omdat de man zeggen mag wat hij wil, maar dat vuur is

toch van zijne lamp afkomstig." — «Evenzoo, Koning! is een naani-en-

vorm tot aan zijnen dood toe iets anders dan de naam-en-vorm bij do

wedergeboorte, maar do laatste is van den eersten afkomstig; daarom

ontsnapt deze niet aan (de gevolgen van) de booze werken."

De slotsom, bedoeld, is in andere woorden uitgedrukt, dus: «de schuld

die iemand bij zijn leven op zich laadt, schept na zijnen dood een ander

wezen dat die schuld draagt, omdat dit andere wezen voortgekomen is

uit de schuld van den gestorvene." Wat uit de redeneering volgt is

evenwel alleen flit, dat een strafwaai'dig persoon strafwaardig is, niet dat

hij ook werkelijk gestraft uordt, hetgeen juist te bewijzen was. '

' Daargelaten de geheclc ziehcrhuizin;,', kan men zeggen dat de staat waarin iemand ver-

keert het gevolg, het gewrocht is zijner vorige handelingen; dat hij dus is het gewrocht, het
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De kiem van de redeneering ligt in de door ieder beaamde waarheid

dat de gevolgen van iemands daden na zijnen dood voortduren. Göthe

drukte het denkbeeld uit in de woorden:

"So wirkt mit Mai-hl ilpr edle Mann

Jahrliuüderte auf seiues Gleicheu

:

Demi was ein fiuter JleiiscU erreicheu kaun ,

fst nicht im engen Haum des LebeDS zu erreiclien

Drum lebt er auch nach seinem Tode fort

,

Und ist so wirksam als er lebte

;

Die gute That , das scböne Wort

,

Es strebt unsterblich, wie er sterblich strebte."

Geheel afwijkend hiervan is de Buddhistische vooi'stelling die aan schuld

en verdienste eene werkzame rol toekent en zeer nauw verwant, zoo niet

ontleend is aan eene theorie der strenge Wedische ritualisten, de aanhan-

gers van de zoogenaamde Pürwa-Mimansa. Deze gaan m't van de stelling

dat alle begeerlijke goederen alleen door het behoorlijk verrichten der We-

dische offers kunnen verkregen worden. Als strenge atheïsten verklaren

zij dat de Wedische goden , aan wie de offers gericht worden , louter

namen zijn, ' alleen noodig omdat een offer toch een adres moet hebben.

Elke oflerhandeling, mits behoorlijk verricht, schept eene onzichtbare kracht,

welke na verloop van tijd onfaalbaar de gewenschte vnicht voortbrengt.

De offerhandeling heet karma, werk; dit karma verzekert bepaalde ge-

volgen , evenals het goede of booze kanna zonder falen de wedergebooiie

ten gevolge heeft. Die geheimzinnige kracht zelve heet adrshtam , 't on-

zichtbare. Hiermede is te vergelijken wat Nagasena antwoordt op de

kind zijner eigene werken. Daar het gewrocht en de verrichter der handelingen in dit geval

ééu en dezelfde persoon zijn —• in verschillende levenstijdperken — , zoo kan met waarheid

verklaard worden dat niemand aan de gevolgen zijner werken ontsnapt. Zóó ongeveer moet

de inhoud geweest zijn der geheimleer, waaruit zich het geloof aan de wedergeboorten ont-

wikkelde ; we durven evenwel niet beweren dat dit ook de geheime bedoeling van Xigasena is.

* De liervormiug der leer in theïstische richting, vermoedelijk toe te schrijven aan Kn-

marila in de 8' eeuw onzer jaartelling, is volstrekt in strijd met de grondwet der Mïmansa,

de Regels van Jaimini. Vgl. Padmapura^a aangehaald in den commentaar op Sankhya-pra-

wacana bl. 6.
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vraag van Milinda ' waar illi' werkiMi. die voniionste of schulil . van con

srestorvene blijven. ))Die -/uilen volgen gelijk eene onafscheidelijke sclia-

duvi'," ' zeidc de Doctor. i>Kan men," ging de koning voort, «laten

zien waar die werken zijn.'" — »Neen", ontving hij tot be.scheid, «even-

min als men aan boomen die nog geen vruL-liten dragen kan laten zien

waar de vruchten zitten."

In strijd met de voorgedragen theorie is hot leerstuk dat d(> Buddha

zich herinnert al wat liij beleefd heeft in de tijden van zijn Bodhisatwa-

schap. Van het leerstellig kerkelijk standpunt uit zou men de klove tus-

schen de oude en de latere ' theorie der wedergeboorte kunnen trachten

weg te cijferen door te zeggen dat de Buddha niet ten gevolge zijner

eenheid met den Bodhisatwa zich vorige toestanden lierinnert , maar

omdat het tot zijn bovenmenschelijke eigenschappen behooi-t zoowel het

verledene als het toekomstige te kennen. Zoodoende zou men den blik

van de klove kunnen afwenden, doch ze dempen kan men niet, en niets

is duidelijker dan dat dt' leer der wedergeboorte, zooals zich die in de

Bodhisatwa-legenden afspiegelt eene gansch andere is dan de later geijkte,

zoo niet bij de eenvoudige leeken, dan toch bij de aardsche heihgen.

5. VERLOSSING.

De Heer is, evenals alle vroegere Buddha's, in de wereld gekomen om

door de openbaring der Wet goden en menschen te verlossen van alle

kwalen die in duisternis wurti'li'ii. ' Die verlossing is onder velschillende

namen, van nirwóina, nirwrtl enz. bekend. Tii mvthologischen ofcosmo-

• Mil. P. 72.

» I)c7,c uitdrukking kun oorspronkelijk cvciiinin iets met wedergeboorte te maken hebben

als bijv. de volgende woorden in Smiles Plicht (Holl. vertaling 224): "Wat wij deuken en

doen is onherrocfjelijk. liet oefent invloed uit, het vormt uns karakter, het zet zieh voort

in de toekomst. Het verledene is altijd met ons
"

' Of misschien: de esoterische en de voor 't pnbliek bestemde.

* Ue oadere heidensche uitdrukking van hetzelfde feit is dat de Verlichter der wereld

komt om het schepselcnheir te verlossen van de duisternis en hare wangedrochten.
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logischen zin is er drieërlei Nirwana of uitrlooving van 't licht; ten eerste

de dagelijksche ondergang der zon in 't Westen; dan de tijd van grootste

lichtverzwakking op den kortsten dag; eindelijk de uitgang van 't jaar,

't laatste afecheid der zon op den laatsten dag des jaars. Deze drie kan

men terugvinden onder de termen nirwdna, parininvdna en mahdpari-

nirwdna. Het laatste is slechts toepasselijk op den éénigen Buddha; de

twee andere ook op de hemelsche Zieners, de heilige Arhats of sterren.

Kortweg wordt zoowel de cosmisclie als de heliacische ondergang met het

eenvoudige nirwdna aangeduid. Dit hemelsche Nirwana wordt niet recht-

streeks en ondubbelzinnig verklaard, maar anders duidelijk genoeg in de

legende beschreven.

Als metaphysisch begrip is liet Nirwana niet sjiecifiek Buddhistisch

,

maar algemeen Indisch. Het bestaat — om liet zoo algemeen als mogelijk

uit te drukken — in 't ophouden van alle wereldsche kwalen, en ver-

schilt in aard niet van moksha, verlossing, cdnii, rust, en dergelijke. '

Nu zijn er twee .soorten van verlosten: 1. zij die reeds bij hun leven het

zoover in wijsheid gebracht hebben dat zij als liet ware levend dood zijn,

en 2. zij die bij den dood, wanneer alle banden des lichaams ge.slaakt

worden, ook alle dwalingen en zonden afleggen. De eerste verlossing

heet gewoonlijk jiwanmtikti, de laatste en eigenlijke, eenvoudig mukti,

moksha. Juist zoo onderscheiden ook de Buddhisten een betrekkelijk

Nirwana, dat men reeds bij 't leven kan bereiken {upadhigesha , Paliupd-

disesa) en een definitief of finaal Nirwana.

Het laatste kan alleen plaats hebben bij iemands dood. Aangezien de

dood in de vernietiging van 't organisme en van het individu, of liever

' Er zijn tal van synonieme woorden; zoo bijv. Caraka 4, 5: «de (eeuwige) rust wordt

ook met de synoniemen Onsterfelijkheid (d. i, eeuwige dood), Brahma (d, i. oneindigheid =
het niet) en Nirwilna aangeduid. Terzelfder jdaatse wordt de Verlossing genoemd «het ont-

snappen aan de wedergeboorte", en ook dit is volkomen toepasselijk op 't Buddhistiscbe Nir-

wana. De gewone term bij de volgers van den Nyaya (logica) is apawarga, slot, slotacte

In den Yoga is de gebruikelijke kunstterm kaiicahja, algeheele afscheiding, ontbinding,

(waarbij 't organisme gescheiden wordt van de hypothetische kracht, — ziel of persoonlijkheid

{dtman, purusha) genaamd — welke de eenheid van 't organisme in stand hield. Bij de ^i-

waietische monniken heet hetzelfde duhkhduia , "eindpaal van verdriet en nooden."
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schijnindiviilu, bestaat, gfiat de verlossing met volstrekte vernietiging ge-

paard, maar, metaphvsisch ' gesproken , is Nirwana toch een ander begrip

dan dood. want elke dood heeft vernietiging ten gevolge; indien nu Nir-

wana en vernietiging geheel hetzelfde beteekenden, zou iedrr individu of

schijnindvidu, al is hij nog zoo zondig en onwetend, bij zijnen dood der

verlossing deelachtig worden. Al het verhevene, stichtelijke, dierbare en

zedelijke van 't begrip Nirwana Z()\i daardoor verloren gaan.

Het is licht te begrijpen dat zulk oen geheiligd woord niet op alle

Buddhisten denzelfilen indruk zal maken; het zal bij den ecnen moer op

het gemoed, bij den anderen op het verstand werken. Toch kan men

het onbepaalde der opvatting nauwkeurig weergeven door het te vertalen

met «eeuwige ruste", of «zalige ruste". Het Nirwana is de rustige dood

van den brave, niet van den booze, want deze kan niet rustig sterven. '

Wie spitsvindig wil zijn, kan bewereu dat «eeuwige rust" nog niet

hetzelfde is als «vernietiging." Het is niet onmogelijk dat er zulke spits-

vindigheden in tien boezem der Kerk nu i?n dan verkondigd zijn geworden.

Wij \inden althans in de Vragen van Milinda eene opmerkelijke plaats ^ om-

trent quae.sties die ter zijde moeten gesteld worden. Als zoodanige worden

opgenoemd : »Is de wereld eeuwig ? Is de wereld niet eeuwig ? Is de

wereld eindig? Is de wereld oneindig? Is de wereld zoowol eindig als

oneindig? Is de wereld noch eindig noch oneindig? Bestaat de Tath^gata

na den dood? Bestaat de Tathagata niet na den dood? Bestaat hij èn

bestaat hij niet, na den dood? Bestaat liij niet en bestaat bij wèl. na

den dood?" Toen die vragen eenmaal gesteld werden, weigerde de Heer

dan ook ze te verklaren. Als reden waarom die vragen onbeantwoord

gelaten werden, wordt opgegeven dat er geen reden noch gi-ond bestaat

om ze op te helderen. De negatieve beslissing van den Buddha heeft

opmerkelijk veel overeenkomst met die van andere Indische wijzen die

' Dit 19 een wijdverbreid volicsgeloof; in de preek op bl. 20.5 wordt het den lieer in

den moud gelegd.

> Mil. P. 146.



364 n K 1) II A 1! M A.

vei'l<l;ircn ilat liet :il nf niet. voortbestaan van den mensch na ilen dood

tilt dii' vi'iiLi'en Iwhoort welke zelfs de grootste wijzen niet dooi-üi-nndi'n.

De aan den Heer toegeschreven voorzichtigheid is dus of eene navolging

van hetgeen andere Indiërs gezegd hadden of een maatregel om de een-

dracht onder de broeders te bewaren. '

Welke speelruimte rnen ook voor individueele meeningen Ijij de Indische

wijsgeeren wil openlaten, in de strenge, orthodoxe opvatting komt bij alle,

Buddhistische en andere, de Verlossing, onverschillig met welk wooi'd dit

aangeduid wordt , neer op een toestand van volstrekte bewusteloosheid.

Zelfs in den Yoga, die voor zoover hij streng dualistisch is, ver van 't Bud-

dhistisch stelsel afstaat en de eeuwigheid der van de stof geheel gescheiden

ziel handhaaft, bestaat de vei'lossing in den terugkeer der ziel tot haren

natuurlijken staat van onbewustheid: het bewustzijn blijft als ki-acht, maar

is niet werkzaam. hJijft dus feitelijk niet. ^ Elders lieethet: »Verlossing

is volstrekte bewusteloosheid." ^ Hot Buddhistische Nirwana verschilt

hiervan niet.

Wel verre dan van in bedoeld leerstuk ^ iets eigenaardig Buddhistisch

te zien, zou men mogen vragen of het leerstuk wel in 't geheele stelsel

past. In verljand met de theorie der 5 Skandha's beschouwd, kan Nirwana

slechts een andei'e naam voor den dood wezen : zoowel de booze dus als

de goede bereikt het. Reeds in voor-buddhistischen tijd vinden wij ile

uiting dat de geest bij den dood verlost wordt van alle euvelen, ^ zonder

' Ze is daarenboven volkomen in strijd met lietgeen de Buddha verkondigt in Brahmajula-

Sutta (aangehaald bij Rbys Davids Biiddhism 98).

* Yo"asütra 4, 34. Ook voor den aanhanger van den Yoga is 't het hoogste streven,

het bestaande wezen , d. i. de verbinding van stof en ziel , te niet te doen en dat doel te be-

reiken door zich te doordringen van 't besef dat de veranderlijke, onreine stof en de onver-

anderlijke, reine ziel volkomen te scheiden zijn; Yogas. 3, 49. Ouder -ziel" verstaat de Yogin

eene licht en bewustzijn gevende kracht die op zich zelve bewusteloos is, de kracht welke de

eenheid van 't organisme ophoudt.

' Caraka 4, 1.

• Voor meer bijzonderlieJen verwijzen wij naar Cliilders voortreffelijke uiteenzetting hiervan

in zijn Pali iJict. 268 vgg.

' Zoo sprak YAjiiawalkva ; zie boven.



Il K I) H A R M A. 365

(lal er ondersclieid gemaakt wonlt tus.«clien goeden en boozen. wijzen üf

dwazen. Het is dns niet onwaarschijnlijk te achten dat reeds van den

beginne af het metaphysisch begrij) zich voor den ingewijde oploste in den

dood sans phrase en figuurlijk in 't levend dood zijn van den kalnien,

onvei'stoorbaren wijze, doch dat het begiip gehuld is in een nietaphysischen

nevel ter wille van de zedelijke werking die het geacht werd to kunnen

uitoefenen. Daarenboven speelt het woord zoo'n groote lol in de legende

dat het bijzonder indrukwekkend moest klinken en reeds daarom verdiende

in eere gehouden te worden.

Onder zulke omstandigheden kan liet ons niet verwonderen dat de Doc-

toren en heiligen der Kerk op zalvenden toon over 't Nirwana plegen te

spreken en zich beijverd hebben het in een geheimzinnigen nevel te hullen.

Als men er niet op verdacht was, zou men al liclit denken dat er achter

die zalige ruste wonder veel stak, doch als men goed toeziet, bespeurt

men dat hel niets is. Een paar voorbeelden mogen tot toelichting strekken.

In een zijner gesprekken ' met Nagasena vraagt Koning Milinda:

«worden alle het Nirwana deelachtig?" Het antwoord luidt: «neen, Ko-

m'ng! niet alle worden het Nii-\vaiia deelachtig, doch hij die go(;d begaafd

(of: goed begonnen zijnde) alles wat men moet leeren kennen leert kennen,

alles wat men moet ervaren ervaart , alles wat men moet laten varen

laat varen, alles wat men moet ontwikkelen ontwikkelt, alles wat ]iien

moet vei-wezenlijken verwezenlijkt, die woidt het Nirwana deelachtig."

En de koning zeide : »Gij zijt knap, Nagasena!"

Men ziet dat de woorden van den kerkvadei', hoezeer berekend om i\f\\

indruk te weeg te brengen alsof alleen de vromen de zalige rust winnen,

eigenlijk niets andei"s zeggen dan dat iedei' op zijn tijd sterft en alsdan

alles doorgemaakt heeft wat liij te beleven had.

' Mil. I'. 69.
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6. STREVEN NAAIl VERLOSSING.

In ouderen tijd was het streven naar vrijmaking, zooals wij uit de

Upauishads en enkele gedeelten van Manu's wetboek kunnen opmaken

,

nog meer eene zaak des gemoeds dan des verstands. Zich te verheffen

boven de ijdelheden en kwalen dezer -wereld ; zich los te maken van on-

reine driften en hartstochten; onder den rusteloozen wissel der verschijn-

selen te zoeken naar 't blijvende en onvergankelijke; hot onwezenlijke te

leeren scheiden van het wezenlijke, eeuwig ware, en in de beschouwing

hiervan troost en zaligheid te zoeken ; dat was het doel van den naar

wijsheid trachtenden mensch, van den wijsgeer. Van lieverlede nam dat

streven een schoolsche tint aan. De geestelijke oefening, inspanning

{yoga) werd hoe langer zoo meer methodisch geregeld; er ontstond een

stelsel van Yoga, eene volledige zaligheidskunst, * welke den beoefenaar

van 't vak onfeilbaar de bereiking van 't hoogste goed verzekert en hem

daarenboven het bezit waarborgt van enkele niet te versmaden geriefelijk-

hcden die den wijze gedurende zijnen aardschen wandel te pas kunnen

komen , bijv. toovermacht. Met het stelsel is eene eigenaardige mystiek

verbonden die men zou kunnen kenschetsen als eene plat prozaïsche ver-

geestelijking of verzedelijking van oude dichterlijke mythen.

Op dezelfde hoogte waarop wij de methode om zahg te worden in den

Yoga ^ aantreffen staat ze in het Buddhisme. Beide stelsels zijn niet

alleen even schoolsch , maar hebben ook nagenoeg denzelfden inhoud

,

dezelfde hoofdstellingen en grootendeels dezelfde terminologie. '

' Daar yoga ook "oefeniug" beteekent, evenals het GriekscUe askesia, is een yogin letterlijk

ook eeu asceet.

' Het kort begrip van dit stelsel ten titel voerende "Onderwijzing in den Yoga" is van

Patanjali die tegen 150 v. Chr. bloeide. Hij is ook de schrijver van meer dialectieke dan

taalkundige langdradige beschouwingen over de spraakkunst van Panini. Uit de zeer ont-

wikkelde terminologie blijkt voldoende dat het stelsel ouder is dan het Kort begrip ; de meeste

termen komen trouwens reeds in Manu voor.

' Zelfs waar er verschil bestaat, is het onbeduidend. Zoo zeggen de Buddhisten Wewet yogd-

wacara (bijv. Mil. F. 33) dan yogin üe vier trappen van heiligmaking worden met ver-

chillende woorden in de twee stelsels aangeduid, maar de trappen zelven verschillen anders

niet, noch in getal noch in aard.
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Alle Indische scholoii van wjsbegeerte pian uit van 't in waarlioid ver-

heven grondbeginsel dat men alleen dooi- de kennis der hoogste waarheid

het hoogste goed kan bereiken. Die hoogste kennis nu kan ons alleen de

wijsbegeerte verschaffen. Het is de taak van den philosooph onvermoeid,

ernstig en zelfstandig na te denken over het wezen der dingen. Zelf-

standig onderzoek sluit niet uit, dat men gebiuik maakt van de proef-

houdend bevonden beginselen door 't voorgeslacht ontdekt en het is zelfs

niet in strijd met het vrije ondei-zoek dat iemand bij zijne bespiegelingen

deze of gene theorie tot richtsnoer neemt. Elke school heeft dan ook

hare theorie, maar de philosophie der Yogins en Buddhisten is meer dan

eene theorie, eene kunde: ze is eene kunst, en degenen die zich daarop

behoorlijk toeleggen worden virtuosen in het vak van heiligmaking; eene

kunst, die theoretische en practische kennis onderstelt, gelijk de genees-

kunst. Dat de vier meesterwaarheden welke de Buddha liij den boom

der Kennisse ontdekte overgenomen zijn nit de geneesleer hebben wij

reeds gezien ; in den Yoga wordt de overeenkomst tusschen de genees-

kunst des lichaams en des geestes zoo mogelijk nog duidelijker verklaard.

Zie hier hoe een Yogin ' zich daarover uitlaat: »De kiem waaruit al

deze (geestelijke) kwalen voortspruiten is de onwetendheid, terwijl het

ware inzicht ze uitroeit. Gelijk de geneesleer vier hoofdonderwerpen

bevat : de ziekte , de oorzaak der ziekte , de genezing en het geneesmiddel

;

zoo is ook dit leerstelsel (de Yoga) in vier hoofddeelen verdeeld, te weten:

de !Sans4i-a, ^ de oorzaak van don Sansara, de verlossing, het verlossings-

middel. ^

Ofschoon alleen waie kennis, en niets anders, den niensch kan vrij-

maken, versmaadt de Indische wijsbegeerte het bondgenootschap van religie

en zedelijkheid in geenen deele. Want deze werken louterend en ver-

Aant. op Yogas. 2, 15.

' D. i. de maalstroom des levens; en nog cenvoiidigLT : de rollende tijil, sacculum, wereld.

Uit den SansAra geraken komt geheel overeen met ouzc uitdrukking /uit den tijd raken",

d. i. sterven. Volgens de populaire en latere opvatting : "t onderworpen zijn aan wedergeboorte.

' Ook iu 't geneeskundig werk Caraka 4, 1 wordt gczegil: 'dat wat de Verlossing teweeg-

brengt is de i/oja (de ernstige inspanning, studie der wijsbegeerte)."
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lieffend o]) het gemoed en gewennen aan tucht. Wie liet hetrekkeUjk

liclite juk van deze niet dragen kan. zal nog veel minder in .staat zijn

tot de zooveel grootere inspanning welke de jihilosophie vereiseht. Al kan

noch religie noch deugd iets hoogers geven dan geluk, liier en hierna-

maals, en al versmaadt do wijze elk .soort van geluk omdat het altoos

met naweeën moet gekoclit worden, als voorbereiding tot iets beters moet

aan beide waarde worden toegekend. Daarom behoort de philosooph te

beginnen met vroom en deugdzaam te wezen. Een volledige theoretisch-

practisehe cursus van heiligmaking, zooals de Yoga en 't Buddhisme dien

bezitten , omvat dan ook de zedeleer. Daar deze echter niet uitsluitend

voor de wijsgeeren bestemd is, maar ook voor 't algemeen, zullen wij

haar later afzonderlijk behandelen en ons vooreerst bezig houden met de

Buddhistische bespiegeling en hare hulpmiddelen.

7. BESPIEGELING EN HARE HULPMIDDELEN.

Hetgeen bij bespiegeling in de eerste plaats vereischt wordt, is onver-

deelde geestelijke aandacht. Den wispelturigen aard des menschen in aan-

merking genomen, is liet van 't uiterste belang niets te verzuimen wat

sti'ekken kan om de rustige bespiegeling te doen gedijen en alles te ver-

mijden wat de aandacht kan aftrekken. De middelen welke de Buddhis-

tische denkei's en Yogins te baat nemen om den goeden uitslag hunner

bespiegelingen te verzekeren zijn vele en velerlei, zooals uit het vervolg

zal blijken.

Wanneer iemaml zich aan bespiegeling wil overgeven en de geestelijke

oefening beginnen, moet hij niet nalaten te denken aan de heerlijkheid

der Buddha's, de voortrefl'elijkheid der heilige schrift en de deugden der

Kerk. De voorbereiding die de Yoga eischt komt hiermede in 't wezen

der zaak overeen; ze bestaat in onthouding of ingetogenheid, studie en

overaave aan Gods wil, ' welke aanbevolen worden omdat ze de aandacht

' Gewoonlijli wordt onder 't gebruikle woord, ifwariipranidhana, verstaan dat men Gode
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bevorderlijk zijn en de aangeboren euvelen van den geest, de onredelijke

instincten, kleca's . tot een minimum herleiden.

Om den geest te louteren en tot de noodige kalmte te stemmen, moet

de Yogin de gevoelens van vriendschap of welwillendheid, medelijden,

sympathie of lilijde deelneming en gelijkmoedigheid, of onverschilligheid

voor 't onheilige , aankweeken. koesteren, ontwikkelen. ' Juist dezelfde

vier gevoelens zijn het die de wijsgeerige zoon van Buddha tracht te ont-

wikkelen. Ook hij noemt ze bhuicann's, of ook wel Appamafiiïa. ^ Soms

wordt als vijfde hhdicand beschouwd de acuhha-hhdivand , de overdenking

van 't onreine en walgelijke des lichaams, doch hier is bhdioanu in eenen

anderen zin genomen dan zoo even. Het is daarom verkieselijk van Acu-

bha-saüjiia, het be.sef van 't onreine en walgelijke, te spreken, zooals èn

de Noordelijken èn de Zuidelijken zelven plegen te doen. ^ Het is het

besef waarvan Prins Siddhartha zoo doordrongen was in den gedenkwaar-

digen nacht toen hij zag hoe het verlokkend schoon der vrouwen door

den slaap in afzichtelijkheid verkeerd was. * Hoezeer de overtuiging van

de onreinheid des lichaams een niet minilcr krachtig middel is om de be-

spiegeling in de ware richting te leiden, is ze toch van anderen aard dan

de aankweeking van welwillendheid , enz. Men mag zelfs beweren dat

eene andere wereldbeschouwing er aan ten grondslag ligt. Hoe het zij,

de BuddliLsten zelven scheiden de vier eerste hhdwamVs van de vijfde

van altvat men doet eere geeft en afstand doet van elk vooruitzicht op Iclooning, want het

goede moet men doen niet om des loons wille, maar omdat het goed is. Deze opvatting,

hoewel oud , is zeker niet de oudste ; zoowel de term zelve als het tot verklaring gebezigde

arpana toont dat pranidfailna, d. i. 't vestigen, beteekeut "gevestigde aandacht, attentie enz.;"

"Andacht" in lloogduitschen zin; pranidhann , arpana en samtLdhi zijn eenvoudig synoniemen,

en drukken meermalen uit "Stillc bede."

' De term is hhdwand, van bhdwayati , koesteren, kweckcn, doen gedijen, ontwikkelen,

bevorderen (Latijn /on^re en favere). Met betcekcnt ook «in wording roepen, voor den geest

halen, voorstellen, zich overtuigen." Deze beteckenissen worden voortdurend met elkaar

verward.

' De afleiding van dit woord is onzeker; misschien is het eeu Magadhi-vorni van ilima-

mdnya, inwendig in acht te nemen; mdnya en b/idvanii/a zijn menigmaal synoniem.

' Bij de Z. ook als ecu karmaalhdna beschouwd ; meer daarover in 't vervolg.

• Lalitaw. 2.54.

24



370 DE D H A R M A.

ook daardoor dat ze de eersten samenvatten onder den naam van brahma-

wihdra , d. i. wandel in brahma , vrome, geestelijke wandel, of wandel

der brahmanen. '

De gestadige overdenking van de onr(;inhe(len en gebreken des vleesches

kan den denker slechts versterken in 't besef van 't vergankelijke, ellendige

en onwezenlijke aller dingen, en de innige walging voor het lichaam zal

hem leiden tot de vurige begeerte om zich vrij te maken van al de ban-

den welke hem aan het bestaan kluistei-en. Die minachting voor 't ver-

gankelijke is een algemeene trek van alle Indische wijsgeerige stelsels,

met uitzondering van dat der Lokayatika's of Epicuristen. »Voor dengene

die 't ware van 't valsche weet te onderscheiden," zegt de Yogin, * sis

alles slechts ellende," want zelfs het tijdelijk genoegen baart naweeën,

al is het maar omdat het den dorst naar genot vermeerdert in stede van

dien te verzadigen. Dat de gewone man zulks niet inziet en genoegens

najaagt, is een gevolg van onwetendheid. Deze is de eerste der 5 klega's '

en de vruchtbare bodem waaruit de vier overige: individualisme, * (harts-

tochtelijke) genegenheid , haat en levensinstinct ^ welig opschieten. Hier-

mede komen de 5 Buddhistische klega-s: onwetendheid of dwaasheid,

eigenwaan , begeerlijkheid , haat en eigenwijsheid of ketterij , vrij wel

overeen. Soms worden er 10 opgenoemd, namelijk de vorige benevens

twijfelzucht, slofheid, opgeblazenheid, schaamteloosheid en onbeschaamdheid. "^

' Volgens de overgeleverde verklaring: »wandel der besten of der Arj'a's." Bij Hardy

E. M. 249 vindt men de ietwat onnoozele verlvlaring, hem zeker door de Singhaleezen ver-

strekt, dat de 4 puutea van bramawihdra «door Maha-Bralima beoefend worden"; dus niet

door de wijsgeeren V

' Yogas. 2, 15.

' Yogas. 2, 3—9.

' Metaphysisch : verwarring van het ik, hetwelk eene verbinding is van de stof en de haar

bezielende kracht, met de bezielende kracht (dlman) of met het begrip van individu (pitrusha);

Tgl. de noot boven op bl. 364.

» Abhiniwefa; verklaard als gehechtheid aan 't leven. Eigenlijk beteekent aihiniwefa

«verzotheid, eigenzinnigheid.'" In Lalitaw. 254 is met kthjdbhiniwega bedoeld: -zotte gehecht-

heid aan het lichaam."

« Eenigszins afwijkend in Lalitaw. 348, vg., waar we vermeld vinden: dwaasheid, (harts-

tochtelijke) genegenheid, haat, begeerlijkheid, toorn, koppigheid, kwaadwilligheid, vijandschap,

nijd en afgunst.
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Over 't algemeen hebben de kkras bij de Buddliisten meer het karakter

aangenomen van zondige neigingen en verkeerde karaktertrekken, die

geenszins allen menschen eigen Ijehoeven te wezen, terwijl de klega's van

den Yoga uitingen zijn van onredelijk instinct aan alle menschen gemeen.

Toch is de overgang der begrippen schier onmerkbaar en in den Yoga

zelven wordt geleerd dat de geneigdheid tot handelingen ' in de klega's

wortelt en dat deze daarom, na tot een minimum herleid te zijn door

de vereischte voorbereiding , verder door nadenken moeten uitgeroeid worden.

Immers, zoolang de wortel niet is uitgeroeid, zal de boom — waarmede

de drang tot handelen te vergelijken is — vrucht dragen en die vrucht

is, in één woord uitgedrukt: voortduur dus levens, of, populair gesproken:

't onderwoi-pen blijven aan wedergeboorte.

Onwetendheid, die bron van alle noodlottige dwalingen, bestaat volgens

den Yoga - daarin, dat wij het onbestendige {anityd), onreine (aruci),

ellendige {duhkha) en onwezenlijke {andtman) ^ voor bestendig, rein, genoe-

gelijk en wezenlijk aanzien. Deze zelfile vier punten leveren den zonen

Buddha's onuitputtelijk stof voor stichtelijke beschouwingen, welke zich

somwijlen boven het gewone peil van schoolsche welsprekendheid verheffen.

Als proeve zullen wij het beste wal wij v;in illen aard kennen mededeelen.

»Ons ernstig streven moet daarop gericht zijn," zegt een Buddhistisch

schrijver, * »dat wij ons doordringen van het beginsel der onbestendigheid

{anityd) van alle dingen, opdat wij gevrijwaard lilijven voor die liedriege-

lijke indrukken welke ons maar al te vaak in den waan brengen dat ver-

anderlijkheid fw wisselvalligheid niet voor alli' wezens zouden gelden. ^

' Yofcas. 2, 12; harmé^aya wordt door de uitleggers minder juist verklaard ïQct "Zedelijke

staat, som van icmsuds goede of boozc werken."

» Yogas. 2, 5.

' Eigenlijk is aniUman »icts anders dan de n'lman." Wat de Yogin onder iHman verstaat

is boveu reeds gezegd.

* I)c opsteller der door Bigandet vertaalde levensbeschrijving, die oorspronkelijk in 't Sia-

mecsch geschreven, later in 't Burmecsch vertaald is. Onze a-inhaling is, met bekortingen,

getrokken uit Kigandct, II, 231.

' In de aanteekening op Yogas. 2, 5 kau men vinden d.at het een waan is als men aan

de «vaste aarde , den vasten hemel met maan en sterren , de onsterfelijke goden" bestendigheid

toeschrijft. Men vindt hetzelfde denkbeeld tcrng in Yfijnawalkya's wetboek 3 , 8 vgg.

24.*
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Om die jjevaarlijke dwaling te Ivcer te gaan , Ijehooren wij te onderzoeken

lioe alle dingen ontstaan om weldra weder te vergaan , en daarom steeds

den dood voor oogen te honden. Laat ons de kortstondigheid en ijdelheid

van ons bestaan bedenken en wij '/uilen spoedig de overtuiging opdoen

dat de vorm des lichaams gelijk is aan de golven der zee, die voor een

oogenblik rijzen en even ras verdwijnen ; dat de gewaarwording voortge-

bracht wordt gelijk het schuim hetwelk van de tegen elkander klotsende

golven spat; dat de gedachte even snel voorbijgaat als de bliksem; dat de

verbeelding alle innerlijke kracht mist gelijk de stam van den pisang en

dat de waarneming der voorwerpen door middel onzer zintuigen niet meer

vertrouwen verdient dan de woorden (>ens kwakzalvers. Laten wij op

gelijke wijze redeneeren over het ras vergankelijke van alle wezens in

deze wereld ; dan zullen wij licht evenzeer tot het besluit komen ilat zij

onderhevig zijn aan veranderlijkheid en onojilioudelijk geslingerd worden

gelijk een plank, drijvende op de baren der zee."

»De gewone afwisseling in onze lichaamsbewegingen draagt er toe bij

ons het tweede groote beginsel, van de ellendigheid der wereld, te doen

vergeten. Doch in w^aarheid is ons lichaam gelijk aan eenen zieke die de

gedurige zorg van den geneesheer vei'eischt. Wij moeten het voeden

,

wasschen, kleeden, om het te bewaren voor honger, dorst, vuil en koude.

Wat is dat alles anders dan een droevig bewijs dat wij onderworpen zijn

aan ellende ? Er is niets andei's dan last en verdriet ' in deze ramp-

zalige wereld."

Be .schrijver van bovenstaande stichtelijke overpeinzingen weidt ook uit-

voerig uit over de lichamelijke gebreken aller schepselen en de gevaren die

den wijze omringen, zoolang hij genoodzaakt is in aanraking te blijven

met de schoonschijnende wereld. Om ons dit beter te doen begrijpen

bedient hij zicli van eene gelijkenis. «Iemand komt, van vermoeienis uit-

geput , in een hol , waar hij eene verkwikkende rust denkt te zullen

vinden. Nauwelijks heeft liij zich neergevlijd om zich aan 't genot van

Hieruit blijkt wat de wijsgeer onder diihkha verstaat; het is alles wat lastig is.
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eenen zoeten slaaj) over te geven, of' liij ontwaart plotseling eenen woe-

denden tijger in zijne nabijheiil. Weg is alle gedachte aan rust, slaap

en genoegen ; hij is alleen vervnlil van liet dreigende gevaar dat hem aaii-

grijnst. Zoo is de toestand van den wijze die, onder de menschen levende,

zich laat verleiden om hen met een W(>lgevallig oog aan te zien. Maar

wanneer hij zuuver gekomen is dat liij een walg heeft ' van al de ge-

wijzigde vormen der stof, is hij te vergelijken met de kieskeurige zwaan,

die alle vuile en bezoedelde plaatsen vermijdt en alleen behagen vindt in het

spiegelheldere water van een schoon meer. De wijze die al het vuil dezer

rampzalige wereld verafschuwt, vindt zijn behagen alleen in de beschou-

wing der waarheid. Onvoldaan over de wereld en wat daarin is, poogt

hij ijverig de meest geschikte middelen te vinden om zich van de wereld

los te maken en de banden die hem daaraan hechten los te rukken. Hij

is als een visch, in 't net gevangen, of een kikvorsch door een slang

beetgepakt of een man opgesloten in een kerker; alle drie doen hun

uitei-ste best om liet gevaar te ontsnappen en hunne vrijheid terug te

krijgen."

Het thema van de onbestendigheid (aniti/a), rampzaligheid (duhkha) en

onwezenlijkheid (andtma) aller dingen kornt met allerlei variaties telkens

terug. Hooren wij wat de Buddhistische wijze verder over flie belangrijke

onderwerpen te zeggen heeft.

»Laten wij hierover nadenken, dat er niets blijvends of duurzaams is in

• Hiervoor komt de overpcinzin» vaa 't onreine en walgelijke (afaci, afiii/ta) des lichaam s

te pas. Als voorbeeld van den waan die in 't onreine iets reins en verlokkends ziet, haalt

de aanteckenaar op Yogas. 2, 5 aan, hoe menigeen, eene vronwengcstaltu ziende, bij ziili

zelveo denkt: "hoe bekoorlijk ia d^ze maagd, als de sikkel der jonge maan! Als gesrliaiieu

uit honig en nectar schijnt zij uit de uiaan te voorschijn getreden ; met hare dartele ocen

verkwikt zij als het ware de menschcnkinderen!" Met veel i/aslo worden de walgelijkheden

des lichaams beschreven in Lalitaw. 254, en van 't vrouwvolk wordt daar o. a. gezegd: »In

zoo iets vinden zij behagen, de dwazen! als onwetenden in bcscliildcrde potten, die inwendig

vol van onreinheid zijn. Daarin vermeien zij zich , de dwazen ! als evers in de vuiligheid.

Daarop vliegen zij toe , de dwazen ! als de motten in de vlam ecner lamp. Met haar spelen

zij, de dwazen! als de kleine kinderen met hun eigen drek. IJoor haar worden zij uitgeschud,

de dwazen! als karavanen door een troep roovers." Wij zullen later nog meer de gelegenheid

hebben de liefderijke wijze waarop de zonen van Buddha over de vrouw spreken te bcwondaren.
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dit ondermaansche. Wij bezitten alle goederen als in leen; -wij zijn in

geenen deele eigenaars van hetgeen wij bezitten. Wij verwerven goede-

ren, alleen om ze weldra weder te verliezen. Alles in de natuur is

onderworpen aan smart, ouderdom en dood; alles komt aan een eind,

hetzij uit zich zelf of door toedoen van buiten. Zullen wij ooit in staat

zijn in deze wereld iets duurzaams te ontdekken? Neen; wij verlaten de

eene plaats om eene andere in te nemen, die weldra op hare beurt zal

verlaten worden. Niemand is Ijij maciite de tallooze wisselingen die on-

ophoudelijk plaats grijpen op te sommen. Wat heden bestaat verdwijnt

morgen. Inderdaad, de geheele natuur is van begin tot eind doordrongen

van 't beginsel der onophoudelijke verandering."

))Lijden is een wezenlijk bestanddeel van al wat leeft. Zie rond, zoo

gij kunt , over de gansche uitgestrektheid van 't heelal , en gij zult overal

een zwaren last van leed en droefheid vinden, zoo vermoeiend en drukkend,

dat wij dien te nauwernood met eene zekere mate van geduld dragen

kunnen. In elke richting zullen onze oogen eene ophooping van leed

,

lijden en janmieren ontmoeten; van alle kanten zijn wij omringd van ge-

varen, moeielijkheden en rampen; nergens is er blijvende vreugde of rust

te ontdekken. Te vergeefs zullen wij talen naar gezondheid en geluk

;

beide zijn hersenschimmige zaken, nergens aan te treffen."

«Indien wij deze wereld aandachtig gadeslaan, zullen wij ontdekken

dat er niets anders in is dan naam en vorm, en dat, bij gevolg, al wat

bestaat slechts iets denkbeeldigs is. Hier behooi-en wij aldus te redeneeren.

De dingen die ik zie zijn niet ik, noch van mij, noch voor mij. Hetgeen

ik-zelf ' schijnt te zijn, is in wezenlijkheid noch ik noch van mij. Wat

mij een ander schijnt, is ook niet het ik, noch van mij. Ook de zin-

tuigen zijn nocli het ik, noch voor mij. Het zijn denkbeeldige zaken. De

vorm is geen vorm; de eigenschappen aan een levend wezen toegekend

zijn geen eigenschappen; wezens zijn geen wezens. Dat alles is een aggre-

' Atmau; wegens de onderscheidene opvattingen van dlman, die hier samengesmolten wor*

den, drukt de vertaling slechts halt' uit wat er in 't oorspronlielijke ligt.
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gaat vaii do vier elementen en deze zijn wederom sleclits naam en voi'in,

en deze beide slechts Jets denkbeeldigs, zoniler werkelijkheid. Aan een

wezen worden twee eigenschappen toegekend, vorm en bewu:stzijn, welke

meer wezenlijkheid schijnen te hebben dan andere dingen. Tocli liel)ben

ze geen werkelijkheid; het VvA ia hun aard dat ze ontbloot zijn van alle

werkelijkheid en standvastigheid. ' De wijze die de waarheid hiervan

doorgi-ond lieeft . keert zich van de wereld af : hij wil niets er mede te

maken hebben ; hij koestert er de grootste verachting voor en heeft

er een walg van."

Het ernstig mijmeren over deze en soortgelijke onderwerpen heet Dhyana,

diep gepeins, mijmering. Het is volgens den Yoga het op een bepaald

punt gericht blijvende gepeins ^ en strekt in de eerste plaats om onwe-

tendheid en de overige gebreken die ons van nature aankleven uit te

roeien, nadat ze eerst door gepaste voorzorgen krachteloos zijn gemaakt.

Wordt de mijmering zóó diep, dat de denker zich met het voorwerp zijner

beschouwing als het ware vereenzelvigt, geheel en al daarin opgaat, dan

gaat Dhyina over in Samadhi, vi'ome aamlacht, waardoor de menscli ont-

togen wordt aan de bestaande wereld en in eenen toestand van volkomen

zwijm verplaatst wordt.

Bij de Buddhisten speelt Bhjkna, dezelfde rol, want daardoor is het dat

de geest van den vrome trapsgewijze gezuiverd wordt van aardsche aan-

doeningen en hij zelf lijj) wordt voor den wandel der heiligen op het

viervoudige pad dat ten Nirwana leidt. Men onderscheidt vier ti-appen

van Dhyina, die do uitdrukking zijn der geleidelijke o]iklimmiiig van den

geest in reinheid en wijslieid. Al die Irapjien wcnlrn duorloopen door don

Bodhisatwa op den gedenkwaardigen dag toen iiij zat in de schaduw van

den djamboeboom, en later op nieuw toen hij den Geest der Duisternis

' Ue gebeele redeneering is eene aaneenrijging van plaatsen uit de Upanishads; de wijzi-

ging betreft alleen de verschilleiule ojivattiiig van dtman.

* Yogas. 3, 2; dhjdna wordt voorafgegaan door dhdrami , het vestigen der aandacht,

opMerkzaainhcid.
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overwonnen had. ' De hesclirijving dpi- vier trappen van mijmering laten

wij hier volgen. ^

»Na zich van zinnelijke neigingen en liet zondige ontdaan te hebben

bereikte hij de eerste mijmering: het zalig gevoel en het genoegen die

voortspruiten uit juist oordeel, maar nog vergezeld gaan van twijfel en

bedenking." ^

))Na het verdwijnen van twijfel en bedenking en de daarop volgende

volkomene inwendige kalmte en geesteseenheid, bereikte hij de tweede

mijmering : het zalige gevoel en het genoegen , voortspruitende uit vrome

aandacht en vrij zijnde van twijfel en bedenking."

»Ten gevolge van weinige gehechtheid aan een zalig gevoel tot onver-

schilligheid gekomen, zette hij zijn mijinoren voort, met behoud van ge-

heugen en bewustheid en ondervond over zijn (gansche) lichaam een gevoel

van genoegen — »onversciiillig, rijk aan herinnering, wandelend in ge-

noegen," gelijk de Arya's zeggen — en bereikte hij de derde mijmering,

waarvan de vreugde afwezig is."

«Doordien liij genoegen en leed beide liet varen en doordien reeds

vroeger blijdschap en droefheid waren ondergegaan, bereikte hij de vierde

mijmering, waarin noch leed noch genoegen is: de volmaaktheid van

herinnering en onverschilligheid." *

Door Dhyana wordt de mensch verplaatst in hooger sfeeren. Uit deze,

oorspronkelijk zonder twijfel iiguurlijke uitdrukking, heeft zich de leer

ontwikkeld dat men door Dhyana herboren wordt in een van de hemelen

' Lalitaw. 147 en 439; de tekst is, op eev. paar kleinigheden na, gelijkluidend met den

door Cliilders meêgedeelden in dieus Pali Dict. 169. De grootendecls letterlijke overeenstem-

ming is een stellig bewijs dat liet stuk betrekkelijk zeer oud en niet minder heilig is.

' De nauwkeurigste eu uitvoerigste behandeling der Uhj'ana's vindt men bij Buruouf

Lotus 800.

' Sawitarka en saicicdra , twee termen ook op Saniüdbi toegepast, zooals we zien zullen.

Burnonf vertaalt ze met "accompagné de raisonnemeut et de jugement."

'* Met deze 4 mijmeringen komen in den Yoga overeen vier trappen van lageren Sam^dhi,

den zoogenaamden bewusten (samprajBata) Samadhi ; de eerste S. is nog vergezeld van twijfel

{sawitarka); de tweede is daarvan vrij, doch vergezeld van bedenking of redeneering (sawicdra)

;

de derde is hiervan vrij , en gaat gepaard met een gevoel van zaligheid ; de vierde is hiervan

vrij; alleen 't gevoel van individualiteit blijft nog; Yogas. 1, 17.
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iu 't luchtgebied der Vormen. Dus komen zij. ilic ileii l,iag.sten trap dei-

eerste mijmering ' bereikt liebben. in het oord der BrahmapÈirishadya's

;

zij dié liet tot den tweeden trap daarin gebracht heliben in dat der 15rah-

mapurohita'.s ; terwijl de hoogst geklommenen in de eerste mijmering van

den Mahabrahma-hemel verzekerd zijn. - Wij zouden deze soort van

mystiek zeer wel kunnen navolgen door het diepzinnige leerstuk te ver-

kondigen dat iemand , wiens geest in hoogere sfeeren zweeft , opgenomen

zal worden onder de zalige bewoners van een hichtkasteel. Hoeveel aan-

deel scherts, hoeveel ernst bij dergelijke leerstukken heeft, is onmogelijk

te bepalen. Zooveel echter mag men als waarschijnlijk stellen dat hetgeen

aanvankelijk in scherts, als beeldspraak, bedoeld werd, gaandeweg meer in

ernst geloofd werd, hoewel er altoos beter ingelichten zullen gebleven zijn.

Dhyana, mijmering, overpeinzing, en Samadhi, aandacht, inzonderheid

vrome aandacht, zijn begrippen zóó nauw verwant dat het ons niet ver-

wonderen kan ze hier en daar verward te vinden. In den Yoga wordt

Samadhi nu eens in ruimer, dan w'eèr in engeren zin gebruikt. Alleen

voor 't laatste geval past de bepaling dat bij Samadhi de denkende per-

.soon zich met het voorwerp van zijne bespiegeling vereenzelvigt, als het

ware daarin opgaat, zoodat het onder-scheid tusschen subject en object

ophoudt te bestivan, althans niet meer gevoeld wordt. De vier soorten of

graden van lageren Sam'idhi , waarbij liet volle bewustzijn nog levendig

is (samprajfiita) en de denkende persoon het voorwerji van zijn nadenken

als van zich zelven onderscheiden voelt, beantwoorden geheel en al aan

de vier boven beschreven Dhyina's. Piij don hoogercn Samadhi woidt het

bewustzijn al flauwer en flauwer, daarom wordt hij asamprajnata, d. i.

zonder vol bewustzijn, bijgenaamd. In 't algemeen is Samildhi naar zijn

aard eene samiipatti, d. i. een tezamenvallen in één punt, eene concen-

tratie. De vervaardiger van 't handboek van den Yoga begrijpt het woord

' Elke mijmering is namelijk weder verdeeld in hooger, middelbaar en lager.

' Met behiilii van de opgaven op bl. 293 kan men liclit de liiehtgewcstcn vinden welke

aan de verdere trappen van Uhjüna bcant>voordcn.
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niet recht meer en ziet daarin een tezamenvallen , eene schijnbare ver-

eenzelviging, eene harmonie, eciio gelijkvormighoid van het waargenomene

en den waarnemende, gelijk het doorzichtig kry^tal de kleur vertoont van

een er onder liggend voorwei-p. Iiitusschen blijkt uit alles wat van sama-

patti verder in 't boek geleerd wordt, dat het feitelijk met samcklhi syno-

niem is, evenals trouwens concentratie des geestes en aandacht op hetzelfde

neerkomen. ' Daarom heet het dan ook »de vier (eerste) Samapatti's zijn

de Samadhi met kiem." De vier bedoelde trappen of soorten van Sama-

patti zijn: concentratie, nog niet gelieel vrij van twijfel {sawitarka) ; vrij

hiervan {nirwitarka) ; nog niet geheel vrij van bedenking of redeneering

(saivicüra); vrij hiervan {nirwicdra). De hoogste vorm van Samadhi is

die waarbij het bewustzijn ophoudt; hij wordt gekenschetst als nirbija,

zonder (restende) kiem. Deze valt samen met j/or/a, onderdrukking der

gedachten, in den hoogsten zin des woords. Volkomen yo(/a en volkomen

samddhi, alsook samüpatti bestaat slechts bij den dood. - Om kort te

gaan, alle drie woorden beteekenen eigenlijk hetzelfde en wel «aandacht"

in alle denkbare graden van intensiteit en de gezamenlijke schoolsche wijs-

heid van Yogins en Buddliisten is niet in staat geweest dit feit geheel te

verdonkeren. Als echte pedanten hebben zij zich meer beijverd om het

spraakgebruik te regelen dan om het te begrijpen.

Ondanks alle verwarring is het zichtbaar dat de Yogin aan Samadhi

eene hoogere plaats toekent dan aan Dhyana. Datzelfde geldt ook van de

Buddhistisclie opvatting. Immers terwijl Dhyana de voorbereiding is

alvorens het pad der heiligen, der meesters te kuimen betreden, is Sa-

mtldhi eigenaardig verbonden met het meesterschap, den heiligen staat

die onmiddellijk het Nirwana voorafgaat. ^ Dat tleze sphtsing tusschen

' Zulk eeue avereclitsche opvatting, die niet alleeu staat, bewijst voldoende dat de termen

van den Yoga aanmerkelijk ouder zijn dan de tijd van PataBjali. Samapatti beteekent vaak

genoeg harmonie, overeenstemming, doch niet in 't onderhavig geval.

' Derhalve valt yoga in den hoogsten zin des woords samen met muiti , Verlossing , Nir-

waija. Men vergelijke de bepaling yoija^ citlawrttinirodhak Yogas. 1, 2 met de uiting

nirodho nihbdnam Wil. P. 68. Er is tweeërlei yoga en tweeërlei nirwdna.

' lu den Yoga is de term voor «oumiddellijk volgende" tuintarii/aka, hetwelk ook ver-
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Dhvana en Samadhi niet doorgaat i.s tiuidelijk, wanneer wij ons herinneren

dat de Tathagata niet door Samadhi, maar door verschillende trappen van

Dhvana het Nirwana inging. ' Over 't algemeen is de begripsverwarring

ten aanzien van Dliyana, Samadhi en Samapatti bij de Buddiiisten nog

grooter dan bij de Yogins, zoodat ons niets overl)lijft dan die iii het litiit

te stellen.

Op eene vraag van Koning Milinda: «wat is het kenmerk van Sama-

dhi?" antwoordt Nagasena: »het kenmerk van het voornaamste te zijn;

alle goede eigenschappen hebben Samadhi tot spits, komen daarop neder,

neigen daarheen, hellen daarheen over." - Op verzoek van den koning,

die dit antwoord niet bijzonder duidelijk schijnt gevonden te hebben

,

wordt het gezegde met een paar gelijkenissen opgehelderd, de eene nog

beuzelachtiger dan de andere. Eene er van vergelijkt Samadhi met eenen

koning die met een volledig heir ten strijde trekt. Gelijk nu het gansche

leger den koning tot spits heeft, op hem neerkomt, naar hem heenneigt,

naar hem overhelt , zoo ook het)ben alle goede eigenschappen Samatlhi tot

spits, enz. In ilit diepzinnig gebenzel zal men zonder moeite eene mi.s-

lukte poging ontdekken om te zeggen dat Samadhi eene samdjjattl, eene

concentratie, een i'ichtcn van den geest op één punt is.

Er worden soms 3 , soms G , of ook wel 4 Samadhi's genoemd. De

eereten zijn: Samadhi met twijfel en bedenking, zonder twijfel en alleen

met bedenking; zonder twijfc;! en zonder bedenking. Deze komen overeen

met de drie eerste graden van Sainailhi met vol bewustzijn (samprajnata)

taald k.in worden met "onafschciJelijk verbonden"; atint. op Yogas. 1, 16. In 't Pali is

duanlarika nagenoeg hetzelfde.- onmiddellijk (zonder tusschentrappen) tot het doel voerende,

het werdt ook ojjgevat als «onafscheidelijk" of, minder jnist, "blijvend."

' Bij eene beschrijving van 't al flauwer en flauwer worden van het licht der zon is eeu

woord aU dhijdna wel te gebruiken, maar aamddhi, wat volstrekt niet in verband staat met

het begrip van lichten, niet. Het gebruik van dliijdna in den mythe is dus verklaarbaar, maar

Deemt de stelsellooshcid vaii 't stelsel nog niet weg.

' Mil. V. 38. De in den tekst gebezigde woorden komen ook voor Yogas. 4 , 26 , doch

eenigszins anders opgevat: tadd wiieekanimnam kaiwalijaprdrjbhdram ciilam, d. i. »dan vindt de

geest (de gedachte) zijn steunpunt (eigenlijk: beucdeupunt; in juist oordeel en heeft overhelling

naar Verlossing."
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iii den Yoga en met even zooveel Dhyrma's, waarvan ze dus de doubletten

zijn. De 7 Samadhi's zijn de vurige benevens die waarbij de persoon

in eenen staat van volledige afgetrokkenheid of sufbeid geraakt; die welke

bevrijd is van de drie grondeigenschappen der stof; ' en die welke op niets

meer gericht is. ^ De 4 Samadhi's zijn: die welke leiden tot ver7,aking

(van verkeerdheid en dwaling), tot gestadigheid, tot uitstekendheid en tot

doeltreffing, achtereenvolgens. '

Samadhi omvat acht Samapatti's, graden van concentratie des geestes.
*

Uit de benamingen er van ziet men dat de vier eerste graden Ijij Dhyiina

behooren — een nieuw liewijs dat Dhyana en Samadhi verwisseld worden.

Ze heeten: Samiïpatti van het 1'''', '2'^'=, 3'^" en 4''"= Dhyana. Hooger staan

de Samapatti's die gericht zijn op en hun naam ontleenen aan de vier

streken \an den hoogeren hemel, de zoogenaamde vormenlooze gewesten,

het gebied van de oneindige ruimte, enz. Bij de Noordelijken worden

alleen de vier laatste als Samapatti's, de vorigen als Dliyana's beschouwd,

zoodat ook bij lien Samadhi eene hoogere plaats bekleedt dan Dhyana

;

ook zij vatten Samüpatti op als eene versmelting. ®

Niet zelden wordt er, zoowel bij de Noordelijken als de Zuidelijken,

onderscheid gemaakt tusschen Samadhi en Samapatti. De volgorde is dan

Dhyana, Wimoksha, Samadhi en Samapatti. " Het eigenlijke verschil zal

' Nimitia; namelijk genegenheid, haat en verblinding of onwetendheid.

» Mil. P. 337.

' De termen luiden in 't Pali hiina-bhii'ijli/a , ihiti-h., wisesa-b. en nibbedha-hhilgiya. Het

laatste is te vergelijken niet kaiwahjabhdi/uja, d. i. tot ontbinding, verlossing leidende, in den

Yoga; zoo heeten de uiterst flauwe indrukken, sanskiiras, die er in den geest overgebleven zijn

bij dengene die, in Samadhi zonder kiem verzonken, op het punt staat de verlossing te be-

reiken. Verdere punten van overeenstemming levert Yogas. 4 , 25 en 38.

' Zoo Dharamapada 311.

' Wassiljew B. 217; vgl. 240 en 141. De vertaling van samupxUi met «verwerving, be-

gaafdheid" bij Childers 4'28 is raiuder juist; samddhim of dhydnam samdpadi/ate bet. -/ver-

diept zich in S. enz."; samdpattisampanna , verdiept in diep gepeins. Dat de N. Buddhisteu

den term evenzoo opvatten als Patanjali, en dus verkeerd, blijkt zijdelings uit de theorie dat

samddhi strekt tot verkrijging van overeenstemming, van harmonie; L.alitaw. 37. Vgl. Bur-

nouf Lotus 349

" Bijv. Mahawagga 1, 78; 2, 3. Karai.ida-wyuha 81.
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wel geen ander wezen dan dat Sainadhi de inspanning, het zicli verdie-

pen, Samapatti het verdiept zijn uitdrukt.

Wiraoksha is losmaking van den geest, en is drievoudig, gelijk het over-

eenkomstige irimukti in den Yogti. ' Die drie ^^'inlnksha's nu hebben

letterlijk dezelfde namen als de drie bovengenoemde Samadhi's van vol-

ledige afgetrokkenheid, enz. Ook woi'den er somwijlen 8 Wimoksha's op-

gegeven. Aangezien Sarnadhi juist daarin bestaat dat rnon den geest zoo-

veel mogelijk van de dingen aftrekt, spreekt hi't van zelf dat Wimoksha en

Sarnadhi feitelijk op hetzelfde neerkomen. Moesten wij Dhyana, Wimoksha,

Samadhi en Samapatti als even zooveel graden van intensiteit der opmerk-

zaamheid onderscheiden, dan zouden wij ze kunnen noemen: mijmering,

afgetrokkenheid , aandacht , concentratie.

Het begiip van aandacht, zelfs van vrome aandacht, is zóó rekbaar, dat

het ons niet bevi-eemden kan te hooi-en van 't Ijestaan van ettelijke hon-

derden van Samadhi's en ontelbare Samapatti's. Uit een werk der N. Kerk,

den Kiranda-wyidia, die vooml gewijd is aan de verheerlijking van Awaloki-

tefwara, leercn we een vijftigtal namen kennen, waaronder enkele geestig

bedacht zijn, - zooals Bliksemliclit, Piaciitigi; Maanscliijn, Prachtige Zonne-

schijn, Heerlijk licht van Indië, Heiuitihooger, Xirwariamakor en dergelijke.

In eene collectie van 108 Sam&dhi's in hetzelfde geschrift * komen nog

andere niet onaardige namen voor. Feitelijk zijn de Samadhi's liij de

Noordelijken gebedsformulieren geworden en dit karakter hadden ze reeds

vóór meer dan duizend jaren zóó algemeen, dat het woord samadhi in

't Javaansch i.s overgegaan in de gewone beteekenis van stil gi.djed.
*

' Aant. op Yogas. 2 , 27.

K4rapda-wyftha 92.

BI. 77.

^ In cene Kawi oorkonde van 8fi0 na Chr. lezen we dat een Buddhiatisch leeraar zich in

aamddhi verdiept om te bidden voor het welzijn des koninj;s.
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8. HET PAD DER HEILIGE WI.ISIIEII).

Om het groote einddoel des levens : eenen zaligen dood en eeuwige rust,

te bereiken, behoort de nieiisch van jongs af te wandelen in deugd en rein-

heid. Edoch deze zijn niet voldoende; zoolang men niet alle dwalingen en

veroordeelen hoeft afgeschud kan men niet hopen op een zal'uj uiteinde

:

dit kan slechts door gelouterde wijslieid gewaarborgd worden. Daarom

streve men naar, en oefene zicli in wij.sheid : hij die tot reine, heilige

wijsheid gekomen is, staat in 't laatste en beste gedeelte van de levensbaan,

heeft liet hoogste bereikt waarvoor een inensch vatbaar i.s, mag met

recht eeii eerwaardig man, een meester, een ware wijze, een Arya, een

Yogin lieeten.

Deze denkbeelden vindt men in Manu's wetboek ' nog \iij duidelijk en

zonder ovennatigen bombast uitgesproken, hoewel eene bedenkelijke zucht

tot overdrijving er niet in te miskennen valt. De in enkele deelen mis-

teekende figuur van den vromen wijze bij Ahuiu is een volslagen karri-

katuur geworden in den Yoga en 't Bndilhisrne.

Het laatste gedeelte van de gansclie levensbaan, hetwelk wij liet pad

der ware wijsheid zullen noemen, wordt verdeeld in vier stadiën, die bekend

staan als de 4 paden , e(>n voldoend bewijs dat oorspronkelijk de gelieele

weg der deugd met inbegrip van wijsheid, of liever de baan des levens,

als leerschool beschouwd, in vieren verdeeld werd. Om verwarring te

voorkomen zullen we de vier stadiën graden noemen in plaats van paden

of wegen.

Naar gelang van den graad dien een wijze of heilige bereikt heeft,

wordt hij gekenschetst als Srotaapanna, ^ Sakrdagamin, An^gamin en

Arhat of Arya. Eigenlijk hebben alle vier aanspraak op den titel van

Arya, een woord dat veel schakeei'ingen van beteekenis toelaat, zooals een

' Vooral in hoofdstuk 6. Men vergelijke ook 't autwoonl iles Tatliügata's op de vragen

van den reus, op bl. 165.

* Dit kan beteekenen : iemand die den stroom, maar ook; iemand die de opening, den

ingang, bereikt heeft. In allen gevalle mag men het vertalen met Neophyt.
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heer, een meester, een achtenswaardig persoon, een gentleman. In den

mond van den philosooph is f/ryrt in tegenstelling tot prthagjana
.,

d. i.

een partioulier, een privaat ]i('rsooii, een alledaagsch rnuii. vrij wel liet-

zelfde als »een philosooph, een wijze", en een prthagjana iemaini van "t

profunum vulgus. '

ledere graad is verdeeld in twee afdeelingen : het zoogenaamde pad zelf,

en het genot er van. Met het eerste scliijnt bedoeld het oogenblik waarop

iemand den graad ei'langt ; met het tweede de tijd dat hij er in verkeert. ^

In de legende, zooals wij gezien hebben, worden tal van personen onmid-

dellijk in 't genot gesteld. Daar de toestanden van sterren evenwel niet

geheel met die van menschen overeenkomen, laat zich uit de mythologische

waarde van den term weinig voor de aardsche praktijk afleiden. Het is

trouwens de vraag of die splitsing van lederen graad ooit eene praktische

beteekenis gehad heeft. In de volgende beschrijving van de heiligen treedt

liet mythologisch-astrologische bestanddeel zóó sterk op den voorgrond, dat

de lezer wel eene afbeelding verwachte van de Buddhistische heiligen zooals

/ij in de boeken voorkomen, maar niet zooals deze aai'de ze oplevert. '

De Srotaapanna is een wezen van ilusdanige gesteldlieid dat hij de plaatsen

van kwelling * voorbij is. Hij is tot inzicht (of: in 't gezicht) gekomen

en erkent het gebod van den (irooten Meester. Zijn geest (d. i. licht)

verrijst gemakkelijk en gaat gemakkelijk vomt in drie (^lagere) punten,

maar verrijst mooielijk en gaat traag voort In di' hoogere lagen, dewijl

zijn geest in die drie punten gezuiverd is, maar nog niet bevi'ijtl van

smetten hooger op. Hij zal nog 80001) Kal|i,i's ' vooi-twandden en moet

' Prthaijjmia bcantwooriit ia elk opziclit aan den term idiotcs, waarmede de Griekselie wij^-

gecren de lieden die niel van het gild waren, bestempelden. Op het stuk van verwaandiicid

gaven de Indisrbe wijsgeeren hun Grieksehen broeders niets toe,

• Verg. Bigandet I,'153; Childers Pali I). 380.

" IJe beschrijving is hoofdzakelijk geput uit Mil. P. 102; gedeeltelijk uit Bigandet 1,153;

Hardy Eastern Monachism 280.

' Apilya, vier in getal: de pikdonkere hel; de staat van een redeloos dier; van een schim,

en van een demon. In Ijalitaw. 283 is er sprake van drie Apilya's.

» Waarmede denkelijk acht stukken van een dag, 8 PrahAra's, dus
J
= 1 dag bedoeld is

;

zoo niet slechts een half etmaal, omdat lf> ook eenen gclieelen cirkelomtrek aanduidt
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nog zeven maal als mensch of hemcliiig geboren worden vóórdat hij rijp

is voor 't Nirwana.

De Sakrdagamin heeft hartstochtelijke genegenheid, haat en verblinding

tol het kleinst mogelijke bedrag herleid. Zijn geest veri'ijst gemakkelijk

en gaat gemakkelijk voort in vijf punten, maar vei'rijst moeielijk en gaat

moeielijk voort in de hoogere lagen, om dezelfde reden als zoo straks ver-

meld. Hij zal nog öOüOO Kalpa's door te maken hebben en nog eens als

hemeling en eens als mensch herboien worden alvorens het einddoel te

bereiken.

De Anagamin is de vijf lagere banden welke een wezen aan 't bestaan

ketenen ! te boven. Zijn geest verrijst gemakkelijk en gaat gemakkelijk

voort in tien plaatsen, maar moeielijk enz. Hij heeft nog 40000 Kalpa's

te leven en zal slechts eenmaal herboren worden in een der hoogere hemelen.

De Aihat is een wezen dat alle smetstoffen vernietigd, alle vlekken

verwijderd, alle kwade hebbelijkheden opgegeven, zijne taak volbi'acht, de

gehechtheid aan 't bestaan afgelegd, de vier soorten van bovenzinnelijke

begaafdheid ontvangen heeft. Zijn geest verrijst gemakkelijk en gaat ge-

makkelijk voort op liet gebied van alle geloovigen, - maar moeielijk in de

streken der I'ratyekabuddha's. Na 2000U Kalpa's is hij zeker van

't Nirwana.

Zoo de vier graden van aardsche zieners niet uitsluitend aan de cos-

mische mythologie hun ontstaan te danken hel)ben, zijn ze toch duidelijk

afschaduwingen van viei- stadiën in de loopbaan der vaste steiTen. Ver-

deelt men den hemelhoog dien een hernelsche zienei- 's nachts ' te door-

' Deze zijn: het Jwaalbegrip der individimliteit ; twijfelziicht ; vergrijp tegen de goede zeden

(volgens andere: vertoon van vroomheid, schijnheiligheid); zinnelijke neiging; haatdrogendheid.

'' I). i. zij die aan de bevelen van den Dagvorst gehoorzamen.

' Op deze aarde verkeert het meuschdom zelfs op helder lichten dag in eenen stikdonkeren

nacht van onwetendheid. Alleen de philosophen zijn even zooveel lichlende sterren, en zien

daarom uit de hoogte, evenals die Zieners aan den hemel, op dit aardsch gewemel neer. -Op
den hoogen toren der wijsheid gestegen, zal hij (de philosooph), zelf vrij van leed, het mensch-

dom beklagen en het in zijne hooge wijsheid gadeslaan, als iemand die op een berg staat

degenen die op den vlakken grond staan", wordt er in MahabhKrata 12, 151, U gezegd.



I) E II II A 1! M A. 385

loopen heeft in vier gelijke stukken, dan zul liet cebieil van ilen Srntaa-

panna zich uitstrekken van den horizon tot op half den afstand tusschen

den oostelijken ^ezichteinder en den meridiaan. Van hier tot aan den

meridiaan beweep^ zich de .Sakrdag-amin. die nog eenmaal tei-nnkeeit. De

ziener heet hier zoo, omdat hij later, 90" verder, tot dezelfde hoogte zal

teragkeeren. Van den meridiaan af wordt hij .Vnaganiin. die niet meer

terugkomt tot dezelfde hoogte, want van nu af daalt liij steeds. In het

laatste kwart van de baan is de hemelsche wijze een Arhat, want het

ligt in 't wezen des Arhats dat hij eene overhelling heeft tot het Nii'wana. '

Ofschoon de vier graden of stadiën met elkaar een geheel vormen,

worden ze toch ook vooi'gesteld als gelegen tusschen het lagere gebied van

duisternis en schemering, en de hoogere trappen. De Arya's, Aihats,

Mukta's in raimeren zin, als gemeenschappelijke titel van de wandelaars

in alle \ier stadiën, slaan tusschen de wezens der duisternis en schemering

ter eener zijde en de Pratyekabuddha's ter andere in. welke laatsten

wederom een lager sfeer innemen dan de Bnddha. Zelfs indien men ge-

weten liad dat de vaste sterren verdei' van <jns af waren dan de dwaal-

sterren en de zon, zou het verklaarbaar zijn dat men den kleiner lijkenden

Zienei-s eene lagere plaats aanwees. De wanhopige verwarring tusschen de

verschillende beteekeni.«sen van Mid<ta ii'eds in ile oudste Indische ge-

schriften is een gevolg daarvan dat één der oudste oinattingen van '( woord

vergeten was. Zakelijk knint tuitkli of dioLsIki nog vrij wel met yor/a

overeen, zoodat ook mnkta en ijdijhi in undei-en tijd in gewoon spi-aak-

gebruik synoniem waren. - Met behulp van elvmologic i'u phil(iso|iliie is

het den Indischen wijzen gi'hdit de zaken zi'k'i ti- verlnuddcliMi . dat liet

niet weinig moeite ko.st het waie np bei spoor te komen.

In hoeverre de vier graden bij een aardschen wijze onderscheiden weiden.

Het vers is overgenomen in Dhammapada V8. 28, waar Iict midden tiissrlieii spreuken over

pamdda , in den zin van nalatigheid, volkomen misplaatst is.

' Vandaar de uitdrukking kaimahja-prdghhdra van den geest, d, i. Iii'l liclit, liet scliijnscl,

van den meester in den Yoga; zie boven bl. 870.

' Zie aanteekening op bl. 378.

25
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is iiiot'iclijk te liopaleii. In allen <i-evrtlli' bestonden ze als ideaal en be-

antwoonlen ze aan de x'wv ti;\|i|ieii van li(i(ii;i're wijsheid in den Yoga.

De ontwikkelde, p?rijpte Yogiiis woiden verdeeld in de rangen van: 1.

Pratlianiakalpika, d. i. in 't eerste tijdiierk staamle; ' '2. Madhubhümika,

(I. i. e|i het standpant van Madhii - staande; li. Prajnajyotis, d. i. hel

liclil der hoogere wijsheid bezittende; 4. Alikraiitabhawaiilya, d. i. ilie al

wat verwezenlijkt moest worden acliter zieli heeft. ^ De eerste begint pas

en heeft zich nog te oefenen; de tweede is iii bezit van de orde hand-

havende ' wijsheid; de derde heeft de grove materie en de zintuigen, het

stoüelijke en zinnelijke bmlwongeii; terwijl de vierde zijne taak volbracht

heeft, alle hnl|iniiddelen beheerscht, de gedachten van andere doorgrondt

en geen ander doel meer heeft dan de vernietiging van het bewustzijn.

Iie laatste bezit al de vereischten om te kunnen tooveren : hij is een

Siddha. een volleerde in de kunst, iemand volmaakt in bovenzinnelijke wijs-

heid, juist als de Arhat. Niet zelden wordt die toovermacht als ook aan

de lagere rangen voorkomende voorgesteld; dit jiunt Is klaarblijkelijk met

opzet in een nevel gehuld, evenals ook tusschen de 1'iiiddhistische Arhats en

de overige Arya's de grenslijnen uitgewischt zijn. Theoretisch verkrijgt

eerst een Yogin van den derden graad toovergaven, omdat beheersching

der stof daarvoor vereischt wurdt. Volledige toovermacht echter, alsook

alwetendheid, komen alleen den wijze van den hoogsten rang toe.
^

De schepselen die lum voet nog niet op het pad iler heilige wijsheid

gezet hebben, dwalen deels i'ond in den stikdonkeren naciit der onwetend-

heid, deels in de nevelen der zondige begeerten. Ook zijn er die wandelen

in 't bedriegelijk schemerachtig llikkerlicht der kettersche wijsheid van de

dwaalleeraars. Intusschen zijn er onder hen die in den voorhof als het

' Het overeenkomstige Paliwoord faihamalajiipika beteekeut "in 't begin des Kalpa's

staande," heeft dus duidelijk de cosmologische beteekenis bewaard.

- Madhu beteekent: lionig, zoet vocht, zachte dauw, de Lente, lentemaand, enz. enz. IJe

tweede traj) of verdieping heet Madhnmati, honigrijkc; waarom? is onbekend.

' Aaut. op Yogas. 3 , 50.

* Tegelijker tijd: W'ishnu's wijsheid.

' Sarwadar^ana-Sangraha ITU.
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\vart> dos lieiligdonis s^taaii. Dezulken nu welke eene voldoende mate van

verlichting deelachtig zijn eni in d(>n staat van ncojihyt over te gaan,

worden niet den naam van t/nfrabln'i hestemjield. De Unddlia zelf heeft

gezegd" nWelk persoon is een (iotrahliü .' Degene die in 't b(V.it is van

die eigenschappen op welke ile intrede in "t Aryasehaii onmiddellijk volgt."

Het standpunt dat de Gotrablu'i inneemt lieet üotrahin'mii; ' ile kennis

daarvoor vereischt, Gotrabliü-kennis. Deze woorden zijn lielangrijk genoeg

om eene poging tot verklaring te rechtvaardigen.

In de eerste plaats moet opgemerkt worden dat Gotralshümi beantwoordt

aan Pranta-bhnmi
,

grensterrein . voorhof, in den Yoga. - en fJotrabhü-

kennis aan Prantablinmi-wijsheid. il. i. liet inziibl dat iemand bezit op den

trap van voorl)ereiding tot den rang van ontwikkelden Vogin. Op dozen

trap staat hij wiens geest verlicht genoeg is om het ware van het valsche

te ondersciiciden. ' Ei' heerscht eenige verwarring omtrent de plaats van

den voorhol. voor zooverre sommige '' meenen dat de Yogin van den

hoogsten rang, de levend veidoste, dio volkomen met den Buddliistischen

Arhat overeenkomt, de zevenledige wijsheid van den voorhof moet bereikt

hebben. Dezelfde uitlegging kan men aan de boven aangehaalde woorden

van den 15uddha geven, want met Aryaschap kan de staat van Arhat

bedoeld zijn en de commentaar zegt uitdrukkelijk ilal Gotialibü den Arhat

aanduidt. '' In alle o|izi(diten bcaiilwuordt dus de j'rantabhnmi aan de

plaats van den Gotrablu'i, en de 1'rantabhnmi-wijsheid aan de Gotrabhu-

kenins. Met behulp van deze gegevens kuiun'n wij beproeven de eigenlijke

beteekenis van Gotiabhü op te sporen.

Gofra is o. a. familie, en wordt ook wel eens gelijk gesteld met *a«f//in.

Dit laatste is eene vercenig'ng, en in engeren zin: geestelijke vereeniging.

' Tot nog toe is deze term iilieen bij de .Nooniclijkcn :i:inp*trolïeii t Wassiljew \i. :lVJj

,

terwijl omgekeerd GotrabhA bij de Zuidelijken voorkomt.

' Yoga». 2, 27.

' l)c ïoorbcreidendc wijsheid is zcvcniedig; om iiitvocriglieid te vermijden verwijzen wij

naar de Aant. op Yogas. t. a. p.

De verklaarders van Yogas. 3, 50.

• Zie Childers Uict. 150.

25*
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congregiitie ; (IülIi Mtigha i.s ook vcreeniging, vereenigingspuut. Stellig

liebboii soiiiiiiigp i/otra liier ojiui'val iii ilcn zin van Sangha. want Goti'abhn

lictt'ekciil lui ('11 ilan »eeii geestelijke, een geestelijke broeder." Dan

dezi' opxatliiig is zeker niet ilo ouil.ste. Als synoniem genomen van j^ni^to,

büoi'd, grens, kan (jnfra sleclits den gezicliteinder aanduiden, de verbinding

van liemel en aarde. Daar sciieidt zicli liet Hebt van de duisternis; dus

Is de wijsbeid van beni ilie u[i di' riaiita-hbraiii, den drempel, staat, een

gevolg der sclieiding van 't valscbe en ware, van dui.sternis en licht. Go-

tralibüiui is dan het grensgebied; Goli'abbü zoowel »uit de scheidingslijn

voortgekomen" of )>op den grens zicb bevindende", als «grensgebied." '

heiiiahe zal een bemelsche ziener een (iotrabiiu mogen heeten, wanneer

Inj o|i het jiinit is Van o)i t(,' gaan. maar evenzeer wanneer bij gereed

staat ondel' te gaan , want er is een westelijke en een oostelijke grens.

Vantlaar de boven aangeduide verwarring, die een noodzakelijk voortvloeisel

is van bet feit dat er een oostei- en een westerkim is. Op aard.sche wijzen

toegepa.st mag zoowel hij die de baan d('r wijsheid begint te bewandelen

een Gotrabhü genoemd worden als hij die den weg heeft afgelegd, opliet

punt staat liet Nirwana in te gaan.

Men vindt soms gewag gemaakt van twee soorten of klassen van Ar-

hats. aangeduid onder de benamingen van sukkhaivipassaka en samathayd-

nika. - De eerste term laat zicb vertalen met «iemand die zicli in dorre

bespiegeling verdiept"; de tweede met: «iemand die zijn redmiddel in rust

of quietii5me vindt." WijMajmia ^ is «ruime blik" of «juist inzicht", of

«bespiegeling"; ^amatha, «ruste, kalmte." De Zuidelijken verstaan onder

het eerste het geestelijk inzicht als gevolg van welgeslaagde overpeinzing;

volgens de Noordelijken bestaat het in het oordeelkundig onderzoek aller

' Naar gelang van 't verschillend geslaclit. Nu eerst is het volkomen duidelijk waarom

de geest (d. i. "t licht) van den meester in deu Yoga heet wiwekanimnam "de scheiding (den

gezichteinder) beneden zich, als laagste punt hebbende," en kahcaltjaprilghhdrani "overhellende,

neigende tot ontbinding"; vgl. boven noot oji bl. :i79.

- Childers Dict. 429.

' Zóó is de vorm, blijkens Lalitaw. 14(); 218; e. a, niet wipa(i/ttna , zooals Wassiljew

H 141, e. a. ojigeet't. Een synonieiii is w't/larrauu Lalitaw. 39.
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ideeën, iii "t doorirronfleii liierviin, in oene uaiisclioiiwclijke voorstelliiiL!

van alle ondervveipeii die met bespiegelins; in verband staan , iietzij de

volledige abstractie, bet niet, of ile Huddba in /.ijne volle majesteit met

al zijne kenmerken. ' ('iidei- riiii/d/liK. wonll de onverstoorbare kalmte

de.s geestes bij alle overpeinzinp^ vei-staan. waardooi- men zieb van 't we-

reldsche vrijmaakt. De camatha is niets anders dan wat liij andei'e

secten cama genoemd wordt en bestaat in de kalmte die bet kenmerk is

van den geoefenden wijze. - Vóórdat de viome denker dien staat bereikt

beeft, moet bij peen (|uietist zijn. maar banilelen : goed te liandelen is

een verel.schto om tol wijsbeid te komen, bet is eene vooi'b(>reiding i'r

toe; onverstoorbare kalmte is een vereisclite om van bet jiad dei- wijsbeid

niet af te -wijken.

Bij de Buddbisten wordt di- Arbat dii' zijn redniidilcl in ruste zoekt hnoger

gesteld dan de andere. Wij kunnen dit eenvondiper alibis intdndiken: de

quieti.st staat hooger dan de onderzoeker, de navorscbei". Maar of biermede

bedoeld is dat ieder de twee trappen van nasiioring en van quietisme acliter-

eenvolgens behoort te doorloopen, dan wel dat een wijze van de eerste soort

slechts van minder allooi is dan de i|uielist. nioetr'n wij onbeslist laten.

Hoe het zij, in allen gev-alle is de Arbat in den volsten /.in des woords

alleen hij die 't einde van alle weten bereikt beeft. Dnrb aan "t einde

van alle weten is ieder die dooil is. Ili^rbalve is alwetendheid en niets-

wetendheid één. Vcelbeteekenend is dan ook bet gezegde van den lleere

Buddha: »De Arhats zijn verlost van vrees en angst." '

Behalve de indoeling der heiligen in 4 rangen kennen de Noordelijken

eene onderscheiding van drie soorten van kindei-en Piuddbas. ' Sornrnige

' Wassiljew B. H2.
' Zie bijv. Sarwadarjana-Sangniliii IG'.)

' Mil. P. 207. De leer d.it met den dood alles uiihoiidl , /oodaf er van ziclverhuizinf;, In

welken vorm ook, geen sprake kan wezen, heet ucclicda-wdda. (üiilders Dint. 510 beweert dal

de Baddhistcu die leer ten zeerste verfoeien , doch nit de jdaats waarop hij zich beroe|)t

(Ilardy Jf. of H. 473), Wijkt niets daarvan. Daar wordt de theorie alleen vermeld al» to

hehooren onder de quaesties die men uicl moet aanroeren, evenals bij^'. de vraafc over de

rmcindigbcid der wereld, enz.

• i.otns r>a.
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menscïien staan op het stan(l[iuiit van discipelen, jongeren of gehoorzamen

{grdivakasf) ; amlere op dat van Pratyekabuddha's; weer andere op dat van

Bodhisatwas. '

De eersten zijn dezidken die in hnn streven naar 't hoogste goed zich

onder de leiding van andere to(.'l<'gg(Mi op ile kennis der vier groote -waar-

heden, na de wereld en hare aanlokseleii ontvlucht te zijn. De tweeden

zijn dezulken die. na verzaking der wereld, afgezonderd leven, ingetogen

en meester \an zich zelven. en geen leiding meer behoeven om zich te

wijden aan Ijospiegeling, aan het doorgronden der leer van oorzaken en

gevolgen. Hun einddoel, even als dat iler eersten is de bereiking van het

Nirwana voor zich zelven. Hooger dan beide staan zij die streven naar

Buddha-kennis. naar kemiis van "t uit ziili zelf ontstane wezen, - en wel

niet alleen om voor zich zelven der zaliglieid deelachtig te worden, maar

ook om alle andere wezens daartoe te brengi^n. Dezulken noemt men

Bodhisatwas en hun voertuig het (iroote voertuig, het Maha-yana.

Beschouwt men deze omschrijving van het karakter der drie standpunten

in veiljand met hetgeen in hetzelfde hoogvereerde boek der N. Kerk opge-

teekend staat, dan is bet niet tv^'ijfelachtig dat met de eersten bedoeld zijn

de jonge monniken of seminaristen; met de tweeden de in afzondering

levende asceten en bespiegelende wij.sgeeren ; met de derden de geloofs-

predikers, inzonderheid de predikende monniken. ' Eigenlijk zou men vier

soorten van kinderen Buddha's moeten onderscheiden, want buiten de drie

genoemden zijn er nog de eenvoudige geloovigen, en inderdaad worden

deze dan ook vermeld, doch slechts tei' loops.
''

' In plaats van standpunt zeggen de N. Buddliisten iji'ina , voertuig, en baau. In deze

laatste opvatting komt ydna voor in ettelijke oudere woorden, zooals dewaydna
^
godentjaaii

,

pitrijdna, baan der voorvaderlijke schimmen, welke tot voorbeeld gestrekt hebben van de later

gevormde Huddliistiscbe uitdrukkingen, fruicakaydna , enz.

' Buddhajnüna, Swayambhiijnana. Beide termen zijn wijzigingen van Irahmawidi/d, weten-

schap des geestes, geestelijke kennis; de kennis van "t oneindige, Godskennis.

' Reeds ten tijde toen de Lotus werd opgesteld traden ook leeken als predikanten op

;

hans wordt in Nepal het predikambt schier uitsluitend door leeken, gehuwde personen, uit-

geoefend, terwijl de mouniken kloostergeestelijken zijn.

" Lotus 51.
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Hotnvel it nu drii' viiiM'tuiL;i'ii onilers(lii'Iil(jii wiii'iicn. il. i. ImicwcI er

verschilleiule banen zijn \vaaio|i ilc menscheu naar pelan^; van aanli'Lï en

omstandiiïheden den eindpaal iles levens bereiken, is toch de nitkonisl

dezelfde- In waailieiil is er slechts ('én i/iuia : liet liuddha-yema. Daarom

zegt de Tathag-ata. ilat hij alle wezens eenmaal in 't linalo Niiwana in-

leidt, vvunt. zfift hij: «alle wezens zijn mijne kinderen."

Hier is in zachte. l)ijna tedere woorden liet denklu'eld ni(L;i's|iroken .

tiat wij elders in 't aangehaalde werk ' eenigszins anders uitgedrukt viudi'ii :

))Alle dingen zijn gelijk, ijdel, ononderscheiden in wezen. Kr bestaat geen

drietal van voertuigen (banen); er bestaat slechts één. Alle dingen - zijn

gelijk, voor alle en altoos gelijk. Wie zulks begrijpt, kent liet onsterfe-

lijke, gezegende Nirwana."

Dit is ontegenzeggelijk Buddhistisch, maar niet alleen Buddhistisdi. want

het is volkomen de leer van den Predikei' • in 't Oude Testament; al is

de toon van den l'ri^dikcM' veel bitterder en banier daii die van den zacht-

zinnigen Tatiiaffata.

!•. l'liAK'nsclIK (ll'.l lAINllEN.

het vak van den genee.shec-r uit een ibeorelisch eii praktiscli ge-

deelte bestaat, is ook de wijsbegeerte bij de Indiërs cone wetenschap en

eene kunst beide. Wijsgeer en asceet komt liij ben op liet/ellile ueèr.

Om zich flus tot een volmaakt wijsgeer te ontwikkideu moei mcii zich

regelmatig oefenen, ten einde den i-echten slag van 't werk. de noodige

bedrevenheid in 't vak te krijgen.

lil den Yoga worden 8 ondergeschikte deelcn of' benoodigdbeden van

het vak, Yoginga's, aangenomen : 1. de vijf algemeene zeilelijke geboden

die de mensch tegenover zijne medcmenschen in acht te nemen heeft;

' Ix>tD9 89, met cenige door den oorspronkelijkcii tek^t vcreisehtc wijzigingen.

' En : wetten des bestaans.

* Cap. 9, VS. 2 en ;j ; caji. 1, vs. 2, 9.
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'2. (Ie vijf zedelijke verplichtingen van don nionsch jegens zich zelf; 3. de

verschillende nianiei'en oiii rustig te zitten :
' i. het inhouden van den

adem ; 5. de inspanning oin ile ziinien af te trekken van alles wat storen

kan; 6. (ijileUemlheid . liet vestigen van de aandacht op een bepaald punt; ^

7. overpeinzing, mijmering; 8. stille aandacht, het geheel verdiept zijn.

Deze onderdeelen , waarvan de zes laatste kennelijk aan de schooltucht

ontleend zijn , mogen als tegenhangers beschouwd worden van de 6 We-

danga's, de onderdeelen of hulpvakken van den Weda : uitspraakleer;

spraak- en verskunst; uitlegkunde ; liturgie, en sterrekunde. Wel hebben

deze een aniler karakter, want het zijn bepaalde vakken van kennis,

zoodat het op den eersten l)lik schijnen kan dat de Yogélnga's er niet

mede te vergelijken zijn. Doch wij hebijen in 't oog te houden dat de

Indische philosophie wel niet haar ontstaan , maar toch hare ontwikkeling

te danken heeft aan het streven om allen ballast van geleerdheid over-

bodig te maken en den mensch het pad der zaligheid te wijzen zonder

dat hij eenige stellige kunde behoeft te bezitten. ^ De asceet was meer

of minder do mededinger van den echten brahmaan uit de oude school,

on al trad hij niet vijandig tegen den geleerden stand ' op , toch mocht

hij zich wel veroorloven ook zijn eigen vak in onderdeelen te splitsen

naar een bestaand en door den tijd geheiligd model.

De boven opgesomtle kunstverrichtingen zijn weinig in getal en een-

' Er zijü wel tien, en volgens andere nog meer manieren om op zijn wijsgeerscli te zitten.

Gedeeltelijk zijn het navolgingen van de wijze waarop Brahma of andere goden zittende afge-

beeld worden; gedeeltelijk zijn die manieren den dieren afgekeken, zooals de «het zitten als

een kameel," "het zitten als een kievit" enz.

' Zoo volgens het stelsel; eigenlijk beteekent het gebezigde woord «het in "t geheugen

prenten , onthouden." De scholier moet goed onthouden wat meester zegt.

•' Geheel in overeenstemming met den Prediker in 't Oude Verbond, die ook leert, dat alle

studie slechts kwelling des vleesches is.

' Dit de berichten der Grieken van de 4'' eeuw vóór Chr. blijkt voldoende het hooge

aanzien waarin de brahmanen stonden. Ook in de oudste Buddhistische geschriften ontmoeten

wij een bijna bijgeloovig ontzag voor de brahmanen; o. a. Mahuwagga 1, 3. Nog in veel

Interen tijd legt de Buddhist Hiuen Thsaug omtrent beu de volgende getuigenis af: -Het zijn

lieden van een onbevlekten levenswandel. Zij betrachten de deugd en gedragen zich met

rechtschapenheid. De gestrengste reinheid is het grondbeginsel van hun gedrag." Voy. des

VH Mouddh 11, 80.
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voudig vergeleken met die welke de Liuddhi.stisehe bes]liegekuu^^ keimen.

In stede van 8 Yoganga's bezit lie Zuidelijke Kerk eenen cursiis van 40

Karmasthèna's, d. i. ondei"W'erpen of punten der praktijk. Hiertoe be-

liüoren : i. oefeningen in de vii'r r>rahiiiii\vib;ira's ;
' ti. in de vier soorten

van vrome aandacht gericht op de hoogste sfeeren, de Vonneulooze ge-

westen ; 3. de tien onderwerpen waaraan men steeds gedachtig moet

wezen (anusmrti) : de Buddha , de Wet, de Kerk, de zedelijke geboden,

opofiering, en vereering der goden: alsook fle onderwerpen waaraan men

denken moet (smrti) : de dood. liet lichaam, de ademtocht, en het tot

rust komen ; 4. het besef dat men voedsel moet gebruiken tegen wil en

dank ;
^ 5. de eigenaardige verhoudingen der grondbestanddeelen des

lichaams : B. de tien walgelijke vormen van een lijk; 7. het bezigi^n van

universaalkringen (krtsnamandala).

Er komen in dit veertigtal punten van oefening verscheidene voor. die

geen nadere toelichting behoeven ; andere daarentegen verdienen oene

nadere beschouwing. Beginnen wij met het allermerkwaardigste, het ge-

bruik van universaalkringen of cosmische cirkels. ^

De tien kringen worden deels naar de grondstof, deels naar de klmir.

deels naar de plaats onderscheiden in: aarde-, water-, vuur- en wiml- of

luchtkring; in eeiicii lilauwen, gelen, rooden, en witten kring; een inde

vrije lucht en een in besloten ruimte.

I. Na een kring of schijf van klei of aarde vervaardigd te hebben

,

legge de oefenaar die o]) een voetstuk, zette zich o[i korten afstand iiedi'r

en houde den blik onbewegelijk daarop gevestigd. Terwijl hij zijne ge-

dachten op hi't element der aarde richt, wier verschillende namen ' liij

bij zich zelven opzegt. mo« t bij iinlacbtig wezen boe ook de deeleii zijns

lichaams uit deze grondstof zijn .samengesteld. Deze oefening moet zoolang

' Zie boven bl :J70.

' Ecne karrikntuiir van de spreuk: men moet eten om te leven, niet leven om Ie efen,

' Gevolgd naar llardy E. M. 252; vgl. Cliildcrs Diet. 191.

' Er zijn in 't Sanskrit en Pali eene ineniirte woonlen voor aarde; zoo ook voor water,

wind, enz.



394 n F. n ii a u m a.

voortgezet worden totiUit hij in een soort vnn magiietischen slaa]i komt.

Daardoor zal liij den eersten tra]) van mijmering, van Dhyana , bei-eiken.

Met de operatie ga hij zoolang \'ooi't totdat liij liet teeken (nimitta) merkt,

hetwelk daarin bestaat dat hij den kring even goed zien kan met gesloten

als met open oogen. '

Het is niet volstiekt noodig dat iemand zoo'n kring maakt. Bijaldien

hij namelijk in een vorige existentie het onderricht der Biiddha's genoten

of den rang van grootmeester bereikt heeft ,
- kan hij volstaan met een

akker of dorschvloer als zichtljaar teeken te gebruiken. Voor ieder echter

die deze dingen in een vroeger be.staan niet bij de hand lieeft gehad , is

het raadzaam zicli te laten voorlichten dooi' een bevoegd onderwijzer, om

de lonten, die onbedrevenen zoo licht begaan kunnen, te vermijden.

De kring van aarde, mag niet van blauwe, gele, roode of witte klei of

leem gemaakt worden, want dit zijn kleuren van andere kringen. Hij

moet den tint hebben van h(>t moi'genrood of ook wel de kleur van 't

slibzand van den Ganges.
"'

Met deze oefening verbindt men zekere soort van Samadhi. waardoor

alles wat het gedijen der mijmering in deii weg staat verwijderd wordt.

Deze Samadhi is tweeërlei, accessoir of vast. Ofschoon liet wel eens ge-

jjeui't dat ile peinzende geestelijke bij accessoiren Samadhi het bewuste

teeken krijgt, doet men veiliger te trachten den vasten te erlangen.

11. De oefening met den waterkring heeft groote overeenkomst met de

vorige. Ook hierbij mag iemand die reeds in een vorig bestaan bedreven-

heid lieeft opgedaan eenen vijver, een meer of de zee als zichtbaar teeken

gebruiken. In het tegengestelde geval moet ineu zorgen regenwater in

een doek op te vangen of bij gebrek daaraan ander zuiver water nemen.

' Het volk zou zeggen: tot dat het hem voor de oogen begint te draaien.

- Men zal misschien vragen hoe het mogelijk is dat iemand zich herinnert wat de naam-

en-vorm uit wiens werken hij is voortgekomen verricht heeft. Uan dit is geen bezwaar.

Daargelaten dat voor den Buddhist eene aaugenomenc waarheid volstrekt niet de geldigheid van

het tegendeel er van uitsluit, bezit een meester als zoodanig bovenzinnelijke vermogens.

Welke bewerking ile kriuii moet ondergaan kan meu uitvoerig beschreven vinden bij

Hariiy t. a. p.
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Dit wordt iii een iiap uf soortLrelijk voor\ver[i overgegoten eii ergens op

een geschikte plaats in den kloosterliof of oj) een andere stille plek neder-

gezet. Op kleinen afstand gezeten begint dan de eerwaarde zijne over-

peinzing, waarbij hij te deidieu heeft aan tle waterige deeleu zijns liehaams

en aan de verschillende namen voor water. De oefening wordt voortgezet

totdat men het teeken i)espeurt.

III. Ten aanzien van den vuurkring gelden dezelfde regelen, helioudens

het verschil van materiaal. Tenzij iemand al in een vroeger bestaan deze

kunst verricht heeft , Ijeginne ijij met lioiit te nemen . dat goed droog en

hard is : hakke het in kleine stukken ; legge het aan den voet van een

boom en steke het in brand. Daarna neme hij een mat van gespleten

bamboe, of wel een vacht of een doek; niake daarin eene opening.

1 palm en 4 duim in doorsnede : boude het vóór zich en kijke er door-

heen naar het vuur. steeds de aandacht gevestigd houdontle op het vmu'.

niet op het gras of da as-ch daaromheen , noch op de opstijgende rook.

Hij moet zich doordnngen van liet besef dat hel vtiur in zi.jn eigen

lichaam van denzelfden aard is. even flikkerend en bewegelijk als dat

waarnaar hij tuuit. terwijl hij di' verschillende woordmi voor v\nn' bij

zich zelven opzegt.

IV. Bij den windkring heeft men dezelfde regelen in acht te nemen

als bij N". I. Men zette zich — zoo noodig, wegens onvoldoende voor-

bereiding — neder aan den voet van een boom en ilenke dan a;ui den

wind die door het venster of een gat in diMi nuiur speelt, en hoe do wind

in 'smenschen lichaam even onbe.stendig is als de tocht dien men voelt.

V. Wil men zich in de ktmst van ilen blauwen kring oefenen, dan

bediene men zich van een of andei' voorwerp \\x]i eene blauwe kleur,

zooals een blauwe lap of bloemen of een kring op den muur geteekend.

Natuurlijk is zulk een hulpmiddel overbodig voor hi'n die reeds in eene

vorige existentie met die kunst vei-trouwd zijn geworden: ilie kunnen vol-

staan met te turen op een boom met blauwe bloemen, liij deze oefening

heeft men te bedenken dal hel hichtgewelf blauw is als saffier. .\1 het

overige wijst zich, na de bovcTi iiieeg(;deelde voorschriften, van zelf aan.



39f) DE n II A i: M A.

VI—VIII. De gele, roode on vvitlc kringen geven geen aanleiding tot

bijzondere o|imerkingon: ze onder«-lieiden zich van de vorigen alleen door

hun kleur.

IX. Bij de oefening met den kring der open Inclit gebruike men tot

voorwerp om op te turen eene opening in den muur, een sleutelgat of

venster. Zoo zeggen sommige; volgens andere zou het een lichtkring op

een muur geworpen moeten wezen. '

X. De laatste kmist hestaat in hi.'t turen op hi't licht dat door eene

opening luuir binnen valt, verschilt dus niet van de vorige. - Er moet

o])goinerkt worden dat andere als tienden kring den ))gedachtekring" noemen.

Men kan in deze oefeningen afwisseling brengen rlooi' de volgorde op

li manieren te varieeren. Zoo kan men bijv. I lot X in bovenstaande

volgorde vei-richten en dus met den kring van aarde aanvangen, maar

men mag de volgorde ook omkeeren; of wel van I tot VIII voortgaan en

onmiddellijk daarop in omgekeerde richting, enz.

Deze praktische oefeningen, mits behoorlijk volbracht, waarborgen den

asceet buitengewone macht. Door de eerste verkrijgt hij liet vermogen

zich zelven te vermenigvuldigen, door de lucht te zweven of o]i het water

te wandelen; eenen bodem te voorschijn te roepen waarop hij kan wan-

delen, staan, zitten of liggen. ' Door de tweede kan hij regen, rivieren

en zeeun scheppen; * de aarde en de bei-gen op liunne grondvesten doen

daveren en de woningen der menschen scluidden. Door de derde kan liij

' De tcnii }iicrvnor luidt zoowel dloka ais ii'lcdra.

Uit alles wat Hardy en Childers t. a. j). incdedeelen racet men opraakeu dat iiloia,

d. i. èn sehijiisel èn open ruimte, onbelemmerd uitzicht, niet door alle in denzelfdeu zin is

verstaan. I)c laatste kring heet die van paricclnnnalc^ca , «d. i. beperkte ruimte."

' De zon toovert de aarde te voorschijn, dewijl ze door hare stralen de zichtbare wereld

van den chaos scheidt.

* Ook dit vermag de hemelgod , die de hemelsche wateren beheei'scht en tevens de god

van den regen, den bliksem en den donder is. Niet geheel juist is de beweriuL' van Wassil-

jew B. Mi dat de oudste Heiligen nog geen macht over regen, enz. zouden uitgeoefend

hebbeu ; de Buddha komt wel degelijk als regengod voor , en Ananda kent een tooverspreuk

om regen te verwekken, in zijne rol als Brhaspati, die de stem is van Indra; de donder

verzczelt en volgt den bliksem.
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(liUiiii (Icich iijisujiirii uit ;illo (leeliMi ilos licluuuiis en \inir uit ilcii lirnicl

iloeii vallen: bij di'ii luister die van hem afstraalt onderilnikl liij hel licht

\an aiideri' wezens: hij kan de duisternis verdrijven en hout of' andere

ijrandhare stollen eigemnaehtip doen ontvlannuen; een licht vooitbreni;en

gelijk aan "t alziend heinelsch oog en. wanneer hij op het punt is van 't

Nirwana in te gaan, zijn lichaam in vuurgloed doen ondergaan. ' |)o(U'

de vierde kunst kan hij zicli bewegen zoo snel als de wind en telkens

wanneer hij verkiest eenen storm veroorzaken. Door de overige kunsten

kan hij lignren van verscliillende kletn- te vooi'schijn tooveren ; elk voor-

werp in gouil veranderen, - het rood ot' wit kleuren; het booze en onreine

goed en rein maken: h(!t verborgene of verdwenene aan 't licht brengen;

in de kloven der rotsen en de die|iten dei- aarde doordringiui. door muren

en wallen iieendringen en alle bezoedeling verdrijven.

Het zal wel geheel overbodig wezen te zeggen dat dit alles dichterlijk

volkomen waar is, als beschrijving van al wat de Uag- en llemelgod

verimig. De 10 kunsten zijn de Tien Krachten {dacahala) van den

Buddha en wel in hun oudsten . nog niet vergeestelijkten vorm. Worden

ze door aardsche lieiligen verricht, dan zijn het slechts nabootsingen van

hetgeen de groote hemelsche Toovenaar verricht . en het laat zich licht

verklaren dat die nal)or)tsing zicli alleen kan o|ii'id)areu in goochelkunsten.

Kven als de lluddhisten maken ook de N'ogins aansjiraak o]i die/.ellde

wondergaven en stellen zij deze afhardielijk van den hoogsten graad \au

concentratie, die zij samyamu ^ noemen. Zij bedienen zie ii ei liter niet

van gemaakte kringen, nuuw van de in de natuur bestaande: de zon.

maan en sterren. * Zij staan dus o]i dezelfde hoogte als de heiligen die

reeds in een vroegere existentie zich geoefend hebben.

' Dit is dezelfde mythe al.» die van den I'liouiiix din in de stralen cindergaat.

- KooaU Koning Jlida» deed.

^ Jn den grond bct/.elfde woord is het 1'ali ijamaka (jiiitihüriija) , een tuoverstuk ; ijamaka

en ijoija, welk laatste ook goonhelarij beteekeiit, zijn daarenboven nagenoeg synoniem.

" In meer bijzonderheden mogen we hier niet treden en verwijzen naar 'I :i'" honlilsliil»

v.'in VugasAtra, dat geheel aan de wondergaven gewijd is.
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In hoeverre de Buddlii^trii ziili licwdst zijn of waren van den zuiver

nivtliiiloi;ischen grondslag liuniier mystiek, laat zicli met de gegevens die

ons ten dienste staan niet bepalen. Mot des te meer beslistheid kunnen

vv'ij stellen dat al die mystieke praktijken. — die men gewoon is met

zekere minachting als inkruipsels in de heilleer van zekeren menschenvriend,

Siildharllia of Sarwarthasiddha gedooiil. Ie hesuhouwen — in oorsprong

i)|iklimmen tot een grijs verleden, toen de Congi'egatie van heiligen op

aarde nog ver te zoeken was. Trouwens het vóói'buddhistische, d. i. vóór-

historische bestaan der mystieke kringoefeningen was den Buddhisten wel-

bekend, want zij hebben zorg gedragen ons te leeren dat die tooveroefe-

ningen in zwang waren ettelijke millioenen jaren vóór "t opdagen van

Cakvasinha. '

De kunst van i\r 1(1 imiversaalkringen schijnt bij de Noordelijken in

vergetelheid geraakt te zijn, al ontbreekt liet luin anders niet aan toover-

kringen - en andei-e wondermiddelen. Hp den voorgrond staan de Dha-

rani's, zekere formulieren ilie. zooals tU'. naam reeds te kennen geeft,

dienst doen als euvelwerende, heilbrengende anniletten, talismans of ge-

heinr/.innige teekens. welke anders gewoonlijk rakshu ^ heeten.

J)i' Hharani's hebben niet altoos denzelfden vorm, hoezeer alle dit ge-

meen hebben dat ze dienen als middelen ter verdrijving van kwaad en

ter verzekering van welslagen. Soms zijn bet geen eigenlijke formulieren,

maar geilichten van mystieken inlioml . wier li'iigte afwisselt tusschen 8 en

5ü0 koepletteu. In "t begin staat de kernspreuk {bijamantra) , die in 't

midden herhaald wordt; aan 't einde komt de zoogenaamde lof of ver-

' Uhanimaj)!uia ISl

" lu 'ITiraimtha's Geschichte des BudJliismus bl. 108 wordt van tooverkringen gewag ge-

maakt en met name er een genoemd, de MüyajiMa-kring ; in hetzelfde boek bl. 238 worcjt

ook gesproken van vier Amrta-kringen. Ook de naam van een Samadhi Apkrtsna in

Lotus 2.Ï4 moet in verband staan met de uitoefening van deu waterkring.

' D/iilrani beteekent «bewarende, bewaarster," Uakslid, amulet, mystiek teeken, voorbe-

hoedmiddel, kan etymologisch ook "bewaring, hoede, [ihylacterium" wezen, want rakshali is

bewaren, behoeden, lii allen gevalle heeft men die etymologie er in gezien en vandaar de

omschrijving met dhtirani.
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lit'crlijkinjr. ' Bij ile vuDniaaiiisto geschriften voiuumi iIc ilaarbij Ijchoorende

Dharani's eene soort van inleiding en in dit geval komen ze in aard over-

een met de verzen die in 't ^laliabluirata en andere wei'keii aan "t hegin

en 't einde voorkonieii en dienen als heihvensch, als iniddel <ini het hoofil-

dnel van het boek aan te ilniden en de lezing im' van als verdienstelijk

aan te prijzen, lüj de meeste Purana's behoort een nitvoerige Lof of

Verheerlijking {MahatDiya) als vast aaidiangsel.

Anderdeels bevatten de Dharani's menigmaal onsamenhangende woorden,

abracadabra, zoodat ze dan kalibalistisehe formulieren mogen heeten. '- In

anv(\ en gebruik vertoonen ze zooveel overeenkoni-st met de Runen der

ourli' Germanen en Seaiidinaviërs, dat wij aan beidi' gern.st denzelfden

ooi-sprong mogen toeschrijven. Jivenals vóór de invoering der schrijfkunst

de Runen tooverspreuken en wichelteekens waren, zoo moeten ook de

oudste Raksha's of Dliarani's het geweest zijn. Wat vooi- eigeiiaardi'j-

Buddhistisch er in te ontdekken is, zal eerst dan beoordeeld kunnen

worden wanneer ons van die bezwerings-. toover- en heillliiiiiulieren nieii

bekend zal geworden zijn. In geen geval zijn ze eene uitvinding of bet

bijzonder eigendom der Noordelijke Buddiiisten en mag men aannemen

dat ze. in ouderen vorm. de beginselen zijn waaruit zich de aausclie

Tantra-literatuvu' of Indische mystenepoëzie ontwikkeld beeft.
''

Het verliand tnsschen de zuivere bespiegeling en de uinvei-saalkr-inii-en

III Dharani's is dit. dat de iaatsten bestemd zijn nm de eei-ste \iuclii baai-

te maken, om de toovermaciit waartoe men door hoogere wijsheid vat baar

worilt. ])raktisch te ontwikkelen. l)aarom plegen de Yogins evenzeer als

de zonen van Buddba de zwarte kunst te bi^oefenen. ' en van den Voniu

o|i den derden trap van wijsheid wordt gezegd dat bij «de amulet, de

' llodgson Esb. 4'J; Biiriiouf Introd. 541 cii'121; VVassiljcw B. 142.

' De formiilen in Lotus bestaan uit vocatieveii van vrouwelijke woorden, wa.iiin men
namen van IJurga, de Indische Hecate, en andere Moedergodinnen herkennen kan.

' Vergelijk Wassiljew t. a. p.

Sarwadaryaiia S. 16'J.
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nikslii'i . heeft aangedaiiii"' ' om te kennen te geven ilul liij diui iii alle

soorten van tooverij machtig is geworden.

Ook zonder de uitdrukkelijke verklaiin,!j; van de linddhisten zelven ^

zouden wij weten dat de Dharanl's door Cakyaiuiiin aan hot nienschdom

zijn geopenhaaid. In hem heeft alle magie haren ooisprong : hij is de

grootste dei- tcxniniaais — dat ondervonden die verwaten dwaalleeraars—
evenals Odhin . de nuuhtigste der wonderdoeners, de Runen heeft uitge-

vonden i'ii aan andere geleerd. Hiermede is geenszins in strijd dat

ergens Awalokitecwara genoemd wordt als de uitvinder van dezelfde

tooverspreiik in O lettergrepen ' welke de Biiddha aan Ananda meedeelde: '

w'ant Awalokitecwaia en de Buddha zijn éi'n , met dien verstande dat de

eerste de verjiersoonlijking is van den tegenwoordigen tijd, de laatste die

van "t verleden, /ij die de uitvinding aan Awalokitefwara toe.schreven

kunnen bedoeld hebben dat de sjireuk betrekkelijk jong was, maar het is

volstrekt niet noodig zulks te veronderstellen, dewijl in sommige werken

der Noordelijki' Kerk de levende Awalokitecwara een veel voornamer wezen

is, dan al de doode Bnddha's te zamen.

Er komt in de gedenkschriften van Hinen Thsang omtrent het onder-

werp dat ons Ijezig houdt een zeer belangrijk bericlit voor. '" Hij ver-

haalt dat op de eerste algemeene kerkvergadering te Rajagrha , onmiddellijk

na 't Nirwana des lleeren, 5 Pitaka's werden geredigeerd, namelijk de

oflicieele of canonieke Drie Pitaka's, benevens het Samyukta-Pitaka "^ en

het Pitaka der Dhai'ani's. hetwelk hij eldei's onder den titel van Pitaka

der Widyadhara's ' vermeldt. Nu zullen wij later zien dat de eer.ste kerk-

' Aïint. op Yogas. 8 , 50.

' Hodgson Ess. 49.

Vermoedelijk de zes jaargetijden.

* Bumouf Introd. 541.

- Stan. Julien Voy. des Pèl. bouddli. III, 38.

* De betcekenis van sami/ukta in dit verband is onzeker; vgl. M'assiljcu" li. 115; Julien

t. a. ]). en Burnouf Introd. 49. Vermoedelijk is Burnouf's vertolking met "beknopt" de juiste,

en komt het Samyukta-P. overeen met den Samynkta-Nikaya , een deel van 't Sntta-Pitaka.

" Voy. des Pèl. bouddh. I, 159. De Widyadhara's zijn Engelen of Elven; de vrouwelijken

komeu niet ouzc Witte Wijven overeen.
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vergadering, mitsgaders de tweede, zuiver ^iiytliit^ch ot' wel eene dogma-

tische fictie schijnt te wezen, maar zulks neemt niet weg dat liet bericht

van den Chineeschen Doctor volkomen waar kau zij]i, mits men de bedoe-

ling begrijpe. Er is niet de minste grond nm te veronderstellen dat de

tooverspreuken , als soort, jonger zouden zijn dan do Sutta's, de Winaya

of de Abhidharma; eerder het tegendeel. Of de verzameling zooals ze

thans bestaat even oud is als de \)rw Pitaka's kan nocii liewezen noch

tegengesproken worden vóórdat ze uitgegeven is. Intusschen bezitten wij

genoeg gegevens om lu't lirsluit te trekken dat het Pitaka der Uharani's

de tegenhanger is van den Atharwa-Weda. gelijk de Drie Pitaka's het zijn

van de Di'ie Weda's. Vooreerst toch is de Atharwa hoofdzakelijk eene

verzameling van tooverliederen, spreuken om ziekten te verdrijven, bezwe-

ringen, enz., zoodat de aard van beide liuudds dezelfde is: en ten andere

vertoonen zich ook in bijornstandiglieden punten van overeenkomst. Zoo

wordt de Athai-wa toegeschreven aan de »Atharwans en Angirasen"; de

Angirasen zijn hemelsche boden, engelen, ' en zijn dus van hetzelfde ge-

slacht als de Widyadhara's, naar wie het Dharani-Pitaka genoemd wordt.

Een andere trek van verwantschap tnssihen de twee verzamelingen open-

baart zicli in lii't eigenaardig gebruik van het woord hrdaija, hart. Een

der aanhangsels van den Athaiwa heet «het hart van Atharwan", en een

der daartoe gerekende gebeden: »liet harl van Kubera." Ook de Dhai'anl's

worden beschouwd als shel hart der Tathiigata's en Bodhisatwa's" , en eene

verzameling van Dhilrani's draagt ten titel: Hart van den Blik.sein.
''

De bewerkingen die een tooverspreuk moet onilergaau alvorens de ge-

wenschte kracht uit te oefeni'ii. volgens de aanwijzingen in de llimlnsi-lie

letterkunde, " zijn bekend, doch hoe de Xoordelijke lluddhisteii liiui spreuken

beworlten is nog niet omlerzocht.

' Ook etymologisch is anijiras hetzelfde wooni iil> het Griekschc angelos, waaruit ons

engel ontstaan is.

' Wassiljew B. 143; Uurnotif Introd. 5-1:!.

' O. a. Sanvadar(;ana-S. 170. Er zijn 10 kiinstbewerkingen, dus evenveel als het getal

universaalkringcn. Anders komen de kunsten niet niet elkander overeen.

26
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Beide afileelingen der Kerj^ kennen, evenals andere mystieke Indische

seeten. de zoogenaamde niudrd's, d. i. afdruk, zegel, type. waaronder

men verscliillende symbolische teekens met de vingers verstaat.

Onder de 40 Karniasthana's behoort ook de beschouwing of overdenking

van de 10 afzichtelijke vormen waarin zich lijken vertoonen : opgezwollen,

blauwachtig, in verrotting, vol gaten, uiteengereten, ' uiteengerukt, ge-

schonden en uiteengehaald , niet bloed bevlekt, met wormen bedekt, een

geraamte.

Het doel van deze sterk naar ile snijkamer riekende - opsomming is niet

zoozeer, scldjnt het, den wijze het Memento iitori toe te roepen —• want

daarvoor dient een ander Karmasthana, namelijk shet denken aan den

tlood" — als wel zijne zenuwen te oefenen, hetgeen den heilige bij zijn

Samadhi bevorderlijk kan wezen en hem zeer zeker te stade komt wanneer

hij moet tooveren.

De methode welke de Noordelijken volgen om het gemoed te harden is

niet minder grondig. Ten einde liet gevoel van afschuw voor het we-

reldsche op te wekken en den geest aan het denkbeeld te gewennen dat

er volstrekt niets is wat eenige genegenheid verdient, wordt het voorschrift

gegeven dat men eerst een deel van "t eigen lichaam, vervolgens het geheel,

dan de onmiddellijke omgeving en eindelijk de gelieele wereld als een

zweer, een etterbuil, een kreng te beschouwen hebbe. Iemand, die zich

gedurende eenige dagen in zulke denkbeelden verdiept heeft , zal zelfs een

afkeer gaan krijgen van voedsel. '

' In den tekst wikkhdijiia, dat in den Wisuddhi-Magga en in navolging daarvan bij Ilardy

E. M. 2(iS verklaard wordt a'.s "opgegeten door houden, jakhalzen, enz." Wij houden het

voor ontstaan uit wishtijïta , waarvoor het Sauskrit wlcchiiytta zou zeggen.

' Zoowel in den Yoga als ia "t Bnddhisnie worden wij telkens herinnerd aan de heelkunst.

Niet onwaarschijnlijk ligt de diepere oorzaak van dit verschijnsel hierin, dat in oudere tijden

de toovenaar en geneesheer in ééu persoon vereenigd waren.

' Wassiljew B. 138. Dezelfde beminnelijke levensbeschouwing herkent men iu 't versje iu

Sarwadar\'ana-S. 15: "IJe monnik, de minnaar en de hond zullen bij e'én en hetzelfde

vrouwenlichaam aan drie verschillende dingen deuken ; de eerste aan een kreng ; de tweede aan

eeue geliefde ; de derde aan voedsel."
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Eene zaak van liet grootste belanir bij vrome overpeinzing is de kunst

om de ademhaling te regelen en te bedwingen. liet inliouden van de'n

adem heet jmindydma. Etymologie li kan dit ook beteekenen het langer

of korter aaniiondeii van een ademtnrht. en ook lengte, dunr van eene

uit- of inademing. Door deze drie beteekenissen te verbinden . ol' liever

te verwarren, en door ile kracht en den duur éener adi>inliallng en inliou-

ding er van plaatselijk, tijdelijk en door tellen te meten, lieef't men een

stelsel opgebouwd van jihilosophisch adendiali:Mi . dat in den Yoga reeds

Vlij ontwikkeld is. l)e pruHÜydma is dan ook een der onmisbare 8 Yo-

gènga's en wordt met bestudeerde dubi'elzinnigheid zció verklaard dat men

er onder verstaan kan: yprmmydma is de afbreking van ile beweging

van in- en nitademing", maar ook, hoewel meer gedwongen: itp. is de

onderseheiding van de bew^egingen van iu- en uitademing." ' Wat het

tellen der in- en nitademingen betreft, kan men zeggen dat di' ademtocht

dienst doet bij de bespiegeling als de slinger bij sterrekinidige waarne-

mingen. Dat de ademmeting met geneeskundige jiraktijken in verbanil

staat, laat zich niet bewijzen, docii zeker is het dat de Y'ogin gaarne

medische termen gebruikt: hij spreekt o. a. van «uilbiaking des adems." -

Ook bij de Biiddhisten is de oefening van 't adi'minhouden en bet tellen

der in- en uitademingen onafsclieidi'lijk aan bespiegeling verbonden. ' De

kun.st is, volgens hen, eene uilviudiug der Pratyekabuddha's , en dat is

in zooveri'e juist als de Pratyi'kabuddlia Dewadatta, alias de Maan. sinds

onheugelijke tijden als vooriianjc tijdnielei- beschouwd werd, w() zelfs dat

men zoowel in 't Indische als in ons woord voor maan de etymologische

beteekenis van »meter, maat" meende te ontdekken.

Bij de Zuidelijken is de kun.st om op plulosopliische wijze adem te

halen, die tot de Karmasthilna's wordl geieki'uil, niet minder ontwikkeld.

In 't algemeen uitgedrukt l)estaat de cHïfening ibiarin. dat men de aan-

' Yoga-s. 2, 49.

' Yogas. 1 , ;i4.

' Wassiljew B. 1:JU.

'26*
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ilaclit VL'sti;it ü|i zijn el<;cii iulomtoclit in vorband met 46 onderwerpen.

Natimrlijk moet hot aantal ilcr onderwerjjeu Ki bedragen, want dit is het

volle getal van de Maan, van den Pratyekabuddha Dewadatta. De oefe-

ning zelve wordt ongeveer aldus beschreven: '

Nadat de denker volgens de regelen der kunst is gaan zitten, verricht

hij IxMlachtzaam en met kalm gemoed eene inademing en eene uitademing.

Terwijl hij door de neusgaten een langen ademtrek doet , let hij er op

liüe hij een langen ademhaal gedaan heeft. P>ij liet uitstooten van een

langen ademhaal door de neusgaten let hij op hoe hij zulks gedaan heeft.

Bij het doen van eene korte ademhaling, maakt hij de overeenkomstige

opnieiking bij zich zelven. Als hij tot liet helder besef gekomen is

dat begin, miilden en einde \an alle snort van adem uit het lichaam

komt. vat hij het besluit nji om met bedachtzaamheid eene inademing, en

met bedachtzaamheid eene uitademing te verrichten. Na de beweging des

ademhalens eene poos gestuit te hebben, liaalt liij op nieuw adem en door

na te denken hoe hij zulks doet bedwingt hij zijn zinnen, üaarop blaast

hij den adem weder uit, met vereischte aandacht. Nu stelt hij zich de

zaligheid voor, die gepaaid gaat met mijmering van den eersten trap en

ademt ook daarbij in en uit. Üp gelijke wijze herhaalt hij de oefening,

tei'wijl hij telkens andere onderwerpen zich voor den geest haalt, o. a.

liet denkbeeld dat op de ontljinding der Skandha's het Nirwana volgt, en

eindelijk tlat hij, dooi- het bezit van clairvoj/ance, in gedachte als het ware

tot het Nirwana kan overspringen. Ook hierbij haalt hij adem en blaast

dien uit. Door op deze wijze met 10 verschillende onderwerpen de oefe-

ning voort te zetten krijgt men de zinnen in bedwang. Om te slagen

heeft de oefenaar aandachtig de neusgaten gade te slaan , terwijl hij het

verstand tot teugel en de wijsheid tot prikkel ^ bezigt. Zoodra men het

teeken {nimitta) gewaar wordt, is het een bewijs dat de oefening gelukt is.

' Volgens Hardy E M. 267, doch aanmerkelijk bekort.

* Uit is eene Buddhistische verbetering op Je dichterlijke regels van de Katha Upanishad

;

"Beschouw de ziel als den meester van den wagen,

Eu "t lichaam als den wagen zelf;
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Hiermede meenen wij aan do -iO Karmasthana's en wat daarmede in

de Noordelijke Kerk te vergelijken is, de noodige aandacht geschonken te

hebben. Met uitzondering van de universaalcii'kels aan den eenen kant,

en van de Dhiirani's aan den anderen, zijn de bestanddeelen der bespiege-

lingsmagie aan alle Buddhi.sten gemeen, zoodat alleen de eigenaardige

samenvoeging daarvan zou kunnen gesteld worden in eenen tijd nadat de

twee afdeelingen der Kerk zich irescheiden hadden.

10. ALGEMEEN' OVERZICHT VAN 't PAD VAN nEI"GD EN VVIJ.SHEID.

Het is een ilci' Uennierken van "t Umldhisine ilat liet minder tracht

niuir vereenvoudiging dan naar uitbreiding, de overgeleverde .«tof miniler

zoekt te schiften dan samen te voegen. Het wil vrijzinnig en ruim wezen

en neemt dus de onge]ijkslachtig.«te bestanddeelen in zich np. na ze de

noodig geachte wijzigingen te liebben laten ondergaan. De wijze waarop

het uit verschilli'iidc materialen een statig gcho\iw heeft opgeti'nkken , ge-

tuigt van niet geringe kiuistvaardigheid. en van oiiultputti'lijk geiluld in

de uitwerking van kleinigheden.

Het volledigste over/iclit van de eigenschappen welk(> den wandel van

den in waarheid vromen en vnieilen man moeten keniniTkrn. IrrlVen we

aan in den I.alitawistara. Die eigenschappen, lOH in getal, wonhni be-

stempeld met den naam van DharmAlokanuikha's. d. i. hoofdpunten van

het ruim gebied van den Itharma. ' Met elkaar vormen zij het ideaal,

mag men zeggen, van eenen heiligen levenswandel. Ze hebben dan ook

een hemeLschen oorsprong, want ze werden dooi den liodhisatwa, toen hij

liet vcrstnnil als ilcn wagenmcniaT

En 't gemoed (den wilt als ilcn tengel.

De zintuigen heet men de paarden

Kn 't veld linnner werkzaamheid de weide."

Vgl. Manu 2, 88.

' Lalitaw. 34. Alokamukha is o. i. gevormd naar 't voorbeeld van ditigmukhti , hoofdpnnt

van de windatrckcii ; dloka, open raimte, zoover men zien kan, is feitelijk nis synoniem te

bcschonwen met rfifa», de verschillende riehtingen , de ruimte in :ille riehtingen.
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op aarde zou nedeidaloii . iii do vergadoring der goden aan de engelen

geopenijaard. gelijk alle ISodliisatwa's hot vroeger gedaan liaddon. '

In liet algemeen overzii-lit zijn duidelijk afzonderlijke groepen op te

merken, waartoe nu eens meer, dan weer minder nommers behooren.

Niet weinige van die groepen zijn roods in de voorgaande bladzijden ver-

meld geworden en zouden doilialvo iii(>t op nieuw behoeven behandeld te

worden, ware hot niet dat er in ilo iij^t aan ettelijke termen eene andere

waarde wordt toegekend dan ze elders hebben. Soms schijnt de lijst met

zich zehe in tweestrijd en strookt de strekking die er aan eene of andere

eigenschap of deugd wordt toegekend niet met de beteekenis die een Dhar-

niiilokamuklui volgens het verband hebben moet. - Wij zullen thans het

algemeen overzicht op den voet volgen.

1—4. Ue opsomming der vier allereerste vereischten heeft kennelijk

geen ander doel dan om te doen uitkomen dat iemand die eene taak gaat

ondernemen liet met lust en liefde moet doen, wil liij kans hebben om

goed te slagen. Ze zijn: behagen (on: geloof), ' opgeruimdheid, blijmoedigheid

en vreugde. Als reden voor het stollen dezer vereischten wordt opge-

geven : het geloof leidt iemand tot een onverbrekelijk vast besluit; opge-

ruimdheid tot verheldering van troebellieid des geestes; blijmoedigheid tot

welslagen, en vreugde tot reiniging van den geest.

5—7. Drie zaken zijn er die men bedwingen moet: het lichaam, het

spreken en 't gemoed. Door beteugeling (samicara) van 't lichaam houdt

men zich vrij van de drie lichamelijke zonden; door de tong te bedwingen

vermijdt men de vier zonden in 't spi-eken ; door beteugeling van 't gemoed

zal men zich wachten voor begeerte * naar andermans goed, voor boos

' Men kan uiet van de zonen Buddha's zeggen dat sij alle waarheid met den laatsten Ta-

thagata laten beginnen. Dit laatste is eene zuiver Europeesche theorie.

' Voor een deel kan dit te wijten zij» aan latere veranderingen in den tekst.

' CraJdhii; de beteekenis "geloof" strookt niet met liet volgende ; toch blijkt uit de strek-

king, later aan dat vereischte toegekend, dat de bewerker van "t overzicht het woord in dien

zin opvatte. Met andere woorden: men heelt eene groep woorden, wie weet vau waar, in het

overzicht opgenomen zonder recht te begrijpen wat met het eerste woord bedoeld was.

" De lezing ablndhjil is de ware, zooals uit iManu 12, 5 blijkt.
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opzet en verkeerd inzicht. Mot de drie licliaamszondeii zijn bodocld nuiord.

diefstal en overspel; met de vier overtredingen in 't spreken: liegen, kwaad-

spreken, barschlieid en wavvelen. Met uitzondering van 't woord sam-

irani. waarvoor anders gewooidijk het synonieme samyaina gebezigd vvonit,

is de trits zelve, henevens de iiepaling der misdaden, uit Manu ' overge-

nomen, zoodat het geen wonder is dat ook de Zuidelijken volkomen

dezelfde verdeeling ^ hebben.

8—13. Aan zes onderwerpen moet men steeds gedachtig zijn {anu-

smrti): aan den Buddha, de Wet, en de Kerk; aan verzaking, zedelijk-

heid en de goden. Uoor den liuddha steeds in gedachte te houden

komt men tot zuiver inzicht: het gestadig denken aan de Wet geeft

klaarheid bij de verkondiging der Wet; het denken aan de Kerk zal ons

voeren op 't rechte pad. Door steeds der verzaking gedachtig te wezen

,

zal men er toe komen zich los te maken van alle (in zeker opzicht noo-

dige, maar in den grond onware) hypothostMi. •' Het denken aan de

zedelijke voorschriften is bevorderlijk aan de veivulling van vrome plichten.

en de gedachte aan de goden werkt verhetlend op den geest. Terwijl de

vorige groep ons kort en zakelijk aanwijst waarvoor wij ons jegens onze

medemenschen te houden liebben en ons de onmisbare zelfbeperking oplegt,

wordt hier een aanvang gemaakt met di; vermelding van datgeiK; wat wij

te doen hebben: het is niet voldoende het kwade na te laten , het is ook

noodig het goede aan te kweeken. Het al te welige moet besnoeid, de

goede kiemen, d. i. de edelere neigingen van ons gemoed, moeten ontwik-

keld wordi.Mi. iJe zes vereischteii in di'zo groej) zijn als het ware even zoo-

veel voorzorgsmaatregelen om den ongestoorden wasdom van de goede

zaden te bevorderen. De teère jilantjes die uit di(! zaden ontspruiten

* Manu 12, 5. De termen in Manu zijn «-n rninicr v.n tevens juister bepaald; de daar

gebruikte woorden vertegenwoordigen een begrip ; in de lijst der Uliarmtllokanuikha's zijn liet

ziellooze woorden.

» Bijv. bij waciduccarita Childers Dict. 512 ; vgl. 127.

' Tyilga, verzaking, eigenlijk het laten varen, opïcven, afstand doen, opoffering. De

monniken vatten tyaga liefst op in den /.in van «afstand van goederen" ten bate der Kerk.
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moeten zorgvuldig gekweekt worden. Met zulke plantjes kan men de vier

onderdeelen der volgende groej» vergelijken.

14— 17. Vriendelijkheid (of: welwilleiullieid), medelijden, blijde inge-

nomenlieid en onverschilliglieid. Het eerste moet strekken om ons in

staat te stellen alle betrekkelijk verdienstelijke ' liandelingen tot stand te

brengen, liet medelijden bo\idl ons af' van anderen kwaad aan te doen.

Blijde ingeiioniciilieid doet ons alle onileruemingen doorzetten, en onver-

schilligheid brengt ons tot ver.'^mading van zinnelijke begeerten. Dit zijn

de bekende vier Brahmawihara's, die, zooals wij gezien hebben, recht.

streeks >nt den Yoga zijn overgenomen. - Eigenlijk beteekenen de woor-

den : vriendelijke gezindheid, medelijden, blijde sympathie en gelijk-

moedigheid.

18— '21. Kr zijn vier punten van bescliouwing of overweging: •' het

onbestendige, ellendige, onwezenlijke en foeileelijke (der wereld). Het

eerste leidt er toe dat men zicli verheft boven zinnelijke, aetherische en

ideale neigingen (en: neigingen gericht op de wereld der zinnelijke nei-

gingen, der vormen en der vormenloosheid). De bescliouwing van het

ellendige dezei' wereld is Ijevorderlijk aan liet uitroeien van gehechtheid.

Door te letten op het onwezenlijke (aller dingen) komt men er toe de in-

gekankerde gehechtheid aan zich zelven af te leggen, en door te letten

op het foeileelijke zal men alle genegenheid uitroeien. ' Dit zijn de uit

' L)e goede werken hebben sleclits betrekkelijke -verilieuste omdat op hoo{;cr standpunt het

onderscheid tusseben goed en kwaad vervalt.

' De bewering van Koppen, die lleligiou des Buddha, 44,8: «allgemeine Weseusliebe

(Mailrii ist der positive Kern der budJhistischen Moral , der charakteristische Grnndzug des

Biiildbisinus" vereischt eeue nadere toelichting. Jlle meusclien moeten jegens alle wezens

welwillend, liefderijk zijn. Kdoeb de menschen hebben zooveel verschillende plichten, dat niet

alle altoos even welwillend zich kunnen betoonen ; de soldaat bijv. heeft in 't slaggewoel ook

aan iets anders te denken. JJaarom is maitri het eigenaardig kenmerk van den brahmaan

;

maitro brdhmana acijate , «de brahmaan wordt liefderijk gelieeten'", zegt Manu 2, 87.

Onder de bralimanen zijn het wederom de Yati's, die het meeste in welwillendheid behooreu

uit te blinken. Natuurlijk mogen ook de copieën der Yati's, de monniken van andere secten

in dit opzicht niet achterstaan.

^ Frafi/aiüekshd , elders Saïïjüa , besef.

'' In den tekst te lezen: anunayasamühanmidtja. Samühanana, nit het Pali bekend, is in

den zin van "uitroeiing, verdrijving" geen Sanskrit; de bewerkers der lijst hebben het Sanskrit
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den Yogra bokemle, ook liij de Zuidelijken steeds tenigkeerende ]iunten

van overdenking. ' Het verband tnssclien deze groep en de vaoriïaande

kan kwalijk een andere wezen dan dat beide, hoezeer in aard verschil-

lende, tocli gelijkelijk als voorbereiding tot de eigenlijke bespiegeling

onmisbaai" worden geacht. Zoo evenwel scliijnt de samensteller van

't overaicht de zaak niet beschonwd te hebben, want wat er volgt is eene

reeks van goeile eigenschappen en loffelijke gewoont(^ii die niet bespiegeling

in 't geheel niet, of zwak samenhangen.

2"2—51. .\l de leden dezer reeks, met een paar uitzonderingen . kun-

nen tot dubbeltallen verbonden worden. De meeste van die didjbeltallen

bevatten twee synonieme woorden. Even als vervaardigers van woorilen-

boeken van synoniemen zich nog in onze dagen beijveren allerlei denk-

beeldige onderscheidingen te scheppen, hebben de opstellers van 't over-

zicht op hmi ilogmatisch standpunt verschil gemaakt tusschen de uit-

werkingen lier dubbeltallen. De reeks begint met schaamte en schroom,

waarvan 't eerste li'idt lot inwendige kalmte , het laatste tot bedaardheid

van buiten. Dan volgt: het ware en liet vvenschelijke; het eerste brengt

ons tot een.sgezindheid (of: vrede) rnet goden en menschen; het laatste

tot een.sgezindheid (of: vrede) met ons zelven. Het volgende paar is het

beti^achten der deugd eu het toevlucht nemen tot de .3 Kleinoodeu; het

eerste maakt dut wij in de deugd onzen troost zoeken; het tweede dat

wij alle 3 rampzalige toestanden (in de hel, enz.) te boven komen. —
Dankbaarheid en erkentelijkheid. Ze bewerken dat de wortel van 't goede

door ieiiuuid verricht niet te looi' gaat en dat men een ander hoogschat.

Zelfkennis en karakterkennis (of: kennis van 't wezen). * Door 't eerste

samufiana, bijeenvoeging, ophooping, er in ;;ezien, en dewijl dit geen dra^clijkeii zin opleverde

de ontkenning er voor gevoegd. Xaar hun mcening w.is niet ophooping van genegenheid"

hcdocid. Later heeft iemand dit duidelijker willen uitdrukken en de lezing veranderd in

annnaydiandhukthanaid -het niet aanwakkeren van gcnugenhcid " IJczc conjcctuurniaker moet

uiel begrepen hebben wat cdnia hier uitdrukt ; het is ander» in den aangegeven zin gebrui-

kelijk genoeg, vooral in den uitroep (anlam, püpaml -foei, 't is zonde!"

' Zie boven bl. 371.

' Atina- en satwa-jnatS.
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zal men den (waren) aard (liet wezenlijke , het eigenaardige van iemand

of iets) op het sjioor komen: liet tweede zal bewerken dat men gelijk-

moedigheid bewaart bij eens anders ongeluk. ' Kennis van recht (plicht)

en van den (gescliikten) tijd; ze leiden tot het begrip van de grootere en

kleinere plichten, en tot een onbenevelden blik. ^ Nederigheid zal ons de

behoefte doen gevoelen om onze kennis aan te vullen; een geest die zich

niet uit het veld laat slaan zal iciiuuid te stade komen om hem zelven

en andere te behoeden. ^ Afwezigheid van haatdragendheid maakt dat

men anderen geen kwaad aandoet. * Een vast be.sluit maakt een einde

aan alle weifeling. De overweging van het onheilige (leelijke aller we-

i-eldsche dingen) maakt dat wij elke gedachte aan zinnelijke genieting

laten varen, ^ teiwijl afwezigheid van kwaadwilligheid de oorzaak is dat

wij elke gedachte om anderen kwaad toe te voegen laten varen. Vi'ijheid

van verblinding zal ten gevolge hebben dat alle onwetendheid wordt weg-

gevaagd. De twee termen die nu volgen beteekenen eigenlijk: het streven

naar gerechtigheid en de begeerte oin gerecht te zijn ; twee hoofdver-

eischten in een koning of rechter. Hoe de samensteller der lijst die uit-

drukkingen wil opgevat hebben is niet licht te zeggen. Volgens hem

leidt de eerste deugd er toe dat men zich gionilt op het nut, '' de tweede

leidt daartoe dat men zich houdt aan 't algemeen gebruik. Het eenigste

wat men uit deze wartaal kan ojiinaken is dat de termen op procedure

' In stede van bij de onbepaaldheid der beteekenissen van dlman en satica des te duide-

lijker te doen uitkomen in welken zin men die woorden opvatte , heeft men veiligheidshalve

nietszeggende volzinnen bedacht, om tegen alle aanraerkingeu beveiligd te zijn. Het is dan

ook maar om woorden te doen, uiet om de zaak.

' Uit dubbeltal moet uit een of ander rechtsboek of koniugsspiegel overgenomen zijn; de

twee vereischteu zijn die eens rechters of eens konings als opperrechter. Met monnikerij

hebben ze niets gemeen.

' Volgens eene andere lezing: «om zijn eigen macht (of: legermacht) te behoeden." Er is in

dit tweetal geknoeid , zoodat het moeieHjk te zeggen valt wat het oorspronkelijke had. Zooveel

is alleen duidelijk dat een paar vereischten van een koning, niet van een monnik, in

"t tweetal schuilen.

* Krtya komt elders voor als kwaad berokkend door hekserij of tooverij ; dus iu deu zin

van 't vrouwelijke krt'jd.

'' Deze overweging is dezelfde als N°. 21 boven, ouder een andereu naam.

^ Ariha ; kau ook rechtszaak ; het beoogde doel ; bedoeling ; befeekeuen.
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betrekking hadden. Ilicrmpdf Is di' stof uit cimi of ander book over

regeerintrskunst of nvlit iiitüi'pnt : de geluerdlieid Uonit nu aan di- beurt.

Geleerd onderzoek (of: trachten naar geleerdlieid) en behoorlijke toe-

passing vormen een stel, dat beantwoordt aan hetgeen wij noemen theorie

en praktijk. Het eene. wordt er l)ijgevoegd, leidt tot grondige lie-

schouwini; van de Wet: het andere tot l)ehoorlijke uitvoering, ih't vol-

gende nomiuer staat alleen; het is: de (loorg)onding van naam en voiin,

waardoor men alle verkleefdheid (aan de wereld, den schijn) zat te Ijoven

komen. — Een bijeenljeboorend stel daarentegen voiinen: de uitroeiing

van scepticisme en liet laten varen van vooringenomenheid en tegenzin,

d. i. onbevooroordeeldheid. Door hot eerste zal men geloof in en liefde voor

de wetenschap krijgen ; door het laatste zal men zich wachten te vitten

op hetgeen er niet in den tekst staat (of: hetgeen niet de hoofdzaak is).

De volgende vier termen zijn aan de geneeskunst ontleend en niets anders

dan de -i waarheden. Ze zijn: bekwaamhi'id iu di' Skandha's, ' welke leidt

tot nauwkeurige kennis van de kwaal; de harmonie (of: bet evenwicht)

der elementen - leidt tot opheftitig van het ontstaan (van lijden); bet

wegnemen ' van de oorzaak (der kwaal) leidt tot nadenken over diai te

volgen weg; bet geduldig berusten in niet-ontstaan ' leidt tot klare aan-

schouwing der onderdrukking.

52—55. Deze groep omvat di' vier punten waaraan men steeds ernstig

' Dit klinkt vreemd; een geneesheer kan bckwaïimhciil bezitten in <ie Sk.indh.i's, d. i. de

versnliillendc afdeelingen van zijn vak; maar geen niensch kan bekwaamheid of handigheid

(iaufalya) hebben in de vijf aggregaten die de Buddhisten Skandha's noemen. \Ve\ zo\i Skatul/iat.

beteekenen knnnen «gezonde toestand der Skandha's", inch dit jiast nog minder.

" liet woord in den tekst blïtcekent «evenwicht dor hoofdbestanddcelcn of hummes des

lichaams" ; de ware medische bctcekenis moest hierboven verdraaid , of zoo iemand liever wil

:

vergeestelijkt, worden.

' D. i. de poging om weg te nemen.

' Dit schijnt de "geestelijke" opvatting te zijn
;
eigenlijk staat er: -het gednkiig wachten zonder

dat er iets (namelijk : een symptoom van ziekte) ontstaat of zich vertoont." Wanneer de geneesheer

na een tijd lang met het noodige geduld gewacht te hebben ziet dat de ziekteverschijnselen

zich niet herhalen , kan hij zich verzekerd honden dat de kwaal onderdrukt is. De volgorde

van den :>"• en 4™ doctorsstclrcgel is hier omgezet in strijd mot hetgeen elders in het Noor-

delijke stelsel geldt, om van de Zuidelijken en den Yoga niet te spreken.
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denken moet en die we reeds lieblien leeren kennen als de vier Smrtvu-

pasthana's. ' De vier uitingen van Ijedachtzaamheid zijn gericlit op het

lichaam, de gewaaiAvonlingen , de gedachten en de natuur der dingen,

en strekken om ons een jniste kennis van het lichaam te doen krijgen;

alle pijnen te doen bedaren (of: bij elke pijn of gevoel kalmte te bewaren);

om ons te doen begrij])en dat de gedachten eene begoocheling gelijken,

en om ons tot onbenevelde kennis te voeren. Met deze vier betreden wij

het ])ad der hoogere wijsheid, der heiligmaking. Al liet voorgaande was

slechts ile propaedeusis. De nommers 52—82 behooren dan ook bij elk-

ander, voor zoover zij eene opsomming der 37 Bodhipakshika genaamde

eigenschappen eens Arliats ^ behelzen.

56. De vier Goede Oefeningen ' ten einde al het zondige te laten

varen en al het goede te volbrengen.

57. De 4 onderdeden van Wondermacht, die lichamelijke en geestelijke

vlugheid bewerken.

.58—62. De 5 Vermogens: geloof, geestkracht of inspanning, bedacht-

zaamheid of geheugen , aandacht en vroedheid. Deze vermogens zullen

één voor één tengevolge heliben: dat men zicli licht door (>en ander laat

overi'eden of leiden ; de zaken goed bestudeert ; niets vei'iicht wat niet

goed is; den geest vrij maakt, en niet dan na oplettende beschouwing

eene meening voi'rnt.

63—67. De .5 Krachten zijn die des geloofs, der inspanning, der be-

dachtzaamheid, de!' aandacht en der vroedheid. De eerste kracht doet

ons de macht van rlen Booze overwinnen ; de tweede maakt dat men niet

afwijkt; de ilerde beweikt dat men zich niet zal laten verleiden; de vierde

stelt ons in staat alle opkomende gedachten of twijfelingen te verdrijven,

en de laatste is nuttig opdat wij niet verschalkt * worden.

' Zie boveu bl. 301.

- In 't overzicht zijn de 4 Rddbipada's en de 4 Samyakpradlnlna's tot 3 rubrieken gebraeUt

;

vandaar de sehijnbare afwijking in aantal.

' Over 'i pra/idna der Noordelijken in tegenstelling tot bet Pali /;<«//;«'«« vgl. boven bl. ;i01.

* Ue vertaling van dit woord onzeker.
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(18— 74. De zeven lieistamldeeleii ili'r Kennisje ot' lioojivie Keiinisse

{sambodhyanga): geheugen (of: overlevering), onderzoek der Wet, geest-

inspanning, lust (of: behagen), bedauiilheid , luindurlit en gelijkmoedigheid

(of: oiiversehilligheid). Ze zijn. achtereenvolgens, hevonlerlijk aan de be-

hoorlijke kennis der Wet, aan de vervulling aller plichten, aan eene veel-

zijrlige ontwikkeling van den geest, aan regelmatigheid van studie, aan

liet welvolbreiigen der taak, aan het besef van harmonie ' en aan onver-

schilligheid voor alles wat er zoo gebeurt. — Dit klinkt als een reglement

van .schodltuclit voor knapen, hetwelk de Vogins en Buddhisten verlieven

hebhen tot een onmisbaar vereischte om tot de hoogste wijsheid te geraken.

70—82. Na de kinderschool verlaten te hebhen verplaatsen wij ons

in de maatschappij en meer bejiaaldelijk in die van de eerzame bui'gei'.s.

De acht .steil-egels die iemand, wanneer hij een fatsoenlijk man {dnjd)

wil wezen en in zijne nering, zijne carrière {marga) wil vooruitkomen,

hehoort in acht te nemen, zijn de volgende: - goed inzicht, goede ge-

dachten, goede rede, goed bedrijf (of: ambacht), goeile nering (of: levens-

beroep), goede inspanning, goed geheugen en goede aandacht. Deze

stelregels voor den handel (^n wandel van Ijiirgers en lioeren, konden,

hoe voortreffelijk ook in hun soort, niet gevoegelijk als richtsnoer voor

den levenswandel eens heiligen gebruikt worden z(mder ile vereischte ideali-

seering. Door dezi' kunstbewerking ontstaat er eenige onduidelijkheid,

doch dat is. het doel der geestelijke broeders in aaiinirikiiig gi'iioiiien,

eerder een sieraad dan het tegendeel. Van het ki'ikiMijk of wijsg(?erig

stamlfiunt uit beschouwd, voert goed inzicht tot het betreden van den

rechten weg; het goede denken of de rechte gezindlieid leidt ons er toe,

alle ficties, alternatieven ' en veronderstellingen te laten varen. Dooi'

' Zoo is kwansuis de mcening, omdat door aandacht {namddhi) de denker zicli als lu-t ware

met liet voorwerp zijner gcdaehte vereenzelvigt Ue ware taalkundige vertaling is: •het besef

tvan den ordentlijkcn scholier) dat hij gelijkmatig moet werken", niet van den hak op den tak

moet springen.

' Dit is de beroemde drija-athtangiku-miïri/n, dat eigenlijk «het fatsoenlijke achtledigc pad",

d. i. carrière, betcekent.

' Wiktilpa; beteekent ook: mogelijk of denkbaar geval, dileninia
,

jiernintatie , verscliilin

opvatting, twijfel, enz.
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goed spi'okeri ' zul men bt'gi'ijiieii wat ln't piii^Hondu untwooiil is telkens

wanneer er een lettergreep, een geluid, een mep, eene rede geuit wordt.

Door een goed bedrijf z;il het goede weiU rij|ie vruchten dragen; door

een goed levensonderhouil of niidile! van biwtaan zal men zich vergenoegen

met elk gewin. Goede inspanning maakt dat men den anderen oever

(d. i. een veilige haven) bereikt; en goed geheugen, dat men datgene be-

liartigt waaraan men steeds denken moet. (ioede aandacht eindelijk strekt

tot verkrijging van onverstoorbare geestelijke verdieptheid. ^

De overeenstemming iti de volgorde der groepen van bodhapakshika

i/liannds liij de twee afileelingen der Kerk , die gepaard gaat met gehjk-

heid in aantal en idi-ntiteit der afzonderlijke nommers, strekt ons ten

waarborg dat die 37 kenmerken eens Arya's of Arhats, eens heiligen,

tot de grondwet der Kei'k behooren. Nochtans is het stel.?el een samen-

raapsel en de samenvoeging der groepen stelselloos. Het is, om één

voorbeeld aan te halen, vreemd, eerst de vier onderdei'len der wónder-

macht eens lu'iligen te vermelden en eerst veel later te gewagen van 't

jnisle inzicht dat iemand op ile rechte baan brengen moet; van een fat-

soenlijk levensonderhoud, enz. Niet minder zonderling is het, eerst van

wondermacht, en daarop van de zeer alledaagsche vermogens van 't ge-

"•eheugen, enz. te .'preken. En toch kan de volgorde verklaard worden,

mits alle parfuim van heiligheid er \an \ei'wijdei(l worde. De eerste

groep, van 52—.55, is ontleend aan de verloskunde en is eene theorie van

de geleidelijke ontwikkeling der vrucht in het moederlijf. De tweede groep

voert ons in de kraamkamer, waar behoorlijke voorzorg, smnyakjyradhuna,

n-enomen wordt om liet kind te wasschen en in 't algemeen van smetten

te zuiveren. Bij den groei (rddhi) van liet kind heeft men te letten op

alles wat strekken kan om de llinklieid en gezondheid van lichaam en

' Opgevat als begaafdheid of vermogen van gejiast te spreken.

• Zoowel hier, als meermalen in 't voorgaande, is de strekking aan eene eigenschap toe-

«rekenJ niets anders dan eene omschrijving dier eigenscliap. De reden zal wel daarin liggen

dat eene uitdrukking als -tut iets strekken" niet zelden kan vervangen worden door een een-

voudig "iets zijn."
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soi-st , kaï/d-ciftii-lni/hiltd . te lievonleri'ii. Allcnt^skeiis outwikkrlL'ii zich

bij den kimap de VL'niiogen.s; liij toiint uoed geloof in al wat ouderen

hem zeggen en is (iaarom licht door andere te leiden (aparapranei/a) ; hij

wordt sterker; blijkt geheugen te bezitten; toont oiilettcndheid en ver.stand.

Al die vermogens, in de vierde groep opgesomd, komen in de vijfde tot

vollere ontwikkeling, worden krachtiger. h<'eten daarom krachten (bala).

Zoodra de knaap oud genoeg is, moot hij naar school. De schoUer heeft

zicli ordentlijk en knap te gedragen volgens het reglement van schooltucht.

ons bekend onder den naam van hodhyanga'it. Na de school verlaten te

hebben kiest de jongen een vak. een middel van bestaan; de levens-

regelen die hij medekrijgt zijn ile acht pniiten van eeiie fatsoenlijke, eer-

zame loopbaan. Nu is de volgorde verklaaibaar. Uij de idealiseering is

ze een bajert geworden. Wij zullen thans den wijze, of eigenlijk den

baas, verder o|i zijn leven.spad volgen.

83—86. Deze zijn: do geest van wijsheid; karakter; nijvere toeleg

en praktijk. Het eerste is nuttig, ojidat de overlevering der Drie Klei-

nooden ' niet te niet ga; het tweede, opdat men niet tale naar hi;t lage

pad; het dei-de , epdat men steune op den verheven Dliarma der Buddha's;

het laatste, opdat men alle goede dingen volvoere. Wanneer we de taal

der heiligen in die des gemeenen levens terugvertalen, dan lezen wij dat

de baas een wakkeren geest, karakter, nijvei-hi'id en lietdi' voor zijn

beroep moet bezitten en het geleerde in praktijk brengen. Itaardoer zal

bij voiirkomen dal zijn bedrijf - en zijne familie te niet gaat : den weg

der gemeenheid, lage handelwijzen schuwen: zich liiuiden aan de proel-

houdende regelen door edeldenkende en wijze menschen gevolgd en al

zijne bekwaamheden in de praktijk tdonen.

87-^92. De zes V'iilkumenlieden: ' de vulkemru deiiLid der- mildlieid.

' Kleinooden ontbreekt in sommige handschrifton, imi te recht.

' Ilct woord drietal (trai/i, tri) is een gewone term ter aiiniliiidiiiK vnn de drie bnlrijven

der Waivjn's, die handelaars, landbouwers of veehoeders, niet zehlen alle drie te gelijk zijn.

Vandaar dat Irat/i synoniem is met m/ritü.

' Volgens andere zijn er 10; bij de Znidclijken komt steeds dit get.il voor; hunne broeders

in 't Noorden noemen meest zes, zeldzamer tien t'ünimitü's.
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zedelijkliciil . kuikinoediglieiil of lijdzaamheid, geestkracht, overpeinzing of

mijmering, eu vroodheid. Dit zijn de meermalen ter sprake gebrachte

Bodhisatwa-deugden. l)e vniclileii die deze dragen worden deels in be-

trekkelijk duidelijke woorden uitgedrukt. — en hebben dan zonder kijf op

den Bodhisatwa zelven l>etrekking — maar deels ook in uitgezocht dub-

belzinnige termen — eu in ilit geval blijkt het niet welke bedoeling de

vervaardiger van 't overzicht er zelf aan jieclit. De knoop ligt in het zeer

alledaagsche w'oord sattra. Dit beteekent »het wezen, de aard", doch

evenzeer neen wezen"', en in 'l meervoud «wezens". Al naarmate men

het in den eersten of den laatsten zin neemt, strekt de deugdvolkomen-

lii'id ten bate van den bezitter alleen, of ook van andere schepselen. Zoo-

veel als doenlijk zal de hier noodzakelijke dubbele vertolking gegeven

worden.

Vooreerst dan wordt het leerstuk verkondigd dat volkomenheid in de

deugd der mildheid strekt tot voUi'dige zuivering van het Buddha-gebied

,

alsook van de hoofdkenmerken en mindere kenteekenen ' en bewerkt dat

het wezen van een afgunstige, d. i. de afgunstigheid, tot volle rijpte komt;

anders vertaald: dat de afgunstige wezens volledig rijp worden voor 't aan-

nemen der waarheid./ Up de meest ondubbelzinnige wijze wordt er elders '

verhaald dat de Bodhisatwa A walokitegvvara vei'schillende wezens (sakva)

volledig rijp maakte voor "t licht der waarheid. Zulks bewijst wel niet

dat men de bewuste uitdrukking in het overzicht evenzoo moet opvatten;

maar toch wel ilat de Budilhisten ze, des noodig, zoo opgevat hebben-

Vermits de woordenkeuze in 't overzicht kennelijk er op berekend is om

dubbelzinnigheid te veroorzaken, komen wij tot het besluit dat de rol van

tien Bodhisatwa met opzet in een nevel gehuld is. En hierbij herinneren

' Wij worden liiur weJer verplaatst in een lioogei' gebied en aanschouwen den Daggod in

zijnen Inister.

^ Paripdcaiia, belioorende bij paripi/ca;fati , niet bij paripaci/aie ^ zooals Bnrnonf Lotus 547

schijnt gemeend te hebben, want hij vertaalt het met »rij)iheid", beteekent: het maken dat iets

volkomen rijp wordt; en wel in kerkdijken zin: voor het opnemen der waarheid.

' Bijv. Karanda-Wyüha 24, 21; paripdia is «ie volle rijpte, de volle vatbaarheid voor

"t ontvangen der waarheid"; 18, 10. 25, 22.
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wij aan 't feit dat baddhisatwa iii den Vop-a ^iliet redelijk wezen, hot be-

staande verstand, liet levend bewustzijn" juist de eene opvatting van satwa

vertoont, terwijl de andere teruggevonden wordt in de populaire of mytho-

logische voorstelling van den hodhisatwa der Buddhistische kerkleer. Beide

opvattingen schuilen te samen in de behandelde uitdrukking van het

overzicht, en moeten zeer oud zijn. De vermenging van mythologie en

wijze zedeleer komt in "t volgende nog helderder aan den dag.

De volkomenheid in zedelijkheid strekt dia alle ongelegenheden en onge-

lukstoestanden ' te boven te komen en bewerkt dat het wezen van een

onzedelijke, d. i, de onzedelijkheid, tot volle rijpte (tot een keerpunt) komt;

anders vertaald: dat de onzedelijke wezens volledig rijp worden voor 't aan-

nemen der waarheid.

De volkomen deugd der lankmoedigheid lijdt tnt vermijding van alle

kwaadwilligheid, hardlieid, haat, ^ trots, verwaandheid en overmoed, en

bewerkt dat het wezen van een kwaadwilligi;, d. i. kwaadwilligheid, tot

volle rijpheid (tot een keei-punt) komt; anders: dat de kwaadwillige wezens

volledig rijp worden (mz.

De volkomen deugd der geestkracht is noodig om veilig uit het onaf-

zienbare gebied ^ dor plichten (of: eigenschappen), die de wortels zijn van

alles goeds, ' te komen, en bewerkt dat het wezen van een trage, d. i.

traagheid, tot volle rijpheid (tot een keerpunt) komt; enz.

De volkomenheid in overpeinzing doet alle kennis en hoogere kennis

ontstaan en bewerkt dat liet wezen van oenen verstrooide, d. i. verstiooid-

heid van geest, tot volle rijpheid (tot een keerpunt) komt; enz.

• Mythologisch: de toestand van holbewoner enz.; feitelijk de stand der zon en andere

homcllichtcn in 't nadir enz.

- Degene die 't oorspronkelijke in 't Sanskrit heelt overgebracht heeft bij ongeluk het

Prnkrit doia voor 't Sanskr. dosha aanijozicn ; er was evenwel dwesha bedoeld.

^ Voor iHoka, ruim uitzicht, onafzienbaar gebied, — lilokamiiklia in den tekst is eene

schrijffout — heeft een der handschriften aranja, denkelijk eene vergissing voor aranya,

bosch, zooals Burnouf Lotus 548 vermoedt. Dharmiirant/a is "het ongeiiilende, moeielijk

begaanbare gebied des Dharma's."

' Verknoeid uit -alles kwaads"; anders past het woord uHarana -het veilig ergens uit

komen" niet.

27



418 11 K 11 II A U M A.

De volkoinenliüiil in vroedlieid maakt dat men onwetendheid, verblind-

heid, duisternis en averechtsche zienswijze ' laat varen en bewerkt dat

het wezen van een onverstandige, d. i. onverstand, tot volle rijpheid (tot

een keerpunt) komt; enz.

93. Bekwaamheid in di' middelen (of: Ijeleid). Ze dient om alle ge-

dragingen (of: liet gedrag) der wezens van vei'schillende geneigdheid gade

te slaan ^ en te verhoeden dat de wetten aller Buddha's worden weg-

gevaagd.

94. Ue vier zaken waai'door vriendschappelijkheid zich wezenlijk onder-

scheidt. Daaronder verstaat men: het geven van geschenken, vriendelijke

toespraak, bevordering van iemands belang en gemeenschappelijkheid van

streven. Deze strekken tot vriendschappelijken omgang met de wezens

(d. i. met de menschen) en tot gemeenschappelijke beschouwing van de

religie met andere die de volle wijsheid bereikt hebijen. '

95. De volle ontwikkeling van iemands wezen; kwansuis: van de

wezens. Ze heeft ten gevolge dat men niet taalt naar onwezenlijke genoe-

gens en leidt tot lusteloosheid.

96. De aanneming ^•an de ware AYet, d. i. de Buddhistische religie.

Daardoor zullen de kwellingen aller wezens (of: alle kwellingen van iemand)

verdwijnen. Deze uiting , in verband beschouwd met het onmiddellijk

voorgaande, bevat de kern van het Buddhisme, den sleutel tot zijn bin-

nenste heiligdom. Het Buddhisme is de religie en toevlucht dergenen die

de wereld beu zijn.

' De vertaling onzeker.

- Men kan er ook uit lezeu: ora deu wezens naar gelang van ieders geneigdheid de {ver-

eischte) houding (of: gedrag) aan te wijzen. Zulk eene opvatting is wel tegen de regelen der

taal, doch het Buddiüstisch Sanskrit staat boven de wet.

' Zoo heeft men kwansuis te vertalen om het jiarfuini van heiligheid niet te laten ver-

vliegen. Eigenlijk staat er: -'tot gemeenscliajjpelijke beschouwing van de religie met andere

die op uitnoodiging gekomen zijn", d. i. in minder gewrongen stijl; zulke vriendschappelijk-

heid zal al licht er toe leiden dat men nu en dan den kameraad aanroept (sambudh) om een

praatje te maken en dan te zameu met hem over de religie gaat redckavelen , — iets wat de

Indiërs tol heden tue gaarne doen. Vour prdptes is te lezeu priipiais ; het prdpiasi^a van

sommige handschriften is baarlouter onzin.
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97—lÜU. Duze grueji IjL'sUiut uit iIp vier volledige uitrustingen, en wel:

van verdienstelijke handelingen, van kennis, van kalmte en van ruimen blik

of clairvoyance. Deze vier benoodigdheden zijn die' van den Arhat of

Yogin bij diens verhevene bespiegeling. De eerste volledige uitrusting of

het bijeengebrachte kapitaal van verdienste is noodig omdat alle wezens

daarvan afhankelijk zijn (eigenlijk: het geheele wezen van den persoon,

zijn kaï'akter daarop berust). Het tweede is een vereischte opdat de Tien'

Krachten ten volle kunnen uitgeoefend worden; het derde om ile diepe

aandacht der Tathagata's te erlangen, en het laatste, om het oog dei-

(vooruitziende) wijsheid te bekomen.

101 en 102. Er zijn twee (gedenkwaardige) gelegenheden: die van de

erkentenis en die der belijdenis. ' Bij de eerste gelegenheid zal men den

blik van den Dharma verkrijgen ; bij de laatste zal de Buddhablik vol-

komen zuiver worden.

103 en 104. Vooi'ts zijn er twee begaafdheden te ontvangen: die van

(goed) te kunnen onthouden, ten einde het door alle Buddha's gesprokene

te onthouden ; en vaardigheid in 't spreken , ten einde alle wezens door

goede en schoone woorden tevreden te stellen.

105 en lOG. Deze zijn ile twee soorten van berusting - en wel: in

de wet der meègaandliei<l en in de wet van niet-verrijzing. ' Door het

eerste zal men zich in dezelfde richting bewegen als alle Buddha's , en

door het tweede opheldering (aangaande de toekomstige bestemming)

ontvangen. *

' Het is twijfelachtig of dit het rechte woord is; de lezingen der handschriften verschillen.

i)e mythologische beteekenis is zo) vcrdonkerd dat het ons niet gelukt is het gronddeukbeeld

te vinden.

* Kshdnti; de ware meening van dit woord in dit verband zal wel die van ksAamaid

,

vatbaarheid , zijn.

' Zoo schijnt de geestelijke, d. i. verdraaide opvatting van anulpaltika-dharmn , wat taal-

kundig kwalijk iets anders kan beteekcncn dan «de wet die geen oorsprong heeft", fl«i^rfi', eeuwig.

* Dit hiat een dubbelen nitleg toe, een physischen en een metaphysischen. Volgens de

eerste opvatting is bedoeld dat de zon of eene ster, niettegenstaande ze ondergaat, altoos

volgen» eene vaste wet zal verrijzen. Volgens de tweede opvatting, de kerkelijk geijkte,

ontvangt iemand die rijp is voor 't Nirwuna ctmic voorspelling hieromtrent van den Uuddhn.
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11)7. Een ander vereischte is: onveranderlijklieid, het onveraettelijk

voortgaan op den eenmaal ingeslagen weg. Daardoor toch zal de wet

aller Buddha's volivonien vervuld worden. Wij weten dat de groote

Buddha onwankelbaar is : het jaar vervolgt onveranderlijk zijnen loop en

blikt niet om. In zijnen dagelijkschen loop stijgt de Dagvorst van een

lagere telkens tot een hoogei'e plaats en gedurende het jaar verplaatst hij

"zich van 't eene teeken in 't andere. Dit heet sankrdnti, overstapping.

De kennis van 't overgaan uit liet eene gebied in 't andere, die vereischt

wordt, opdat de kennis van den alwijze ' gekroond worde, vormt het lOS"'"

|iunt van het algemeen overzicht des Dharma's.

Eindelijk besluit het geheel met de plaats waar de Dagvorst, alias

Buddha, gekroond wordt, - en hieruit, of liever hierop, volgen dan van

zelf: het nederdalen in den moederschoot, geboorte, verlating des huizes,

leven van penitentie, nadering liij den zetel der Kennisse (der ontwaking),

de verdrijving van Mara don Booze, het ontwaken ten lichte, het voort-

rollen van 't rad der orde en de aanschouwing van het finale Nirwana.

De reden waarom hier 9 handelingen of tijdperken opgesomd worden

kan tweeërlei zijn. Vooreerst is negen het aantal maanden verloopende tus-

schen ontvangenis en 't finale Nirwana, aangezien dit laatste met de

wedergeboorte des jaars te zameii valt. Ten andere is 9 het van ouds over-

geleverde cijfer voor de som van maanden tusschen de geboorte en 't groote

Nirwana op 21 December.

Hoewel het laatste gedeelte van het overzicht ons tot liet gebied der

mythologie terugvoert en daardoor den indruk achterlaat alsof al die 108

punten alleen van den wandel des Tathagata's gelden, zijn er ettelijke

punten in het voorgaande die ons nopen in den volmaakten Buddhaloop

tevens een ideaal te zien van tien levenswandel der volmaakt wijzen onder

de menschen en de goden. In 't groot komen de gestelde eischen overeen

' Volgens eene andere lezing: van den kenner der (eeuwige) orde.

' Volgens de legende wordt hij iu 't geheel niet gekroond of gezalfd. Het is overbodig

op te merken dat die bekroning een overblijfsel is van een ouderen vorm der legende , toen

de Buddha èn koning èn wijze tegelijkertijd was, gelijk Krshna.
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met ilie aan de Yogins gesteld worden, zniidat men niair aannemen

dat ook de Buddhistische heiligen op aarde liet voorbei'ld door di'n hoog-

sten Buddha gegeven tot richtsnoer van hun liandel en wandel zullen

genomen hebben.

HOOFDSTUK IV.

Z e d e I e e r.

De zedeleer in engeren zin bepaalt zicli tot hetgeen men de goede

zeden pleegt te noemen. Ze bestaat uit een geheel van wetten, geboden

en verbodsbepalingen waaraan zekere maatschappij, zeker genootschap erkent

gehoorzaamheid verschuldigd te zijn, omdat ze geijkt en geheiligd zijn door

eeuwenoud gebruik of ingesteld door een onbetwist gezag, in elk geval

afkomstig zijn van eene macht welke door die maatschappij, door dat ge-

nootschap boven eigen gezag ge.stelil worilt. Wanneer de oorsprong van

zulke wetten wordt toege.schreven aan ile onniiddellijke ol' inidil(;llijke open-

baring eener hoogere macht, ilaii ligt in dal g(>loor eene diepere waar-

heid dan in de meening, dat zulke wellen uitvindingen zijn van liepaalde

personen. Het is even onaannemelijk dat een individu zedewetlen kan

scheppen als dat hij eene taal vermag uit te denkon. Voor heiile is er

eene maatschappij noodig, al wai'e het eene maatschappij van iwee mon-

schen. Wat één menscli doen kan, l)ej)erkl ziih daai'toe dat hij uit do

bestaande zedewetten eene keus doet, ten einde de naleving daarvan in een

zekeren engen kring beter te veizekeren, doch levensvatbare nieuwe wetten

uitdenken kan hij niet.

Deugden zijn rnen.schelijke krachten in zulk eene male en op zulk eene

wijze ontwikkeld dat zij bevorderlijk zijn aan i'eii erkenil goed iloel, hetzij

eigenbelang of algemeen welzijn. De grenzen tiLsschen deugd en zedelijk-

heid laten zirli In di' praktijk nior'Ieljjk af'liakenen , niudat hel L'eliooiziniien
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aan de zpilewotten krachtsontwikkeling vereischt, en die inspanning ter

bereiking van het als goed erkende is eene deugd.

Het inbegri]» van alle deugrlen is de gerechtigheid. Deze bestaat daarin

dat de niensch voldoet, en wel in de juiste mate, aan alle eischen welke

zijn welbogi-epiMi eigenbelang m liet ware belang zijner medemenschen

hem stellen.

Oppervlakkig zon het kunnen schijnen alsof de uitoefening van volle

gerechtigheid mogelijk ware, zonder dat de menseh bezield werd door lief-

derijkheid en welwillendheid. Doch in werkelijkheid is dit niet liet geval.

Want die gevoelens zijn bij den natuurlijken menseh in kiem aanwezig;

ze moeten dus aangekweekt worden opdat ze deugden worden. Wie zulks

verzuimt, begaat eene ongerechtigheid, in de eerste plaats jegens zich zelven.

Het is de taak der gerechtighei<l om die gevoelens zóó te ontwikkelen dat

ze ons niet verleiden tot overmaat van toegefelijkheid, en in zooveiTe, kan

men zeggen, staat gerechtigheid boven liefderijkheid, die in niet geringe

mate zelfs bij de dieren wordt waargenomen. Daarom zegt de Indiër dat,

welke eigenschappen en neigingen de menseh ook met de dieren gemeen

hebbe, de gerechtigheid hem van hen onderscheidt. '

Zedekunde in ruimeren omvang, als kennis van alle uitingen van zedelijk

leven , in Europeeschen zin, omvat alles wat wij in de voorgaande vluchtige

opmerkingen ter verduidelijking van het volgende gescheiden hebben. Wij

zullen trachten in dit hoofdstuk het voornaamste te behandelen van al het-

geen wij, Europeanen, onder zedeleer verstaan.

De Buddhistische moraal heeft door hare aantrekkelijke zachtmoedigheid

en door haar ijverig streven , dat meer dan vertoon is , om zelfzucht te

onderdrukken, de rechtmatige bewondering der wereld opgewekt. Juist

door deze hare iioofdkenmerken openbaart zij zich als eene uiting van den

Indischen geest, zooals zich die ontwikkeld heeft in de scholen der brah-

' Of het gevoelen van den Indiër zonder beperking aan te nemen is, willen wij niet be-

slissen ; (ie hoofdzaak is mede te deelen waarin hij het boofdoüderscheid tusschen menseh eu

dier ziet.
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manen en asceten. Al mogen de verschillende gezaghebbende Indische

stelsels niet geheel gelijk en gelijkvormig wezen, luui hoofdbeginselen zijn

toch dezelfde en een sterk sprekende familietrek is in alle te herkennen.

Volgens de Kerk zijn al hare zedelijke voorschriften uitgegaan van Gaii-

taina Buddha, bijgenaamd ^akyasinlr.i of Cakyamuni. Aangezien zij uit-

drukkelijk leert dat hij, de vorstelijke Wijze, niets anders gedaan heeft

dan de waarheden door alle vroegere Buddha's gepredikt op nieuw te ver-

kondigen, erkent zij. op hare wijze, dat die voorschriften ouder zijn dan

de instelling der nu bestaande congregatie. Van do «kritische" voorstelling

dat op zekeren dag iemand als uitvinder van splinternieuwe waarheden zou

zijn opgetreden, weet de Kerk niets. Neem uit het Buddhisine het leer-

stuk dat de Heer uit den hemel is nedergedaald om het schepselenheir

door de wederverkondiging der waarheid te verlossen weg; ontdoe het van

het geloof aan de vleeschwording van 't zedelijk ideaal, en gij hebt liet

van alle kracht beroofil. Al het goede en groote door 't Buddhisme ge-

wrocht dankt het aan de kracht van dat geloof, het eenigste wat in staat

was het dorre geraamte zijner moraal te bezielen.

De zedelijke geboden welke leeken en geestelijken lieidcii , van jongs af,

worden ingeprent, zijn vijf in getal:

1 . niet te dooden ;
'

'2. niet te stelen
;

3. niet onkuisch te wezen: -

4. niet te liegen
;

5. geen geestrijken drank te gebruiken.

Alle die den gee.stelijken stand omhelsd h(>l)bon inoeÜMi zich daarenboven

onthouden van

:

1. maaltijden op verboden uren;

2. 't bijwonen van wereldsche vermakelijkhcilen;

' Gewoonlijk meeromvattend: geen Jevcnd «czcn te deren.

* Dit voorschrift heeft , uit den aard der zaak , voor den leek eenc andere bctcekenia dan

voor den geestelijke; de eerste heeft zieli te onllioiiden van hoererij, de laatste van alle

vlccschelijke |!emccusclia|).
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3. Iret gebruik van zalven, reukwerken en opschik;

4. het gebruik van een weelderig bed;

5. 't aannemen van geschenken in geld. '

Deze tien geboden, welke bekend staan onder den naam van Dacajila,

d. i. de '10 goede zeden, of van Qikshdpada , d. i. artikelen der tucht,

beantwoorden rneerendeels aan de 10 regelen \an zedelijkheid en vlekkeloo-

zen wandel, zooals die in den Yoga geformuleerd zijn; te weten:

1. geen levend wezen te deren;

2 . waarheidsliefde

;

3. niet te stelen;

4. kuisclilieid;

5. versmading van weelde en geschenken; ^

6. reinheid;

7. genoegzaamheid;

8. strengheid in levenswijze;

9. studie;

40. godsdienstigheid. '

Ook dit tiental wordt verdeelil in twee groepen van vijf'. De gezamen-

lijke naam van de eerste vijf is ijama, bedwang, beteugeling; van de

laatste nii/ama, bepaling. De yamas zijn Ijeperkingen van den onge-

breidelden wil van 't individu in 't belang der maatschappij , tei"wijl de

niyamas levensregelen zijn welke iemand ter wille zijner eigen lichamelijke

en geestelijke reinheid en waardigheid in acht heeft te nemen. Indien het

beginsel waarop de indeeling der '10 geboden in twee klassen berust noch

in den Yoga noch bij de Buddhisten streng is volgehouden, dan laat zich

zulks gereedelijk verklaren als een gevolg van de behoefte om een ouder

stelsel van yama's en nij/ama's te wijzigen ten behoeve van bijzondere

doeleinden. Ten deele laten zicli de beweegredenen die tot zulk eene

' üe term hiervoor is aparigraha.

* Jparigraha. Het is zeer twijfelachtig of hiermede oorsproukelijli iets anders bedoeld werd

dan "het zich niet (wederrechtelijk) toeeigenen van eenig goed."

" Yogas. 2, 30 en 32.
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wijziging aanleiding lipl)ljen gegeven wel gissen. Zoo Injv. plaatst de

Buddhist aparigraha in de tweede groep, omdat anders de eerste vijf

vooi'schriften van het Dacacila niet zouden kunnen dienen voor de leelcen.

Wat het verbod van geestrijken drank lietrefl . dit is slechts eene uitbrei-

ding van een leefregel die oorspronkelijk tot de brahmanen bepei'kt was.

Zoo iets het karakter van een niijama draagt, dan is het de gelofte om

zicli geheel van sterken drank te onthouden. Door dit geborl vooi' alle

zonder onderscheid vei-plichtend te stellen toont de Kerk dat zij ook de

wereldlingen , die in haar gelooven , wil voorbereiden voor den lieilstaat

des geestelijken levens en toont ze tevens dat de bralimaan, met zijne

strenge levenswijze, het ideaal moet wezen waarnaai' elk mensch, al be-

hoort hij niet dooi' geboorte tot den brahmaanschen stand, behoort te

streven. Er is geen verhevener wezen in de wereld dan een brahmaan

die zóó ingetogen leeft en vlijtig gestudeerd heeft als een bralunaan be-

hoort te doen , verklaart de Heere Buddlia zelf ' en het is dus zeer ver-

klaarbaar hoe het komt dat de kadet-monnik of seminarist, gelijk we later

zien zullen, de trouwe kopie is van den brahmaanschen leerling, en de

gewijde monnik die van den Arya in zijn derde en vierde leven.?tijdperk.

Ofschoon de leeken niet veq^licht zijn meer dan de vijf eerste geboden

in acht te nomen, is het toch bijzonder verdienstelijk indien zij zich bij

gelofte verbinden de eei'stc 8 voorschriften (ashtagila) te vo'gon. - In dat

geval moeten zij van hun familie afgezondenl leven.

Van groot belang voor de kt.Minis der Buddhistischo zedelijkheid is de

onderscheiding er van in geringere of lagere, middelbar(ï en hoogere. Den

aard van alle drie vindt men uitvoerig ontwikkeld in twi>e kanonieko ge-

schriften diT Ziiiilcliiki' Kerk. " In "t eene weik worden ons de eigen

' Mahêw. 1, 2. Ook noemde de T.ithfigata zich zelven zoowel een koning .nIs een brah-

maan, zooals uitvoerip beschreven wordt in Mil. P. 225. Een van de redenen waarom de

TathAf;ata een brahmaan genoemd wordt is dat hij alle zonde en slechtheid heeft afgeschud.

* Over eene cenigszins afwijkende, bij de Noordelijken voorkomende tocp.issing der 10

goede zeden ook op leeken zullen wij later spreken.

' Het SumaBüa-phala-Sutta en 't Subha-Sutta, vertaald door liuruoul' l.otus 4G3. Eene

kortere redactie er van komt voor in 't Hralimajaia- en Potthaijuda-Suttn.
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woorden van den Tathagata medegedeeld , die hij uitsprak bij gelegenheid

dat Koning Ajatncatru, door naberouw over zijn vadermoord gefolterd, tot

den Heer kwam om h(Hd te zoeken ; het andere behelst de lessen van

Ananda aan zekei'en jongen bralnnaan. Hoezeer het kader waarin be-

doelde zedekundige verhandeling gezet is ten eenenmale in de twee redac-

ties verschilt, komt de leering des Meesters woordelijk overeen met die

zijns Discipels. Eene gelegenheidspreek die bij alle mogelijke gelegenheden

even toepasselijk is, lijkt ons niissciiien eenigszins wondei-lijk , (IdcIi de

zonen Buddha's dachten er klaarblijkelijk anders over.

In gemelde zedekundige verhandeling wordt eerst de geringere of lagere

zedelijkheid beschreven; dan volgt de uiteenzetting der middelbare, en

eindelijk der hoogere. De diie stukken zijn aan elkaar gelascht, zonder

daarom nog eene ware eenlieid te vormen; als kunstig geheel staat de

samenvoeging vei-re beneden het stelselmatig overzicht van het pad van

deugd en wijsheid zooals wij dit uit den Lalitawistara heljben leeren

kennen. Om een denkbeeld te geven van de wijze waarop de stof be-

handeld is, zullen we eenige uittreksels uit Burnouf's vertaling hier laten

volgen.

In het gedeelte dat betrekking lieeft op de lagere zedelijkheid wordt

door den Meester — en dooi' Ananda — geleeraard dat de geestelijke die

f?/rt bezit «afkeerig is van zich op te schikken en te tooien met kransen,

reukwerki/n en zalven; hij houdt niet van een hoog of ruim bed: is

afkeerig van geschenken van goud en zilver, ongekookte rijst, rauw

vlecsch , een vrouw of meisje , een slaaf of slavin , een bok , ram , haan

,

varken, olifant, os of paard; hij wil geen bebouwden akker of eigen-

dom ontvangen; ' hij ontziet zich om zich met nietige boodschappen

' Men lette wel dat de geestelijke als zoodanig geen eigen goed raag bezitten, zoodat deze

preek óf volkomen overbodig is of opgesteld is geworden in een tijd toen de regelen der orde

vaak overtreden werden. Het laatste is onwaarschijnlijk, dewijl ook thans die regelen worden

in acht genomen behoudens geicraalde uitzonderingen. Er blijft dus alleen over, dat de ver-

maning om alle weelde en rijke giften te versmaden oorspronkelijk gericht werden tot personen

die nici wettelijk verplicht w\iren tot onvourwaiirdelijke gehoorzaamheid aan ^/('-f voorschriften,

die te pas kunnen komen voor brahuuiucu, maar overbodig zijn voor Buddliistiscitc geestelijken.
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te belasten: heeft een afkeer van koophamlel te iliijven en valsche maten

en gewichten te gebruiken: hij bewandelt geen kronkelwegen, schuwt

bedrog, list en lakenswaardige handelingen: hij heeft een afschuw voor

snijden, slaan, binden, krabben en "t plegen van gewelddadige handelingen

in 't algemeen.

In het tweede gedeelte, over de middelbare zedelijkheid, wordt grooten-

deels hetzelfde gezegd als in het eerste, maar met andere woorden; het-

geen mi'er pleit voor het paedagogisch talent iler opstellers dan wel voor

den ernst hunner ovei-luiging. Een paar voorbeelden zullen meer zeggen

dan verdere opmerkingen.

«Terwijl er ileftige asceten of brahmanen zijn" — lezen we — „die

gi'etig gebiniik maken van de inm aangeboden spijzen, dranken, kleederen

en rijtuigen, versmaadt hij (de geestelijke) het gebruik van dergelijke

zaken; en zulks wordt hem als verdienste aangerekend."

ïiTenvijl er deftige asceten of brahmanen zijn, die graag vermakelijk-

heden bijwonen, zooals dansen, gezangen, lialletten, tooneelvertooningen

,

het voordragen van vertellingen, muziek, vertooningen van hansworsten,

kunstenmakers, enz. en gevechten van olifanten, paarden, buffels, stieren,

bokken, i-ammen. enz., versmaadt hij (de geestelijke) dergelijke vermaken,

en zulks woidt iiem als verdienste aangerekend."

„Terwijl er deftige asceten of brahmanen zijn, die er van houden zich

op te smukken en te tooien, bijvoorbeeld door zich te |iarfumeeren, zich

in te wrijven met zalven, zich te huilen, zich ti^ laten pidjetteii, zich te

bedienen van ecnen spiegel, van oogzalf, kransen, zalven, geurige ]ioi'ders

voor den inonil, mondspoelingen ; door zich de haren samen te bindon;

door een .stok, eene watei'coos, een ilolk, een zonnesciienn, fraai schoeisel,

een tulband, een edelsteen, een vliegenwaaier, witte kleederen met

franjes te dragen, versmaadt tiij (de geestelijke) het zich dusdanig op te

smukken en te tooien, en zulks wordt hein tot ver<lienste aangerekend."

He gevolgtrekking ligt voor de hand .- de preek of vcrli.iiideling is met de noodigc wijzigingen

in stijl en anderszins overgenomen uit eene of andere verzameling van voorschriften voor

brahmanen of Yogins.
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De hoogere zedelijkheid bestaat, in 't algemeen, daarin dat de geeste-

lijke zich onthoudt van 't verrichten van heidensche offers, van waarzeg-

gerij , sterrewiclielarij en soortgelijke middelen van bestaan. Alles wat in

deze afdeeling gezegd wordt heeft kennelijk de strekking om tegen derge-

lijke praktijken , die door veel Jainamonnikken en zekere klassen van

brahmanen worden uitgeoefend, te velde te ti'ekken. Onwillekeurig moet

bij ons de vraag oprijzen waartoe eenigo onder die verbodsbepalingen nog

noodig waren, aangezien het toch niet te veronderstellen is dat de Bud-

dhistische geestelijke lust zou hebben heidensche offers te leiden of door

de ongeloovigen als voorganger bij liun plechtigheden zou gekozen worden.

Het antwoord is niet moeielijk te geven, zoodra men bespeurt dat de

hoogere zedelijkheid, zooals de Buddha of Ananda die verkondigt, een-

voudig dezelfde is als die welke in Manu's wetten voor den brahmaan in

diens later, geestelijk levenstijdpei'k als yati of mukta, Is voorgeschreven.

De yati heeft zich te onthotiden van offeren, waarzeggen enz. ' en dus

loehoort zijn kopie, de Buddhistische monnik, fatsoenshalve dezelfde regelen

te volgen. Zoo verklaart het zich ook van zelf, waarom het nalaten van

zekere bezigheden of praktijken tot de hoogere zedelijkheid behoort,

terwijl de algemeen zedelijke geboden de lagere genoemd worden. De

hoogere goede zeden zijn namelijk die waaraan alleen degenen die op een

hooger standpunt van ontwikkeling staan zich te houden hebben.

Het is geheel in overeenstemming met de grondbeginselen waarop het

geestelijk leven bij de Indiërs berust, wanneer cila, zedelijkheid in engeren

zin, bij den monnik meer op den voorgrond treedt dan deugd, in zooverre

ctla bestaat in onthouding, in vermijding van alles wat het belang van

onzen naaste of ons eigen lichamelijk en geestelijk welzijn schaadt, terwijl

deugd zicii meer openbaart in bepaalde naar buiten werkende handelingen.

Handelen nu is iets wat de geestelijke mensch moet trachten te vermijden,

want bij elke handeling is er zekere mate van aandrift, rajas, liefde of

haat, noodig, en naardien rajas het zuiver en waarachtig zijn kleurt, min

> Zie o. a. Manu VI, 43; 50 vgs. en IX, 256.
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of meer bezoedelt, moet ile geestelijke, die naar verinijiliiip: van alle be-

zoedeling streeft, zoo weinig mogelijk handelen. Hoe meer bij op een

doode gelijkt, hoe liooger liij het in geestelijke ontwikkeling gebracht heeft.

Men moge dit monniksideaal goedkeuren of niet, bet is niet billijk, zooals

wel eens geschiedt, tot het liuddhisme het verwijt te riehten dat zijne

moraal zoo negatief is. Die moraal is juist zoo, als ze logisch wezen moet.

Men mag desverkiezende de gansche Congregatie eene dwaasheid vinden,

maar niet eischen dat ze ontrouw zij aan bare beginselen. Sit ut est,

aut non sit.

. Het spreekt van zelf dat slechts weinige monniken het bij levenden lijve

zóóver gebracht hebben dat zij alle handelingen vermijden; buitendien zijn

goede daden niet verwerpelijk, in zooverre ze den mensch opleiden en

voorbereiden tot het liooger standpunt van niet-handelen, van volmaakt

quietisme. Aan hen die minder ontwikkeld zijn, vooral aan leeken, kan

dus werkdadigheid (krlyd) worden aanbevolen, hoewel quietisme {akriyu)

hooger staat en als zoodanig door de Kerk erkend wordt. De consequente

werkdadigheidsleer {kriydwdda, karmawdda) is bepaald kettersch en wordt

als zoodanig door den Buddha verworpen, ' althans voor de monniken,

doch voor leeken kan hij zith tot op zekei'e lioogte met die leer vereenigen.

Hieromtrent leeren wij uit de heilige schrift der Zuidelijken ^ eonige bij-

zonderheden kennen die in meer dan één o])zicht merkwaardig zijn.

In de beroemde stad WaiftUl woonde in '\i'v tijil di; hertog Sinha, die

een aanhanger wius van de leer der .laina's. of zooals zij in Buddhisti.sche

bronnen plegen te heeten: Nirgrantha's. Deze ketters, aan wier iioold

.Iniltiputra ' stond, verkondigden de leer der werkdadigheid of \vi'il<lii'Ilig-

heid, waren krit/dwddins en hadden in de stad eenen grooten aaniiang.

Toen de Ruddba bij Waicali vi'i'to(^fde, gal' de lici-tog Siuha. die in de

vergadering der Licliawi's den lof des Heeren bad hooren verkondigen,

' Mahiw. 1, ;}S, 11.

• Mahaw. 6, 31-

' Pali : N'&ta|iiitta.
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aan Jnatipiitra den wensch te kennen om den asceet Gautama te gaan

bezoeken, doch de kettermeef?ter ried hem zulks af met de woorden:

«waarom zoudt gij, Sinha, die de leer der werkheiligheid aanhangt, eenen

voorstander van het quietisme, zooals de asceet Gautama is, gaan bezoeken?

want, Sinha, de asceet Gautama leert het quietisme en leidt zijne discipelen

daarin op." Door deze bedenkingen liet zicli de hertog eenmaal, ander-

maal afschrikken, maar toen hij een derde maal een onweèrstaanbaren

lust bij zich voelde opkomen, besloot hij zich niet meer aan de Nirgrantha's

te storen en reed met groot gevolg de stad uit om den Heer een bezoek

te brengen. In diens tegenwoordigheid gekomen en na de gebruikelijke

plichtplegingen gaf hij te kennen wat hij \crnomen had, namelijk dat de

Buddha het quietisme predikte, en verzocht dienaangaande opheldering.

Hij ontving in hoofdzaak het volgende ten antwoord

:

»In zeker opzicht, Sinha, zegt men terecht dat ik het quietisme (de

niet-werkdadigheid) predik en rnijnr discipelen daarin opleid; doch men zegt

evenzeer terecht dat in zeker opzicht ik de werkdadigheid predik en mijne

discipelen daarin opleid. In welk opzicht nu, Sinha, zegt men terecht dat

ik de niet-werkdadigheid predik en mijne discipelen daarin opleid? In zoo-

verre, Sinha, als ik leer, dat men verkeerde handelingen van het lichaam,

in woorden on gedachten, allei'lei tjooze en zondige dingen niet moet doen.

En in welk opzicht, Sinha, zegt men terecht dat ik de werkdadigheid

predik en mijne discipelen daarin opleid? In zooverre, Sinha, als ik leer,

dat men goede handelingen van het lichaam, in woorden en gedachten,

allerlei goede dingen wèl moet doen." '

De betrekkelijke waarde van deugd wordt ons aanschouwelijk voor-

gesteld in de Bodhisatwalegenden. De Bodhisatwa munt uit tloor zijn

' Tengevolge van het mondgesjirek tusselien den Biulilhii en Jen hertog hekeerde de laatste

zich tot het eenige wave geloof, evenals een groot aantal der aanzienlijke inwoners. Het ver-

haal van de bekeering treft men behalve in Mahawagga t. a. j). ook aan in Schiefner 268,

waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat de poorten voor de Digambara's (d. i. Jaina's) gesloten

worden en voor de aanhangers des Heeren geopend. Deze overlevering moet oud zijn, daa

ze aan beide afdeelingen der Kerk gemeen is.
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ilcutrdi'ii on is een vorliüveu wezen, ilocli In-t hoogste stamijiuiit, dat van

Buddlia, lieeft }iij nog niet bereiiit. Het nut der deugd voor de maat-

schappij en liet iniliviilu wordt niet miskend; en de 10 Paramita's. door

den Bodhisatwa in oefening gebracht, kunnen den naar gerechtigheid

hakenden mensch tot voorbeeld strekken, doch wie groote en schoone

daden verrichten wil. worde geen monnik; hij vindt voor zulke daden ge-

legenheid te over in de woelige wereld. Alleen voor zooverre de gee.ste-

lijke met een strevenden Bodhisatwa te vergelijken is, die liet meester-

schap nog niet bereikt heeft, blijft de beoefening der Paramita's tot zijne

plichten behooren. Vergelijkt men de '10 volmaakte deugden van welda-

digheid, zedelijkheid, verzaking der wereld, vroedheid, geestkracht of

kloekheid , lankmoediglieid of lijdzaamheid , waarheidsliefde , vastberaden-

heid, vriendelijkheid en gelijkmoedigheid met de 10 kenmerken der ge-

rechtigheid in Manu: ' standvastigheid, hitduaoedigheid, ingetogenheid,

eerlijklieid , reinheid, zelfbeheersching, vroedheid, kennis, waarheidsliefde

en zachtmoedigheid, dan springt de verwantschap tusschen beide stelsels

in het oog. Van deze deugden wordt in Manu uitdrukkelijk gezegd dat

ze door de brahmanen in alle vier levenstijdperken moeten beoefend wor-

den en dat de brahmanen welke deze deugden begrijpen en, na ze begre-

pen te hebben, in acht nemen, lu't hoogste [parainu gafi) bereiken.

Vermits parainu gati en pdmmitu taalkimdig zeer nauw verwant zijn,

zal de overeenstemming in termen wel niet aan toeval te wijten zijn.

Het volledigste overzicht van de zedelijke verplichtingen —- in den

ruimsten zin — voor gewone leeken vindt inen in oen geschrift , de

Onderwijzing aan Sigdla genaamd, waarvan eene dubbele redactie, eene

Noordelijke en eene Zuidelijke, bestaat. Van de eerste is ons slechts een

gedeelte uit eene vertaling ^ bekend; de inhoud luidt als volgt.

»Eens vertoefde de Buddha op don Kukkuta-berg. T<' dier tijde was

er een jonkman van goeden huize, Sigila geiieeten, <lie in den vroegen

' Moiiu VI, 92.

' Van I3cal in diens liuddhiüt Tripi(aka, 112.
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ochtend was opgestaan om zijn haar op te nvaken, zich te baden en zijne

mooie kleederen aan te trekken. Zoo tocgeiiist wendde hij zich naar het

oosten en boog zich viermaal ter aarde; daarop deed liij hetzelfde met het

gelaat naar het zuiden ; vervolgens wendde hij zich naar het westen en het

noorden, telkens viermaal zich ter aarde buigende; daarop blikte hij naar

het toppunt en maakte vier lioofdbuigingen; eindelijk wendde hij den blik

naar liet voetpunt met hetzelfde aantal buigingen. De Buddha, die juist

het land doortrok om voedsel te bedelen, zag op eenigen afstand hoe de

jongeling Sigala zijne devotie verrichtte. Straks richtte hij zijne schreden

naar diens woning en vraagde hem, welke godsdienst deze zes verrichtingen

voorschreef, waarop Sigala antwoorddi': )Mnijn vader heeft mij bij zijn

leven geleerd zoo te doen, zonder mij te verklaren waarom ik zoo doen

moest, en nu hij dood is mag ik zijne lessen niet verwaarloozen of

vergeten."

üe üuddha zeide: »uw vader lieeft u geleerd uwe devotie te verrichten,

maai' zonder lichamelijke nederbuigingen." Aanstonds viel Sigala den

Buddha te voet ' en smeekte hem de geestelijke aanbidding, waarvan liij

sprak, te verklaren. Hierop sprak de Heer: «luister dan en neem ter

harte wat ik u zeg." De jongeling bleef aandachtig zwijgen en de

Meester begon: viAls iemand de vier zedelijke geboden getrouw in acht

neemt, zal hij iii deze wereld geëerd wonlen en hiernamaals in den

hemel komen. Het 1"*'^ is: niets te doeden wat leven heeft; het 2'^":

niet te stelen; het S'^'": geen over.spel te bedrijven; heti''"^: niet te liegen.

Zoodra het hart zwicht voor kwade begeerten , hebzucht, inbeelding,

toorn en dwaasheid, dan zullen deze kwade neigingen, bij gebrek van de

noodige oplettendheid om ze in toom te houden, dagelijks toenemen en

zal de goede naam van zoo iemand afnemen als de afnemende maan.

Doch is hij bij machte om zich zelf hiei'in ti,> beheerschen . dan zal zijn

goede naam toenemen als de wassende maau tot den dag waarop ze vol

' Zeer karakteristiek: vóór den Buddha buigt Sigala in 't stof, juist terwijl hem gezegd

wordt dat '<lifhamelijke" nederbuigingen onnooiiig of zelfs afkeurenswaardig zijn.
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wordt." Voorts i<prak du Buddha: »er zijn zes zaken die eene dagelijksche

vermindering van iemands goed ten gevolge hebbeu: 1. dronkenschap;

2. speelwoede; 3. het slapen bij ilag en 't nachtbraktni ; 4. het geven en

aannemen van uitnoodigingen tot partijen ; 5. omgang met slecht gezel-

schai); 6. trots on laatdunkendheid. leninnd die tot de vier eerstgenoemde

zonden vervalt en die mank gaat aan de laatstvormelde gebreken, zal

niimner eenen goeden naam krijgen en zijn goed zal dagelijks verspild

worden en te loor gaan." En wat zijn nii de zes nederbuigingen waai'-

van WO spreken? De Buddha ' zeide: »er zijn vier soorten van slecht

gezelschap; 1. de man die u inwendig liaat. maar uitwendig vriendschap

betuigt; 2. de man die goed van u spreekt in uw l)ijzijn, en u achter

den nig belastert; 3. de man die in tijd van tegenspoed zich iu 't bijzijn

der raenschen om uwentwil bedroefd toont, en achter uwen rug zich ver-

blijdt en juicht; 4. de man die zich uitwendig gedraagt als een van de

familie, maar inwendig vol haat en arglist is."

))Er zijn ook vier soorti'u van ware vriendschap: 1. als ieniaud uit-

wendig u berispt, maar iuwendig u toegenegen is en hel wel met u

meent; 2. ais iemaml in uw bijzijn uw feilen toont, maar iu uwe afwe-

zigheid alleen uwe deugden vermeldt; 3. als iemand ten tijile van de

ziekte zijns vi-icnd alle bezigheid opschort in onrust ovei- het herstel van

den zieke; 4. als iemand di'u viiend di(; in armoede vei'keeit uii't veracht

of vermijdt, maar ernstig tracht hem uit diMi nood te helpen. Wijder

zijn er vier soorten van slechte vriendschap: 1. als men, opziende tegen

den last om een ander tot een deugdzaam leven aan te muien, hem

zonder berisping slecht gezelschap laat bezoeken; 'i. uls men iemand ver-

maant het gezelschap van een jongen losbol te mijden, maar luni ouge-

hindej-d laat drinken met een ouden liederlijkon gezel; 3. als men een

and.'r leei't geld te schrapen; 4. als men een ander leert dat bij uirt

minachting op zijne minderen moet neerzien."

' Hier hapert iets, hetzij iii ile vertaling of iii ileii tekst.

28
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De Zuidelijke redactie van de onderwijzing aan Sigala is ons in haar

geheel bekend; ' den hoofdinhoud deelen wij liier mede.

De Meester verwijlde in 't Bamboeboscli l>ij Rajagrha, en terwijl hij als

naar gewoonte uitgegaan was om voedsel te bedelen zag hij don huisbe-

zitter Sigala, toen deze met loshangend haar, nat gewaad en gevouwen

handen zijne buiging maakte naar de vier windstreken, naar het voetpunt

(m het zenith. Door den Meester gevraagd waarom hij zulks deed, ant-

woordde Sigala dat hij het dood omdat hij de woorden zijns vaders eerde,

huldigde en heilig achtte. De Meester, wel begrijpende dat Sigala zoo

handelde om onheil van den kant der zes richtingen af te weren,

toonde hem aan dat de beste wijze om zich te vrijwai'en bestond in het

verrichten van goede daden jegens de mensclien om hem heen, jegens zijne

ouders als het oosten, jegens zijne leermeesters als het zuiden, jegens

zijne vrouw en kinderen als het westen, jegens zijne vrienden en ver-

wanten als het noorden
,

jegens asceten en brahmanen als het toppunt,

en jegens zijne knechten en bedienden als het nadir. Na eene beschrij-

ving van de ware vriendschap volgt dan eene opsomming van de plichten

die de menschen in 't dagelijksch leven jegens elkander hebben in acht te

nemen. De opsomming gesc'aiudt in de zes bovenvermelde rubrieken

,

waarvan elk 'i X "^ voorschiiften bevat.

I. Ouders en kinderen.

De ouders behooren hunne kinderen

1. Terug te houden van het kwade.

2. Op te leiden in het goede.

3. Te laten onderwijzen.

4. In den echt te laten treden.

5. Hun een erfenis na te laten.

Het kind moet aldus denken:

1. Ik zal hen onderhouden die mij onderhouden hebben.

^ De tekst in Grimblot, Sej)t Suttas Palis; vertaling vau Cbilders in de Couteraporary

Review, Febr. 1876; ook medegedeeld door lihys Uavids, Buddkism, 143.
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'2. Ik zal do familieplichten die op mij rusten volbrengen.

3. Ik ïiü hun eigendom bewaren.

4. Ik zal mij zelven waardig maken liun erfgenaam te wezen.

5. Wanneer zij henengegaau zijn, zal ik hun nagedachtenis eeren.

II. Leerlingen en leermeesters.

De leerling moet zijne meestens eeren :

1. Door in hun tegenwoordiglKMd o|) te staan.

2. Door hen te bedienen.

3. Door hen te gehoorzamen.

4. Door in hunne behoeften te voorzien.

5. Door oplettend naar hun li'ssen te luisteren.

De leermeester moet zijn leerlingen zijne genegenheid toonen:

1. Door hen op te kweeken in alles wat goed is.

2. Door hen te leeren aandachtig te zijn.

3. Door lien te onderwijzen in kennis en wetenschap,

•i. iJoor hi'n te prijzen bij hun vrienden en makkers.

5. Door hen voor gevaren te hoeden.

lil. .M a n e n v r o u w.

De man moet zijne vrouw liefhot)ben:

1. Door haar met achting te bejegenen.

2. Door haar met vi'iendelijkheid te bejegenen.

3. Door haar getrouw te wezen.

4. Door te zorgen dat zij dooi' aiidiMV geC'crd wdiiü.

5. Door haar de noodige kleederen en sieraden te geven. '

De vrouw moet den echtgeiiimi b;no genegenbi'id toonen:

1. Zij lioudt de huishouding iii orde.

2. Zij is gastvrij jegens verwantmi en vrienden.

3. Zij is kuisch.

' Ongeveer hetzelfde in M.inu III. .5!) en Yiljiiawalkya I, H2.

28*
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4. Zij is eeno zuinige huisvrouw.

5. Zij toont bekwaamheid en ijviT in alles wat zij te doen lieeft.
'

IV. Vrienden en niakker.s.

Een fatsoenlijk nmn moet zijn vrienden van tlienst zijn:

1. Door geschenken te geven.

2. Door vriendelijke woorden.

3. Door hun l)elang te bevorderen.

-4. Dooi' op voet van gelijkheid mot hen om te gaan.

5. Door zijn voorspoed met hen ti; deelen.

En zij behooren hem hun gehechtheid li> toonen:

1. Door over hem te waken wanneer hij niet op zijne hoede is.

2. Door over zijn eigendom te waken, wanneer hij roekeloos is.

3. Door hem een toevluclit in gevaar te verstrekken.

4. Door hem trouw te blijven in tegenspoed.

5. Door aan zijne familie vriendelijkheid te bewijzen.

V. H e e r e n en d i e n a i' e n.

De heer behoort te zorgen voor het welzijn zijner dienaren:

1. Door hun werk op te leggen in evenredigheid met hun krachten.

2. Door hun Ijehoorlijk voedsel en loon te verstrekken.

3. Door hen in tijd van ziekte te verzorgen.

4. Door zeldzame lekkernijen met lien te tleelen.

5. Door hun nu en dan vrijaf te geven.

De dienaren toonen hunne gehechtheid aan den meester aldus :

1. Zij staan op, vóórdat hij opstaat.

2. Zij gaan later dan liij tei- ruste.

3. Zij zijn tevreden met hetgeen hun gegeven wordt.

' Zakelijk hetzelfde heeft Manu V, 150 ^ diiarenboven te ver<,'e!ijkcn IX, 101: «Jegens

elkander geen overtreding te bej^ajni tot aan de sterveusure toe, dat is in liet kort uitgedrukt

de hoogste plicht van niau en vi-uinv'', ca de veelomvattende stelling in vs. 45 dat man,

vronw en kind één zijn.
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4. Zij werken l)lijmoedig en degelijk.

5. Zij spreken eerbiedig tot hem.

VI. L e e k e n en g e e s t e 1 ij k e n.

Een fatsoenlijk man Ijewijst diensten aan asceten en brahmanen:

4. Door genegenlieid in daden.

2. Door genegenheid in woorden.

3. Door genegenheid in gedachten.

4. Door hen bereidwillig welkom te heeten.

5. Door te voorzien in hun tijdelijke behoeften.

En zij tooiien hem hun genegenheid:

4. Door hem te waarschuwen voor ondeugd.

2. Door hem aan te manen tot deugd.

3. Door met vriendelijke gevoelens jegens hem bezield te zijn.

4. Door iiem in de religie te onderrichten.

5. Door zijne twijfelingen op te los.sen.

6. Door hem het pad ter zaligheid te wijzen.

Na deze opsomming komt de toepassing van de ])reek. «Door alibis te

handelen zal men zich vrede en veiligheid in de zes punten der ruimte

verzekeren. Hij die deze zes jumten vereert, zal bekwaam zijn voor de

plichten eens huisbezitters en aanzien gewinncni. Mildheid, belccrdlicid,

vriendelijkheid en onbaatzuchtigheid; deze zijn voor de maatschappij wat

de luns is voor het wageni'ad." Het gevolg van deze preek was dat Sigala

zich bekeerde en als geloovige leek wei'd aangenomen.

In de boven gegeven lijst herkent men licbt ecnc bloemlezing van stel-

regels die niet slechts in Indie, maar In elke niet gelieel onbeschaafde

maatschappij in zwang zijn. D(; waarde van de lijst bestaai dan ook niel

zoozeer in hetgeen ze behelst, als wel in de verstandige keuze van bet

voornaamste, in de veimijding van het overtollige, van alles wat slechts

voor bepaalde sectJin of klassen der maatschapi>ij zou kunnen gi'ldcn. De

hoofdstrekking van de preek is te li;eren . dat uitrrlijki' pleilitigbedi-n
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niots beteelvonen , dat het alleen er op aankomt in liandel en wandel, in

alle betrekkingen des levens zich onberispelijk te gedragen.

Aan zedelessen in dicliteilijken vorm, en dus meer berekend voor

't gemoed dan voor 't verstand, zijn de gewijde schriften der Buddhisten

betrekkelijk rijk te noemen. Ook deze dichterlijke zedespreuken onder-

scheiden zicli van de onoverzienl)are Hindusche spreukenwijsheid minder

door den iidioud dan wol door eene verstandige keuze van het bruik-

baai'ste voor 't algemeen, van datgene wat de verste strekking hoeft. Zelfs

daai' waar de spreuken eene kerkelijke tint hebben, kunnen ze door onge-

loovigen met stichting gelezen worden. De lezer oordeele zelf of dit niet

toepasselijk is op de volgende verzen. '

De dwazea niet te ilieuen

,

Maar Je wijzen wèl te dienen
;

Eere te geven wien ccre toekomt:

Dat is * de grootste zegen.

Te wonen in een aangeiiaiuii land,

Goede werlieii gedaan te liebbeu in een vroeger testaan,

Inwendig liet rechte te willen:

Dat is de grootste zegen.

Bezit van geleerdheid en kunst.

Wel onderwezen te ziju in tucht,

Eu welsprekende rede

:

Dat is de grootste zegen.

Vader en moeder te dienen

,

Vrouw en kind te plegen

,

Een vreedzaam beroep uit te oefenen

:

Dat is de grootste zegen.

Mild te zijn en in gerechtigheid te wandelen

,

Te zorgen voor nabestaanden

,

Onberispelijk te handelen

:

Dat is de "rootste zegen.

' Mangala-Sntta in Khuddaka-Pfitha, uitg. door Childers in Journal Royal Asiatic Society

IV, 2 (nieuwe reeks), inet vertaling. Vgl. Kliys Davids, Buddhism 127.

' Naar ons spraakgebruik zouden wij zeggen «brengt groeten zegen."
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De zonde te Inten en te mijilcn ,

En zich van sterken drank te onthouden
.

En ijverig te zijn in plichtsvervuUing:

Dat is de grootste zegen.

Eerbied en nederigheid,

Tevredenheid en dankbaarlicid.

Te rechter tijd de preek te liooren

;

Dat is de grootste zegen.

Lijdzaam en minzaam te wezen,

't Gezelschap te zoeken vau asceten

,

Te rechter tijd over de religie te spreken

:

Dat is de grootste zegen.

Streng en kuisch te leven

,

De (vier) groote waarheden te doorgronden

,

En het Nirwana te verwezenlijken

:

Dat is de grootste zegen.

Een gemoed dat niet geschokt wordt.

Door de wisselingen van dit leven;

Onbekommerd, kalm en rustig blijft:

Dat is de grootste zegen.

Zij die deze dingen doen.

Zijn van eiken kant onverwinlijk,

AVandelen overal veilig

;

Hunner is de grootste zegen.

Dl' hundol van stichtelijke li(Hl(!ren, waaraan wij hot voorgaande ont-

leend hebben, bevat ook een lofdicht op den Schat der deugd. Wel is

waar draagt dit stuk kennelijk de sporen dat liet van vóórbuddhisti.'schen,

of wil men, onbuddhistischen oorsprong is, doch het is in den canon op-

genomen, heeft den stempel der Kerk ontvangen en mag dus beschouwd

worden als cene der uitingen van lul in de gemeente levende zedelijk be-

wu.st'/ijn. De broederschap was, in haren eersten tijd ten minste, vrij-

zinnig en lette op de verschillende behoeften en neigingen der menschen-

kinderen. Hare moraal is daarom veelzijdig, ' soms berekend voor de

' Nog sterker, misschien te sterk, drukt zich Wassiljew, Kuddh. 17, nit, wanneer hij zegt:

"Indien wij de mceniugen welke de aanliuiigers van 't oude Huddhismc sciieiden nauwkeuriger
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wijsgeerif;- ontwikkelden, soms voor de on.n:eleerden en eenvoudip;en van

geest; nu eens betoogend, <lan weer opwekkend.

De inhoud van den Scliat der deugd is als volgt: '

1. Zeker man begraaft eenen schat in eenen diepen put, in de mee-

ning (lat hem die bij voorkomende gelegenheid te stade zal komen.

2. V'ooi- het geval dat men voor 't koninklijk gerecht aangeklaagd of

doiu' i'oovers geplaagd wordt, of' om zicli vrij te maken van schulden, in

tijd van nood of j'ampspoed — om /.nlke redenen pleegt men in de

wereld een zoogenaamden schat te bergen.

3. Maar die heele schat, zoo goed geborgen in eenen diepen put, doet

intusschen nooit eenig nut.

4. De schat Aerdwijnt van de plaats, of men weet niet recht meer

waar hij begraven is, of hij woi-dt dooi' de Nikkers weggenomen, of wel

door de Kabouters geroofd.

5. Of w'angunstige erfgenooten delven hem op zonder dat men het ziet.

Wanneer het geluk weg is, gaat dit alles te loor.

6. (^Maar) wie, hetzij man of vrouw, door milddadigheid, zedelijkheid,

ingetogenheid en zelfbedwang eenen schat bezit, goed geborgen

7. (n - het heiligdom of de Congregatie, in den persoon zelven of in

zijne gasten, in vader of moeder of den ouderen broeder;

8. Die goed geborgen schat kan niet ontweldigd worden, is blijvend,

en lüj het verlaten Aan al het vergankelijke neemt men dezen met zich mede. ^

ü. Het is een schat dien men niet met andere deelt, dien geen dieven
.

rooven. "Wie w-ijs is doe goede werken; de (eenigste) schat die blijft.

10. Deze schat geeft goden en menschen al wat zij wenschen; wat zij

ook verlangen, door dezen kan liet alles verkregen worden.

büschoinven
,

bespeuren wij dut ze zeer van elkander afwijken, ja zelfs vijandig tegen elkaar

overstaan. Het recht om zicli Buddhist te noemen ontlcenen zij schier uitsluitend daaraan

dat alle dezelfde algemeeue wetten erkennen."

' Khuddaka Patha VIII, t. a. ji.

- In 't oorsjironkelijke beteekent liet woord voor «goed geborgen" tevens "welbesteed", ea

dan eischt onze taal tot aanvulling ./aan" iets. Ter wille van de allegorie hebben wij in

gebruikt

' Uil is de Indische spreuk, dat de deugd den mcnsch tot na den dood volgt.
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11. Iv'iie goede gelaatsklour. ecnc goede stem, een goed lignur iMi

lichaaiiischooii. lieei'schappij en groot gevolg, het kan alles door dezen

verkregen worden.

l'i. Het Ijewind over een gebied, meesterschap, het begeerlijke genot

der oppcrheerscliappij, zelfs de heerschappij over de goden in het hemelrijk,

het kan alles door dezen verkregen worden.

4;5. Zoowel voorspoed in de menschenwei'eld als geneugt in het godenrijk

en het hozit van 't Nirwana, hef kan alles door dezen verkregen worden.

•14-. Wijsheid, bevrijding, macht over de natuur kan alles door dezen

verkregen worden, voor hem namelijk, die volgens den regel werkt ten

behoeve van den voorspoed van vrienden. '

15. De begaafdheden eens Arhats, de (acht) soorten van emancipatie,

de volmaaktheden eens Discipels, het Pratyekabuddhaschap, de graad van

Buddha, het kan alles door dezen verkregen worden.

IG. Zoo heerlijk is dit bezit van verdienste door goede werken. Daarom

prijzen verstandige en geleerde mannen het doen van goede werken.

In haar geheel beschouwd, kemnerkt zich de Buddhistische moraal als

oenc zuivering en vereenvoudiging der biahmaansche, zonder dat ze daarom

de grondbeginselen heeft aangeta.st of het onderscheid tnsschen de hoogere,

geestelijke en de litgei-e, maatschappelijke zedeleer prijs gegeven. Geen

van beide is vrij van formalisme, verri' van dirn, doch ze krimeu toch

f)nk iets beters. Want geen van heid(! ontkent dal alleen zulki' daden

waarde hebben die met zuivere bedoeling, te rechter plaats en t(,' rechter

tijd -veiTicht worden. Beide dringen ten sterkste aan op nitioeiing van

zelfzucht en op beteugeling der zinnen, oiidat men niet zwichte voor de

onverlioed.sche aanvechtingen van het booze: biidc willen dal men ti'achte

' Uit vers kan niet in orde wezen ; er is »ijnil<e v.iii hetjceen men vcrkrijj,'! door nitocfc-

ning van yoi/a. Wellicht is nimiita in plaat» van m'iKa te lezen : "Voor liem die volgens

den regel oefening liondt om het tceken (bij de Karniaslliftiin's; \f\. bl. 3U4) Ie verkrijgen."
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het gemoed rein te liewaren on niet dan edele en heilige gevoelens te

koesteren, om aldus de liefde voor 't goode te Ijehouden. De gevoelens

die men in de eerste plaats heeft aan te kweeken zijn welwillendheid,

medelijdon , blijde deelneming en gelijkmoedigheid.

De kern van de maatschappelijke zedeleer der Indiërs wordt ergens '

uitgedrukt in bewoordingen die geheel overeenkomen met onze spreuk:

Wat gij niet wilt dat u geschied, Doe dat ook aan andere niet. Ze luiden:

»Eene handeling die iemantl niet wensclien zou dat hem werd aange-

daan, doe hij ook aan andere niet."

Terzelfder plaatse wordt deze stelregel ook in stelligen voi'm aldus uit-

gedrukt: sAlwat men voor zich zolven wensclit, gevoele men ook ten

opzichte van andere."

Het besef dat lief en leed onze natuurgenooten op dezelfde wijze aandoet

als ons zelven, moet ons aansporen om allo medeschepselen liefderijk te

bejegenen. Daarom zegt de Indische dichter:

»De braven betoonen liefde jegens alle wezens, omdat deze hun zelven

gelijken."

In geen Indische secte, die der Jaina's uitgezonderd, komt het gevoel

van meewarigheid jegens alwat leeft zoozeer op den voorgrond als in

't Buddhisme, zoodat de Indiëi's zelven het de religie der barmhartigheid

noemen. - En inderdaad, zoo het leven een ramp is, en niets dan ramp;

zoo alle levenden te beklagen zijn, dan moet het heerschende gevoel van

den mede-lijdende het medelijden wezen, en zal bij iodor niet geheel ver-

dorven mensch van zelf de neiging geboren worden om don naaste het

lijden te verzachten. Hoe hooger iemand ontwikkeld is, hoe meer liij die

neiging zal gevoelen, en daarom ontfermen zich de allerhoogst ontwik-

' Maha-bharata XII, 259, 20.

'' Bijv. iü Baija's Harshacarita 212. In Gita-Gowiuda I, 16 en 13, wonit llari (Krshi.ia)

bezonjieu als verbreider der barrahartigbeid iu ziju 9'» verschijningsvorm als Buddha. Daaruit

volgt dat barnihartiglieid in 't wezen der leer van den Cakyatelg geacbt wordt te liggen. Be

Jainaleer wordt in Harshaearila t. a. p. gelieusclietst als «bnljivaardig, tot weldoen bereid

jegens allen."
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keiden, de Buddha's. ' zno7X'r>r over de schepselen dat zij het hesluit op-

vatten hen van lijden en sinart te verlossen.

De weemoedige wereldbeschouwing van "t Rudilhisme berust niet, zooals

men in Europa wel eens gemeend heeft , op de waarneming van den ge-

waanden treurigen toestand der lagere volksklassen, maar is een wijsgeerig

pessimisme. - Dat het leven rampzalig is, staat in alle Indische heil-

stelsels ^ vast, doch wel verre dat de armen en misdeelden der aarde de

rampzaligsten zouden zijn, moeten zij beschouwd worden als minder onge-

lukkig dan de rijken en met tijdelijke goederen gezagenden, omdat het

voor de laatsten moeielijker is zich te spenen van genietingen en de ge-

hechtheid aan het leven te overwinnen dan voor de eersten. Armoede is

eene eerste vooi-waarde om zicli van die noodlottige gehechtheid los te

maken en daarom juist verzaakt de heilbegeerige have en goed, om vrij-

willig armoede en ontbering te kiezen. Er is geen bewijs aan te voeren

voor de stelling dat de leer des Meesters in de eerste of voornaamste plaats

vooi' de lagere klassen zou bestemd geweest zijn. * Integendeel , in de

oudste geschriften reeds, alsook in de legende, bevinden wij ons steeds in

fatsoenlijk gezelschap; onophoudelijk is er sprake van en wordt er gespro-

ken tot jongelieden van goeden huize en wij zien hoe de leer hare voor-

naamste aanhangers en begunstigers vimlt onder de welgestelde l)uiginij

en de vorsten van het bloeiende Magadha. Er ligt in den geest der Kerk

iets door en door fatsoenlijks, eerzaams, praktisch, min of meer prozaïsch,

vnjzinnigs, gematigds — alle eigenschappen, waardoor de middelklassen

zich boven de lagere onderscheiden. Buitendien leggen <le talrijke kloosters

en heiligdommen, die in alle oorden waar d(! leer bloeide verrezen, een

' Wel te verstaan: voordat ze Biuldlia's zijn.

' De vorm van dat iiessimisnie is althans wijsgeerig. We ontkennen niet dat eene wee-

moedige levensbeschouwing een trek is van 't Indische ras , maar zeer zeker is het "alles is

maar ijdelhe'd", evenmin in Indic als in den Prediker uitu'cgaan van de min bevoorrechte

leden der maatschappij.

' Eene uitzondering maken slechts de I.okJvatika's of eijienristisclic materialisten , de

Sadducceërs van ludië.

* Evenmin als Sebopenhaucr's wijsbegeerte, bijv.
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voldoend getuigenis af, dal de lieilbegeerigen niet bij voorkeur onder de

schainelen en verdrukten te zoeken zijn.

Hieruit moet niet opgemaakt worden dat de Congregatie den geringen

man van zich afstiet ; integendeel , ze stelde den toegang open voor een

ieder, behoudens onvermijdelijke uitzonderingen, ' en als leek werd nie-

mand geweerd. Het vei'schil in kaste moest elke godsdienstige wijding

verliezen en behield alleen zijne maatschappelijke beteekenis. ^ De Kerk

is een genootschap op ganscli andere grondslagen opgel)ouvvd dan de ge-

wone maatschappij en de band die de leden verbindt is een geestelijke,

niet die van het toeval der geboorte.

De vrijzinnigheid van "t Buddhisme heeft ook , voor zooverre een gods-

dienst liet vermag te doen , de scheidsmuren tusschen volken en rassen

afgebroken, even goed als do twee wereldgodsdiensten die later zijn opge-

treden. In dit opzicht steekt het gunstig af bij het latere Hinduïsme, en

is het ti'ouw gebleven aan de betere beginselen van de oudere Indiërs.

In vroegere eeuwen hebben de brahmanen hun godsdienst, zeden en

instellingen verbreid onder volken van vreemd ras en andere taal, voor-

eerst onder de Drawida's van Dekkhan, wijders in sommige deelen van

Achter-Indië en eindelijk in den Indischen Archipel. ^ Die ijver is sinds

' Namelijk slaven, soldaten, zielcelijke en gebrekkige lieden. Dat zelfs Paria's in den

geestelijken stand mochten treden ziet men uit bet verbaal van 't Pariameisje en Ananda,

medegedeeld door Burnonf Intr. 205. Toch vindt men de scboonste verheerlijking van de

zedelijke waai'de van Paria's niet bij de Buddbisten, maar in 't werk van een Ciwaietisch

dichter, de Mrcchakatika.

' Burnouf Intr. 210 drukt zich hieromtrent aldus uit: «Quant ïi la distinction des castes,

elle était aux yens de Cakyamuni un accident de rexistcnce de Fhomme ici-bas, accident

qu'il reconuaissait , mais qui ne pouvait rarrêter. Voila pourquoi les castes jiarraissent dans

tüus les Sutras et dans toutes les legendes que j'ai lues , comme uu fait ctabli , contre lequel

C,!!lkya ne fait pas une seule objectiou politique." Dit blijft waar, niettegenstaande 't Assa-

layana-Sutta den Buddha Iaat te velde trekken tegen de brahmanen, omdat deze zich als de

ecnigste zuivere kaste, als de eeuigste echte zonen van Brahma beschouwden. Aangezien de

brahmanen zulks nooit beweerd hebben , en in 't Sutta van de Grieken gewag wordt gemaakt,

kau er geen sprake van wezen dat de stichter der orde dat vertoog zou geleverd hebben.

* De Chiueesche pelgrim Fa-Hi:ni vond op zijne terugreize naar Chiua, omstreeks 413 na

Cjir. , op Java weinig of ireen Buddhisten. Later mouten zij daar te lande talrijker geweest zijn,

zooals men moet opmaken uit de bouwwerken van Boro-Budur. De meerderheid der bevol-
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l.ing uitgpdoofil: de Hindu is hoe langer zoo formalistischer geworden,

lieeft ziili in steeds klimmende mate door kleingeestige gebruikoii van ili'

»barbaren" gaan onderscheiden en weet niet eens meer dat er onder

zijne voorouders zooveel kloeke zeevaarders en verbreiders van beschaving

in ovei"zeesche gewesten waren. Van godsdienstige onverdraagzaamheid

zijn de Hindu's nochtans zoo vrij als eenig ander, maar hun maatschap-

pelijke afgeslotenheid is zóó groot, dat him verdraagzaamheid niet de ge-

wenschte vruchten kan voortbrengen , niet leidt tot verbroedering met hun

medemenschen uit andere luchtstreek. De Buddhisten zijn weinig minder

verdraagzaam in 't godsdienstige ' dan de Hindu's, doch onvergelykelijk

minder bekrompen in hun maatschappelijke denkbeelden; zij bewegen zicli

vrijer onder vreemden en hebben van den aanvang af, ten minste sedert

de regeering van Afoka, toen zij voor 't eerst zendelingen naar 't buiten-

land afvaardigden, grooter plooibaarheid betoond dan de heidensche Ariërs,

liet zuiver nienschelijke heeft in de heidensche of wil men brahmaansche

letterkunde, met de Upanishads te beginnen, eenc vertolking gevonden

die in verhevenheid, adeldom en schoonheid van uitdrukking voor geene

enkele behoeft te wijken, doch het is zoo vermengd met allerlei nationale

en bekrompen voorstellingen, dat nicu telkens verbaasd staat hoe zooveel

nietigs, ja leelijks naast zooveel schoons kon geduld worden. Ofschoon

de stichtelijke literatum- der Kerk in zekere mate aan dezelfde euvelen

mank gaat en haren Indischen oorsprong geen oogenblik verraadt, komt

ile zuiver zedelijke strekking veel duidelijker uit.
^

Bij al hare vrijzinnigheid is de Kerk niet geheel viij van eenzijdigheid.

kiiig is (^•'^a'etiscli geweest, zooals nu nog het geval is op Bali. Uc oudste Ilin.lu-bcschaviug

op oostelijk Borneo in Koetei was zuiver braUmaansch.

• Behalve jegens de Jaina's, die zij haatten met lellen haat en reeds in de oudste ge-

9:hriftcu hcrha.il(lelijk als verfocielijke ketters en zedelijk verdorven wezens aan de kaak stellen:

Het is trouwens een gewoon verschijnsel, dat men gemakkelijker verdraagzaam is jegens hen

met wie men weinig gemeen heeft dan jegens degenen van wie men slechts door een bcuzcl-

achtig verschil gescheiden is.

' Veel van hetgeen hier over den geest der nieuwe religie tegenover de oude gezegd is,

geldt evenzeer van 't Jainisme, welks verdiensten lu beleekuuis voor Indic men eerst in de

laatste jaren begonnen is in 't ware licht te stellen
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In hare beschouwing over het karakter der vrouw legt ze eene kwaadaar-

digheid aan den dag die een eigenaardig licht werpt over hetgeen de

aardsche heiligen onder menschenliefde en welwillendheid verstaan. Geen

mindere dan de Onfeilbare heeft het zelf gezegd dat »het vrouwvolk slecht

is" en er is van hem aarigaamle do verdorvenheid van 't vrouwelijk ge-

slacht een vers overgeleverd dat beter past in den mond van een bedrogen

echtgenoot in zulke werken als het Paficatantra of de Decamerone, dan in

dien van den alliefderijken en ullerheiligsten Tathagata. Hij zegt niets

meer of minder dan :

y>Elke vrouw, indien zij maar de gelegenheid heeft of eene geschikte

plaats of den geschikten verzoeker vindt, zal zonde doen, des noods met

eenen kreupele ' bij gebreke van betei'."

In een der gesprekken van Koning Milinda met den hoogeerwaarden

Nagasena ^ verklaarde de eerste deze uitspraak van den Onfeilbare niet te

kunnen rijmen met de welbekende geschiedenis van zekere Amara, de

vrouw van Mahaushadha, die, niettegenstaande haar man afwezig was en

zij zich in de eenzaamheid bevond, aan de sterkste verleiding weerstand

bood. Met bewonderenswaardige koelbloedigheid en niet zonder zekere

naïeviteit, hoewel geen beminnelijke, gaf Nagasena de verzekering dat

Amara wel degelijk de zonde bedreven zou hebben, zoo zij de geschikte

gelegenheid gevonden had of van geheindiouding verzekerd of door den ge-

schikten persoon er toe uitgenoodigd geweest ware. ^ Maar zij zag nu

eenmaal de gelegenheid niet gunstig, hetzij (undat zij vreesde voor blaam

in deze wereld, vooi' de hel hieinamaals, of omdat zij begreep dat het

kwaad bittere vruchten draagt; omdat zij haren echtgenoot niet wilde laten

varen, voor haren heer eerbied koesterde, de deugd (of: plicht) eerde, het

onedele verfoeide, hare gelofte niet wilde verbreken. Zij bedreef de zonde

niet, omdat zij geen geheime plaats kon vinden; innners al had zij eene

' Uit doelt op de waarachtige gescliiedenis der Kouingiii Kiuuara, die heimelijk uit het

vertrek sloop waar haar koninklijke gemaal sliep, en zcmdigde met eencn man wiens handen

eu voeten afgehouwen waren eu die daareiiboven gedrochtelijk leelijk was.

» Mil. V. 205.

' I). i. zij zou gezondigd hebben , als zij gezondi^'d had.
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plek kunnen opsporen waar zij verboi'gen was voor 't oog van nienschen,

dan zonden toili andere wezens dan nienschen haar liebben kunnen gade-

slaan: (if wel monniken, die wegens hun bovenzinnelijke vermogens de

gedachten van een ander kunnen doorgronden; of goddelijke wezens, die

de gedachten van andere kennen: in allen gevalle zou zij niet voor zich

zelve ))are eigene zonden en de gevolgen er van verborgen heblien kiuiniMi

houden. Voorts wachtte zij zich wel om kwaad te doen. omdat zij niet

den geschikten verleider vond, want haar echtgenoot, Mahaushadha, VN'as

een man . begaafd met alle '28 goede hoedanigheden. Nademaal nu

Amara in geen anderen persoon eenen geschikten verleider vond, beging

zij de zonde niet.

Dit betoog van den kerkvader doet ons — zoo wij zien kunnen —
een blik slaan in 't inwendiye der Buddhistische moraal: al het vooraf-

gaande was slecht.s de buitenste schil. Zien wij hoe het daar binnen

uitziet. Zekere vrouw komt bij omstandigheden, waaronder menig ander

zou bezwijken, niet ten val. In stede van toe te geven dat zij ten

min.ste eene brave vrouw is, wordt staande gehouden dat zij volstrekt

geen uitzondering maakt op de algemeene verdorvenheid van het gansche

vrouwelijk geslacht. Onder de beweegredenen die liaar terughielden om

kwaad te doen wordt genoemd haar ontzag voor de deugd, haar jilicht-

basef. Uit plichtbesef het kwade na te laten staat — volgens den Hud-

dhist — gelijk met het toeval dat men geen geschikte gelegenheid vin(h

om kwaad te bedrijv(!n. Eene andere beweegreden waarom Amara. de

zonde schuwt, is dat zij weet, de begane zonde niet voor haar eigen "q-

weten te kunnen geheim houden. Liever dan te erkennen dat er onder

de vrouwelijke helft des menschdoms éént! deugdzame kan gmnnden wol-

den
,
wordt geleeraard dat geen enkele vrouw het kwade laat uit zuivere

beginselen.

In tegensti'lling tot de nioi-aal dn- Ki^ik. welke j)licidbesrf' en gehoor-

zaamheid a;iri de roepstem des gewetens rangschikt onder i]|i|i(irtiiniteits-

gronden, beschouwt de heidensche IndiiM' hel beroe[i (i|i lid ('igen geweten

als het hoogste. Wannerr de ri'ihlcr eenen ;retuige voor het "ei'eclit
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viTiiuuint 0111 ile wunrlieid te zeggen, spreekt hij hem under andere deze

Wüürdeu toe: ' »Ons liinnenste is onze eigen getuige; ons binnenste is

onze eigen toeverlaat. Minacht dan uw eigen geweten niet, des menschen

hüogsten getuige! De lioosdoeners iiieenen wel dat niemand hen ziet;

doch de goden slaan lieii gade en het eigen ik in hun binnenste." -

liidii'M liet kwade na te laten uit iiliclitbesef geen zedelijke waarde heeft,

dan kan het oiidersclieid tus.schen goeil en kwaad alleen daarin bestaan, dat

sommige verriclitingen door de Kerk of den Onfeilbaren Meester geijkt zijn als

goede, andere als kwade. Aangezien de al of niet aanwezigheid van plichtbesef

eene onverschillige zaak is, moet zij in de rekening gelijk gesteld worden

met nul, lietgeen de moraal ongemeen vereenvoudigt en zeer bevattelijk

maakt. Want wat er nu overblijft is alleen de massa of som van goede

tiaden en dito van slechte; de eerste iioop wordt gemerkt met het etiket

))deugd"; de tweede met «ondeugd. " Er is dus wel deugd en ondeugd,

maar er kan geen sprake wezen van de deugd of ondeugd eens persoons.

Trouwens personen bestaan er niet dan als woorden, als namen.

Het cynisme waarmee de zondelooze heiligen der Congregatie over de

vrouwen .spreken is eene overdrijving van de reeds genoeg overdrevene

gestrengheid waarmede zij in Manu •'' beoordeeld worden. Daar wordt

den mannen op het hart gedrukt dat zij de vrouwen steeds onder bedwang

moeten houden, dewijl deze ten gevolge liarer aangeboren lichtzinnigheid

lirht op verkeerde wegen geraken. Zeer selier]i, maar zóó onbepaald dat

liet niets zegt, heet het o. a. : »Zij letten niet op schoonheid, houden

zich niet aan leeftijd; schoon of leelijk, als het maar een man is, nemen

zij hem." Doch na veel verkeerde neigingen en hebbelijkheden van de

vrouwen vermeld te hebben, eindigt Manu met te verklaren dat zij het

licht des huizes, de geluksgodinnen in de woning zijn: «Gezegend zij.

' Mauii VIII, Si.

Te vergelijken Manu XII, 118: -Alles sla meu oplettend gade in zijn eigen binnenste,

want wie zulks doet zal uiet naar onrecht talen. Het eigen binnenste — dat zijn alle goden;

alles is in 't eigen binnenste vervat, want het brengt de werkzaamheid aller stervelingen voort."

' IX, 1 vgg.
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vereerenswaardig als lichten des huizes; tusschen »vioii\ven" en sgeluks-

godinnen ' in de woningen" is er geen onderscheid."

Het huwelijk wordt door de Kerk als burgei-lijke instelling geduld en

de onderlinge verplichtingen der echtelingen, zooals de burgerlijke maat-

schappij ze eischt. erkend: voor do leuze, want elk aspirant heilige mag

vrouw en kind verlaten als hij het maai' doet om de schepselen gelukkig

te maken. Dat het huwelijk een laetere oefenschool is voor zachtmoedig-

heid, welwillendheid, zelfbedwang en onderdrukking van egoismo dan het

rondloopen op 's heeren wegen, liet bedelen voor den kost en het leven in

kloostei-s en gi-otten , is dien lieden nooit in den zin gekomen, of zij lieb-

ben begrepen dat het huwelijk juist te veel zelfopoffering eischt.

Om eene beschrijving van de zedeleer der zonen Buddha's te geven en

ze oppervlakkig te kenschetsen, kan men volstaan met het gebruiken van

woorden waaraan zoowel de heidensche Indiërs, Grieken, Romeinen als de

Israëlieten, Christenen en Mohammedanen flezelfde of nagenoeg dezelfde

beteekenis hechten. Om tot het wezen door te dringen, moet men de

bijzondere voorschriften toetsen aan ile hoofdbeginselen \an den Dharma.

Doen we dit, dan bespeuren we dat de termen welke de Buddhistische

moraal uit de gewone taal heeft overgenomen alleen als zinledige klanken

dienst doen. Nemen wij bijv. de hel en de helsche straffen. Eene folte-

ringsplaats voor den booze hiernamaals is iets denkbaars: dat iemand na

zijnen dood daai' zou kunnen gefolterd worden is, volgens de grondstel-

lingen der Buddhisten, ondenkbaar, want elke iemaml houdt op Ie bestaan

bij den dood, en een O kan niet gestraft woi-iIimi. Waarom maakt dan

de Congregatie gebruik van een afschrikkingsmiddel dat lijiireiht indruischt

tegen een harer beginselen, hetwelk zij niet schuchter uitspre(>kt, maar

uitbazuint? De gunstigste uitlegging is, dat ze in lieiireiging van straf

een nuttig middel ziet. Doch nuttig voor \\'n: of wat? Voor de maat-

schappij in 't algemeen, naar wij onderstellen.

Striyaf, friyac ™ 'je/iesliu.

29
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Dat goed en kwaad niets te maken heeft rnet plichtbesef hebben wq

in de geschiedenis van Amara gezien.

Wij zouden zoo kunnen vooi-tgaan, doch het is niet noodig. Ieder die

wil. vindt in de voorgaande bladzijden gegevens te over om het beslui te

trekken dat de moraal der Buddhisten. ondanks de uiterüjke overeenkomst

in woorden en praktijk met die van andere godsdiensten, heidensche en

niet-heidensche, eigenaai-dige theorieën bezit.

Doch. hoe eigenaardig die theorieën ook zijn. de betrekkelijke waarde

der algemeen gangbare zedeüjke stelr^elen heeft de Kerk niet ontkend.

Zij heeft die overgenomen, en, meer dan dat, zij heeft door prediking en

catechisatie het gebrekkig onderwijs der zedeligke plichten in de huisge-

zinnen aangevuld, en gaandeweg getracht het onderwgs geheel tot zich te

trekken. In haren ijver om de schepselen terug te houden van het kwade

heeft zij met meer nadruk de geloovigen gewezen op het vuur der hellen,

hetwelk zij tot eene ongekende gloeihitte heeft opgestookt. Wel is waar

hebben we gezien dat de Buddha het bestaan der hellen loochent, ' maar

in een buiten kijf ouder geschrift - laat men hem met de grootste zal-

ving spreken over de helsche straf welke de doemwaardige schem-maker

Dewadatta gedurende een geheelen Kalpa * zou te verduren hebben. Men

wordt dus onwillekeurig genoopt aan te nemen dat de Kerk twee stelsels

omtrent de hellen huldigde , één bestemd voor 't groote publiek , het

andere voor de ingewijden; óf dat de tw-ee stelsels in verschillende tijd-

perken ontstaan zijn. * Voor den 'waren geloovige bestaat natuurlgk geen

t^enstrijdigheid hierin , en het is wel verklaarbaar dat er niets is waaraan

' Boven U. 289.

' Callawagga 7,4, 7.

' Hij wist dat natuurlyk zoo precies ten gevolge van z^ne boTenrinnelgte -irgsheid. Ook

de bewonderenswaardige locale kennis der liellen, die in de geschriften der BaddMsten nitUïnkt,

is toe te schrijTen aan de boTenzinnelijke vermogens der Arhats.

' Het tweede stelsel vertoont eene verrassend groote overeenkomst met hetgeen men in

een braliinanistiscli boek, het Brahma Pnrana, leest: -Dengd en ondengd, geboorte en

dood, het onderscheid van üef en leed, van kasten en trappen van geestelgken wandel, het

verblijf in hemel of hel, bestaan in geenen deele voor den waarachtigen Pumsha (d. L per-

soon en ziel)."
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de Kerk zooveel waarde hecht als aan 't geloof; zelfs <le uitnemende deugd

der milddadigheid, inzonderheid jegens de monniken, kan daarmede niet

wedijveren. Om dit in 't licht te stellen verklaart de Tathagata ' dat do

vrome die gedurende millioenen van jai'en de vijf Volkomenheden van

milddadigheid , zedelijkheid , lijdzaamheid , geestkracht en bespiegeling
''

beti'acht heeft, zich minder verdienste heeft veiworven dan hij die, al is

het slechts door ééne enkele gedachte, getoond heeft te gelooven in "t hei-

h'ge boek Saddharma-Pundarika. Trouwens dit boek , zooals de onfeili)are

mond des Tathdgata's het zelf gezegd heeft, •''

is hot uitnemendste van

alle Sütra's; het overtreft deze alle gelijk de Oceaan de rivieren, de Svi-

meru andere bergen, de maan de gesternten.

Dat de Kerk zooveel gewicht hechtte aan geloof mag haar niet tot verwijt

strekken. De mensch kan niet leven zonder geloof, lietzij een godsdienstig

of wijsgeerig of wetenschappelijk geloof Het kan bergen verzetten; is een

der ki-achtigste hefboomen van menschelijke liandeling, en in 't Buddhisme

heeft het een des te weldadiger invloed uitgeoefend, naarmate de Congre-

gatie andere beweegredenen om goed te handelen, zooals plichtbesef en

geweten , in minachting heeft gebracht. Aan den eenen kant heeft de Kerk

alles gedaan om den mensch het handelen af te loeren, hot was dus

heilzaam dat aan den anderen kant het geloof, dat tot werkzaamh(Mii

noopt, een tegenwicht vormde.

Aan den zachtzinnigen geest zijner geheel Indische zedeleer heeft het

Buddhisme zeker voor een niet gering deel zijne overwinningen lo dankon,

maar het zou niet tot volken van gan.sch ander ras en vreemde zeden

zijn doorgedrongen, hadde de Kerk niet een viijzinniger beginsel gehuldigd

dan de aanhangers van den ouden godsdienst. Toen de Arische Indiërs

hun geloof en zeden onder onarische volken verbreidden, toonden zij wol

met der daad te begiijpon, dat er tweeërlei i\i'yaschap bestaat: een iiatio-

Lotoj 202; vgl. 212.

' Burnouf t. a. \>. voegt er bij «van vroedheid" , doch dat berust n\> eene verkeerde Iczinfr.

• l/)tU9 248.
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naai en een geestelijk. Maai' zij beschouwden het als een vereischte dat

niet de religie ook de maatschappij der te bekeeren volken veranderde.

De Kerk daarentegen heeft, sedeit de dagen van Acoka, aan 't beginsel

van mensclielijke broederschap een veel ruimer en vrijzinniger toepassing

gegeven; ze heeft liare leer medegedeeld zonder te pogen de maatschappij

van geheel vreemde volken te vervormen naar een Indisch voorbeeld. De

toepassing van genoemd beginsel verdiende met gunstigen uitslag bekroond

te worden, en de vruchten zijn niet uitgebleven. *

' J)it gevoelen is niet 'm tegenspraak niet de mecning van Rhys Davids B 150: «It is

"jn-obable , however , tliat the absence or jiresence of any particular belief had less to. do witli

the spread of Buddhism thau the organization of its Order " Ook de inrichting der Orde

,

waarvan hier sprake is , heeft stellig niet weinig tot de verspreiding der leer bijgedragen.

--^"^^^
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