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D E 11 D E BOE K.

DE S A N G H A.

HOOFDSTUK I.

Monniken en Heremieten.

In iiidië dagteekent liet bestaan van beilelnioiiniken en hereiuieten,

lieden welke de woelige maatschajipij verlieten eni zieh aan een zuiver

geestelijk en bespiegelend leven te wijden, van zeer ouden tijd. Zwervend(!

asceten vindt men vernield in de Braliinana-literatuiir, onder de bena-

mingen van Caraka's en (^ramana's, en van een meester der Caraka's

wordt er gesproken, hoewel niet met achting, in eene der jongere lieder-

bundels van den Weda. ' liet Aitareya-Brahmana haalt een lied aan

waarin eene zijdclingsche afkeuring van de zucht om zich aan het familie-

leven" te onttrekken niet te mi.skennen valt. - liet kan ons dus niet

vei"wonderen dat wij reeds in de oudste wetboeken eene lange reeks van

voorschriften voor de levenswijze der versehillcmde klassen van wcreld-

verzakers aantreflen.

In 't algemeen mag men beweren , dat een bespiegelend en min of

' Wfijasaneyi-SauliitA 30, 18.

' .\it. Br. 7, 13, 7. Ook de blijkbaar zeer oude sage van Jaratkürii in Mahü- Bliarata

I, 1056, rgg. cii 1820, vgg. , i» dienstbaar gemaakt aan do strekking om een levenslang

celibaat te bestrijden.

II 1
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iiK'iT asri'tiscli li'ven Ix'.schüuwd vvenl als liet waardig besluit van tle moeite-

volli' levenstaak van den Arya. Zelfs de opvoeding van den jongen Arya.

vooral den bralinuianschen. zooals de wetboeken die voorschrijven, was

minder berekend oin hem te vormen tot een nuttig burger der maat-

schappij , ilan om hem voor te bereiden voor een zuiver geestelijken

levenswandel in het verschiet. Wel is waar eischte de wet dat de jonge

man, na volbrachte studie, in 't huwelijk zou treden en het geslacht

voortplanten, dat hij burger en huisvader zo>i worden, maar dat leven in

en mot de gewone maatschappij \vei(l tevens meestal voorgesteld als een

harde plicht, geenszins als iets begeerlijks.

Waar de invloedrijkste klassen van een volk het femilieleven in dat

licht beschouwden , kan het niet bevreenulen dat men uitzonderingen op

het verplichte huwelijk toeliet; uitzonderingen die, ware de natuur niet

sterker dan de leer, den regel te niet zouden gedaan hebben. «Ieder

Arya is ten strengste gehouden aan tle verplichting om na volbrachten

studietijd een burger der maatschappij te worden, maar iedei" mag ook,

desverkiezende , aan dat streng gebod zich onttrekken", ziedaar het kort

begrip van de Indische wet, die in hare halfslachtigheid de waardige voor-

loopster is van de Buddhistische leer dat alle bevestigende oordeelen af

te keuren en alle antinomieën toe te laten zijn. Verkiest dus een Arya

altoos student, brahmacdrin, te blijven, dan is het hem onverlet, mits

liij levenslang ten huize van zijnen leermeester wone of, na diens dood,

bij diens familie. ' Volgens sommige autoriteiten is deze voorwaarde niet

eens noodzakelijk, en mag iemand, wanneer hij zich zelven door zijn leven

als student \oldoende gereinigd eii lijp acht, onmiddellijk een huislooze

asceet of monnik ^ worden. Reeds hieruit kan blijken dat de student

eigenlijk een monnik hi spe is en dat het ofliciëel voorgeschreven huwe-

lijksleven moet beschouwd worden als een onaangenaam intermezzo.

' Apastamba II, 9, 21, 6; Manu, 3, 247; Gautama 3, 7. Lijnrecht het tegendeel

wordt in de sterkste uitdrukkingen voorgeschreven in Mauu 6, 35—37.
' Zoo verklaart de uitlegger den regel van Apastimba II, 9, 21, 8. Ook Manu 2, 248

en Gautama 3, 8 laten dezelfde uitlegging toe
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Aangezien (ie Buddhistische kadet-nionnik, de (^JraiiianiTa (il. i. kleine

asceet) slechts de copie is van rlen Brahmacarin , en de gewijde monnik

de tegenhanger van den Sannyasin, ' is het van l)elang de voorschriften

voor de studenten en monniken op te sommen. -

1. BUAHSIACAHIXS. MONNIKEN. M O N N I K ü li L) E N.

DE SANG HA EN ZMN GRONDWET.

De studietijd van tien Arya begint met eene plechtigheid , upaitaijana

genoemd, welke naar den gewonen regel plaats heeft in het achtste, elfde

of twaalfde leven.sjaar. al naarmate de knaap tot eene brahmaansche, vorste-

lijke of Waigyasche familie behoort. Intnssclien is de termijn voor 't Ujia-

nayana nog niet verstreken viuirdat de brahmaan 1(3. ile ridder 22, de

Waifva 24 jaren telt. De leerling moet bij den meester aan huis wonen;

moet dezen gehoorzamen en dienen. Een zijner duurste plichten is het,

eene onbevlekte kuischheid te bewaren ; hij mag geen vrouw aanraken of

aanzien, indien zijne kuischheid daarbij gevaar moclit loopen. Hij moet

er ernstig naar streven, zijn tong, maag en handen .steeds in toom te

houden. Dobbelspel, vernederend dienstwerk, het zich toeëigenen van

dingen die hem niet aangeboden zijn, het deien van levende wezens,

scherpheid in woorden, dit alles is hem ten sti'engste verboden; evenzeer

het gebniik van sterken ihank en wijn. althans aan brahmanen. Hij

moet zich ontliouden van zout, honig, vlee.sch en kruiderijen; niet over

dag .slapen; geen parfumerieën gebruiken; niet zich opschikken of zalf ge-

bruiken; in 't algemeen alles vermijden wat wcekelijkheid bevordeicu kan;

zoo ook dans, zang en snarenspel. Voor alles wat onwelvoegeüjk staat,

voor slechte manieren en oneerbiedigheid, zooals spuwen, ge(Hiwen, scha-

terend lachen, wachte bij zich /.oigvuldig. Wanneer bij ddor zijne mecT-

deren wordt aangesproken, moet hij eerst opstaan alvorens te antwooiilen.

Hij liehooil een lager zetel in te nemen ilan zijn leerinei'ster, vroi'gei'

' Ook pariwrdjaka , hhiksim, tjali , mukla gciiociml.

' Uitvoeriger te vimlen iii Ap.ist.iiiibn 1,1; Maiiii 3; rraiitnm.i 2.

•1*
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(111 tl' ;>t;uiii cii liiter iiiuif bi'il te iraaii. Hij moet zieli beijveren te doen

wat zijnen meester aangenaam en dienstig is, want dez.e is zijn geestelijke

vader. Zelfs de naam van den meester of diens verwanten moet hem te

dierbaar zijn om dien nit te spreken. ' Wat zijn uiterlijk voorkomen be-

treft, moet hij zijn haar in een vlecht opgewonden dragen of wel liet

geheel afscheren met uitzondering van een liaarhos op de kruin van 't

hoofd. Zijn opperkleed bestaat uit de vacht van een antilope, bont hert

of l)ok; het onderkleed is van hennep, linnen, boomschors, wol, onge-

verwd katoen , of wel een taankleurig kleed , namelijk roodgekleurtl met de

verwstof van een boom, voor een brahmaan; met meekrap, voor een

Kshatriya; met geelwortel, voor een Waicya.

Een der eigenaardigste verplichtingen van den student is dat hij dage-

lijks zijn voedsel moet bedelen. Wat hij op die wijze opgaart biedt hij

zijnen meester aan en eet zelf niet voordat liij daartoe van dezen de ver-

gunning gekregen heeft. Is de meester afwezig, dan moet de leerling

aan diens gade of zoon , aan een medestudent, of ander achtenswaardig

persoon , verlof vragen om zijn maal te gebruiken. Hij behoort zwijgend

en zonder gulzigheid te eten.

Voor de studie van eiken Weda werd gewoonlijk twaalf jaar noodig ge-

acht. Daar men niet verplicht was om meer dan één Weda te leeren,

kon een bramaansch jongeling oji twintigjarigen leeftijd zijne studie vol-

tooid hebben en huiswaarts keeren, ten einde onmiddellijk daarop een

huwelijk aan te gaan en liet tweede stadium der levensbaan in te treden.

Zoo dan bestond de opvoeding van den jongen Arya ten deele in regel-

matige .studie, maar was ze anderdeels niet minder ei' op gericht hem ont-

houding, ingetogenheid en gehoorzaamheid te leeren ; daarbij was hij een

bedelaar in den letterlijken zin des woords , zoodat kuischheid ^ en armoede

tot de hoofdvereischten in het leven van den Bralimacarin behoorden.

' Is het onvermijdelijk den naam te noemen , dan {.'ebruikt men eeu synoniem.

^ J)e inheemschc term is brahmacarija , dat eigenlijk geestelijken wandel in 't algemeen

aamlnidt, doch vaak, vooral in later taalgebruik, in den bejierkten zin van kuischheid wordt

genoineu.
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Voor dengene die levenslanir P>rahniac;'irln verkoos te lilijven, hieven

ook de liovenvermelde voorsclirlften gelden. Vun den zoodanigeii verschilt

de bedelmonnik in engeren zin, cle /jliiksJiii, hoofdzakelijk slechts daarin,

dat deze laatste niet aan een leermeester te gehooizameii heeft. De

regelen waaraan de Bhikshu zich te houden heeft kunnen in 't kort aldus

samengevat worden: ' hij bezit huis noch have; hij leidt een zwervend

leven, behalve in het regenseizoen, als wanneer hij eene vaste verblijf-

plaats moet hebben: hij bedelt in de dorpen om zijn levensonderhoud, en

wel slechts eenmaal "s daags ; hij moet alle begeerlijkheid laten varen

,

zijn tong, zijn oogon en zijn handelingen in Ijeihvang hebben, en de ge-

strengste kinschheid in acht nemen : hij draagt een kleed om zijne naakt-

lieid te bedekken, of wel een weggeworpen laji na dien eerst gewasschen

te hebben ;
- hij mag geen twee nachten achtereen in hetzelfde dorp

veiifleven , behalve in 't regenseizoen; hij moet zijn hoofil kaal scheren of

een lok op de kruin dragen; hij wachte zich zaden te beschadigen of eenig

schepsel leed te doen, onverschillig of het eene goede of kwade gezindheid

jegens hem toont; iiij onthoudi' zich van alle handelingen met een bepaald

doel; zonder zich te hechten aan wat waar of onwaar is, aan vreugde of

smart, aan de Weda's, aan deze wereld en de toekomende, zoeke hij

den Geest. '

Gelijk men ziet, zijn de student en di' monnik in aard aan elkaar

verwant , zoodat de eerste beschouwd mag worden als een jonge monnik

onder toezicht , de laatste als een volwassen en op zich zelf staande Brahina-

cArin. Het is den monnik niet bepaald verboden, zoo hij wil, li'ssen van

wijsheid op te vangen uit den mond van andere wijzen. Hij kon dat

doen zonder zijne zelfstandigheid piijs te geven. Het is niet onwaarscliijnlijk

dat menige monnik de vrijwillige volgeling werd van een of ander he-

roemden leeraar, en dat licilen van dat slag '\r_ kein vonuilen van hijzon-

dere .secten , die zich na den dood van den vereerden voorganger of mis-

' Gautama III ; Arastaroba II, 9, 21, 9—17; Manu fi, 41—86.

' Volgeus Apastainba II, 9, 21, 12 mai; de bedelmonnik ook naakt loopcn.

* Of, wat o[) hetzelfile neerkomt , Icere zijn eif^en ware wezen begrijpen.
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scliicii reeds liij diens leven ontwikkelden tut genootschappen niet oen

eigen reglement, tot aaneengeslotene monnikortlen met bijzondere onder-

scheidingsteekenen.

Wanneer de eerste monnikorden in Indië ontstaan zijn , laat zich voor-

alsnog niet bepalen. Zooveel is zi'ker dat Afoka drie van zulke broeder-

schappen duidelijk onderscheidt: ' de Buddhistische die bij uitnemendheid

als de Sangha bestempeld wordt; de lirahmaansche der Ajiwika's, ^ en

die dei' Nirgranlha's of naaktloopende .laina's. Juist dezelfde drie komen

(iiik in de oudste oorkonden iler Kerk herhaalde malen voor, zoodat na

een tijdsverloop van ruim 2'/, eeuw ' (Ui toestand geene verandering had

ondergaan, tenzij men aanneemt dat de opstellers dier boeken van geen

onder toestanden dan die der 3iii' eeuw vóór Chr. heugenis liadden. Hoe

het zij, volgens de berichten in de canonieke geschriften voorkomende,

tierden de Ajiwika's reeds welig in do dagen toen de Buddha op aarde

verwijUle; met een hunner, Upaka , had hij eene gedenkwaardige ont-

moeting, nog vóórdat hij te Benares het rad der wet in beweging had

gebracht. Wat de Nirgrantha's betreft , stellen de oudste boeken hen ge-

durig voor als gewetenlooze en gevaai'lijke mededingers. Menige instelling

der Kerk is, volgens de uitdrukkelijke verklaring der gewijde schrift, met

of zonder wijziging van andere orden overgenomen ; zelfs het houden van

den Sabbath of Uposatha ' en de daarbij behoorende predicatie is aan een

bij andere secten heerschend gebruik ontleend. De geschiedenis van die

instelling wordt in hoofdzaak verhaald ^ als volgt.

Eens verwijlde de Heer bij Rajagrha op den Gierentop. Te dier tijde

placliten de monniken van andere gezinten op de dagen van volle maan

,

' Op de zuil van Delhi (Cuniiinghiim Corjius Iiiscriijt. Iiidic. , PI. XX).

' Dit woord zal wel al' tu leideu zijn van itjiieam, levenslang (nl. brahmacdrin blijvende).

Altoos in de veronderstelling dat de Singhaleesche opgaven jnist zijn; A9(ika werd tot

koning gewijd 218 jaar na 't Nirwana; de inscriptie van Delhi valt in het 28e jaa,. „a zijne

kroning; hierbij heeft men de 45 jaar te voegen, die geacht worden verloopen te zijn tusschen

den aanvang van 't meesterschap en den dood van den Buddha.

' Bij de Noordelijken: Poshadha , wat niets anders is dan eene mislukte Sanskritiseering

van een Prakrit posadka.

" Maha-VVag-a 2, 1 vg.
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den dag van nieuwe maan ' en op den 8''"" van elke maandhelft te ver-

gaderen en ecne pi'edicatie te limnleu. Dan kwamen de menscheii em de

preek te liooren, en zoodoende vvei'den zij met die monniken van andere

gezinten ingenomen , waarvan liet gevolg was dat deze zich eenen groeten

aanhang verwierven. Toen kwani hï] den koning van Magadlia. lÜmbisara,

terwijl hij eens in de eenzaamheid zicii aan gepeins overgaf, de gedaciite op,

dat , wijl de monniken van andere gezinten op gezegde dagen vergaderden

en predikten , en zich zoodoende eenen aanhang verwierven , het goed

zou wezen indien de Cakyazonen dat voorbeeld volgden. Mij lieguf zich tot

den Buddha en deelde dien liet denkbeeld dat bij hem opgekomen was

mede. Na door eene stichtelijke toespraak van den Heer verkwikt en

opgewekt te zijn, nam de koning zijn afscheid. Naar aanleiding van dit

geval riep de Meestei' zijne jongeren bijeen, en zeide, na eene stichtelijke

toespraak gehouden te hebben, aldus: ))Ik geef u vergunning, monniken,

om te vergaderen op den dag van volle maan , van nieuwe maan en op

den 8^'«" van elke maandhelft." Ten gevolge van deze vergunning ver-

gaderden de monniken op gezegde dagen , docli zaten dan zwijgend neder,

zoodat de menschen die gekomen waren om naar de pi'edicatie te luisteren

zeer verstoord waren en klaagden dat de Cakyazonen in de samenkomsten

op de Sabbathdagen zwijgend nederzaten als stomme varkens , li'r\\ijl zij

voor de vergaderde menigte Ijehoorden te ]iredik(,'n. De monniken, die

deze klachten hoorden, deelden de zaak aan den Meester mede, en het

was naar aanlei(Hng hiervan dat de Heer tot zijne jongeren zeide: »Ik

vergun n, monniken, In de samenkomsten op gezegde dagen een preek

te houden."

Hetzij men aan <Iit verhaal historische waarde (ockcnne of ontzegge, in

elk geval moet men erkennen dat de Kerk t{Mi aanzien der instelling van

den Uposatha niet de minste; aansi)raak maakt op oorspronkelijkbi'id. V.u

dit is niet het eenigste voorbeeld. De gansche inrichting der bi'oedei'schap,

het geheele samenstel van verordeningen voni' de monniken en nnnni'n is.

' Kigenlijk op den dn;; wanrop ile nudo i:u nicuwi' ina.md te zamon vallen.
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im-.ir de voorstelling ilcr canonielse boeken, als hij toeval tot staml ge-

komen. De Meester is niet zoo zeer een wetijever, als een handhaver

der wet; hij denkt weinig of geen verordeningen uit, hij bekrachtigt slechts

de publieke opinie ; wat d(,'ze afkenrt, verbiedt ook hij; wat deze goed-

keurt, verheft ook hij tot regel voor zijne volgelingen. Wel is waar

spreekt liij nu en dan ' van de door liem-zelven uitgcvaai'digde voor-

schriften van geestelijke tucht, vervat in het Pratimoksha, doch juist die

voorschriften waren, indien het gezag van den canon niet te verwei'pen

is, regelen van gedi'ag die door verschillende soorten van asceten of in

elk fatsoenlijk gezelschap op ])rijs werden gesteld en niet dan ten gevolge

van toevallige omstandigheden ook voor de zonen en dochteren Qakya's

verbindend werden verklaanl.

De verhalen of dogmatische fabelen - aangaande den oorsprong, of liever

de invoering der verschillende voorschriften van tucht, munten niet uit

door verscheidenheid. De meeste artikelen van het Pratimoksha zijn te

danken aan het voortdnrend wangedrag van G monniken. ^ Het eigen-

aardige van deze guiten is tiat zij altoos te zamen optreden, even als de

dvvarsdrijvende dwaalleeraars, om eene of andere onbetamelijke handeling

te verrichten. Het gewone beloop der vertelling is dat de meer bezadigden

onder ile broeders of andere lieden aan hunne verontwaardiging over de

handelingen der Zessen lucht geven; men vertelt het geval waarvan de

wereld schande si)ieekt aan den Buddha, die de zaak ook schandelijk

vindt , den schuldigen eene beri.sping toedient en de overigen verbiedt zich

dei'gelijke handelingen te veroorloven. Een paar voorbeelden zullen vol-

doende wezen om den aard dier verhalen te kenschetsen.

Op zekeren tijil * waren de Zessen zoo onwelvoegelijk , bij 't eten de

geheele hand in den mond te steken. De menschen spraken er schande

' O. a. Maha-W. 2, 3, J.

' Iii Siitfa-Witliauga, alsook gedeeltelijk in Malia- en Culla-Wagga.

' De zes komt nieernialeu bij ile Indiërs als ongcluksgetal voor; zoo wordt de zesde d.ag

na de geboorte bijzonder gevaarlijk geacht voor de kinderen: die dag is verpersoonlijkt in de

gevreesde godin Shashthi, een vorm van Durgd.

' Sntta-W. II, bl. 195.
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van; de fatsoenlijko monniken vonden die handelwijze eveneens zeer onge-

past en vertelden de zaak aan den Meester, die onmiddellijk eene vergade-

ring belegde, de Zessen berispte en daarop rlezen regel van eene beschaafde

opvoeding uitvaardigde: bij 't eten niet de geheele hand in den mond te

steken. Op gelijke wijze wordt verhaald hoe de Zessen eens bij 't eten

smekten, welk merkwaardig voorval aanleiding gaf tot de uitvaardiging

van 't verbod om l)ij 't eten niet te smekken.

Onder deze verhalen, welke de strekking heijben om de aanleiding tot

de opneming van ilit of dat artikel in 't reglement te vei'eeuwigen of te

rechtvaardigen, komen er verscheidene voor die volstrekt niet stroken

rnet den waren inhoud van een artikel , wel met een averechtsche uitleg-

ging er van. Zoo is er een artikel ' hetwelk in de duidelijkste bewoor-

dingen voorschrijft dat een geestelijke niet als een indringer ziih neer zal

zetten in een huis waar een gezelschap aan 't eten is. De uitleggers

maken daarvan ilat de monnik niet in een huis zal neerzitten waar twee

echte lieden slapen, en verhalen eene geschiedenis hoe de hoogwaarden

C^kyazoon Upananda met een andermans vrouw in de slaapkamer gevonden

wordt en in s|iijt van de veitoogen des huisheers niet verkiest heen te

gaan. Het geheele vertelsel berust op eene verkeerde tekstverklaring , en

is dus vei-zonnen door lieden die den tekst niet overal meer verstonden.

Dat er dergelijke ontmoetingen tusschen huisheeren en lieiligen wel eens

hebben plaats gehad, ontkennen we natuurlijk niet, doch de o]istel-

lers van 't verhaal behoefden ilaarover niet uit de overleveringen van

't verleden te putten; ze moi'ten de voorbeelden dichter bij gevonden

hebben.

Alle schijn-historische toelichtingen die gegrond zijn o]) een niisverstan<l

van den tekst des reglement'^, zijn niet alleen verzinsels, maar ook vooi-l-

brengselen van een latiT tijd. Sommige blijken van onwetendheid van de

opstellers van de beide Wagga's en den Sntta-Wibhanga zijn van ilien

aard dat ze onverklaarbaar zijn, liiOialve in de v(!roTid('isti'llin;j dat

Patiraokklin PAcittiya 4.3; .Sutt.i-\V. II, 1)1 Ut.
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njenoeiiide werken ' van veel later dagteekening zijn ilaii liet regle-

ment zelve.

Het reglement van tucht vonr monniken en nonnen, dat men als de

grondvv'et der orde beschouwen moet, is bekend omler den titel van Prati-

moksha, in 't Pali: Patimokkha. - De beteekenis van dezen titel was den

opsteller of opstellers van den Maha-Wagga ^ ten eenen male duister. Dit

feit, gevoegd bij hetgeen reeds gezegd is omtrent de averechtsche verkla-

ring van zoo menig artikel geeft ons het recht, te besluiten dat er tus-

schen de vaststelling van het reglement, althans in hoofdzaak, en de ver-

vaardiging van de overige boeken van den Winaya een lang tijdsverloop

ligt , welliclit van een paar eeuwen. '

Een ander bewijs voor de betrekkelijk liooge oudheid van 't Pratimoksha

kan men putten uit de groote overeenkomst tusschen de Noordelijke en

Zuidelijke redacties dezer grondwet van de Kerk. Wel is waar is er ver-

schil in het aantal en de volgorde der artikelen, ^ doch het is onbeduidend

als men het groote onderscheid dat er anders tusschen de canonieke ge-

schriften der Noordelijken en Zuidelijken bestaat in aanmerking neemt.

' Ze maken een voornaam bcstanilJeel uit van 't Winaya-Pitaka , cl. i van ilie afileeliug

(Ier lieilige schrift welke Winaya of Discipline tot onderwor|) heeft.

^ De Palitekst is nitgegeven door Prof I. Minajevv, met eene Russische vertaling; deze

uitgave omvat ook liet reglement voor de nonnen; eene andere uitgave, alleen van 't voor de

monniken bestemde gedeelte, is bezorgd door J. F. Dickson M. A., in Journ. Roy. As.

Soc. VIII, )). 62—130 (new series), benevens Eugelsche vertaling. De Sutta-Wibhanga, die

alle artikelen van het Prfitim. aanhaalt, is uitgegeven door Dr. H. Oldenberg, aan wien men

ook de editie van de beide Wagga's te danken heeft.

' Zie aldaar 3, 3, 4. Mokkha wordt daar verklaard als "voornaamste", zoodat men het

aanzag voor Skr. mukhya (maukhija). Alle zijn het daarover eens dat deze verklaring naar

niets lijkt. Buddhagosha haspelt allerlei afleidingen dooreen, doch schijnt ergens gehoord te

hebben dat het woord iets uitdrukt wat naar "beschermen" (piUi) zweemt, hoewel hij dit

pdti wederom verwart met de partikel ^^//j en pdiïmokkha ; zie Miuajew, Prutimoksiia-Sutra

,

p. I , uoüt.

* Eene volstrekte tijdsbepaling is hiermede nog niet gewonnen ; het gevoelen van Dr. Olden-

berg omtrent dit punt vindt men in diens uitgave van Mahü-W., bl. XX.W'II.

' Het Prat. voor de monnikeu telt in de Püli-redactie 227 artikelen, in de Chinecsche

250, in de Tibetaansche 253, die welke in de Mahawyutpatti gevolgd is, 259. Van den

Chineeschen tekst is eene vertaling geleverd door Rev. S. Beal in diens Cateua of Buddhist

Scriptures, p. 204; van den Tibetaanschen , eene inhoudsopgave door Csoma Körösi in Asiat.

Researches, vol. XX; de opgaven aan de Mahawyutpatti ontleend komen voor bij Minajew.



D i; SAN (i 11 A. I I

De Pèli-redactio mag men ïerust voor di' oiuiste homlen, al was liotmaar

omdat ze de minst omvangiijkc is; èn in nmvanp: èii ia de volgorde komt de

Chineesclie haar het meest nabij; vei'der afstaan de twee andere redacties.

Daar in een volgend hoofdstuk de inhoud van 't Pratimoksha volledig zal

medegedeeld worden en it dan gelegenheid zal zijn om de voornaamste

onderlinge afwijkingen in tle verschillende redacties te vermelden , zullen

wij hier niet verder in bijzonderheden treden.

Het is door den Heer verordend, lezen we, ' dat het reglement twee-

maal in de maand, op den l'posatlia van den IS"*™ (of 14''™) van elke

maandhelft in eene kapittelvergadering van ten mmste vier personen moet

worden afgelezen, of eigenlijk opgezegd. Aan 't einde van ieder afdeeling

of titel vraagt de monnik ilie hot foi'nuilier opzegt, of soms iemand onder

de aanwezige eerwaarde broeders een dor artikels overtreden heeft; zoo ja,

dan moet de zonde openlijk in de vergadering gebiecht worden; zooneen,

diin wordt de aflezing der artikelen voortgezet. Het reglement strekt dus

tevens als formulier voor openlijke biecht. Aangezien echter elke zonde

tei-stond moet gebiecht worden en het formulier slechts tweemaal in de

maand voorgelezen wordt, is het klaar dat de telkens herhaalde vraag of

een der aanwezigen zich schuldig voelt, meer eene plechtige vermaning

is dan een gewetensonderzoek. ^ In hoofdzaak is en blijft het Pratimoksha.

naar vorm en inhoud, een reglement van tucht, opgesteld geheel en al

in den geest van een politiereglement, bevattende eene opsomming van

verschillende misdrijven on overtredingen onder rubrieken gerangschikt en

met opgave van de sti'af of boete voor elk vergrijp.

Het is van belang het ware karakter van de vei'ordening niet uit het

oog te verliezen, omdat men anders niet vei^wachten mag ooit den oor-

.sprong der benaming te zullen kunnen oi)sporen. Dienaangaande zijn de

geleeiden het nog niet eens. Alleen is het volkomen gewis dat de op-

.stellers van Mahii-Wagga geen ll;iuw dmklieeld er meer van haddiMi.

' Maha-W. 2, 4, 2.

* Van (laar dat ilf ucnstplijkcn vórtr ilcn aanvang van dn voorlozinff onderlinir bicrliton.
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Dl' schrijver van een vennaiinl werk ' der Noordelijke Buddhisten komt

tot de ^^lotsoni dat het woord af te leiden is van pratimuc, laten varen,

en dat het reglement zoo genoemd is omdat men niet behulp daarvan de

zonde laat varen. Maar in de taal der oude Buddhistische geschriften

gebruikt men in dien zin uitsluitend jmimiic, niet prutimuc. Ook laat

zich met de opgegeven beteekenis volstrekt niet de samenstelling ^^raiiVwoi-sAa-

samicara-samwrta rijmen, want samuHira is hoede, bescherming, behoed-

zaandieid, en samwrta
,

gedekt, beveiligd, beschermd. Er ligt dus in

prüfimoksha het begrip opgesloten van iets dat geschikt is om als be-

dekking of beveiliging te dienen. Vermits liet woord, krachtens zijne

etymologie, beteekenen kan «iets wat men aantrekt, aandoet, uitrusting",

hetzij een kleed, of een pantser, harnas, en vermits synonieme termen,

zooals kawaca en kaficuka, buis, wapenrok, pantser, ook overdrachtelijk

gebezigd worden, ^ ligt de gevolgtrekking voor de hand dat het met

prdtimoksha of pratimóksha evenzoo gesteld is. Ter bevestiging kan

strekken dat de Bodhisatwa ' gezegd wordt te zijn sannahasusannaddha-

warmitakawacita , d. i. goed uitgerust met eene wapenrusting, geharnast,

gepantserd." Daar nu verder een van de meest gewone termen om «be-

scherming, beveiliging" uit te driüvken, namelijk rakshu, in meer be-

perkte toepassing zoowel een amulet, tooverformulier, als politie, zorg

voor de publieke veiligheid aanduidt, zou het niet onmogelijk zijn dat

Pratimoksha-Sütra eene handige wijziging was van rakshd-sutra
,

politie-

' Abhi(iharmako9awyfikhj'ri door Ya9omitra, aangehaald door Minajew Prat. S. bl. 121.

Ook deze schrijver haspelt allerlei verklarin^'en dooreen, eene zuiver kunstmatige, volgens

welke prdCi gescheiden wordt in pra, vooruit, vóór, en ati, verder; eene andere, op zich

zelf niet onmogelijke, volgeus welke prdli voor praü staat; zulke eene lauge a is aan

't Pri'ikrit eigen, en daar de Sanskrittermen der Noordelijke Buddhisten uit een Prakrit in

't Sanskrit overgezet zijn, en gewoonlijk met de grofste ouwetendheid , zou zulk een gedrocht

in 't schijnsanskrit van den Noordelijken canon niets bevreeradends hebben. Jlen vindt trouwens

ook de spelling met de korte a. Neemt men de u als jnist aan , dan is priilimois/ia een

adjectief dat beteekeut "behooreude tot praiimokslia, van yj."

' Kaïcaca is bepaaldelijk een beschermend tooverformulicr ; kaücuka, in dharma-

kaücuka, het pantser der deugd.

= Lalita-Wistara 217.
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reglenit'iit ,
' lietgcuu niet wegneemt dat hot Piatiiiioksha tevens als een

pantser ter afwenng van ile aanvechtingen iler zoniie, een ondoordringbaar

harnas bij de onverhoedsche aanvallen van Miira, kon beschouwd worden.

ti. HEREMIETEN. ASCETISCHE LEVENSREGELEN.

Van de eigenlijk gezegde bedelmonniken. Bhikshu's, der Indische wet-

boeken zijn te onderscheiden de heremieten, ilie in de wildernis een

strenge levenswijze volgen, ten einde zich te spenen van de wereld en

zich voor te bereiden voor den hemel. - Ofschoon het hun geoorloofd is

hun voedsel te bedelen, ^ doen zij zulks toch alleen bij wijze van uit-

zondering. De regelen voor hun gedrag, zooals ze beknopt in Gautama's

Wetboek * opgeteekend staan, zijn de volgende:

De heremiet leeft in de wildernis, zich voedende met wortels en

vi'uchten, en zich oefenende in ascese. Hij moet een vuur aanleggen

volgens den regel der ^ramana's (om daaiü|i ile morgen- en avondofter-

anden te bereiden). Hij eet wilde gi'oenten ; moet regelmatig eei' be-

wijzen aan de goden, de geesten der afgestorvenen, de menschen, de

Bhïita's, ' en de Zieners (die den Weda geopenbaard hebben). " Hij be-

' In (Ie verwarde aanteekeniDgeii van Binldhaghoslia eu Ya9omitra beiile schemert het zoo

llauwtjes door dat er oudere verklaringen moeten bestaaii hebben , waarin aan Prutira. de bc-

tcckeuis van rakihd toegekend werd , ofschoon de eerste niet schijnt begi'ejien te hebben dat

de bron waaruit hij putte pdti := rakkhati bedoelde , niet een samengesteld pdtirakkhali

De laatste heeft eenig besef dat praümoksAa dient om "lichaam en woorden" te beveiligen

In 't voorbijgaan zij o|igemerkt dat men uit het Dhuinmapada .Str. 375, waar 't woord voor-

komt, niets kan opmaken; het kan daar een als substantief gebezigd adjeciief zijn en

zeer wel het zoo getitelde reglement aanduiden. Daarenboven is het vers een inlapsel, watit

in 't voorgaande wordt er gezegd dat cén ding het voornaamste is, terwijl in de overcompleete

strophe wel -^ dingen opgeteld worden; dat éene is: zich deugdzame vrienden te kiezen.

' Zij worden gewoonlijk VVaikhanasa of VVilnaprastha genoemd.

' Manu C, 27.

• Gautama 3, 21—35; vgl. Apastamba II, !), 21, 18 vgg., en Manu, «, 1-29.

• D. i wezens, schepselen; de term omvat lucht- en aardgeesten en de dieren

• In Apastamba 11, 'J, 24, 13 vg. wordt gezegd dat de Zieners met Hruhnia de wereld

geschapen hebben en dat hun lichamen als luisterrijke sterren aan deii hemel glanzen Men

ziet dat de Weda al het zicht- en weetbare omvat, alle verschijnselen op materieel en

geestelijk gebied. De Dharma der Buddhisten is net hetzelfde, verschilt van Weda alleen

in klank.
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hoort gastvrij alle iiienschen te ontvangen, behalve dezulken met wie het

verboden is om te gaan. Hij mag des noods het vleesch nuttigen van

dieren die door roof'diei'en gedood zijn. Hij mag niet in een dorp komen,

noch een zaadveld betreden. Hij (haagt zijn liaar in vlecliten en ge-

bruikt tot kleeding booraschors en dierenhuiden.

Hoezeer de heremieten wegens hun levenswijze als (^ramana's te be-

schouwen zijn, vertoonen zij minder punten van ovei'eenkomst met de

Buddhistische wereldverzakers tlan de Sannyasins. Veeleei' mag men ze

houden voor de evenbeelden der vleihUlragendo Agnika's of Jatila's, waartoe

de 3 Kapyapa's van ttaya, Nadi en Uriiwilwa behooren. ' Daar nu ile

Agnika's, gelijk wij later zien zullen, zonder proeftijd tot de broederschap

der Qakyazonen Nvorden toegelaten . mag men de gevolgtrekking wagen

dat in den boezem der Congregatie de hoi'emiet hoogelijk geëerd werd en

op nagenoeg gelijke lijn gesteld met den monnik. Beide, de heremiet en

de monnik, hebben dan ook dit gemeen dat zij in hoogere of mindere

rnate een stelselmatig ascetisme ter bereiking van hun einddoel noodig

achten.

Een voUedigen cursus van ascetische levensregelen bezitten de Buddhisten

in de Dhutanga's, ^ wier aantal bij de Zuidelijken 13 bedraagt, bij de

Noordelijken 12. Wij zullen ze een voor een behandelen en daai-bij de

in Palibrnnnen gebruikelijke rangorde volgen. ^

I. Het dragen van een kleed uit lappen die men van een vuilnis- of

zandhoo)! heeft opgeraapt {pdnsukülika). Het is er verre van af dat de

' De Kacyapa's of Kacyapa's moeten volgens de regeleu Jev mythologie heremieten zijn,

want Ka^yapa is de Prajapati , de Aartsvader en Schepper, en valt dus met Brahma samen.

Nu is Brahma een heremiet, met langen baard, volgens heerschend gebruik. De monnik,

Sannyasin, die geschoren moet zijn, staat in de algemeene schatting op een hooger trap dan

de heremiet; natuurlijk is dus ook de Buddha hooger dan Brahma; met andere woorden, de

twee zijn één eu hetzelfde physische of metapliysische wezen in verschillende stadiën.

' üf Dhüidnga. Dhuta, dhiiia is -afgeschud"'; van daar dhütapi/'pa, iemand, die de

zonden of het zondige heeft afgeschud ; het onzijdige dhutam , dhütam beteekent "de staat

waarin men afgeschud' heeft", namelijk het zondige, de wereld. Men kan dus Dhutanga".s

vertalen met «onderdeelen der wereldverzaking". Ook aicadhiita heeft in brahmaansche ge-

schriften den zin van "iemand die van alles afstand gedaan heeft".

Hardy E, M. 0; 7:5; 97; Burunuf Tntrod. SO* ; Wassiljew B. 172; Beal Catena 256.
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iiioniiiken in 't algemeen dezen regel volgden ; noch is uien gerechtigd te

beweren dat in ouderen tijd het pelMuil^ algemeen was. Het waarschijn-

lijkste is dat alleen zij die eene sti-engere richting in ascese toegedaan

waren zich zoo schamel kleedden, en dat de Kerk ter bevrediging van

hun eisciien het gebruik toeliet en zelfs als bijzonder verdienstelijk . hoe-

zeer niet strikt noodig, erkende. De overlevering zegt dat er ééne school is,

die der Ka^yapiya's , -welke meer dan andere de Dhutanga's in acht neemt. '

Dat zal wel waar zijn — als mythe namelijk — , want alle Kapyapa's

zijn heremieten, in hun hoedanigheid van Aartsvaders of wereldscheppers.

II. Het bezitten van drie kleedingstukken (fraiciwarika , Pali tectwa-

rika). Het voorschrift van niet meer dan 3 kleedingsstukken - volgens

Vjepaald model te hebben geldt voor alle leden van den Sangha , en ieder

candidaat voor de priesterwijding moet zorgen er van voorzien te zijn.

Het is de vraag of de eigenlijke bedoeling van dezen Anga niet dit is,

dat men zich met 3 kleedingstukken moet vergenoegen. Zoo opgevat is het

voorschrift tegen weelde in kleeding gericht. Volstrekte naaktheid wordt

als onwelvoegelijk gebrandnu'rkt en is dus niet geoorloofd.

III. Geen ander voedsel te nuttigen tlan wat men als aalmoes ont-

vangen heeft (paindapatika). Wie zich streng aan dezen regel houdt

maakt geen gebruik van uitnoodigingen ter maaltijd, noch van spijzen

door de geloovigen aan de C-ongregatie geschonken, onthoudt zich in één

woord van alle weelde in spijzen.

IV. Hij 't ophalen van voedsel geregeld van iiuis tol huis te gaan. Iiij

rijk en arm. Dit is de Ix^teekenis die de Siughaleezen in den trnn

sapndCina-cArika leggen; ze lijkt intufsschen zuiver denkbeeldig; in 'tSanskrit

zou het wiKii-d luidiMi sihiipradanacdfikn . afgeleid van sampraddnacdra

,

hetwelk niet wel iets anders kan uitdrukki'ii dan «het leven van giften."

Dit verschilt niet van hetgec-n in 't vnrigi' artikel vervat is, en het is

daarom zeer natuurlijk ilat dit nomnier in de Noonlelijkc lijst ontbn'ekt.

' Hcal t. a. |). Ook volgens de Ziiiilelijke ZDn^cii.iiiniile overlevering is kiVynpa of Ka-

i;japa (Kassapa) de voornaamste verkondiger der IHiiitAiifia-tlieorie; DijmHaiisa 4, 3.

' Behoudens uitzonderingen.
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V. (TiiiliM' ilen maaltijd op ééne plaats te blijven zitten (1'ali ekdsanika).

Deze uitlegging geven fle Doktoi'en dor K(M'k aan het woord, omdat eka,

één, en dsana, zetel, beteekent. Hun verklaring berust op eene verwarring

van twee woorden beide in 't Pali dsana luidende; aikdganika zou de

Skr. vorm zijn, afgeleid van ekd(;ana, 't alleen eten. Dit is kennelijk

bedoeld, want de asceet behoort in eenzaamheid zijn maal te nuttigen. '

Misschien is de beteekenis van 't voorschrift met opzet verdraaid.

VI. Slechts van één schotel of bedelpot te eten (Pali pattapindika).

Dit artikel ontbreekt in de Noordelijke lijst.

VII. Men mag na 't vóórmiddagmaal geen ander gebruiken {khalupagcdd-

hhaktika). ^ Op echt karakteristieke wijze heeft de Singhaleesche scholas-

tiek dit eenvoudige verbod uitgeplozen. Zij heeft er in gevonden dat de

geestelijke, die het voorschrift in den lioogston graad opvolgt, alleen de

bete die hij in den nioml heeft rnag verorberen, en niets meer, al is het

eerste handvol voedsel, dat hij tot zich neemt, niet kauser. De geestelijke,

die liet voorschrift in den middelsten graad opvolgt, mag eten wat niet

kauser is. doch niets meer; degene, die het voorschrift in den laagsten

graad opvolgt, mag zoolang eten als hij op dezelfde zitplaats blijft. ' Het

is niet van belang ontbloot de aandacht op zulke uitingen van de Zuide-

lijke Kerk te vestigen, omdat deze buiten kijf zeer getrouw den ouden

geest vau 't Buddhisme vertegenwoordigt.

VIII. Te woiieu in de wildernis (drani/aka).

W. Verblijf te houden aan den voet van een boom {wrkshamülika).

X. Te leven onder den Ijlooten liemel [lïbhi/awakdgika).

XI. Te wonen oi) een doodenakker {cmdgdnika, Pali sosdnika).

' Reeds Burnouf Iiitruil. 307 teeft dit vermoeden uitgesproken; vgl. Manu 6, 59, waar

in ondubbelziunige woorden gezegd wordt dat de monnik zijn maal in de eenzaamheid ge-

bruikt. Des noods zou ook ekdsana te verdedigen zijn, doch altoos in deu zin van -liet

alleen zitten".

^ Khalu is hier op te vatten als verbodswoord, uishedhe
,

gelijk de Indische geleerden

zeggen. Pafcddbhakta kan een goed «latere maaltijd" als «na dm maaltijd" betcekeneu.

' Deze schoolschc onzin is te vinden bij Ilardy E. .M. 99.
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XII. Het nachtleger te spreiden daar waarheen men door liet toeval

geleid wordt {i/dthdsanstarika, Pali yalMsantUatika).

XIII. Te slapen in eone zittende houding {naishadika , Pali iiesajjika).

In de lijst der Noordelijken ontbreken dus N"'. 4 en () ; daarentegen,

heeft zij een ander artikel {numaüka-axgja) . hetwelk het gebruik van

vilt {namata) voorschrijft. '

Naar de theorie mogen al deze onderileelen van eene ascetische leven.s-

wijze in acht genomen worden door niuniiiken , twaalf door kadet-mon-

niken. acht door nonnen, zeven door vrouwelijke kweekelingen , en twee

door leeken, hetgeen volgens eene zeer gewone Buildhistische rekenmethode

in 't geheel 42 artikelen - oplevert. Op nonnen zijn ait. 7— Il niet

van toepassing; de drie artikelen 11—13 zijn haar zelfs uitdrukkelijk

verboden, hetgeen hierop neerkomt dat zij alleim de zes eerste voor-

schriften behoeven te volgen . en in geen geval als heremieten mogen

leven. De kadet of kweekeling mag alle in acht nemen, behalve N". 2;

zeker omdat hij nog niet gewijd is, strikt genomen niet tot den Sangha

behoort. Leeken mogen de regels in N"'. 5 en 6 volgen, doch geenen

der overige.

Het schijnt niet moeielijk het grondbeginsel der Dhutanga's te herkennen.

Ze zijn een kort begrip der ascetische levensregelen voor monniken en

heremieten. Van de 12 artikelen waaruit de lijst bij de Noordelijken

bestaat zijn d(^ 6 laatste uit.sluitcnd liestemd vooi- degenen wier neiging

hen aandreef om in de wildernis of in andere onherbergzame oorden als

strenge asceten te leven. Dat zulke heremieten deel konden uitmaken

van de broederschap, blijkt >iit ile bijzondere regelen dii.' de Duddha voor

' liet woord namntaka is den Zuidelijken niet onbekend; in ('nlla-Wiiggii 10, 10 wnnit

het den nonnen verboden uamalaka te dnigen ; in ."> , 19 wordt door den Haddha het gebrnik

er van aan de monniken toegestaan, hoewel misschien niet voor klcederen; Bnddli.ighosha

verklaart het als een uit geitenhaar vervaardigde stof. Voorts komt het in .5, 11 voor.

' Vooral de Singlialcczen verstaan de kunst om bij "t opmaken hunner chronologie hel

getal jaren van een bepaald tijdperk te doen nitdijen ; zoo laten zij bijv. de 9 Nanda's geza-

menlijk over een tijdperk van 22 jaren rcgeeren, en dezcMlcn afzonderlijk over een gelijk

aantal, hetgeen voor de regeering der NaiKhi's 4t j.'uir geeft. Meer hierover later.

II 2
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lii'ii vaststelt; ' zij liwtoii »in di' wililei-iii^: hwinlr i\>ii\\i\\k('i\" (ii rituyaka-

bliikslut). en kuuiicii gevoegolijk vei'geleki'n worden met de Waiklianasa's

(it Wanajii'astlui's. Zij moeten zor<:eii sjiijs en di'aid; in voorraad te lielj-

l)en, ot' althans die te kunnen verschallen, een vunr aan te lejrgen, de

.stei'reboelden ter beijalinii van den dat; dei' maand te kennen : alles zaken

die d<>n Wünaprastlia te pas komen hij zijne daci't'lijksche oll'ei'anden i-n

't ontvanii'en van gasten . doch volstrekt overliodig zijn voor een monnik.

Als de aanleiding tot het uitvaardigen van hijzondere voorschi'iften voor

deze soort van asceten wordt verhaald, dat op zekeren tijd eene menigte

hunner in de wildernis leefden zonder iets in voorraad te hebben of te

weten van hetgeen zoo even genoemd is. Er kwamen roovers, die de

eerwaarde mannen vroegen: Hebt gij water? Antwoord: neen. Hebt gij

spijs? Neen. Hebt gij vuur.' Neen. In welk .sterrebeeld staat nu de

maan? Wij weten het niet; enz. De roovers werden zeer boos en ran-

selden de asceten duchtig af. Daarop vertellen deze het geval aan de

andere monniken, en deze laatsten aan den Meester, die daarop bedoelde

verordeningen uitvaardigt. De ongerijmdheid van dit vertelsel springt te

zeer in 't oog dan dat het nog noodig zou wezen die in "t licht te stellen.

De ware aanleiding tot het opnemen der strengere ascetische levensregelen

zal wel geen andere geweest zijn dan dat men ook den heremieten den

toegang tot de hellleer gemakkelijk wilde maken.

Het wonen aan den voet van ec'n boom - wordt bij de priesterwijding

genoemd als een der vier zaken waarmede de morniik zich tevreden moet

slellen. maar di'wijl de Buddlia der canonieke boeken niet de eene hand

pleegt terug te nemen wat hij met de andere geeft, mag de Qakyazoon

ook eene minder harde levenswijze volgen. Nog sterker komt deze ge-

woonte van geven on nemen uit bij art. 1 , waarbij het dragen van

kleederen uit opgeraapte lompen wordt aangeprezen. Desniettemin ver-

biedt de Meester ergens * nadridckelijk dat men zich geheel en al zoo

' CuUa-Wagt'a », 6.

^ Ook in Manu (i , 2fi vermeld als een tier nianieron waarop ile WaikhanaNa woont.

' Culla-Wa<ru'a S, 10.
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kleedt — wat dit dan ook beteekeiifiii moge — naar aanleidinfj van liet

volgende voorval. Op zekeren tijd \va^^ er een monnik die geliuel in

zulk een lompenpak gestoken was en een doodskop als bedelnap droeg.

Zekere \touw schrok op dien aanblik zóó hevig dat zij een kreet slaakte,

in den waan dat haar een duivel verschenen was. D(_' menschen waren

ten zeerste verontwaardigd en zeiden : Hoe kunnen de Qakyazonen • tocli

een doodskop als bedelnap dragen , net alsof ze duivels zijn ? Men onder-

richtte den Heer van 't voorgevallene en toen zeide hij : Men moot geen

doodskop als bedelnap dragen, monniken: wie zulks doet, maakt zicii

schuldig aan een vergrijp; men raag ook niet geheel in lompen van een

vuilnishoop opgeraapt gekleed zijn: wie zoo gekleed is, maakt zich schuldig

aan een vergiijp.

Het belangrijkste van dit verhaal is dat liet eene toespeling schijnt te

bevatten op zekere schedeldragende asceten . de Kapalika's of Kapaladharins,

waarait men met eenigen grond mag opmaken dat die soort van aard-

sche heiligen en Qiwadienaai's reeds bestond in den tijd der redactie

van den CuUa-Wagga.

Al zijn de Dhutanga's niet alle gelijkelijk verplichtend gemaakt, is

het toch uitermate verdienstelijk ze te betrachten. Alle vroegere Buddha's

waren er hoogelijk mede ingenomen en hechtten er veel waarde aan.

Aan de uitoefening er van zijn wel 28 deugden verbonden, en een iege-

lijk die ze volledig in aciit neemt kan verzekerd zijn dal liij zich in 't

bezit van 18 goede eigenschappen zal kunnen verheugen. Zoo leerde de

hoogwaarde Nagasena aan Koning Milinda bij gelegenheid van een huiniei'

gesprekken. - Di' kerkvader had bewijzen geleverd dat liet finaal Nirwüna

herhaalde malen ook door leeken bereikt was geworden: er waren milli-

oenen en millioenen van menschen en goden die als leeken do wereldsche

geneugten smaakten en zondiT ooit monnik te zijn geweest het waar-

achtige Nirwana deelachtig waren geworden. Als nu de Koning vraagt

waartoe dan het geheele a.scetisme dient, antwoordt Nagasena niet i-eclit-

' Dit meervoud is al zeer zniKlerling.

' .Mil. P .S5I.

O*
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strcoks — flut strijilt met zijne gewooalc — , iir.uir zegt. oin de vniug

te ontwijken , dut de aseetiselie levensregelen nii't 28 goede dingen ge-

jniard gaan. Ze worden alle '28 opgesomd, doch we zullen de vermelding

er van hier laten lusten.

Van den aanvang af heeft de Sangha, zooals wij uit de oudste ge-

schriften moeten opmaken, Ijestaan uit een mengsel of vereeniging van

drie klassen van asceten of Cramana's, die de tegenhangers zijn van de

Pariwrajaka's, Waikhanasa's en levenslange Brahmacarins. In 't meer

ontwikkelde stelsel van de Mahayani.sten vindt men ze nog terug onder

de wi-iilsche benamingen van Bodhisatwa's, Pratyekabuddha's en Discipels. '

Alle streven naar hetzelfile doel. - al is het langs verschillende wegen.

HOOFDSTUK II.

Toetreding tot de orde. Kweekelingschap. Wijding.

De toegang tot de broederschap staat voor een iegelijk , onverschillig

tot welken rang of stand in de maatschappij hij ook behoore, open, be-

houdens ettelijke uitzonderingen. Uitgesloten zijn: soldaten, roevers, aan

de gevangenis ontsnapte boeven, dieven die te pronk gestaan of eene

geeseling ondergaan hebhen of gebrandmerkt zijn. personen die lijden aan

nielaatscliheid, lichtere melaatschheid , kropgezwel, tering of vallende ziekte,

voortvluchtige schuldenaars, slaven. De eigenlijke wijding {iqjasanipadd)

is daarenboven uitiirukkelijk ontzegd aan vadermoorders, moedermoordei'S

,

moordenaars van Arhats, " nonnenschenders, scheurmakers in de gemeente,

personen die bloed liebl)en doen vloeien, herraaphrodieten , kreupelen,

lammen, verminkten. Ijlinden. stommen, dooven, gebochelden, met erge

ziekten behebten. afvalligen die tot eene andere gezinte overgeloopen zijn.

Vgl. Deel I, 3Un.

n. i., zonder jihrasc: zij zullen alle ccninanl sterven.

Klaarblijkelijk heeft Arliat hier de oudere beteekenis vau "leermeester", Guru.
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personen ilic sliiiksgewijze zii-li liij dr lirdnlcrscliap iri-'voi\i;'il lirlilirn ,

dieren. ' Mocliten dezulken reeils gewijil zijn. dan moeten zij weer iiit-

gestootcn worden. Wat de vrouwelijke candidaten voor de Upasanipailii

betreft, ook deze moeten gezond van lijf en leden zijn, niet tot den sol-

datenstand beliooren
,

geen slavinnen, noih voortvlutlitipo ï^ehiddi'nare^.sen

wezen. - Als Cramanera of kweekeling mag niemand aangenomen worden,

tenzij hij de toestemming zijner ouders erlangd heeft on over de 7 jaar

oud is.

De meeste van de opgegeven uitzonderingen op den regel der alge-

meene toelating laten zich gereedelijk verklaren. Intussehen hebben de

opstellers van het Winaya-Pitaka zich beijverd om door toepasselijke geschied-

fabels die uitzonderingen te rechtvaardigen. In den beginne zouden ook

de vermelde kategorieën van personen toegelaten zijn ; eerst toen de na-

deelige gevolgen zich deden gevoelen, werden gaandeweg de \erbodsbe-

palingen uitgevaardigd. In de legende van den Buddha hebben we gezien

hoe hij zijn eigen zoon Riihula als Cramanera liet opnemen, om later,

na de klachten van (j'uddhodana over die handelwijze gelioord te hebben

,

te bepalen dat voortaan geen onmondige mocht aangenomen woiden dan

met toestemming der ouders. Niet niimler merkwaardig zijn andere ge-

schiedenissen welke strekken moeten om den oorsjMong van de eene of

andere uitzondering te verklaren. Zoo is het navolgende verhaal ^ l)e-

stemd om het nageslacht te onderricliten lioe liet komt dat lieden die niet

zekere kwalen behebt zijn niet tot de oi'de worden toegelaten.

Eens heei'schten er in Magadha vijf kwalen: melaatschlieid, kropge-

zwellen, lichte melaatschlieid, tering en vallende ziekte. De lijders zochten

hulp bij Jiwaka, maar deze wees ze af, omdat hij als lijfai'ts van Koning

Bimbi.sira, diens harem en de Congregatie, aan wier iioofd de Duddha staat,

liet t<,' druk had. ' i)i,' lii'dcn begrepen nu dat hel in Inin belang was

' MaB-W. 1, 39, vgï.; Ilanly K. M. 17.

• Uu 2Ji eigcnsclmppen welke een beletsel opleveren iantardylka dhammd) tegen de wijding

cener vrouwelijke candidaat zijn oiigcsoind ('ulla-\V. KI, 17.

' Maha-W. 1, 39.

* Natuurlijk was er iu die dagen nog •.'ceii ander geneesheer in de wereld dnii .Tiwakii.



2'2 I) E S A N (i 11 A.

zich onder de v.owrn van Cakva te laten (ipneinen, want eenmaal ninnnik

zijnde hadden zij recht op de geneeskundige behandeling van tien be-

roemden dokter. Zij werden dan leden der broederschap en genoten de

hnlji van di'n lijfarts des konings en der geestelijkheid. Op dat pas

waren er \eel monniken ziek, zoodat Tivvaka het overdruk kreeg en in

zijne taak jegens den Koning te kort schoot. Zeker iemand die met alle

vijf bovengenoemde ziekten ' te gelijk behebt was, begaf zich naar Jiwaka

om diens geneeskundige hulp in te roepen ; deze v\'as evenwel te over-

kropt met weik om den zieke te behandelen. Daaroj) ging de man mon-

nik worden, en nu herstelde hij spoedig, dank zij de trouwe verpleging

van de zijde der kloosterhroeders en do kunst van den arts. Nauwelijks

was de man genezen of hij deserteerde en liep op 's heeren wegen rond.

.liwaka was niet weinig verwonderd den man zoo te ontmoeten en vroeg

hem: »Heb ik het wel, hebt gij u niet in de broederschap laten op-

nemen?" Het antwoord luidde toestemmend. »En waaiom hebt gij dat

gedaan?" vroeg de geneesheer. De nvaii van de vijf kwalen deelde hem

de beweegi'eden mede. .liwaka was hierover zeer verstoord en deed zijn

lieklag bij den Buddiia. dat men iemand die met vijf kwalen behebt was

in de orde iiad aangenomen; hij verzocht dat zoo iets in 't vervolg niet

meer gebeurde. Daarna verwijderde hij zich, doch niet vóórdat de Meester

hem met eene stichtelijke toespraak gesterkt en verkwikt had. Dit geval

gaf aanleiding dat de Heer eene toespraak hield tot de vergaderde monniken

en beval: »Iemand die behebt is met de vijf kwalen, monniken, mag

niet aangenomen worden; wie eenen zoodanigen tot monnik wijdt, maakt

zich aan een vergrijp schuldig."

Een ander verhaal, hetwelk de uitsluiting van soldaten historisch moet

rechtvaardigen, - luidt, aanmerkelijk bekort, in hoofdzaak als volgt.

Eens zond Koning Bimbisara troepen af om onlusten aan de grenzen

' Het is zeker meer ter bekorting van het verhaal, dau om het grootere geloofwaardigheid

bij te zetten, dat de schrijver e'e'n persoon met 5 ziekten tegelijk heeft toegerust. Die com-

)ilicatie van ziekten stoorde den man trouwens volstrekt niet in zijne bewegingen.

' Jlahfi-W. 1 , 40.
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te oiiiliTiiiukkfii. Do meer (intwikkclilcn omler ile sdlilaleii l)i'i:r('|"'ii ikit

zij ilncir oorlog' te voeren fri'oot kwaail zouilcii doeii eii licsldteii (laaniiii

het geestelijk leven te omhelzen. Zij verzorliten ihis in ile b!oedei>cliap

der Cakyazonen te woi'den opgenomen, aan wcAk verzoek gereedelijk vol-

daan werd. Toen de legerbevelhebbers vernamen dat verscheidene niaii-

schappen vermist werden en wat hiervan de oorzaak was. waren zij

woedend en gaven nnmiddcllijk verslag van 't voorirevallene aan den

Koning, die op zijn beurt ni(,'t draalde met de zaak aan 't oordeel der

rechterlijke ambtenaren te onderwerpen. Deze vonden dat miMi de

strengste straffen op de nunmikiMi moest toepassen, doch Bimbisara verge-

noegde zich met zijn beklag te doen bij den lUiddha en als zijn gevoelen

te kennen te geven, dat het goed zou wezen indien ile Eerwaarden geen

soldaat meer in de Orde opnamen. Toen de Koning, na genot van de

onvermijdelijke preek, wederom veitrokken was, hii^ld de Heer eene aan-

spraak tot de monnikiMi en zeide : Geen soldaat, monniken, mag men

liet geestelijk leven latmi (inihelzen.

Nog merkwaardiger is het volgende geschiedkundig feit, hetwelk aan-

leiding gaf dat do toelating van dieren verboden wrid. '

Zekere Naga ' vatte een afkeer op voor zijne Naga-natuur en begeerde

een menscli te woi'den. Om zijn ilocl te bereiken liet hij ziih onder de

zonen Cakya's opnemeTi , omdat zulks een geschikt inidilel was nm den

Naga-aard af te leggen en de nienschelijke natuui' deelaiditig Ie wnrden.

Op zekeren tijd gebeurde h(_'t dat de kldosti'iliroi'dci- met wieii bij dezelfde

cel bewoonde in de vi'oegte opstond en naar buiten ging. De Naga. zicdi

alleen ziende, gaf zich gerust aan den slaaj) over. Nu is liet een eigen-

aardigheid der Ndga's dat zij hel vermogen bezitten een menselielijke ge-

daante aan te nemen, behalve in twee gevallen, namelijk in ilen slaap

' Mahü-W. 1, C;j.

• De Niga's zijn slangvormigc wezens, ilie onder bijzoiulere ciin-tiiniligliedün ceiie iiieii-

.sdielijkc gedaante kunnen aannemen; zij «onen In de onderwereld en den schoot der wateren,

en siielen, zooals wij gezien hebben, geen onbelangrijke rol in de gcseliicdcnis van den

Buddha, tot \vicu9 "Vurigste" vereerders zij bchooren, hoewel sommige lm r liijii vij.indig zijn.
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on Ilij dl' piirinu': want dan komt liini ware iiutuui- aan den dag. Zoodra

nvi de Naga in slaap gevallen was , word het geheele klooster van de

slang vervuld, zóó zelfs dat de kronkelingen de vensters uitkwamen. Op

dit gezicht schrok de monnik, dio inmiddels van zijne wandeling terugge-

keerd was, allergewoldigst. Hij maakte alarm en de overige monniken

kwamen toeschieten om te zien wat er gaande was. Door het rumoer

werd de Naga wakker en richtte zich op. Op de vraag wie hij was,

verklaarde hij een Naga te zijn, en toon hem naar de reden van zijne

handelwijze gevraagd werd, weigerde hij niet, gepast bescheid te geven.

De monniken meiddon het geval aan lien Meester, die aanstonds eene ver-

gadering belegde. In de eerste plaats het wooril richtende tot den Naga,

zeide hij dat Naga's niet geschikt zijn om de regelen van geestelijke tucht

te volgen, en ried hem tevens aan, voortaan getrouw vier maal in de

maand ter kerk te komen, om zoodoende van de Naga-natuur verlost en

dei' menschelijkheid deelachtig te worden. Diep bedroefd, en met tranen

in de oogen en weeklagende, verwijderde zich de Naga. Toen vatte de

Heer wederom het woord op, deelde de bekende pihysiologische bijzonder-

heden omtrent do Naga's mede, en besloot mot te zeggen dat geen dier

tot geestelijke inag gew'ijd worden, en dat. zoo de wijding mocht plaats

gehad hebben , zulk een dier moest worden uitgestooten.

De toetreding tot de Orde heet gewoonlijk prawrajyd (Pali pabbajja)

;

het opnemen van nieuwe leden praivrujana (Pali pabhdjana). Van de

Prawrajya pleegt onderscheiden te worden de wijding of Upasampada. '

Ten tijde van de opkomst des genootschaps werd er tusschen Prawrajya

en Upasampada vermoedelijk geen andm- onilorscheid gemaakt dan wat er in

de woorden zelven ligt opgesloten ; het eerste toch beteekent het heengaan

van huis om een zw^ervend of ascetisch leven te leiden ; het laatste is

eenvoudig toetreding. Gelijk uit de legende blijkt, heeft de Heer, straks

' Deze term is zeldzamer bij de Noordelijken, komt evenwel voor, o. ,i. Kuraiida-

Wyiiha 9C. Bij .ludere gezinten is de meest gebrnikte term voor mounikwijdiug dikshd, het

meest als^emeene woord in "t Skr. vonr inwijdinf^.
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n;i ik' luuivaanlinp: van lii>t ümlilliasi-liap. door /ijiie k-er te oiit\vil<koli'ii

(Ie Vijven, voorts Yacas en diens vrieuikMi bekeerd, zoodat liij weldra een

getal van GO jongeren oiu zich iieen verzamelde. Deze jongeren door-

loopen in ongeloofelijk korten lijd de -4 trappen van heiligmaking ' en

vei-zoeken den Meester om de Piawrajya en Upasampada te gelijk, waaroj)

dan de Heer antwoordt: sKom rnonnik! een goede leer is de Dharma;

leid een geestelijken wandel -' ter overkoming van ellende." Na eene

wijl komen de monniken die uitgezonden zijn om de leer te verbreiden ^

terug inet personen welke de Prawrajya en Upasainpada verlangen te

ontvangen bij den Buddha: hun wensch is: door dezen persoonlijk aange-

nomen en gewijd te worden. De Meester komt op de gedachte dat het

goed zou wezen zoo hij den monniken vergunning gaf de Prawrajy;\ on

de Ujiasampadii te doen plaats hebben in de verschillende oorden en landen

waai' zij werkzaam zijn. Hij deelt den uitslag van zijne overwegingen

aan de monniken mede en besluit aldus: Ik vergun u, monniken, dat gij

zelven llians in de verschillende oord(Mi en landen de aanneming en wij-

ding voltrekt. Die moet op de volg(mde wijze geschieden: gij moet den

candidaat eerst haar en baai'd laten afscheren, maken dat hij de monniks-

kleederen aantrekke. liet opperkleed over éénen schouder werpe. den

monniken te voet valle, op do hurken nederzitte , de gevouwen handen

eerbiedig uitstrekke en zoo opzegge: »Ik neem mijne toevlucht tot den

Buddha: ik neem mijne toevlucht tot den Dharma; ik neem mijne toe-

vluclit tot den Sangha. tot driemaal toe." Gij hebt mijn vergunning, om

met dit formidier de Prawrajya en Upasampada te doen plaats hebben".

Later hmriep, zoo het heet, de Meester zijn Itesluit, in zooverre als bij

bepaalde dat de Upasampada moest geschieden in eene volledige kapittel-

vergadering en op formeel voorstel.
''

Zelfs in dezen verbeterdcMi , deftigeren vorm is de Upasampada niets

' Jataka, Iiil 82.

' Of: leid eeii leven ran kuischhcid (brahmacarya).

> Mahi-W. 1, 12; vgl. .Tataka t. a. p.

* Mahl-VV. 1 , 2S.
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lUidtTs dan ili' |ilccUtii;i' wijiliii'j liij lir Priiwrajyü. ' Vevoinlerstclli'ii wij

eens het geval dat iciiuuid beneden de '20 jaai' de wereld wilde verzaken

en zijne begeerte te kennen gat' om geestelijke te worden , dan mocht

hij niet gewijd worden, doch de Prawrajya van zijnen kant bleef niettemin

een feit. Dat men in znlk een geval iemand niet afwees, laat zich be-

grijpen, en evenzeer dat men de voorloopige aanneming met den naam

van Prawrajana bestemi>elde. Intnsschen was ook deze soort van aanne-

ming aan zekere voorwaarden gebomlen, waarop we later zullen terugkomen.

De bekeerlingen uit eene andere gezinte hadden zich aan dezelfde for-

maliteiten als andere te onderwerpen, en daarenboven een proeftijd van

viei- maanden door te staan. - In eene vergadering van het kapittel

moet de candidaat zijnen wensch om toegelaten te worden voordi'agen,

met de gewone kruiperige formaliteiten, en tot driemalen toe verzoeken

dat hem een proeftijd van vier maanden toegestaan worde. Een der

monniken, die daartoe de noodige bekwaamheid bezit, ondersteinit dan het

verzoek en stelt voor. den canilidaat de gevraagde gunst te verleenen.

Ingeval niemand daartegen bezwaren inbrengt, wordt liet verzoek inge-

vN'illigd. Natuurlijk moet de candidaat in zijn proeftijd toonen van goed

zedelijk gedrag te zijn en de blijken geven van eene ernstige overtuiging.

Slechts twee klassen van lieden waren vrijgesteld van een proeftijd, name-

lijk de vlechtendragende Agnika's of vuuraanbidders, en de leden van 't

geslacht der Qakya's. De Agnika's waren vrijgesteld omdat zij aanhangers

waren van de leer dei' w'erkheiligheid , de Cakya's, omdat de Buddha

aan zijne verwanten een bijzonder voorrecht wilde verleenen. Waarom

de eersten bij hun overgang tot eene secte, die juist het tegendeel

van werkheiligheid voorstond, geen proeftijd behoefden, is niet reclit dui-

delijk; vermoedelijk omdat men op de strengheid hunner zedelijke be-

ginselen kon staat maken.

lic leek Bhaiiduka bijv. ontving te gelijker tijd de Prawrajyrt en Upasampada, en het

Ariiatschap op den koop toe. Dit geschiedde in de da^en van A9oka; Dïpawansa 12, 62 vg.

* Maha-W. 1, 38. De proeftijd beet pariwifsa , een tevni , waarmede men ook eene tijde-

lijke, tot straf opgelegde afzondering aanduidt.
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Me't dl' |i;is bekeerden en iiieM\veHn<i;en moet men niet. zooals vauU

geschiedt, de ('i-amanera'^ verwarren. De Cramanera is een priesti'rleerlini;',

een kweekeling, een seminari.st . in één woord de copie van den Uralnna-

cArin der Aiya's. maai' hij behoort, strikt genomen, nog niet tot de

broederschap. Hij 'vvnr<k opgeleid om eenmaal monnik te worden, niaar

is het nog niet; hij rnag de vooilezing van 't 1'ratimoksha niet bijwonen, '

en evennn'n liet '2'''' artikel van de Dliutanga's ^ volgen, waarnit blijkt

dat hij niet het volledige ordegewaad mocht dragen, wat dan ook tegen-

woordig de gewoonte zijn moge.

Even als de Brahmacarin mag de kweekeling niet vóór zijn achtste jaar

aangenomen worden, en even als de eerste ten minste i'2 jaar in de leer

moet geweest zijn om door den doop gewijd te worden tot lid der n^aat-

schappij, mag ook de laatste niet vóór zijn 20'''' jaar door de Upasam-

pada tot lid van de broederschap gewijd worden.

De toelating van den C'ranianera is aan weinig formaliteiten gebonden.

Volgens den thans op Ceilon heerschende regel geeft de knaap zijn voor-

nemen om den geestelijken stand te kiezen aan een di'r ondere monniken

te kennen. Tot dezen komt hij na zich gebaad te hebben en met ge-

.schoren hoofd, en verzoekt hem liekleed te worden met het gele kleed dat

hij zelf heeft medegebracht. De ]iriester doet hem 't kleed aan en zegt

hem het geloofsformnlier van drie artikelen voor, of laat het hem opzeggen.

'Daarop moet de kweekeling de bekende Tien Geboden (Dacjacila) ojizeggen

en beloven die te willen opvolgen. ^

Er wordt niet gezegd of men onder het gele kleed de ganscho kleedij

nit drie stnks, het eigenlijke ordegewaad, moet verstaan. Zoo ja, dan

is het gebruik een inkruipsel van later tijd , want de aangehaalde Dhutanga-

regel geldt niet voor de kweekelingen. De Tien (ieboden werden hen

geleerd, ' maar ze behoefden die niet op te zeggen bij de aanneming.

Maha-W. 2, 36.

' Zie boven.

' llarily E. M 33.

» ilahfi-W. 1, 50.
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Hi't is niet volsti'pkt ongepast, op I)ovenn'eini'ldc p^ronilen, te sprekfii

van ile 1'ravvrajya eens kweekelings, ' al is de handeling van 't baard-

afscheren niet toepasselijk op knapen van acht jaar. Bij de he'densche

Indiërs is het een gebi'uik, dat aan knapen in hun IG'''' of 18''" jaar de

plechtigheid van 't Godiina voltrokken wordt, waaronder men liet afscheren

van den Ijaard verstaat. ^ Opmerkelijk is het dat de Buddha bij zekere

gelegenheid bepaalt ' dat »geen knaap beneden de volle 15 jaar tot de Pra-

wrajya mag toegelaten worden", zoodat men onwillekeurig denken moet

aan eene Buddhistische poging om een of ander voorschrift te hebben dat

eenige pmiten van overeenkomst had met het Godana. Wat nu het

onderscheid is tusschen de aanneming van een ^i'amanera en de Prawrajya

van een vijftienjarigen sknaap' lilijkt niet, doch in China is het niet

ongewoon dat den kweekehngen op vijftienjarigen leeftijd het hoofd ge-

lieel geschoren wordt en dat zij daai'door de rechten van een monnik

deelachtig worden. * Dit laatste is of niet geheel juist uitgedrukt óf een

inkruipsel van later tijd.

De vei-plichtingen van den kweekeling zijn dezelfde als die van den

Brahmacai-in : hij moet de strengste ingetogenheid en kuischheid bewaren

en orn zijn onderhoud liedelen ; hij moet niet alleen een vlijtig en ordentlijk

leerling, maar ook de onderdanige bediende van zijnen meester wezen.

Het is daarom verklaarbaar, dat het een monnik verboden is meer dan

één Cramanera tot oppasser en pupil te hebben. ^

Het is onjuist wat Chililers Pali Uict. 305 opgeeft, dat Je rramanera een lid van den

Saugha is, ook dat de laatste een «deacon'" zon zijn en de Tliera »a priest." (^ramanera

vormt regelmatig en passim eene tegenstelling tot Bhikstm, terwijl Thera een oudere geeste-

lijke is, in tegenstelling tot Anuthera en Nawa.

* Bijv. in Parafkara-Grhyasiltra 1, 2, 3; A(;walayana-Grliyasiitra 1, 19. Of oorspronkelijk

niet eene of andere verricUtiug aan de zijlokkeu bedoeld is, behoeft hier niet onderzocht

te worden.

' Malia-W. 1, 50; de uitzondering in 51 begrijpen we niet, wegens de uitdrukking

kitke ultepetum; kdka herinnert aan kukapaksha , haarlok aan de slapen van een knaap.

" Volgeus Smith's China, aangehaald bij Hardy E. M. 18. Ook in Tibet kan de Qrama-

nera in zijn 16^ jaar een zoogenaamde tweede wijding ontvangen; hij moet dan 112 van de 253

artikelen van 't Pritiraoksha volgen; Koeppen Rel. des B. 2, 265.

'•' Maha-VV. 1, 52, w^aar als oorzaak van dat verbod een geval van onzedelijkheid wordt
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De wijding tot nioiiiiik . de Upasampada, geschiedt in een kapittel ver-

gadering, waarin ten minste 10 geestelijken moeten tegenwoordig zijn.

De formaliteiten . daarbij gebruikelijk . zijn voorgeschreven in de lieilige

schnft, ' dus oud. Ze zijn, met onbeduidende toevoegselen, tot een

geheel verzameld in een handboek voor ceremonieel, Kammawaca getiteld,

waarvan 't eerste hoofdstuk het Upasampadè-formulier lievat. - Aan dit

formulier is de volgende beschiijving ontleend.

De candidaat moet in de eerste plaats zijnen Upadhyaya ' kiezen. Dit

geschiedt tegenwoordig op Ceilon in ile volle vergadering , doch het

eigenlijke formulier bepaalt daaionitrent niets. * Nadat de Upadhyaya

gekozen is, moet men zich overtuigen of de candidaat zich reeds voorzien

heeft van een bedelpot en de vereischte kleedingstukken. De woord-

voerder '' vraagt: »Is dit uw bedelpot?" — sJa, Heer." —- ))Is dit uw

mantel?" — »Ja, Heer." — »Is dit uw bovenkleed?" — »Ja, Heer." —
»Is dit uw onderkleed?" — »Ja, Heer." — Daarop verzoekt de woord-

voerder den candidaat zich te verwijderen en op eenigen afstand te blijven

opgegeven. Men behoeft niet de toevlucht te nemen tot het verzinnen van onredelijke en

walgelijke vertelsels , om te bevroeden , dat het niet nel jiast bij de levenswijze van een Qra-

mava om zich door meer dan één oppasser te laten bedienen.

Hoofdzakelijk .Mahi-W. 1, 28, 30, 76, 77.

' Dit hoofdstuk is uitgegeven door den Vleer IJiekson in tekst en Eiigelsche vertalinij;, in

Journ. Roy. As. Soc. VII, 1— 16 (N'ew ser.); eene vroegere uitgave onder den titel Kamma-

wiikya, met Latijnsche vertolking, is geleverd door Prof. F. Spiegel. Eene beschrijving dei'

plechtigheid is ook te vinden in Bigandet II, 273; Hardy E. M. 44.

' U. i. leermeester, leidsman, en ook geestelijk superieur; ook is het een titel van den

directeur of abt eens kloosters, die op Ceilon thans Mahü-nSyaka pleegt genoemd worden.

De UpldhySya is de voorzitter van de kapittelvergadering.

* Het gedeelte, door Dicksou t. a p. bl 3 medegedeeld, behoort niet tot het formulier,

dat natuurlijk met "Hulde aan Buddha'" beginnen moet en ook werkelijk begint. Tegen de

aanwezigheid van (jrSmaijera's en leeken bij de plechtigheid maken de Singhalcezeu geen be-

zwaar, hetgeen toont dat zij de voorschriften uiet volgeu.

' De woordvoerder in de vergadering moet een monnik zijn die het woonl maclitig is.

Volgens heerschcnd gebruik is de woordvoerder de Acilrya, de onderwijzer van den candidaat;

dcdrija ia ook een titel voor den prior van een klooster; doch eigenlijk is de woordvoerder

slechts een karmlicdrya , ceremoniemeester. Op Ceilon treden er bij de wijding twee «tutors",

gelijk de lieer Oickson ze noemt, op; in Burma, waar men beter op de hoogte is en zich

strenger aan de oude gebruiken houdt, is er slechts van één woordvoerder sprake, \itw karmii-

cdrija; zie Bigandet t. a. p.
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staan, en zoodi-a ilit geschied is, ileelt iiij der vergadering mede

dat de candidaat verlangt gewijd te worden onder den hoogwaarden

N. N. Voorts verklaart hij, indien de vergadering het oorbaar acht,

den candidaat te willen onderrichten, hetgeen hij doet door zich tot dezen

te vervoegen en hem te vermanen de zuivere waarheid te bekennen

op de volgende vragen: i) Lijdt gij aan een dezer kwalen: rnelaatsch-

heid . kropgezwel , lichte melaatschheid , tering, of vallende ziekte?" Na

een ontkennend antwoord ontvangen te hebben, gaat hij vooi-t: » Zijl gij

een rnensch ? een man.' uw eigen meester.' hebt gij geen schulden? zijt

gij geen soldaat des konings? hebt gij de toestemming uwer ouders? hebt

gij den vollen leeftijd van 20 jaar bereikt ? ontbreekt niets aan uwe uit-

rusting (nl. pot en kleedij).'"' Wanneer ile candidaat op al deze vragen

een bevredigend antwoord gegeven heeft, moet liij zijn eigen naam en

dien zijns Upadhyaya's opgeven, waarna de woordvoerder terugkeert in 't

midden der vergadering om te verklaren dat hij den candidaat onderricht

heeft, en nu, onder goedkeuring van het kapittel, voorstelt, hem nader

te roepen. Zoo geschiedt. De candidaat, nader getreden, richt nu tot

de vergadering het eerbiedig verzoek, tot driemaal toe. om hem denver-

langden graad te verleenen. De woordvoerder herhaalt zijn voorstel, als-

mede de vroeger gedane vragen, docli nu l» de vergadering. Daarna

verklaart hij dat de candidaat aan alle vereischten voldoet en stelt voor

diens wijding onder den hoogwaarden N. N. als superieur door te laten

gaan. «Wie er voor is, zwijge; wie er tegen is, spreke." Is de for-

mule waarin het voorstel vervat is driemaal uitgesproken zonder dat iemand

zijne stem daartegen verheft, dan besluit de spreker: «Aangezien de ver-

gadering het stilzwijgen bewaart, moet ik het er voor houden dat het

verzoek van den candidaat is toegestaan."

Na afloop hiervan moet de schaduw gemeten worden, het jaargetijde,

het uur van den dag en (het nomnier van) de vergadering afgekondigd. '

I Geen spoor van eeiie jaartelliii};. De heer Pickson teekent aan: "The hour, day and

month are i-nrefullv recorded , to settle the order of seniority awong the newly ordained
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Nu voliTt een aanspraak tnt den nieuwhenoomde. waarin liem op het

hart gedrukt wordt zich te houden aan 't viervoudige volstrekt noodige

en zich te onthouden van vier hoofdzonden.

Het eei^ste volstrekt noodige als men de wereld verzaakt is: te leven

van 't overschot van spijs dat als aalmoes geschonken woi'dt. ))U\v leven

lang ' moet gij daarnaai' streven en als weelde '- beschouwen : een maal

aan de Congregatie gegeven; een maal bij een bijzondere gelegenheid;

een uitnoodiging ter maaltijd; eene spijsuitdeeling bij het lot; ^ eten ver-

strekt eens in de 14 dagen, op de Sabbathdagen en op den eersten

der maand."

Het tweede volsti'ekt noodige als men de wereld verzaakt is: uit lappen

van de straat (of een vuilnishoop) opgeraapt kleederen te dragen. ))Uw

leven lang moet gij daarnaar streven en als weelde beschouwen : een

kleed van linnen, katoen, zijde, wol of eenige hennipsoort."

Het derde volstrekt noodige is: te wonen aan den voet van een boom.

»Uw leven lang moet gij daarnaar streven; weelde is: een klooster.

heiligdom. * tempel (of: paleis, toren), steenen huis of grot."

Het vierde volstrekt noodige is : koepis als genee.smiddel te gebruiken.

))Uw leven lang moet gij daarnaar streven; weelde is: ghee, boter,

olie , honig of suiker." ^

Op al deze vermaningen belooft de nieuwgewijde dat hij ze zal na-

priests". Om ile ancienuiteit te bepalen was die omslag niet nooilig, men belioefilo sleclits

achter de namen get.allen te zetten 1 , 2 enz.

' Hiermede in strijd, naar de letter en den geest, is de vrijheid welke een ininmik hectt

om het geestelijk leven vaarwel te zeggen.

» AÜTckalibha , eigenlijk over-wiust, of nverti>llig voordeel, het verkrijgen van meer dan

noodig is.

' Uit geschiedt tegenwoordig op (^'eilon aldns: Eenige burgers, die de monniken wenschen

te onthalen , schrijven ieder hun naam op een blaadje dat als lootje (falakd) dient ; al de

loten worden in een pot gedaan en ieder geestelijke trekt er een uit; dan gaat ieder naar

't huis van dcu persoon wiens naam hij getrokken heeft om zijn maal te ontvangen.

• Addhayoga, waarvan de juiste bcteekenis onbekend is; het wordt verklaard als een ge-

bouw in den vorm van Garuda, en daar zulk een gebouw uitdrukkelijk een Caitya genoemd

wordt, hebben wij het met heiligdom vertaald. Wij zullen het woord nog vaker ontmoeten.

^ .Als geneesmiddelen namelijk ; want de gezonde monnik luag deze artikelen in "t geheel

niet gebruiken.
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koiiii'ii. wiiariui ln'iii op 't hart i^ciliiikt wonll dat hij /.ii:li wachten moet

voor (Ie vier hoofdzonden, iu dezer voege:

»De gewijde inuiinik mag geen vleeschelijke gemeenschap hobijen met

eenig vrouwelijk wezen. De monnik die zich hii.'raan schuldig maakt is

geen asceet meer, geen zoon van Cakya. Evenmin als iemand wien liet

hoofd van den romp is gescheiden kan l)lijven leven , kan een mon-

nik (He deze hoofdzonde bedreven lieeft een asceet, een zoon Cakya's

meer zijn. Dit kwaad moet gij uw leven lang nalaten." '

))De gewijde monnik mag niets wat hem niet gegeven is, al is het

slechts een gra.sspriet, als een dief zich toeëigenen. De monnik die zich

hieraan schuldig maakt, ^ is geen asceet meer, geen zoon van Cakya.

Evenmin als een verwelkt blad . van den stengel gerukt , weder groen

kan worden, kan een monnik die deze hoofdzonde be<lrcven heeft een

asceet , een zoon Cakya's blijven. Dit kwaad moet gij uw leven lang

nalaten."

))De gewijde monnik mag niet willens en wetens een levend wezen,

al is het een mier, van het leven berooven. De monnik die een menschen-

leven vernietigt , al ware het maar door abortie , is geen asceet, geen zoon

van Qakya meer. Evenmin als een rotsblok, eens in tweeën gespleten,

kan hersteld worden, kan een monnik die deze hoofdzonde bedreven heeft

een asceet, een zoon Cakya's blijven. Dit kwaad moet gij uw levenlang

nalaten."

»De gewijde monnik mag niet snoeven op het bezit van bovenmen-

schelijk vermogen. Imlien hij met kwade bedoeling, in strijd met de

waarheid , beweert zulk een vermogen te bezitten , is hij geen asceet

' Dit voorschrift is zoo ondubbelzinnig mogelijk, geheel en al in strijd met de gewone

Buddhistische phraseologie , alsook met de praktijk , die opzegbaarheid der jjriestergelofte

toestaat.

* In den tekst staat uitvoeriger: -de monnik die een kwart of iets dat een kwart waard

is of meer dan een kwart, zonder dat het hem gej^even is, als een dief zich toeeigent'",

üe Heer Dicksou teekeut aan dat een kwart het vierde is van een p.igoda (een goudstuk

van ongeveer 5 guldcni. Dit scjüjnt zuiver willekeurig; het kan even goed een Indisch

pao, d. i. ongeveer 2 cent, zijn.
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meer, geen zoon van Cakya. Evenmin als een palmboom eens van zijn kruin

beroofd, weder kan uitspruiten, kan een monnik die deze hoofdzonde be-

di'even heeft een asceet, een zoon Cakya's meer zijn. Dit kwaad moet

gij uw leven lang nalaten."

Op elk dezer lessen laat de jonge geestelijke een idechtig ».la . Heer"

hoeren, en hiermede is de plechtigheid afgeloopen.

De wijding der nonnen ge.schiedt nagenoeg op dezelfde wijze als ilie

der monniken. In stede van Upadhyaya lieet de voorzitster van het

kapittel Pawattini, d. i. bestuurster. ' De vragen welke de vrouwelijke

eandidaat te beantwoorden heeft zijn talrijker, daar zij vrij moet zijn \an

do 24 beletselen. - Zoodra liet voorstel om de wijding toe te .staan, in

de vergadering van nonnen gedaan en goedgekeurd is, moet do aanstaande

non zich naar het vergaderde kapittel van nioniiik<'n begeven, en met de

gewone slaafsche eerbiedbetuigingen smeeken ilal de rang van non over-

eenkomstig het besluit van 't nonnenkapittel , haai- verleend worde. Voorts

dezelfde formaliteiten als bij de wijding tot monnik. De beloften welke

de niejiw benoemde geestelijke zuster heeft af te leggen vei'schillen eeniger-

nyite van die des monniks, in zooverre als liet tweede der vier volstrekt-

noodige dingen niet op haar toepasselijk is en zij daarentegen zich voor

acht doodzonden wachten iiioet, namelijk dezelfde vier als boven vermeld

en nog vier andere die later hij het Pratimoksha ter s|)iake zullen komen.

Zeer afwijkend van de oude monnikwijding, thans nog in de Zuidelijke

afdeeling der Kerk in zwang, is die welke in de Middeleeuwen in Nepal

gebinaikelijk was, '' en Prawrajyi genoemd wertl. De plechtigheid strekt

zicli uit over drie dagen en bestaat grootendeels uit symbolische hande-

lingen en eerbewijzen «tan heilige vooiwerjien en personen; de linddhis-

tische Tien (lelioden imi eenige andere (oiinuli'ii ontliii'ken niet, doch het

geheel draagt de onmiskenbare sporen van eenc aiidcrr. mystieke richting,

en van sterk gewijzigde denkbeelden omticiit de waarde van het eenvou-

> Calla-W. 10, 17.

' Zie boven bl. 21.

' Beschreven naar 't Pftjn-kftod" 'lo'"' Uodgson Ess. 139.

IT



34 U E S A N e. Il A.

diger, oudere nioniiikslevoii. Daar nochtans die richting geheel in over-

eenstemming is mot die welke men in de geschiedenis van 't Noordelijke

Buddhisme in 't algemeen aantreft , verdiende de Prawrajya volgens den

Nepalschen ritus althans niet geheel met stilzwijgen voorbijgegaan te worden.

De piiestergelofte is niet bindend voor 't gansche leven. Zoodra en zoo

dikwijls eenen geestelijke het juk der tucht te zwaar valt, mag hij de

broederschap verlaten , nadat hij eerst behoorlijk van zijn voornemen

kennis gegeven en de toestemming van het kapittel verkregen heeft. Wil

hij later wederom in de Orde woi'den opgenomen, dan moet liij zich op

nieuw laten wijden. In Achter-Indië en op Ceilon is het aantal personen

die voor korter of langer tijd het ordegewaad gedragen hebben even

groot als dat dergenen die levenslang geestelijke blijven gering is. ' In

Nepill mocht zich zelfs de candidaat weinige dagen na den alloop der

wijdingsplechtigheid terugtrekken. - Wanneer iemand, na minstens vier

dagen de regels der Orde gevolgd te hebben, geen ernstige roeping meer

voor liet geestelijk leven voelt, moet hij tot zijnen Guru ' in den Wihara

gaan en zeggen: «Meester, ik vermag niet langer monnik te blijven;

neem het opperkleed en de andere ordeteekenen terug, en leer mij de

levenswijze van 't Mahayana, na mij verlost te hebben van den wandel

der Discipelen." * De Guru antwoordt: «Inderdaad, in deze dagen van

verbastering is het moeielijk de moiiniksgelofte te houden; neem dus de

levenswijze van 't Mahayana aan. Maar al laat gij de Prawrajya varen,

gij zijt daarom niet ontheven van de volgende geboden. Niet te dooden.

Niet te stelen. Geen overspel te bedrijven. Geen onwaarheid te spreken.

Geen bedwelmende dranken te gebruiken. Welwillend te zijn jegens alle

wezens. De betrachting van deze geboden zal voor u een Prawrajya wezen,

en indien gij ze nakomt, zult gij verlossing bereiken."

Hardy E. M. 46.

' Hodgson Ess. 145.

^ Dezelide als de Acarya , de leeraar.

^ I). i. laat mij eeu aardschen Bodhisatwa wordeu , wiens hoofdtaak bestaat in de predi-

king der waarheid en 't zorgen voor de geestelijke belangen der gcloovigen. Met «den wandel

der Diseiiielen" wordt het monniksleveii aangeduid , ook wel lUnayana genoemd.
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Men mag wel beweren dat de geniakkelijkheid wiuuinede de iiidunik

zijne pij met de burgerlijke kleeding verwisselt, pleit voor de gematigdheid

van 't Buddhisme, maar kwalijk dat eene intermittente staat van heilig-

heid in overeenstemming is met den geest der beloften die de gewijde

monnik of non heeft af te leggen. Het mag zelfs betwijfeld worden of

de meer vrijgevige bepalingen wel in den oudsten tijd van kracht waren.

HOOFDSTUK III.

Uitrusting. Woonplaatsen. Voedsel en geneesmiddelen.

1. KLEEDIJ. VERDERE UITRUSTING EX IiAliELIJKSCHE BENOODIGDHEnEX.

Het ofQcieele monniksgewaad {ctioara) bestaat uit drie .stuks (^r<-c?wara);

een onderkleed, een bovenkleed en een pij of kap. Het onderkleed, ' moet

zóó gedragen -worden dat geen deel des lichaanis van den navel tot de

knie bloot blijft; het is dus een .soort van schort. Het bovenkleeil - moot

hel lichaam van de schouders tot ile knieën bedekken, doch zóó dat de

i-echter bovenzijde van 't lichaam en de geheele rechterarm bloot blijft.

De pij of Sanghati reikt tot over de knieën, volgens sommige is het een

mantel; meermalen schijnt ze verward te worden met de Uttarasanga. '

• AnIaratciUaia ; ook wel niwthana eii niwtha genoemd, althans bij de Noordelijken; \oy

des Pèl. B. II, 09; Hodgson Ess. Ui. Vgl. llardy E. M. 115.

' Vllafmamja. lliuen Thsang Voy. des Pel. B. II, 33 noemt als de 3 kleediagstukken

Sanghati, üttarJsanga en Saukakshikd; daarentegen II, 6'J Sanghati, Sankakshikü en Niwa-

saoa, waaruit men wel m.ng opmaken dat de man zich zelven tegenspreekt — zoo de ver-

warring niet te wijten is aan de redacteurs van zijn geschriften — , maar niet dat de

SankakshikÉl hetzelfde is als de UttarHsanga. Als kleedingstuk der nonnen wordt de Sankak-

shika (in den Palivorm mnkaccliika) vermeld CuUa-W. 10, 17, 2; het verschilt van Uttaril-

sanga, Sanghüti en Antarawasaka. In 't algemeen heerscht er in de benamingen van en de

bepalingen aangaande de kleedij de schromelijkste verwarring. Een andere benaming voor

het , of een , bovenkleed , is ciwara , Hodgson Ess. t. a. ji.

' Vgl. Koeppen Kei. i. B. II, 267. Bigandct II, 274 beschrijft de drie klcedingstukken

aldus: "The Taiwaran or yellow garment — is composed first of a piece of eloth bonnd to

the loios with a leatbcrn girdle, and falling down to the feet ; second, of a cloak of a

rectangnlar form, eovering the shoulders and breast and reaching somewha^ below the knee;

and, third, of another piene of cloth of the same sliape, which is folded many times aiid

thrown over llic Icft slionliler , the two cnds lianging dowii before and behind."

3*
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])(• Klriii' ilrr kli'i'iliiii;' is iii het Zuiden fj;epi, in het Noorden rood-

iichtig. Hinen Thsiuig zegt dat in zijnen tijd de kleur afwisselde

van geel tot rood ;
' ze moet echter in Yoor-Indië gewoonlijk rood ge-

weest zijn. want men vimlt de benaming van »roodi'okken" [raktapatd)

meermalen toegepast op Huddhistische monniken en nonnen. ^ Een term

die beide kleuren uitdi'ukt, is kdshihja, taankleurig, dut even als soms

ons »bruine pij" in 't algemeen een monnik.skleed aanduidt. We hebben

het woord reeds leeren kennen bij de vermelding van 't Upanayana des

Biahniaearins.

Rehalve de di-ie vereisehte kleedingstukken mugen de monniken en non-

nen ook gL'bi-uik maken van een regenmantel, ivarshdgati (Pali wassikasd-

liku) en een badhemd (1'ali ndakasatiku) die iiun door de geloovigen ge-

schonken worden. ^ Daarenboven wordt er nog van een zesde kleeding-

stuk, het sankacchika , melding gemaakt.

Eene eigenaardige plechtigheid is de uitdeeling van kleedingstofl'en

,

welke na afloop van den stillen-tijil plaats heeft, de zoogenaamde uitsprei-

ding van Kathina. * Bij die gelegenlieid is het gewoonte dat de geloo-

vigen aan de geestelijkheid zekere kleedingstof ten geschenke aanbieden.

Het geschenk mag niet anders dan op oflicieele wijze, in eene kapittel-

vergadering van ten minste 5 pei'sonen, in ontvangst genomen worden.

Ue stof moet dan dadelijk door di> monniken met behulp van de leeken

tot een kleed verwelkt en geel geverwd worden; alles moet binnen

24 uren verricht zijn. Dit gebruik is aan beide afdeelingen der Kerk

gemeen en zeer oud, daar men in alle redacties van 't Pratimoksha be-

palingen omtrent het Katliina aantreft.
'

' Mem. I, 70.

' Opmerkelijk is 't dat dezelfde bijnaam (raktawasana) volgens een der woordenboeken ook

gegeven werd aan brahmanen in 't 4= levensstadium , dns wanneer zij Bhikshu's waren ; He-

macandra 809; doch raktapata van Buddhisten bij (j'aiikara op Badarayapa 2, 2, 'ih; van

nonnen in KSdambari 234; raktduihara Sarwadar9aua-Sangraha 24.

" Deze kleedingstukken zijn te onderscheiden blijkens Maha-W. 8, 15. Vgl. CuUa-W.

10, 17, 2, ]; Maha-W. 8, 20, 23.

» Maha-W. 7, 1, vgg. Hardy E. M. 121.

' Bcal Catena 216; Wassiljew B. 85 en 88, waar de opmerking gemaakt wordt, dat
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Verdere voorsphriften dintrent het ontvangen, dragen on maken van

kleederen znllen laler ))ij ilo lichaiiileling van genoemd reglement van zelf

ter sprake komen.

Voetbekleeding is voor den inoiniik als weelde te besclionwen. Ge-

woonlijk gaat lüj dan ook in Zuidelijker landen barrevoets, al is hem het

gebruik van sandalen van één zool, alsook van muilen . door di-ii ISuddba

veroorloofd geworden. Schoeisels van alK'rlel aard, stof en klein', moge-

lijke en onmogelijke, ' zijn uitdrukkelijk verboden: dat was noodzakelijk

omdat de onvermijdelijke Zessen bij deze of gene gelegenheiil niet nalieten

buitenmodelsch schoeisel te vervaardigen of te laten vervaardigen, - min-

der, schijnt het. oin den Meester te ergeren, dan wel om de opstellers

der lieilige boeken in staat te stellen te zeggen welk sclioeisel met de

orthodoxe leer strookt, welk niet. In Nejial waren de sandalen van hout.

Het gebruik van zonneschermen is, als algemeene regel, den zonen

Qakya's niet geoorloofd. Dat komt omdat in der tijd de Zi'ssen met een

zonnescherm in de liand rondkuierden, als waren zij banjerheeren. Dit

wekte zoozeer de verontwaardiging der Ajiwika's, dat zij jegens zekeren

rechtgeloovigen leek hun ergenis over zulk eene onvoegzame handeling op

de ondubbelzinnigste wijze te kennen gaven. De leek vertelde het schan-

daal aan den Heer , die getrouw aan zijne rol van getrouwe echo der

publieke opinie, .straks het verbod uitvaardigde: ))Gij moet geen zonne-

scherm dragen, monniken; wie zulks doet maakt zich schuldig aan eene

overtreding." Intusschen vergunde hij later dat men in den klooster-

(Je Kathina-plcchtighciil liarcii vreemilen oorsprong recils ilaanloor verraadt. Jat de bepaliiigcii

er voor bij de iJuddhisteii zeer verward zijn. Dat is aLlcszitis waarsciiijnlijk, ofsclioon men

tevens zou mogen vragen welke bepalingen en leerstukken in 't Ruddhismc «in/ verward ziju,

en wat er al zoo oorsproukelijks in is, behalve juist verwarring. De Noordelijken bezitten

een Kathina-Awaddna, waarin uiteengezet wordt hoc verdienstelijk het is den geestelijken

kleederen en andere benoodigdheden te schenken; Hodgsou Kss. 19; vgl. Buruouf Introd. 39.

Toen Fa Ilian iu Indië reisde, was het gewoonte dat na alloop van den stillen-tijd edelen,

burgers en brahmanen klcedingstofTcn aan de geestelijkheid ten geschenke aanbmlen. Klaar-

blijkelijk is het Kathina bedoeld ; lieal Travels of Fah-llian 00.

' Tot de verbodene sandalen behooren o. a. dezulke welke gemaakt zijn van uilenlecr.

' Maha-W. 5, 1— 8; vgl. Bigandet 11, 28(i ; Hodgson, t. a. p.
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luiii waiidcleiiili' i'cii znnuesclii'iin mocht gobniikcn, en l)ij zloktc oak

anders. '

Do mnnnikon uioLicn nok oon waaior t;('l)riiiken , on oon als zoodanip:

fiebruikt palniUlad :
- voorts oouvoiidi^'o niu<rgenverdnjvors, uit con pauwo-

veer bestaande of gemaakt van don wortel van Andropogon niuricatus of

schors. '

Mot do noodzakelijke plunjo maken een hedelnap of pot, oon mes, een

naaUl . een gordel en een doorzijgei- de voorgeschreven benoodigdheden

van don asceet uit. De pot ' wordt soms in een soort net of foedraal ^

gedragen ;
gewoonlijk hoblion de Singhaleesche geestelijken hom met een

koord aan dmi hals hangen en onder het kleed, zoodat hij alleen voor

den dag gehaald wordt bij 't ontvangen der aalmoezen; dit is eene afwij-

king van de oude gewoonte, want op de beelden is de pot duidelijk

zichtbaar.

Het mes rlient om er haar en tiaard meè te scheren. Het voorschrift

is dat men liet haar niet langer mag laten groeien dan twee duim, doch

de gewone regel is dat het hoofdliaar en de baard eens in de 14 dagen afge-

schoren woi'dt. Veelal scheren de Ijroeders elkander.

De doorzijger is een toestelletje om water te klenzen, opdat men bij

't drinken geen diertje den dood berokkene.

Tot de kenmerken van monnikswaardigheid behoort bij de Nepaleezen

ook do Khikkhari (Skr. khaJikhara) , een staf waarvan de knop hot liguur van

een tempel vertoont. Iets gelijksoortigs is de scepter, die ook als tooverstaf

I Culla-W. 5, 23. Ue Burmeesclie geestelijken, ondanks hun ouderwetsche gewoonten,

veroorloven zich een papieren Pajong te dragen; zie Bigandet II, 28G, die er bijvoegt dat zij

het doen om hel hoofd tegen den zonnegloed te bescheiinen of tegen het ruwe weer; om dit

te begrijpen moet men bedenken dat de Pajong in Indische landen een teekeu van waardig-

heid is.

' Van de Tala, palmyrapalra ; van daar de naam Talapoins, waaronder in Achter-Indië de

monniken bekend staan. Vgl. Bigandet t. a. |i.

3 Culla-W. 5, 22, vg.

* l'ti/ra, Va\\ paf/a; ook pinda-pafra. "The pa/fa is an open-mouthed pot of a truncated

spheroidal form*' ; Bigandet II, 273

' Zulk een net, t/inivikn , schijnt bepaaldelijk door de als heremiet levende broeders gedra-

gen te zijn; CuUa-W. 8, 6. Hardy E. M. 309 spreekt er niet van.
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dient, de Wajra; het is eigenlijk de donderbeitel , het wapen vun Tmlru. '

Do Zuidelijken maken van dit lieidensch tuig geen gebruik.

Daarentegen is de rozenkrans een voorwerp dat men in beide afdeelingen

der Kerk weet te waardeeren. Hij is dan onk schier onmisbaar voor den

monnik wanneer hij zich in Samadhi verdiept , om zich te verhefl'eu tot

de aetherische gewesten, verre boven 't aardsch gewemel, want feitelijk

bestaat de Samadhi in 't stil herhalen van bepaalde spreuken. Om de

vorderingen rlie men in zulk eene philosophische oefening maakt met wis-

kunstige zekerheid te bepalen, is de rozenkrans van groot nut. - Intus-

schen is het gebruik er van niet beperkt tot de monniken , nocli tot de

Buddhisten; ze was in 't middeleeuwsche Indië vrij algemeen. Of de

eer der uitvinding aan de Indiërs toekomt, is zeer twijfelachtig.

Een voorwerp van anderen aard, is de tandem-einiger, eigenlijk een

twijgje of stokje welks ééne einde men eerst een weinig plat klopt of

kauwt, om het als tandenboi-steltje te bezigen. Deze dantakdshtha — zoo

heet de tandenreiniger — werd, en wordt nog, algemeen in Indië gebruikt

en is van daar door de Buddhisten overgebracht naar andere landen. De

aanleiding tot de invoering van Dantakashtha's onder ile broederschap was

de volgende. Zekere monniken maakten geen gebruik er van, ten ge-

volge waarvan zij een stinkenden adem kregen, Men vertelt de zaak aan

den Heer, die terstoml vijf nadeelon aan 't niet-gebruiken van tandenreini-

gei"s, en vijf deugden aan 't gebraik er van verbonden, opsomt en den

monniken vergunt zich er van te bedienen. Al wederom maakten de

Zessen van die vergunning misbruik. Ze namen zeer lange tandcnreinigers

en gaven er een kweekeling slaag mede. De Meester vernam het en ver-

Ijddd het gebruik van al te lange stokjes; ze mochten niet langtu- zijn dan

8 duim.
'

' Hodgsoa Ess. t. a. p. Wassiljew 15. 193.

• Bigandet II, 302.

' Culla-W. 5, 31; volgens ccne Chinecsche bron moet het stokje niet lunijer ilnn 12, cii

niet korter dan 8 duim zijn, en de dikte hebben vaii de pink; Stan. Jiilieri in Vov. des

PM. B. II, 55.
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2. VASTE VERBLIJVEN IN DEN STILLEN-TIJD. GEBOUWEN. KLOOSTERS

EN KLUIZEN. VERGADERZALEN. STICnTING VAN KERSPELEN.

BEVOLKING DER GEESTELIJKE GESTICHTEN.

Onder de asceten wmen er die zich vergenoegden niet te wonen aan

den voet van een booiu , op jjlaatsen waar lijken verbi'and werden, ofwel

geheel in de vrije liiilit: andere verkozen het, onder dak te leven; som-

mige wederom van deze laatsten leefden in hutje? in de wildernis, andere

woonden te zanien in een of ander gebouw. In de legende zien wij den

Buddha onophoudelijk van 't eene klooster naar 't andere trekken en

treflen nok de dwaalleeraars als kloosterbewoners aan. Voorts weten wij

uit een bericht, hetwelk in een der oudste canonieke boeken voorkomt,

dat de ketters de gewoonte hadden om in 't regenseizoen vaste woon-

plaatsen te beti'ekken; inderdaad blijkt van elders, uit het wetboek van

Gautama . dat de biahmaansche monniken, althans gedurende 't regen-

seizoen niet een zwervend leven mogen leiden. Oorspronkelijk zwierven

de Cakyazonen, zoo hn"dt het officieel verhaal, in alle seizoenen het land

rond. Toen de menschen daarover morden en op het voorbeeld der

ketters wezen, voelde de Buddha zich genoopt te verordenen dat de mon-

niken gedurende den regentijd een vast verblijf zouden kiezen. ' Zoo is

de geschiedenis van de instelling van den stillen-tijd (Warshika, Pali:

Wassa, Wassawdsa); eene instelling uitdrukkelijk aan de monniken onder

de Arva's voorgeschreven door Gautama den Wijze en ook liij de Cakya-

zonen ingevoerd door Gautama den Buddha.

Omtrent den duur van den stillen-tijd was men het in den ouden tijd

niet eens; de dogmatische uitdrukking van dit feit is, dat de Heer ver-

gunning gaf tot het liouden van eenen langeren en van eenen korteren

Wassa; de eerste begon met den dag na volle maan in Ashadha, de

laatste eene maand later ; beide duurden tot voUemaansdag van Karttika. ^

Mali;i-W. 3, 1.

Slahu-W. 3, 2.
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Bij de Noonlelijke Buddhisten van Tn<lië diiurdf de groote vacantie in de

T'''^ eeuw, zooals wij viit de luTieliten van Hiiien Th^^ans weten, drie

maanden, van ongeveer 20 .luli tot '20 Oftober. Hij zegt ' dienaan-

gaande : ))Oni te gehoorzamen aan de lieilige voorschriften van den

Biiddha betrekken de Indisclie geestelijken bij 't invallen van den regen-

tijd vasti' woonsteden, den 1*'''" dag van de eerste helft der maand

Ci-dwana overeenkomende met den 16'^"" der TA' maand in ('liina; zij ver-

laten ze den 15'*'" dag van de tweede lielft der maand Arwaynja, ovei'-

eenkomende met den 15'^'" der 8'''^^ maand in Cliina." Op Ceilon duuit

de stille-tijd tegenwoordig vier maand. -

Het was niet noodig dat de broeders, hetzij in of buiten ilen regentijd,

in grooten getale liij elkander woondim , want om de halfniaandeUjksche

afkondiging van 't Pratimoksha bij te wonen kon eene kapittel vei'gadering

van vier personen volstaan.

Op Ceilon plegen de geestelijken juist hmi klooster te verlaten bij 't begin

van den stillen-tijd , om tijdelijke hutten te betrekken. Hoe en waar in

de eerste tijden na 't ontstaan der secte het meerendeel der broeders ge-

huisvest was , is uit de bcschikbai-e gegevens niet op te maken , doch het

is onbetwstbaar dat zelfs de oudste canonieke boeken herhaaldelijk van

weidsche kloosters gewag maken. .\lom vermaard waren het .Tetawana

en de Pürwarama te Crawasti. het eene gesticht door den millionair

Anatliapiiidika , het andere door de vrome Wicakha. We lezen dat een

leek in hetzelfde land en omstreeks te zelfder tijd, zekere Udayana, voor-

nemens was ten behoeve der Congregatie een klooster te sticliten en de

monniken (jiitbood om de schenking in ontvangst te nemen en voor liem

te komen preêken. ^ lüj ilie gelegenheid wordt van 't bouwen van

kloosters gesproken als van een dagelijks voorkomende zaak. * Soms

• Voy. des Pèl. K II, 492.

' Chililcrs Pali Dict. 554.

' Miiha-W. 'S, 5. .\ls doel waarmede iemand een klooster of tempel laat bouwen, wordt

in de heilige schrift zelve opgegeven ih: begeerte van zoo iemand om den lif^mel te verdienen

;

Calla-W. 6, 1 , 4.

De eerste stichter van een klooster was een gildcmcester uit Küjugrha, volgons Culla-W.
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wcrili'ii /ulke gebmiwcii g('^;cllonkou aan ilu gelieolo Congnïgatio, znnwi'l

ilrr iiiiiniiikon als iIit iionnon, soms ook aan meerdere of mindere imlivi-

(liien ,
tot aan een enkelen kweekeling toe. In verbaml niet kloosters,

Wihara's , worden opgesomd heiligdommen ,
' tempels ,

- steenen hnizen

,

grotten of crypten, cellen, kamers, staatsievertrekken, stook vertrekken,

mooie kabinetten, geheimgemak-kabinetten , zuilengangen om te wandelen,

recreatiezalen, fonteinen, fonteinkamers, stoven, vijvers, ]iaviljoencn , tui-

nen , tuinhuizen.

In liet begin van deze opsomming komen drie of vier soorten van ge-

bouwen ^ voor. wier karakter men niet met nauwkeurigheid kan bepalen,

doch ook zonder dat blijft de algemeene indruk deze dat de Indische

bouwkunst reeds een hoogen trap van volmaaktheid bereikt had toen

het Winaya-Pitaka werd opgesteld, * on, volgens dienzelfden canon, bereids

in de dagen van den Meester. Bij de benamingen welke meer dan eene

opvatting toelaten zullen we een oogenblik langer stilstaan.

De term Addhayoga is te onduidelijk dan dat men daarin een syno-

niem zou mogen zien van Stüpa , hoe opmerkelijk het ook zijn mag dat

de Stüpa in de opsomming ontbreekt. ï'lv zou anders wel oen i'eden te

i'i , 1, iii strijd met de legeiule, ilie Anutliiipinilika ile eer toekent. Voordat liet eerste

klooster bestond, hadden de monniken geen vast logies (faijandsanii , Pali senusmin), maar

hielden zich op onder boomen, bergen, holen, grotten, begraafplaatsen, boschvlakteu, onder

den blooteu hemel, op bossen stroo. Zonder twijfel was zoo de toestand in het jaar nul.

' Addhayoga.

^ Prdsitcla, hoog geboun-, paleis, toren, tempel.

^ Wihdra, addhayoga, prdsdda, steenhuis (karmya) en grot (guht) worden elders (Culla-

VV. 6, 2) genoemd als de vijf soorten van schuilplaats, leger (tmjana, Pali lena), wier ge-

bruik de Heer aan zijne volgelingen vergunde.

* In eeue beschrijving der koninklijke kloosters in Siani door Mons. P.allegoix (Annales

de la propagation de la foi , ,Ianv. 1S54; door ons overgenomen uit Koeppea Kei. des B. 379)

herkent men ettelijke der bijzonderheden in de boven gegeven opsomming. "Peur se faire

mie idee de ces établissements religieus , il faut s'imaginer un vaste terrain sur lequel s'clèveut

une vingtaine de belvédères a la Chinoise; plusieurs grandes salles alignées sur les bords du

tleuve, un local destine'c a la prédicatiou, deux beaux temples, dont l'un sert de sanctuaire

Il l'idole de Bouddha, l'autre d'oratoire aux Bonzes; deux cents jolies maisonnettes, partie en

briques, partie en planches, qui sont la demeure des Talapoins; des étangs, des jardius, une

douzaiue de belles pyramides dorées, ou revètues de porcelaine (l)agops), uu clocher, des

mats de pavillon , des lions etc."
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vinden zijn waarcun de schrijver van "t aaiiireliartldo i^Uik liet woord Stüpa's

opzettelijk vermeden heeft, want de Bndillia wordt sprekende iniievoerd

,

en daar volgens de ofTicieele overleveiing zulki' gedenkteekenen eerst na

den dood des Meesters zijn opgericht , ging het niet wel aan t. a. p. zuliv

een welbekend woord te gebrniken.

Prasada's (tempels of torens) als kerkelijke gebouwen komen reeds in

betrekkelijk ouden tijd voor. Ite stichting van den Lohaprasada op Ceilon,

waar heden ten dage nog de halfiiiaanilelijksche voordiaclit van het Prati-

moksha plaats heeft, wordt toegeschreven aan Koning Dutthaganiani. '

In Achter-Indië bestempelt men met dit woord, in de uitspraak verbas-

terd tot Prachadi, Prachiadi, torenacbtige gebouwen van verschillende

verdiepingen, en hoewel de bouwkundigen daarin eene wijziging van de

Stüpa's herkennen, valt bet toch inoeielijk, de uiterlijke overeenkomst

van den Achterindischen toren, zij hot reliektoren, met den Lohaprasada te

miskennen. Bedenkt men dat de laatste als buis der kapittelvergadering

dient, dan komt men tot bet besluit dat een pramdu vrij wel aan ons

»kerk" beantwoordt; immers ook hierbij denkt men aan den toren. -

De grotten of crypten in de opsomming vermeld zijn geen natuurlijke

grotten, want die laat men niet bonwen. Vermoedelijk zijn er kamers,

geheel of gedeeltelijk door menscbenlianden in ile rots uitgehouwen, be-

doeld , zoodanige als men ontdekt heeft te Parabar en Nagarjuni in Bihar,

't oude Magadha. ^ In zulke grotten zien de deskundigen de eerstelingen

van die eigenaardige bouwkunst welke later de beroemde Indische rot.s-

tempels heeft voortgebracht. Do crypten van Barabar en Nagarjuni zijn

deels door Koning A(;oka, deels door diens kleinzoon Daparatha aan de

' Mahfiwans.1 p. ICl ; vgl. hassen Indische Altcrtliumskumlc II, 420. I). leefde onge-

veer 150 ja.ir na A^oka , dus om 100 v. t'hr. Waorsohijnlijk is in Dipawnnsa XIX, 1 het-

zelfde gebonw bedoeld, doch d(^ nnnm wordt daar niet opgegeven. Het gebouw was 9 ver-

diepingen hoog.

• In 't Waleiscli is panrjiprasnda eene soort van pjramide met trappen; in het Agni-Pu-

raqa wordt gesproken van een bijzondere soort VVishnn-tcmpel die met païïrai»rAs:ula , vijf

torens of tinnen, voorzien is.

^ Zie Gen. Ciinningham .A rchacological Survey I, 45 en diens Corpus Tnscriptionuni 1, 'M).
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Ajiwika's, en derhalvo niet aan He Budilhisten, geschonken, maar men

mag gerust aannemen ilat in dienzelfilcii tijd , dus in de laatste helft der

3^' eeuw vuór onze jaartelling, ook de ('akvazonen van dezen of genen

begunstiger dergelijke grotten ten gebruike zullen gekregen hebben. Het

is zelfs niet onwaarschijnlijk dat er in die dagen ook groote kloosters

verrezen. Volgens de oud.ste .Singhaleesche kroniek ' heeft Acoka niet

minder dan 8 iÜOO - kloosters gesticiit. De Noordelijke overlevering heeft

eene gewijzigde lezing van deze geschiedenis en weet dat Acoka 84000

Stüpa's, één in elke stad van .lambudwipa, liet oprichten ; ze kwamen alte-

niaal iu stand op één dag. ' In deze vertelsels schemert zoo iets door

van eene overlevering die echt zou kunnen zijn, namelijk deze dat men

eerst onder Acoka begonnen is kloosters en Stüpa's op te richten.

Tot een tijdperk onmiddellijk volgende op dat van Acoka behooren de

rotskloosters te Ajanta, waarvan de oudste ondersteld worden te dag-

teekenen van omstreeks 200 vi'iór onze jaartelling. * Die kloosters, 24 in

getal, bevatten onderscheidene cellen. Ze zijn meestal vierkant en worden

geschraagd door rijen van zuilen, deels rondom geschaard en liet groote

middelverti'ek van de vleugels scheidende, deels in vier evenwijdige lijnen

gerangschikt. In de grootere grotten is de ingang beschut door een

veranda, welke in de rots uitgehouwen is, met cellen aan weerszijden;

de groote hal neemt de middelste ruimte in , met een klein vertrek er

achter, en een heiligdom dat een Buddhabeeld op zijn troon bevat. De

' Dïpawansa B, 98.

" El- staat eigenlijk 84, maar uit Jeu gang van het verhaal blijkt dat S4 = 84000 moet

zijn. Het woord voor klooster gebruikt is dfuma , hof; de 84 of 84000 van vs. 98 zijn in

't volgende vers geslonken tot 1, zegge e'én; er staat op de oudubbelzinuigste wijze: «Nadat

de vorst binnen 'i jaar het (of: een) klooster {wihdm) gemaakt had, liet hij, toen de hof

(klooster, drama) voltooid nas, een godsdienstig feest gedurende eene week viereu.

" Afoka-Awadana bij Burnouf Introd. 373; Voy. des Pèl. B. I, 138; II, 417 ; op de

laatst aangetogen plaats der Voy. heeten die Stüpa's door mensehenliaudeu gemaakt te zijn,

doch dat wordt weersproken door de beide andere berichten ; de bouwmeesters waren kabou-

ters of geesten. Vgl. Beal Travels of Fali-Hian 107.

'• Afbeeldingen en beschrijvingen er van te vinden in J. Fergusson Ilistory of Indian

Architecture (ed. 1876), p. 123—159. Vgl. Hunters Imperial Gazetteer of India I, 89.
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wanden zijn ;uui drie zijden In de rots uit2:eliolil tnt cellen voor de

monniken. De eenvoudigste vorm van klooster is een veranda uitgehou-

wen aan ilen kant van den afgrond, met cellen die van achteren toegan<T

hebben tot de i'ot.s. Slechts enkele van de grotten schijnen gelieel vol-

tooid, doch bijna alle blijken beschilderd te zijn geweest aan de wanden,

zolderingen en zuilen, van binnen on buiten. Zelfs de beeldhouwwerken

zijn gekleurd geweest. Verscheidene inscrijities, in 't Prrdcrit en Sanski'it,

vereeuwigen de namen der \ronie stichters.
'

Zoo niet de meest gewone, dan toch de minst dubbelzinnige uitdi'uk-

king voor klooster, is SangharAma, d. i. Sangha-hof. ^ Ook Wihara was

een zeer gebruikelijke term , maar als men de legende en de halfmythi-

.sche tijden buiten rekening laat, zal men Wihilra vaker in den zin van

pagode of tempel dan in dien van klooster gebezigd vinden, niet enkel in

"t Noorden, maar ook in 't Zuiden. Regehnatig wordt een Wihara onder-

scheiden van een klooster door Hiuen Thsang. Zoo zegt hij ergens ' dat

»Koning Ciladitya naast liet klooster van Nalanda een honderdvoet lioogen

Wiliara van knjier had laten bouwen, welks prailit lieimle en ver ver-

masird wius." bovenzoo is het op Ceilon ; ook daar verstaat men onder

Wihara gew'oonlijk de pagode met de beelden. * De Ceilonsche Wihara's

zijn meestal gebouwen met gepleisterde muii'n en pannen daken, zelfs

waar de woningen voor de geestelijken onaanzienlijk en van tijdelijken

aard zijn. Aan ilen ingang ziet men gemeenlijk gebeeldhouwde liguren

welke de hoeders van den tempel moeten voorstellen. Om het heilige

dei' heiligen is gewoonlijk een enge ruimte , met heelden en scliildeiwerk ,

doch niet zelden heerscht er een gelieimzinnig donker, wel geschikt om

den geloovigo die plotseling uit het daglicht binnen treedt met ontzag te

vervullen; en zoo hij 's nachts van buiten kunil. moet het gellikker der

' Over de rotstempcls Ic Ajatita en elders zal iii hut Imol'Jstuk uvi^r ilcii Kurcdieust het

een en ander medegedeeld worden,

• In 't Chinecsch verbasterd tot .Seng-kia-lan.

» Voy. des Pèl. B. 221.

" llarilj E. ii. 129; vgl. 201), waaraan de volgende beschrijving ontleend is.
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laiiipoii iloiizi'lftlen indruk teweeg brengen. Tegenover den hoofdingang is

er een andere, door een scherm afgesloten; /.oo(h-a liet scherm wegge-

troiiken wordt, aanschouwt men een Buddhabeeld, dat bijkans het ge-

heele vertrek inneemt, met een altaar er voor, waarop liloenien zijn

nedei'gelegd. De muren zijn bedekt met afbeeldingen , meestal eene of

andere gebeurtenis voorstellende uit het leven van een Buddha of uit een

zijner vroegere existenties als Bodhisatwa. De Wihara's zijn vaak op

rotsen of andere romantische plekken gebouwd. De hof er om heen is

beplant met boomsoorten waarvan de bloemen als ofl'eranden plegen ge-

bruikt te worden. Eenige der voornaamste Wiharas (op Ceilon) zijn

grotten, ten deele door de natuin- gewrocht, ten deele door menschen-

banden verder uitgewerkt.

Daar Wihara zoowel in de boteekenis van tem|iel als in die van een

klooster gebezigd worilt, is het dikwijls moeielijk uit te maken in welken

zin "t woord bedoeld is; altoos evenwel schijnt het iets voornaams te

wezen. Gewoonlijk zullen zulke Wihara's en eigenlijke kloosters, Sangha-

rama's, ook wel liij elkaar behoord hebben, en in veel gevallen weten

wij dit met zekerheid. Zoo was het te Nalanda; zoo ook te Sarnuth bij

Benares, ' waar bij het klooster, ten tijde van Hiuen Thsang een groot

gebouw, door 1500 geestelijken bewoond, een '200 voet hooge Wiluaa

stond , in welks midden zich een groot Buddhabeeld van geel koper verhief.

De grootere kloosters of vereenigingen van weidsche monnikverblijven

trof men in de Middeleeuwen meer op 't vaste land van Voor-Indië dan

op Ceilon en in Achter-Indië aan. Het ontbreekt Ceilon wel is

waar niet aan oude en grootsche kloosters, waarvan sommige in de

5'''' eeuw, toen Fa Hian het eiland bezocht, door .5000, 3000 en 2000

broeders bewoond waren . doch het aantal van zulke groote gebouwen

was en is betrekkelijk gering. Tegenwoordig leven de geestelijken in

kleine, maar nette woningen, die bekend zijn onder den naam van Pansal

(Pali: pannasala), eigenlijk loofhut beteekenende. In Burma zijn de

Vov. lies PM. B. asö.
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kloosters klciii . maar des te talrijker, want in on bij elke stail worden

ze in menigte aangetroften. Ze heeten, even als de woning van den

dorpsgeestelijke, Kiaong. De Kiaong, zich kenmerkende door zijn di-ievoudig

dak, is daarenboven licht herkenbaar aan een gekleurden en gedeeltelijk

vergnlden vlaggestok , voorzien van een Zwaan ' als zinnebeeld, en van

bevallig neerhangende wimpels. Half verscholen in het groen , wenkt als

het ware de vriendelijke woning den vermoeiden reiziger toe , die altoos

zeker kan zijn een gul onthaal te zullen vinden. In zulk een huis des

vredes zijn ook de kweekelingen gehuisvest, die, vooral in 't natte seizoen,

van de eerwaarde paters onderricht ontvangen in lezen , schrijven , een

weinig rekenen en den catechismus, en gewend worden aan netheid,

orde en tucht. Zoo ongeveer is de idyllische schets ilie ons van de

Kiaongs gegeven wordt ,
^ eene schets die ons onwillekeurig tloet denken

aan do liidisclie kluizenarijen, Aprama's of Acramamandala's, soms enkele

kluizen, soms gehuchten in een of ander boschi'ijk oord gevestigd, waar

oudere Arya's, inzonth-rlieid brahmanen, met of zonder lam wederhelften,

kalm Inui latere levensdagen sleten, zich toeleggende op vrome werken,

en tal van knapen on jongelingen onderrichtende in den Weda en do wijs-

heid dor vaderen. Gastvrijheid jegens vreemdelingen , onverschillig van

welken stand, rang of kaste, was een der eerste plichten van die vreed-

zame kluizenaare.

In tegenstelling tot d(! Kiaongs in üurma zijn do kloosters in Siam

niet zeer talrijk , maar veel grooter.

Kluizen om door oen enkeion monnik liewoond to wordon . kuü'a,

worden meermalen vermeld. De afmetingen or van zijn in hot Prati-

nioksha voorgeschreven, 12 span Sugata-maat in longto, 7 in breedte.

Zelfs als de span hier de gewone waarde hooft van 1'i duim, oen voet,

is de kuti ruim genoeg voor één persoon. '^ Van de shuisloosheid"

* J)e han^ay de aan Urahina gcwijile vogel en "t ziniicbocld van ilc Zuii. Diluvijls kan

nicn het woord gevoegelijk met Phocnix vertalen.

' Bigaiidet II, 260.

' Ecu commentaar oji liet Fr. stelt een span Sugata-maat =. 1 voet, fi duim (Engelscli);



48 D E S A N G H A.

eens asceets, hetzij liij in zoo'n klui.s nf in een klooster woont, blijft er

niets meer over dan ile klank.

Het gebouw voor ile kaïiitti'lvergaderingen lieet in 't Pali gewoonlijk

Uposathagara , il. i. huis der Sahbathviering. ' Men zou het ook niet

))kerk" kunnen vertalen, evenals Prasilda, dat wij i'ceds hebben aange-

trollen als den naam van een gebouw waarin de Uposatha gevierd wordt.

Behalve den Wihaia of tempel, de woningen en cellen der monniken

en het Uposatha-huis beliooren tot het gebied van een klooster de Stüpa's

of Dagübs ,
'' waarvan te gelegener plaats meer zal gezegd worden; voorts

tuinen, vijvers, vlaggestokken , heilige Boilhi-boomen, vaak ook klokken.

Omtrent het vormen van kersjielcn , ieder met zijn eigen Uposatha-

huis en andere heilige gebouwen , bevatten de canonieke boeken op-

gaven die in meer dan één opziclit belangrijk zijn. ^ Gelijk schier

alle instellingen en verordeningen der Kei'k, zijn de afbakening van

vaste kerspelen en het gemeenschappelijk vieren van de Uposatlia-

dagen middellijk te danken aan de Zessen. Deze onverbeterlijke, ave-

rechtsche geestelijken kondigden steen ter tijd" , het Pratimoksha-formulier

ieder voor hun eigen gemeenteschare af. Toen men van dit feit aan den

Meester kennis gaf, verbood deze zulks te doen, doch vergunde den

monniken »in volle gemeente aan de Uposatha-plechtigheid deel te nemen."

Maar wat had men onder eene volle gemeente te verstaan, één enkel

woonoord of het lanil ? De geestelijken vroegen hieromtrent bescheid

bij den Meester, die antwoonlde dat »een volle gemeente zich niet verder

uitstrekte dan over één woonoord." Nu verwijlde in die dagen bij Raja-

gi'ha de hoogwaarde Kappina ' de Groote. Bij dezen i'ees een gevoel

hedendaaagsclie Singhaleezeii breiden die uit tot 6 voet (zie Dickson .Tourn. Eoy. As. Soc. VIII,

126). Uit is belaclielijk, daar eeu gebouw vau zulke afmetingen geea kuti, dat eigenlijk hut

bcteekent , heeten kan.

' Bij de Siughaleezen : Poega.

' Pali: t/idpa en dhdtngahhlM,,?sVx. (Jlidtmjarhha , eigenlijk «reliekberger'". Siughaleescli

diigaba , waarvan üagob eene verbastering is.

' Maba-W. 2, ü—9. Vgl. Dipawansa 14, 22 vgg.

'' In de Noordelijke bronnen ook Kapphina, Kashpliina genoemd.
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van weifeling op, ol' iiij wei ten Uposatha zou uiiuaan eu aan de pleclitige

handeling van den Sangha deel nemen. Ue Heer, die de geheimste ge-

dachten van Kappina dnorgrondiie. verliet fliilis den CJierentop ' en ver-

scheen in een punt des tijds voor 't aangezicht van den wijze. De Heer

zette zich neder op den hem aangehoden zetel , ontving de eeibieilige

begroeting van den liongwaarde en sprak alilus: iils er niet een gevoel

van weifeling Inj u opgerezen, Kappina. ot' gij wel ten Uposatha zoudt

opgaan en aan de plechtige handeling van d<'n Sangha deelnemen?" Up

liet bevestigend antwoord, ging liij voort: ))Indien gijlieden, brahmanen,

den Sabbath niet in eeie houdt, wie zal het dan doen? - Ga, brah-

nraan. op ter Ujiosathaviering; laat liet vooral ni(>t na." Kapiiina beloofde

het te zullen doen, waarop de Heer hem met eene stichtelijke preek ver-

kwikte en versterkte, om daarna even spo(;dig als hij gekomen was weer

te vei'dwijnen en op den Gierentop te verschijnen. Toen rees bij de

moimiki'n deze gedachte op: sde Heer heeft verordend dat eene volle

gemeente zich uitstrekke over één woonoord, maai' hoever strekt zich nu

een woonoord uit?" De Heer, dooi' hen om inlichting gevraagd, ver-

klaarde: ))Ik vergun u. monniken, onderling de gi'enzen van een gebied

(of kei'spel , mark, simu) te bepalen, en wel op deze wijze: eerst moet

men door vaste kenteekenen de grenzen aanwijzen, door bergen, steenen,

bosschen , boomen , wegen, niierenhoopen , rivieren of plassen. Nadat de

grenzen bepaald zijn , moet een nioiniik die de noodige geschiktheid en

bekwaamiieid bezit het woord richten tol de vergaderde geestelijken en

het voorstel doen, dat de vergadering goedvinde binnen de bepi\alde grenzen

een kerspel te stichten, bestemd als plaats ter samenwoning en ter Upo-

Er wordt iiict bijgevoegd dat de ojisteller van het verljaal op dat pas de reis meèm.aakte
;

er is evenwel geen reden om te veronderstellen dat liij niet alwetend zon geweest zijn, even

.lis trouwens elke romanschrijver het is. Volgens de leer der Mnhftj'ilnisten , vervat in het

Saddharma-I'nndarlka , woont (^'Jkyamuui eigenlijk altoos op den Gierentop, en is het slechts

eene zinsbcgoochcling der mcnschcn dat zij hem op andere plaatsen meencn gezien te hebben.

Hun (^'ilkya-muni is de Muni in den monnik, waarvan Manu 8, "Jl spreekt.

» Een duidelijker erkenning, dan deze, van den geestelijken voorrang aan di' linhniancn (oe-

gckend door den Huddha kan men niet verlangen.

II 4
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sathaviei'ing." Weldra maakten de Zessen van ile gegeven vergunning

een schromelijk misljruik : zij liakenden veel te groote kerspelen af, van

vier, vijf, ja zes Yojana's in uitgestrektheid. Do onvermijdelijke gevolgen

hiervan waren , dat sommige monniken ter vergadering kwamen wanneer

men reeds bezig was met het reglement voor te dragen , andere wanneer

de voordracht reeds afgeloopen was. Toen hierover klachten bij den Heer

werden ingebracht, bepaalde hij dat een kerspel de uitgestrektheid van

niet meer dan drie Yojana's liebben mocht. De Zes.sen rustten nog niet;

zij stichtten een kerspel welks grenzen zich tot over eene rivier uitstrekten.

De gevolgen bleven niet uit: het gebeurde dat monniken die ten Uposatha

opgingen, of zelf óf anders hun i)edelpotten en gewaden door den stroom

werden medegevoei'd. De Meester, na de klachten die daarover rezen ge-

hoortl te hebben, verbood nu uitdrukkelijk dat men een kerspel zou aan-

leggen welks gi'enzen zich tot over eene rivier uitstrekten, met dien ver-

stande evenwel , dat zulks wel geoorloofd was bijaldien er eene vaste veer-

schuit of eene vaste brug was. Nu deed zich een ander geval voor: de

monniken droegen het Pratimoksha voor in liun cellen of zonder vooraf-

gaande algemeene kennisgeving , zoodat de vreemde monniken niet wisten

waar de dienst gehouden werd. Er werd geklaagd, en de Buddha ver-

bood zulk een praktijk: hij verordende dat de vereeniging van geestelijken

een bepaald gebouw, iietzij een Wihai-a, of een Arldhayoga, of een Pra-

sada, of een steenen huis, of een crypt tot Uposatha-huis zou bestemmen,

na een daartoe strekkend voorstel door een der broeders die de noodige

geschiktheid had om als i-edenaar op te treden, en na daarop volgende

goedkeuring door het kapittel. Toen gebeui'de het dat in een zeker woon-

gebied twee Uposatha-huizen gevestigd werden, met dit gevolg dat de

geestelijken zoowel in 't eene als in 't andere gebouw vergaderden. Zoodra

de Buddha hiervan kennis kreeg, verbood hij dat er in één woongebied

twee Uposatha-huizen zouden wezen, en verordende hij, dat in zoo'n geval

één buiten gebruik moest gesteld worden , na . een daartoe strekkend voor-

stel dooi- een geschikten broeder en daarop volgende toestemming door het

kapittel. Er deed zich weder een ander geval voor: in een zeker woon-
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gebied luul men i'i'n u- klein locuul fnl r|ios;Uli;i-liuis yi'ko/en. Als lui

ecne zeer talnjkt* schaip vun geestelijken opgekoiiu'ii was. moesten eenige

hunner op ongewijiien grond zitten liij liet liooreu naar de voordracht van

't Prè,tinioksha. Onder zidke onistamlighedcMi im'ende men te mogen twij-

felen of dezulken eigenlijk wel gezeg'1 konden wonlen <li'n l'|iosatlia te

hebben gevierd. Van dit geval onderricht, verklaarde di; Meester dat liel

onverschillig was waar iemand zat. mits liij de voordraciü van het for-

mulier goed van zijne ])laats liooren kon: intnssclien gaf hij verginining

dat het kapittel een voorhof hij het Uposatha- huis lii't maken, zoo groot

als het goedvond, na daartoe strpkk(;nd vooi'stel in behoorlijken voi'm door

een bekwaam monnik te doen en door de vergadering goed te keuren.

Ter aanvulling der gegevens in de gewijde oorkonden aangaande de

stichting van kerspelen leveren de Ceilonsclie kronieken eenige bijdragen

,

die geenszins te versmaden zijn , al moeten ze met voorzichtigheid gebruikt

worden. ' Nadat Koning Dewanampriva Tishya, onder wien het Bud-

dhisme o)) het eiland werd ingevoerd, aan Mahendra. den apostel van

Ceilon, en de hem vergezellende geestelijken, het klooster Tishyarama ge-

schonken had, en vraagde of de leer Buddha's daardoor gevestigd was,

antwoordde de hoogwaarde Mahendra: »Nog niet: ten behoeve van de

Sabbathviering en andere kerkelijke plechtigheden moeten nog de grenzen

van een kei-spel vastgesteld worden, volgens 't gebod des Heeren; dan

eerst zal de religie gevestigd zijn ; dan eerst zal de Wihara vast staan

,

het klooster welgevestigd wezen." Toen verklaarde ile vorst den apostel

zooveel grond te willen afstaan, en smeekte zelfs dat zijn volk. hetwelk

met hem het geloof liad aangenomen, binnen z\dk een geliied zon mogen

wonen; de geestelijkheid behoefde maar tot de stichting van oen kerspel te

be.shiiten. Z. Hoogwaardigheid liet liet aan Z. Majesteit over . de gron.s-

lijnen te bepalen. Zoo geschiedde. Vroeg in den orbtend begaf zich de

koning, prachtig uitgedost en in zijn karos gezeten, begeleid door zijnt;

ministers en vrouwen, door troepenafdeelingen te voet, te paard, op

' Dipawansa 14, 26 vpg. ; Mahiwansa p. 108 vg;;.

4*
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wagens en olifanten, en onistuwil van een talrijk gevolg , naar liet klooster

om den iioogwaanlen Mahcndra en de andere geestelijken af te halen. In

hun gezelschap trok hij daarop naar den oever der riviei'. Hier legde hij

de hand aan een gouden ploeg, waarvoor de twee feestelijk opgetuigde

olifanten Mahapadma en Kunjara gespannen waren, en den oever als uit-

gangspunt nemende, begon hij te ploegen. Het was een prachtig schouw-

spel, den machtigen heerscher, vergezeld van de monniken en zijn leger-

stoet, de diepe vore te zien trekken door den vruchtbaren bodem. Bont

geschilderde vazen en veelkleurige vaandels, geel sandelpoeder, gouden en

zilveren stokken, flikkerende spiegeltjes, mandjes met groen en bloemen,

eerebogen met wim])els , het strekte alles oin de processie op te luisteren,

terwijl de tonen der muziek, afgewisseld met de jubelkreten en lofliederen

eener krielende volksmenigte , den indruk der plechtigheid verhoogden.

Onder dit alles ploegde de koning voort, totdat hij , om de stad heentrek-

kende, wederom het punt aan de rivier bereikte, vanwaar hij was uit-

gegaan. Toen beefde de aarde; het was een wonder, welks beteekenis

de saamgevloeide menigte niet miskennen kon , en verheugd i-iep men dan

ook elkander toe: »Er zal een klooster in liet kerspel zijn!" ' Nadat de

grenzen aldus waren aangewezen, verzocht de koning den hoogwaarden

Maliendra ze te bevestigen en het gebied te wijden , binnen hetwelk de

Wihara zou opgericht worden. Aan 's vorsten wensch werd voldaan. Op

een bepaalden dag werd eene algemeene vergadering van al de geestelijken

gehouden, waarin Mahendra het gebied wijdde, het kerspel waar men

gezamenlijk zou wonen beve-stigde.

Het is niet duidelijk waarom de koning zelf op zoo'n plechtige wijze

een gebied afbakende dat reeds zoo lang te voren als burgerlijke gemeente

bepaalde grenzen moet gehad hebben. Misschien moet men het zóó be-

grijpen, ilat hij zekere gi'enzen aanwees binnen welke de monniken ver-

lof kregen te wonen , heiligdommen enz. op te richten , en voor het volk

' Er was reeds ecu klooster, de Tishyaratna , was er verteld. Ia een volgend hoofdstuk,

19, 20, wordt de stichting van den Tishyaraina aan een anderen Tishya, die meer dan

inn jaar later leefde, toei;eschreven. P'a Hian beschrijft eene schenking in Travels 161.
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te pi'eeken , en dat het zoo aangewezen gebied eenvoudig de stad of liet

dorp niet de daarbij behoorende gronden was. Door eene kerkelijiie liandeling

wordt zulk een terrein gewijd tot een veld voor de werkzaamheid der

broederschap, tot een kerspel. In allen gevalle is het duidelijk genoeg dat

de vestiging van landgenieenten of marken tot voorbeeld gestrekt heeft voor

de stichting van kerspelen. Reeds het woord Smid is voldoende om ons

hiervan te overtuigen. '

De vergunning door een niachthebbende aan de geestelijkheid \erleend

om ergens een kerspel te vestigen sluit niet in zich dat haar tevens bouw-

gronden worden afgestaan. Deze, alsmede de daarop gestichte gebouwen,

werden geschonken door de eigenaars, in veel gevallen de vorsten zelven ;

^

in andere bijzondere personen, die in de voetsporen wenschten te treden

van Anathapindika en Wicakha. Ondei' de \rome gevers kwamen zelfs

monniken en nonnen ^ voor. IIoo liet mogelijk is dat lieden, die geen

eigendom bezitten mogen , behalve de acht benoodigdheden en eenige andere

onbeduidende voorwerpen, kloosters, tempels, kerken enz. laten bouwen,

is een raadsel dat wij niet weten op te lossen. Men kan niet beweren

dat eerst later , in tijden van verbastering , het bezit van aardsche schatten

niet de geloften van een asceet bestaanbaar werden geacht, want de be-

doelde gevallen van milddadigheid komen in de heilige schrift voor. Dooi-

te veronderstellen dat een rijk persoon niet vóór, maar onmiddellijk na

de wijding tot monnik of non afstand doet van zijn of haar goed ten be-

hoeve van een klooster enz. , kan men de moeielijkheid ontwijken , maar

niet uit den weg ruimen.

Op het terrein der Ceilonsche Wihara's, staat meestal een kleine hei-

densche tempel. De daaraan verbondene priesters of kosters, Kapuwa's

genaamd, onderscheiden zich in iiiin kleoding niet van de gewone bevol-

' Slmii is (Ic mark, de dorps- of fjcmecntcgroiid ; het «oord is uit het Sanskrit over-

gegaan in 't Oudjaraansch en ISalincesch, in dezelfde betcckcnis.

' In hoofdzaak waar is hetgeen Fa llian zegt: «.Sedert Uuddha's Nirwftpa licbbcii de

vorsten en edelen WibSra's voor de geestelijkheid opgericht, en haar begiftigd met liiiidcrijcn

,

tuinen , huizen , arbeiders en ossen om het Innd te bebouwen," Travcls of I'ah Hian 55.

' Maha-\V. 3, 5, 13.
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king. Men zegt dat liunue aanroepingen of gebeden in 't Sanskrit

zijn. ' Soms ti'eft men eenen Wihara en een heidensch heiligdom onder

hetzelfde dak aan, zooais te Laidia-tiUika bij Kandy. Dat op bet vaste

land van Indië, wmir bet Ilinduïsme de heerschende godsdienst was, goden-

tempels bij de Wibara's. als het ware »in de schaduw" er van stonden,

weten wij uit een bericbt van Hiuen Thsang. - Niet verre van CVawasti

was er een "Wihara, in welks nabijheid, ten Oosten, een heidensche

tempel was opgericht. «Wanneer de opkomende zon haar licht verbreidt,

bereikt de schaduw van den tempel den Wihara niet, doch wanneer zij

bare laatste stralen schiet bij den ondergang, bedekt de schaduw van den

Wihara den tempel", zegt de pelgi'ini. (Jok van elders zijn er voorbeelden

genoeg van de goede verstandhouding tasscbea de verschillende gezinten

bekend, bepaaldelijk van Java en Cambodja in Achter-Indië in vroeger

tijd, en van Bali nog heden ten dage. Bijzondere opmerking verdient

het dat een Oudjavaansche koninklijke schenkingsbrief van den jare 782

Caka (SCiO na Chr.) bepalingen bevat omtrent de oprichting van een

Buddha-tempel en het daaraan verbonden jaarlijksch feest, en voorts om-

trent de grondstukken af te zonderen voor een heiligdom aan Ciwa en

Durgil, benevens aanwijzing van den brahmaan die de laatste heiligdom-

men zal inwijden. •'

De omvang en bevolking der Sangharama's is, begrijpelijkerwijze, steeds

zeer ongelijk geweest. Er wai-en fraterhuizen die nauwelijks een tiental

bewoners telden , terwijl de grootere geestelijke gestichten een paar duizend

en meer huisvestten. En zoo is het nu nog. In Tibet zijn er zelfs

kloostei's die verscheidene duizenden monniken bei'gen , bij Lhassa is er

zulk eene inrichting, waarvan de bevolking op 16000 geschat wordt.

Ten tijde toen Fa Hian Ceilon bezocht, waren er in een dier gestichten op

den Abbayagiii bij Anuradhapura 5000 geestelijken, in den Maha-Wihara

' Hardy E. M. 201.

" Voy. des Pèl. B. II, 204.

' Verslagen en Meded. der Kon. Akademic van Wetenschappen X, 82 (2" reeks).
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3000, en in een derde, vermoedelijk te Mahintalc. 2000. ' In het wijd-

vermaarde klooster van Nalanda , eigenlijk uit een groep van fratcrhuizen

bestiiande, vond Hiuen Thsang insgelijks meer dan 10000 broeders, in dat

van 't Hertenpark bij Benares 1500, terwijl de gezamenlijke bevolking

der 20 fraterhuizen te Mathui-a het getal van 3000 niet te boven ging.

Tot de middelsoort behoor<len ile 100 kloosters bij Kanauj met een ge-

zamenlijke bevolking van 10000.

De betrouwbaarste berichten omtrent den staat der kloosters in het

begin der middeleeuwen hebben wij te danken aan de Chineesche pelgrims.

In de 7'^° eeuw spande onder alle Sangharama's die van Nalanda de ki'oon.

De daar gevestigde broeders waren alle aanhangers van het Maliayana,

en , geheel in overeenstemming met de richting dezer school, meer klooster-

geleerden dan bekrompen bedelmonniken. De geheele inrichting was van

dien aard dat men ze eene Buddhistische hoogeschool zou kunnen noemen,

waaiTan de internen te vergelijken waren met de Fellows en Tutors der

Engelsche hoogescholen , en de externen met de studenten. Men bestu-

deerde te Ndlanda niet alleen de Buddhistische gewijde schrift, maar ook

de heilige boeken der brahmanen, en wereldsche wetenschappen, zooals

rekenkunde, logica, geneeskunde. De Upadhyaya of Rector Cilabhadra,

een eerwaardig grijsaard van onberispelijken levenswandel, was de aller-

geleerdste, maar er waren veel andere broeders die als geleerden te boek

stonden; een tiental hunner, üiuen Thsang medegerekend , was in staat

50 religieuse en wetensclrappelijke werken te verklaren; een vijfhonderdtal

kenden gi"ondig dertig van zulke boeken, en wel duizend hadden zich

vertrouwd gemaakt met twintig werken. Een honderdtal leerstoelen werden

dagelijks door leeraren in verschillende vakken ingenomen en met gretig-

heid werden hunne lessen door belangstellende studenten gevolgd.

' Travels of Kali llian 151, J5S, vg. I)c vertaler teekeiit over deu Mahil-Wihura aan,

dat het gebouw "is eiicloscd by a wall forining a reetaiigle of 115 yards by 72. There is a

gatc and a small entrance lodge, about the iniddlc of the wall, to which some steps Icad.

The arigles of these steps are still in perfcnt prescrvation a few pricsts ave stiU

attachcd to the templc, hut thcy scem poor and their establishments altogether paltry.*'
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De geestelijken van Nalamla iruiiittcii niet alleen viit donr geleerdheid,

zij waren ook deugdzaam; omler iien lieersehten strenge zeden, zoodat in

al de 700 jaar die liet klooster bestaan had, niemand ooit de regelen

der discipline overtreden had. De koning gaf steeds blijken van achting

en eeiljied en Jiail de opbrengst van iiondord steden voor het onderhoud

der geestelijken bestemd. Geregeld brachten '200 famihën, in elke stad,
'

alle dag ettelijke centenaars rij.st. boter en melk. - Dien tengevolge be-

hoefden de studenten niet meer te bedelen en verschaften zij zich zonder

moeite de vier volstrekt noodige dingen : deksel , voedsel , een leger en

geneesmiddelen. Aan de mildheid des konings in de eerste plaats Iradden

zij hunne vorderingen , de studie en hun schitterend succes te danken. *

In 't algemeen hadden de ergens gevestigde geestelijken (atvdsika's)

een onbezorgd leven. )iOp onbekrompen wijze," getuigt Fa Hian, '' «voor-

ziet men hen van kamers, bedden, kleeden , voedsel, drank en kleederen.

Zoo is het overal. Hunnerzijds houden de gee.stelijken zich bezig met

het doen van werken dei- barmhartiglieid , het opzeggen der heilige schrift

of met vroom gepeins. Wanneer een vreemde geestelijke ten hunnent

komt, gaan de seniores naar buiten om hem te ontvangen en geleiden

hem naai- liinnen , terwijl zij voor hem zijn kleed en bedelschaal dragen.

Daarop bieden zij water aan om de voeten te wasschen en maken een

buitentijds-maal voor hem gereed. Wanneer de gast een weinig uitgerust

is, vragen zij liem naar zijne anciënniteit, om hem naar gelang daarvan

eene kamer met het noodige aan te wijzen, in alle opzichten overeen-

komstig de voorschriften der Wet." De hier bedoelde voorschriften zijn

die welke de Buddha aangaande de ontvangst van monniken die van

elders komen gegeven heeft. Hoe de inwonenden zich bij de ontvangst

van gasten te gedragen hebben, en welke regelen deze van hunnen kant

' Dit is of onjuist vertaalJ öf gebeuzel.

' Noch boter noch melk mag de ware (^akyazoou gebruiken ; doch bij de geheele beschrij-

ving moeten wij niet vergeten dat de Mahayanisten nauwelijks als asceten te beschouwen zijn.

3 Voy. des Pèl. B. I, 1.51; III, 45.

" Travels 5fi.
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in acht belmoren te nemen, is tot in do fijnste bijzonderliedcn dooi- (l(>n

Meester vastgesteld. '

Aan het hoofd van een geestelijk gesticht staat een abt, of beter gezegd

een directeur, lipadiiyaya of Nayaka, ook wel Mahanavaka, d. i. hoofd-

leider. Beide termen waren, en zijn ten deele nog, even gewoon op

Ceilon als op het vaste land van Indii'. I)(> eervolle plaats die de direc-

teur inneemt had liij óf aan liet veitrouwen zijner medebroeders, óf.

zooals thans gewoonlijk het geval is in Burnia , aan den stichter van liet

kloastcr of den heer der collatie - te danken.

Als onilerdirecti'ur werd, volgens Hiuen Thsang, een geletterd jiersoon

genomen, die niet het beheer over de aangelegenheden van '1 klooster

belast was en daarvoor vi'ijgesteld van de monniksplichten. Hij schijnt

overeen te komen niet den Karmacarya, ook wel eenvoudig Acai'ya ge-

heeten, die als wooi'dvoerder bij de monnikwijding optreedt. Hij is de

redenaar en tevens de cei-emoniemeester , welk laatste eene letterlijke vei'-

taling is van Karmacarya. '

Eene geregelde rangorde, behalve die welke aan ouderdom en meerdere

kennis verbonden is, bestond er in de Indische kloosters niet, evenmin

als thans op Ceilon. (hn ondenlirecteur te zijn behoorde men eene der

groote afdeelingcn der heilige schrift te kunnen uitleggen; ieuiand di(» in

twee afdeclingen ervaren was, kreeg de bezoldiging (?) van een superieur;

kennis van dne, vier. vijf, zes afdeelingen gaf aanspraak aciitereenvolgens

' Calla-\V. 8, 2 en 1. O. a. worilt voorgeschreven lioe de aankomcling zijn voeten moet

wasschen , en wel zoo dat hij met de eene hand liet water nitgiet en met de andere de voeten

wascht; hoe hij de sandalen of schoenen moet poetsen; hij moet vragen of do kamer die hij

krijgen zal bezet is of niet; vragen waar hij met fatsoen gaan kan en waar niet; welke fami-

liën tot de gczintc bchooren; waar de bestekamer is; waar de urinoir is; waar liij drink-

water en voedsel kan krijgen; hoe laat men pleesit nit te gaan, en hoe laat thuis te knmcn

,

en andere voortreffelijke lessen, zooals men een jongen als hij uit gaat logeeren medegeeft,

maar waarvan het belachelijk zou zijn te beweren dat een profeet noodig was om ze te

openbaren.

• Higandet II, iCC.

' Stan. Julien zegt dat de titel des onderdireetcurs in 't Sanskrit Karinadana is (Voy. des

Th\. B. I, 14.S ; II, 7S) ; zulk een woord is ons onbekend.
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op liet houden van gewone dienstboden, bediening door »reinen" ,
' het

lijik'n o]i ('i'n wagen getrokken door een olifant, en eindelijk, op een

talrijk gevolg. Dit alles is lijnrei ht in sti'ijd niet letter en geest van ile

Discipline.

De dienstboden, het werkvolk en verder personeel aan de godsdienstige

gestichten verbonden was soms zeer talrijk. In eene inscriptie te Mahin-

tale op CVilon worden meer dan honderd per.'^onen , aan het heiligdom

verbonden, afzonderlijk vermeld, daaronder een secretaris
,
penningmeester,

geneesheer, heelmeester, verwer, twaalf koks, twaalf dakdekkers, tien

timmerlieden , zes voerlieden , twee tuiniers (ilie maandelijks twee honderd

lotusbloemen te leveren hadden) en vierentwintig dienstboden. ^

Het is er ven-e van af dat alle monniken in kloosters zouden geleefd

heijben. Zelfs in het bloeiendste tijdperk dier inrichtingen, voor zoover

het \'oor-Indië en Ceilon betreft, waren er volgens het getuigenis van

Hiuen Tlisang misschien evenveel monniken buiten de kloosters levende,

als er in. De alleenlevende geestelijken waren deels heremieten of kluize-

naars, deels doi-p.sgeestelijken.

i. VOEDSEL EN GENEESMIDDELEN.

Art. 39, tit. 5 van de canonieke grondwet der zonen Cakya's zegt:

»Indien een geestelijke, tenzij hij ziek is, voor zich zelven vraagt en

nuttigt lekkernij, zooals gheo, boter, olie, honig, suiker, visch, vleesch,

melk en wrongel, is het eene zonde die verzoend moet worden (met

biecht)." Hoe laat zich hiermede rijmen dat de Buddlia, gelijk wij ge-

zien hebben, ^ het verzoek van Dewadatta om onthouding van dierlijk

' Stan. Julien Voy. Il, 78 rerklaart "reinen" met brahmanen; dat is onaannemelijk, ten

eerste omdat het Indiscli spraakgebruik niet alleen brahmanen -reinen" noemt; ten andere

omdat brahmanen niet dienstbaar mogen zijn; zij dienen den koning niet eens, dan met O])-

offering van bun rang, laat staan eeneu monnik,

' Hardy E. M. 310.

» Deel I, 180.
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voedsel tot wet voor de monniken te verheffen , niet inwilligt .' Het ge-

bruik van visch en vleesch woi-dt door den Meester veroorloofd. Wel

wordt aan de vergunning zekere onbegiTJpelijke vooi^waarde vastgeknoopt,

maar in die voorwaarde wordt van het geval van ziekte niet gerept.

De oorzaak van die tegensti-qdigheid is niet moeielijk op te sporen.

Ten eerste kenmerkt zich de Sangha juist daardoor, dat onder den

schijn van een stelsel in de meest schoolsche vormen hg feitelijke stelsel-

loosheid huldigt en als toppunt van wijsheid beschouwt: ten tweede geeft

ons de dogmatische, schqnhistorische toelichting tot aangehaald artikel

van het reglement ' nog een anderen sleutel in de hand. Er wordt daar

veileld hoe de onvermoeide Zessen eens lekkernijen voor zich vroegen en

nuttigden. Het publiek was daarover zeer verontwaardigd en konde het

maar niet begrqpen hoe de zonen van Cakya, hoe asceten , zoo iets konden

doen. Toen de meer ingetogenen onder de broeders de menschen zoo

hoorden klagen , vertelden zg het geval aan den Heer , die , als getrouwe

echo der openbare meening, over het voorgevallene zijne hooge onte-

vredenheid betuigde en daarop bedoeld artikel uitvaardigde. Nu blijkt het

uit allerlei kenteekenen dat de Indiërs in verloop van tijd hoe langer zoo

meer er iets verdienstelijks in geziea hebben de betrekkelijk stienge spijs-

wetten der brahmanen te volgen, zelfs indien zij tot eene kaste behoorden

voor welke die spijswetten volstrekt niet bestemd waren. Ja, zij zijn

zelfs zóó ver gekomen dat zij die bepalingen niet streng genoeg vonden

en de voorkeur gaven aan voorschriften uitsluitend voor heremieten of

andere asceten bepaald. De brahmaan mag vrijelijk vleesch en visch

nuttigen, behoudens uitdrukkelijk vastgestelde uitzonderingen; ^ de asceet

daarentegen heeft zich van vleesch en honig te onthouden. * Het Pr^ti-

moksha verbiedt insgelijks het gebruik van vleesch en honig, waaniit men

raag opmaken dat ten tqde der redactie van dit reglement asceten, die

aan hun fatsoen niet te kort wilden doen , als (irya's wilden beschouwd

• SatU-Wibhanga, Deel II, p. 87 (in Prof. Oldenberg's uitgave)

' Gaatama 17, 27—38; Apaatamba I, 3, 17, 29 vgg. Manu 5, 27.

' Maon 6, 14 ; vgl. .\pastaniba II, 9, 22, 2 ; eene enkele uitzondering toegelaten Gautama 3, 31

.
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wordi.'i), zich het f^obniik van genoemde spijzen nidest ontzeggen ; anders zou-

den de nienschen er schande van spreken. Deze onthouding van melk stem-

pelt den zoon van Cakya tot een strengeren asceet dan de hrahmaansche is.

'

De Indiërs zelven erkc'nnen dat liet spaarzaam gebrnik van vlecsch-

spijzen, of wel de algeheele onthouding er van, eerst in de LTzeren Eeuw,

of zooals do Buddhisten zich zonden uitih'ukken : na 't Nirwana des

Ruddha's, in zwang is gekomen. In de oude gedichten en wetboeken

komen een tal van verhalen of legenden voor van heiligen die niet slechts

allerlei soort van vleesch nuttigden, maar zelfs dieren velden. '^ Het nog

oudei'e Wedische tijilvak, toen er dierenolfers tot den eeredienst behoorden,

kan gevoegelijk geheel buiten rekening gelaten worden. Het is dns vol-

.strekt geen wonder dat de Duddha zwijnevleesch at, en //xso /'acto toonde

zelf geen lïnddhist te zijn: die maaltijd heeft plaats gehad vóór 't Nirwana,

vói'ir den aanvang van 't wereldtijdperk waarin wij thans leven , in de

dagen toen de Ziener Agastya de zee opdronk, Hercules bij Admetus

te gast zijnde uitermate gulzig at, Lycaon .Tupiter menschenvleesch voor-

zette, kortom in liet jaar nul.

Feitelijk hebben de Cakyazonen zich ten aanzien van dierlijk voedsel

geschikt naar landsgebruik , want zij zijn meegaande van aard. In het

vrome Rurma eten de monniken vleesch , al verontschuldigen zij zich met

te beweren dat de zonde van 't dooden der dieren niet hen zelven treft,

maar de slachtei's. Dat bet hun plicht is om die slacliters van de zon-

dige daad af te houden, zeggen zij er niet bij. ' Op Ceilon klagen de

leeken er over dat de geestelijken zoo zeer gesteld zijn op vleesch en

' Onder ascese (fapas) vei-staat de brahuiaaii : kiiisch te zijn; de waarheid te spreken;

driemaal daags te badeu ; liet dragen van natte kloederen ; het slapen op den grond, en vasten
;

Gautama 19, 15,

• Vooral merkwaardig is het beroep op den Ziener Agasti (de ster Canopus) in MannS, 22.

' Bigandet II, 294. Eene andere theorie hoorden wij uit den mond van twee vrij ont-

wikkelde Burraeezen , die een tijd lang in Europa hadden doorgebracht. Op de vraag hoe

hun landgenooten in het algemeen over 't gebruik van dierlijk voedsel d.achten , luidde het

antwoord: Wij mogen vleesch en visch wel eten, als wij maar steeds voor oogen houden hoe

zondig het is zulks te doen. Er moet bijgevoegd worden dat die Burmeezen leeken waren,

en dns niet verplicht de spijswetten voor de geestelijken te volgen.
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keiTR', en groenten vei'snuulea. ' Op lïali omlorsclioiden zic/li ilc llml-

dhisten van de Ciwaieten o. a. daardoor, dat zij allerlei spijzen aeliniiken,

terwijl de laatsten zicii meer of lain aan de Hindiische gewoonten linudcu.

Er is alle reden om te vei'moeden dat de strenge liepaling van liet i'egle-

nient van tuclit ingegeven is door het sti-even om aan de scherpe c<in-

curreiitie ^ met de verfoeide en gevreesde .laina's het hoofd te bieden,

want deze zijn, gelijk men weet. dierenbeschermers tot in 't onzinnige.

Moclit een van zulke lastige mededingers tot de zonen van Cakya het

verwijt richten dat in de wijgelofte des jongen monniks visch, vleeseh,

boter enz. met den al te zachten term van weelde, van overtolligheden

bestempeld werden, dan kon de bediller verwezen worden naar het voor-

schrift van het Pratimoksha ; op dit harnas van de onberispelijkste asceten-

deugd moesten de giftige pijlen van alle aanranders afstuiten.

Oogenschijnlijk op zich zelf, buiten eenig verband hetzij met het regle-

ment van tuelit. of met de gelofte bij de wijding afgelegd, of met de

beslissing in zake van Dewadatta's eisch, staat het verljod dat ile mon-

niken geen menschenvleesch mogen eten. Dit voorschiift had allhans de

verdienste van verrassend inrnw te schijnen. Uit de geschiedenis, ter

rechtvaardiging van 't vei'bod verzonnen, blijkt ten duidelijkste, ook voor

dengene die het niet vroeger wist, dat menschenvleesch volstrekt geen

dagelijksche versnapering van de Indiërs was. en dat het slechts éénmaal

aan één zieken nionnik, zonder zijne schuld, op de meest onmogelijke

manier, als geneesmiddel was ingegeven geworden. De geschiedenis •''

is

zóó treffend en eigenaardig, dat het jammer zou wezen ze met stilzwijgen

voorbij te gaan.

Eens toen di' ileei- zich te Üeuares bevond leelde daar ter stede een

vroom echtpaiir. Sujipiyo en Suiijiiya, ootmoedige dienaren dei- Kerk en

' Hanly E. M. 92.

' Die concurrentie was bijzonder fel te VVaii;i\Ii, en liet zal wel geen toeval zijn, dat de

naam van «leze stad tell<en9 op don voorgrond komt als er sjnuke is van kil)beliirijcn onder de

broeders onderling of niet de ketters (niet br.ahinancri natuurlijk) over het bewaren van zuul

,

het eten te ontijd, het gebruik van wrongel, en dergelijke punten van ascetisclie tiielil.

' >laha-W. 6, 23.
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overvloedig in lullililiulii^'lieiil i'n goede werken. Eens (hit Suppiya naiir

het klooster gegaan was om van cel tot cel gaande te onderzoekon of er

ook zieke broeders waren en of zij iiun soms met versnaperingen en ge-

neesmiddelen dienen kon, trof liet zoo, dat een der monniken eene jiurgatie

had ingenomen. Deze zeide tot haar: Zuster, ' ik heb eene purgatie

ingenomen, en nu heb ik een niiddid noodig om de al te sterke uitwer-

king er van tegen te gaan. sGoed , eerwaarde heer; liet zal u bezorgd

worden." Na deze woorden ging de vi'ome dame naar huis en zond

aan.stonds een harer bedienden ei' op uit om te zien of er ergens vleesch

te krijgen was. De man liep heel Benares af, maar zag geene gelegen-

heid om vleesch te liekonien. Hij keerde dus onverrichter zake naar huis

terug en zeide: »Mevrouw, er is nergens vleesch te krijgen; er mag van-

daag niet geslacht worden." - Toen dacht de barmhartige Suppiya bij haar

zelve: Als de zieke broeder geen middel krijgt om de al te sterke uitwer-

king van de purgatie tegen te gaan, zal hij nog erger worden, misschien

wel sterven . en het zou toch niet mooi van mij \\ezen iets wat ik beloofd

heb niet te laten bezorgen. Zij nam <lan een kloek besluit, greep een

mes, sneed een stuk vleesch uit haar <lij en gaf het aan haar ilienst-

maagd, met de woorden: Zie eens, ge moest dit vleesch gaan brengen

naar het klooster X en aan een zieken monnik, dien ge daar vinden

zult, ter hand stellen; als er iemand naar mij vraagt, zeg dan dat ik

ongesteld ben." Onder die woorden hield zij haar dij met haar japon

bedekt, ging naar hare kamer en vlijde zich op een i'ustbed neder. Inmid-

dels kwam Suppiyo thuis en als hij eijne vrouw niet zag vroeg hij aan de

meid: Waar is Suppiya? »Zij ligt in de binnenkamer te rusten. Mijn-

heer", was het antwoord. Dadelijk begaf Suppiyo zich naar het vertrek

en zeide tot zijne vrouw: «Waarom ligt gij te bed?" — ))Ik ben niet

wel." —• ))Wat scheelt u?" — Toen vertelde zij haren echtgenoot wat

' Met "Zuster" sjirekeu de monniken elke vrouw aan

^ In een der edicten van A9oka, in lueer dan eene redactie over, wordt bepaald op

welke dagen geen visch gedood en verkocht mag worden; en oj) welke dagen andere dieren

niet geslacht mogen worden ; C'nnninghani C'orp. Inscr. PI. XXI.
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het j?eval was. Eene zalige geestverrukking maakte zicli van Snppiyo

meester, toen hij het aandoenlijke verhaal lioorde. «Hoe zeldzaam ! hoe

bewonderenswaardig!" riep hij uit; «welk een onvergelijkelijk geloof' toont

Suppiya te bezitten, met haar eigen vleesch zoo ten offer te geven! wat

is er dat zoo iemand niet ten ofler zou geven?" Verheugd begaf hij zich

tot den Heer. en na dien gegroet en op eerbiedigen afstand plaats ge-

nomen te hebben, noodigde hij den Heer met de Congregatie van mon-

niken voor den volgenden dag ten eten. De uitnoodiging werd aange-

nomen en Suppiyo ijlde, na de gewone plichtplegingen, weder huiswaarts.

's Anderdaags in den vroegen ochend liet hij de keurigste spijzen bereiden

en liet daarop den Meester verwittigen dat het maal gereed stond. Toen

de Tathagata. ten huize van Suppiyo gekomen, met zijne volgelingen

plaats genomen had. kwam de gastheer om hem te verwelkomen, doch

de vrouw des huizes versclieen niet, hetgeen den Buddha aanleiding gaf

te vragen: ))Waar is Suppiya?" — «Zij is ongesteld, Heer", was het

antwoord. — «Laat haar liici- komen." — «Zij kan niet, Heer." — «Laat

liaar dan hierheen gedragen worden", sjirak de Meester. Om aan den

uitgedrukten wensch des Buddha's te voldoen liet de gastheer zijne vrouw

halen. Nauwelijks was zij binnen 't vertrek gebracht en had zij het aan-

schijn des Heeren aanschouwd, of de gapende wonde was genezen, met

huilt en haar. De echtelieden konden geen woorden vinden sterk genoeg

om hunne verbazing over do wondermacht des Tathagata's uit te drukken.

In Ijlijde opgetogenheid bediende zij eigenhandig de Congregatie aan wier

hoofd de Buildha staat, en nam eerst na afloop van den maaltijd o|i be-

scheiden afstand plaats. Nadat de Buddha gastheer en gastvrouw met een ge-

paste toespraak verblijd liad, rees hij van zijnen zetel op en vertrok. Het was

naar aanleiding van dit voorval dat de Meester de monniken ter vergade-

ring opriep en vraagde: Wie uwer, monniken, iieeft van de viome

burgeres Suppiyi vleesch verzocht? — «Ik, lieer," zeide de bewuste

zieke broedef. «Hebt gij het u gebrachte vleesch gegeten, monnik .'"

vraagde de Meester verder. «O ja, Himm", klonk liet. «Hebt gij er

goed op gelet wat het was?" — «Dal ImI. ik niet. Heer." Toen laakte
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Iioiii de Tatliag'ata , zeggende: Hee kunt ge t(x-h , dwaas die ge zijt, zoo

onachtzaam vleesch eten ? Gij lielH nienschenvleesch gegeten , dwaas.

Züo iets is niet geschikt om de vijundi-n van het geloof gunstig er voor

te stemmen, dwaas. Na den monnik deze bei'isping toegediend te liebben,

rii'litte liij het woord tot de vergadeiing en zeide: Er zijn menschen,

monniken, zóó geloovig en vroom, dat zij inin eigen vleesch zelfs ten

olTer geven
;

gij moet geen menschènvleesch eten , monniken ; wie zulks

doet, maakt zich .schuldig aan eene grove overti'eding. Gij moet ook niet

iets eten zonder goed oji te letten wat liet is, monniken. Wie zulks

doet, nraakt zich scluildig aan eene overtreding.

Degenen die aan de historische onfeilbaarheid der canonieke geschriften

twijfelen , zullen in dit verhaal niets anders zien dan een vrij overtollig

bewijs dat de monniken zich evenmin als hun lami- en tijdgenooten

.willens en wetens aan 't eten van menschènvleesch zouden schuldig maken.

Voorts is de berisping aan iemand toegediend omdat hij onwetend gezon-

digd hec'ft, in strijd met de beslissing in zake van Dewadatta's eisch

:

«vleesch is geoorloofd, ongezien, ongehoord, onvermoed." De man liad

niet het minste vermoeden dat hij menschen vlee-sch at, en al had hij het

vermoed, liij miste de noodige ondei'vinding om het te onderkennen. '

Onmiddellijk aan het meegedeelde stuk sluit zich een reeks van andere

vertellingen aan, welke strekken moeten om te verklaren hoe het komt

dat geestelijken geen vleesch van olifanten, paarden, honden, slangen,

leeuwen, tijgers, panthers. beren en hyena's mogen eten. Zij zijn. in

het koi't verhaald , als volgt

:

Eens, in de dagen van den Buddha, stierven er olifanten des konings.

' Koning Milinda maakt ergens (Mil P. 158) den hoogwaarden Nagasena oiimerkzaam

op Iwee uitingen van den Heer, welke lijnrecht met elkaar in strijd zijn ; liet eene is "On-

wetend zondigt niet"', het andere «wie onwetend een levend wezen doodt bereidt zich een

hooge mate van zondigheid," De Kerkvader ruimt, op zijn gewone rabulistische manier, de

tegenstrijdigheid nit den weg met te zeggen: "Er is een onderscheid te maken, o Koning;

men kan zondigen zouder opzet, en men kan zondigen niet zonder opzet; van de zonde

zonder opzet nu, o Koning, heeft de Heer gezegd; Onwetend zondigt niet." De Hindu moet,

wanneer hij onwetend verboden kost geproefd heeft, boete doen door streug te vasten opdat

hij leere voorzichtig te zijn; Manu 5, 20.
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De iiiensclieii uteii liet vleescli ci- vmi . ilaai' er toevallig' een hongersnood

in liet land lieersclite, en verstrekten het ook aan de monniken als deze

rondgingen om linn dagelijkscli voi'dsel te hedelen. De mensehen — er

wordt niet gezegd of het dezelfden waren als de gevers der aalmoezen —
waren zeer verontwaardigd en kondeii zich niet begrijpen hoe asceten,

als de Cakvazonen waren, olifantenvleesch konden nuttigen; immers, olifanten

waren koninklijk eigendom: het kon iliis nii't missen of, zoo de vorst te

weten kwam dat men het vleescli van zijn doode olifanten gegeten had,

hij zon zeer misnoegd zijn. Men deelde de zaak aan den Meester mede,

die daai'op verklaarde: olifantenvleesidi mag niet gegeten worden, monni-

ken: wie znlks doet, maakt zich schuldig aan eene overtreding.

Te dier tijde stierven er |iaanlen di's konings; volgt ///. ///. letterlijk

hetzelfde verhaal.

Een.s in der tijd toen ei- hongersnood heerselite aten de menschen

hondenvloesch en deelden er van mede aan de moimiken. Het puljliek

was verontw'aardigd en kon zich maar niet begrijpen hoe de zonen Cilkya's,

hoe asceten, zidk walgelijk voedsel, als hondeiivleesch is. konden eten. De

zaak wordt voor ilen Heer gebracht; hij is het met het publiek eens en

verbiedt den monniken homlenvleescli te eten. dm denzelfdeii tijil. onder

dezelfde omstandigheden, wenl er slangenvleesch gegeten en als aaliiKjes

verstrekt. Het publiek liet niet na, zijne afkeuring te kennen te geven.

op grond van dezelfde overweging als hieiboven. Er kwam evenwel nog

iets bij. Supas.sa, ' de koning der NAga's, begaf zich tot den Hei'r en

veraocht op de eerbiedigste wijze dat het dezen behagen mocht het gebruik

van slangenvleesch te verliieden . aangezien er onder de Naga's verscheidene

gevonden werden die ongeloovig. ju den geloove hi'paaM \ijandig gezind

waren; '' dezulken mochten i'ens geestelijken die niet op hunne hoede

waren kwaad doen. Na zijn verzoek voorgedragen te hebben eu door den

Heer met eene toespraak verMijd te zijn, vertrok de vorst di'i' slangen

' De .Skr.vorm is vermocilclijk .Siijmvya, sclier|izicii(le.

' l)c (lonkfTi' wiilki'ii ziiii Ai: vij.niulcii vnii het zonnelicht ; doch er zijn onk liehlerc,

witte wolken

Il 5
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lUL't liL'toon van ili'ii ilicpsten eerbied. Dit voorval gaf aanleiding dat de

Meester de monniken bijeenriep en luni verbood slangenvleescli ' als

voedsel te gebruiken.

In die dïigen werd er door eenige jagers een leeuw gedood; zij aten

liet vleescli en deelden er van mede aan de geestelijken. Als nu deze,

na dat vleescli genuttigd te hebben , in een bosch wandelden , kwamen

de leeuwen op de lucht van het genuttigde leeuwenvleesch op hen af.

Men meldde de zaak aan den Heer , die naar aanleiding van het voorge-

vallene nu verordende dat de monniken geen leeuwenvleesch mochten

eten. Dan volgt eindelijk m. m. hetzelfde in betrekking gebracht tot

tijgers, panthers, beren en hyena's.

In de wetboeken der Hintlu's geldt als algemeene regel , dat beesten

behoorende tot de klasse der vijfklauwigen niet eetbaar zijn, behoudens

bepaalde uitzonderingen. - Nu is er een schoolsche regel van wetsinter-

pretatie , welke door Patanjali , denzelfden dien we reeds als schrijver van

het beknopt leerboek van den Yoga hebben leeren kennen , behandeld

wordt in zijnen uitvoerigen commentaar op Panini. ' Hij drukt zich daar

aldus uit: »Uit de bepaling van hetgeen eetbaar is, begrijpt men wat als

oneetbaar verboden is; bijv. als er gezegd wordt »Vijf soorten * zijn eet-

baar", dan begrijpt men dat andere soorten oneetbaar zijn. Omgekeerd

wordt door het verbieden van eene bijzondere soort, als zijnde niet te

eten, bepaald wat wèl te eten is. Bijv. als er gezegd wordt »het tamme

varken mag niet gegeten worden" , dan begrijpt men dat wilde zwijnen

wel gegeten mogen worden." Met gebruikmaking van dezen stelregel

' Meu zou zeggen dat vleescli vau olifanten , jiaarden , slangen , enz. begrepen is onder de

algemeene benaming "vleesch" en dat dns vleeschverbod in 't algemeen ook bet verbod van

olifantenvleesch , enz. in zicb sloot. J)och de regelen van 't gewone menschenverstand zijn

niet toepasselijk op de hoogere philosophie , Buddhistische of soortgelijke.

' Vijf zijn er uitgezonderd in YajEawalkya 1, 177, te weten: hazen, schildpadden, legu-

anen, egels en stekelvarkens; zes in Manu 5, 18 en Gautama 17, 27, namelijk de voor-

gaanden benevens neushoorns ; dezelfden , met toevoeging van een thans onbekend dier , in

Apastamba I, 5, 17, 37.

' Inleiding, fol. 10, a (uitg. van Benares).

' Hit getal komt overeen met dat in Yajnawalkya , t. a. p.
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schijnen de zonen van Buddha een oud vooisclii'ift in een nieuw kleed

gestoken te liebben; zij liebben eenige vijfklauwige beesten uitdrukkelijk

als verboden kost opgenoemd. Wat slangen, paarden en oliümten betreft,

ook deze worden door de Himlu's oneetbaar geacht; wilden en Candala's

mogen er gebruik van maken, zij worden lieschnuwd als buiten de maat-

schappij te staan, dus wetteloos te zijn. De mcnscbcn dii' hrt zoo boo-

gelijk afkeurden dat de monniken het vleesch van zulke dieren aten, en

wier gevoelen door den Buddha zoo ten volle gedeeld werd, waren klaar-

l)lijkelijk Himlu's. Het ware wel het eenvoudigste geweest, indien de

opstellers dei' canonieke geschriften gezegd hadden : «Wij , zonen van

^kya, beijveren ons het algemeen aangenomen landsgebruik te volgen" ,

doch op die wijze zouden geen dikke boeken met schijnbaar nieuwen

inhoud hebben kunnen tot stand komen. Uitvoerigheid en langdradigheid

wordt door de Buddhisten voor eene gi'oote deugd gehouden. In hoeverre

uit dezen- bijzonderen smaak gevolgtrekkingen zijn af te leiden ten opzichte

van het tijdpeik iler Indische geschiedenis waarin de canonieke geschriften

opgesteld zijn, zal later oen punt van behandeling uitmaken.

Het dagelijksch voedsel van den monnik moet hij zich verschaften

door eigen inspanning. Dit moet men in Buddhistisehen zin opvatten

,

want anders zou men allicht onder ))eigen inspanning" hetzij han-

denarbeid of geestelijk werk verstaan, niet het rondgaan om aalmoezen

te ontvangen. Do monnik msig niet met woonlen om een aalmoes vragen,

zooals de Brahmacarins bijv. doen ; daar i'cbtcr iedereen die hem 's mor-

gens met de bedelschaal ziet weet hoe laat bet is . mag de Cakvazoon

met het volste recht een bedelaar heeten; hij Ix'delt in den geest. Kr

zijn er die met den Griek.schen dichter van Micening zijn dat het er niet

zoozeer op aankomt deugdzaam te schijnen, als wel het te zijn: ' doch

de Buddhist huldigt een ander beginsel en verzekcit dat het er niets toe doel

of men een bedelaar is al dan iiiin . als men maar den schijn rr van

vermijdt. Het is niet fatsoenlijk rechtstreeks iets te vragen; dat ]ti-r[\ de

' 0'j yxp c?ox£tv ólpiVTj; a).A stvat Bé'lei.. Acschyhis.
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Heer «ilr Oiipcrtiinl der L'oilen" /ell' ' p'zeiril Iji ih' volgemle prüfelixch-

iliciiterlijke iiitljoezeiuiiig

:

Vcrslumlige inenscbeu beeiUeri niet,

Bucdleii wonlt door fatsoenlijke " menschcn afgekeurd

;

fatsoenlijke lieden staan in (stille) afwachting:

Dat is tle manier waarop fatsoenlijke lieden Ijeedh^n.

Dauruil volgt dut liet beilrijf' van den inuimik juist «eeiie t'atsuenlijke

liedelarij" is.

Het uiterlijk van den waren monnik moet kalm en bedaard zijn; het

moet de afspiegeling als het ware vi'rtoonen van den vreile die in zijn

hinnensti' woont. Zulk een beeld wordt ons geschetst in eenige klassieke

regelen van den Lalita-Wistara, '' daar waar ons verhaald wordt hoe de

Boiihisatwa, nog diep bedroefd over de sombere tooneelen die hij aan-

scdioiiwd iieeft, verrast wordt door den aanblik van eenen Bhikshu, die

«kalm rn zacht, ingetogen en kiiiscli, i>iet met den blik trots in de

hoogte, nuiar zedig voor zich uitziende, * vol bevalligheid in houding, in

gang, in blikken, in de manier waarop hij kap, nap en kleed droeg, zich

op den weg bevond."

Deze trekken van den Uud-Indischen Bhikshn zijn slechts gedeeltelijk

nog te herkennen in de .Singhaleesche geestelijkheid. ))In bijna alle dor-

pen en steden" , zegt een betrouwbaar getuige, ° skan men vaak de zonen

van Buildha zien, terwijl zij van huis tot huis met den pot rondgaan om

voedsel op te halen. Gewoonlijk wandelen zij langs ilen weg met afge-

meten tred , zonder veel acht te slaan op hetgeen om hen heen voorvalt.

Zij gaan blootshootds en meestal barrevoets. In de rechterhand dragen

Mil. P. 230.

- De term in 't oorsiiroukelijke is dri/ii..

' BI. 230.

* Tiigamdiraprehshm en yugamdfradar^in n{ i/iyauKttmilrf, gelijk het ia Caraka 1, S heet,

is ecne nitdrnkkina; welke volstrekt niet alleen op geestelijken toejiasselijk is ; bij Caraka

t. a. p. wordt ze van den welopgevoeden geneesheer gebezigd. De eigenlijke beteekenis van

lliujamdtra kan wezen "de afstand van ecu juk" of «slechts een juk" of -eeu paar (voet)

afstands."

* Hardv E. M. 309.
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zij (M'nen waaier, difi] zij voor 't i.'cziclit hoiulen in tegonwoordighciil van

vrouwen, ten einde liet opkomen van zondige gedachten te verliimliMvn."

In tijil van ziekte mag de geestelijke gliee, boter, olie, ' honig on

suiker gebruiken; bij wijze van geneesmiddel. •' Ook heeft de Heer het

geneeskundig gebruik van vijf vetten veroorlnofl . namelijk liereiivet, visch-

traan, br\iinvischvet , varkensreuzel en ezelsvet; evenzoo van versilieidene

wortels die in de Indische apotheek eene voorname plaats innemen, zooals

gember, kurkema , kalmoes. Andropogon. Het bereiden en toedienen van

wrange aftreksels of theeën, uit Azadirachta. enz.: het gebruik van ge-

neeskrachtige bladeren, vruehten. gommen: van zout. van poeilers, oog-

zalf, zelfs van rauw vleesch en bloed: de aanwending van snuifmiddelen

,

en van pijpen om rook op te zuigen; ' dit alles heeft de Buddha toege-

.staan. ^Vijders maakt, onder zijne toestemming, de geneeskunst gebruik

van de volgende middelen: wiijvingen met zalf, drie soorten van laat-

koppen; even veel soorten van zweetbaden ; .stortbaden, bloeillating; de

aanwending van het lancet ter wegneming van gezwellen ; Ijijtend vocht;

mondspoelingen ; zwachtels; wondzuiveringsmiddelen; bijtende alcalien; |iur-

gatles; klisteer, enz. üeze o]isomming zal voldoende zijn om eenigermate

een denkbeeld te geven van den staat der Indisclie geneeskunst in den

tijd toen het canonieke geschiifl, ' waaruit wij deze bijzondeiheden

putten , werd opgesteld.

' Iii Sutta-W. IJ, |i. 88 worileii vijf soorten van olie f,'erioeniil : die uit acsainiim, uit

niostaardzaail , uit Madliuka (Bassia), uit Ricinus en uit Iraau of vet.

' Maha-\V. O, 1 vgg.

* ïlet rocken van pijpen en sigaren was bij de Iiuliers in de ouillicid ri-cds bekcinj , al

gcbriiikteu ze andere kruiden dan tabak. Eene uitvoerige bcsclirijvin;,' van pijjiKn is te vindiMi

in liet oudste Indische werk over gcuceskanst, Caraka 1, .'i.

* >laha-\V. O, 14.
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HOOFDSTUK IV.

Reglement van Orde.

Het Pratimoksha, ilat tweemaal in de maand in eene kapittelvergade-

rinn- van minstens vier personen moet voorgedragen worden, is verdeeld

in 10 afdeelingen of titels:

1. Vüorloüpig onderzoek, omtrent de vereischten voor het houden eener

wettige vergadering.

'2. Inleiding.

3. Over de hoofdzonden, welke uitstooting uit de gemeente ten gevolge

hebben {parajita-dharmus ,
pdrctjika-dharmds. Pali pdrujikd dJiamrm). •

4. Over zaken welke eene tijdelijke uitsluiting van de gemeenschap

(sanghdwacesha, Pali sanghddisesa) ten gevolge hebljen.
''

5. Over onbepaalde gevallen (aniyafa-dharma).

fi. Over zaken waai'op als straf staat de verbeurdverklaring van een

voorwerp in 't bezit van den overtreder {naissargiha ,
' Pali nissaggiija

pdcittiya).

7. Over zaken waarvoor geboet moet worden {prdyagcittika , Pali

pdcittiya).

8. Over zaken die men moet biechten {pmtideganiya, PaXi jxUidesaniya).

' Parijita beteekeut «weggejaagd"; puriijika «wegjagiug of verdrijving waardig". De

commentator aangehaald bij Minajew, p. 65, heeft geen liauw begrip meer van de beteekenis

des woords; de opsteller van Siitta-W. I, p. 28 geeft er ook geen verklaring van.

' De verklaring dezer twee termen is onzeker. Om ze met elkaar in overeenstemming

te brengen , dient men wel aan te nemen dat het Paliwoord atlüesa aan een Skr. atifesha

beantwoordt; aügeslia en awafesha beteekenen "overschot". Deze beteekenis past niet recht;

we wagen dus de gissing dat aiifesha en awafesha ook den zin van «afzondering, afscheiding"

gehad hebben; hoe de begrippen verwant zijn, kan o. a. blijken nit vjifeslia, onderscheid;

want de samenhang tusschen onderscheiding en scheiding, afzondering behoeft geen betoog.

Aan eene verbastering uit wii^lt'sha^ afzonderiug, afscheiding, durven we nauwelijks denken.

^ Naisarffikaf zooals gewoonlijk geschreven wordt, is eene wanspelling, en een geheel ander

woord.
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!). Over zaken die tot eene bescliaafde opvoeding l)cliooren (caikshya
,

Pali sekhiija).

I(t. (Her zaken die te pas komen bij het siisisen van geschillen (adhi-

karanacamatha , Pali adhikaranasamatha).

Alvorens liet geheele formulier naar ile Zuidelijke lezing te laten volgen,

met aanstipping van de belangrijkste afwijkingen welke in twee andere

redacties ' voorkomen , zullen wij , aan de lianil van en\ ooggetuige ,
^

eene beschrijving geven van de plechtigheid , zooals die heden ten dage

op Ceilon pleegt gevierd te worden.

De geestelijken beginnen met in jiaren ter zijde te gaan, om dan

tegenover elkander geknield, fluisterend, liuime zonden te biechten. Zoodra

de biecht afgeloopen is , nemen zij plaats op matten waarop wit calico is

uitgespreid , in twee rijen tegenover elkander geschaard. De oudste monnik

in rang van anciënniteit zit aan het lioofd van de eene rij; de op liem

volgende aan de spits van de tegenovergestelde i'ij; de derde in rang

naast den eersten ; de vierde naast den tweeden ; en zoo regelmatig verder.

De senior blijft zitti'ii , terwijl de overigen vóói' hem komen knielen en

hun eerbied betuigen met de woorden: »Met verlof. Vergeef mij, Heer,

al wat ik misdreven heb in daden, woorden of gedachten." De senior

antwoordt: »Ik vergeef u, eerwaarde broeder; schenk (of schenkt)

vergiffenis." Alle zeggen dan: »Met verlof. Ik vergeef u, Heer."

Nu begeeft de tweede in rang zich wedei' naar zijne plaats, en knieliMi

al de jongeren voor hem om vergiffenis te vragen en te geven. Daarop

herneemt de derde in rang zijne plaats, en zoo gaat het voort, totdat

eindelijk de allerjongste der broeders voor op één na den jongsten ge-

knield heeft. Het knielen , vragen en verleenen van vergiflenis wordt dus

zoo dikwijls herhaald als het geheele aantal der vergaderden minus 1 be-

di^aagt. Nadat alle weder gezeten zijn, vullen zij op nieuw op de knieën

' Korthcidiihalvc zal in 't vervolf; ilc Chinccsche rcilaclie naiigciluiil worde» met C,'., ilc in

<lc Malmn'yiit|iatti Kcvolgdo met M.

' J. Y. Diekaoii , in Journal ICoy. As. Sor. vol- VIII (ncw series).
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en vereenigen ziili In ilrii gemoenschappelijken lof aan den P.inlillia topge-

Lrarlit, in dt'zi' wddiilcii: «TIulili' aan den Hoer, den Heilige, den Vul-

maakt-wijze! (ilriemanl op te zegge,n). Ik geloof dat onze Heer, heilig,

volniaakt-wijs, liegaafd met wetenschap en goeden wandel, de volmaakte

keinier der wcield , de onoveitrellelijke temmer der menschenkinderen

,

de meester van goden en nienschen, Buddha de Heer is. Daarom wil

ik mijn leven lang tot aan mijn Nirwana ' toe in den Buddha mijn toe-

vliiclit zoeken.

Aiin tlf liutUUia's van 't verleden

,

Aiui hen ilie nog komen zullen,

Aan de Buddha's van het heden

Breng ik altoos mijne hulde.

Ik heb geene toevlucht anders,

Buddha is mijn beste toevlucht

;

Zoo oprecht als 'k dit belijde

,

Moog' mij heil en zegen wachten.

Met het hoofd buig ik mij neder

Voor het stof van Zijne voeten

;

Heb ik jegens Hem gezondigd.

Moge hij het mij vergeven

!

Ik geloof' dat de Dhai'ma door onzen Heer goed is ingesteld, voor alle

duidelijk, niet aan tijd gebonden, overtuigend, de bewijzen (zijner juist-

heid) rnet zich brengende , door alle verstandigen in hini eigen hart als

waar te erkennen. Daarom wil ik mijn leven lang tot aan mijn Nirwana

toe in den Dharina mijne toevlucht zoeken.

.\an de Uharma's van "t verleden ,

Aan die welke komeu zullen.

Enz. enz.
''

Ik geloof in de Gemeente van 's Heeren volgelingen , die wandelt in

heiligheid en gerechtigheid, op den rechten en den goeden weg, de Ge-

' Het is hier duidelijk genoeg dat .Nirwana niets auders is dan een mooi woord voor

"de dood."

^ Dit kocplet eu nog twee volgeuden, zijn gelijk aan de drie bovenstaande, behalve

dat "Buddha", vervaugeu is door «Dharma", en in 't derde kocplet de tweede regel luidt:

"Voor diMi Dharma , het drievoudig beste."
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meente die bestaat uit ile viermaal twi'e (trappen van) geestelijive wezens,

uit arlit soorten van geestelijiic wezens, ' clezr (lenieente illr uumi nmct

aanroepen, gastvrij ontvangen . met olVeramlen eeren en niet t!;evou-

we]i iianden begroeten; liet onvei'gelijkelijk veM van goede werken

voor de wereld. Daarom wil ik mijn leven lang tot aan mijn Nirwana

toe in de Gemeente (SangliLi) uiijn toevhudit zoeken.

Aan de Sangha's van '1 VL'rleileii

,

Enz. enz. -

Biiddha, Dharma, de Pratyeka's '

En de Sangha zijn mijn meesters.

Ik ben hun deemoedige dienaar,

Hoog vereer ik huune deugd.

Hoog vereer 'k het toevlucht-drietal

Eq de trits van eigenschapiieu, '

De ouverscliilligheid , ten slotte

Hef KirwSua, 'k win 't drievoud'ge.

Hoog gevierd zij 't eerste drietal.

Hoog gevierd hef tweede tevens.

Als ook de onverschilligheid
;

Hoog gevierd zij mij 't Nirwana.

'k Eer de goedertieren Buddha's

,

Dharma's en Pratyekabuddha's,

En de Sangha's ook, in deemoed
;

Voor het Zienerdrietal ' buig ik.

' I)c mythologische grondslag van de Gemeente schemert hier zeer duiildijk door ; de

acht geestelijke wezens (piiriis/m's) zijn de 8 Wasu's, de goddelijke wereldgeesfen. Het is

aardig te zien hoe de monniken de aanroepingen, offeranden, eerbewijzen voor de goden

bestemd aan zich hebben getrokken , door 't eenvoudige middel dat zij de oude vormen van

't volksgelüol" in wezen lieten , maar des noodig den inhoud der formulen vergeestelijkten , of

verzedelijktcn , of hoc men het noemen wil. De 8 Wasu's zijn bij de Buddhisteu 8 soorten

van Arhats of heiligen geworden, die niet dan in naam van de 8 Widyef'.vara's der ('iwaietische

monniken verschillen.

' Dit koepiet, met nog twee volgende, komt m. m. met bovenstaand .aan den Dliaruia

gerichte overeen.

Tot de Pratyeka-buddha's behoort, gelijk men zich herinneren zal, Dewadatta.

' Namelijk het onwezenlijke, ellendige en onbestendige van alle dingen.

' Wie met de drie Zieners bedoeld zijn, is moeielijk uit te maken, zeker niet Piinini,

Katyüyana en Patanjali , welke elders als zoodanig besfem[ield worden. Misschien heeft men

er onder te verstaan de verpersoonlijkingen van 't verleden, heden i'n i<ieknin.',t. begin, midden
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Ik heb eerbied voor de woorden

Ea de lessen van den Meester;

Ik vereer de heiligdommen.

Mijnen suiierieur, mijn leeraar.

Moge de ernst van mijnen ootmoed

Mijnen geest bevrij'n van zonden.

Na dezen lofzang rijzen de geestelijken op en hernemen hunne zit-

plaatsen. De senior, of diens plaatsvervanger, gaat dan zitten aan 't

boveneinde der twee i-ijen , in het midden , op een kussen , hooger dan

dat der overige. Tegenover hem plaatst zich een jongere. Ue laatste

doet de vragen in de straks volgende eerste afdeeling van liet foi'mulier;

de eerste beantwoordt ze.

De Chineesche redactie wordt ook voorafgegaan door een lollied , be-

ginnende met deze woorden;

Ik buig nüj in aanbidding neder voor den Buddha

,

Voor den Dharma , en den Sanglia.

Daarna wordt vrij uitvoerig de voortrefl'elijklieid van hel reglement van

tucht geprezen en een iegelijk vermaand om de voorschriften daarin ver-

vat te volgen. Aan het slot wordt verklaard:

De Tatlmgata heeft be[iaald dat deze artikelen

Tweemaal 's maands openlijk zullen worden voorgedragen.

i. V O O R L O O P I G ONDERZOEK.

Degene, die de vragen doet, zal aangeduid worden als B. ; de andere,

die de antwoorden geeft, als A. Beide spreken geknield. '

B. Hulde aan den Heer, den Heilige, den Volmaakt-wijze ! Hoor mij,

geëerde vergadering! Indien de vergadering het oorbaar acht, zal ik tot

den hoogwaarden A. vragen richten.

en einde, anders gezegd Brahma , Wishnu en Ciwa ; de Trimürti. Aangezien Trimurti ook

een bijnaam van den Buddha is, kan men de drie Zieners besehouwen als drie zijden of

jjliasen van één en hetzelfde wezen , den Buddha.

' A. is de oudere en behoorde dus de voorzitter te zijn; B. , de jongere, moest de eigen-

lijke woordvoerder en voordrager van 't reglement wezen. Bij de Singhaleezen is het juist

anders om.
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A. Hulfle auii ilen Heer, ilen Heilige, rlen Volniaakt-wijze! Hoor inij,

geëerde vergadering! Indien de vergadering het oorbaar aclit, zal ik de

vi-agen, die de hoogwaarde B. mij aangaande de Discipline doet, beant-

woorden.

B. De bezem en de lamp.

En water, benevens zitplaats;

Dit heet ile voorbereiding

Tot vieriui; van d' Uposatha.

Met verlof. De bezem. — A. En het schoonvegen. ' B. En de lamp. —
A. Y.n het opsteken van de lamp. Dewijl nu nog de zon schijnt, is er

geene larnp noodig. ^ — B. En water, henevens zitj^laals. — A. Be-

halve een zitplaats (is ook noodig) dat men water om te drinken en

anderszins te gebruiken klaar zet. — B. Dit heet de voorbereiding tot

viering van den Uposatha. — A. Deze vier verrichtingen, het schoon-

vegen met den bezem , enz. , moeten vóór de vergadering van het kapittel

plaats hebben, en heeten daarom de voorbereiding van de Sabbathplecii-

tigheid. Hiei'mede zijn de voorbereidende werkzaamheden afgehandeld. ^

B. Stemming en verantwoording, vermelding des scizoens,

Telling der monniken , en een toespraak ,

Dit heet het voorafgaande vereischte

Voor de viering van d' l'posatha.

Stemming en verantwoording. ' Een geval van stemming en verant-

woording van stemgerechtigde monniken, van iiitbrenging van stemmen

' Wij geven de letterlijke vertaling, voor zooverre znlks mogelijk is.

" Dit toevoegsel is handtastelijk in strijd met de bewoordingen van het versje. De ge-

woonte der geestelijken op Ceilon om bij daglicht te vergaderen is eene afwijking van het

oude gebruik, zooals ook blijkt uit Mahfi-W. 2, 20, U, waar de lamp wel degelijk als een

vereischte bij 't vieren van den tljjosatha vernield wordt.

' Al het voorafgaande , maar inzonderheid de laatste zinsnede draagt het karakter van eene

handleiding bestaande uit tekst met verklaring, en lijkt volstrekt niets op een catechismus

in vragen en antwoorden.

* Chanda-pdrimdtlld. In Malia-W. 2, 20 wordt ecnu Sabbathviering door een onvol-

tallige, maar door nood gewettigde vergadering Pilrisnddhi-Uposatha genoemd. In 22 geeft

een zieke broeder die den TJposatha niet gaat bijwonen zijne pdrimidhi. In 't laatste geval

zou men 't woord met "Verontschuldiging" kunnen vertalen, doch in 't eerste laat zich dat

niet wel doen; daar lijkt het eerder -wettiging" te beteckcnen. In beide gevallen zon «ver-
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(loet zicli liici' iiici vodi-. ' — 15. Venneldinfi rte seizoens. A. Het

seizoen vcrmekleii ilocir up te geven hoeveel tijd er reeds verstreken is

van een dor drie jaargetijden, winter, zomer, of regentijd, en hoeveel er

nog vci'strijken moet. Nn zijn er in onze Wet drie jaargetijden ; in het

nu loopi-nde winterseizoen zijn er aclit Saljliatlidagen; van deze is ei- één

voorljij , den tweeden vieren wij heden, en zes hlijven ei' nog ovtn'. —
B. Tdlin// der monniken. — H. Het aantal van monniken in dit

ka]iittelhnis vergaderd b(xlraagt x. — B. Een toespraak. — A. Er moet

eene toe.spraak gehouden worden tot de nonnen; dewijl er echter tlians

geene aanwezig zijn , komt er than.s geen toespi-aak te pas. — B. Dit

heef het voorafgaande vereischte voor de viering ran den Uponafha. —
A. Gezegde vijf handelingen, het uitbrengen van eene stem enz. moeten

])laats hebben vóórdat het Pratinioksha wordt voorgedragen; daarom heeten

ze de voorafgaande vereischteii voor de viering van den Uijosatha. De

voorafgaande vereischten zijn hiermede afgehandeld.

3. Eeu Sabbathtlag , 't vereischte £j:ctal bevoegde

Geestelijken; geen vergrijp waarin alle tleeleu,

Is er; geen personen die men mijden moet.

Zijn aanwezig. Zoo heet de vergadering wettig.

Ee)i ISahhathdag. — A. Er zijn drii.' dagen waarop Sabbath gehouden

wor(h; ile 14'''' of ITj'''' (van de maandlielft) of een dag van buitenge-

wone vergadering; ^ van daag is liet een Sabliath oj) den 15''"". — Vi. liet

V ere ischt getal bevoegde geestelijken. — A. Wanneer aan de Sabbathviering

deel nemen zooveel geestelijken als noodig, niet minder dan vier, bevoegd

en bekwaam, niet door de Kerk in den ban gedaan, en waimeer die geeste-

antwoording" niet volstrekt misplaatst ziju, liet schijnt dut men twee beteekenissen van

chanda-pdnsaildin verward heeft; nl. «de (dour iemand) afgelegde verklaring van goeden wil"

en "de verklaring (door iemand gegeven) van zijn gevoelen" , d. i. stemuitbreuging.

' De vertaling is onzeker. Vermoedelijk is niets anders bedoeld dan: »het geval dat

stemgerechtigde monniken hnn stem behoeven kenbaar te maken , uit te brengen , doet zich

hier niet voor."

*^ Humatjiji (Skr. saiiingrl). Dit woord buleekeni zoowel "eendracht" als "voltalligiit'id".

Deze omstandigheid heeft aanleiding gegeven tot de theorie dat eeu Samaggi-uposatha een ver-

zocniugssabbatii is, doch dezelfde autoriteit die clit meedeelt zegt tevens dat hij de plechtige
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lijkon in liet/i'lt'di' kcrspol gevestiffi! zijn. iiii't vi'nicr ilan ti','., cl ' luiilcii

ilu trrens. — B. Geen vergrijp icaarin alle deelen ('s er. — A. Er is geen

vergrijp vvaaraiia ullr gelijkelijk zich sclniklig gemaakt iiebbcn. I)ijv. in

zake van eten oji verboden tijden . of anderszins. — B. Geen jtersoneit

die men mijden moet zijn nnuirezirf. — A. De '21 klassen van lieden

welke men mijden moet en buitensluiten, np een afstand van 2','., el,

zooals leeken, eunuchen, enz. zijn hier niet tegenwoordig. - —
• B. Zoo

heet de vergadering wettig. — A. Wanneer een gemeenschappelijke Sab-

bathviering aan deze vier vereischten voldoet, dan wordt de vergadering

wettig genoemd. — üe wettigheid is hiermede afgehandeld.

Na de voorbereidende werkzaamheden en de voorafgaamle vori'ischlen

behandeld te hebben, zal ik met toestemming van de vergadenle schare

van monniken, die gebiecht liebben, het Prutimoksha gaan voordragen.

lliermel:' sluit de eerste; afdeeling. wier inhoud in de Chineesche redactie

iet-i korter is zoiiiLm- in honfilzakon aanmerki,'lijk af te wijken. Ter ver-

gelijking zij het hier medegedeeld.

»Zijn de geestelijken bijeen?" — .la. — ))Is alles in gereedheid (zit-

plaatsen, water, bezem enz.)?"' — .la. — »Laa( alle ongewijde personen

zich verwijderen." (Als er zoodanige tegenwoordig zijn, moeten zij heen-

gaan; zijn er geene aanwezig, men zegge het). Is er onder de

aanwezige monniken iemand die om absolutie vraagt?" (Zoo ja, hij

zegge het). — Tot de nonnen moet («ne toespraak gei'icht woiden.

sluiting; van den stillen tijd eeiie vergadering wurdl gehouden oji den dag van Saniaggi-iiawa-

raoa (zie Miuajen' Prat. p. 27). Hieruit blijkt dat de Slmaggt eenvoudig ecne vergadering

in pleru) is, welke niet om de 14 of 15 dagen, maar slechts nu en dan vourlcomt. Smy/in-

ndmaijijt bctcckcnt eenvoudig: algcmcene goedkeuring van 't kapittel; Maha-VV. 2, 36,

' Zoo is de geijkte verklaring, wier juistheid niet boven alle bedeuking verheven is

" De 21 klassen vau personen die het profamim vulftta uitmakcu worden opgesomd in

MahA-W. 2, 36 en Minajcw PrAt. p. 28; aldus: leekeu , nonnen, aanstaande nonnen, manne-

lijke kweekelingen , vrouwelijke kiveckelingen , personen die de geestelijke tucht verzaakt hebben,

zij die ecue doodzonde begaan hebben, zij die iii den ban zijn wegens verlieimelijking vau hunne

overtreding, wegens onboetvaardigheid, wegen» onwil om dwalingen te herroepen, zij die zicli

valschelijk als geestelijken voordoen , afvalligen die tot eene andere gezinte zijn overgegaan,

eunuchen, beesten, moedcrmoordcrs , vadermoorders, Arhatmoorders , nonnenscheuders,schcur-

makers in de ircmeentc, zij die bloed hebben doen vloeien, en ln;rni:i|)hroiiieten.



78 Ü E S A N G H A.

(Zoo er geene ter vergadering zijn, men zegge het). sZijn wij liet eens

over hetgeen wij te doen hebben? Wij juoeten liet reglement in eene

wettige kapittelvergadering opzeggen. — Eerwaarde broeders, hoort!

Heden don 15''"" der lichte maandhelft (of wel: den 14'''"' der donkere

helft) luistere ile vergadering oplettend naar het opzeggen der Regelen."

\L. I N I, E I n I N G.

Zoodra de vragen en antwoonleii afgeloopen zijn , staan de twee knie-

lende geestelijken op. B. neemt plaats onder aan. A. zet zich in het

midden en begint dan op te zeggen wat liiei' volgt.

sHulde aan den Heer , enz. — Hoor mij
,
geëerde vergadering. Heden

is het Sabbath op vollemaansdag. Zoo de vergadering het oorbaar acht,

worde de Sabbath gevierd en het Pratimoksha opgezegd. Is aan de voor-

afgaande vereischten voor 't houden eener vergadering voldaan ? Eerwaarde

broedei's, verklaart gij zuiver te zijn. dan zal ik het formulier opzeggen."

sWij zullen altemaal bedaard zijn, goed luisteren en opletten."

»Zoo iemand zich aan iets schuldig gemaakt heeft, belijde hij het. Zoo

niet, dan zwijge men stil. Uit uw stilzwijgen, eerwaarde broeders, zal

ik dan opmaken dat gij zuiver ' zijt. In eene vergadering als deze wordt

elke vraag driemaal gedaan. Als iemand , nadat eene vraag dnemaal ge-

daan is, willens en wetens zijne schuld niet belijdt, maakt hij zich

schuldig aan een ojizettelijke leugen. Een opzettelijke leugen nu, eer-

waarde liroeders, is een hindernis voor den Dharma, heeft onze Heer

verklaard. Daarom moet een geestelijke die zich van eene overtreding

bewust is en zich daarvan wil reinigen, zijne .schuld belijden; ^ daardoor

zal hij zich gerust gevoelen."

»De inleiding, eerwaarde broeders, is opgezegd. Ik vraag u dus, zijt

gij zuiver? Ten tweeden male vraag ik het u. Ten derden male vraag

' Parisuddlia.

' Dat men zich iloor schuldbekentenis van eene begane font zuivert , wordt ook geleerd

in Manu 11, 329.
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ik liet 11. Cüj zwijgt stil. uerwaanli' lii'oedcrs ; diuii'oui iiiuul ]k het er

voor dut g-ij zuiver zijt."

De Chincesche redactie vertoont slecht.s onlii'duiili'iide afwijkingen; ze

luidt ongeveer aldus:

«Eerwaarde broeders , ik wensch het Pratimoksha voor te dragen.

Denkt alle na over deze voorschriften. Zoo iemand eene overtreding be-

gaan heeft^, toone hij berouw; zoo niet. dan zwijge men stil. Zoo zal

liet blijken dat gij zuiver zijt. Indien een ander ons eene vraag doet,

zijn wij verplicht naar waarheid te antwoorden; als wij, in gemeenschap

levende monniken, ons bewust zijn kwaad gedaan te hebben en nalaten

liet te bekennen, maken wij ons schuldig aan leugentaal. Leugentaal nu

is een hindernis voor den Dharma, heeft de Buddha verklaard. Daai-oni

moet de geestelijke die zich van een overtreding bewust is en absolutie

verlangt, terston<l zijn schuld belijden en daarna zal hij rust en vrede

hebben."

»Na de inleiding opgezegd te hebben, eerwaarde broeders, vraag ik u

al te maal af: is deze vergadering zuiver? (^Tot driemaal toe wortlt deze

vi-aag gedaan). Gij zwijgt stil, eerwaarde broeders; de vergadering is

zuiver. Zoo zij het! Ik ga nu over tot het opnoemen der vier hoofd-

zonden."

3. OVKU Dr HOOFDZONDEN, WELKE UITSTOÜTING UIT DE GEMEENTE

TEN GEVOLGE HEBBEN.

Nu komen de vier doodzonden in behandeling.

1. Als een monnik die zich verbonden heeft te leven volgens de regelen

d(?r nionnikstucht, zonder die tucht (vcirniclijk) verzaakt en zijne zwakheid

openlijk verklaard te hebben, vleeschelijken omgang heeft met een viouwe-

lijk wezen, van welke soort ook, nr.iakt hij zich srlmlilig ;uui ec'ne dood-

zonde en wordt uitgestooteii uit de gemeente.

'2. Als een monnik zich uit een ilorp of uit e('ii wildernis iets wat hem

niet gesclioiikiMi is als r;eii dief wegneemt, iels vau ilien aard clal de
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overheden hem als nxiver /ouiieii laten vatten niii liein ter dooil te l)i'eiiji;en,

gevangen te zetten uF te vei'ljannen , ini't de verklaring dat hij een roever,

een sul, een dwaas, een dief' is, als een ni(iiniil< /.nlU een diefstal he-

gaat, maakt hij zich scliuldig enz.

3. Als een monnik met opzet eenen inonseli om het leven brengt , of

eeiien dolkdrager ' om iemand (te moorden) zoekt, of aan iemand den

lof des doods verkondigt, of iemand aanmoedigt om ilooil te gaan,

met de woorden: ))Wel vriend, wat liobt ge aan dit ellendige, nare

leven? liet ware voor u beter dood te zijn dan te leven"; als een monnik

met opzet en voorbedachten liide , op onderscheidene manieren, zoo den

lof des doods verkondigt of iemand aanmoedigt om dooil te gaan, " maakt

hij zich schuldig enz.

A. Als een monnik voorgeeft bovennienschelijke macht en het hooger

inzicht van eene alomvattende kennis te bezitten , terwijl hij bij zich

zolven bewust is die niet te bezitten, met te zeggen: ))dat en dat ken ik.

dat en dat begrijp ik", en als hij naderhand, hetzij bij een ingesteld

onderzoek of anderszins schuldig bevonden , begeerig is om zich te zuiveren

en aldus verklaart: «eerwaarde broeders, ik heb beweerd te kennen wat

ik niet kende, te begrijpen wat ik niet begreep; ik heb ijdelklap en

leugentaal gesproken," dan is hij, behalve indien hij in waan verkeerd

heeft, schuldig enz.
"'

Hiermede, eerwaaide broeders, zijn de vier doodzonden opgenoemd.

* Satthahdi'aka j Sl^r. castradhdraka, een dolk- ol" niesdrnyicr, een bnivo D.at hdraka

• ilragcr" betcel(eut blijlit teu ovcrvlocJc uit Art. Ki viiii de (!< afdceliiig. In Sutta-W. 1,

p. 6S komen zotte verlialeii voor omtrent monniken die nit Icvcnszatheid zicli laten ombrengen,

docli het behoefd ^een betoog dat in het artikel niets van dien aard bedoeld is. Intnssclien

blijkt uit de a. [>. dat zelfmoord ten strengste afgekeurd wordt.

° Volgens Sntta-W. I, jj. 71 brachten de Zessen dit middel in praktijk. Zij waren

eens — alle zes te gelijk natuurlijk — smoorlijk verliefd op de vrouw van een leek üm
zieh van den man te ontslaan gingen zij naar hem toe en wisten met groot talent de ellende

van "t aardscb bestaan en de genoegens des hemels in zulke heldere kleuren af te schilderen,

dat de sul zich ziek maakte en weldra stierf.

^ Ook volgens Jlanu 11, .56 is het eene doodzonde al^ iemand zich valschelijk voor hooger

uitgeeft dan hij is.
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De monnik die zich ;uiii een van deze vier heeft scliuldig gemaakt mag

niet meer met de broeders samen verkeeren ; liij blijft voor altoos een uitge-

stootene, met wien men niet meer mag samenwonen. Ik vraag u <his,

eerwaarde broeders, of gij zuivei- zijt. Ten tweeden male vraag ik het ii.

Ten derden male vraag ik het u. Gij zwijgt stil, eerwaai'de broeders;

daarom houd ik het er voor dat gij zuiver zijt.

De inleiding is opgezegd; de vier doodzonden zijn ojigenoemd. Xu hebt

gij wel gehoord, eerwaarde broeders, dat er zijn: 13 zaken die eene

tijdelijke uitsluiting van de gemeenschap bewerken; 2 onbepaalde gevallen;

30 zaken waarop verbeurdverklaring als straf staat; 92 zaken waarvoor

geboet moet worden; 4 zakini die men moet biechten; de zaken die tot

eene beschaafde opvoeding behooren; 7 punten die te pas komen bij het

sussen van geschillen. Dit alles , uit de lessen van onzen Heer geput en

in den vorm van regelen gebracht , komt tweemaal 's maands in behande-

ling. Laten wij dus alle in eendracht, eensgezindheid, eenstemmigheid

ons oefenen.

4. OVEK ZAKEN DIE EENE TIJDELIJKE UITSil.UITING VAN DE GEMEENSCHAP

TEN GEVOLGE HEBBEN.

Nu, cerv\'aarde broeders, komen de 13 zaken die eene tijdelijke uit-

sluiting van de gemeenschap ten gevolge hebben , in behandeling.

1. Viijwillige masturliatie, behalve in droomen, is eene overtreding

die tijdelijke uitsluiting ton gevolge heeft.

2. .\ls een monnik, toegevenile aan zijn lust en verkeerd van zin.

er toe vervalt ilal hij met een vrouwspersoon in lichamclijki' aanraking

komt, zooiiat hij baar bij de hand of de liaarvleclit vat. of eenig andei-

lichaamsdeel betast, is liet eene overtreding enz.

3. Als een nioiniik, toegevende aan zijn lust en verkeerd van zin. een

vrouwspersoon toespreekt in wulpsche uitdrukkingen welke op het minne-

spel doelen, zooals een jonkman tot eeni' vrijslci- spreekt, is het eene

overtreding enz.

11 ti
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•4. Als ecu uiiiiiulk, toe^evendo aan zijn lu.st on verkoenl van zin, bij

een vrouwtjpersüon het als iets loffelijks voorstelt dat men zijn lusten

dient, met woonleu die oji het niinnes|iel doelen, en zegt: «Zuster, er

is geen voürtivüelijkc]- dienstbetoon dan dat gij iemand die zoo zedelijk,

zoo deugdzaam en zoo kuisch is, als ik ben, met bedoelde zaak dient,"

is het enz.

5. Als een monnik er toe komt den koppelaar te spelen tloor eene

vrouw aan een man, of eenen man aan eene vrouw te helpen, hetzij

voor een wettig huwelijk of eene onechtelijke verbintenis, al was het met

eene lichtekooi, is het enz.

6. Als een monnik met gevraagden onderstand een huisje, voor hem

zclven bestemd en zonder eigenaar, laat bouwen, moet het de vastgestelde

afmetingen hebben. De afmetingen nu zijn: in lengte 'l'2 span Sugata-

maat; ' de breedte van binnen 7 span S.-m. Hij moet de broeders uit-

noodigen om de bouwplaats aan te wijzon. Het terrein dat zij te kiezen

hebben moet zoodanig wezen dat het vrij is van overlast en dat eenige

ruimte er om heen overblijft als wandelplaats. Bijaldien een monnik een

huisje laat maken op een terrein dat niet vrij is van overlast en niet ge-

noeg ruimte er om heen heeft, of zonder dat hij de broeders uitgenoodigd

heeft oin de bouwplaats aan te wijzen , of indien hij de vastgestelde maat

overschrijdt , is het enz.

7. Als een monnik een groot klooster te zijnen behoeve, doch als

eigendom behoorende aan eenen lieer , laat maken , moet hij de broeders

uitnoodigen om de bouwplaats aan te wijzen, enz. {gelijk 7 vorige artikel).
'

8. Als een monnik snoodelijk, uit haat en wrevel, eenen anderen mon-

nik vervolgt met de ongegronde betichting van hoofdzonde, in de hoop

hem zijne kuischheid te doen verliezen, en als naderhand, hetzij bij een

' Vgl. boven.

' In Sutta-VV. 1, [j. 155 worilt verliaaki dat zekere leek voor den Weleerwaarden Channa

een klooster wilde laten bonwen en dat Channa de ouvoorzichtiglieid had op eigen gezag het

terrein te laten zniveren en eenen heiligen boom omhonweu , hetgeen de verontwaardiging van

't publiek opwekte De afloop is dezelfde als in alle dergelijke verhalen.
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ingesteld ondei'zoek of anderszins, blijkt dat de aanklacht ongegrond is. '

en de monnik zijn ongelijk bekent, is het enz.

9. Als een monnik snoodelijk, uit haat en wrevel, eenen anderen mon-

nik vervolgt met eone ongegronde betichting van doodzonde , terwijl hij

(de beschuldiger) louter voor de leus een of ander punt van oene kwestie

van eene andere kategorie opi-aapt , met den toeleg hem zijne kuischlieid

te doen verliezen, - en als naderhand, hetzij bij een ingesteld onderzoek

of anderszins, blijkt dat de aanklacht ongegrond is, en de monnik zijn

ongelijk bekent, is het enz.

10. Als een monnik de eendracht der gemeente tracht te stoi'en , of

een punt van geschil dat tot tweedracht leidt aangrijpt, en daai'iii blijft

volharden, dan moeten de broedei's hem vermanen zulks na te laten, en

er bijvoegen: sleef in vrede met de gemeente, eerwaarde broeder; want

door eendrachtig en eensgezind te wezen, twisten te vermijden en dezelfde

leer te volgen, w^oont de gemeente in vrede." Indien hij. zoo vermaand,

in zijn ojizet volliardt. moet hij tot driemaal toe vermaand worden het te

lat<ïn varen. Laat hij Inj de derde vermaning zijn opzet varen, dan is

het goed; zoo niet, dan is het enz.

41. Als een of meer monniken zulk eenen monnik navolgen en zijne

partij kiezen, en zeggen: «Eerwaarde broeders, richt geen vermaningen

' De toeleg is zóó ongerijmd dat zelfs de samenstellers van Siitta-\V. I, ji. IfiO gepoogd

hebben het art. zoo te verklaren alsof er stond -hem zijnen goeden naam van knisrhlieid

te laten verliezen". Doch dat st.oat er niet Vermoedelijk is het art. uit een of ander roehts-

boek overjienomen met zekere wijzigingen waardoor het allen redelijken zin verloren heeft.

Stond er bijv. iii het wetboek: «met den toeleg hem zijne bezitting of dgl. te ducn verliezen",

dan zou het art. eene gezonde verklaring toelaten

.

' Sutta-W. I, p. 16fi geeft de volgende historische toelichting tot het ontstaan van dit

artikel. Eenige monniken begeerig om hun broeder Dabba den smet der onknischheid aan te

wrijven, zagen eeus eenen bok die zich in gezelsehap ecner geit oneerbaar gedroeg. De ver-

nuftige monniken kwamen op den inval den bok te bestempelen met den naam van "Dabba",

en de geit met dien van "de non Mettivü". Gezegde non had namelijk een poos vroeger, op

hun aanstoken , eene valschc aanklaelit tegen den vromen Dabba ingebracht , even als in der

tijd de rampzalige Ciucl tegen den Bmldha. Daarop vertelden de monniken met een gerust

hart: «Nu hebben wij het toch met eigen oogcn gezien dat l):ibba zich in gezelschap van de

non Mettya oneerbaar gedragen heeft." Jammer dat het verhaal niet strookt met de bewoor-

dingen van het artikel, waarin men een geval van srhijnaanklnrlit of jiracvaricatie herkennen kan.

(1*
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tot (iozt'ii Iji'oiMler; liij sjireckt overoonkomstip ile wet en du verordeningen

viin tucht; liij handelt met onze goedkeuring en naar onzen zin; hij kent

ons; wat liij spreekt, ih'ukt ook ons gevoelen uit"; dan moeten de overige

monniken hen aldus vermanen: «Zegt dat niet, eerwaarde broeders; die

man spreekt niet overeenkomstig de wet, noch overeenkomstig de verorde-

ningen van tucht; verlangt niet, dat er tweedracht in de gemeente zij; leeft in

vrede met de gemeente, eerwaai'de bi'oeders; want door eendrachtig enz.

(ak hoven). Indiru de monniken, zno vermaand, in liun opzet volharden,

moeten zij tot driemaal toe vermaand worden het te laten varen. Laten

zij bij de derde vermaning hun opzet varen, dan enz. (cds hoven).

Xl. Als een monnik ongezeggelijk wordt, zoodat hij, door de broeders

vermaand om gemeenschappelijk met hen zijne pliclit te vervullen ten

opzichte der regelen van tucht in 't reglement vervat, zich aanstelt als

boven alle aanmerking verheven, en zegt: »Gij, eerwaarde broeders, hebt

mij niet te leeren wat goed of kwaad is; ik zal ook u, eerwaarde broe-

ders, niet leeren wat goed of kwaad is; houdt op met mij te vermanen";

dan moeten de anderen tot hem zeggen : »G\j moet u niet aanstellen als

boven alle aanmeiking vei'heven , eerwaarde broedei'; gij moet u voor

goeden raad toegankelijk betoonen; gij moet tegen de broeders spreken

zóó als het broeders in den geloove past; ook zij zullen tegen u spreken

zóó als het broeders in den geloove past; immers juist daardoor groeit en

bloeit de gemeente des Heeren. dat men elkander vei'maant en elkander

sticht. Indien de moiniik, zoo vermaand, in zijn opzet volhardt, enz.

{als hoven).

13. Als een monnik die in de nabijheid van een dorp of vl(,'k zijn

verblijf houdt een slecht levensgedrag leidt en huisgezinnen schendt , der-

mate dat zijn slecht levensgedrag openbaar en ruchtliaar wordt en de

schande die hij in hui.sgezinnen gebracht heeft openbaar en ruchtbaar

wordt, dan moet hij door de broeders aldus vermaand worden: seer-

waarde broeder, gij zijt een man van slecht levensgedrag, een schender

van huisgezinnen ; uw slecht levensgedrag is openbaar en i-uehtbaar , en

de schande rlie gij in de huisgezinnen gebracht hebt, evenzeer. Vertrek
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van deze plaats, woon niet lanircr hier". Zegt nu die monnik tot ile

broeders die hom vermanen: iiSonmiige geestelijken geven zich over aan

lust, andere aan haat, andere aan geestelijke verblinding, of aan vrees-

achtigheid; om dei-gelijke feilen wordt de eene weggejaagd, de andere

niet"; dan moeten de l)roeders hem vermanen en zeggen: szeg niet dat

geestelijken zich overgeven aan lust , aan haat , aan geestelijke verblinding

of aan vreesachtigheid, al zijt gij. eervv-aarde broeder, een man van slecht

levensgedrag, een schender van huisgezinnen, in die mate dat uw slecht

gedrag en de schande die gij in huisgezinnen gebracht hebt openbaar en

ruchtbaar zijn geworden. Vertrek van deze plaats, woon niet langer

hier". Als de monnik, zoo vermaand, in zijn gedrag volhardt enz.

{als boven). *

Hiermede , eerwaarde heei'en , zijn de dertien zaken tlie gestraft worden

met tijdelijke uitsluiting van de gemeenschap opgenoemd. In de 9 eerste

gevallen wordt de straf toegepast bij het overtreden voor den eersten

keer; in de 4 laatste, bij liet overtreden voor den derden keer. Indien

een geestelijke zich ten opzichte van een dezer dingen van schuld bewust

is en zijne schuld verzwijgt, moet hij eene onvrijwillige afzondering {puri-

todsd) ondergaan gedurende even zooveel dagen als liij zijne schuld ver-

zwegen heeft, na afloop van wclki'ii tei-mijn hij verder zes dagen lang

zich aan eene boete {manatta) moet ondei'werpen. Na deze boete volbracht

te hebben, moet hij in eene kapittelvergaderiiig van 20 geestelijken in

' Het is niet licht te verklaren hoe een geestelijke die zich aan verregaand wangedrag

schaldig maakt en familicn schendt geen doodzonde begaan heeft. De opstellers van Sutta-W.

I, p. 17!) schijnen dit gevoeld te hebben en beschrijven in eene historische fabel het wange-

drag van zekere "Schaamtelooze" geestelijken op zulk eene wijze dat men volgens de letter de

"scliaanitcloozen" niet kan beschuldigen de eerste hoofdzonde bedreven te hebben. Er wordt

wel verteld dat die geestelijken met vrouwen, meisjes en dienstmeiden in familicn op éénen

stoel zitten, op e'cn rustbed, onder dezelfde sprei en hetzelfde kleed zich uitstrekken, maar

niet rechtstreeks dat zij tegen het eerste gebod zondigen Dat alles is niet in staat om den

duidelijken zin die in de uitdrukking -schender van familicn" ligt opgesloten, te verdonkeren.

Men moet wel aannemen dat de broederschap naar gelang vau omstandigheden gewoon was

met twee maten te meten. Ze heeft zich trouwens zelve verklapt met den lieilerlijkcn geeste-

lijke de woorden, in 't artikel zelf te lezen, in den mond te leggen. In C. en M. is de

volgorde van art. 12 en l:J omgekeerd.
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eer hersteld wonlrii. Al ontbreekt er slecbt? één aan het vereischte getal

van 20, dan kan de monnik niet in eer liensteld worden en verdienen

de broeders (die zulke eene oiivoltallige vergadering houden) eene berisj/mg.

Zoo is in het gegeven geval de behoorlijke vorm.

Ik vraag dus eerwaarde broeders, zijt gij zuiver? {enz. ah doven).

b. OVER ONBEPAALDE GEVALLEN.

Nu, E. B., komen de twee onljepaalde gevallen in behandeling.

1. Als een monnik geheel alleen met een vrouwspersoon, in "t geheim

en op eene verborgen plaats die geschikt is voor het doel, zich nederzet,

en zoo gezien wordt door eene geloofwaardige vrouw onder de leeken,

die hem beticht hetzij van eene lioofdzonde, hetzij van iets waarop uit-

sluiting staat , of wel van iets waarvoor geboet moet worden . dan moet

die monnik, wanneer hij bekent, veroordeeld worden om de een of ander

van die drie zaken (al naarmate van zijne eigene bekentenis) ; of (in geval-

van niet-bekentenis) liij moet veroordeeld worden om de zaak (tot eene

der drie kategorieën behoorende) waarvan de geloofwaardige vrouw hem

beticht. ' Dit is een onbepaald geval.

2. Is evenwel de plaats open en niet geschikt voor het doel, doch

wel zoodanig, dat men daar een vrouwspersoon in widpsche taal toe kan

spreken, en zet zich een monnik geheel alleen met een vrouwspersoon in

het geheim op zulk eene plaats neder, on v\'ordt hij gezien door eene ge-

loofwaardige vrouw onder de leeken, die hem beticht hetzij van iets

w'aarop tijdelijke uitsluiting staat, of van iets waarvoor geboet moet worden,

dan moet die monnik, wanneer hij bekent, veroordeeld worden om de

eene of andere van die twee zaken; of (in geval van niet-bekentenis) hij

moet veroordeeld worden om de zaak (tot eene der twee kategoriën be-

' C. wijkt cenigszins af, doch de iulioud van het art. is daariu zih» verward , dat de ver-

taling, hetzij de Chiiieesrhe of de Ensrelselie , Ivwalijk juist kan wezen.
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hoorende) waarvan de geloofwaardige vrouw hem Ijeticht. Ook dit is

een onbepaald geval.

De twee onbepaalde gevallen , E. B. . zijn afgehandeld. Ik vraag n

dus. enz.

b. OVER ZAKEN WAAIiOP VEKBEURDVERKLARING ALS STRAF STAAT.

Nu, E. B., komen de 30 zaken welke met verbeurdverklaring ge-

straft worden in behandeling.

1. Als een kleed af is, ' mag een monnik, wanneer hij Kalhina heeft

opgenomen, een overtollig kleed niet langer dan tiiterlijk tien dagen

dragen; zoo hij dien termijn overschrijdt, wordt hij gestraft met verbeurd-

verklaring. ^

2. Als een kleeil af is, en een monnik Kathina heeft opgenomen,

indien dan die monnik van zijn drie ordekleedei'en scheidt , al is het maar

voor een enkelen nacht , tenzij met toestemming van het kapittel , dan

wordt hij gestraft met verbeurdverklaring.

3. Als een kleed af is, en een monnik Katlilna heeft opgenomen, als

dan den monnik buitentijds kleedingstof geworch, mag iiij die desverkiezende

aannemen en aanstonds laten verwerken; heeft hij niet genoeg (voor een

kleed), dan mag hij de kleodingstof uiterlijk eene maand bewaren in de ver-

wachting dat het ontbrekende zal aangevuld worden; bewaait hij de

stof langer, al heeft hij de verwachting (dat het ontbrekende zal aange-

vuld worden), dan wordt hij enz.

4. Als een monnik een oud kleed door eene non die hem niet in den

bloede bestaat laat wasschen, verwen of kloppen, wordt hij gestraft enz.

' De tekst heeft nittfaitacïwarasmim, terwijl we in imvolgiup van de commentaren vcrtaaM

hebben alsof er stond nitthite ciwSrasmim. Het is de vraag of men hiertoe recht lieeft
;

houdt men zich aan het algemeen Indisch spraakgebruik , dau kan men uit de woorden niet

anders opmaken dan dit: "Wanneer een Kathina, waarop ecu kleed afgemaakt is, door een

monnik is opgenomen (of getrokken?)".

' Dit artikel is eene wijziging van een ouder, dat eenvoudig liet volgende inhield: Als

een monnik een overtollig kleed draagt, wordt hij gestraft niet verbeurdverklaring; Siitta-W,

I. p. 195.
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5. Als een monnik uit lii' hamlcn eener non die liein niet in ilen

hloede bestaat een kleed aanneemt. tiMi/ij in ruil, wordt hij enz. '

0. Als een monnik eenen limjierman of eene burgervrouw , die hem

niet in den liloede bestaan, om een kleed vraagt, behalve bij eene a;e-

paste gelegeidieid, dan wordt hij gestraft met verbem'dverklai'ing. Onder

gepaste gelegenlieid lieeft men te vei'staan het geval dat hem een kleed

ontstolen is of dat hij het verloren heeft.

7. Indien een burger of bui'gervrouw, die hem niet in den bloede be-

staan, veel kleedingstukken aanbieden, mag de monnik daaruit slechts

twee stuks kiezen, een onder- en een bovenkleed, ^ Kiest hij daaruit

meer, dan wordt hij enz.

8. Als ten behoeve van een monnik een burger of burgervrouw, hem

niet in den bloede bestaande, eene collecte op het touw zet met het uit-

gedrukte doel , 010 voor het ingezamelde geld een kleed te koopen voor

bedoelden monnik, en als dan die monnik, zonder voorafgaande uitnoo-

diging , naar dien persoon toe gaat , en ten aanzien van het kleed kenbaar

maakt lioe hij het zou verkiezen, met de woorden: ))Och UE. moest voor

do ingezamelde gelden zoo of zoo een kleed voor mijn gebruik koopen",

aldus gebruik makende van (anderer) geneigdheid om goed te doen, dan

wordt hij enz.

9. Als ten behoeve van een monnik twee burgers of burgervrouwen,

hem niet in den bloede bestaaniK', ieder afzonderlijk eene collecte op het

touw zetten met het uitgedrukte doel om \oor de afzonderlijk ingezamelde

gelden afzonderlijk een kleed te koopen voor bedoelden monnik, en als

dan die monnik, zonder voorafgaande uitnoodiging, naar die personen toe-

gaat en ten aanzien van het kleed kenbaar maakt hoe hij het zou ver-

kiezen, met de woorden: »Och, de Heeren (of Dames) moesten voor het

gezamenlijk bedrag der afzonderlijk ingezamelde gelden zoo of zoo een

' Iii e. zijn art. 4 eii 5 omgezet.

^ De Eugelsche vertaling van C. heeft "juist zooveel als nooilig is om ie vergoeden wat

hij verloren heeft", doch daarin moet eene font schuilen, want M. stemt overeen met de

Pali- redactie.
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kleed koopen, zoodat gij beide mij met één kleed zult dokkcii'", aldus p'liniik

makende van (anderer) geneigdheid om goed te doen, dan wordt hij enz.

10. Als ten behoeve van een monnik een vorst, rijksgi-oote, brahmaan

of burgennau met eenen bode geld afzendt om een kleed te koopen, met

den last om voor dat geld een kleed als uitrusting voor bedoelden monnik

te koopen, en als die bode bij den monnik gekomen zegt: »hier wordt

Uw Eerw. geld gebraclit voor een kleed ten uwen behoeve; Uw Eerw.

neme dat aan"; dan moet de monnik tot den bode zeggen: ^iWij nemen

dat geld niet aan, goede vriend, doch wij willen wel een kleed aan-

nemen, te rechter tijd en in behoorlijken vorm". Bijaldien nu de bode

<len monnik vraagt: »Heeft Uw Eerw. eenen zaakgelastigde ?" dan, mon-

niken, moet de monnik, wanneer hij behoefte aan een kleed heeft, eenen

zaakgelastigde, hetzij eenen kloosterling of eenen leek, aanwijzen, met

de woorden: »Die persoon, goede vriend, is de zaakgelastigde der geeste-

lijken". Als voorts de bode, na den zaakgelastigde van de zaak onderlicht

te hebben , wi'der tot den monnik komt om te zeggen : »De zaakgelastigde

door Uw Eerw. aangewezen is door mij onderricht. Uw Eerw. vervoege

zich bij hem; hij zal U te gelegener tijd de kleeding verschaffen"; dan,

monniken, begeve zich de monnik, wanneer iuj aan het kleed behoefte

heeft, tot den zaakgelastigde en mane hem twee-, driemaal in dezer voege:

»Ik lieb behoefte aan een kleed, goede vriend." Bekomt hij het kl('e(l

na twee-, driemaal gemaand te hebben, dan is het goed; zoo inet. dan

mag hij vier-, vijf-, uiterlijk zesmaal stilzwijgend manen en geduldig af-

wachten ; bekomt hij zoodoende het kleed , dan is het goed. Slaagt hij

dan noL'' niet, en geeft hij zich verder moeite totdat hij het bekomt, dan

wordt Iuj gestraft niet verbeurdverklaring. In geval hij het kleed niet

bekomt, moet bij in jieisoon tot den man gaan van wien het geld om

een kleed te koopen afkomstig is , of anders eenen bode zend(!n , om te

zeggen: »Het geld hetwelk Uw Edele gezonden heeft om ten behoeve

van dien mminik «imi kleed te koo|)en . is hem in geenen deele van nut

geweest; Uw Edele moet zorgen dal het niet voor U verloren ga." Zoo

is irj hel f^egeveu geval dr helinurlijkc vmin.
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11. Ali? eon monnik een sprei gedeeltelijk uit zijde laat maken, wordt

hij enz.

12. Als een monnik een sprei van zuiver zwarte wol laat maken,

wordt hij enz.

13. Wanneer een monnik een nieuwe sprei laat maken, moet men

voor de helft zuiver zwarte wol , voor een vierde witte en voor een

vierde bruine wol nemen. Laat hij het anders maken , dan wordt hij enz.

iA. Eene nieuwe sprei die een monnik lieeft laten maken moet hij

zes jaai' lang gebruiken. Laat hij binnen dien tijd een andere nieuwe

sprei maken , hetzij hij de oude weg doet of niet, buiten toestemming van

't kapittel, dan wonlt hij enz.

15. Als een monnik een karpet om op te zitten laat maken, moet

hij, om het te ontsiei'en, een stuk ter grootte van een Sugata-span in 't

vierkant uit een oud karpet nemen. Laat hij het anders maken , dan

wordt hij enz.

16. Als een monnik, ondei- weg zijnde, wol krijgt, mag hij, desver-

kiezende, ze aannemen en daarna uiterlijk 2 Yojana's ver zelf met zich

voeren , ingeval er niemand anders is om ze te dragen. Voert hij het

pak verder met zich, zelfs ingeval geen drager ti' vinden is. dan wordt

hij enz.

17. Al.s een monnik door eene non die hem niet in den bloede be-

staat wol laat wasschen, verwen of kammen, dan wordt hij enz.

18. Als een monnik goud of zilver aanneemt of voor zich laat aan-

nemen of toestaat dat men het voor hem bewaart, wordt hij enz.

19. Als een monnik zich afgeeft met het gebruiken van gemunt geld

op de eene of andere wijze, dan wordt hij enz.

20. Als een monnik zicli afgeeft met het drijven van handel op de

eene of andere wijze . dan wordt hij enz.

21. Een overtolligen bedelpot mag men uiterlijk tien dagen houden;

bij overschrijding van dezen termijn , wordt men enz.

22. Als een monnik, wanneer zijn bedelpot op minder dan vijf plaatsen

gelapt is , zich een nieuwen laat aanschaffen , wordt hij gesti-aft met ver-
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beurdverklaring. Hij moet dien (nieuwen) pot in eeno vei-gaderint; van

monniken ;\fceven. en de allerslechtste pot in die vergadering te vinden

moet hem dan gegeven worden met de woorden: «Dezen pot. broeder,

moet gij houden totdat hij breekt." Zoo is in 't gegeven geval de be-

hoorlijke vorm.

23. De geneesmiddelen die door zieke monniken mogen gebruikt worden,

zooals ghee, boter, olie, honig en suiker, mag men aannemen en uiterlijk eene

week bewaren; bij overschrijding van den gestelden termijn, wordt men enz. '

24. Eene maand vóói' 't einde van den zomer mag een monnik zich

ccnen regenmantel zien te verschafïen, en eene halve maand vóór ge-

noemd tijdstip mag hij dien gaan dragen. Verschaft hij zich eenen regen-

mantel meer dan eene maand vóór dat tijdstip, en gaat hij dien dragen

meer dan eene halve maand te voren , dan wordt hij enz. -

25. Als een monnik eenen anderen , aan wien hij zelf een kleed ge-

geven heeft, het later in drift en misnoegdheid weder ontneemt of laat

ontnemen, dan woidt iuj enz.

26. Als een monnik voor zich zelven om garen vraagt en er bij een

wever een kleed van laat maken, dan wordt hij enz. '

27. Als ten behoeve van een monnik zekere burger of burgervrouw,

hem niet in den bloede bestaande. t)ij een wever een kleed laat weven,

en als dan bedoelde moiun'k . zonder voorafgaande uitnoodiging , naar

den wever toegaat en ten aanzien van het kleed kenbaar maakt hoe hij

het zou verkiezen, met de woorden: «Goede vriend, het kleed dat gij

weeft is voor mij bestemd; maak het lang en breed, hecht, goed van

weefsel en schoon van ]and, fraai van teekening en bewerking, dan

zullen wij u iets als extraloon geven"; als de monnik, na zoo gesproken te

hebben, iets als extraloon geeft, al w^as hi'( maar een enkel liedelmaal,

dan woidt hij enz.
'

' Dit art. staat als 20 iii C, als .JO iii M.
' Hieraan beantwoordt in C. 27 , in M. 28.

' Dit st.i.it als art. 23 in C. en II.

» In (;. en M staat dit als art. 24.
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28. Als tien ilairen v('iór volle maan van Kürttika een monnik een

onverwaclit kleed krijgt, mag hij het, zoo hem goeddunkt, aannemen, en

het bewaren tot aan het tijdstip bestemd voor de (gewone) uitdeeling van

kleederen. Bewaart hij het langer, dan wordt Idj enz. '

29. Als een monnik, na sluiting van den stillentijd op vollemaansdag

van Karttika, zich naar de wildernis begeeft om te wonen in kluizen die

onveilig en aan gevaar blootgesteld zijn, dan mag hij desverkiezende een

van zijne drie kleedingstukken thuis laten, en, zoo hij reden er voor

heeft, van dat kleedingstuk scheiden gedurende den tijd van uiterlijk 6

dagen. Scheidt hij er langer van, buiten toestemming der broeders, dan

wordt hij enz.

.30. Als een monnik willens en wetens een voordeel voor de Kerk be-

stemd zich zelven toeeigent, wordt hij enz.

Hiermede, E. B., zijn de 30 zaken die met verbeurdverklai'ing gestraft

worden opgenoemd. Ik vraag u dus, enz.

7. OVER ZAKEN WAARVOOR MEN BOETEN MOET.

Nu, E. B. , komen d(; 92- zaken waarvoor men lioeten moet, in

behandeling.

1. Als men met volle bewustheid onwaarheid spreekt, moet men daar-

voor boelen.

2. Als men smaalt, moet men enz.

3. Als men kwaad spreekt van een monnik, moet enz.

4. Als een monnik aan een niet gewijd persoon woordelijk den tekst

der Wet voorleest, moet enz.
^

In M. is dit art. 20.

' IJe Chineesche redactie telt SO .irtil^elen ; het nantal in M. wordt door Minajew Pratim.

S. p. 53 niet oiigegeveu, docli uit de opmerkini; van genoemden geleerde dat «er m Maha-

wyutpatti buitendien eenige overtredingen zijn die uiet in den 1'ali-tekst voorkomen", maken

wij op dat het aantal .irtikelen in M. meer dan 90 bedraagt.

3 Aan dit art. beantwoordt (i in C. , 8 in M.
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5. Als een uioiinik langer dan twee of drie nachten bij e(>n niet ge-

wijd pereoon slaapt, moet enz.

6. Als een monnik bij een vrouwspersoon slaapt, moet enz. '

7. Als een monnik meer dan vijf of zes volzinnen voor een vrouws-

persoon ])redikt, behalve in tcgenwooi-digheid van eenen deskundigen

manspersoon , moi^t enz. "

8. Al.s een monnik aan een ongewijd persoon verklaart bovenmensclie-

lijke eigenschapjien te bezitten, (schoon) naar waarheid, moet enz. ^

2. Als een monnik aan een ongewijd persoon eene grove zonde van

een der broeders vertelt . moet enz.

10. Als een monnik in den grond graaft, of laat graven, moet enz. ^

il. Wie eenig gewas of .schepsel beschadigt, moet enz.

l'i. Wie valsch beschuldigt en leed toevoegt, moet enz.

V3. \\'io tot ontevredenheid opwekt en moppert , moet enz. *

14. Als een monnik een rustbed , stoel, bultzak of kussen, het eigen-

dom van de broederschap, buiten "s huis sjireidt of laat spreiden, en bij

't heengaan niet wedi'r opnoemt of laat opnemen, of zonder ienrand te

groeten zich vei-wijdert, moet enz.

15. Als een monnik binnen 't broederhuis een leger spreidt of laat

spreiden, en bij 't heengaan niet weiler opneemt of laat opnemen, of

zonder iemand te groeten zich verwijdert , moet enz.

1(). Als een monnik binnen 't broederhuis zijn leger spreirlt na willens

en wetens eenen anderen die vroeger diezelfde plaats innam verdmugen

te hebben, om geene andere reden dan dat degene wicn het hinilert wel

zal heengaan, moet enz.

17. Als een monnik in drift en misnoegdheid eenen amleren uit ln'l

broederhuis smijt of laat smijten, moet enz.

' Artt. 't cii O komen overeen met 5 en 4 in C. , met .51 en 65 in .\1.

' In C. wisselen artt. 7 en '.I \nn plaats.

' In M. art. 6.

• Dit art is 73 in .M.

'
Artt. 13 en l.i onifrekeerd in ('. en M.
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18. Als een lauimik op oen Ijovonkainertje van het t)roe(lorliuis on-

stuimig op een rustbed of stoel, waarvan de pooten los (.') zijn, gaat

zitten of laat zitten, moet enz.

19. Een monnik, die een groot klooster voor zich laat Ijouwen, mug oji

eene plaats waar weinig groen is, zoo veel bestellen als gelijk staat met

twee of di-ie (vrachten) dekhout , totdat er genoeg is voor de deurkozijnen,

de bout om te sluiten en de bewerking der vensters; bestelt hij meer,

ook al is hij op eene plaats waar weinig groen is, dan wordt enz. '

20. Als een monnik gras of aarde besproeit of laat besproeien met

water waarin diertjes zijn, moet enz.

21. Als een monnik, buiten toestemming, eene geestelijke toespraak

houdt tot de nonnen , moet enz.

22. Als hij, al is het met toestemming, na zonsondergang hetzelfde

doet , moet enz.

23. Als een monnik zich naar een nonnenverblijf begeeft om eene

geestelijke toespraak tot de nonnen te houden, tenzij bij eene buitenge-

wone gelegenheid, moet enz. Onder buitengewone gelegenheid verstaat

men in 't gegeven geval : wanneer eene non ziek is.
^

24. Als een monnik beweert dat de broeders uit eigenbaat tot de

nonnen geestelijke toespraken houden, moet enz.

25. Als een monnik aan eene non, die liern niet in den bloede be-

staat, een kleed geeft, behalve in ruil, moet enz.

26. Als een monnik voor eene non, die hem niet in den bloede Ije-

.staat een kleed naait of laat naaien , moet enz.

' Ue historische toelichting in SQtta-W. II , j). 47 Ijomt hierop neer dat zekere monnik

Chanua een klooster, dat voor hem gebouwd werd, nadat het voltooid was, herhaalde malen

liet dekken en bepleisteren, zoodat het klooster topzwaar werd en inviel. Deze onziu bewijst

voldoende dat de opstellers vau den Siitta-W. het art, niet meer begrepen; het bevat trou-

wens wartaal, en de tekst is op meer dan eene plaats bedorven. C. heeft volgens Beal

:

"Als een monnik maakt, of laat maken voor een bij een groot klooster behoorenJ gebouw

eene deur of venster of eenig bijwerk ter versiering, mag hij zooveel hakhout laten gebruiken

als gelijk staat met twee of drie vrachten; is liet meer dan enz." Artt. 19 en 20 staan iu

C. eu M. in omgekeerde volgorde.

' Dit artikel ontbreekt in C. en M.
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27. Als een monnik afspraak maakt met eono non om met haar don-

zelfden weg te reizen, al is liet maar tot liet naaste dorp, tenzij bij eene

buitengewone gelegenheid , moet enz. Onder buitengewone gelegenheid

verstaat men in 't gegeven geval : wanneer de weg alleen door een groot

gezelscliap bereisd kan worden wegens erkende onveiligheid en gevaar-

lijkheid.

28. .\is een monnik afsjiraak maakt met eene non om met haar het-

zelfde vaartuig te bestijgen ten einde stroom op of stroom af te drijven,

belialve om dwars over te steken, moet enz. '

8ü. Als een monnik wetens en willens een maal dat een non hem be-

zorgd heeft verorbert, tenzij met toedoen van den milden gever, moet enz. ^

3ü. Als een monnik met eene non in do eenzaamheid alleen gaat

zitten, moet enz. ^

31. Een monnik die niet ziek is mag één maaltijd op eene jilaats

waar (dagelijks) voedsel wordt uitgedeeld nemen
;
gebruikt hij meer, dan

moet enz.

32. Wie deel neemt aan een maaltijd in groot gezelschap, belialve bij

eene gepaste gelegenheid, moet enz. Onder gepaste gelegenheid verstaat

men in 't gegeven geval: bij tijd van ziekte, bij gelegenheid van de uit-

deeling en vervaardiging van kleederen, op reis, aan boord van e<;n schip,

bij eene buitengewone gelegenheid, bij een maaltijd den (,'ramana's aan--

geboden. *

33. Als men verscheidene maaltijden, den eeneu voor, den anderen

na, bijwoont, tenzij bij eene gepaste gelegenheid, moet enz. Ouder ge-

' Dit art. is 27 in M.

' Dit art is 30 in M.

' Uiervoor heeft M. twee artikels, 28 en 29, die op hetzelfde neerkomen; in V, is het

art. 26.

' In M. en C. is dit art .'ifi ; bij Beal, of in den door hem gevolgden tekst, is er eene

fout ingeslopen; er stiat -zieh verwijderen van een maaltijl" in plaats van «deelnemen " llel

volgende art in P. beantwoordt aan 32 in C. , 33 in M. De maaltijd aan (^ramat.ia's

aangeboden (p-amarui-b/iakta) h eene nailiiiiig van liel hnilimnMi-hhojawi ,
het onthalen v;iii

brahmanen.
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1'aste gelegenheid verstaal nicii in 'l gegeven geval: hij tijd van ziekte,

bij gelegenheid van de uitdei'ling en vervaardiging van kleedeien. '

34. Als iemand eenen monnik die bij hem aan huis komt, onthaalt

op koeken of gort. mag de monnik desverkiezende twee of' drie schalen

vol aannemen ; neemt hij meer , dan moet enz. Uie twee of drie schalen

vol moet hij mede iraar huis brengen en ze met de broeders deelen. Zoo

is de behoorlijke vorm. ^

35. Als een monnik, na gegeten te hebben, gebakken of gekookt

voedsel, dat niet overgeschoten is, nuttigt, moet enz.

36. Als een mormik eenen anderen . die reeds gegeten heeft uitnoodigt

om gebakken of gekookt voedsel, dat niet overgeschoten is, te nuttigen,

met de woorden: »Kom, broeder, eet", met opzet en om een of ander

oogmerk te bereiken , dan moet hij , ingeval de uitgenoodigde eet , enz.

37. De monnik die l)uiten tijds sjiijzeii nuttigt, moet enz.

38. De monnik die spijzen welke hij (van den vorigen dag) bewaard

heeft nuttigt, moet enz.

39. Als een monnik, die niet ziek is, lekkernijen, als ghee, boter,

olie, honig, suiker, visch, vleesch , melk, wrongel, voor zich zelven vraagt

en nuttigt, moet enz.
''

40. Als een monnik iets wat hem niet gegeven is in den mond

neemt als voedsel, met uitzondering van water en een tandenreiniger

,

moet enz.

41. De monnik die aan een gymnosophist (of naakten Jainamonnik)

of een (brahmaanschen) zwei'venden monnik of zwervende non eigenhandig

gebakken of gekookte s[)ijs verstrekt, moet enz.

4*2. Als een monnik tot eenen anderen aldus spreekt: »Kom, waarde

heer, laten wij het dorp of do stad ingaan om voedsel te bedelen
,"

en dan, hetzij na hem in de gelegenheid gesteld te hebben dat hem

' In M. staat dit als art. 31 , iu C'. als :W.

" In M. art. 33—35 = P. 34—36.

Jii C. en M. staan artt. 39 en 40 in oras'ekeerdc volgorde.
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iets gegeven werd ot' niet, hem wegzendt, zonder eene iinilei'e reden

aan te voeren dan: »Ga, waarde heer, het lust mij niet, met u

te praten of te zitten; het is mij aangenamer, geheel alleen te praten

en te zitten," moet enz. '

43. Als een momiik in een inils waar lieden samen maaltijd iioudc'n

als een indringer mede gaat nederzitten. moet enz. ^

44. Als een monnik met een vrouwspersoon in de eenzaamlieid op een

bedekte plaats gaat zitten , moet enz.

45. Als een monnik met een vrouwspersoon in de ('enzaamheid alleen

gaat zitten, moet enz. ^

46. Als een monnik uitgenoodigd als gast aan een gemeenschajipelijken

maaltijd deelneemt en zonder afscheid te nemen van een der broeders,

daar aanwezig, vóór of na den middag aan de huizen rondloopt, behalve

bij eene gepaste gelegenheid, moet enz. Onder gepaste gelegenheid ver-

staat men in 't gegeven geval : de tijd wanneer kleederen worden uitge-

deeld en vervaardigd. *

47. Een monnik, die niet ziek is, mag zich eene voor 4 maanden

geldende uitnoodiging ten eten laten welgevallen ; overschrijdt hij dien ter-

mijn, tenzij bij eene hernieuwde of eene doorloopende uitnoodiging, dan

moet enz. '

48. Als een monnik naai' het optrekken van een leger gaat kijken

,

behalve om eene geldige reden, moet enz.

49. Doch heeft die monnik i'cne of anilere reden, om naar het leger

' Iii C. staan artt. 4G en 42 in omgckenrdo volgonlc ; in M. (intbrcckt 42. Volgens

.Sulta-W. II, p. 93 is de beweegreden waarom de eene broeder den anderen wegzendt deze,

dat de eerste gaarne met een vrouwspersoon zou willen schertsen, spelen en oneerbare dingen

doen. liet is kenschetsend voor de knischc verbeelding dier :iardsche heiligen, dat ze steeds

denken aan vrouwspersonen , en dat ze dat nooit doen dan nicl de allcronbetanielijkslc bijge-

dachten.

' In M. is dit art. gesplitst in twee, 42 en 43, die op hetzelfde neerkomen. Over de

avcrcchtschc uitlegging vau dit art. is reeds gesproken op bl. !).

' Men zou denken dat art. 30 wegens dit art. overbodig was. Ook dit is karakteristiek.

' In M. art öl , in C. 42.

» De bepalingen in dit art. spreken elkander tegen '.'. is nog een griiadje miiuler be-

grijpelijk; voorzichtigheidshalve laten we het Kngelseh onvertaald: "If a Bikshu (1. Bhikshu)

JI 7
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te gaan, ilaii inau' liij Iwci- of ili-ie nachten in het kump vertoeven; l)!!]!'!

hij langer, dan moet enz.

50. Als een monnik die twee of drie nachten in het kamp vertoeft,

gaat kijken naar het oprukken ten stiijde, naar de voorposten, het in

slagorde scharen, of eene inspectie der gelederen, inoet enz. '

51. Wie sterken drank of wijn drinkt, moet enz. ^

52. Wie iemand met den vinger stoot, moet enz.

53. Wie in het water grappen maakt, moet enz.

54. Wie oneerbiedig is, moet enz.

55. Als de eene monnik den anderen wil hang maken, moet enz.

56. Als een monnik, zonder ziek te wezen, uit begeerte om zich te

warmen vuur aanlegt of laat aanleggen, behalve om eene geldige reden,

moet enz.

57. Alis een monnik zich meer dan eens in de 14 dagen baadt, buiten

den bepaalden tijd, moet enz. Onder bepaalden tijd verstaat men in 't

gegeven geval de 2'/, maand van hitte, d. i. de laatste 1
'/j maand van

den zomer en de eerste maand van 't regenseizoen; voorts wanneer hij

zich verhit voelt; ziek is; iets te doen heeft; op reis; in eene bui.

58. Bij 't ontvangen van een nieuw kleed moet de monnik een van

de drie middelen om hot te ontsi<'ren aanwenden: indigo , slijk of zwartsel.

Gebruikt hij een nieuw kleed zonder het aldus te ontsieren, dan moet enz.

59. Als een monnik na zelf een kleedingstuk voor een monnik , non,

aanstaande non, kweekeling of kweekelinge , bestemd te hebben, het

zonder (zijn voornemen) te herroepen ^ gebruikt, moet enz.

be asked to receive - sueh things as are allowcd duriug time of sickuess, extending over a

jieriod of four mouths, he may ancept the invitatiou for tliis period, even thoiigh lie be at

tlie time in good healtli, but if he exceeds such a terra, except there be a perpefual iuvita-

tion, or a new iavitation, or a partial invitatiou, or a general invitation, it is pachiltiyd.

Hieruit zou volgea dat een monnik, ook zoo hij gezond is, vrijelijk mag gebruiken wat

alleen aan zieken veroorloofd is, mits hij eene uiteoodiging hebbe om het te nuttigen.

' Art. 48—50 beantwoorden aan 45—47 in M. ; bij Beal is 49 bij ongeluk uitgevallen.

' In M. art. 79.

' Of: zonder terugtrekking. Dat pacaiihlliiim in den tekst, Skr. prati/ucld/iura, de opgc-
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60. Als een monnik den bedelpot . het kleed, de zitniat. den niuildcn-

koker, of den gordel van een anderen monnik verstopt of laat verstoppen,

al is het maar uit scherts, moet enz. '

61 . De monnik die wetens en willens een dier van het leven berooft

,

moet enz.

62. De monnik die wetens en willens water waarin diertjes zijn ge-

bruikt . moet enz.

63. De monnik die wetens en willens een wettelijk uitgemaakte kwestie

op nieuw oprakelt, moet enz.

64. De monnik die wetens en wUens eene grove ovei'treding van een

broeder verheimelijkt , moet enz.

65. Een monnik die w'etens en willens iemand beneden de 20 jaar

tot geestelijke wijdt, de persoon die de wijding ontvangt, alsmede de

broeders die aan de plechtigheid deelnemen, verdienen alle eene berisping

;

dit is de boete in 't gegeven geval.

66. Als een monnik met kennis eene afspraak maakt met eene bende

dieven om samen met hen te reizen , al was het maar tot aan het naaste

doqi , moet enz.

67. Als een monnik afspraak maakt met een vrouwspersoon en samen

met haar reist, al was het naar het naaste dorp, moet enz.

68. Als een monnik zich in dezer voege uitlaat: »Ik vat de Wet

door den Heer verkondigd in dien zin oji , dat de dingen welke de Heer

hindernissen (ter volmaking) genoemd heeft, niet in staat zijn om voor

dengene die zich daaraan overgeeft een hindernis op te leveren;" dan

rnoet die monnik door de broeders aldus vermaand worden: »Zeg dat

niet, eerwaarde broeder; laster den Ileev niet; het is niet goed, den

Heer te lasteren. Immers de Hoer zou zóó niet spreken; menigmaal,

waarde broeder, heeft de Heer verklaard welke de hindernissen zijn, en

geven bct«ekciiis heeft, blijkt iiit cliandapratyudtlhdra , herroeping van eeiie vroeger nitge-

brachtc stem, zooals M. heeft voor punakammdija ukkoteijija. in art. 63.

• Aan artt. 51—60 beantwoorden in M. 79, 03, 64, 78, CO, 52, 00, 58, 68, 67; iu

C. 61. 53, 52. 54, 55, 57, 50, 00, 59, 58.

7*
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illi' zijn wel ili>iii'Iijk in staat om voor dengene dio zich daaraan ovpriroeft

een hindernis op te leveren. Als nu die monnik, zoo door de broeders

vermaand, volhardt [enz. gelijk in art. 10 van afd. 11^.

69. Als een monnik wetens en willens met eenen anderen die zulk

eene leer toegedaan is samen eet, woont of slaapt, terwijl de schuldige

nog geen boetvaardigheid getoond, noch zijn gevoelen herroepen heeft,

moet enz.

70. Ook indien een aanstaande monnik zich in dezer voege uitlaat

{enz. gelijk in art. G8). En als die aanstaande monnik, zoo door de

monniken vermaand, toch volhanlt, moeten deze tot hem zeggen: «Voort-

aan, mijnheer de aanstaande monnik , moet gij niet meer beweren dat de

Heer uw Meester is ; ook verliest gij voortaan bet voorrecht , dat andere

aanstaande monniken hebben, om twee of drie nachten bij de broeders

te slapen; loop heen, en vooils, verdwijn". ' De geestelijke die wetens

en willens iemand die op zulk eene wijze weggejaagd is toespreekt of

hem als leerling bij zich neemt, of met hem eet of slaapt, moet enz. ^

71. Als een monnik, door de broeders uitgenoodigd om de gemeen-

schappelijke geloofsplichten te vervullen, zich in dezer voege uitlaat: ))Ik

kan dit artikel van tucht niet aannemen, eerwaarde broeders, zoolang ik

geen anderen bekwamen monnik, die de Discipline grondig kent, geraad-

pleegd heb," moet enz. Een geestelijke, die zich oefent, monniken,

moet leeren, raadplegen, opheldering vragen. Zoo is in 't gegeven geval

de behoorlijke vorm.

72. Als een monnik liij de voordracht van het Pratimoksha zich in

dezer voege uitlaat: «Waartoe dient toch de voordracht van zulke onder-

geschikte en zeer ondergeschikte punten van tucht, totdat ze iemand on-

' Eigenlijk staat er eeue uitilnikking Jie met ons IloUandsoh «verrek" overeeukomt.

Winnssii , Skr. mlnafyu is natuurlijk een imperatief en geen deelwoord, zooals de vertalers

schijnen gemeend te hebben.

" Artt. 61—70 = 01, -tl, 53, 05, "ti , 71, 65, 83, 56, 57 in M.; 61, 62, 64, —

?

65, 6:j, 66, 68, 60, 70 in C.
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aangenaam steiniarn, himlcrcii, orgeron ?"
, ilan is zulks oene verguizing

van de regelen van tucht, en moet hij enz.

73. Als een monnik bij de halfmaandelijksche voordracht van het

Pratimoksha zich in dezer voege uitlaat: ^ilk weet het al, welke bepa-

ling van het reglement nu aan de beurt is om opgenoemd te worden" ,

en als de overigen mei'ken dat hij onder de voordracht van het reglement

reeds twee of driemaal , laat staan vaker , vroeger is gaan zitten ,
' en

zoo hij zijn onverstandige manier van doen niet laat vai'en, dan moet

men hem volgens de wet veroordeelen als schuldig aan de overtreding

welke hij in 't gegeven geval begaan heeft, en moet men hem daaren-

boven tot dwaas verklaren, in dezer voege: »Gij wint er niets bij,

waarde heer; het strekt u tot schade, dat gij bij de voordracht van het

Prdtimoksha niet met behoorlijke belangstelling oplet." Dit is de straf

die op dwaas gedrag staat.

74. Als een monnik in drift en misnoegdheld eenen anderen een slag

geeft, moet enz.

75. Als een monnik in drift en misnoegdheid tegen eenen anderen

dreigend de gebalde vuist opheft, moet enz.

7G. Als een inoimik eenen anderen zonder grond beticht van oene zaak

die eene tijdelijke uitsluiting van de gemeenschap ten gevolge heeft,

moet enz.

77. Ak een monnik eenen anderen opzettelijk in eene onaangename

stemming brengt met geen ander doel dan om hem eens een onaange-

naam oogenblik te bezorgen, moet enz.

78. Als een monnik stilletjes staat te luisteren naar twistende, kra-

keelende en kijvende broeders, met geen ander doel dan om af te luisteren

wat zij zeggen, moet enz.

79. Als een monnik na eerst zijn goedkeuicnde stem voor eene wette-

' Mcii zou verwachten: vroeger hetzelfde gezegd heeft, doch de term iii den tekst gebe-

zigd {Hi»inrwjmbljam) laat die vertolking niet toe. De Engclsclie vertaling viin C. geeft geen

licht, als zijnde volstrekt galimathias. In M. ontbreekt het artikel, miswdiien omdat hel

onverstaanbaar was.
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lijke handeling uitgebraclit te hebbon , zicii later schuldig maakt aan

niopperij, moet enz.

80. Als een monnik , terwijl het kapittel ter beslissing van een zaak

bei-aadslaagt , zomler zijne stem uit te brengen van zijne plaats opstaat

en vertrekt, moet enz. '

81. Als een monnik, nadat eene volle vergadering eenstemmig een

kleed aan iemand heeft toegewezen . zich later schuldig maakt aan mop-

[jerij en zegt : )>De leden van het kapittel geven aan de baten voor de

geestelijkheid eene bestemming naar mate van de gunst waarin iemand

l)ij hen staat, moet enz.

82. De monnik die wetens en willens een voordeel aan de geestelijk-

heid toekomende bestemt voor een bijzonder persoon, moet enz. -

83. De monnik die den steenen drempel ' overschrijdt van eenen koning,

een vorstelijk gekroond hoofd, op een tijd dat de koning niet naar buiten

gegaan is en de sieraden niet naar buiten gebracht zijn , zonder vroegere

ervaring (?), moet enz.
*

84. Als een monnik een juweel of iets kostbaars opraapt of laat op-

rapen , tenzij in den kloosterhof of in het broederhuis , moet enz. Inge-

val hij een juweel of iets kostbaars in den kloosterhof of in het broeder-

huis opraapt of laat oprapen , moet hij het bewaren , opdat de eigenaar

het zal kunnen ophalen. Zoo is in 't gegeven geval de behoorlijke vorm.

Artt. 71—80 kumen overeen met 75, 10, — , 48, 49, 69, 62, 76, 63, 77 in M.;

71, 73, 73, 78, 79, 80, — , 77, 76, 75 in C.

' Art. 81 staat in C. als 74; 82 ontbreekt; beide .irtikeleu ontbreken in M.

' Eigenlijk staat er een steenen tenupost of slagboom.

"• In deze vertolking is meer dan één jmnt twijfelachtig. Volgens de uitlegging van

Sutta-\V. II, ]). 157, behelst het art. een verbod aan den monnik, om den drempel van

's vorsten slaapkamer te overschrijden , wanneer de koning met zijne gemalin in bed ligt.

Dat lijkt naar niets, èn omdat de tekstwoorden die uitlegging niet toelaten, èn omdat het

malle praat is. Waarschijnlijk is bedoeld dat een monnik niet aan het paleis mag komen

dan wanneer de vorst in den voorhof openbare audiëntie houdt. Wij volgen de lezing anihata-

raianaie; voor de beteekenis van uiliara/i verg. men CuUa-W'. 8,1. In den oudsten vorm

heeft het art. vei'moedelijk niets auders behelsd dan een verbod aan asceten om aan een

weelderig hof te komen , behalve uit noodzaak. Zeker is het dat al de woorden in den tekst

tusschen muddhdwasiifassa en in-dakhilani later ingelapt zijn, want het strijdt met liet vast

gebruik om in proza het geregeerde woord oj> die wijze van het regeerende te scheiden.
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85. De monnik die zonder eenon aiinwezicen broeder te groeten te

ontijd liet dorp inpaat , belialve uit lioofde van eene noodzakelijke reden,

moet enz.

86. Den monnik die een naaldenkoker van been , ivoor of hoorn voor

zich laat maken, wordt tot straf de koker doorgebroken.

87. Als een monnik een nieuw rustbed of stoel voor zich laat maken,

moeten de jiooten 8 duim Su^ata-maat hoog zijn, huiten on behalve de

spitse punt van onderen. Wordt de maat overschreden, dan wordt tot

straf een stuk afgesneden.

88. Als een monnik een rustbed of stoel met dons van boomwol laat

opstoppen, wordt het tot straf uitgerukt.

89. Een zitmat welke een monnik voor zicli laat maken moet de

voorgeschreven maat hebben. De afmetingen er van zijn : in lengte

2 span Sugata-maat; over dwars 1
'/j span; de zoom 1 span. Indien

de mat te groot gemaakt wordt, wordt er een stuk afgesneden.

90. Een kleed om de schurft te bedekken, hetwelk een monnik voor

zicli laat maken, moet de voorgeschreven maat hebben. De afmetingen

daarvan zijn: in lengte 4 span S.-m. ; over dwars 2 span. Indien het

kleed over de maat gemaakt wordt , moet men ev tot straf een stuk

afsnijden.

91. Een regenmantel dien een monniR voor zich laat maken, moet de

voorgeschreven maat hebben. De afmetingen daarvan zijn: in lengte

6 span S.-m.; over dwars 2',,,. ' Wordt de regenmantel over de maat

gemaakt, dan wordt er tot straf een stuk afgesneden.

92. Als een monnik een gewaad voor zich laat maken , hetwelk dezelfde

afmetingen heeft als het gewaad eens Sugata's, of nog grootere, wordt

er een stuk afgesneden, tot .straf. De afmetingen van den j)rofetenmantel

eens Sugata's zijn: in lengte 9 span S.-m.; over dwars 6 span. -

' Zoo de span S.-m. := 4^ voet (Engelsch), of wel = G voet ware, gelijk ile Siuglia-

leczcn beweren (zie boven bl. 47), zou een regenmantel 27 of 36 voet lang zijn. Elke

verdere opmerking is overbodig.

« Art. 83—92 = 82, 59, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 88, 90 iu M ; 81, 82, 83

8fi . 84, 85, 87, 88, H9, 90 iii C.
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Hiermede. E. B. , zijn de fl2 zaken waarvoor geboet moet worrlen op-

genoemd. Ik vraas n d\is enz.

S. OVF.ri ZAKKN riIE MEN BIECHTEN MOET.

Nu. E. 1').. komen <lo 4 zaken die gebiecht moeten worden in be-

handeling.

1. Als een monnik uit de liand van eene non, hem niet in den bloede

bestaande, die Itinnengekomen is, gebakken of gekookt voedsel eigen-

handig aanneemt en nuttigt, moet hij schuld bekennen mot de woorden:

E. B. , ik heb iets lakenswaardigs, iets onpassends bedreven, dat gebiecht

moet worden : ik beken schuld.

2. Als monniken bij familiën ter maaltijd genoodigd zijn, en daar eene

non is die zicli aanstelt alsof zij er iets te commandeeren had, met te

roepen: sGeeft hier wat soep; geeft hier wat rijst," dan moeten de

monniken die non wegjagen, met de woorden: «Verwijder u, zuster,

totdat de broeders gegeten zidlen hebben." Bijaldien geen der aanwezige

monniken liet woord opvat om die non weg te jagen, moeten alle schuld

bekennen, met de woorden: E. B. wij hebben iets lakenswaardigs, iets

onpassends bedi-even, dat gebieclit moet worden: wij bekennen schuld.

3. Als een monnik bij famiïïën waar beschaafde manieren heerschen,

zonder voorafgaande uitnoodiging en zonder ziek te wezen, eigenhandig

gebakken of gekookt voedsel aanneemt on nuttigt, moet hij enz.

4. Als een monnik die in zulke kluizen in de wildernis als onveilig

en aan gevaar blootgesteld zijn, woont, in een klooster gebakken of ge-

kookt voedsel waarvan hij vroeger geen ondervinding heeft gehad eigen-

handig aanneemt en nuttigt, terwijl hij niet ziek is, moet hij enz.

Hiermede, E. B. , zijn de 4 zaken die gebiecht moeten worden opge-

noemd. Ik vraag u dus, enz.
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9. OVER ZAKEN" DIE TOT EENE BESCHAAFDE OPVOEDING BEHOOREN.

Nii , E. B. , komen (ie zaken ' die tot eene beschaafde opvoeding be-

hooreii in behandeling.

Men moet het als een regel van beschaafde opvoeding betnuliten:"-'

1. Te zorgen dat het onderkleed rondom goed zit.

2. Te zorgen dat de bovenkleederen rondom goed zitten.

3. Goedgekleed binnenshuis te gaan (d. i. binnen te komen).

•4. Goedgekleed binnenshuis te zitten.

5. Zeer behoedzaam ^ binnenshuis te gaan.

6. Zeer behoedzaam binnenshuis te zitten.

7. Met neergeslagen Ijjik b. t. g.

8. Met neergeslagen blik b. t. z.
'

9. Niet met den blik (ti'ots) naar boven b. t. g.

10. Niet met den blik (trots) naar boven b. t. z.
^

11. Niet luidkeels lachende b. t. g.

12. Niet luidkeels lachende b. t. z.
"

13. Met weinig gerucht b. t. g.

' Het aantal artt, «ordt niet genoemd, dorh bedraagt in P. 75; in C. 100; in ^I. 10".

' Deze woorden worden bij elk art. Iierbaald; ze zijn in 't vervolgd, kortheidshalve , acjiter-

wege gebleven?

' Of: goed bedekt (zoodat geen lichaamsdeel hetwelk bedekt moet blijven bloot is). Beal

heeft: not to enter a laynian's honse with the robes gathercd round the neck", met welken

onzm vermoedelijk bedoeld is, dat het liehaam tot aan den lials bedekt moet wezen.

' Artt. 7 en 8 in C. = 23 en 24 in P.

' De vertolking van deze artt. bij Beal luidt: Not to enter a layman's house in a boun-

cing manner. Not to sit down in a layman's house iu the sanie manner. Het is niet dui-

delijk hoe iemand "in a bouncing manner" kan zitten. De Chineesche vertaler, mag men

veronderstellen, heeft niet begrepen dat iifhliipla, opgegooid, in de hoogte gericht, betee-

kent; öf de Engclscbe vertaler heeft niet weergegeven wat er in C. staat. Er kan iu C. ook

analika/iiplakfna bedoeld zijn, overeenstemmende met cmatlkshiptaeakshns van l.alit. VV. 330.

Ecne geheel of nagenoeg geheel gelijkluidende plaats moet de opsteller van Sutta-W. li

,

p. 186 voor oogen gehad hebben, hetgeen niet belet heeft dat hij de uitdrukking HW/;///(7i(2'ya

toch niet begrepen heeft.

• In C. 24 en 25. De volgende artt. van 13—20 komen overeen met 22, 23, 14—17,

20 en 21 in C.
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14. Met weinig gerucht b. t. z.

15. Niet met het lichaam zwaaiende b. t. g.

IG. Niet met het lichaam zwaaiende b. t. z.

17. Niet met de armen zwaaiende b. t. g.

18. Niet met de armen zwaaiende b. t. z.

19. Niet met het hoofd zwaaiende b. t. g.

20. Niet met het hoofd zwaaiende b. t. z.

21 . Niet met de handen in de zij ' h. t. g.

22. Niet met de handen in di' zij h. t. z.

23. Niet verhuld b. t. g.

2-4. Niet verhuld b. t. z.

25. Niet gehurkt b. t. g.

26. Niet met gekiniiste beenen (of armen) b. t. z.

27. Met dankbare waardeering de verstrekte spijze aan te nemen.

28. Met de gedachten op den pot ^ gericht de verstrekte spijze aan

te nemen.

29. De verstrekte spijze met juist zooveel saus als behoort (en niet

meer) aan te nemen.

30. De verstrekte spijze tot juist aan den rand van den pot (en niet

er boven uitstekende) aan te nemen. ^

31. Met dankbare waardeering de verstrekte spijze te nuttigen.

32. Met de gedachten op den pot gericht de v. s. te n.

33. De verstrekte spijze zooals het valt (geregeld weg) te nuttigen.

34. De verstrekte spijze met juist zooveel saus als behoort te nuttigen.

35. Zonder eerst van den (in 't midden hooger zijnden) hoop iets af

te brokkelen de verstrekte spijze te nuttigen.

36. Niet uit begeerlijkheid om meer te krijgen de saus of gekruide

toespijs onder de rijst te verbergen.

' Deze vertolking is ouzeker, en steunt alleen op het gezag der uitleggers. Et)-mologisch

kan de uitdrukking van den tekst 'na-Wimnlhakato kwalijk anders beteekeneu dan : niet stijf

als een staak.

' Of: aan het vatj in figunrlijken zin: den ontvanger der gave zelven.

' De artt. van 21—HO staan in C- als 21, 22, 7, S, — , — , 26, 27. 28, —

.
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37. Niet, tenzij men ziek is, saus of rijst voor zich zelven Ie vragen

en te nuttigen.

38. Niet met afgunst naar den pot van anderen te kijken.

39. Geen al te gi'ooten mondvol te nemen.

40. Elke bete rijst als een balletje met de vingers te fatsoeneeren. '

41 . Den mond niet open te doen vóórdat men opgeslikt iieeft v^-at men

in den mond liad.

42. Niet de heele hand bij 't eten in ilen mond te stoppen.

43. Niet met eten in den mond te praten.

44. Niet zóó te eten dat men de beten in den mond gooit.

45. Eiken mondvol zonder tusschenpoozen te vei'orberen.

46. Niet zóó te eten dat men een prop achter de kaken maakt.

47. Niet met de handen te schudden bij 't eten.

48. Niet de rijst te vermoi'sen bij 't eten.

49. Niet de tong uit te steken bij 't eten.

50. Niet te smekken b. 't e.

51. Niet te slobberen b. 't e.

52. Niet de handen af te likken b. 't e.

53. Niet de schaal af te likken b. 't e.

54. Niet de lippen af te likken b. 't e.

55. Niet met eene morsige hand de waterkan aan te vatten.

56. Niet hot met rijst vermengde water waarin de schaal afgewasschen

is binnen 's huis uit te gieten. '

57. Geen preek te houden tot iemand die een zomioscherm in de

iiand houdt, tenzij de man ziek is.

58. Green preek te houden tot iemand die een stok in de iiand draagt,

tenzij de man ziek is.

Artt. :i3— :iO komen overeen met 80, 29, ;il , ;i:i , 32, 34, 36 in ('
, terwijl 31, 33,

en 40 ontbreken of althans bij Bcal niet duidelijk te herkennen zijn.

" Artt. 41—56 = in C. 39, — , 38, 37, — , — , 45, 46, 44, 42, 43, — , — , —
47, 48. Arlt. 4'J—51 in C. =z 74 , 75 en 73 in P.



108 DE S A X G H A.

50. G. p. te 11. tot ieniïinil die een mes in ile hand heeft, tenzij fle

man ziek is.

60. G. p. te h. tot iemand ilie een wapen in de hand heeft, tenzij

de man ziek is.

61. G. p. te h. tot iemand dii' muilen aan heeft, tenzij de man ziek is.

62. G. p. te h. tot iemand die sandalen aan heeft , tenzij de man

ziek is.

63. G. p. te h. tot iemand die in een voertuig (of op een rijbeest)

zit, tenzij de man ziek is.

64. G. p. te h. tot iemand die te bed ligt, t. d. m. z. is.

65. G. p. te h. tot iemand die met gekruiste beenen (of armen) zit,

t. d. m. z. is.

66. G. p. te 11. tot iemand wiens lioofd met een tulbantl omwonden

is, t. (]. m. z. is.

67. G. p. te h. tot iemand wiens hoofd verhuld is, t. d. m. z. is.

68. Niet, terwijl men zelf op den grond zit, tot iemand die op een

stoel zit eene preek te houden , t. d. m. z. is.

69. Niet, terwijl men zelf op een lageren stoel zit, tot iemand die op

een hoogeren zit eene preek te houden, t. d. m. z. is.

70. Niet staande eene preek te houden tot iemand die zit, t. d. ra. z. is.

71. Niet tot iemand achter wien men loopt eene preek te houden,

t. d. m. z. is.

7'2. Geen preek te- houden tot iemand die op den (ellen) weg is, als

men zelf op een zijpad (en: hobbelig pad) loopt, t. d. m. z. is.
*

73. Niet staande zijn gevoeg te doen of water te loozen, tenzij men

ziek is.

74. Niet op het groen zijn gevoeg te doen, of water te loozen, of te

kwalsteren, t. m. z. is.

75. Niet in het water zijn gevoeg te doen, water te loozen, of te

kwalsteren , t. m. z. is.

« Met artt. 57—73 komen iu C. overeen 100, 96, 97, 99, 57—59, 87, — , 54, 55,

SS, 89, SC, 90, 91.
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llii'rilu'di', V.. ]!.. zijn de zaken die tot eene besciiaafde (ipvoiMling Ijc-

hooi'en, opgenoemd. Ik vraag u dus, enz.

De Qiineesche redactie telt, gelijk reeds aangestipt is, 100 artikelen.

Die grootere uitvoerigheid is niet te wijten aan een grooter rijkdom aan

voorschriften omtrent kleeding, voeding, enz., maar aan de toevoeging

eener reeks artikelen, van 60—85, welke alle betrekking hebben op het

decorum dat men ten aanzien van gewijde plaatsen in acht heeft te nemen.

Ter wille der volledigheid laten wij die voorschriften hier volgen.

60. Niet in eenen tempel te wonen, tenzij om dien te bewaken.

61. Geen voorwerpen van waaide of geld in eenen tempel te ver-

bergen, tenzij om ze te bewaken.

62. Niet met leêren schoenen aan de voeten eenen tempel binnen te treden.

63. Niet met leèren schoenen in de hand eenen tempel binnen te treden.

64. Niet met leêren schoenen aan de voeten eenen tempel om te

wandelen.

65. Niet met laaraen aan de voeten eenen tempel binnen te treden.

66. Niet met laarzen in de hand eenen tempel binnen te treden.

67. Niet ondiM' eenen tempel te eten en den grond vuil te maken.

68. Niet met eene lijkbaar of doodkist onder langs eenen tempel

te gaan.

69. Geen lijkbaar of doodkist onder bij eenen tempel neder te zetten.

70. Geen lijk onder eenen tempel te verbranden.

71. Geen lijk vóór eenen t. te v.

72. Geen lijk om e. t. heen te dragen of liet aan een dor vier zijden

te verbranden, zoodat de reuk het gebouw binnendringt.

73. Niet de kleederen of het bed van een doode onder een lempcl

toe te laten , dan wanneer ze van alle onreinheid gezuiverd en behoorlijk

bewierookt zijn.

IA. Niet zijn gevoeg te doen ondiT bij een tem]iel.

75. Niet z. g. te d. met het geliuit naar em tcnijjol gekeerd.

76. Niet z. g. te d. aan een der vier zijden van een tempel, zoodat

de stank er kan binnendringen.
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77. Niet mot een Buddhabeeld een geheim gemak binnen te gaan.

78. Niet de tanden te reinigen onder een tempel.

79. Niet de tanden te reinigen met het gelaat naar een tempel gekeerd.

80. Niet de t. te r. aan een van de vier zijden van een tempel.

81. Niet te spugen onder een tempel.

82. Niet te spugen met het gelaat naar een tempel gekeerd.

83. Niet te spugen aan een der vier zijden van een tempel , als

men er voorbijgaat.

84. Niet op de hurken te zitten in de riehtiiig van een tempel.

85. Geen Buddhabeeld in een lager vei'trek te plaatsen dan waai- men

zelf woont.

Behalve deze reeks van bepalingen zijn er nog drie artikels van anderen

aard, welke in den Palitekst ontbreken. In deze ' drie vvorilt voorge-

schreven : de handen niet aaneengesloten te houden , wanneer men langs

den weg loopt
;

geen takken van hoornen boven het hoofd te houden

,

behalve l)ij groote hitte; den liedelpot niet in een linnen zak te stoppen

of boven aan een stok te dragen, maar hem met een band over den

schouder te dragen.

10. OVER ZAKEN DIE TE PAS KOMEN BIJ IIET SUSSEN VAN GESCHILLEN.

Nu E. B. , komen de 7 zaken die te pas komen bij het sussen van

geschillen in behandeling.

Ter sussing en beslechting van geschillen die zich af en toe kunnen

voordoen, moet men: 1. aan ieinanil na verschijning voor de vierschaar

het recht toedienen; 2. na herinnering (aan het gepleegde feit of de

[ilicht des gedaagden) het recht toedienen; 3. zonder dwaling het recht

toedienen; 4. den eisch (tegen den gedaagde) instellen; 5. de stemmen

opnemen; 6. het vonnis tegen den schuldige uitspreken; 7. gras er over

laten groeien. -

' N". 93—95.

' Naar de vcrlialeu iii Culla-\V. -i ,
1— 14 zouden du vermelde zeven punten evenzoo-
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Hiermede, E. B. , zijn de zeven zaken die te pas komen hij liet sussen

van geschillen opgenoemd. Ik vraag u dus enz. Verder volgt eene

korte opsomming van de afgehandelde Titels, zooals wij die reeds aan

't einde van den S''"'" Titel aangetroffen hebben.

11. REGLEMENT VOOU NONNEN.

Het Pratimoksha der nonnen is geheel en al op dezelfde leest geschoeid

als dat der monniken, heeft hetzelfde aantal afdeelingen of Titels, en is

grootendeels eensluidend. ' Dit geldt inzonderheid van de regelen van

fatsoen en de geestelijke rechtspleging. In de overige Titels hebben onder-

scheidene artikelen die wjzigingen ondergaan welke uit den aard der

zaak van zelf voortvloeiden. Eenige voorschriften moesten vervallen, om

verklaarbare redenen; sommige zijn toegevoegd. Soms, doch volstrekt

niet altoos, zijn de beweegredenen welke de opstellers van het reglement

er toe geleid hebben bijzondere bepalingen voor de nonnen op te nemen,

na te gaan. De volgorde der artikelen in de twee reglementen vertoont

groote afwijkingen, zonder dat de oorzaak daarvan zich gereedelijk laat

verklaren. Daarentegen is de berekening van het aantal artikelen in de

teksten ^ ongelijkmatig; in den oenen wonlen bepaaldelijk viei- hoofd-

veel manieren zijn waarop een geschil beslcclit wordt. Doch klaarblijkelijk zijn het slechts

de zeven phascn van één proces. Het bewijs is ia den CuUa-W. zelven te vinden, nl l.

2 en 18; met tammulchd-xoinaya , sati-winatja en amillha-winaya komen overeen coiletahho
,

idretabbo , dpattim dmpetabbo (en wel door iemand die moymjra = amMha is). Dan volgt

het voorstel van den Advokaat, in cam den redenaar van 't kapittel , welk voorstel altoos eencn

cisch bevat. Daarop wordt aan de vergadering gelegenheid gegeven om hare stem uit te

brengen; daarop wordt door den redenaar het vonnis afgekondigd In M. wijkt de volgorde

der onderdeelen eenigszins af, daar N°. 4, pratijn^-k&raka, naar het einde overgebracht

is; de reden van die verplaatsing is niet mociclijk te gissen: de term kan beteekenen «nit-

vocring van den eisch", en men lieeft dit opgevat als /uitvoering van het vonnis". De volg-

orde in C. is wederom anders; voor 't overige is ai die redactie onbruikbaar, üf de Engelsche

vertaling beeft ze onherkenbaar gemaakt.

' Wij kannen hier alleen van de Paliredactie spreken, daar ons gccnc andere toegankelijk is.

' Bij Minajew Prat. p. 94 en Sutta-W. II, p. 211, vgg. , waar de cijfers voor 't aantal

hoofdzonden, zaken die tijdelijke uitsluiting ten gevolge hebben, verbeurdverklaring, onz.,

achtereenvolgens opgegeven worden als IV, XVII, XXX, CLXVI, VIII, in het geheel 225,
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ziiiiilcii opgesomd, in den anderen aclit, ir.unelijk dezelfden vvrlke in liet

reglement der monniken voorkuiuen en daiirenboven nog vier andere.

De inlioud dezer eigenaardig voor nonnen noodzakelijk geachte voor.scliriften

is als volgt:

1. Als eene non, wulpsch, zich laat welgevallen dat een wulpsch mans-

persoon haar lichaam, onder den schouder en boven de knie, aanroert,

of betast, oi' pakt, of aanraakt, of drukt, begaat zij eene hootdzonde, en

wordt uitgestoüten

.

2. Als eene non met opzet eene andere non welke eene doodzonde

begaan heeft noch zelve berispt noch Ijij de gemeente aanklaagt, en eerst

later, onverschillig of de schuldige nog leeft, of dood, of nitgestooten of

tot eene andere gezinte overgegaan is, verklaart: olk hel) vroeger wel

geweten hoe die non was, maar omdat zij eene zuster (in den geloove)

was, wilde ik haar noch zelve beiispen, noch bij de gemeente aanklagen,"

dan begaat ook zij eene doodzonde enz.

3. Als eene non eenen monnik die door een voltallig en eenstemmig

kapittel in den ban is gedaan volgens wet, recht on bevel des Meesters,

volgt , terwijl hij onverschillig en onboetvaardig blijft en door de anderen

geschuwd wordt, dan moeten de nonnen in dezer voege tot haar spreken:

»Die monnik, eerwaarde zuster, is door een voltallig en eenstemmig

kapittel in den ban gedaan, volgens wet, recht en bevel des Meesters;

hij blijft onverschillig, onboetvaardig en woi'dt door de anderen geschuwd;

volg hem niet, eerwaarde zuster." En ingeval de non, zóó toegesproken,

volhardt, moet zij tot driemaal toe aangemaand worden om zich te be-

keeren. Komt zij tot inkeer bij de derde aanmaning, dan is het goed;

zoo niet, dan begaat zij enz.

4. Als eene non, wulpsch, zich laat welgevallen dat een widpsch

manspersoon haar bij de hand of l)ij den tip van haar mantel vat , of met

haar staat te praten, of als zij naar een rendez-vous gaat, of toelaat dat

een man haar bezoekt, of in het verboi'gen bij heni gaat zitten, of hem

en zoo men de 7-5 regelen van fatsoen en tle 7 pnnleu iler reelitspleginjj; er bij telt, 307;

vgl. Bnddliaglioslia , aangeliaald Sutta-W. II, |i. 370.
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ter wille liaar lichaam overgeeft opdat hij ongerechtigheid zou plegen,

begaat zij eene doodzonde enz.

Dit zal voldoende zijn als proeve van het geheel , en kan tevens tot

bewijs dienen dat liet reglement der nonnen in geest, strekking en vorm

met dat der monniken overeenkomt. Ook de niterlijke omstandigheden,

welke volgens de heilige schrift aanleiding gegeven hebben tot de uit-

vaardiging der voorschriften, zijn geheel gelijkvormig aan de voorvallen

waaraan het Pratimoksha der monniken zijn ontstaan te danken heeft.

Het verschil is alleen dit , dat wij in stede van de Zessen telkens zes

nonnen ontmoeten, die onvermoeid gezamenlijk in de weer zijn om allerlei

grootere en kleinere wanbedrijven te verrichten en zoodoende bouwsteenen

bij te dragen voor het Pratimoksha. Groote verdienste, zij het ook niet

rechtstreeks, verwierf zich ook zekere non welke als Leelijke Nanda be-

kenil staat ter onderscheiding van eene andere. Mooie Nanda geheeten.

Het meest vei-rassende in de geschiedenis van al die personaadjes is mis-

schien wel dit. dat zij, behalve eene gansche menigte van overtredingen

van minderen aard, ook frisch weg doodzonden bedrijven, zonder dat het

hun deert en zonder dat zij er iets te minder om zijn. De Zessen zijn

dieven en moordenaars, de zes nonnen hoeren, Leelijke Nanda overtreedt

art. 2 en 3 , zoo even medegedeeld, en toch blijven zij in de gemeen-

schap. ' Oppervlakkig zou men meenen dat voor die feiten eene ver-

klaring te vinden ware in de theorie, dat aan iemand die voor den eersten

keer zondigt de zonde vergeven woi'dt , doch zulk eene theorie is in

strijd met de bewoordingen van het reglement en de priestergelofte. ^

Soms zou men geneigd zijn het besluit te trekken dat het reglement

zuiver voor de leus bestond. Zoo lezen wij ergens ^ dat de Zessen eens

een diefstal begingen. Zij g(noel<len zich onaangenaam er over, voelden

iets wat naar wroeging zweemt, bij de gedachte dat de Heer een regel

van tucht over diefstal had voorgeschreven en of zij soms eene boofd-

' Sutta-W. I, 56 en 72; ir, j. 216 vgp.

• Vgl. boven bl. 32.

• SutU-W. I, p. .56.

II
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zonde bedreven liadilcii. ' Het geval wordt den Meester gemeld, die in

den gewonen vorm verklaart: »Gij hebt eene doodzonde begaan, mon-

niken". Daarbij bleef het.

Indien men wil veronderstellen dat dergelijke verhalen historisch zijn

,

dan volgt, dat reeds ten tijde van den stichter der Orde het reglement

dezelfde kracht had, als bijv. de tractaten der Europeesche diplomatie.

Verwei-pt men die verhalen als verzinsels, dan blijven ze toch hunne

waarde behouden als onwraakbare getuigenissen van de mate van ernst,

waarmede de broederschap 's Heeren geboden beschouwde.

Het Prê.timoksha der nonnen is opgesteld nadat de redactie van het

reglement der monniken voltooid was , doch draagt geenszins de kentee-

kenen van tot een jonger tijdperk te behooren. Zoowel in de eene, als

in de andere verzameling wordt gewag gemaakt van andere geestelijke

Orden. ^ Een artikel waaruit ten duidelijkste blijkt dat de dochters van

Qakya ten tijde van de uitvaardiging of redactie van het reglement, niet

de eenigste geestelijke zusterschap vormden , is art. 7 vau de afdeeling

over zaken welke eene tijdelijke uitsluiting ten gevolge hebben. ' van dezen

inhoud

:

»Als eene non in diift en wrevel zich in dezer voege uitlaat : sik

verzaak den Buddha, ik verzaak den Dharma, ik vei-zaak den Sangha, ik

verzaak de leer; zijn dan de dochters van Qakya de eenigste vrouwelijke

asceten? er zijn ook wel andere vrouwelijke asceten die eerbaar, nauwgezet,

leerzaam zijn; bij die wil ik een leven van kuischheid leiden"; dan moet

die non door de zusters in dezer voege vermaand worden : »Zeg dat niet,

eerwaarde zuster, dat gij den Buddha verzaakt, den Dharma vei-zaakt,

den Sangha verzaakt, enz. {als boven); houd op, eerwaarde zuster; een

goede leer is de Dharma; leid een leven van kuiscliheid om een einde te

maken aan de ellende." En als die non, zoo toegesproken door de

zusters, volhardt, moet zij tot diiemaal toe aangemaand wortlen om zich

' De regel was reeds voorgeschreven eu hun dus bekend.

' Zie boven afd. Pacittiya, art. 41.

' Sutta-W. Il, )]. 2:j5; Minajew p. 99.
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te bekeeren. Komt zij liij de ileivle aanlllallin^• tot inkeiT, dan is het

goed; zoo niet, dan maakt zij zich i^cliuldig aan een feit dat verwijdei-ing

,

tijdelijke uitsluiting van de gemeenschap ten gevolge heeft."

12. GEESTELIJKE STRAFFEN' EN' DWANGMIDDELEN.

De kerkelijke straften en dwangmiddelen . Maarvan in liet reglement

herhaalde malen sprake is, onderscheiden zich in "t algemeen dooi' bijzon-

ileie zachtheid, al verschilt natuurlijk de graad van gestrengheid naar

gelang van het gepleegde wanbediijf Die zachtheid mag ten deele be-

schouwd worden als een uitvloeisel van den geest der broederschap, maar

zeker niet minder als een noodzakelijk gevolg van de onmacht eener gee.ste-

lijke Orde om draconisch te straffen , waar haar de arm van de wereld-

lijke macht niet ten dienste staat. Waar het Buddhisme staatsgodsdienst

b geworden, gelijk in Burma en Siam, worden vergiijpen tegen de

geestelijke tucht en kerkelijke dwalingen meermalen van 's konings wege

met den dood gestraft.
'

De strengste .straf is onherroepelijke uitstooting, welke toegepast wordt

of moet worden op hem of haar die zich aan eene der hoofdzonden heeft

schuldig gemaakt; in een enkel geval wordt tie aanstaande monnik voor

goed weggejaagd. ^ Voorts worden alle klassen van personen aan wie de

toetreding tot de broeder.schap en de wijding tot priester is ontzegd, wan-

neer zij bij iiiigeluk of ter sluiks aangenomen zijn , onhen'oepelijk uitge-

stooten. Deze straf is eigenlijk de eenigsto crimineele; de andere straften

hebben het karakter van conectioneele , of van dwangmiddelen.

Onder de correctioneele straff'en neemt verbanning de eerste plaats in.

Ze wordt toegepast, althans in de legende, op het geval dat geestelijken

een schandelijk levensgedrag leiden, zulk een geval als bedoeld in den

' In 't begin van deze eeuw werden de aanhangers eener metaphyaische secte, welke alleen

den Abhidharina erkende en de overige boeken der heilige schrift als eene comi)ilatic van

fabels en allegorieën verwierp, op last des konings ter dood gebracht; Hardy E. M. 331.

• Afd. Pêcittiya, art. 70. ,
8*
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Titel over Sanghaili^esa, ail. 13. Uit ile vergelijking van ilit art. met

de historische toelichting ' moet men opmaken dat verbanning en tijdelijke

uitsluiting op hetzelfde neerkomen.

De verbanning kan opgeheven worden wanneer de schuldige zich boet-

vaardig toont, en gedurende een niet nader bepaalden termijn geen nieuwe

overtredingen begaat. Wil hij zich echter niet beteren, dan blijft de

verbanning duren en heeft hij het zich zelven te wijten dat de hem op-

gelegde straf feitelijk overgaat in uitstooting voor goed. ^

Moeielijk van verbanning te onderscheiden is tijdelijke verwijdering,

met een algemeenen naam nissdrana geheeten. Ze kan van verschillenden

aard en duur wezen. Gewoonlijk bestaat ze in een pariivdsa, een af-

zondering, arrest, of proeftijd gedurende 5 of 10 dagen. ^ Zondigt iemand

in dat tijdsverloop op nieuvi- , dan moet hij de straf van voren af aan

beginnen. Als een mindere straf geldt het mdnatfa , eene zesdaagsche

boete, die toegepast wordt bijv. in 't geval voorzien in de afd. Sangha-

disesa, art. 1. De overtreder moet beginnen met zijne zonde te bekennen

en in behoorlijken vorm zelf verzoeken de zesdaagsche boete te mogen

ondergaan. Te dien einde verschijnt hij voor het kapittel, werpt zijn

kleed over tien eenen schouder, valt deemoedig voor de voeten der oudere

geestelijken ter aarde, en zegt dan, in gehurkte houding en aaneenge-

sloten handen: »Ik heb, eerwaarde heeren, eene overtreding begaan («aw-

duiding van 't feit), welke ik niet verheimelijk; ik verzoek het kapittel,

mij een zesdaagsch Manatta voor die overtreding, die ik hier bekend heb.

op te leggen." Nadat liij dit verzoek tot driemaal toe herhaald heeft,

doet de monnik-redenaai' een daartoe strekkend voorstel aan de vergade-

ring , tot driemaal toe , waarop het verzoek wordt ingewilligd ,
tenzij eene

' Calla-W. 1 , 13 en Satta-W. 1, p. 179. Strikt genomen, worden de twee schnldigen in

de geschiedenis, A^wajit en Puuarwasuka, niet verbannen, maar verlaten; zij blijven wonen

ter plaatse waar zij zich bevinden , terwijl de broeders hun gezelschap ontvlieden. Niettemin

duidt de term (pabldjaniya-kavimd) ondubbelzinnig verbanning aan.

» CuUa-W. 1, 16.

^ Soms ook korter, ingeval de straf gevolgd wordt dour uidnatla.
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stem zicli daartegen verheft. ' Indien de sclmldige zijne overtreding ge-

lieim lioudt . wordt hem eerst parhcdsa opgelegd , van één dag of langer

,

al naarmate hij korter of langer zijne zonde vei-heimelijkt heeft. Na af-

loop van den straftijd wordt de zondaar door eene kapittelvergadering in

eere hersteld, mits na behoorlijke aanvrage van zijnen kant.

Iets van denzelfden aard als de verbanning is de ban of excommunicatie

(utkshepana). welke toegepast wordt in gevalle een schuldige zijn onge-

lijk niet wil inzien en hardnekkig weigert zich te beteren. Zulk een ge-

val is bedoeld in Pratim. . Tit. Pacittiya, art. 68. Opheffing van de ban

kan altoos plaats hebben, zoodra de schuldige tot inkeer komt en in be-

hoorlijken vorm eene kapittelvergadering om die opheffing verzoekt.

Andere middelen ter handhaving van tucht zijn waarschuwing en 't

stellen onder voogdij. Het eerste wordt aangewend tegen twistzieke

geestelijken, die de eendracht onder de broeders in gevaar brengen; tegen

domme en onwetende monniken die zich onophoudelijk aan overtredingen

schuldig maken en niets verdienstelijks hebben; tegen geestelijken die op

al te gemeenzamen voet met burgers vei'keeren en in verkeerde gezel-

schappen komen , alsook tegen geestelijken die niet genoeg de voorschriften

van zedelijkheid en goed gedrag in acht nemen , of wel door eigenwijsheid

tot onrechtzinnigheid vervaEen, of smadelijk van den Buddha, de Wet en

de Kerk spreken. Alwe eene officieele waarschuwing ontvangt, dei-ft,

tijdelijk, de voorrechten aan zijnen stand verbonden, als daar zijn: het

wijden van candidaten, het houden van leerlingen en kweekelingen , het

richten van toespraken tot de nonnen, de omgang met de broeders.^

Als zoo iemand zich behoorlijk gedi'aagt en betei'scha]) toont , mag hij

aan eene kapittelvergadering plechtig verzoeken dut zijn straf opgeheven

worde.

Het stellen onder voogdij bestaat daarin, dat iemand in zijne vrijheid

Het o|ileggeii der straf, niet het ondergaan er van, gelijk Ctiilders 1'ali Uict. 235

meent, heet minaKam dd, zooal» o. a. blijkt uit CuUa-W. 3, 1, waar de formaliteit be-

schreven wordt.

• Culla-W. 1, 5.
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van beweging verkort en onder liet toezicht geplaatst wordt van andero

geestelijken van beproefde deii^d en algemeen erkende wijsheid. Wij

vinden vernield dat dit middel werd toegepast op eenen dommen, on-

wetenden monnik , die zich onophoiulelijk aan overtredingen schuldig maakte

en zich dooi- niets verdienstelijks onderscheidde ; in een geval dus waar

ook waarschuwing te pas komt. '

Soms bestaat de bestraffing van den schuldige daarin, dat liet kapittel

hem de verplichting oplegt om bij den belee<ligden persoon vergiffenis te

vragen. Zulk eene verplichting om excuus te vragen wordt eenen geeste-

lijke opgelegd wanneer hij eenen leek beleedigd heeft.
^

Hier en daar wordt er gewag gemaakt van een dwangmiddel dat een-

voudig danda, d. i. straf, genoemd wordt. Ze heeft tengevolge dat een

monnik alle aan.spraak verbeurt om door de nonnen met eerbied bejegend

te worden. Het waren wederom de Zessen , die zich deze straf op den

hals haalden, uithoofde van de verregaande onwelvoegelijkheid waaraan

zij zich schuldig maakten. ^ Het blijkt niet dat de straf de Zessen deerde,

evenmin als de tijilelijke verduistering der zes dwaalleeraars bij 't groote

mii"akel van Qrawasti in staat was hun later vijandig optreden te ver-

hinderen.

Een veel geduchter straf dan de eenvoudige danda is de hrahmadanda

,

een sooi't van geestelijken vloek, waarvan in brahmaansche geschriften

meermalen gewag wordt gemaakt. Wat iemand verricht moet hebben

om den hrahma-danda te verdienen , wordt niet bericht ; we lezen slechts

dat de Buddha vóór zijn Nirwana aan Ananda opdroeg den monnik Clianna

met die straf te treffen. '' Ananda, hoe vertrouwelijk ook sinds 20 jaar

CuUa-W. 1, 9 eu 11.

' Ciilla-W. 1 , 18.

' CuUa-W. 10, 9.

' Het kan vreemd schijnen dat de Meester de straf niet zelf vóór ziju verscheiden liet

voltrekken, doch het is een vaste regel dat hij buiten iille kerkelijke handelingen blijft. Zoo

bijv. stelt hij wel de Sabbathviering in
,
gehoord het vertoog van Bimbisüra , maar neemt er

zelf nooit deel aan. Hij predikt en laat zijn verkwikkend geestelijk licht schijnen; hij ti'ekt van

den eenen Wihfira naar den anderen, eet op maaltijden, ziet, dank zij ziju hemelsch oog, alles
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met den Meester omgaande, had blijkbaar van zijn leven nog niet van

zulk eene straf gehoord, want hij vroeg waarin die bestond. Hij kreeg

tot bescheid: dat niemand Channa zou mogen toespreken, vermanen of

onderrichten. Het is dus eene soort \an doodverklaring. Geen wonder

dan ook dat Channa , toen hij uit den mond ^an Ananda vernam dat de

Cbngi-egatie die straf over hem uitgesproken had , veiplet ter aarde stortte.

Gelukkig kwam hij later uit zijne bezwijming weder bij, zoodat hij ge-

legenheid had om in verloop van tijd een groot heilige te worden. Dies

hield de vloek van zelf op en was het dus onnoodig hem plechtig daar-

van te ontslaan. '

Tot de tuchtmiddelen behoort ook de biecht. In theone moeten alle

overtredingen die in 't reglement opgesomd worden openlijk gebiecht worden

in de halfmaandelijksche bijeenkomsten. Immei's aan het einde van eiken

Titel wordt aan de vergaderden de vraag gericht of een hunner zich aan

dit of dat feit heeft schuldig gemaakt. Dewijl men echter veiplicht is

eene overtreding onverwjld te bekennen, en dus niet altoos wachten kan

totdat de halfmaandelijksche bijeenkomst plaats heeft, laat het zich ver-

klaren dat iemand bij overtredingen, althans bij die van minder aanbe-

lang, volstaan kon met zich te vervoegen bij eenen ouderen monnik en

bij dezen te biechten. Gewoonlijk geschiedt dit in dezen vorm, dat de

biechteling, geknield en de aaneengesloten handen eerbiedig opgeheven, zegt

:

»E. B. , ik beken hier al de zonden die ik bedreven heb; ik vraag u

vergiffeni-s'; waarop de biechtvader antwoordt: »Het is goed; draag zorg

dat gij de voorschriften der Wet niet overtreedt, en tracht in het ver-

volg ze geti'ouw na te komen". Eene bepaalde boete wordt or niet o|i-

gelegd. ^

wat er op de wereld en in de gemeente gebeurt, maar blijft verder buiten het gewoel , behalve

eenmaal, toen hij de twistende monniken wilde verzoenen, en zelfs dit is geen kerkelijke

handeling; vgl. 1)1. I, bl. 159.

' CuIIa-W. II, 12; 15.

> Bigandet II, 28'1; Hardy 10. M. 145.
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HOOFDSTUK V,

Dagelijksch leven van den monnik.

Het leven van den asceet, hetzij heremiet of monnik, in iilealen vorm,

is eene liefelijke idylle. Zacht en kalm glijdt het voorbij, gelijk eene

'zacht murmelende heek, wier lieldere en elTene waterspiegel een beeld is

van het reine en onbewogen gemoed van den aardschen heilige. Zonder

behoeften en zond(^r wenschen, behalve het heil der schepselen; zonder

rijkdom en zonder zorg slijt hij zijne dagen, welke hij besteedt ten nutte

zijner natiiurgenooten , voor zooverre hij zulks doen kan zonder zich te

bezoedelen aan de onr-einheden dezer wereld of zich te vergapen aan hare

ijdelheden. ))De Buddha heeft gezegd: Hij die zich het hoofd laat scheren

om een asceet te worden en de Wet Buddha's aanneemt, moet allen

wereldschen rijkdom verzaken, om zijne nooddruft bedelen, slechts een-

maal daags zijn voedsel nuttigen . onder een boom wonen en zich om niets

verder bekommeren. Zinnelijkheid en begeerlijkheid zijn de eenigste oor-

zaken van alle dwaasheid en wanorde in de wereld." '

De levenswijze van alle asceten in Oost en West, in vroeger en in

later tijd, vertoont zoo'n treffende gelijkvormigheid dat het overbodig kan

schijnen de zonen Cakya's in hun dagelijkschen handel en wandel te

schetsen, ware het niet dat, hij alle overeenkomst in 't algemeen, toch

ook jninten van verschil op te merken zijn, wier eigenaardigheid ons

noopt een kort overzicht van 't Buddhistisch monniksleven te geven. ^

Vroeg in den morgen , vóór zonsopgang , rijst de asceet uit den slaap.

Nadat hij opgestaan is en zijn tanden gereinigd ' heeft, houtlt hij zich

' Sutra vau 42 artikelen , bij Beal C'ateua p. 192. Dit Siitra werd naar China overge-

bracht omstreeks 70 na Chr. De oorspronkelijke tekst is verloren gegaan; de oudste vertaling

is de Chiueesche.

•' De volgende schets is ontleend aan een Singhaleesoh werk, [)iuacarij:i\va getiteld, vol-

gens de vertaling van Hardy E. M. 24 ; vgl. Mil. P. 2.

' Naar 't voorbeeld der brahmanen ; Colebrookc , ün the religions ceremonies of the

Hindus , As. Res. V , 345 , vgg.
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onledig met het schoonvegen van verschillende plekken bij liet klooster.

om na afloop van deze bezigheid drinkwater te halen en het te klenzen.

Zoodra dit gedaan is, begeeft hij zich naar een eenzaam plekje om daar

ongestoord een uurtje in stilte na te denken over zijne verplichtingen en

tekortkomingen. Weldra hoort liij de bel. en daardoor weet hij dat

het de tijd is om naar den Dagob , of anders naar den Bodhi-boom , te

gaan, waar liij bloemen moet ofiferen aan den Buddha, en over diens

volmaaktheden nadenken en vergiffenis zoeken voor zijne eigene tekort-

komingen en feilen. Nadat hij dit vrome werk volbracht heeft, zoekt

hij andere plaatsen van vereering op, spreidt daar een doek of vacht bij

wijze van mat uit. en zinkt in aanbidding op zijne knieën neder, terwijl

•liij met het voorhoofd de aarde aam'aakt. Wanneer dit afgeloopen is,

moet hij zijn kalender inzien om met behulp hiervan en van de lengte

der schaduw het uur van den dag te bepalen; tevens kan hij in den

kalender den datum vinden. Inmiddels is het tijd geworden om de

bedelschaal ter hand te nemen en de ronde te doen.

Bij 't rondgaan om voedsel op te halen , moet de zedige asceet natuur-

lijk de regelen van decorum zorgvuldig in acht nemen, en vooral het

gezicht van vrouwspersonen , olifanten
,

paarden , rijtuigen en soldaten

ontwijken. Na de aalmoezen ontvangen te hebben, keert hij naar zijn

verblijf terug. Wandelt hij soms in gezelschap van zijn superieur of leer-

meester, dan draagt liij diens schaal en bovenkleed. Thuis gekomen,

bergt hij het kleed tei" plaatse w'aar zulks behoort, zet voor den superieur

een stoel neer, wascht diens voeten, vraagt of hij doist lieeft, geeft hem

een tandenreiniger en biedt hem het tjekomen voedsel aan. Vóór den

eten moet hij toepasselijke verzen of spreuken bij zich zelf opzeggen,

zooals: »Uit voorzorg nuttig ik mijn sober maal, niet om te brassen of

te slempen, uict om mij (i]i te siei'en en te tooien; alleen zooveel als

noodig is om het lichaam in stand te houden en in leven te blijven, om

mij te kunnen onthouden van anderen te deren en een geestelijken wandel

te kunnen leiden; zoodoende stil ik de oude pijn (des hongers) en zal ik

de nieuwe pijn voorkomen; ik wil slechts m\jn leven onderhouden, onbe-



l'i'i DE S A N G H A.

rispelijk en gerust mijne dagen slijten". ' Onder 't eten mogen de

vooi'schriften van fatsoen, zooals in 't Pratiinoksha vervat, vooial niet

vei'zuimJ worden.

Na den maaltijd woidt de schaal gewasschen, gedroogd en opgeborgen;

een superieur of leermeester doet dit niet zelf, daar het wei'k hem door

zijnen jongere uit de hand woi'dt genomen. De laatste maakt zich nu

gereed om zijne dagelijksche ontspanning te nemen; hij wascht zich vooraf

het gezicht, trekt zijn bovenkleed aan, groet den sujierieur en zoekt een

rustig en koel plekje op in den omtrek. Daar verwijlt hij eene poos,

toepasselijke koepletten bij zich zelven opzeggende en in stilte nadenkende

of en in hoeverre hij in de vervulling zijner plichten is te kort geschoten ;

^

daar is het tevens de plaats waar hij zich oefenen moet om het gevoel

.

van algemeene welwillendheid aan te kweeken. Na een uurtje rust ge-

nomen te hebben, begint hij te studeeren, d. i. een of ander boek der

heilige schrift te lezen of af te schrijven. De dag wordt gewoonlijk be-

sloten met het voorlezen van een kapittel uit de gewijde boeken.

Vergelijkt men deze schets met hetgeen ons van de dagelijksche bezig-

heden der monniken uit een handboek der Noordelijke Qakyazonen '

medegedeeld wordt , dan is er in hoofdzaken weinig onderscheid te be-

speuren. Er is in 't Noorden meer mystiek, doch tevens meer gemoed;

in 't Zuiden grooter soberheid en minder omslachtigheid
,
gepaard met

meer schoolsche dufheid. Terwijl aan de volgers van den Pali-canon

slechts een beperkt aantal verzen voor dagelijksch gebruik is voorge-

schreven , verlicht de asceet der Noordelijke Kerk nauwelijks eene enkele

handeling zonder toepasselijke koepletten
,

gevolgd door eenige mystische

lettergrepen en den echt heidenschen uitroep van : Swaha !
' Het volgende

' Jouru. Rot. As. Soo. VIII, 129 (New series).

' .\ls een toonbeeld van stichtelijke overpeinzingen in de ure van ontspanning (rfwifeiJMra)

mag men bescliouwen de verzuchtingen van Cariputra, welke liet onderwerp uitmaken van

den Lotus, kap. 3, st. 3—32.

= Bij Beal Catena 239.

" De uitroep is gebruikelijk bij offeranden, inzonderheid aan Agni. Men kan het met

Amen vei'tnleu.
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uittreksel van den inhmiil van bovenbedoelde handleidinnr. moge tot staving

van het zoo even beweerde t^trekken.

Zoodra de monnik nit zijnen slaap ontwaakt, moet hij met aandaclLt

bij zich zelf dit vers opzeggen:

Zoodra ik uit mijn slaap outwaak.

Wil 'k bidden dat het schepslenUeir

Ontwaak' ter wijslieid, die verlossing brengt

En grensloos is als 't ruim heelal. '

Hierna heeft hij zeven maal te herhalen: Ja! — (eenige mj'stische

lettergrepen) — Amen

!

Inmiddels khnkt de bel; zonder dralen moeten alle, met een lioil, het

bed vei'laten. Uit het bed gestapt zijnde, heeft men wederom een koepiet

op te zeggen ; zoo ook bij 't aankleeden ; bij 't stappen ; bij 't wasschen

van het gezicht; bij 't slurpen van water; bij 't spreiden van de zitmat;

bij 't binnentreden van het heiligdom; bij het nederbuigen voor 't beeld

van Buddha. Bij deze laatste handeling beliooren de volgende verzen :

Koning van de Wet, verhevea Heer,

Die geen weerga hebt in 't gansnh heelal

'

Meester ,
gids van mensch en go6n

,

Onze Vader en van al wat leeft!

'k Buig mij neer in diep ontzag;

Laat de vrucht van mijne werken

Dra te niet gaan voor altoos! ^

Onvolprezen zijt Ge in eeuwigheid.

Talloos zijn de gelegenheden waarbij een toepasselijk vers stil moet

opgezegd worden, o. a. hij het zien van een Stiipa; bij 't opslaan der

Schrift: bij het ter handnemen van den l)edelpot; bij 't gaan langs den

weg, het komen in een dorp, aan eene deur; vóór den eten, na den

eten; wanneer men de tanden reinigt, de handen wascht, de voeten

' Dit morgengebed in nietrischcn vorm is te vergelijken niet de Gftyatrl aiin den Zuniipgod

Sawitar, Kgiveda 3, 02, 10; vgl. Cilchrooke As. «es. V, ;il5 , vgg. (Mise. Kss. I, 2'.)).

" D. i. laat m\j uict hcibureu vvordeu, het Nirwöna bereiken.
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wascht; vóór en na dat men zich verdiept in bespiegeling; eindelijk

wanneer men zich ter ruste begeeft.

HOOFDSTUK VI.

Eeredienst.

Als wijsgeerig stelsel, is het Buddhisme volkomen onafhankelijk van

allen eeredienst, evenzeer bijv. als de Wedanta of de Yoga; en als na-

volger van den hhikshu der Arya's, is de ^akyazoon evenzeer boven alle

uiterlijkheden verheven als zijn voorbeeld. Doch al heeft de monnik in

ahstracio geen eeredienst noodig, hij kan dien dulden, in de overtuiging

dat niet alle wezens die duizelingwekkende hoogte van wijsheid bereikt

hebben waarop liij zelf staat. De Orde had van den beginne af leeken-

aanhangers — zonder wie ze trouwens van honger moest omkomen —
en al was het alleen om wille van deze, kon het oorbaar schijnen niet

overmatig streng alle uiterlijke teekenen van vereering te weren. Buiten-

dien zullen er wel altoos eenige minder ontwikkelde asceten geweest zijn,

die aan vrome werken gehecht waren, en het is i'eeds gebleken dat aan

hun richting eene betrekkelijke waarde toegekend wordt.

Hoe men zich ook de ontwikkeling van den Buddhistischen eeredienst

voor.stelle, men kan niet ontkennen dat de geestelijkheid evenzeer als de

leeken heiligdommen erkent en daaraan uiterlijk huldebetoon bewijst, en

in zooverre is men gerechtigd den eeredienst te behandelen , zoo niet als

een onderdeel, dan toch als een aanhangsel van den Sangha.

1. VOORWERPEN VAN VEREERING. RELIEKEN. SOORTEN VAN RELIEKEN.

BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS DER RELIEKEN EN HEILIGDOMMEN.

De lioogste voorwerpen van vereering, de hoogste idealen in zekeren

zin, zijn voor de Buddhisten de 3 Kleinooden, gelijk voor de Hindu's de
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3 Weda's en, in persoonlijken vorm. Brahmu. Wisliini en Ciwa. In den

Pali-canon ' worden aan het drietal Bmldha. Dliarnia en Sangha de vol-

f^ende verzen gericht:

Alle wezens die hier bijeengekomen zijt

,

Zoowel aardsche, als die in de lucht zijn.

Laten wij den Tathagata , door goden en nienschen vereerd
,

Den Buddha hulde brengen. Heil

'

Alle wezens die hier bijeengekomen zijt,

Zoowel aardsche, als die in de lucht zijn,

Laten wij den Tathagata, door goden en menschen vereerd,

Den üharma hulde brengen. Heil

!

Alle wezens die hier bijeengekomen zijt,

Zoowel aardsche, als die in de lucht zijn,

Laten wij deu Tath&gata, door goden en menschen vereerd,

Üen Sangha hulde brengen. Heil!

De 3 Kleinooden zou men het primaire heilige kunnen noemen; alle

andere, meer handtastelijke voorwerpen van vereering of eeredienst, het

secundaire. Van Buddhistisch standpunt beschouwd zijn de voorwerpen

van eeredienst dezulke welke als stoffelijke overblijfselen de herinnering

aan heilige personen, waarvan die ovei-blijfselen afkomstig zijn, opwekken

en levendig houden; of zoodanige welke ter eere der nagedachtenis van

heilige personen, door een dankbaar nageslacht gemaakt zijn. Volgens

de eigene verklaring van den Buddha aan Ananda — zoo meldt de sage —
kan men de voorwerpen van vereering i-angschikken in drie soorten

:

i. Qdnrika, lichamelijke overblijfselen; 2. Uddegaka, alles wat ter eere

van iemands aandenken opgericht of gemaakt wordt; 3. Paribhof/ika

,

alles wat een zalig afgestorvene bij zijn leven gebruikt heeft of wat door

zijne tegenwoordigheid gewijd is geworden. De voorwerpen van de eerste

soort zijn dus gedenk.stukken , relieken van heilige personen; die van de

tweede, zijn gedenkteekenen en beelden; die van de derde, zouden wij

deels relieken, deels heilige plekken noemen.

' Khuddaka-P&tha , nitg. door Childcrs .Fourn. Roy. As. Soc. IV , 318 (New series).
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De geijkte imlcelins' iler lioilige voorwerpen is niet oiidoelnuitig te achten,

al is men soms verlegen met de toepassing. Zoo bijv. znu men kunnen

twisten over de vraag tot welke soort de schaduw te bi-engen is welke

de Buddha op ettelijke plaatsen heeft achtergelaten. Ze is een achter-

blijfsel, meer dan een overblijfsel, en in zooverre zou men geneigd wezen

ze in de derde klasse te plaatsen. In allen gevalle is het een reliek en

als zoodanig heilig en vereerenswaardig.

De voornaamste historische berichten aangaande de dooi- Buddhisten

vereerde relieken en heiligdommen in Indië en aangrenzende streken hebben

wij te danken aan de Cliineesche pelgrims Fa Hian en Hiuen Thsang,

alsook aan de Ceiloneesche kronieken Dipawansa en Mahawansa. Doch

hoe belangrijk die Ijerichten zijn, ze dagteekenen uit een Ijeti-ekkelijk laat

tijdperk, toen de reliekendienst en de gewijde bouwkunst reeds volledig

ontwikkeld waren; voor de ontwikkelingsgeschiedenis der vormen van den

eeredienst leveren die geschriften zoo goed als niets. Van des te meer

waarde is daarom in dezen de hulp der oudheidkunde. De opgravingen

van in puin gevallen en onder de aarde bedolven bouwwerken , de be-

studeering van nog overgebleven kunstwerken, de vergelijking van de

kerkelijke kunstvormen in de vei'schillende tijdperken, de ontcijfering van

tallooze wij opschriften, in één woord: de onvermoeide nasporingen op het

gebied der Buddhistisch-Indische oudheidkunde, hebben een schat van

wetenswaardige bijzonderheden aan 't licht gebraclit. Ei- zijn nog veel

leemten in onze kennis aan te vullen, veel duistere punten op te

helderen, maar in hoofdtrekken kan men zich nu reeds eene voor-

stelling maken van de ontwikkeling der kerkelijke kunst en, wat daar-

mede ten nauwst samenhangt, van den stoftelij ken eeredienst der Buddhisten.

De grootste onzekerheid zweeft nog over de beginselen , zooals trouwens

niemand, die dogmatische fabelen van echte geschiedverhalen weet te

onderscheiden , zal vei-wonderen.

Het onderzoek van de gedenkteekenen der oudheid heeft niet alleen be-

langrijke uitkomsten opgeleverd voor de kunstgeschiedenis, maar ons ook

celeerd welke voorwerpen en symbolen er in verschillende tijdvakken als
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lieilig vereei'il werden. Uit de afbeeldingen van bepuulde vooiw (Mpon \an

vereering op de beeldhouwwerken kan men gevolgtrekkingen afleiden omtient

de ontwikkeling van den eeredienst in den ruimsteii zin. Dat rnen bij

't maken van gevolgtrekkingen met groote voorzichtigheid moet te werk

gaan, behoeft waarlijk niet gezegd te worden.

Tot de alleroudste monumentale getuigen voor het bestaan van als

heilig erkende voorweqien waarvoor men in aanbidding nederknielt, be-

hooren de Stiipa's van Bharhut en Sanchi. De beeldhouwwerken van

eerstgenoemde plaats vooral zijn het, op wier getuigenis wij ons in 't ver-

\-olg telkens te beroepen zullen hebben.

^Z. L I C H A M E L IJ K E RELIEKEN.

Heilige voorwerpen van deze soort komen op de afbeeldingen te Bharhut

niet voor, of men moest daartoe willen brengen het haarkapsel, dat

door den Bodhisatwa, toen hij asceet ging w'orden, in de lucht wenl

opgegooid en dooi' de gotlen opgevangen en bewaard tot eeuwige ge-

dachtenis. ' Deze gedenkwaardige gebeurtenis wordt ons op een der

bas-reliefs ' in 't geheugen teruggeroepen. Rechts stelt het tafereel Indra's

paleis voor, eenig.szins in miniatuur, met het bijschrift : Palek Wijayanfa;

daai-naast, links, verheft zich een koepelvormig gebouw, waaronder het

l)(;wuste haarkapsel Ijewaard wordt; er staat boven geschreven: fiudharmd

de zaal der goden, en Feest van den haarbos (of haarkuif). Beneden

het gebouw ziet men de hemelsche Nymfen dansende en zingende.

Wel te onderscheiden van deze liemelsche reliek zijn de haren van den

Tathagata en andere Heiligen , welke op aarde bewaard werden. Wanneer

de relieken van deze soort eeiie kerkelijke wijding ontvangen hebben, is

ten eenenmale onzeker. In de bekende bekeeringsgeschiedenis der twee

kooplieden Trapusha en Bhallika trekt de Heer oji hun veizook zich eenige

' ]J. ] . bl. 51.

' Cunniiif;h«m, Stüpa of Hharliiit 109 en l'l. XV]
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haren uit het hoofd en geeft hun die mede als relieken. Later in hun

land teruggekeerd, hebben de twee vrome kooplieden, zooals men weet,

voor die relieken Stiipa's opgericht. ' Edoch in oudere lezingen van deze

legende - wordt met geen woord van die haren of andere souvenirs ge-

rept, terwijl, aan den anderen kant, Hiuen Thsang ^ eene overlevering

met grooter uitbreiding mededeelt, üe twee kooplieden zouden namelijk

niet slechts eenige haren en nagels van den Tathagata ontvangen hebben,

maar ook zijn bedelpot en stok ; hij ontdeed zich zelfs, ten hunnen believe,

van drie kleedingstukken ,
* en verklaarde, op hun vraag hoe men hom

het gevoegelijkst kon eeren , dat voor elk van deze gewijde voorwerpen

een Stïipa moest opgericht worden. De twee kooplieden kweten zich van

hun taak, zoodia zij in hun vaderland waien teruggekeerd, en verwierven

zich zoodoende de verdienste dat zij de eersten geweest zijn die Stüpa's

ter eere van den Tathagata gebouwd hebben. Het ontbreken van al deze

bijzonderheden in de oudere lezingen doet het vermoeden rijzen dat de

vereering van heilige haien eerst latei' in zwang is gekomen. Wel is

waar waren de haren, d. i. stralen, van den Daggod reeds lang te voren

geëerd geworden, maar niet in euhemeristischen trant.

Het kan niet betwist worden dat de haarrelieken altoos aanspraak

kunnen maken op eenen betrekkelijk hoogen ouderdom, want ze zijn aan

beide afdeelingen der Kerk gemeen. Zoo weten we dat een handvol haar,

indertijd door den Heer op Ceilon aan Sumanas, den vorst der goden,

geschonken werd, en door dezen bewaard in een gouden kistje, besloten in

een Stiipa van saffier. ^ In Noordelijk Indië konden ten tijde van boven-

genoemden pelgrim Kanauj, Oudhe, Kaupfunbi, Srughna , het land der

D. I., 80.

' MaM-W. 1,4; Lalita-W. 500.

3 Mem. I, 33.

* Namelijk pij of rok, overkleed of buis, en Sankakshika, vermoedelijk een schouder-

maateltje Van zijn onderkleed wordt niets gezegd, doch het is te begrijpen dat hij dat be-

hield, omdat de Buddhistische monnik niet naakt mag loopen. lu allen gevalle trok bij zich,

zooals wij ons plegen uit te drukken, tot op het hemd voor hen uit.

** Mahawansa 4.
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Wrji's, enz. op liet bezit van haren en nagels des Tathagata's bogen; ^

al die relieken waren bevat in Stiipa's, waarvan een, die te Kanaiij , be-

paaldelijk als wonderdadig bekend stond; als een zieke, met levendig ge-

loof, eerbiedig het heiligdom omwandelde, faalde het nooit of hij herkreeg

gezondheid en levenslust.

De 'voornaamste relieken zijn die welke garira's genoemd worden; het

zijn de beenderen en andere beenachtige overblijfselen van een lijk na de

verbranding. Onder deze nemen de 4 hondstanden des Tathagata's eene

hooge plaats in. Van de vier wordt er één bij de goden vereerd, een

andei-e bij de Naga's of Nikkers, de derde werd overgebracht naar

Gandhara in 't N. W. , de vierde naar Kalinga in 't Z. O. * De twee

eersten hebben geene geschiedenis, van den derden is weinig te vertellen;

daarentegen is de laatste des te rijker geweest aan lotgevallen. Aan de

oude geschiedenis van dezen is eene geheele kroniek gewijd, Dalada-wansa,

d. i. Kroniek van den tand, getiteld. Dit geschrift, dat omstreeks 310

na Clir. in 't Oudsinghaleesch opgesteld en tegen 't jaar '1'200 in het

heilige Pali overgezet is, onder ilen titel van Dathadhatu-wansa , d. i.

Kroniek van de tandi'eliek , behelst eene vrij uitvoerige geschiedenis, waar-

van wij hot beloo]i hieronder mededeelen. ^

Sedert een achttal eeuwen had de heilige tand te Dantapura, de hoofd-

stad van Kalinga, * ongestoord gerust, toen Keizer Pandu , die te Patali-

putra ^ verblijf hield, zich te kwadei' ure door de brahmanen liet over-

lialen de eerwaardige reliek uit den weg te luimen. Hij liad namelijk

van de brahmanen vernomen dat zijn vassai Guhayiwa een stuk lieen

Voy. des Pèl. B II, 216, 2G5, 268, 277, 287. 406. Te Matliura w;is er eene kapel

uitsluitend voor nagelrelicken ; II, 210.

' Vgl. D. I., 231.

• Hnrdy E. M. 225.

" De naam betcekent Tand- of Ivoorstad, en komt, voor zoover wij weten, alleen in

Buddhistischc bronnen voor. De gewone naam der hoofdstad is Kalinga-nagari of Kalinga-

na(;ara; zoo in de inscriptie te Kliandagiri van den koning des land», Maliilmcghawriliana,

en in K4m4}ana ; synoniem daarmede is de hedendaagsche naam Kalingapatum.

' Van znlk een vorst te PAtnIiputra in do :)•• eeuw na (Jlir. is niets van elders bekend.
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vereerde, \v;v,ii-op lüj een leger naar Kulingu liet oprukken om zich van

vernielil stuk been meester te maken. De ti'oejien die uitgezonden waren,

benevens den legeraanvoerder, wel verre van den tand te deren, bekeerden

zich tot het alleenzaligmakend geloof van den Buddha. De Keizer gaf nu

bevel de reliek, die naar zijn residentie vervoerd was, in een gloeienden

oven te werpen, doch zie, een waterroos kwam int de vlammen te voor-

schijn met den tand, die onbeschadigd in haren kelk rustte. Men poogde

daarop den tand op een aanbeeld tot gruis te verpletteren; te vergeefs.

Men wierp hem in een riool ; met geen ander gevolg dan dat die ver-

gaderbak van vuilnis vervuld werd van eenen zoeten geur als van de

bloemen des hemels. Om kort te gaan, de reliek verrichtte zooveel won-

deren , dat het hardnekkig gemoed van Keizer Pandu voor zachter indrukken

vatbaar werd en hij zich tot het ware geloof bekeerde. De tand werd in

triomf naar Dantapura teruggebracht. Na eene mislukte poging van de

vorsten van (^rawasti om hem gewelddadig te ontvoei'en, werd hij in den

aanvang der 4''" eeuw van onze jaartelling naar Ceilon overgebracht, en

wel door de dochter van Ijovengenoemden vorst Guliaeiwa van Kalinga. —
Tot zoover de Kroniek.

Eene eeuw na de overbrenging der reliek zag Fa Hian limir in de

kapel waar ze nog heden ten dage bewaard wordt. ' Het was toen tei'

tijd gewoonte eens in 't jaar, in het midden der 3''" maand, eene groote

processie te houden ter eere van den tand , waaraan leeken en geeste-

lijken om strijd godsdienstige eerbewijzen bracliten. In de 14'^" eeuw

werd de reliek ontvoerd naar het vaste land , doch kort daarna terugge-

haald door Parakrama-Bahu IV. In -1560 viel de tand in handen der

Portugeezen , die hem verbrantlden , ofschoon de Singhaleezen dit feit ont-

kennen, en beweren dat hij toen ter tijd verborgen was en daardoor

aan het gevaar ontsnapte. Bij de inneming van Kandy door de Engelschen

in 1815, maakten deze zich van de kostbare reliek meester. In den op-

stand van 1818 raakte ze zoek, werd echter na de demping der onlusten

Travels 153, 155,



D E S A N G H A. 131

teruggevonden in 't Ijezit van een geestelijke en naar de oude ]ilaats in

de kapel teruggebracht. Van toen af tot in 1847 heeft het Engelsch

bestuur de reliek onder zijne ambtelijke hoede genomen en zich zelfs met

de zorg belast ze nu en dan den volke te laten vertoonen. Dewijl deze

van regeeringswege verordende tentoonstelling van eene onchristelijke

reliek in f;ommige kringen ergernis wekte, besloot men eindelijk haar aan

de inlandsche geestelijkheid terug te geven.

Deze beroemde reliek van den Tathagata , welke door <le Kandiërs be-

schouwd wordt als het palladium van hun land, is een .stuk geelachtig

ivoor, ' ietwat gebogen, twee duim lang, en van onderen één duim in

doorenede. Het wordt bewaard in een heiligdom behoorende bij 't paleis

der vroegere heerschers van Kandy, in een kapelletje welks wanden met

gouden stollen en prachtige shawls Liedekt zijn. Op een zilveren tafel

staan zes Stüpavormige reliekkokers, die in elkander besloten zijn en

waarvan de buitenste, uit zilvei-, meer dan vijf voet hoog is. In den

binnensten ligt de tand. De buitenste is prachtig versierd met gouden

sieraden en juweelen van alleilei soort. ^

De berichten over den hondstand die aan 't land van Grandhara ten deel

viel. zijn uiterst schraal en verward. 1'a Hian gewaagt van eene tand-

reliek welke te Nagara of Nagarahara, niet ver van 't hedendaagsche

Jelil^bad, in een Stüpa bewaard werd . en het is niet onmogelijk dat dit

de bedoelde hondstand geweest is, hoewel de stad eigenlijk niet tot

Gandhara behoorde, althans toen niet. Hoe het zij, een paar eeuwen

later was ook deze reliek verdwenen, want Hiuen Thsang getuigt dat

men in zijne dagen te Nagara de overblijfselen aantrof van eenen ouden

Stüpa. welke volgens de overlevering eenmaal eenen tand van liuddha

bevatte. De tand, die zich evenzeer onderscheidde door bijzondere grootte

als door pracht, was er niet meer; waar hij gebleven was, schijnt men

' Aangezien danta zoowel •tand" .lis «ivoor" beteekent, steekt er in 't geheel geen be-

drog in — naar de letter — het voorwcr]) "Cen tand" te noemen Men weet dat ile iiodhi-

satwa aU olifant de zijile zijner moeder binnendrong.

» Tiimnur .loiirri. As. Soc. Bengal VI, 85(1; Mardy E. M. 224.

9*
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niot geweten te hebben, hetgeen niet jileit voor overgroote belangstelling

van de zijde der ingezetenen in het lot van een zoo zeldzame reliek. *

De geleerden hebben de vernuftige gissing gewaagd, dat de zoo spoorloos

verdwenen tand dezelfde geweest is als die welke in den jare 530 na

Chr. door een Perzisch gezantschap den Keizer van China ten geschenke

werd aangeboden. -

Veel nauwkeuriger en betrouwbaarder Ijorichten zijn ons overgeleverd

omti'ent een Buddhatand die in (?enen Wihaia bij Kanauj vertoond werd.

Hij had de lengte van 1'/.. duim, was geelachtig wit van kleur, en ver-

spreidde eenen buitengewonen glans, welks tint zich in den loop van den

dag wijzigde. De toevloed van geloovigen. die eiken dag toestroomden

om liloriiicn te strooien ^n\ reukwerk te biaiuicn, was zóó groot, dat men

zich genoopt liad gezien om den toegang te beperken en dien slechts open

te stellen tegen betaling van één goudstuk, hetgeen iedereen dan ook

met pleizier er voor over had. Aan die uitnemende reliek knoopte zich

eene lange legende vast , die Huen Thsang niet verzuimd heeft aan de

vergetelheid te ontrukken. ' In de dagen van vroeger, toen het ras der

Ki-li-to ^ de Wet van Buddiva in Kaslimir verdrukte en de geestelijken

verdreef, vluclitte een der monniken naar Indië. Inmiddels hoorde de

Koning van Hematala in Tocharistan, met niet geringe verontwaardiging,

welke gruwelen de Ki-li-to's tegen het geloof bedreven hadden. Brandende

van begeerte om de onverlaten te straffen, rukte hij aanstonds met eene

legermacht van tien duizend man op, besloot echter tevens, ten einde

zijne kansen van .slagen te vermeerderen, tot een welbedachte krijgslist

de toevlucht te nemen. Hij vermomde zich dus als koopman en voerde

eenen schat van kostbaarheden met zich , onder voorwendsel die aan den

trotschen heerscher van Kashmir te willen aanbieden. Deze, die weldra

tijding hiervan ontving, was uitermate verheugd en zond zijne ministers

' Travcis 44; Mem. I, 97.

» Koejipeu, Rel. des B. 520.

^ Vie I. 248.

" Zoo luidt de Chineesche transcriptie ; de inheeinsclie vorm van den naam is niet met

zekerheid bekend.
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om (ien gewaanden koopman plechtig in te halen. Üe vorniomile vorst

van Hematala verscheen voor ilcn troon van den Ki-li-to , en terwijl hij

(laar stond, in de volle majesteit zijner indrukwekkende gestalte, en de

bitterste verwijten richtte tot den geweldenaar, werd deze door znlk een

hevigen schrik bevangen dat hij als levenloos ter aarde stortte. Flnks

hieuw hem de heUl uit Hematala met éénen slag het hoofd van ilen

romp, en zich toen tut de ouistandei's wendende, riep hij uit: Ik ben

gekomen om de onverlaten die de i-eligie van liuddha wilden uitroeien te

sti'aiïen, doch ulieden stel ik voor die wandaad niet aansprakelijk; alleen

uw koning was er verantwoordelijk voor. Weest dus gerust; ik zal mij

vergenoegen met de verkeerde raadgevers , aan wiens snoode inblazingen

de koning maar al te gewillig het oor leende, te verbannen; de overigen

zal ik met vrede laten.

Na de uitroeiing der Ki-li-to's liet de koning een klooster bouwen en

riep de veijaagde geestelijken in liet land terug. Bovenvermelde monnik,

die naar Indië gevlucht was, vernemende dat de vrede in Kashmir her-

steld was, haastte zich zijn staf op te nemen en den terugtocht naar

zijn vaderland te aanvaarden. Onder weg had bij eene zonderlinge ont-

moeting: een troep olifanten kwam luid brullende op hem af, zoodat de

man uit angst in eenen boom klom. Het baatte hem weinig ; de olifanten

i-ukten den boom omver, en een hunner plaatste den monnik op zijn rug

en voerde hem verre weg , totdat men in een groot bosch kwam , waar

een gewonde olifant lag. Bij dezen gebracht, bespeurde de geestelijke

dat een stuk bamboe in 't vleesch van 't dier gedrongen was; vaardig

trok bij liet sjiitse hout uit en verbond di' wonde niet lappen, die hij

van zijn gewaad afscheurde. iJaardoor voelde de gewonde zich aanmerke-

lijk beter; de hevige pijn bedaarde en de lijder kon zich verkwikken door

eene weldadige rust. Den volgenden morgen beijverden zich de andere

olifanten te toonen hoe dankbaar zij den monnik voor zijne hul|) waren:

zij bracht<in hem de lekkerste viucliten , (;n toen hij gegeten had, hraclil

een der olifanten aan den gewonde een gouden kistje, dat deze zich

haa.stte den monnik aan te liieden.
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Vóórdat de geestelijke nog de gelegenheid had om het kistje te openen,

namen de olifanten hem beurtelings op den rug en voerden hem zoo-

doende naar zijn vaderland. Bij de opening van het kistje bleek het dat

de tand van ile Biiddha er in lag. Zoo kwam de reliek in Kashmii-.

Een geruimen tijd na deze gebeurtenis, niet lang vóórdat de Chineesche

i-eiziger Koning Harsha, anders genaamd Qiladitya, te Kanauj bezocht, was

deze vorst in het bezit der onwaardeerbare reliek gekomen , en wel op

deze wijze. Hij was naar de Kashmirsche grenzen getrokken met het

vrome oogmerk om den iKMÜgen tand te aanschonwen en te vereeren.

Hij verzoolit vooraf beleefdelijk veigunning om zulks te doen , doch vond

de lieden van Kashmir niet genegen om hem die gunst toe te staan. Zij

gingen in hun gierigheid zelfs zóó ver . dat zij de reliek verstopten , tot-

dat de koning van het land, dio de macht van (."iladitya vreesde, den

tand weder liet opsporen en aan den vorst van Kanauj afstond, die

met rechtmatige fierheid den kostbaren buit naar zijne hoofdstad rnede-

voerde. '

Een andere Buddhatand bevond zich in de eerste helft der 1'^'^ eeuw

te Bamian, waar ook de tand van een ongenoemden Pratyeka-buddha

vertoond werd. Dit laatste voorwerp was, in zeker opzicht, het merk-

waardigste van de twee, omdat het niet mindei' dan 5 duim lang en

4 duim breed was. Het Nieuwklooster (Nawa-Sangharama) te Balkh be-

zat een der voortanden van den Tathagata ; en in Kapiga aanschouwde

Hiuen Thsang eenen melktand van den Bodhisatwa uit diens kindsheid. ^

Weinig plaatsen konden op het Ijezit van zooveel en zoo zeldzame re-

lieken bogen als de streek van Nagarahara, ten zuiden van den Kabul-

stroom. Op eenigen afstand van de hoofdstad, te Hidda, was er een

Stüpa, die gemaakt was uit zeven kostbare zelfstandigheden en het been

' De naam van den koning van Kashmir wordt niet opgegeven; de twee eenigsten die in

aanmerking kunnen komen zijn Durlabhawardhana en diens zoon Pratapaditya , die geen van

beide het Buddhisme beleden; het laat zich dus verklaren dat de reliek gereedelijk werd af-

gestaan.

» Voy. des Pèl. B. I, 70, 374, 65; II, 53.
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van (Ie schedelkriiin ' ilos TalhaLratii's hovatte. D!t heen inat 1 voel .

2 iliiiiii In oniti'ek, was treelaclitip: wit van kleur, en vertoonde nog dui-

delijk de gaatjes der haarwortels. Eene bijzondere eigenschap van deze

reliek was. dat ze kon gebruikt worden als gi-aadmeter van iemands

zedelijken staat. Om hiervoor te dienen behoefde het been slechts eene

hoogst eenvoudige kunstbeworking te ondergaan, daarin bestaande dat

men een stuk weeke pleister met welriekend poeder bereidde en daarmee

eenen afdruk van de reliek nam. Al naarmate van den hoogeren of

lageren gi-aad van iemands zedelijke verdienste vertoonde zicii dan een

verschillend beeld. ^

In twee andere reliekkapellen, ook van zeven kostbare zelfstandigheden

gemai\kt , in dat zelfde oord, bewaarde men een ander stuk van het

schedelbeen, alsmede de oogappels van den Tathagata, welke zoo gi-oot

waren als een mangovrucht. ^ Daarenboven bezat men daar nog ette-

lijke andere heilige voorwerpen van de derde soort, die later te sprake

zullen komen.

Onder de talrijke gedenkstukkon van gewijden aard , waarmede het

land van Nagara zoo lijk gezegend was, nam het kruinbeen ontegen-

zeggelijk rie hoogste jilaats in . en genoot dienovereenkomstig de hoogste

vereering. De koning van hut land — zegt Fa Hian * — wist dit pronk-

stuk op den rechten prijs te stellen en uit vrees dat het lieen mocht ge-

stolen of door een onecht fabricaat vervangen worden, iiad hij acht per-

sonen van d(! deftigste familii'n uit de stad aangestelil om eiken nacht de

deur van de kapel te verzegelen. In diMi vroegen ochtend plegen de acht

kerkmeesters om zich te overtuigen of liet zegel, dat ieder hunner den

' De zoogenaamde Ijsli^islia, een van de 'ii kenmerken van den Grooten Man. Klders

beschrijft Hiuen Thsang ï.Méin. II, 142) het als een vleezigen kege! op de kruin, doch daar

er in één adem wordt bijgevoegd dat een Bnddhabecld op dien gewaandcn kegel een diamant

vertoonde, kan de Ushuisha oorspronkelijk kwalijk een stuk been geweest zijn.

' Voy. des Pèl. B. IJ, 102.

' Voy. des Pèl. B. I, 77; II, 102; wellicht is bedoeld ecu maugoiiit; dat zon reeds

kolossaal genoeg zijn.

* Travels 41.
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von'gen avond aangelieclit heeft, nog ongeschonden is. Zij nntshn'ten

daarop do deur. wasschen imii handen met -weh'iekend water, en halen

het Baddhabeen voor den dau' oin liet op een hoogen troon te leggen.

welke liuiten de kapel is opgericht. Op den troon staat oene ronde tafel

nit zeven kostbare zelfstandigheden , die een kristallen stolp draagt. Nadat

de reliek ondei' de stolp geborgen is, bestijgen eenige beambten, die aan-

gesteld zijn om op de groote trom te slaan, den schelpbazuin te blazen

en ile bekkens te doen klinken , eenen hoogen toren. Op het hooren van

het door hen gegeven sein begeeft de koning zich naar den Wihara om

daar bloemen en reukwerk te oiïeren, en in aanbidding voorde reliek zijn

hoofd in 't stof te buigen. Eiken morgen verricht de vorst eerst op deze

wijze zijn devotie alvorens zich aan de regeeringszaken te wijden. Zijn

voorbeeld wordt gevolgd dooi' de burgers en edellieden , die eerst regel-

matig liinme reliekdienstplichten waarnemen "voordat zij aan liunne gewone

bezigheden beginnen.

Het schoone Ceilon verheugde zich reeds lang in 't bezit van gewijde

beenderen, eer dat de tandreliek naar het eiland werd overgebracht. In

de eerste plaats moet melding gemaakt worden van den halswervel des

Tathagata's. welk been de Pater ' Sarabhü zelf indertijd van den brand-

stapel medegenomen en naar Ceilon vervoerd had. - Dit feit is des te

merkwaardiger, omdat de leer van den Buddha eerst + 250 jaar later

daar te lande is ingevoerd. Dezelfde Sarabhü liet ook te Mahiyangana

eenen Stïipa voor de reliek oprichten , 1 2 voet hoog. Later werd over

dien Stiipa eene andere, 30 voet hoog, gebouwd door Abhaya, eenen

jongeren broeder van Koning Dewanampriya Tishya, en eindelijk een derde,

over den tweeden lieen , van 80 voet hoogte, door Dushta-Gamani. ^

I Hiermede vertalen we het Skr. Sthawira, PaliThero, d. i. Senior. De termen » priester"

en "Ouderling", ofschoon in etymologische waarde hiermede gelijkstaande, zouden wegens de

nithreiding en wijziging die ze in beteekenis ondergaan hebben , tot misvatting aanleiding

kunnen geven.

^ Mahawansa p. 4.

^ De oudere kroniek Dtpawansa, welke tusschen .300 en 430 moet geschreven zijn (vgl.

Prof Oldenberg's voorrede op zijne uitgave bl 9), meldt niets van Sarabhü, noch van de reliek.
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Reeds sedert iIl- dapen vnii Acoka — zegfren fle kronieken — bezat

Ceilon ook het rechter sleutelbeen van don Talliagata. Hot bevond zich

ooi-spronkeUjk in het Kruinjuweel-heihgdora in het pai'adijs der goden,

doch toen Maliendra , de apostel van Ceilon , den priesterleerlirig Sumanas

naar den iiemel had afgevaardigd om eene of andei'e kostbare reliek te

veraoeken, was Indra, do koning der goden, welwillend genoeg geweest

om het sleutelbeen af te staan. ' Verder was er een geheele Drona vol

beenderen in eenen Stupa te Ruanwelli, het oude Hemawali , een bijzonder

heilige plek, omdat ze indertijd door Gautama Buddha en diens drie voor-

gangers bezocht was geweest. .\an wiens tusschenkomst men de ont-

vangst van dien Drona te danken had is niet zeer duidelijk; de waar-

schijnlijkste opvatting van de verwarde berichten is deze, dat A^oka ze

aan Sumanas, den afgevaardigde van Maliendra, afstond; in allen gevalle

gaf Apoka eenige beenrelieken. ^

Van de oudere Tathagata's is, zooals te verwachten was, weinig be-

waard gebleven. Alleen het volledig gebeente van Kacyapa- Buddha lag

onder eenen toren bij Crawasti begi'aven.
''

Veel talrijker zijn de overblijfselen van jongere Heiligen, zooals de

Discipelen en navolgers van den Meester. Te Waioali wees men Fa Hian

eenen toren, waaronder de helft van Ananda's lichaam rustte, terwijl de

andere helft in Magadha * bewaard werd. De stad Mathur^ bezat Stiipa's

opgericht aan de nagedachtenis van Cilriputra en Maudgalyi\yana , van

Piirna-Maitrayaniputra, van UpAli, Aivanda en Rïlhula, wier beendeien

aan die gebouwen de vereischte wijding gaven. Van deze heiligdommen

werd dat van Ananda bijzondei" door do nonnen geëerd. De nagels en de

Dtpaw. 15, 15; Mahawansa p. 115.

" Uijiaw 17, 10; Alaliawansa p. 106.

• Voy. des Pèl. B. I, 126. Travels 83.

* Travels 96, 100. De reiniger verzuimt niet mede te dcclen dat Ananda zelf de verdceliug

der twee licbaamshelften bewerkte. De geschiedenis nordl ook verhaald in Türaniltha's Gesch.

d. B. 9. Toen namelijk de Heilige, na op een eiland midden in den Ganges 500 wijzen be-

keerd te hebben, stierf, werd zijn lijk door zelfontbranding verteerd en viel als eeu bol van

edelsteen in 3 helften, welke door de golven naar de beide oevers dreven ; de eene helft kregen

de bewoners van Waifftli, de andere kwam in bezit van Ajiltafatru.
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baanl van ilen kei'kvailor Upaprupta, oenen leerling: van C'anawasa,

werilen in iliezelfile stail vereerd. Ook viiml men ei' eenen Stiipa gewijil

aan de relieken van den Bodhisatwa Manjuyri en van andere Bodhisatwa's,

die niet met name genoemd worden. ' Het geheele lichaam van Kapyapa

den Grooten rustte in eene diepe kloof van den berg Kukkuta-pê,da.
'^

Een Stnpa »in een botjcli" van Konkan bevatte de relieken van Qruta-

winpatikoti. ^

De alleroudste, en in zooverre vermeldingswaardige relieken zijn die

welke de bewoners van 't eiland Raniri aan de Arrakansche kust be-

weren te bezitten. Het zijn overblijfselen van het lichaam van den Buddha

vóórdat hij als Gautama Buddlia op aarde verscheen en in de gestalte van

een vogel of viervoetig dier in de wereld leefde. Zeker is het dat men

in de overblijfselen van oude Buddhistische tempels op het eiland zulke

heilige voorwerpen in den voiin van veeren, haren, knoken, enz. heeft

aangetroffen. Wel is waar ontkennen de Singhaleezen de echtheid dier

relieken, maar dat kan eenvoudig een gevolg van afgunst wezen, en het

is belachelijk te beweren dat die stoffelijke voorwerpen uit de vorige

existenties van Gautama een greintje minder authentiek zijn dan de 550

Jataka's zelven. .Aan het bestaan dier veeren enz. kan niet getwijfeld

worden, evenmin als aan het bestaan van zekere p\iinhoopen op eene

plek waar eenmaal het wijdvermaarde Kapilawastu heette gestaan te hebben.

Als nu uit het vowhanden zijn van zulke puinhoopen, die Fa Hian en

Hiuen Thsang met eigen oogen gezien hebben, de geloofwaardigheid der

overlevering omtrent de Cakj'a's enz. wordt afgeleid, is het moeielijk te

zien hoe men aan de eerwaardige overlevering der bewoners van Ramri,

die dan toch ook de overblijfselen van onloochenbaar lichamelijke voor-

werpen toonen , met goed fatsoen kan twijfelen. Wellicht zal de Em'o-

' Voy. des Pèl. B, II, 208; I, 104.

Travels 132.

' Voy. des Pèl. B. III, 148. Bedoeld is C'roBa-kotiwin9a , «der im Haine wandelude"

Schiefner Lebensb. 283; in 'tPali: Sona Koliwisa, Maba-W. 5, 1, waar eene geschiedenis

van hem verteld wordt overeenkomende met wat men vindt Voy. III, 67.
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peesche kritiek, die in staat is of meent te zijn, eene historische kei'n

in de levensgeschiedenis van den Budilha van 't loopende tijdperk te

ontdekken, eenmaal ook de echte van de nagemaakte en de apocryphe

relieken weten te ondei-scheiden.

3. HEILIGDOMMEN. BENAMINGEN EN SOORTEN VAN GEBOUWEN.

STÜPA's; hun karakter en oorsprong. VERMELDING VAN

DE BEROEMDSTE GEBOUWEN VAN DEZE SOORT. UIT-

KOMSTEN BIJ OPGRAVINGEN VERKREGEN.

De meest algemeene naam voor heiligdom is Caitya. Men verstaat

daaronder niet alleen gebouwen , maar ook heilige booinen
,
gedenksteenen

,

beelden, godsdienstige opschriften, gewijde plekken. Alle gebouvi'en die

als heilige gedenkteekenen beschouwd worden mogen Caitya's heeten, al

dragen ze naar gelang van de soort waartoe ze behooren nog eenen

anderen naam. Omgekeerd is niet elke Caitya een gebouw.

De meest gewone henamingen voor verschillende soorten van gewijde

bouwwerken zijn, bij de Buddhisten: Stüpa en Wihara, welke laatste

terra, gelijk we reeds gelegenheid hadden om op te merken, zoowel een

klooster als eenen tempel met Buddhabeeld aanduidt. Het onderscheid

dat de Nepaleezen maken tusschen Wihara en Caitya is min of meer

willekeurig en berust daarenboven op eene verwarring van verschillende

soorten van heilige gebouwen. Zij noemen een heiligdom van Adi-

buddha of de 5 Dhvdni-buddha's, hetwelk den vorm heeft van eenen hoop

rijst: Caitya, en de heiligdommen of tempels aan C'akya en de zes overige

Minushi-Buddha's, of andere heiligen gewijd: Wihara's. De laatsten

heeten bij hen ook Küt^ara's, d. i. torens, belvedères, hoewel zulke

torens meestal slechts een onderdeel van de Wihara's uitmaken. In het

midden van de Wihara's is er soms een Caitya, of anders een Kütógira. '

Uit deze gegevens mag men afleiden dat de Kiitigira's niets anders

Hodgson Ess. 49, .52, vg., vgl. 30
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zijn dan reliektorons of Prasaila'.s, althan.s in vorm, en dat de Caitya'?

liet voorkomen viiu ware Stiipa's hebben. De reden dat men in Nepal

den term Stüpa verineden heeft, is waarschijnlijk deze, dat in de ortho-

tloxe voorstelling elke Stüpa relieken beiioorde te bevatten, waarvan bij

gebouwen ter eere van Adi-buddha geen sprake kon wezen. De afbeel-

dingen en beschrijvingen der oude Caitva's in Nepal laten in duidelijkheid

niets te wenschen over en stellen de vormelijke indentiteit van den Stüpa

en den Caitya in 't helderste licht.

»De Caitya", zegt de grootste kenner van 't Nepaleesch Buddhisme, '

«schijnt de eenigste uitsluitend Budilhistische tempelvorm te wezen. Het

bestaat uit een solied halfrond, waarboven meestal een trapswijze op-

loopende kegel of pyramide met vier zijden uitsteekt. De trappen of ver-

diepingen van den kegel of de pyramide zijn dertien in getal en moeten de

dertien Bodhisatwa-hemelen der Buddhistische cosmographie verbeelden. * De

kegel of pyramide loopt uit in een palus, die veel gelijkenis heeft met

een lingam , en gewoonlijk een zonnescherm boven zich heeft. Dit ge-

deelte van den bouw stelt den Akanishtha-hemel , den hoogsten, dien van

Adi-buddha, voor. De vijf speeken zijn een zinnebeeld van de verblijven

der 5 Dhyani-budJha's. Tusschen het lialfrond en den kegel of de

pyramide is er een korte vierkante hals, waarvan elke zijde een paai'

oogen, het zinnebeeld van alwetendheid, vertoont. Het halfrond heet de

garbha; de hals gala ; en de kegel of pyramide cüdamani (kruinjuweel)."

Men behoeft deze beschrijving slechts te toetsen aan de afbeeldingen

van de oudste en eenvoudigste Caitya's in Nepal , bijv. van den Matirajya

bij Patan, ' en aan de vereischten van de meest orthodoxe Stüpa's, om

» Hodgson Ess. 30.

' Dit is niet de eenvoudigste vorm; zie bijv. de afbeelding van den Matirajya-Caitya in

Dr. D. Wright History of Neual, PI. X; vgl. PI. IV en IX, waar meer samengestelde top-

stukken voorkomen.

' Wright Hist. of N. p. Ui zegt: A liuge Buddhist teniple of the most primitive des-

cription. This temple is merely a mound or dome of brickwork, covered with earth. There

is a smal! shriue at each of the cardinal points; and ou the top what looks like a woodeu

ladder.
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volkomon overtuigd te zijn ii;U de Nepalsche Caitya's vormelijk. Stupa's

zijn van liet allerzuiverste gehalte.

Al is de hier gekenschetste Caitya een ware Stüpa, het is daarom nog

geen Dagoh , indien men aan dezen term den zin hecht dien de kerke-

lijke kunsttaal er aan toekent. Want de Dagob , Dhatugarbha, heet zoo

omdat hij wreheken in zijn schoot bergt." Doch dhêtu beteekent in de

taal der menschen in 't geheel niet reliek , dan bij wijze van allegorische

aardigheid; het is een element, en de dhatugarbha is dus iets wat de

elementen in zijn schoot bergt. Alles wel beschouwd , hadden de Nepa-

leezen hun Caitya's gerust Dhatugarbha's kunnen noemen. Want de

eigenUjke Dhatugarbha van Adi-buddha, anders genoemd Brahma, de

Schepper, is het Brahmanda, het alle elementen omvattende wereldei, het-

welk door den horizon in twee halfronden gedeeld wordt. Diit is de

echte Dhatugarbha; al het andere is namaak.

In etdiemenstisch-buddhistischen zin zijn de meeste Stupa's Dagobs, omdat

ze relieken van grootere of kleinere heiligen bei'gen. ' Daai' zulk een heilig-

dom dhdtu's bergt, kan het in zijn geheel een Dhatugarbha heeten, zoodat

Dagob en Stiipa, Pali Tlu'ipa, als synoniemen voorkomen. De Dagob in

engeren zin is dat gedeelte van den Stüpa, hetwelk de nïlieken bevat,

de area.

In 't algemeen kan men de Dagobs kenschetsen ^ als gewijde Budilhis-

tische bouwwerken , nu eens geheel dicht en gevuld , dan weer met eene

grootere of kleinere ledige ruimte , die bij sommige voor goed toegemetseld

of op andere wijze gesloten, geheel ontoegankelijk was, bij andere door

deuren den toegang tot het inwendige vrij liet. Een ander onderscheid

' Niet alle Slrtpa's zijn Dagobs, want verscheidene waren oppericlit eenvoudig ter her-

innering aan een of andere belangrijke gebeurtenis welke op de plaats waar de Stupa verree»

geacht werd voorgevallen te zijn. Zoo was er een Stilpa op de plek waar de Meester voor

het eerst het rad des gcloofs in beweging had gebracht, dicht bij Uenares; niet ver daar van

daan stond een andere, daar waar 500 Pratyekabuddha's gezamenlijk het Nirwipa waren in-

gegaan; Voy. des Pèl. H. II, 355, vg.

' De volgende beschrijving is nagenoeg letterlijk overgenomen uit den ilmir Dr. r,eemans

bewerkten toelichtcmlcn tekst bij het plaatwerk Boro-Boedoer op het eiland .lava, bl. .'iSG.



142 DE S A N G H A.

toonde zich in een verscliil v.in vorm en versiering, in de uitgebreidheid

van 't hoofdgelwuw of in het aantal der bijgebouwen, en in de plaatsing

van den Dagob als afzonderlijk op zich zelf staand gebouw in de open

lucht, of binnen eenen opzettelijk tot dat doel en dan meestal in de

rots uitgehouwen tempel. Alle vormen, ook de meest gewijzigde en

verst afwijkende, kunnen door onderlinge vergelijking zonder moeite

tot den oorspronkelijken worden teruggebracht, en dan óf aan den omtrek

van een halven kogel, óf aan dien van den kegel nader t)ij komen. In

het laatste geval krijgt men den overgang tot den pyi-amidevorm , in het

eerste dien tot den koepel of de klok.

Over den ooi'sprong der Stüpa's weet de legemle ' iioogst belangrijke

bijzonderheden te vermelden. Kort voor het Nirwana openbaarde de

Meester aan Ananda het feit dat men voor afgestorven wereldlijke

heerschers en Buddha's en andere Heiligen Stüpa's placht op te richten en

verordende dat men zijn lijk zou behandelen als dat van een wereldlijken

heerscher. Na den dood des Heeren werden tien van zulke gedenktee-

kenen door de getrouwen opgericht , acht voor de Drona's met relieken

,

een negende over de urn , en eindelijk nog een over de kolen van den

brandstapel.
'^

Zooals men ziet, leert de legende ons wel, welke personaadjes aan-

spraak hebben op een Stüpa na Imn dood, docii volstrekt niet dat men

voor 't eerst gebouwen van dien aard opgericht jieeft na 't Nirwana des

Buddha's van liet loopende tijilperk. Integendeel, er wordt van Stüpa's

besproken als van reeds bestaande gedenkteekenen , hoe zonderling het

dan ook schijnen mag dat Ananda. die geen kind ineer was, maar den

rijpen leeftijd van 80 jaar liad bereikt . over den aard diei' bouwwei-ken

nog onderricht moest worden. Ter aanvulling van de gegevens die in de

legende en andere Buddhistische bi'onnen worden aangetroffen , kan strekken

dat men ook bij de heidensche Indiërs, reeds in betrekkelijk ouden tijd,

' D. I, 223 en 230; Mahaparin. S. kaj). 5 eu 6.

' In 't voorbijgaan zij er aan herinnerd dat hiermede in strijd is de overlevering dat

Trapnsha en Bhallika de eerste Stüpa's ter eere van den Heer hebben opgericht.
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gewag vindt gemaakt van aardheuvels (kidi/a's) waarin de beenderen van

verbrande lijken bewaai'd werden; ' op de plaats waar de urn met de

overblijfselen der beenderen na de verbranding begraven werd, legde

men een aardkluit en plantte men doornen, mos en eenen boom, of

richtte er een heuvel van metselwerk of een baken op. Ook de plek

waar een brandstapel gestaan had. werd op die wijze aangeduid. - Mau-

solea ter eere van de nagedachtenis van Hindusche vorsten of edelen be-

hooren niet tot de zeldzaamheden. Alle dergelijke gedenkteekencn zijn

Caitya's.

De gegeven feiten, in hun onderling verband beschouwd, kunnen niet

nalaten bij ons de overtuiging te vestigen, dat er in Indië kunstmatige

heuvels, hetzij luet of zonder metselwerk bestonden, welke het volk als

begi-aafplaatsen erkende. Al zal het in de meeste gevallen niet bekend

geweest zijn wiens assclie op zulke plokken rustte, zoodat men de gedenk-

teekenen toewees aan beroemde helden uit den ouden tijd , hetzij histo-

rische of mythische, in de bestemming dier Stüpa's behoefde het volk zich

daarom nog niet te vergissen. Dat zulke heuvels een gewijd karakter

hadden, .spreekt van zelf, want heilige eerbied voor de dooden en dank-

baarheid jegens de lessen en groote daden der voorvaderen is een van de

meest kenmerkende, en men mag er bijvoegen: een van de schoonste

trekken van het oude heidendom.

Het is eene gansch andere vraag of alle bouwwerken in Stiipavorm

grafmonumenten waren en of de oorspronkelijke Dagob niet een heiligdom

van anderen aard was; voor de Buddhisten moest, bij toenemend euhe-

merisme, de uiterlijke overeenkomst voldoende wezen, om alle Stüpa's

voor reliekbergende gedenkteekenen , aan de nagedachtenis van oude

heiligen gewijd, te verklaren. De gelijkenis tusschen den Dagob on den

' Maha-BMrata 1, 1.50, l:i

' Coicbrookc Essays on the rcligion and philosoiihy üf the Uindus p. 108. In .A^wa-

lüyaoa Grhya Sdtra 4, 5 wordt er niets van de 02)ricUting van ceu of ander gedonktcckcn

gezegd, doch hoe oud het gebruik is om door eene zuil of staak {ti/iiUii) eene begraafplaats

te vereeuwigen, blijkt uit Rgwcda 10, 18, 13.
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gi'afheuvel is ti-üuwens onloochenbuar: de koepel komt overeen met den

tumulus; de omheining met den kring van steenen; de spits met de zuil

of den staak boven op den liemel geplaatst. Uit de gelijkvormigheid heeft

men besloten tot de gelijkheid in wezen en bestemming, en vrij algemeen

wordt dan ook aangenomen dat de Buddhistische Dagob zijn oorsprong te

danken heeft aan aloude gebruiken ter vereering van de nagedachtenis

der dooden. Deze theorie is nochtans niet zonder tegenspraak gebleven,

en men heeft traciiten te betoogen dat het ware model van den Stüpa

te zoeken is in den Agnyagara, de plaats waar liet heilige vuur bewaard

werd. ' Voor dit laatste gevoelen is veel te zeggen , even als voor alle

theorieën, maar de moeielijkheid blijft: te verklaren hoe de Dagob zich dan

zoo kon wijzigen , dat de Buddhisten zelven in sommige vormen bepaalde-

lijk voorstellingen van den Meru zien. - Het is denkbaar dat een bouw-

meester bij 't nabootsen van overgeleverde gewijde vormen den zin van

deze verkeerd begiijpt , er eene ueteekenis in legt dien ze oorspronkelijk

niet hadden, doch die opvatting van hem, al is ze verkeerd, kan niet

nalaten invloed op zijn plan te hebben. Wat hij in zijn voorbeeld ziet

tengevolge van overlevering of van zijne eigene verbeelding, zal hij uit-

drukken in zijn gewrocht; een gebouw toch scliiet niet van zelf uit den

grond te voorschijn, het draagt altoos de sporen van te zijn voortgebracht

door een bewust wezen. Daarom mag men nooit de theorie van den

kunstenaar eenvoudig als niet bestaande aanmei'ken, en is het raadzaam

te onderzoeken welke denkbeelden de Buddhisten zelven met hun Stüpa's

verbinden.

' Senart, Essai sur la légende du Bnddha 406—419 (2'^ druk).

» Niet alleen de Noordelijke Buddhisten, maar ook de Zuidelijke; de Sentyu Pagode te

Mengun is "bestemd om eene volledige zinnebeeldige voorstelling van den berg Meru te ziju
;"

Sladen Journ. 11. As. Soc. IV , 408 (New ser.) ; het gaat niet aan, te bewereu dat de ont-

werpers van "t plau niet wisten wat zij deden; niet minder duidelijk een Meru is de Sat

Mehal Pras&da , toren van 7 verdiepingen, te PoUanarua op Ceilon; als boven p. 413. In

Tibet is of bevat elke kloostertempel eeue zinnebeeldige voorstelling van den Meru. üe Heer

Fergusson (a. b. p. 423) maakt eenig bezwaar tegen de symboliek van de Scnbju Pagode.

Intusschen zijn de Swastika, het rad, enz. enz. ook symbolen, en zijn de Buddhisten niet af-

keerig van symbolen.
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De voorstelling welke de Kerk zidi licijvenl heeft bij 't algeiucen in-

gang te doen vinden is zonder twijfel deze, dat de Stüpa's bestemd

waren om de relieken van den grooten Meester en diens volp;elingen te

bevatten. In zooverre moesten het grafmonumenten verbeelden, die

evenwel dit eigenaardige hadden, dat zij in onbeperkt groot aantal ter

nagedachtenis van één en denzelfden persoon konden opgericht woi'den
;

immers men kon de zoogenaamde relieken tot in 't oneindige splitsen en

verspreiden, als waien het stof- en lichtdeeltjes in liet luclitriiim. Dit is

ééne theorie, de voor alledaagscli gebruik bestemde; eene andere wordt

gehuldigd door het heiligste boek der Mahayanisten , den Lotus van liet

ware geloof. Daar ' lezen wij hoe Cakyamuni eenen grooten Stiipa te

voorschijn toovert, welks reeks van zonneschermen zich verheft tot in den

hemel der goden van de 4 wind.?t)'eken en welke het lichaam van den

uitgedoofden Tatli^gata Prabhiitaratna bevat. Als de Sti'ipa, dank zij de

wondermacht van Qakyamuni, geopend is geworden, aanschouwen de

vier .sciiaren van toehoorders den Tathagata Prabhüturatna , die in den

staat van Nirwana verkeert, terwijl hij daar op zijne plaats zit, ver-

magerd van lichaam en als in stil gemijmer verzonken. Nauwelijks is hij

dril vier .scharen zichtbaar geworden, of hij verheft zijne stem om Qakya-

muni toe te juichen en te verklaren dat liij gekomen is om naar de ver-

kondiging van den Dharma te iui.steren. Aanstonds ruimt hij . de uitge-

doofde Tathilgata , den Heer de helft zijner zitplaats in, zoodat nu beide

daar tronen in het midden van den grooten Stfipa.

Uit deze i)eschrijving laat zich het cosmologiscli be.standdeel ni(,'t weg-

cijferen , en het gaat niet aan , den wonderdadigen Stiïpa eenvoudig voor

de vervonning van een graf heuvel te verklaren, behalve in zooverre als

de aarde, waarover zich het wolkendek uitbreidt, als één groot knekel-

huis zou kunniMi beschouwd worden. J)it laatstr kan i'en bijdenkbeeld

geweest zijn, maar was zeker niet de boofdgeilachte, want hoe vvarr het

dan te verklaren dat ^ikyanuuii en de uilgeiloofdc Tatliagata. die kenne-

Hoofdstuk XI

II 10



146 DESANGHA.

lijk de M;uiii ' (iji lu't oosenlilik ilcr cdniiinctie 1.'=, te zamen iii 't luiildcn

van den Stüpa gezeten zijn? De plaats waar zon en nman tijdelijk

samenwonen , in amdwdsya zijn , is volgens Indische begrippen een sterre-

beeld of afdeeling van het henielpad ; zulk eene plaats aan den hemel

heet o. a. een dhishnya. Maai- onder dhishnya verstaat men ook eene

vuui-plaats, een aai'dhoop - die van boven waar het vuur geplaatst wordt

met zand bestrooid is; men kan het een vuuraltaar noemen. Het voor-

naamste onderscheid tusschen dhishnyd's en agnyagdra's schijnt te zijn

dat de eersten het vuur boven op vertoonen, de laatsten het in zich

bergen. Eene verwisseling of opzettelijke verwarring dier twee begrippen

behoort niet tot de onmogelijkheden. Ook zou het waarlijk niet zoo

vreemd of ongehoord wezen , indien men den grooten koepel , waarvan

de aarde de onderlaag en het uitspansel het gewelf vormt ; waarin het

licht in al zijne openbaringsvormen als zon, maan en sterren, als bliksem,

als haardvuur en als licht des geestes woont, in mystiek verband ge-

bracht had met den grafheuvel waaronder de uitgedoofde levensvonk

sluimert. Op die wijze beschouwd zou de oorspronkelijke groote Stüpa

het hemelgewelf zijn, dat zich boven levenden en dooden uitbreidt, de

ruimte die men verdeelen kan in drie lagen: aarde, dampkring en hoogere

lucht; of in zeven verdiepingen, de zeven hemelen of de zeven planeten-

banen voorstellende; of wel in negen, omdat er negen Graha's ^ zijn, of

wel in dertien, omdat dit het getal is van de Wifwadewa's, de Algoden,

de verpersoonlijkte deelen van het Al. Grafkamers of grafgewelven

werden bij onderscheidene volken der oudheid zóó gemaakt dat ze onmis-

öit de omstandigheid dat in den Lotus (in Burnoufs vert. p. 157) Dewadatta als in

'l gezelschap tegenwoordig wordt voorgesteld, schijnbaar in strijd met de verzwijging van

dien naam bij de opsomming der aanwezigen , moet men opmalien dat Dewadatta en Pra-

bhütaratna één zijn; in engeren zin is D. de Maan in oppositie, Prabhütaratna die in conjunctie.

* Ook StApa beteekent een aardhoop zoowel als elke spits toeloopende verheveuheid of

suikerbroodvormig voorwerp.

'' De gralia's zijn: zou, maan, de vijf planeten, Rahu en Ketu. De in Wedischcu tijd

reeds bekende vuuraltaren, uit baksteeneu opgebouwd, hadden 3 of 5 lagen; de laatsten

moeten volgeus de verklaring van eeuen commentaar de jareu van een lustrum voorstellen

;

Weber, Indische Studieu 13, 281.



DE S A N C. H A. 147

kenbaar nabootsingen wai'en van liot huis des levenilen, ilnoli het gioote

huis van een mensch, en in allen gevalle van den mensch , is de ruimte

die het aardvlak tot onderlaag heeft.

Wie meenen mocht dat bij de oprichting van luMligdonimen symboliek

eene ondergeschikte rol speelt , kan zicli van het tegendeel overtuigen tioor

kennis te maken met de wijze waarop in den ouden, Wedischen tijd een

vuuraltaar uit baksteenen wordt opgebouwd. Bij dal werk, bekend onder

den naam van » vutu-opstapeling" {agnicayana) hebben alle handelingen

eene zinnebeeldige beteekenis ; tot zelfs de baksteenen die gebruikt worden

krijgen .symbolische namen. ' Voor 't overige mag de Stüpa of Dagob

niet met den opgestapelden hoop van baksteenen, de citi. vereenzelvigd

worden, want de vorm wijkt geheel af. Het opgebouwde altaar heeft

de gedaante van eenen vogel ; soms bepaaldelijk die van Supai'na of Ga-

ruda. Indien de Addliayoga der Buddhisten werkelijk een bouwwerk is

in de gedaante van Suparna of Garuda ,
' zooals zij opgeven , dan kan het

niet twijfelachtig zijn of de Addhayoga heeft zijn ontstaan aan het opge-

stapelde vuuraltaar te danken. Bij alle ])unten van verschil tusschen den

Dagob en de Citi hebben deze beide, om verklaarbare redenen, eenige

bijzonderheden met elkander gemeen, o. a. eenige symbolen en den kring

van steenen. '

Wat ook het hoofddenkbeeld moge gewee.st zijn hetwelk aan de op-

richting van Stvipa's ten grondslag ligt, hetzij de Dagob een gedenkteeken

is vooi' groote dooden, of eene nabootsing van den ëénen groot(>n Dhatu-

garbha, of van de aardsche woning dos vuurs, of zoowat van alles te

gelijk, in elk geval mag men op grond èn ilei- Buddbistische ovei-levering

' Ecu voortreffelijk overzicht van liet Apnicny.ina is gegeven lioor Wcbcr, lud. Stud. lli,

217— 292 Het cosmologisch karakter der verzen in VVJjasaneyi-SanhitA XI vgg. is op den

eersten blik duidelijk; voor de verklaring der symbolische handelingen is vooral Catajiatha-

Brahmaoa 10, 1, :i van belang.

* Zie Weber t. a. p. In WJijasaneyi-Sauhilü 27, 45 heet .\gni siiparnacit , een dubbel-

zinnige term, «opgestapeld als een Suparna" en -als Suparoa (de schoongevleugelde) zichtbaar
"

' Bij de vuurplaats hectcn deze steenen , welke rechto]i in den grond gestoken worden

,

pafifrif».

•10*
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èn tier overige gegevens aannemen dat de Stüpa-aanbidding hare wortels

in (Ie grijze oudheid iiad.

De oudste Stüpavorai , voor zooverre wTJ dien nog kunnen opsporen

,

is die welke op ettelijke Ijeeldhouwwerken van Bharhut en Sanehi ' voor-

komt. De afbeeldingen, die slechts in bijzaken van elkaar afwijken,

geven ons te aanschouwen een schijfvormig of vierkant voetstuk, in twee

o-eledingen , en nu eens met, dan weer zonder pijlers er omheen. Op

het voetstuk rust een halfrond , een koepel of dom . waar boven iets uitsteekt

wat men niet oneigenaai'dig een hals kan noemen , omdat het den koepel,

als het ware den romp, met liet bovenstuk vereenigt. Dit bovenstuk

bestaat uit drie of vier blokken of platen , die telkens trapswijze uit-

springen. Op het bovenstuk is het zoogenaamde zonnescherm geplaatst

,

en boven dit een tweede; ^ beide zonneschermen zijn behangen met

kransen en linten of wimpels.

Onder de oudste en best bewaarde Dagobs neemt ilie in den rotstempel

van Karli, volgens 't oordeel der deskundigen, de eerste plaats in. Hij

staat onder den halfkoepel aan het uiteinde van de grootste hal ' en heeft

de gedaante van eene hooge stolp, waarboven zich eene kleine, omge-

keerde pyramide bevindt; op de pyi'amide staat een opengespannen zonne-

scherm van hout, thans half vergaan. *

De koepelvorm wordt ook aangetrort'en bij de Caitya's van Nepal , zoo-

als men zich herinneren zal, en bij verscheidene Dagobs op Ceilon. In

de rotstempels van dit eiland rust de koepel dikwerf op een solieden cy-

linder. De twee Dagobs in de tempelhallen van Dambulu vertoonen eene

groote overeenkomst met dien van Karli. Bij de heiligdommen die niet

in de rotsen uitgehouwen zijn pleegt de Dagob afzonderlijk binnen den

» Cnnningham S. of Bh. PI XllI en XXXI; Bhilsa Topes PI. III en XIII.

' Het tweede is niet op alle afbeeldingen zichtbaar.

' Deze hal is door twee zuilenrijen verdeeld in drie ruimten, waarvan de middelste te

vergelijken is met het schip in Christelijke kerken ; de half koepel heeft overeenkomst met

het koor.

" Fergusson History of Eastern and Indian Architecture, aangehaald in Hunter's Gazet-

teer V, 356; Leemans Boro-B. 388.
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omtrek der tempelgebouwfn te staan. Klokvoi'mige Stiipa's zijn op liet

eiland niet geheel onbekend, ' doch de halfkogel, met een waterbel ver-

geleken, gold als het meest orthodoxe fatsoen, zooals blijkt uit een ver-

haal in een der kronieken. - Toen namelijk de bouwmeester van den

Mahathüpa door koning Dushta-Gamani gevraagd werd, welken \'orm hij

aan het heiligdom dacht te geven , schepte hij met de hand water uit

eene gevulde kom en goot het weder in de kom uit . ziiodat zich een

waterbel op de oppervlakte vormde. «Van dezen vorm zal ik het ge-

bouw maken." zeide de bouwmeester. Later, toen het werk zoover ge-

vorderd was dat men de relieken zou gaan insluiten, wjdde de koning

zijn rijk aan den Buddha, met deze woorden: Dnemaal wijdde ik mijn

rijk aan den Verlosser, den Meester, den drager van het drievoudige

zonnescherm, van het zonnescherm der goden, dermenschen, der eeuwige

verlossing. ^

In de S''' en T''' eeuw toen Fa Hian en Hiuen Thsang het heilige land

der Qakyazonen bezochten , was Indië nog rijk aan Dagobs of andere

Stüpa's waarvan tegenwoordig slechts de puinhoopen worden tei'uggevonden.

Dat is o. a. het geval met de Stüpa's van Sarnath bij Benares en van

Qrdwasti. Uit de niet zeer volledige beschrijvingen moet men opmaken

dat die gebouwen meer op ronde torens dan op iialfronden geleken . en

in allen gevalle waren het geen Dagobs , maar gebouwen o|igeiicht ter

vereeuvnging van eene of andere gewichtige gebeurtenis uit het leven van

den Tathdgata of van andere heiligen. Niet alleen voor personen, histo-

rische of denkbeeldige, werden zulke torens opgericht, rnaar ook ter cere

van dingen, zooals het Abhidharma-, Winaya- en Sïitra-Pitaka. '

' Zie Leemans Boro-B. 391 en de daar aangehaalde schrijvers.

> Mahiwansa 175, 190, 19:!.

' De symboliek dier drie zonneschermen is te duiileiijk il:in dat ze cenigc verklaring

zou vereisehcu.

* Travels 57. Hiuen Thsang Mum. I, 2(19 vermeldt deze bijzonderheid niet, en zegt

dat de beoefenaars van den Abhidharma te Mathuril C,'iriputra met offeranden eerden ^ die van

den Winaya daarentegen Uplli , en die van de Sfltra's Pftrijamaitrllyantputra , van welke

heiligen de relieken in Strtpa's te genoemder stede bewaard werden.
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Hef is opincikclijli dat de Chineesche pelgrims geen gewag maken van

de in hun «ooit zoo intiiumtende Stiipa's van Bharhut en Sanchi. Men

zou geueigtl zijn uit hun stilzwijgen op te maken dat die heiligdommen

reeds in lunnie dagen in verval waren. Bijzonder vreemd zou zulks niet

wezen; Hiuen Thsang vei'haalt zelf hoe in Gandhara, een land waar een-

maal het geloof zoo bloeide, een duizendtal kloosters woest en ledig was

en het meerendeel der Stnpa's in puin gevallen. ' In hetzelfde koninkrijk

te Peshawer bevond zich nog in de i'^' eeuw de bedelpot van den Buddha

;

ruim twee eeuwen later, toen Hiuen Thsang de plaats bezocht, was de

reliek weggevoerd en waren er van den Stüpa, welke de reliek geborgen

had, slechts puinhoopen over. - In de nabijheid stond een wijdvermaarde

Stüpa opgericht door koning Kanishka, volgens de .voorspelling van den

Meester. Toen deze namelijk eens, in vroeger dagen, door genoemd land

reisde, .sprak hij tot zijnen gezel Ananda aldus: »Vierhonderd jaar na

mijn Nirwana zal er in dit rijk een machtig koning, met name Kanishka

zijn, die op deze plek een heiligdom zal oprichten." De voorspelling werd

vervuld; onder de regeeiing van Kanishka verrees daar ter plaatse een

tempel en een .Stïipa , welke 10 schepels i-elieken bevatte. Deze toren

werd gehouden voor den hoogsten in geheel Indië ; hij mat meer dan

470 voet volgens Fa Hian. ' Toen Hiuen Thsang te Peshawer kwam,

was het gebouw juist door brand beschadigd geworden; reeds driemaal

had het daardoor geleden. Als men bedenkt dat Kanishka in de eerste

eeuw onzer jaartelling leefde, zoodat er tusschen zijne regeering en den

pelgrimstocht van Fa Hian weinig meer dan drie eeuwen liggen, is het

niet te verwonderen dat de laatste het gebouw nog in ongeschonden staat

gekend heeft.

Niet ver van Peshawer, te Pushkalawati, waren ettelijke Stüpa's die,

om verschillende redenen, zeer merkwaardig waren. Een er van was

gebouwd door Agoka op de plaats, waar (Jakya in eene zijner praeëxisten-

' Mem. I, 105.

» Travels 36; Voy. des Pèl. B. II, 106.

' Travels 34; vgl Voy. des Pèl. B. I, 84; II. IOC.
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ties als Boilhisatwa zich nog op denord toelegde en zijne twee oogen als

aabiioes weggaf. Twee andere verdienen eene bijzondere vermelding,

omdat ze gesticht waren door de goden Brahma en Indra, en wel bij

voorbaat. Ze muntten uit door buitengemeene fraailieid on bestonden uit

allerkostbaarst gesteente. Ongelukkig veranderden die edelsteenen, na

het Nirwana des Heeren, in gewone steenen. Toen de pelgrim, aan

wien we dit bericht te danken hebben, deze gedenkteekenen van godde-

lijken geloofsijver zag, lagen ze in puin. Een vierde Stüpa eindelijk mag

niet met stilzwijgen voorbijgegaan worden, omdat de Tathagata op de

plek van het heiligdom indertijd des Duivels Moer, die kleine kinderen

verslond , van die kwade gewoonte had afgebracht. '

Soortgelijke groote daden van den Tathagata of Bodhisatwa, welke de

overlevenng gedurende millioenen van jaren trouw en onvervalscht aan

het nageslacht had overgeleverd, waren zoo taliijk, dat het niemand ver-

wonderen kan bij de pelgrims telkens gewag te zien gemaakt van Stïipa's

ter herinnering aan zulke feiten opgericht. Bij 't oude Sinhapui'a, eene

plaats die de geleerden met het hedendaagsche dorp Manikiala tussclien

Hasan Abdal en Jhehun vereenzelvigen, stond er een Stupa op de plek

waar de Bodhisatwa uit barmhartigheid het bloed van zijn lichaam had

opgeofferd om een hongerigen tijger te voeden. De plaats droeg nog in

de dagen van Hiuen Thsang de onmiskenbare sporen van hetgeen daar

eenmaal voorgevallen was: want zoowel do grond, als het gi-as en do

struiken vertoonden eene lichte roode tint, alsof zo met bloed geverwd

waren. - i)it is, volgens hot gevoelen dor oudhoidkenners, do grooto

Stüpa van M^nikiila, welks ontdekking liet sein heeft gegeven t<il do zoo

ijven'ge en belangwekkende nasporingen oj) hot gebied der Indische ar-

chaeologie. Behalve den grooten Stüpa vindt men te Mdnikiala nog de

overblijfselen van 14 kleinere gebouwen van dezelfde soort en van i .'j

klooster.s. * Zooals uit de vond.'jten bij 't openen dezer monumonloii ge-

' Voy. des Pel. B. II, 120.

' Mém. I, 161; TravcU 32.

' De eerste die de aandacht op deze overblijfselen richtte was l'';li)hinstone in ISIO; eerst
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bleken is, dagteekenen ze van den tijd van Kanishka of later, want men

heeft er munten en opschriften met den naam van dien koning, alsook

Romeinsche munten van Caesar en Antonius ontdekt.

De verdiensten van Kanishka zelven ten aanzien van den bouw van

Stüpa's en kloosters, hoewel groot en als zoodanig door de Chineesche

reizigers met lof vermeld, konden niet wedijveren met die van Aijoka,

aan wien men schier alle gewijde Buddhistische gebouwen in Hindustan

toeschreef De overlevering zegt dat die vermaarde koning, ten einde de

overbekende 84000 Dagobs te kunnen Ijouwen, begon met eerst tabula

rasa te maken van hetgeen er bestond. Na het Nirwana waren de re-

lieken van den Tathagata in acht porties verdeeld en over elke was een

Dagob opgericht. Die nu stonden Afoka in den weg, en hij slaagde er

inderdaad in, er zeven te verdelgen. Slechts één werd op wonderdadige

wijze gered, namelijk de reliek-toren van Ramagrama. De Naga die het

heiligdom bewaakte nam de gedaante aan van eenen brahmaan en voerde

den koning mede naar zijne woning, waai hij hem zijne gereedschappen

en toestellen voor godsdienstig gebruik toonde , en zeide : Zoo gij mij

hierin kunt overtreffen
,

ga dan gerust den Stïipa afbreken ; ik heb er

vrede mede. De koning zag dat het gereedschap van niet-menschelijk

maaksel was, en keerde huiswaarts zonder zijn voornemen ten uitvoer

te brengen. ' De bedoeling van deze gelijkenis of dit allegorisch inge-

kleed historisch feit ontsnapt ons, maar het is oogenschijnlijk iets meer

dan een laf vertelseltje dat men den pelgiims vertelde.
^

Da 1830 werden zij onderzoclit door de Genera.ils Veiitiira en Court, door Masson e. a.

Zie Wilson, Ariana Antiqua 55; Ventura en Prinsep in Journ. As. Soc. Béng. III, 313;

ald. Court 56fi. Vgl. Arcli. Surv. XIV, 1. Over de heilige touwwerken van N.W. Indië

in 't algemeen te vergelijken Wilson's bovengeiinemd werk, en Ritter, die Stupas oder die

arcbitectonisrhen Ueiikmale an der indo-bactrischen Küuigsstrasse.

Travels 90; Voy. des Pèl. B. 32G v>g. en 420; Mahawansa 185. Er zijn eeuige

onderlinge afwijkingen in de twee lezingen der geschiedenis; Hiuen Thsang Terwart A^oka

met Ajatayatru; of zou de vergissing slechts schijnbaar zijn en den sleutel bevatten van een

historisch feit? fa Hian zegt ergens (Travels 127) dat A9oka eens, als kind, (^Sk7a ont-

moette. Deze legende komt herhaalde malen voor, o. a. in Diwya-Awadana, bij Burnouf

Introd. 399 , zoodat de Chineesche reiziger zich niet vergist heeft.

2 Zou er soms mede bedoeld zijn dat A9oka besloten had allen eeredienst af te schaffen.
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Deze eenigst overgeblevene der acht oude Dagobs ' genoot begrijpelijker-

wijze bij de Buddhisten van alle landen het hoogste aanzien, en was een

druk bezochte bedevaartsplaats, niettegenstaande de streek lieinde en veire

woest lag. Evenzoo was het gesteld te Ka]iilawastu , waar meer gedenk-

teekenen in den vorm van Stupa's te vinden waren dan menschen. ^ Een

akelig eenzaam oord was ook Kncanagara. Pali Kusin^ra, o>idtijds de

hoofdstad der Malla's, zoo het heet, doch in de 5'*'= en 7'''^ eeuw schaars

bevolkt. Daar, op de plek waar de Tathagata tusschen de Salboomen

het Nirwana was ingegaan, was er een klooster met een beeld, en in

de nabijheid vond men eenige Stupa's en kloosters, ' op de plekken waar

de legende de gebeurtenissen der laatste dagen en onmiddellijk na de ver-

branding van het lijk laat voorvallen.

Aan gindsche zijde van den Ganges, in Magadha, de bakermat van

het Buddhisme, waar de namen van Gaya, Rajagrha, de Nairafijana,

Uruwilwa , het Bamboebosch , ons de liefelijkste tooneelen uit het leven

van den Gotamide in 't geheugen terugroepen, ontbrak het natuurlijk

niet aan heilige plaatsen , doch het aantal Stiipa's was niet gi'oot. Rijker

was liet land aan kloosters, en vooral aan overleveringen. Voor 't overige

waren eenige plaatsen in Magadha, o. a. Gay^, nog wel zoo heilig voor

de heidensche Indiërs als voor de Buddhisten , hetgeen aan Hiuen Thsang

niet onbekend was. *

De beroemdste Stiipa op C'eilon was de Groote Stiipa, Maha-thüpa , d!e

ten N. van de hoofdstad Anui'^dhapura over een voetin(h'uk van don

Tathagata was opgericht. Dit 470 voet hooge gebouw was versierd met

bij edict, doch zich liet overreden door eeneii gccsfelijkc om ten minste een gedeelte der

oude religieiisc gebruiken te behouden, al was het maar ter wille van het lagere volk?

' Eigenlijk was er nog een tweede eenigste Stfipa van de 8 ontsnapt — niet aan de ver-

woesting, maar aan de makers van bovenj.'enieldc legende, want in 't land der Mallu's stond

nog in de 1'' eeuw de StAjia door den Brahmaan Drona opgericht; het heiligdom heette in

de wandeling Dropa-Stfliia; Voy. des Pèl. B. II, 383; v^'1. Burnouf Intr. 372.

> Travcls 85; Voy. des Pèl. B. 309.

' TraveU 93 ; Voy. des Pèl. B. 334.

' Mem. I, 460.
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goud en zilwr en Hunkerde van allerlei edelgesteente. ' Bij de grond-

vesting van dit heiligdom nooiligde koning Dushta-Gamani voorname Paters

uit alle oorden van Indië, die dan ook met een talrijk gevolg overkwamen

en de plechtigheid bijwoonden. Eerst liet de vorst den omtrek van het

heiligdom afbakenen en legde eigenhandig den eersten steen , in het

midden. Daarop betuigde hij zijnen eerbied aan de verzamelde geeste-

lijken, bovenal aan Priyadarcin uit Qrawasti. Deze vatte dan het woord

op, om eene heilspreuk uit te spreken en den koning de Schrift te ver-

kondigen. Daarna wendde hij zicli tot de saamgeschoolde schare en pre-

dikte , met dien gevolge dat verscheidene geestelijken eenen hoogeren trap

van heiligmaking bereikten. Met eene uitnoodiging van den vorst aan

de vergaderde geestelijken om tot aan de voltooiing van het gebouw van zijne

gastvrijheid gebi'uik te maken, eene uitnoodiging waaraan slechts een deel

der vreemden voldoen kon, was de inwijding van het terrein afgeloopen.

Een van de eerstvolgende werkzaamheden was de bouw van den Dagob.

In het midden van dit uit kostbare zelfstandigheden vervaardigd heiligdom

werd een Bodhi-booni van edelsteen aangebracht, met eene verhevenheid

aan de oostzijde , waarop het beeld van den Buddha prijkte in de houding

waarin laj zat toen bij Uruvvilwa het licht der wijsheid in hom daagde.

Naast hem stond eenerzijds Brahma, met een zonnescheim , anderzijds

Indra, geheel in overeenstemming met de histoiische berichten in een

der oudste boeken van den Pali-canon, die, zooals men weet, veel authen-

tieker is dan de Noordelijke, hoewel beide hetzelfde vertellen. Om de

vergischte i'eliek te bekomen, werd de zestienjarige Senior Sonottara ^ af-

gezonden om zich van de reliek, die bij de Naga' s bewaard werd , meester

te rnaken. De zestienjarige, listig als een tweede jonge Mercurius, had in

een oogwenk de reliek in zijne macht en bracht die naar den tempel. De

reliek werd in het kastje gelegd en nam op verzoek van den koning het

' Travels löü. Vgl. Kuighton in Journ. As. Soc. Beug. XVI, 222.

' Lassen, Indiscie Alterthumskunde 3, 425, maakt de opmerking dat niemand beneden

de 20 jaar priester mag worden, dns op zestienjarigen leeftijd geen geestelijke, noch minder een

Senior kan wezen- üe opmerking is op zich zelve beschouwd volkomen juist, en het verhaal

een verdichtsel , doch het is de vraag of er in de werkelijkheid geen uitzonderingen voorkwamen.
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voorkomen van den Eiiddha aan, zooals deze er uitzap: V)ij 't bereiken

dei- volkomen verlichting. Gedurende eene week droeg Diishta-Gamani

zijne heerschappij over aan de reliek, welke inmiddels dooi- het volk v;er(\

aangebeden. Op den achtsten dag werd de cel door een steen gesloten. '

Andere Ceilonsche Dagobs, die thans nog een deel van hun ouden luister

bewaard hebben, zijn die van 't Jetawana-klooster, 269 voet hoog, en

de Thüparama. ^

De Dekkhan had ook zijne Dagobs, en daaronder zeer merkwaardige,

zooals de overblijfselen van den Stüpa van Amrawati bewijzen. ' Of men

<lit bouwwerk vereenzelvigen mag met het klooster van Awarapila, waar-

van Hiuen Thsang spreekt. ^ gelijk sommige geleerden veronderstellen, is

ietwat twijfelachtig. Hij bericht dat het klooster in vervul en geheel ver-

laten was, en het zou wel kunnen wezen dat de Dagob toen reeds een

puinhoop was, zoodat die zijne aandacht niet getrokken heeft. Wie zou

die ook daarop gevestigd hebben , daar hot klooster niet meer bewoond was ?

De berichten der Chineesche reizigers behelzen veel wetenswaardigs ten

opzichte van de hoogte , het materiaal en de versieringen der Stüpa's

,

doch zijn niet voldoende om ons den juisten vorm van al die gebouwen

te leeren kennen. Vei-inoedelijk hadden niet alle Dagobs de gedaante van

een half ei, op een onderlaag rustende; sommige zullen het fatsoen van

een klok of pyramide of hooge stolj) gehad hebben , want al deze fat-

soenen komen eldei's voor. Verscheidene Dagobs in Achter-Indië vertoonen

zich als op zich zelf staande kegels of pyramiden, te midden van rondom

opgetrokken kapellen. Zulk eenen vorm had o. a. de Dagob van Pagan; ^

het gebouw stond op een vierkanten onderbouw, met twee vierkante

vleugela, één aan elke zijde. Dit heiinnerl aan de twee vleugels van den

vogel bij het gemetselde vuuraltaai'. In Ava staan de kegelvormige Da-

' Mahawansa 172, virg ; Lassen t. a. p. ; vgl. Dijiaw. 19, 2— 10.

' Hardy E. M. 220; Knighton in Joorn. As. Soc. Béng. XVI, 217 eu224, i'1. Ileii Hl

' Beschreven door Fergusson in iliens Tree and Serpent VVorship, en llist. of Ind.

Archit. (1876); door Burgess in diens Notes on the Amariivati Stï\pa.

• Mem. II, 111.

' Zie de hontsnedri In .lourn. Uoy. As Sor. fV , 424 {New series).
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göbs, uit eene dichte massa van gemetselde steeneii opgetrokken, meestal

op een hoog terras , terwijl zich op den top een uitgespannen zonnescherm,

uit verguld ijzeren vlechtwerk bestaande, verheft. De prachtige Shwe-

Dagon te Rangoon beantwoordt aan deze beschrijving, met dit onderscheid

dat de onderlaag een achthoek is. ' Men behoeft zicli slechts in plaats

van een kegel een hooge stolp voor te stellen, rustende op een acht-

kantige onderlaag, en inen heeft de Lingam. Het is daarom geen won-

der wanneer de Hindu's van Gaya de kleine opgedolven modellen van

Stüpa's grif weg voor Lingams houden ^, wier verwantschap met de

reeds in Wedische geschriften genoemde Sürmi , en de obelisk der Egypte-

naren moeielijk te loochenen is.

Het ligt buiten ons bestek hier uit te weiden over andere Buddhistische

reliektorens, zooals er in Siam en op Java aangetroffen worden, en -waarin

men te recht of te onrecht wijzigingen van den halfeivormigen Stüpa ge-

zien heeft. ' Alleen zij ter loops opgemerkt dat de bouwwerken van

Cambodja, o. a. te Angkor Wat, waarin men iets specifiek Buddhistisch

meende te ontdekken
,
gebleken zijn meerendeels van Qiwaietischen oor-

sprong te zijn.

De opgravingen die te Manikiala en elders ondernomen zijn geworden

oni het inwendige der Dagobs te onderzoeken, hebben veel aan het licht

gebracht wat voor oudheidkunde en geschiedenis van groot belang is. Bij

de opening van een Dagob in Raigam Korle op Ceilon, welke in 1820

onder toezicht van Layai'd geschiedde, vond men in het Ijinnenste een

vierkant gemetseld celletje. In het midden hiervan stond een steenen urn

met een deksel van hetzelfde materiaal. De m-n bleek een stukje been

en eenige dunne plaatjes goud te bevatten; voorts enkele ringen, drie

1

' Huntcr Gazetteer VIII, 303. Het heiligdom zou opgericht zijn in 588 vóór Chr. door

twee gebroeders, kooplieden, die van Gautama eenige haren als relieken ontvingen. Klaar-

blijkelijk zijn dit onze oude bekenden Trapusha en Bhallika, die, ongelukkigerwijze, in 't

Noordland woonden, hetgeen niet precies op Rangoon toepasselijk is.

' Cunningham Archaeol. Survey III, 87.

' Wij verwijzen den lezer naar Leemans Boro.B. en de op bl. 393 aldaar aangehaalde

werken.
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paarlen, kristallen en kornalijnsteenen kralen, stukjes robijn, saflier en

glas; eene kleine pyramide van cement, enkele beeldjes van den heiligen

Naga in klei; eindelijk twee lampen, de eene van koper, de andere van

klei, van het fatsoen zooals men die op Ceilon nog heden gebruikt. '

Ook te Manikiala ontdekte men binnen in den Stüpa. op ongeveer

10 voet beneden den beganen gi'ond, eene vierzijdige gemetselde cel,

waarop een steenblok , met incripties voorzien . als deksel aangebracht was.

In het midden van de cel stond eene ronde koperen urn of doos, waarom

heen acht muntstukken symmetrisch nedergelegd waren. De urn , welke

van een linnen doek omwikkeld was, besloot eene zilveren ditto; de ruimte

tusschen beide was aangevuld met een omberkleurig deeg. Het zilver

was zóó bros geworden dat, toen men de zilveren urn uit die van koper

wilde lichten, de bodem aan het bruine deeg bleef vastkleven. Binnen

de zilveren doos was er nog een veel kleinere van goud , welke Romeinsche

zilverraunten en vier kleine goudstukjes van de Grieksch-Bactrische of

Indo-scythische type bevatten; alsook vier jiaarlen en twee edelsteenen. ^

Men wil de opmerking gemaakt hebben dat bij Stüpa's de sporen van

hooge oudheid het zeldzaamst zijn, naarmate overblijfselen van beenderen,

asch, haren, enz. er het overvloedigst in aangetroffen zijn geworden.

Deze uitkomst is wellicht toe te schrijven aan de onvolledigheid der waar-

neming, hoezeer ze op zich zelf niets onverklaarbaars heeft.

4. BEELDEN EN TEMPELS.

Op de beeldhouwwerken van 15hiuhut imtljri'ken afbeeldingen van den

Buddha ten eenenmale. Dat is niet te wijten aan toeval , want zi-lfs daar

waar de tegenwoordigheid verondersteld wordt, iuMïfl ini;n hem niet in

beeld gebracht. Een der tafereelen ' stelt voor AjMafatru in aanbidding

Hardy E M. 221.

' Conrt en Prinsep t. a. p In zulke urnen (?f donzen werden Je relieken bewaard ; als

bijzonder prachtige roemt Hiuen Thsang (Mém. I, 102) die waarin stukken van den sehcdcl,

de oogappels, euz. van den Tattifigata besloten waren.

> Cunningham S. of Bh. l'l XVI.
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geknield liggende voor de voetspoi'en des Heeren; toch zegt het liijschrift

in de meest ondubbelzinnige wijze: »AjÉltafatru brengt aan den Heer zijne

hulde (of: aanbidding)." Dit is niet het eenige voorbeeld: een ander

inaal ' ziet men de heilige voetsporen, gekenmerkt door het zonnerad
,

afgebeeld onder aan een troon of altaar, waarboven zich een met festoenen

behangen zonnescherm uitbreidt. Een voornaam persoon ligt voor liet

altaar op de knieën en raakt met zijne handen de voetsporen aan. De

oudste rotstempels van Westelijk Indië. die stellig van ietwat latere dag-

teekening zijn dan het heiligdom te Bharhut, missen insgelijks alles wat

naar eene afbeelding van den Heere zweemt.

Deze feiten, die licht met andere vermeerderd zouden kunnen worden,

pleiten ten zeerste voor het gevoelen door sommige geleerden ^ uitge-

sproken, dat ile \ereering van Buddhabeelden eerst lang na Afoka in

zwang zou gekomen zijn. Ook hjken de legenden over den oorsprong

der eerste afbeeldsels van den Tathagata van betrekkelijk Uiteren tijd te

dagteekenen: ze zijn daarenboven tegenstrijdig, al laten zich enkele

mythische trekken zonder moeite verklaren. Het Diwya-Awadana verhaalt

dat koning Bimbisara eens van zijnen nabuur, koning Rudrayana. een

geschenk ontving van zóó hooge waarde, dat hij verlegen was, hoe het

te beantwoorden. Ten einde raad wendde hij zich tot den Heer , die

hem den raad gaf het beeld des Tathagata's op doek te laten brengen

;

doch dat was eerder gezegd dan gedaan , want de Tathagata's zijn moeie-

lijk te genaken. ^ Koning Bimbisara noodigde nu den Heer bij zich ter

maaltijd, opdat de schilders de gelegenheid zouden hebben den Heer te

conterfeiten. Dan de Buddha's zijn wezens zóó heerlijk, dat men zich

nooit in hun aanblik kan verzadigen, en dien tengevolge konden de

schilders nooit het rechte oogenbKk treffen. De Buddha, dit bespeurende.

' Cunningham t a. p. en 114.

' Fergusson , Joiirn. R. As. Soc. VIII, 43 (New series); Senart Essai 367; Koeppen

Rel d. B 407.

' Dat is zeer juist, in elk opzicht; want de zon is te vurig om er een nauwkeurige af-

beelding van te maken: als inwendig liciit, als huddlii^ is de Biuldha volstrekt onzichtbaar.
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beval toen een doek te brengen, liet er zijne afschaduwing op vallen en

zeide tot de schildei's : Vult op deze schets de kleur in , en schrijft dan

daaronder de drie belijdenisformulieren, de zedelijke voorschriften en de

twaalfvoudige reeks van oorzaken en gevolgen. ' — Hieruit leeren we:

'1. dat men om een beeld van de zon te ontwei'pen best doet haar af-

schijnsel op een efTen oppervlakte van water, kwik of dgl. waar te nemen;

'2. dat wij aan de zon te danken hebben de indeeling van den tijd , in

verleden, heden en toekomst, aangeduid door Buddha of Schepper,

Dharma of de phaenomenale wereld, en Sangha. de alvergarende Dood;

dat wij aan die zelfde zon, den tijdmaker, te danken hebben de zedelijke

voorschriften die door de ondervinding van eeuwen proefhoudend zijn ge-

bleken; eindelijk dat wij 't aan den luisterrijken Buddha, evenzeer als aan de

maan, aan Bimbisara, verschuldigd zijn, dat de telkens weêrkeerende jaar-

kring in 12 maanden verdeeld is, welke onophoudelijke wenteling van

het rad des geloofs ons predikt : »al wat ontstaat vergaat" , de kenspreuk

der Yogins ;
^ 3. dat er in den tijd toen de zooeven medegedeelde alle-

gorie werd opgesteld geschilderde Buddhaflguren , voorzien van stichte-

lijke onderschriften, bestonden.

Over het ontstaan van houten en gouden beelden des Heeren bestaan

ook allegorische of inythisclio verhalen, in onderling afwijkende lezingen;

ze zijn belangrijk genoeg, mits men er geen «historische kern" in zoeke

Fa Hian hail de volgende lezing te ^'r^wasti gehoord. '' Toen de Heer —
na 't groote mirakel te genoemder stede — voor drie maanden verdwenen

' Bamouf Introd. S41.

» Vlpannam nirvdhyate. I)c Indische Yoga zal die kenspreuk evenmin hébben \litgc-

vonden, als Sallustius zijn omnia orta oeciduni ei aucta aenesamt, want de cosniologiscli-

niythologische ondergrond van dien philosojihischen stelregel is duidelijk
;
trouwens de ganfche

Indische philosophie is niets anders dan eene pathologische ontwikkeling van de mythologie.

Doch de spreuk drukte de hoofdrichting van de levensbeschouwing van den Yoga uit, even-

als het jravTa pei die van Herarlitus, geheel afwijkend van de Sftnkhya's, die met de Eloaten

te vergelijken zijn; zie de korte, maar treffende opmerking van den rammentaar op Nyilya-

Sfltra l, 29. Dat de Buddhisten dezelfde kenspreuk hebben, sleinpcll ze lot navolgers van

deu Yoga.

' Travels 75
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was, 0111 in het Paradijs der goden zijne moeder iu den Dharma te onder-

wijzen , voelde koning Prasenajit zulk een verlangen om den Meester te

aanschouwen dat hij fllens beeld maakte uit geel sandelgoud en het op

diens ledigen troon plaatste. Toen de Heer, van het Paradijs terugge-

keerd, in den Wiliara kwam, stond het beeld terstond van den zetel op

om hem te gemoet te gaan, doch de Buildha zeide: ))Keer naar uwe

plaats terug. Na mijn Nirwana zult gij tot model dienen voor de beelden

welke de vier scharen van mij zullen maken." Hiuen Thsang vertelt

nagenoeg hetzelfde, doch van koning Udayana. Deze namelijk was liet,

die uit verlangen om den Heer te aanschouwen Maudgalyayana veraocht,

door wondermacht eenen bekwamen kunstenaar in den hemel te doen

opstijgen, opdat de man daar den Buddha zou kunnen gadeslaan en diens

beeld in hout snijden. ' Zoo geschiedde. Toen de Tathagata, op de

aarde teruggekeerd, zijn beeltenis zag welke van den zetel opstond, zeide

hij op vriendelijken toon: »Zijt gij moede de menschen te verlichten?

Blijf uw licht verspreiden en leid het verste nageslacht." De Tibetaansche

levensbeschrijving stemt in hoofdzaak liiermede overeen ; de woorden waar

het op aankomt luiden daar: De koning van Benares , Udayana, denkende

aan den Heere, liet uit geel sandelhout diens beeltenis vervaardigen. ^

De Singhaleezeen weten dat bij het leven van den Gotamide een beeltenis

van hem gemaakt is op last van den koning van Kosala, ' dus van Pra-

senajit. Hiuen Thsang vermeldt dat koning Prasenajit, op het bericht

dat Udayana een beeld van den Buddha uit geel sandelhout had laten

maken, ook een beeld van hetzelfde materiaal liet vervaardigen, en wel

bij dezelfde gelegenheid. * Dit herinnert aan een bericht van de Chineesche

encyclopaedie , volgens welke de koning van Perzië een standbeeld van

' Mém. I , 284. Eene Chineesche eneycluiiaedie zegt dat het beeld van {roud was.

' Schiefner , Tib. Lebensb. 273. Elders in hetzelfde werk, 235, wordt Udayana koning

van Kau^ambï geheeten.

' Hardy E. M. 199.

' Me'm. 296.
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ilen Buddlia uit goud liot niakoii. zoodi'a hij vernomen iiud d;it Udavana

zulk een beeld bezat. '

\Yat de Buddhisten van Huddha zeggen, vertellen de Jaina's van den

Jina, ook bekend ondei- den naam van Wardliainana en den titel van

Mabawira. Toen de Jina op aarde verwijlde, heerschte koning Udavana

in het land Sindhu-Sauwira; hij ondielsde de leei' van Mahawira . en liet

een beeld van hem maken uit geel sandelluiut. Om het bezit van dit

beeld werd een groote oorlog gevoei'd tusschen Udavana en koning Pra-

dyota, welbekend uit de geschiedenis van Jiwaka. -

Bij de opgravingen te Mathura zijn ei- onderscheidene heelden , zoowel

van dun Jina Wardhamana, als van den Buddha aan het liciit gebracht,

welke vooi'zien zijn van een onderschrift mot nauwkeurige dagteckening, '

Jammer dat men vooralsnog ten aanzien van 't begin der daarop voor-

komende jaartelling in twijfel verkeert; intusschen is het zoo goed als

zeker dat die overblijfselen niet hooger opklimmen dan tot de eerste eeuw

na Chr. en enkele er van in de tweede eeuw vallen. Naardien hel niet

te veronderstellen is dat de beelden te MathuiA ontdekt de alleroudsten

zijn, mag men gerust aannemen dat er reeds een gei'uiiuen tijd vóór

den aanvang onzer jaartelling Buddhabeelden vereerd werden, .la, jnen

kan verder gaan en beweivn dat het model der Buddhabeelden . althans

dei' staande, reeds lang vóór de stichting der Orde in Indië Ijestond. Bij

de opmetseling namelijk van hot Wedische altaai' uit haksteenen, waar-

over bereids gesproken is, uioe.st hij de legging lier eei-ste laag, de

' Ue verklaring van lieze fabel is onzeker; vermoedelijk wordt er op bedekte wijze mee

te kennen gegeven dat Mithra eu Buddlia beide de gulden zon zijn en op hetzelfde nucr-

komcn. Een zittend IJudilhabeeld , opgcdolven uit de puinhoopen van een tempel bij Kabiil,

vertoont vlammen die van de schouders ojirijzen; Joura As Soc. Bengal III, PI. XXVI
;

Prinscp (ald. p. 455) merkt d.iaromtrent op: The lambent llainc oei the shouldcrs is a peeu-

liarity not observed in any image or drawing of Buddha that I have secu It seeins to

denote a Mithraic tingc ii: the local faith. The solar dise or glory behiud the fignre is a

pomraon appendage to sacred persons in cvcry creed.

" Cunningham Arcliaeol. Survey III, 47.

Cunningham Archaeol Survey III, 30—37; de .liuabccldcn zijn verreweg de tiilrijkste

II 11



162 D E S A N G II A.

priester, uit naam van den lironger des offers, het volgende verrichten. '

Met het gelaat naar de streek waar de zon opkomt gekeerd, legt hij op

een bos gras ^ in het middelpunt een lotusblad, hierop de vroeger aan

den hals gedragen goudplaat, en hierop weder een rechtopstaanden )>man

van goud" met het gelaat naai- het Oosten .
^ onder het zingen van den

psalm aan den Purusha, of van dien aan den Glansrijke. Daarop blijft de

priester eene poos stilstaan, terwijl de brenger des offers het beeld eer-

biedig zijne hulde bewijst niet drie spreuken ter bezwering van de Slangen.

üe sgouden man" wordt uitdrukkelijk verklaard als het zinnebeeld van

Prajapati, van Agni en van den brenger des ofi'ers, * d. i. van de drie

openbaringen van 't eeuwige en in wezen ééne licht. Prajapati, de Heer

der Schepselen, is Brahma de Schepper, en vertegenwoordigt als zoodanig

het verleden; de Buddhisten noemen hem Buddha. Agni, in engeren

zin het aardsche en atmospheerische vuur, vertegenwoordigt het tijdelijke

en ondermaansche , de wereld der verschijnselen, het tegenwoordige; de

Buddhisten noemen de phaenomenale wereld Dharma. De brenger van

het offer is de inensch zelf, wiens ware wezen bestaat in 't inwendige

licht, het onsterfelijke in hem volgens de Oudindische begrippen. Voor

het onsterfelijke zijn bij de Buddhisten en andere secten de onsterfelijken,

de vergaderde afgestorvenen in plaats gekomen. Of de vereeniging van al

de dooden onsterfelijk, amrta, genoemd werd, omdat zij nooit meer

sterven konden, omdat de dood eeuwig en onsterfelijk was, of omdat zij

een eeuwig leven deelachtig werden, deed niets ter zake; in beide ge-

vallen kon men den Sangha, de vergaderden, beschouwen als het zuiver

geestelijke. Het mansbeeld is van goud, omdat » Prajapati van goud"

is; ^ hij is het, in de oudste naturalistische opvatting , als zon. Natuurlijk

' Weber Ind. Stud. 13, 248, en de daar vermelde bronnen.

' Uit dezen priester is ontstaan de man die den Gotamide , toen deze voortschreed om den

zetel der Kennisse te bestijgen, acht handen vol gras gaf; D. I. bl. 64; vgl. Lalita-V\^. 357.

° Ook de Bodhisatwa ging met het gelaat naar "t Oosten si

de Groote Man (Maha-purusha) goudkleurig, zooals ieder weet.

" Weber Ind. Streifen 1, 60 vg.

' (j'atapatha-Brahmatia 10, 1, 4, 9; vgl. 10, 1, 3.
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moet dus Buddhii ook goudkleurig zijn: wij weten dal hij zich door eene

schoone goudkleur onderscheidde, beludve toen hij omstreeks den kortsten

dag uitgeput van het vasten aan 't einde der ijaau nederzeeg; toen was

de kleur geheel vaal geworden. Vandaar dat het eerste standbeeld van

den Buddha van goud was, en het is zeer natuurlijk dat in nabootsing

daarvan nog do meeste Buddhabeelden van goud , of veignld , of althans

geelkleurig zijn. Doch behalve den zichtbai'en Brahnia is er een onzicht-

bare, in den mensch, de Logos. Een der namen is Buddha, de bewuste,

of Muni, de ziener, de denker; of, zoo men wil, Buddha is de verper-

soonlijkte Buddlii, bewustheid, verstand, geest. Zoo men dezen onzicht-

baren Brahma of Buddha de goudkleur toeschrijft, dan is het óf om sym-

bolisch de eenheid in wezen, welke tusschen uit- en inwendig licht,

tiisschen de twee scheppers van alle dingen, bestaat, aan te duiden, óf

omdat, zooals het ^'atapatha-Brahmana zich uitdrukt: »de levensgeest goud" is.

De slotsom waartoe de voorgaande beschouwingen ons leiden is deze,

dat de eerste Cakyazonen , in zooverre als zij Yogins, wijsgeeren waren,

als hoogste voorwerp eener geestelijke vei'eering den onziciitbaren Buddiia

vereerden, in Inuine phraseologie: den Tathagata die 't Nirwana bereikt

heeft; ilat zij evenwel, tei- aankvveeking van piëteit, het verziimelijken

van eene idee of een ideaal niet volstrekt afkeurden ; mot andere woorden,

dat zij precies hetzelfde deden wat alle Indische wijsgeeren sedert minstens

2500 jaar gedaan hebben. l)erlialv(! , de afwezigheid van afbeeldingen

des Heeren te Llliarhut «ni elders is niet voldoende om te bewijzen dat

alle Buddhisten h\ den onderen tijd geeno afbeelding van den Meester

duldden. Zooveel is zeker, dat de Buddhabeelden ten nauwste samen-

hangen met de vereering van Brahma of den Purusha; en veider, dat

de afwezigheid van afbeeldingen des Meesters, juist op de oudste monu-

menten , onverklaarbaar is , indien de ingewijden den Buddha voor zekeren

mensch gehouden hadden: waarom zou men dien niet afgebeeld hebben,

zoo goed als Ajitafatru en 1'iasenajit , en een tal van goden en godinnen?

Aan de noodige verbeeldingskracht ontbrak het den beeldhouwers niet,

want men vindt te IJharhut den Bodiiisatwa, op 't oogenblik dat bij in

11*
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lil' zijili' zijner moeder zal l)innendi'ingpn , vooi'gesteld in den vorm van

eenen olifant , zooals behoort. '

Eene korte, maar klas.sieke beschrijving hoe een Buddhabeeld volgens

de regelen der kunst moet gemaakt worden , treden wij aan in eenen

heidenschen sclirijver van de 6'''' eeuw. - Hij zegt: »Buddha moet op

een lotuszetel zitten , als ware hij de Vader dei' wer'eld (Brahma) ; zijne

handen en voeten moeten gemerkt zijn met lotussen; hij moet zeer korte

hai'en hebben en een kalm gelaat." Opmerkelijk is het dat een der

oudste van de tot nog toe opgedolven Buddhabeeldjes '' tot onderschrift

heeft: «Beeld van den Heere, den Oudvader" {Bhagawato Pitdmahasya).

Zag men niet aan liet beeld zelve en aan eene bijgevoegde stichtelijke

uitdrukking, nl. » ter verlossing uit het lijden", dat de Buddha bedoeld was,

dan zou ieilm- v.anen dat het opschnft Brahma den Vader der schepselen

betrof, want de meest gewone benaming van den Schepper is juist Pita-

maha. (tok moet het een ieder treffen dat de Buddha met Brahma

den lotuszetel , of zooals sommige het noemen : lotuskussen
,
gemeen heeft.

'

De lotuszetel heet Padmasana, doch dit woord duidt ook eene bijzondere

wijze vau zitten aan bij de Yogins. Daarom wordt van den Meester der

Yogins, Qiwa, gezegd dat hij Padmasana is, evenzeer als Brahma en de

Zon, die denzelfden bijnaam dragen. Een andere naam, die van Wajra-

sana, d. i. diamanten of adamanten troon, '•" kwam toe aan den zetel

dien de hoogste Wijze innam te Gaya.

' S of Bh. PI- XXVIU, waar het bovenschrift vertaalil luidt: 's Heereii outvaugeiiis",

iets anders dan Cuuniugham's "dream". Eigenaardig kritisch is de opmerking van Rcv. Beal

iu ïravels 85: «The fable relates that Bodhisatwa descended from the Tusita hcaven , in the

shape of a white elephant, surrounded hy light like the sun , and eutered the left side of his

mother. But in the text he is described as desceiidingseated on an elephant, which account seems

far more natural". liet is inderdaad bijzonder natuurlijk dat ceu wezen , hetwelk nog moet

ontvangen worden, op eenen olifant rijdt en zoo den schoot zijner moeder bianendriugt; niets

natuurlijker en historischer dan zoo'u rid.

' Waraha-Mihira Brhat-Sauhita 58, 44 Vgl Heniadri Caturwarga-Cintamai.ii U, 1, 113 ; 1037

' Cunningham Archaeol. Survey 111, PI. XVIIl.

' Boven hebbeu we gezien dat het gouden mansbeeld boven de op een lotusblad gelegde

goudplaat zich verheft

^ Tevens: bliksemtroou; eene verklaring vau dien naam is beproefd door Senart Ess. 425.
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Als lic gewone kenmerken van ile zittende BuiUilial)eeMeii , l<an nn'u

(Ie volgende opgeven. Het hoofd is omgeven van een stralenkrans of

lichtschijf. Het haar is zeer kort, rechtsom gekruld; meestal zijn er acht

lijcn van krulletjes zichtbaar, waarvan de drie bovensten als een vlecht

o|i de overigen rusten; ter kroning van het kapsel dient een wrong, ka-

lotje of, volgens sommige, een hoog uitstekend kruinbeen , de Ushnisha. '

Tusschen de wenkbrauwen, even lioven den neuswortel, bevindt zich de

urna, die zich nu eens voordoet als een moesje, dan weèi' als een

kringetje gevormd door eenige haartjes. De oogen 7ijn gewoonlijk neder-

ge.slagen, meest slechts half geopend, als van iemand die in Samadhi ver-

zonken is. De geheele uitdrukking van het gelaat is rustig, kalm en

zachtzinnig, gelijk dat van den monnik wiens verschijning bij Prins

Siddhartha de gedachte deed ontkiemen om het geestelijke leven te om-

helzen. De ooren zijn sterk naar beneden gerekt. Het ruime gewaad is

over den linker schouder gewoi-pen, zoodat het den rechter arm en de

rechter bovenzijde bloot laat; het bedekt verder het lichaam tot aan de

enkels, waar het in tippen naar beneden valt.

De Tathagata wordt niet zelden in staande houding afgebeeld, inzonder-

heid wanneer men liem als leeraar wil voorstellen. Een allermerkwaardigst

beeld van deze soort aanschouwde men indertijd te Peshavver dicht bij

eenen door Kanishka gebouwden grooten Stüpa. Het was uit wit niaimer

vervaardigd en 18 voet iioog, dus levensgi'oot , want de Gotamide had

die lengte. Naar het Noorden gekeerd, ^ gaf het een verblindend licht

' De laatste opvatlin^ werd gchiililigil o n. te, llidda, waar het vvoiulerdadiL'c kniinbcpn

vertoond werd.

' Het zonder twijfel zeer oude bicld uit Kaljul (zie boven bl. l(ji) vertoont veel eigen-

aardigs , o a dit , dat het schilderachtij;; geplooide gewaad beide schouders bedekt.

' In 't Sanskrit zon men den term nttardhhimukha of een synoniem gebruiken , eene uit-

drukking die even dubbelzinnig is als ons -naar het Noorden toe". Immers hieronder ver-

staat men niet slechts /naar 't i\. gekeerd", maar ook «meer Noordwaarts " Toen de Meester

den middelweg tot tekst had , moet hij , volgens de orde der dingen , op de eene of andere

manier in 't midden gestaan hebben. Bij de dagelijkscbe wenteling van zijn rad staat hij

,

op zulke breedten als hier alleen in aanmerking kunnen komen , op den middag in 't Zuiden,

en ziet dus naar 't Noorden ; bij de j.iarlijksche wenteling staat hij op clen langsten dag 't

meest naar 't Noorden toe.
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van zicli; hot wondorbiiarlijkste nochtans was dat het 's nachts zijne plaats

verliet en van links naar rechts om den grooten Stüpa wandelde. Niet

lang vóórdat Hiiien Thsang Peshawer bezocht, was het gebeurd dat een

rooverbende om te stelen binnen wilde dringen, doch zie, daar trad het

beeld voorwaarts , zoodat de dieven verschrikt de vlucht namen , terwijl

de Buddha zijne gewone plaats weder ging innemen. ' Een ander stand-

beeld, dat ook pi'ecies levensgroot was, uit geel ko])er, versierde den

Wihara van 't Hertenpark bij Benares ; het stelde den Tathagata voor

terwijl hij het rad der Wet draaide. - Vermeldenswaai'dig om hunne af-

metingen waren twee standbeelden te Bamian. Het eene, van steen,

doch goudkleurig, dus vermoedelijk verguld, mat 150 voet; het andere,

hoog honderd voet, was gegoten uit geel koper.

Er zijn ook beelden welke den Tathagata in liggende houding, met

het hoofd naar het Noorden gericlit, voorstellen, op het oogenblik dat hij

het Nirwana bereikt. ' Te Bamian was er zulk een beeld , dat de reus-

achtige lengte van 1000 voet had; geheel naar de natuur, want bij den

ondergang zendt de zon liare stralen liorizontaal over de aarde en zijn de

schaduwen zeer lang. * Te Kufinagara, de plek waar de gedenkwaardige

gebeurtenis had plaats gehad, bevond zich insgelijks zoo'n beeld, zooals

Hiuen Thsang getuigt. ^ Zijn oudere landgenoot maakt er geen gewag

van , hoewel hij de heilige plek bezocht heeft. Ook zag hij daar ter

plaatse niet meer dan twee S&lboomen, zooals men verwachten zou, ter-

wijl er een paar eeuwen later vier vertoond werden. " Te Sankissa, het

oude Silnkacjya, heeft men vóór eenige jaren een stuk beeldhouwwerk

' Het is volstrekt ijeeii womler, m:iai- een alleJaagsclie zaak dat de Zon den grooten

Dhatiigarblia omloojit , welks top door den Mem gevormd wordt. Ook is het geenszins zeld-

zaam dat de opkomende zou de dieven verjaagt Voy. des Pèl B. II, 111.

' Voy. des Pèl B. II, 355.

' Van 't Westen keert zich de zon naar 't Noorden om tijdelijk te verdwijnen, behalve

natuurlijk op hooge breedten die hier buiten rekening blijven.

' Voy. des Pèl. B. II, 38.

' Me'm. I, 334.

o Travels 94.
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opgedolven, waarin men een tafereel van 't Nirwana heikemi heeft:

de Tatiiagata ligt op de rechterzijde, met de rechterhand onder het

hoofd. '

Bij hetzelfde Sankapya, waar de Heer, na drie maanden bij ile goden

in de zaal Sudharma vertoefd te hebhen, langs drie trappen weder op

aarde nederdaalde, zag men in de dagen der Chineesche pelgrims eenen

staaaden Buddha van steen, en ter wederzijde Brahma en India, den

eei'.sten met een witten vliegenjager, den ander met een zonnescherm in

de hand. - De oorspronkelijke trappen, die door Wipwakarman , den

kunstenaar der goden gemaakt waren, bestonden in de 7<'" eeuw na Chr.

niet meer, en daarom hadden onderscheidene vorsten, wien het speet die

trappen niet meer te zien, op de fondamenten van de oude nieuwe laten

metselen, gelijkvormig aan de oorspronkelijke, behalve dat ze niet meer

dan 70 voet hoog waren. Reeds in de dagen van Afoka, zooals Fa

Hian veraekert , waren de drie trappen verdwenen, met uitzondering van

zeven treden. Daar Afoka verlangend was te weten tot hoe diep de

trappen in de aarde afdaalden, zette hij lieden aan het werk om te

graven en den bodem te onderzoeken. Deze gi-oeven in de diepte totdat

zij op een wel van geel water stieten , zonder dat zij den bodem be-

reikten hetgeen wel geschikt was om het geloof des konings te ver-

sterken. Hij liet ter plaatse eenen tempel bouwen en in 't midden er

van het bedoelde standbeeld van Buddha oprichten, dat 16 voet hoog

was, en bij den tempel eene 70 voet hooge steenen zuil, gekroond met

eenen liggenden leeuw. Van dezen steenen leeuw wordt eene belang-

wekkende bijzondei'heid verteld. Eens dat de ^ikyazonen een geschil

hadden met de ketters omtrent het recht om daar te wonen, kwam men

wederzijds overeen de beslissing te laten afhangen van een of ander mi-

rakel. Nauwelijks was deze afspraak gemaakt of de leeuw boven op de

' Cunningham Archaeol. Survey XI, 28.

• Travels 64—67; Voy. dc3 I'cl. B. II, 238. Over ile uiidliudeii oijgeilolvcu Ic Sankivyn

zie het verslag iii Canningbam's .Archaeol. Survey XI, 22.
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zuil lid i'oii vei'Vïiarlijk gelinil liooi'en, waarvan liet natuurlijk gevolg was

(lat dl' kettors van hun eischen afzagen. '

Men zou dwalen indien men uit deze legende afleidde dat de Bud-

dhisten alleen aan iiun eigen heiligdommen wonderdoende kracht toe-

schreven. Te Pu.shkalawati was er een heidensche tempel , waarvan Hiuen

Thsang uitdiukkelijk zegt dat mnn er alle dag mirakelen zag gebeuren. ^

Dat de beelden der rechtzinnigen wonderen verrichtten, en nog doen, is

eene zaak die zoo van zelf .spreekt dat wij er niet langer bij behoeven

stil te staan. Ook zullen wij niet onderzoeken in hoeverre de wónder-

macht der beelden , tempels en Dagobs bevorderd werd door zekere kunst-

middelen; voor lieden als de Chineesche pelgrims zoude men in allen ge-

valle tot zulke middelen niet de toevlucht behoeven te nemen ; die zagen

toch alles wat men hen wilde doen zien. Intusschen ontbrak het den

Indiërs niet aan de noodige kunst vaardigheid in goochelspel . noch aan

diplomatiek talent. Een voorbeeld hoe zij beide harmoni.scli wisten te

verbinden levert de beschrijving door Hiuen Thsang ' van een geschilderd

Bnddhabeeld, 16 voet bnog. bij Peshawer. Het kunststuk was zóó ge-

maakt dat men boven de borst duidelijk twee lichamen zag, welke zich

van onderen vereenigden om slechts één lichaam te vormen. Inderdaad

kan men tusschen de twee helften van den ilag en tusschen 't oude en

't nieuwe jaar een gren.slijn trekken , hoewel ze in den grond samen-

vloeien. De geschiedenis, zooals die in de oude beschiijvingen van het

land voorkwam , was deze. In den beginne was er een zeker man , die

door handenarbeid in zijne dagelijksche behoefte voorzien moest. Toen

hij door noeste vlijt een goudstuk verdiend had , kreeg hij lust eene af-

beelding van den Buddha te laten vervaardigen en wendde zich te dien

einde tot eenen schilder , wien hij echter vooraf verklaarde dat hij uit

' Gen. Ciiniiinghnm heeft bij zijn ojgravingcn te Sankissa eene zuil met een olifant tot

kajiiteel ontdekt, en liesliiit uit die vondst dat Fa Hian een olifact voor eenen leeuw lieeft

aangezien; Archacol. Survey I, 278; XI, 22 .Tammer dat ook Hiuen Thsang eenen leeuw

op de zuil gezien lieeft.

' Me'm. I, 119.

' Mém. 1, lin.
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armoede niet meer dan één goudstuk zou kunnen betalen. De schilder,

die 's mans goeden wil op prijs stelde , beloofde tegen dat loon het werk

te zullen leveren. Nu was er een andore arme man , die juist met het-

zelfde verzoek tot den schilder kwam, en van dezen dezelfde toezegging

kreeg. Toen de schilderij af was. en de twee haml werkers op denzelfden

dag kwamen om ze te bezichtigen , toonde de kunstenaar het portret en

zeide: Zietdaar het beeld dat gijlieden mij besteld hebt. De arme lieden

keken elkander eenigszins verlegen aan, waarop de sciiilder, die wel be-

vroedde wat er in hen omging , sprak : Wat staat gij u te bedenken ?

Voor het geld dat ik van u ontvangen heb. liob ik u niets te kort ge-

daan, en ten bewijze daarvan zal hel beeld een wonderdadige verandering

ondergaan. Hij had de woorden niet over de lippen, of liet beeld ver-

deelde zich in twee lichamen die wederzijds glans op elkander afsti'aalden.

De blijde verrukking die zich daarop van de twee arme daglooner.s meester

maakte, laat zich eerder gevoelen dan beschrijven.

In de onmiddellijke nabijheid van dit kunstwerk waren er twee beelden,

het eene 4-, het andere 6 voet hoog, welke den Buddha voorstelden zooals

hij gezeten was met gekruiste beenen onder den boom der Kennis , en

die volgens de verzekering van Hiuen Thsang, spi'ekend geleken. ' Als

(h: Dagvorst de (iguren met zijne stralen beschijnt , vertoonen ze een oog-

verblindenden goudglans, doch zoodra de schaduw zich graadsgewijze ver-

plaatst, nemen de aderen van den steen een blauwi'oode tint aan. Oude

lieden wisten nog te verhalen dat honderden jaien vóór de schepping er

zich in de spleten en holten der steenen goudkleurige mieren ophielden,

in giootte afwisselende van een duim tot een giaaidionel. In de gangen

die zij door den steen uitholden lieten zij korrels goudzand achter en

brachten alilus du twee Buddhabeelden voort, wclk(! de pelgrim met eigen

oogen gezien heeft.

Somtijds wordt de Buddha met twee begeleiders Tiaast zich afgebeeld:

nu eens zijn het Brahma en Indra, dan weer de twee voorgangers onder

Mmh I, Ui'J.
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de Discipelen: C'an'putra en Maudgalyayana ; soms ook de Dharma en de

Sangha. Men vindt nu en dan gewag gemaakt van eene groep van vier

standbeelden, (^ïikya en de drie voorgaande Buddha's voorstellende; zelfs

van alle zeven. '

Onder de heiligen wier beeltenissen zoowel in de Zuidelijke als in de

Noordelijke Kerk hooggeëerd werden na die van den grooten Meester,

komt aan den Bodhisatwa Maitreya, den toekomstigen heiland, eene voor-

name plaats toe. Bijzonder vermaard was het reusachtige vergulde houten

beeld dat nagenoeg '100 voet hoog zich in een der dalen van Dardistan

in 't oude rijk van Udyana verhief. Om het portret van den Bodhisatwa,

die nog niet op aarde verschenen is, ^ te bekomen, bewerkte de Ariiat

Madhyantika ^ door zijne bovenmenschelijke macht dat een beeldsnijder

ten hemel opvoer, waar deze met eigen oogen Maitreya kon gadeslaan.

Na drie zulke reizen naar den hemel der Tushita's , slaagde de kunstenaar

er in een beeld te leveren aan welks gelijkenis niets ontbrak. Op feest-

dagen placht het een schitterend licht uit te sti-alen en de vorsten van

alle omliggende plaatsen wedijverden met elkander in de aanbieding van

offergaven ; dat was ten minste het geval nog in de 5'^'' eeuw. De Bo-

dhisatwa Maitreya verdient dan ook ten volle de kwistigste eerbewijzen,

want ofschoon hij. evenals de dag van morgen, nog steeds verschijnen

zal , en nooit verschenen is , waakt hij toch over den bloei der Kerk ; hij

Voy. des Pèl B. I, 84, 133, 205.

* In den Saddharma-Pundarika , waarin hij een niet onbelangrijke rol speelt, zit hij in

gezelschap van ^akyamuni op den Grdhrakflta, waar de handeling van het stuk geplaatst is.

Uaarnit mag men niet opmaken dat Maitreya op aarde verwijlt, alleen maar dat de echte

Grdhrakflta niet op deze wereld te zoeken is, hetgeen niet wegneemt dat men te Benares de

plaats aanwees waar Maitreya indertijd eene voorspelling ontving.

' Voy. des Pèl. B. II, 149; Fa Hian (Travels 18) spreekt alleen van zekeren Arhat.

Het verhaal is blijkbaar eene kleine wijziging der geschiedenis van 't Buddhaportret; zie

boven hl. IGO. Als men maar eens het model heeft, kan men naar welgevallen en werktuigelijk

de afdrukken vermenigvuldigen en met geringe wijzigingen pasklaar maken. Zulk een afdruk

is de legende volgens welke de Arbat Dewasena den eerwaarden Gupaprabha, ten einde diens

verlangen om Maitreya te aanschouwen , te bevredigen , in den hemel der Tushita's liet op-

stijgen. Hij zelf, Dewasena, placht herhaaldelijk uitstapjes naar den hemel te maken; Voy.

des Pèl B. II, 221.
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bezielt . als het ware . de preloovitren met hoop oji de toekomst en bewerkt

daardoor dat zij niet in liun ijver verflauwen.

Naast Maitreya stonden, bij de Noordelijke afdeeling der Buddhisten,

de Bodhisatwa's Awalokitecwara en Manjucn in lioog aanzien. Wanneer

iiiin vereering in 't eerst ook in zwang moge gekomen zijn, in de 3'''

eeuw liad het gezag der canonieke boeken reeds het zegel er op gedrukt.

Op eenigen afstand van Kapica. op eenen hoogen bergpas, verhief zich

een standbeeld van Awalokitegwara. Als iemand bij den aanblik daarvan

den oprechten wensch bij zich voelde oi)komen den machtigen Bodhisatwa

te aanschouwen , trad deze van uit zijn beeld te voorschijn ; dan vertoonde

hij zich in al zijne majesteit en sprak den geloovige eenige vriendelijke

woorden toe. ' Andere, even luisterrijke beelden waren er in het oude

rijk van Udyiina, in Kashmir, te Kanauj , te Gaya. ^ Op de Westelijke

grens van Magadha, in een l)ekoorlijk landschap, verhief zich trotsch op

den top van eenen berg een klooster, Kapota-sangharama, d. i. Duiven-

hof, genaamd. Daar prijkte een sandelhouten standbeeld van Awaloki-

tefwai'a , den Bodhisatwa wiens goddelijke macht een iegelijk den diepsten

eerbied afdwingt. Te allen tijde zag men daar scharen van menschen

die gedurende eene week , ja soms twee weken gevast hadden om den

machtigen heilige hunne wenschen te kennen te geven. Zij die met een

vurig geloof bezield wai'en, zagen dan ho(> Awalokitecwara stralend van

uit zijn figuur te voorschijn trad om hun welwillend toe te spreken. Niet

weinigen was het zelfs vergund hem in al zijne majesteit te aanschouwen.

De Bodhisatwa werd ook geraadpleegd als oi'akel , o. a. door Hiuen

Th.sang, en wel op de volgende manier. Op eenigen afstand buiten een

ijzeren hek staande, wierp degene die besciieid over de toekomst wenschte

te ontvangen, kransen naar het beeld, en het werd als e(;n gelukkig voor-

teeken bcschouwil , zoo ilie kransen op de handen en armen IjJeven hangen. '

' Voy. des Pèl. B. II, 45

Voy. des 1'èl. B. I, 88, II, UI, 182, 249; I, 141.

" Voy. des Pèl, B. I, 172.
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Nog oen ander standbeeld bevond zich in een klooster in 't Maliralten-

land. ' Tegenwoordig pleegt A walokitecwara afgebeeld te worden met 10

of 11 ^ aangezichten, die, naar alle richtingen gekeerd, telkens drie aan drie

kegelvormig boven elkander geplaatst zijn. ' Deze veelheid van aange-

zichten is de plastische uitdrukking van Awalokitecwara's alzijdigheid; het

is zijn bijnaam Saniantamukha, d. i. hij wiens gelaat naar alle kanten

gekeerd is, in beelil gebracht. * Hoe onloochenbaar oud die bijnaam ook

is, er volgt niet uit dat men de eigenschap van alzijdigheid op zoo'n

platte wijze in de beelden behoeft uit te drukken , en er is dan ook niets

van te bespeuren in de beschrijvingen die de Chineesche pelgrim van de

standbeelden geeft.

Mafijucri wordt door Hiuen Thsang meermalen met den diepsten eei'-

bied vermeld, doch van standbeelden wordt er geen gewag gemaakt; wel

van de i'elieken des Heiligen, die te Mathura in eenen Dagolj i'ustten. Latere

voorstellingen van Mafijucri vertoonen ons dien Bodhisatwa als vooi'zien

van vier handen, waarin hij een rozenkrans, een boek, enz. lioudt. ^

Het Javaansche standbeeld van Mafijucri dat door Adityawarman werrl

opgericht en in 't jaar 1265 Caka (1343 na Chr.) gewijd, heeft slechts

twee armen en is vrij van alle wanstaltigheid. "

De vijf Dhyani-Buddha's Wairocana , Akshobhya, Ratnasambhawa

,

Amitabha en Amop-hasiddha , benevens hun zonen, de Bodhisatwa's Sa-

' Voy. des Pèl. B. III, 151.

' Tien is het getal der riclitingen, namelijk de aclit windstreken, benevens top- en voet-

punt. Elf is het getal der Riidra's, Dit kenmerkt den Bodhisatwa als eenen vermomden

Rndra of Qivax. Of deze opvatting van het wezen van Awalokite9wara de oudste is, mag

betwijfeld worden , doch hoe men daartoe kwam , is licht te verklaren. Een der bijnamen

van Ciwa namelijk is llrshti-guni, d. i. meester van 't gezicht (als aether); avialokiia als on-

zijdig substantief genomen beteokent ook gezicht, het zien, en ifionra, heer, is synoniem

met gnrii, meester; zoodat beide namen, wat de taalkundige beteekenis betreft, beschouwd

werden volkomen synoniem te zijn

' Koeppen, Rel. d. B. II , 24 Eenigszins anders op PI. .XXIV Arch. Surv. of W, India, N° 9.

" Die bijnaam wordt hem gegeven in Saddharnia-Pundarïka , kap, .\XIV ; vel. Heal

Catena 384.

> Koeppen Rel. d B II, 22.

" Het beeld is thans in 't Museum te Berlijn.
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lïiLintabliadra , Wajrapani, Ratnapani, PadmapAiii on Wicwa[iAni, ' en

hunne gemalinnen of tdrd's, ' of zooals de Hindu's zouden zeggen, hunne

Cakti's, krachten, namelijk Wajradhatwif.waii , Locana, Mainaki, Pandara

of Pandura en Tara, worden vooral in Nepal, Tibet en Mongolië vereerd.

De beelden der eersten vertoonen de gewone Buddhatype. Hun zetels,

die met een onderlaag door benedenwaarts omgebogen lotusbladen om-

zoomd worden, zijn gekenmerkt door verschillende dieren, welke elkander

den rug toewenden. Leeuwen, olifonten
,

paaixlen, zwanen of Hansa's,

en Garuda'.-; zijn, achtereenvolgens, de attributen van Wairocana, Aksho-

bhya en zoo vervolgens. Het hoofd is oniringil van een lichtschijf, die

alleen bij Amoghasiddha het eigenaardige heeft dat ze gekroond en om-

kronkeld is van slangen. De Buddha's verschillen onderling in de houding

der handen, alsook in kleur. Wairocana is wit, Akshobhya blauw, Rat-

na.sambhawa goudgeel, Amitabha rood, Amoghasiddha groen. De tweede

onder hen wordt in de tempels Oostelijk geplaatst; de derde Zuidelijk;

de vierde Westelijk; de vijfde Noordelijk; de eei'ste moet dus geacht

worden het middelpunt in t*; nemen. ' De Tara's hebben alle dezelfde

kleur ais de Buddha's bij wie zij behooren ; zoo ook hunne zonen, de

Bodhisatwa's , welke in staande houding afgebeeld worden. ''

' Vgl ü. I, 323.

• Tilriï beteekeiit ster, vaste ster Keeils deze omstaniligücid geeft cene aaiuluiding dat

de Dhyauï- Buddha's manen, d. i tijdperken der maan, bijv. de 5 '1'itlii's, zijn; want Ami'

en candra, maan, zijn in de voorstelling der Indiërs onafscheidelijk verbonden. Deze 5

hemelsche wezens zijn, in den macrocosmus, heeren van 5 tijdjierUen; in den niicrocosmus, de

5 Indra's, d i. de h indni/a's , zinorganen, die ook -godheden, (Uwatd's" genoemd worden.

Volgens Aitareya Braiimana 8, 28 zouden de 5 dewattts w:iaruit het brahna bestaat, zijn;

bliksem, regen, de maan, de zon en het vuur; zelfs indien dit zoo ware, zou de verklaring

toch niet deugen voor de h godheden van het hrnlima als microeosmus: want daarvan kunnen

de h detoafd'a kwalijk ieti anders zijn dan de 5 zinnen, en klaarblijkelijk is t a. ]i.

het levende brahma , d. i. de microeosmus, bedoeld. De llinduschc term t;akii wijst nog

duidelijker op het allegorisch karakter der Tndra's, want fakti bctcekeut kracht, even als

oudtijds indriya.

' llodgson Kss. 30, 40. Transact. of Roy. As. Soc. II, PI. I. Wright Hist. of Nep.

I'l VI. w,-iar Wairocana in "t midden geplaatst is; vgl. Leemans HoroB 448. Hij de Mon-

golen i» Akshobhya de eerste (Huruouf Inlrod. IHii, ilocli dat i> hij in zekeren zin bij dr

Nepaleezeo ook

* W rigbt als boven
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De vereering der Dhyaui-Buddlui'hi en liunner Cakti's heeft zich zonder

twijfel eerst in lateren tijd ontwilikeld; wel te verstaan in den om be-

kenden vorm. Twee hunner, AmitrU)lia of Aniitayu en Akshobhya,

komen bereids in den Lotus voor, ' al worden zij daar niet betiteld als

Dhyani-Buddha's. Bij de Japannei-s neemt Amitabha eenen zeer hoogen

rang in, geheel afgescheiden van de viei- andei-en. Onder de beelden te

Boro-Budur heeft men gemeend alle vijf te herkennen en voor dat ge-

voelen gronden aangevoerd die overweging verdienen, al zijn ze niet alles

afdoende. ^ In allen gevalle zou de uitkomst, gesteld dat ze boven alle

bedenking verheven ware, niets bevreemdends hebben, want het is vol-

doende bekend ilat de Buddhisten op Java tot de Noordelijke afdeeling

der Kerk behoorden. Tot staving van het vermelde gevoelen zou men

zich ook hebben kunnen beroepen op het feit dat een beeld van de Tara

van Ratnasambhawa, de godin Miïmaki, op Java gevonden is.
^

Standbeelden van de oudere Buddha's komen in Nepal voor; te Gaya

stond een beeld van Kagyapa Buddha. *

De voortbrengselen van de kerkelijke schilder- en beeldhouwkunst der

Buddhisten zijn onnoemelijk talrijk en onuitsprekelijk eentonig. Het

grenst aan 't ongeloofelijke, hoeveel beeldjes en teekeningen soms een

enkele geloovige ter verheerlijking van den Meester en de Heiligen liet

vervaardigen. Hinen Tlisang liet kort vóór zijn overlijden opteekenen dat

hij gedurende zijn leven niet minder dan 100 millioen beeldjes van den

Buddha had doen modelleeren , '10 millioen afbeeldingen schilderen , buiten

en behalve een duizend stuks beeltenissen van Maitreya, op zijde ge-

teekend. Zulk eenen ijver zou men, niet geheel ten onrechte, overdi'even

kunnen noemen, maar tevens zal men moeten erkennen dat zulk eene

' Lotus p. 113 en 251.

' W, von Huraboldt Kawisprache 1 , 124 ; vgl. Leemans Boro-B. 450. Col. Yule ver-

moedt dat het de vijf Buddha's Krakucchanda , Konagamana, Kficyapa , (Jakj-a en Maitreya

zijn; Journ. Roy. As Sec. IV (New series) 421.

' Raffles Hist. of Java ; op de plaat achter bl 54. V'A. ook Friederich Verh. Biitav.

Genootschap XXVI, 84.

" Voy. des Pèl. B. II, 473.
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volharding onverklaai'baar ware zomior oprechte Ijowoniteriiig en liefde

voor <ien Meestei-. "VVaar eenmaal bewondering en liefde i^, daar zal

zelfverloochening en krachteinspanning volgen, en van deze hangt ten

slotte vooi' een groot deel het welzijn der maatschappij af.

Over de betrekkelijk hooge ontwikkeling der Buddhistische kunst zijn

de kenners het eens. In het boetseeren, snijden, beitelen en gieten van

beelden hebben vooral de Tibetaansche, Chineesche en Japansche kunste-

naars het ver gebracht; zij bezitten niet alleen eene bewonderenswaardige

kunstvaardigheid , maar ook eenig besef van de hoogere en strengere

eischen der kunst. Behoudens eenige weinige min of meer gedrochtelijke

voorstellingen, die minder aan wansmaak dan aan de zucht tot symboliek

hun ont.^aan te danken hebben. ' is de type der beelden zuiver mensche-

lijk, zoodat de Buddha's in dit opzicht de vergelijking met de Mithra's

en Apollo's kunnen doorstaan. De vermenschelijking van de figuren der

mythologie gaat zóóver dat de Naga's of slangen voorgesteld worden als

gewone menschen, die zich alleen onderscheiden door een uit slangen be-

staand kroontje; ze verdienen op ééne lijn gesteld te worden met de

Grieksche Najaden.

De standbeelden waarvan ile Chineesche pelgrims gewag maken waren

van steen, sandelhout, geel koper of ander metaal. Van gouden beelden

wordt vaak gesproken , doch de grootere daaronder zullen wel vergulde

geweest zijn. Ook thans nog is het hoofdbeeld in de tempels gemeenlijk

van hout met geelkoper of bladgoud overtrokken, of van gegoten ijzer of

brons en vei-guld. Eene bijzondere ingenomenheid met zilveren stand-

beelden is ons overgeleverd van den koning van Kapiga ; elk jaar liet deze

vorst, wiens vroomheid en milddadigheid door Hiuen Thsang ten zeerste

geroemd wordt, een zilveren Buddhabeeld van 18 voet hoogte maken. *

Kleinere beeldjes uit edelgesteente komen vaak voor.

' Zulke voorstellingen van vier- of zesnrmige Buddha's komen voor te Horoliiuliir, PI.

CCLXXX en de twee volgenden; alsook PI. CCLIV ; op de meeste dezer bas-reliefs liet men

eene voorstelling van den Buddha als .\watura van VVishiiii. Vgl. Leemans Boro-B. 034.

• Voy. des Pèl. B II, 41



176 1) K S A N G II A.

De gebouiA'en waai'iii luon het heolil v,ui don leveiulen Buddh-a voor

zicli ziet, heeten Wihara's, even als de stations waar hij op zijn levens-

weg vertoefde. Zoo men onder die benaming ook kloosters verstaat, dan is

dit te vei'gelijken met de uitbreiding van beteekenis dat wij aan ons woord

>)godshuis" geven. Het is de vraag of men de rotstempels, die wel een

Dagob, doch geen beeld bevatten , met i-echt Wihara's zoude mogen

noemen. In allen gevalle zijn het tempels, of wil men, kerken.

De grootste der i'otstempels van Indië, voor zooverre ze van Buddhis-

tisch maaksel zijn, is die van Karli, tussclien Bombay en Poona. Dit

gebouw heeft eenen vorm die sterk herinnert aan de oude Christenkerken

;

het bestaat uit een groot middelschip en twee zijvleugels, en loopt uit in

een halfkoepel, waar de Dagob staat. De afmetingen van binnen zijn in

lengte 126 voet, bij eene breedte van ruim 45, waarvan '25 aan het

middelschip toekomen, zoodat elk dei- zijvleugels niet meer dan 10 voet

breed is; de hoogte wisselt tusschen de 42 en 45 voet. Het schip is

van de vleugels gescheiden door vijftien pilaren aan weerszijde; elke pilaar

lieeft eene hooge basis, eene achthoekige schacht en een rijk versierd

kapiteel, waarop twee olifanten geknield liggen met twee figuren, hetzij

een man en eene vrouw, of twee vrouwen, op den rug. De zeven pi-

laren achter den Dagob zijn eenvoudige achtkantige pijlers zonder basis

of kapiteel, terwijl de vier oniler de voorgallerij aanmerkelijk van de zij-

kolommen verschillen. Het gewelf heeft den vorrn van een lialf lang-

werpig rond, en wel zóó, dat de hoogte gelijk is aan de langste der twee

lialfdoorsneden. Op de plaats waar in Christenkerken het altaar staat,

bevindt zich de Dagob, waar\an reeds vroeger eene beschrijving gegeven

is. Vlak tegenover dit heilige der heiligen is de hoofdingang, waarnaast

twee zij ingangen, alle drie onder ééne gallerij, waarboven één groot venster

is in den \orm van een hoefijzer. De voorhof is aanmerkelijk breeder

dan het hoofdgeljouw, daar hij 52 voet meet. Van voren wordt hij af-

gesloten door twee forsche pijlers zonder basis of kapiteel, welke eene

rotsmassa schragen. Boven dit gedeelte dat, volgens de deskundigen,

eenmaal versierd moet geweest zijn met eene houten galleiij ,
verheft zich
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eeiio rij van vi(;i' lage zuiltjes tusschen pilasters; hici-iiooi- voml het liiht

toegang tot het groote, venstei'. Buiten tien vooiliof staat een met vier

leeuwen gekroonde zuil met 32 groeven of kanten. Üe inilruk dien het

inwendige van den tempel maakt is gi-ootscli en plechtig: het volle licht

valt door eene enkele opening rechtstreeks op het heilige der heiligen

,

terwijl het overige van het gebouw in een geheimzinnig halfdonker ge-

huld is.
•

Van dezelfde bouworde zijn de vijf i-ot.stempels te Ajanta, de plaats

waar de reeds vroeger vermelde 24 kloosters aangetroffen worden. Deze

tempels zijn meestal tweemaal zoo lang als breed; de grootste heeft eene

lengte van 94
'/^ bij eene breedte van ^l'^., voet. De verdeeling der

ruimte, de plaats van den Dagob en de voi'm van het geheel komen

overeen met die te Karli ; in de oudste tempels hebbon de pilaren noch

basis noch kapiteel. Ook onderscheiden zich de oudere gebouwen daardoor

dat hun voorgevel met beeldwerk versierd is, terwijl in de jongere de

wanden, kolommen, dekstukken, alsook de Dagob, met snijwerk bedekt

zijn. liet beeldwerk , voornamelijk bestaande uit afbeeldingen van Rud-

dha's en andere heiligen omringd van leerlingen, heeft weinig kunstwaarde.

Daarentegen wordt het schilderwerk, dat men vooral in de kloosters aan-

treft, hoogelijk geroemd. Behalve geschilderde aflieeldingen van den

Bnddlia - en diens leerlingen, zijn ei' tafereelen van straten, feestelijke

optochten, veldslagen, binnenhuizen, jachten, dieren, enz. '

Deze tempels en kloostei's van Ajanta, welke ook daarom zoo merk-

waardig zijn omdat ze een aanschouwelijk beeld leveren van ile ontwik-

keling der r.iiildhistisch-Indische kunst van ongeveer 200 v. ('hr. tot 000

na Clu'. , zijn, naar men vermoedt, dezelfden als die waai-van Hiuen

Thsang melding maakt in zijne beschrijving van het laud dei' Mah-

" Fcrgusson Histor}- of E. and I. Arnhitcrturc; iinuïchaalil in lluntcr's Gazcttccr V, 256.

' Tc Bharliut komt nog geen afbeelding van den Huddba voor.

' Burgc93 in Huntcr'» Gazetteer I, 91; vgl Fergiisson Hist. of Iiid. Archilectnre 122—159,

cd. 1870, eo dien3 artikel On tlic portrait of Chosroes II at Ajanta in Jonrn. Roy. As.

Soc. XI, 158 (New series), alsook Burgcss Arcliacol. .Snrv. of W. India N". 9.

II 12
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ratten. ' Aan de Oostelijke gi-ens van het rijk — zoo luidt in hoofd-

zaak zijn iK'iieht — strekt zich een gebergte uit, waar steile i"otsen zich

boven een somber dal verheffen. Daar stond vroeger een klooster, welks

hallen gemaakt waren in diep inspringende rotskloven , en welks torens

en koepels tegen de holen waren aangebouwd. Het was gesticht door

den Arhat Acara. Min of meer bevreemdend is liet dat er van dit

klooster gesproken wordt alsof het niet meer bestond, terwijl straks daarop

van den daarbij behoorenden Wihara eene levendige beschrijving gegeven

wordt. «Deze Wihara" — zegt de pelgrim — »is ongeveer 100 voet

hoog; in 't midden verheft zich een steenen standbeeld van den Buddha

van 70 voet. Boven het beeld ziet men 7 steenen kapjes , die door eene

tusschenruimte van 3 voet van elkander gescheiden in de lucht zweven,

zonder dat men iets ontdekken kan waaraan ze bevestigd zijn. Volgens

de oude overleveringen des lands worden ze gesteund door de macht der

gelofte van den Arhat."

Rondom den tempel zag men op de wanden beeldwerk, tafereelen voor-

stellende uit de Jataka's, alsook de gebeurtenissen die de verheffing van

den Bodhisatwa tot den rang van Arhat vooraf gingen en de wonderen

die op het Nirwana volgden. Buiten de poorten van het klooster stonden

vier steenen olifanten, een in elke windstreek. Naar de verzekering der

mensclien van het land lieten die olifanten nu en dan een vervaarlijk ge-

luid hooren, zoodat de aarde er van dreunde. Van schilderwerk wordt

er niet gei-ept; uit welk stilzwijgen men niet mag afleiden dat de muur-

schilderingen tot een later tijdperk behooren.

Soortgelijke rotstempels als te Ajanta treft men aan te Bagh op eene

hoogte van 850 voet boven de zee. Van deze bouwwerken, die ver-

ondersteld worden te dagteekenen van 500—700 na Chr. , hebben vooral

» Mém. ir, 151. Of het Uuivenklooster vau Kfifyapa Buddha dat Fa Hian (Travels 139)

beschrijft, zonder het gezien te hebben, fijn ontstaan te danken heeft aan verwarde berichten

over Ajanta, is wegens gebrek aan bruikbare gegevens inoeiclijk te zeggen Eev. Beal t. a. p.

vermoedt dat de Kailasatempel te Ellora bedoeld is, doch dat is een Ciwaietisch gebouw;

eerder zou men dan aan de oudere grotten te Ellora moeten denkeu.



DE SA X G H A. 179

de overblijfselen van prachtige fresco's en de uit rots gehouwen pilaren

de aandacht getrokken.

'

Niet zelden dienen ook de Stüpa's meteen tot beeldentempel, hetzij het

hoofdbeeld in een gewelfd vertrek of kapelletje onder den Dagob ^ is ge-

plaatst, zooals in Achter-indië meermalen het geval is, of in nissen, zoo-

als bij de Nepalsche Stüpa's. Het Meruvormige heiligdom te Boro-Budur,

hetwelk in twaalf opvolgende terrassen zich ^•erheft , eenigszins op de wijze

van de trappenpyramiden bij Aluisii-, Sakkara en Meidum in Egypte,

heeft op de vijf eerste terrassen eenige honderden nisgebouwen, gekroond

door koepels en ingenomen door zittende Buddhabeelden. Zulke beelden

bevinden zich ook in de opvolgende lioogere rijen van koepel- of klok-

vormige gebouw-tjes, die zich van de koepels op de lagere tei'i-assen vooral

daardoor onderscheiden dat ze grootendeels hol en hunne wanden met

ruitvormige openingen doorzichtig bewerkt zijn. De groote, middelste koepel

bergt eenen onvoltooiden, men kan zeggen embryonisclien Buddiia, evenals

de Groote Moeder, de goddelijke Maya, de Magna Üea, den Bodliisatwa

in haren schoot; eene omstandigheid die tot verschillende gissingen aan-

leiding heeft gegeven. ^

5. BOOMEN DER KENNISSE. DE TROON DER WIJSHEID.

GEWIJDE VOETSPOREN EN l'LEKKEN. HET RAD. ZINNEBEELDIGE I-IGUREN.

Tot de echte Caitya's heliooit d(> heilige boom. die in alle mythologiën

zulk eene belangrijke ]ilaat.s inneemt. De bceldwi'iki'n te Biiarhut geven

ons de boomcn der Kennisse, de Bodhi's, van niet minder ilan zes uit de

zeven Manushi-Buddha's ' te aanschouwen, en wel van Kapyapa, Konaga-

' Hanter Gazetteer I, 290 en de daar naii^elinaldc schrijvers.

' Zie de doorsnede van de Tha|iinya Pagode van Pagaii, Jourri. Koy. .\s. Soc IV , 4?5

(New series).

' Zie Leemans Boro-B. 456—4.59.

' Met deze zoogenaamd "menschclijkc" Biiddha's zijn op verbloemde wijze do 7 Manu's

aangeduid. Daar manu o. a. de "dcnjjcnde" bcteekent, e.a bitddha «de bewuste, de wijze",

kunnen de twee woorden als synoniem beschouwd worden. Nu is van Manu afgeleid zoowel

12*
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mana; Kakusandha, Wipafyin, Wifwabhi'i en QAkyamuni. De Bodlii van

den laatsten en beroemdsten uit het zevental is, gelijk men weet, de

heilige vijgenboom . de Pipal . die reeds van oudsher bijzonder heilig was

;

het was, gelijk men uit de Katha Upanishad ' zien kan, de eeuwige

wereldboom, waarvan alle leven uitgaat.

Afbeeldingen van den heiligen vijgeboom met den troon der wijsheid

aan den voet komen te Bharhut meermalen voor; op de meest uitgewerkte

voorstelling - zien we twee zonneschermen -Ijoven in den boom geplaatst

en vlaggen tusschen de takken. In de twee bovenhoeken van het tafereel

zweven twee gevleugelde liguren of engelen , met festoenen of bande-

rollen in de iiand. Vlak onder elk van beide staat eene mannelijke figuur

van aanmerkelijk hoogere gestalte dan ile zwevende engelen. Beide heffen

met de rechterhand iets in den vorm van een afgebroken, eenigszins boch-

tigen tak omhoog , terwijl zij duim en wijsvinger der linkerhand tegen

den monil houden als blijk van verbazing. ' De stam van den boom is

omgeven van eene zuilenrij, bestemd om eenen trans met hoefijzervormige

nissen te stutten, van welke laatste ieder een zonnescherm bevat. Op

den grond bij den voet van den boom is er een zetel, de Bodhimanda,

waarvoor twee personen van gewone grootte, geknield liggen, de aaneen-

gesloten handen uitgestrekt. Links achter den eenen staat een vrouwelijke

mdtwska- als mthiawfi ^ meusch ; had meu gesproken van de 7 MaiiiUva-BudJha's, dan zou

ieder het raadsel te gauw begrepen hebben, en dan ware er alle aardigheid af geweest.

Onder die 7 Manu's, alias Buddha's, die vertegenwoordigers van een nieuw tijdperk en wet-

gevers, Uharma-verkondigers, is er maar één Manu, alias Buddha, wereldberoemd geworden;

alleen zijn wetten zijn nog van kracht.

' K. IJp. 6, 1; hetzelfde denkbeeld is nog meer uitgewerkt in Bhagawad-Gita (Maha-

Bharata 6 , 39 , 1) en in den commentaar op de a. p. ; de toelichting van den scholiast is be-

langrijk, niet omdat hij de geschiedenis van den wereldboom kent, maar omdat hij de op-

vatting van zijn eigen tijd weergeeft, en men in die opvatting de verklaring vindt van de

trapwijze boven elkaar gebouwde verdiepingen der Uagobs. In Hemadri's Catnrwarga- Cinta-

mapi I, 994 heet Jaoardana (Wishnu, de hoogste Geest) door den Pipal verbeeld.

• Cunningham S. of Bh. PI. XX.X.

• Deze kolossale figuren zijn blijkbaar twee groote bazen, en wel onder de goden, want

zij staan niet op aarde. Dat ze den Grooten Brahma en Indra moeten verbeelden, mag men

opmaken uit de beschrijving van den Mahastüpa op Ceilon (zie boven IBi), waar deze twee

goden ter wederzijde van den Bodhi waren afgebeeld.
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figuur, en rechts achter den anderen een Niigavorst met gekruiste armen.

De Naga is als zoodanig te herkennen aan een slangenkroontje op zijn

kapsel. Voorts staat er rechts, hoven op eene alleenstaande zuil. een

olifant , welke met zijn vooruitgestoken snuit een festoen of banderol

vasthoudt.

Er komen te Bharhut ook eenvoudiger voorstellingen van Bodhi's voor; '

de allereenvoudigste zijn die waai-liij het omringende bouwwerk ontbreekt.

Dit is steeds het geval liij de kennisboomen der oudere Buddha's.

De zetel der wijsheid gelijkt veel op een vierkant steenen altaar; de

dekplaat is van boven versierd met (iguren van bloemen, hier en daar

afgewisseld met twijgjes. Een der bas-reliefs
'^ vertoont vier naast elkaar

geplaatste zetels die iets meer van een sopha hebben; ze staan in een

soortgelijk gebouw als boven beschreven, waarvan de trans, vooi-zoover

als zichtbaar, van drie kiokvormige nissen voorzien is. Dit zijn de zetels

der vier laatste Buddha's; ' het bovenvlak dezer zetels is ook versierd met

figuren van bloemen, bladeren en twijgjes, terwijl op de opstaande voor-

zijde handen * zijn afgebeeld. Op eene andere voorstelling van den Buddha-

troon ziet men op het bovenvlak twee handen behalve bloemen en twijgjes,

en op de voorzijde figuren van Hansa's , de vogelen van Brahma. ^

De oorspronkelijke zetel van den Gotamide onder den Pipal te Gaya

,

waarop volgens Hiuen Thsang alle voormalige Buddha's de volmaakte wijs-

heid bereikt h(.'bben, en alle toekomstige ze zullen bereiken, wordt door

den Chineeschen pelgrim ook Wajrasana genoemd. " Tegenwoordig be-

' Bijv. PI. XXXI.

PI. XXXI.

' C'iinningliam S. of Bh. 112; v;;!. Voy. des PM. B II, Klfl.

* De woorden voor «linnd" beteckeneii in 't Skr. ook «straal".

* S. of Bh. PI. XVI. Het tafereel stelt voor, hoe Ajatayatrii den lieer vereert.

* Mém. I, 458. Nog een andere naam is Xarasinhüsaua , d. i. zetel van dcu Man-Ieeuw

(VVishflii), of in eiihemcristische opvatting: van den Leenw onder de mannen; Lalita-W. 457.

Daar dichtbij is de plek nog thans VVishnnpada geheeten , wulke benaming in 't nanwste ver-

band staat met Gaya en de Opklimming (Sam&rohana); vgl. 1). I. 240. Iliucn Thsang zegt

uitdrukkelijk (Vie 140; dat de troon gebouwd was in den beginne van 'l nu loopendc tijil-

perk , d. i. van de schepping.
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staat het heiligdom uit eene reeks van trappen rondom eenen Pipal, die

op eene verhevenheid staat van 30 voet boven tien beganen grond, en

hoezeer tlians kwijnende, in 1811 na ('hr. nog welig groeide en toen

geschat werd wel honderd jaar oud te zijn. ' Een stek van den echten

Bodhi te Gaya is door Mahendra, den zoon van Agoka en apostel van

Ceilon , naar Anuradhapura overgebracht, waar bij het kapittelhuis van

Lohaprasada nog een Pipal zijne schaduw spreidt. - In het algemeen mag

men zeggen dat bij alle Buddhistische kloosters en tempels een Bodhiboom

aanwezig is, behalve in landen waar het klimaat zich tegen zijnen was-

dom vei'zet.

Minder i-ijk vertegenwoordigd dan de boomen der Kennisse zijn te Bhar-

hut de heilige voetsporen, al ontbreken ze dan ook niet geheel en al. In

het tafereel dat voorstelt hoe Koning Ajatapatru den Heer zijne vereering

brengt, aanschouwt men vóór een altaarvormigen zetel, waarboven zich

een zonnescherm, als ware het een wolkendek, uitspreidt, twee voetaf-

drukken gekenmerkt door het zonnerad.

De beroemdste van dergelijke voetsporen is wel die op den Adamspiek,

welke lierhaalde malen beschreven is. ^ Fa Hian bericht dat de Tathagata

bij een zijner bezoeken op het eiland eenen voet plantte ten Noorden van

Anuradhapura. en den anderen op eenen hoogen bergtop, op 15 Yojana's

afstands. Met deze laatste plaats is zonder twijfel bedoeld de Adamspiek,

in den Mahawansa top van den Sumano genaamd. * De heilige voetstap

,

die jaarlijks door pelgrims van verschillende gezinten bezocht wordt —
want de Qiwaieten beweren dat het een voetstap van Qiwa is, en de

Mohammedanen dat Adam dien indruk heeft achtergelaten — is ruim

' Bcal Travels 12G. Reeds in de 7'"' eeuw was de Bodhiboom beschermd door hooge

niureu vau baksteen; Voy. des Pèl. B. I, 139.

' De Heer Dickson, M. A. noemt dien Piial «den oudsten historischen boom van de

wereld", maar de Bodhi te Gayl is toch nog ouder; Journ. Roy. As Soc. VIII, 62 (New series).

' Zie Burnouf Lotus 622 en de daar aangehaalde geschriften; vgl. Hardy Man. of B. 212.

' TraveU 150; Mahawansa 7 Op Ceilon bestempelt men het heilige voetspoor met het

Skr. woord ^ripuda, d. i. luisterrijke voet; Tilranatha 264 spreekt van ^.ripaduka.
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5 voet lanpj en meer dan 2'/., bi-eed, dus vrij wel geëvenredigd aan <le

lichaamslengte van Gautama.

Ofschoon de Singhaleezen in dien voetstap het zegel zien van de be-

stemming van hun eiland om het erfdeel des Buddha's te wezen , en een

waarborg dat zijne religie er zal blijven bloeien, zijn zij niet de eenigen

die op het bezit van zulke heilige sporen roemen kunnen. Ook in Achter-

indië, waar de Dharma niet minder geëerd wordt dan op Ceilon, treft

men ze aan. en in de dagen van vroeger was hetzelfde 't geval in Voor-

indië. In het rijk van Udyana, op eenen groeten steen aan den Noor-

delijken oever van de Suwat , zagen Fa Hian en Hiuen Thsang voetsporen

van den Buddha , welke de eigenaardigheid hadden dat ze langer of korter

leken naar gelang van de meerdere of mindere vroomheid en geloofsijver

van den beschouwer. '

Niet minder merkwaardig, ook uit een geschiedkundig oogpunt, waren

de indrukken der twee voeten van den Buddha, welke te zien waren niet

ver van Pataliputi'a. Ze waren niet langer dan 1 voet 8 duim , en breed

6 duim, wel wat klein, als men in aanmerking neemt dat de voet op

den Adamspiek heden ten dage nog veel ruimer afmetingen heeft. De

zolen kenmerkten zich door een rad met duizend speeken, en de teen-

spitsen door bloemen met het teeken van het kruis, met vischfiguren,

enz. daarboven.
.
Deze voetstappen liet do Tatliagata acliter, tOL'ii hij, op

het punt van 't Nirwana in te gaan, van Waiyali vertrokken was en deze

plaats bereikt had. Alsdan was het dat liij, op den Z\iidelijkon oever van

den Ganges op eenen groeten vierkanten steen staande, met aandoening

Ananda aanzag en sprak: »Het is voor de laatste maal dat ik den Dia-

manten troon en Rijagrha aanschouw." ^

Zoo niet de beroemdste, dan toch de grootste voetstap was dio welken

• Travels 27; Voy. des Pel. B. I, 80.

• Voy. des Pel. B. I, 138. Om de ongerijmd lieiJ v;in dit verhaal iii te zien, behoeft

men zicli slechts de ligging van \Vair;illi, Patuliputra en Kufinagara, waar het Nirwiuia plaats

had, voor den geest te roepen. In de otUeieele legende (zie I). I, 201) is de reisroute dan

ook veel natuurlijker.
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Hiiieii Thsang zag in het Hertenpark bij Benares. Daar werd den reiziger

een plek gewezen waar de 4 laatste lluddha's hun voetspoor hadden

achtergelaten. De lengte van den voetindruk bedroeg vijfhonderd voet en

de diepte zeven. Boven die plek had men de standbeelden dier vier

Buddha's in voortstappende houding opgericht. Dergelijke voetsporen

waren er ook te Tamralipti. ' Van denzelfden aard zijn <le voetstappen

van koning Pui-nawarman te Tjampea , Djambu en Bekasih op Java, waar-

onder één indruk den vorm van een olifantspoot heeft. Ze zijn van

Wishnuietischen oorsprong, en uitdrukkelijk wordt Pürnawarman dan ook

vergeleken met Wishnu, den stapper bij uitnemendheid, zoodat hij wel

niets anders zal wezen dan een verschijningsvorm van den beminnelijken

Dagvorst.

Bij de Nepaleezen heeten afbeeldingen van de voeten van Buddha en

Manjufri puduM , welk woord anders schoeisel, sandaal, schoen be-

teekent. - Men ziet op die afbeeldingen de twee voeten van de boven-

zijde, naast elkaar geplaatst midden in eenen kring die omlijst is van 8

bloembladen. De voeten van Buddha zijn gekenmerkt door eenige boom-

vormige figuren , die van Manjufri ieder door een half gesloten oog , dat

aan eene halve maan doet denken. ^

Eigenlijk vindt men overal sporen van de (\oormalige) aanwezigheid

des Heeren, maar de overlevering heeft niet gelijkelijk de trouwe her-

innering bewaard aan al de plaatsen waar liij en de vorige Buddha's ge-

staan, gezeten, gerust en gewandeld hebben. Ook zijn niet alle plekken

even belangrijk. De Tathagata heeft zelf, kort vóór zijne uitdooving, aan

Ananda verklaard dat er 4 plaatsen zijn welke de geloovige met heiligen

' Vny. des Pèl. B I, 133, 183. In II, 358 wordt slechts van één standbeeld gesproken.

' Olimerkelijk is het dtit in ettelijke talen van den Indischen archipel Cri-paduka ge-

bezigd wordt in den zin waarin men in 't Skr. (,'ripada gebruikt. De fMuM's van RSma

,

die zijn broeder als plaatsvervangers zijns broeders beschouwde , zijn bekend. Vgl. noot ' bl. 1 82.

" Wright Hist. of Nepal, PI. VII. In hoever MaBjupri met Rama-candra te vereen-

zelvigen is, kunnen we vooralsnog niet beslissen; in allen gevalle is hij een wereldverlichter,

een of ander hemellichaam, zooals ten overvloede blijkt uit de geschiedenis van zijn loop bij

Wriïht 78.
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eerbied moet aansclKunvi'ii: 1. ile plaats waar de Tathagata jjeboren is;

2. waar liij ile vcillc wijslieid lieoft bereikt; 3. waar bij bet onovertrefTe-

lijk rad der Wet iii beweging heeft gebracht; -4. waar bij voor goed is

uitgedoofd. En, voegde hij er bij, een iegehjiv, betzij geestebjke of leek,

die naar die plekken ter bedevaart opgaat, eii iii kalm geloof deze wereld

verlaat , zal in den hemel komen. '

De vier bedoelde bedevaartplaatsen zijn, men weet liet, Kapilawastu,

Gaya, het Hertenpai'k bij Benares, en Kiuinagara. Toevallig zijn dit

zeer heilige oorden ook voor de Hindu's, mits men voor Kapilawastu leze

Kapilasthana , anders genaamd Hardwiir, in de nabijheid van 't oude

Brahmapura en van Mayapura, de stad van Maya. ^ Vooi'ts herstelle men

Kugasthali voor bet nagenoeg synonieme Kupanagara of Kufinagara , een

der namen van 't mythische Dwaraka dat in bet Westen ligt, en moet

liggen, want de zon dooft uit in bet Westen. In deze bij uitstek heilige

oorden was .schier elke duim gronds het tooneel geweest van onvergete-

lijke gebeurtenissen uit den levensloop van den Tathagata, zoowel bij zijne

laatste verschijning op aarde als in zijne vroegere existenties. Hoeren we

slechts wat Fa Hian ^ getuigt ten aanzien van Gaya.

sAUes binnen deze stad (Gaya) is woest en verlaten. Twintig li Zuid-

waarts gaande, komen we aan de plaats waar de Bodhisatwa, bij zijn

leven, 6 jaar in streng ascetisme doorbracht. Van deze plek drie li

Westwaarts trekkende, komen we aan de plek waar de Gotamide te water

ging om zich te barlen, terwijl de bemeling eenen boomtak uitstrekte om

hem uit liet water te iielpen stijgen. Voorts twee li Noordwaarts gaande,

komen we aan de plaats waar de dorpsmeisjes dun Bodhisatwa rijst met

melk gaven. Twee li verder naar het Noorden vei'orberde hij, op eenen

steen onder eenen grooten boom, met het gelaat naar 't Oosten, dat

maal. Zoowel de boom als de steen bevinden zich daar nog tot op dezen

dag. De steen is ongeveer 6 voet vierkant, en '2 hoog. In Middel-indie

' M.iliri[iarin. S. in Jourii, Koy. As S. VIII, 241 (N'ew series).

' lliiuter Gazetteer IV, 1.

' Travcis 120. Vgl. Voy. des P(M. H. II, 15.5 vpf;.
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zijn de hitte en koude zóó getemperd, dat bnomen duizenden, ja myriaden

jaren kunnen leven. Van hier Noordoostwaai'ts gaande, een lialf Yojana

ver, komen we aan een rotscel waarin de Bodhisatwa met gekruiste beenen

en het gelaat Westwaarts ging zitten. Zóó gezeten , dacht hij bij zich

zelf: «Indien het mij beschoi'en is de volle wijsheid te bereiken, moge

er dan eene geestelijke openbaring geschieden !" En onmiddellijk vertoonde

zicli op den rotswand de schaduw van den Buddha, omstreeks 3 voet lang.

Deze schaduw is nog duidelijk zichtbaar."

In denzelfden trant zet de pelgrim zijne opsomming voort, doch wij

zullen liem niet verder volgen. Het zij voldoende te vermelden dat op

al die plekken en nog veel andere, uit de legende bekende, Stüpa's en

Buddhabeelden waren opgericht. Eén dier beelden was vervaardigd door

de bemoeienis van den Bodhisatwa Maitreya. * Wat het voornaamste

heiligdom, den nooit genoeg te vermelden boom der Kennisse, betreft,

getuigt Hiuen Thsang dat bij 't leven des Tathagata's de hoogte er van

ettelijke honderd voet bedroeg, doch bij gelegenheid van zijn, des reizigers,

bezoek aan Gaya niet meer dan vijftig, omdat kwaadwiüige koningen den

boom herhaalde malen hadden laten kappen. De Bodhi werd er echter

niet te minder om vereerd; jaarlijks, op nieuwjaarsdag schijnt het,

kwamen de koningen, staatsdienaren en overheidspersonen om zich onder

den gewijden boom te verzamelen, dien met melk te besproeien, lampen aan

te steken en bloemen te strooien. Dat zulk een feest op nieuwjaarsdag

plaats had, mag men opmaken uit de mededeeling dat de bedoelde feest-

dag viel op den dag van 't Nii'wana. Dan was het, dat de boom zijne

altoos groene en gladde bladeren, die noch in den heifst noch in den

winter afvielen, verloor, om den volgenden dag in nieuw loover te prijken

even schoon als het oude. *

' Voy. des Vil. B. I, 142.

•' Voy. des Pèl. B. I, 141; uitvoeriger II, 462, waar het heet dat «de koningen van alle

rijken" komen; het getal Buddhistische koningen in Indië was in de 7' eeuw onbeduidend;

of het feest was Buddhistisch, en dan kwamen er weinige Indische vorsten; of het was een

gewoon Hindusch feest.
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Het Hertenpaik bij Benares was meilc rijk aan trezegende plekken en

overlevenngen. Behalve de aan ieder bekende voorvallen uit de geschie-

denis, zooals de voortwenteling van het allerhoogste rad ' en de daaraan

voorafgaande ontmoeting met de Vijven, behoorden de gebeurtenissen

waarvan de lieugenis daar ter plaatse bewaard was tot de tijden van de

vooi'wereld, gelijk trouwens te verwachten was, want zeer veel Jataka's

spelen onder de regeering van koning Brahmadatta, eenige millioenen

jaren geleden. Men w'ist daar o. a. nog de plek aan te wijzen waar de

aanstaande Qakya eene vooi'spelling ontving van zijn toekomstig Buddha-

schap; dat geschiedde toen Kafvapa Buddha het rail draaide en delevens-

duur der menschen op 20 duizend jaar bepaald was. ^ Zoo zijn er nog

meer vertelsels van den ouden tijd. Met de vier laatstleden Buddha's

en hun voetspoor hebben we bereids kennis gemaakt. Op een plek waar

drie Stiipa's zich verhieven hadden indertijd de drie laatste Buddha's ge-

zeten en hun ontspanning genomen. Niet ver af stond wederom een

Stüpa, op de plaats waar* Maitreya de voorspelling ontvangen had dat hij

bestemd was om eenmaal een Buddha te worden. Het is, oppervlakkig

beschouwd, moeielijk te verklaren hoe Maitreya, die tot heden toe nog

niet op aarde gekomen is, zulk eene voorspelling kan ontvangen hebben

bij Benares , en wat wij verder omtrent die prophetie lezen maakt de

zaak nog onbegrijpelijker. Er wordt namelijk verliaald dat de Buddha

indertijd op den Gierentnp bij Kajagrha aan de monniken meedeelde, hoe

eenmaal, wanneer de niLMi^ciien 80 duizend jaar ^ oud zullen worden,

Maitreya zal geboren worden, met een lichaam gekleurd als zuiver goud

en zeer schitterend, enz. Voorts zegt de overlevering dat Maitreya, na

deze woorden gehoord te hebben , van zijnen zetel opstond. Nu mag men

vragen , hoe kan eene voorspelling uitgespi-oken op rlen Gierentop gezegd

worden ontvangen te zijn bij Benares? en hoe kan de Gierentop een

aarckche plaats wezen, wanneer Maitreya zich op dien berg bevindt?

' ü. i. de beschrijving van den hoogsteu dagcirkel op den langsten dag.

' Voy. des PM. B. H, 358.

' Dit staat feitelijk gelijk met: nimmer.
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Van alle kanten stuit men hier dus op moeielijkheden. ' Aan de autlien-

ticiteit van de voorspelling valt niet te twijfelen, want beide Chineesche

reizigers hebben de plek bezocht en met eigen oogen gezien, evenals

Kapilawastu en de voetstappen van den Gotaniide. - Didit l)ij genoemde

plek was er een andere, waar de Buddha aan den slangenvorst Elapatra

eene voorspelling deed. Het was dezelfde slangenkoning die met nog

twee andere Nikkers, Anawatapta en Muculinda, bij de verdeeling der

beenrelieken des Heeren één Drona tot aandeel ontving. '

Onder de merkwaardige plaatsen van het Hertenpark verdient vei'der

eene vermelding, zij het ook eene korte, de vijver waarin de Tathagata

zich eertijds baadde; een ander waarin hij zijn kleed wiesch; een derde

waarin hij zijn bedelpot afwiesch.

Kapilawastu kon met Gaya wedijveren in rijkdom aan beroemde plaatsen,

die grootendeels door Stüpa's vereeuwigd waren. Zelfs wist men daar de

plek aan te wijzen waar de Ziener Asita de hoioscoop van den jongen

prins berekende. * Nu kon er van horoscopie bij de Indiërs vóór 200 v.

Chr. in "t geheel geen sprake wezen en is die kunst eerst in de eerste

eeuwen van onze jaartelling daar te lande ingevoerd, doch niets belet de

^>kntiek" desverkiezende aan te nemen dat men horo.scopie met eenvoudig

voorspellen uit lichaamskenmerken verward heeft. — Van Kucinagara is

reeds bij andere gelegenheden het een en ander gezegd.

Niettegenstaande de vier genoemde oorden de voornaamste bedevaart-

plaatsen waren, konden toch ook andere streken en steden zich beroemen

den Meester voor korter of langer tijd geherbergd te hebben, en niet

In Lotus kaj). 1, st. 94 hoort Maitreya de voorspelling uit den mond van Manju^r!,

dücli 1)1. 186 heet hij die ontvangen te hebbeu van Cakyamuni; tooneel der handeling de

Gierentop, die, zooals uit den Lotus van begin tot einde blijkt, uiet de aardsche is.

Travels 137; Me'm. I, 356.

' Travels t. a. p ; vïl. Méin. I, 348. Elapatra is eene verkeerde Sanskritiseering, ook

in 't Maba-BhSrata en den Hariwansa voorkomende, van een Magadhisch Elapata, te Bharhnt

PI. XVI Eiapata. De echte vorm is Airawata. Ue plaat stelt hem voor als geknield

voor den Bodhi-troon. Ta Hian (Travels 90) onderscheidt den knnini: van Ramagrania —
van een dorp NB. — van den Nikker; kritisch averechts.

" Travels 86.
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alleen in Mailliyadefii, waar met de namen van Cniwasti, Kauyambi,

Waifilli, enz. zooveel lierinneringen verbonden zijn , maar ook op Ceilon

en in NW. Indië. Op het eiland , waar de oudste overleveringen der

Kerk liet getrouwste bewaard zijn, is er, daargelaten de twee voetstappen,

een zeer gewijde plek. Het is die waar de Tathagata eenmaal eenen

zetel in de schaduw van eenen Rajayatana-ljoom ' besteeg om de Naga's

of Slangen , die toen ter tijd de eenigste bewoners van 't eiland waren

,

met zijn licht te beschijnen. De troon was van lazuur en een geschenk

van de Naga's, terwijl de boom daar gebracht was door den god Voor-

spoed (Samiddhi). Toen de Tathagata, in 't belang der Slangen, zijn

tweeden predikingstocht van het Jetawana uit naar Ceilon ondernam,

was hij vergezeld van gezegden Voorspoed , die den Heer eenen Rajayatana-

boom als scherm boven 't hoofd hield, terwijl beide door de lucht naar

't oord hunner bestemming vlogen. Deze zelfde boom , welke eertijds in

't park vau Jetawana gestaan had, werd later, mitsgaders den lazuren

troon, door den Gotamido aan de zorgen dei' Slangen toevertrouwd, met

uitdrukkelijk bevel dat zij die twee heilige voorwerpen moesten vereeren.

In NW. Indië bij Peshawer, was er een Pipal , in welks schaduw de

vier verledene Tathagata's eenmaal gezeten hadden en de volgende 096

insgelijks zitten zullen. Geen wonder dat die oude boom bijna honderd

voet hoog was. Iliuen Thsang heeft èn den boom èn de vier standbeelden

der verleden Buddha's zelf gezien. '^ In Magadha, dicht bij de lotskloof',

waann het gansche lichaam van Katyapa den Grooten rustte, was een

plek waar deze opvolger van den Meester zich di' handen wiesch; elk jaar

kwamen bedevaartgangers van verschillende landen om Kaï-yapa daar te

vereeren en wel in de avondschemering, als onmiddellijk na zonsondergang

de Arhats verscliijnen.
^

Een boom van L'rkendc heiligheid was ilie te Waicaklia, welke zich

' Anders Khlra)i&lii, beantwoordende aan het SiM;3'lialuuselie Kiripalu; Dijiaw. 2, 50; vgl.

Mahjlnansa 7; 105.

• Vic 83.

' Travcis 133.
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ontwilvk(?lcl had uit een .stuk van 's Meesters tandenreiniger. Hoe dikwijls

ook afgekapt door de ongeloovigen en nijdigaards, de boom schoot altoos

weder op, groeide en bloeide, een levend getuige van de kraclit des

geloofs. '

Boomen. tronen, plaatsen, voetstappen worden volgens het geijkte

stelsel gerangschikt onder de Paribhoga-dhatu's, de heilige voorwerpen van

nut of gebruik, en, naar de euhemeristische opvatting, te roiht. Immers

het zijn dingen waarvan de Buddha of een der Heiligen dienst heeft ge-

had. Wie in alle Caitya's van deze soort niets anders erkent dan vooi'-

werpen in de natuur, welke een gewijd karakter dragen omdat ze als

onwillekeurig hooger voorstellingen opwekken , als het ware de afschadu-

wing zijn van hooger denkbeelden , zal ze eerder niet-kunstmatige hulp-

middelen ter herinnering noemen. Ter loops zij opgemerkt dat in »nut"

volstrekt niet ligt opgesloten het begrip van »nut van den Buddha"

,

zoodat de geheele term misschien niets anders is dan een van de talrijke

dubbelzinnige uitdrukkingen der «geestelijke" taal.

Men zou er over kunnen twisten bij welke klasse van heiligdommen

het rad der Wet, hetwelk de Buddha liet eeist bij Benares in beweging

bracht , te voegen is. In allen gevalle moeten de nabootsingen er van

tot de monumenten gerekend worden. Eene voorstelling, zoo stoffelijk en

symbolisch als maar mogelijk is. treffen we aan te Bharhut, met het op-

schrift: ))'sHeeren Dharma-rad". Het rad bevindt zich, versierd met

een banderol, onder een zonnescherm in een tempel; te wederzijde staat

een manspersoon met de armen over elkaar op de borst. Het beneden-

gedeelte van het tafereel vertoont eenen koning benevens gevolg in eenen

wagen met vier paarden bespannen; het bijschrift leert ons dat het Pra-

senajit, koning van Kosala is. Op eene andere plaat is het rad boven

op eene hooge zuil geplaatst, hetgeen ook elders teruggevonden wordt,

o. a. te Sanchi en Gaya, en volgens Fa Ilian ook te Qrawasti. ^

Het rad heeft niets aan zich wat de gedachte aan 't voordragen van

Travels 72; Voy. des P^l. B. II, 292.

S. of Bh. PI. XIII, XXXI, XXXIV. Travels 75.
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een pi-ook of afhaspelen van een tekst kan opwekken; alleen bespeurt

men dat het iets vereerenswaardigs is. Datgene wat voor den geloovige

het voornaamste is, de eerste prediking bij Benares, is niet uitgedrukt,

niet eens aangeduid, en moet dus er bij gedacht worden. Alleen door

het rad in verband te brengen met de legende, krijgt men een specifiek

Buddhistisch rad der Wet , terwijl het tijdrad op zich zelf ook buiten den

kring der Kerk bekend genoeg is.

De zinnebeeldige figuren, waarvan de Buddhisten een zoo kwistig ge-

bruik maken verschillen in aard en oorsprong niet van die welke men

bij andere Indiërs, hetzij Hindu's of Jaina's aantreft. Doch evenals de

Qiwaieten eene bijzondere voorkeur geven aan deze, de Wishnuieten aan

gene, de Jaina's wederom aan andere figuren, die derhalve als secte-

teekenen dienst doen , zoo staan ook bij de Cakyazonen sommige symbolen

of sectekenmerken meer in gunst dan andere. De oorsprong van al die

symbolen ligt in den nacht der eeuwen verscholen, en het kan ons dus

niet verwonderen dat de eigenlijke beteekenis van verscheidene er onder

niet alleen voor ons verborgen is, maar zelfs voor hen die er zich van

bedienden niet altoos helder w'as. Zelfs de vorin van één en dezelfde fi-

guur levert zooveel variëteiten op dat men dikwerf in twijfel staat welke

type als de oorspronkelijke moet beschouwd worden. En die afwijkingen

openbaren zich niet enkel bij de vergelijking van de symboolvormen dei-

Indiërs in 't algemeen — om van andore volkeu der oudheid niet te

spreken — maar ook op de Buddhistische moiiumonten zelve. Om ons

bestek niet te overschrijden , zullen we ons vergenoegen met de vermel-

ding der voornaamste figuren en de vergelijking er van , voor zooverre

als hier oorbaar schijnt , met de bij niet-Buddhistische Indiërs gebruikelijke. '

Een dor meest gewone Indische zinnebeeldige figuren is het kruis,

Swastika, d. i. heilteeken. Reeds in don tijd van Apoka waren er minstens

vier variëteiten van in gebruik, waarvan twee op de inscriptie van ,lau-

' Eeiie uitvoeriger behandeling is aan dit onderwerp gewijd door Sykcs , .lourn lloy. As

Soc. VI, 454; Burnouf Lotus 625; Senart Essai 343.
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gada voorkomen, een zichtbaar is te Barabar en fle vierde niet zel^erheid

uit de derde afg(;leid kan worden. ' De Swastika verschilt van een een-

voudig gelijkwiekig rechtopstaaml kruis daarin, liat liet uiteinde van elke

wiek voorzien is van een streepje. Duiden we de uiteimlen eens aan inet

N, O, Z en W —
• zonder daarom te beweren dat het kruis oorspronke-

lijk op de vier windstreken wijst — dan zijn de streepjes nu een.s van

links naar rechts, dan weer omgekeerd gericht, al naar mate het kruis

aan het begin, dus links van een tekst of een regel schrifts staat , of aan

het einde er van. - Eene variëteit van dezen vorm is die waarbij de

rechte lijnen zijn overgegaan in gebogene, zoodat de Swastika aan 't be-

gin lijkt op onze S, rechtstandig gesneden door eene tweede S, en die

aan 't einde dezelfde figuur is, maar omgekeerd. '

Het oudste ons bekende voorbeeld van den Swastika op een niet-Bud-

dhistisch gedenkteeken komt voor te Khandagiri, en wel in den eerst be-

schreven vorm. De inscriptie daar ter plaatse vermeldt de daden van

koning Maha-Meghawahana van Kalinga, die, zooals uit den aanhef van

het stuk blijkt, een Arhata of .laina '' was.

De Wajra, de zoogenaamde donderbeitol. donderhamer of bliksemflits,

het wapen van Indra. Thor en Jupiter, schijnt alleen bij de Noordelijken

voor te komen , bij wie hij vooral als tooverscepter gebruikt wordt. Mis-

schien is eene figuur , voorkomende achter den Swastika in de zoo even

vermelde inscriptie van Barilbar, eene variëteit van dit teeken. Bij de

' Cumüugham Corpus luscr. PI. XIIl en XVI.

' De eerste vorm is bij Buruoiif t. a. p. N". 1 ; de tweede N". 4.

^ Aldus 5/5 c" ?o- '^'"'t '"'"' ''^ uiteinden verder om, Jan verkrijgt men g^ ,
niet

zelden aan 't einde van Hss. uit latercn tijd voorkomende. Het heet Triwatsa eu is het kcn-

teeken van Citala, den lOden Arhat der loojiende Awasarpiuï-iieriode ; zie liguur bij Colebrooke

Ou the sect of Jaius; de eerste Swastika kenmerkt Snpfin/wa, den 7deu Arhat. Vgl. Ilema-

candra Abhidluuiaciutfiniatii 47.

" Cunningham Corpus Inscr. XVII. De meening van Prinsep dat Maha-Meghawahana

een Buddhist was, is zeer verklaarbaar in den tijd toen het ojischrift voor 't eerst werd

uito-e^even , maar eene dwaling. Te Khaijdagiri staat thans uog een Jai na-heiligdom , iii de

vorige eeuw door Mahratsche Jaina's opgericht; zij moeten wel geweten hebben dat het van

oudsher eene heilige plaats van hun secte was. Dat zij wel onderricht waren, daarvoor

levert Cunningham's Archaeol. Surv. XIII, S4 allesafdoende bewijzen.
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Ilindus worilt ik' Wajra gewoonlijk afgebeeld al^ een Bourgondisch kruis.

Of een gewoon reciit opstaand kruis, zooals het op eenige oude Buddhis-

tisolie munten te zien is, een Wajra verbeelden moet, is onzeker. '

Een derde, zeer ingewikkelde figuur is de Nandyawarta. - Daai' het

begrip van draaiing in dwarta is uitgedrukt, en de naain ook wordt toe-

gepast op zekere groote schelpen bij de ^\ijding eens konings, ''

zal deze

figuur wel in verband staan met den iicinelschen schelphoorn Paficajanya,

den donderenden bazuin der lucht en do daai'meè gepaard gaande kronke-

lingen van het bliksemlicht. In het midden tier figuur laat zich de

Swastika herkennen, zoodat ze wellicht niets anders is dan het laatste

teeken in beweging gedacht, en meer bepaaldelijk het naar rechts

draaiende kruis.

De Wardhamana, zooals die oj) eenige oude munten van ICadphises af-

gebeeld is, heeft eenige gelijkenis met een drietand rustende op oen cirkel.

In de oudere bas-reliefs is de middelste van de drie tanden zooveel kleiner

dan de twee gekromde hoorns, dat liet voorwerp nauwelijks nog een

dnetand mag heeten , en op ééne afbeelding is de figuur omgekeerd;

in dezen vorm komt ze veelvuldig als oorsieraad voor. '' In nog ouder

monumenten, namelijk de inscriptie van Afoka te Jaugada, en die van den

Arhat-vereerder Maha-Meghawahana , is er in 't geheel geen knobbel

tussclien de twee omgebogen hoorns zichtbaar. Men mag dus de gissing

wagen dat de figuur de gehoornde maan is, waarbij do naam Wardha-

mana, d. i. de wassende, goed past. De knobbel of kleine verhevenheid

in 't midden liuit zich even goed verklaren als op onze afbeeldingen der

' Cunningham , Archaeol. .Survey XIV, l'l. X; l'rinsep-Thomas, Indian .^llticl. II , l'I. Xl.\.

* Voor de afbeelding verwijzen we naar Uiirnouf en Colebrooke t. a. p.

' üïpaw. 12, 1. MahHwansa 76. BuddUaghosIia in Sutta-U. I, pag. 322.

• S. of Bh. PI. XXX en XLIII. Gen. Cunningham noemt deze fignnr Triratna, de drie

kleinoodcn (S. of Bh. 1111, en llev. Beal: Mapi, edelsteen, halsamulet (Cateua 149); op

welk gezag is ons onbekend. Hetzelfde woord als Mapi, is het Ondnoordsche men in Bri-

singa men, het halsjuweel van 1'reya; navcrwant is het Latijnsnhe monili' , in den Heliaml

liah-meni De omgekeerde lignnr, het oorsicraad, zal de Awatansa zijn, die even als de

Nandyiwarta bij de koningswijding te pas komt; Bnddhaghnsha t. a. p.

TI 13
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wassende ivman do gedaante van een neus of een stuk van een prolii'!.

Een andere vorm van Wardhamana bestaat uit een sikkel mot de IkiIIo

zijde naar boven, en in de lioite een liguur dat op niets gelijkt; het

meeste nog op een zijwaarts gebogen vlam. Het zou volstrekt niet vreemd

wezen indien men den Wardhamana met den ürietand verward of ver-

eenzelvigd had, want zoowel de maansikkel als de drietand zijn symbolen

van Ciwa. Wat den naam Mani betreft, die laat verscheidene verklaringen

toe, doch geene enkele van euhemeristisch Buddhistisch standpunt.

De heilige boom, een van de meest vereerde symbolen der Kerk , wordt

op verschillende wijzen afgebeeld; nu eens zijn de bladeren duidelijk her-

kenbaar, dan eens flauw of in 't geheel niet aangeduid ; het kenmerkende

is een staak of stam, met of zonder takken of bladeren, die uitsteekt

boven een meestal vierkante onderlaag of een terras. ' De stijfste voor-

beelden leveren de Jainistische opschriften van Khandagiri. ^ Eenmaal be-

staat daarop de figuur, van onderen aanvangende, uit een vierkant, door

twee balken in vier vakken afgedeeld. De middelste balk steekt boven

uit; op dit verlengstuk staat een omgekeerde pyramide. Een andermaal

is het onderstel een vierhoek, tweemaal zoo breed als hoog, verdeeld in

acht vakken; het bovengedeelte komt overeen met dat der zoo straks be-

schreven figuur, behoudens de richting van een paar toegevoegde strepen

en de toevoeging van een lijn in de omgekeerde pyramide. Wanneer

men deze figuren vergelijkt met de Tibetaansclie afbeeldingen van liet

wereldstelsel, " dan wordt men getroiïen door de overeenkomst; boven

een vierkant verheft zich een verlengstuk van den Meru, dat wij den

hal- zullen noemen; op den hals, welks boven vlak als Indra's Paradijs

gekenmerkt is, rust een afgeknotte pyramide, de hemelen voorstellende.

Denkt men van de koepelvormige Stiipa's het ronde gewelf weg, dan be-

antwoordt het bovengedeelte, hals, omgekeerde pyramide en zonneschermen

' Onderling aanmerkelijk verscMUende boomfiguren ziet men o. a. in de munten afgebeeld

bij Prinseji-Thomas Ind. Ant. I, PI. XIX.

' Cunningham Corpus Inscr. t, a. p.

' Zie de plaat in Jonrn. Roy. As. Soc. IV, 415 (New series).
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of hemels aan de Tihetaansche voorstelling, behoudens liet zoer afwisselend

aantal van hemelen, eigenlijk hemels, of zonneschermen. ' Op deze wijze

zouden de boom en de Stüpa. zoo niet denzelfden oorsprong hebben, dan

tocli uit gelijke voorstellingen ontstaan zijn. De Pipal is in de Katha

Upanishad — we hebben reeds vroeger de gelegenheid gehad daaraan te

herinneren — de eeuwige wereldboom; uit dezelfde bron imtten we de

kennis van eene mystieke eigenschap des Pipals, namelijk deze, dat

zijne wortels boven , zijne takken naar beneden gericht zijn. - Vat men

dezen 1'ipal als een werkelijken boom op . dan bevat het gezegde eene

onwa;irhcid ; doch denkt men aan den iiitgebreiden wolkenhemel, welken

de boom voorstelt, dan wonll de bedoeling duidelijk: de pvramide staat

omgekeerd, met zijne basis naar boven, met zijn top naar beneden.
•''

De lieilige Pi])al beet in de Piuddhistische inscriptie van den Znnnelmipel

te Gayil Kalpawrksha. ' de boom die alle wenschen vervult. Nu is de

Kalpawrksha, oogenschijnlijk Eeuwbooni, bij de Ilindus welbekenil en

zeei' populair; ze kennen ook eene liguur ('riwrksha, d. i. Fortuinboom

of Luisterboom. hetwelk .sommige gelijk stellen met Bilwa , de Aegle

Marrnelos. andere met den Pipal. iU\^ den Budhi. ' De begrippen wereld

en leven, leven.^duur en levensgeluk, leven eii levenseinde verliindi^n zirh

liet Indische woord voor zonnescherm chatlra beteckeiit eigenlijk dek, bedekking; zon-

der twijfel is de voorstelling van de lieinclen oi Ihihms , d. i. zoowel verdiepingen, lager.,

al.-i in "tenkclvond: de bodem, de aarde, jonger

' Vgl. boven bl 180. In (^handogya U]). S, 5, 3 wordt gezegd dat de l'i|ial Soma (d. i.

bcvrnclitend liemclsa|), regen) voortbrengt; hij is dns bet \v(dken(l(d< of de zich boven de aarde

nitbreidende hemel; Skr. nahhas , Slavisch neho-, en fir. viyo; maken de verwantscliaii diT

begrippen aanschouwelijk.

' In 't voorbijliaan zij gezegd dat reeds in Wedische gcsi-hriften <lc Pipal vergeleken wordt

met den linijatn, de Taml met de ijoni Deze laatste zal wel te vergelijken zijn met de

narde; de litujam met Je bevruchtende straal, zoowel zonne- als waterstraal, die in 't aardrijk

dringt. Vandaar de overeenkomst tiisschen den Lingara en den IJagob, zooals die zicli inden

rotstcrapcl van Karli vertoont.

- Cunningham Archaeol. Survey lil, l'l. .\.\.\V.

Of er verband bestaat tiissQhen deze verklaring van (Jrlwrksha met Bilwa en hit Icit dal

de Bodhi in de nabijheid van Urn-wilwfi (d. i. Urnbilwa) ligt, is onbekend. Zeker is het dal

de Bilwa als een sooit Kalpawrksha voorkomt, want «hij geeft alles wat men wenschl en

verdrijft armoede;" Wilsnn Work* led. Ko'.ti II, 317.

•i:!*
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ZOO (iiiwilli'ki'üiii;', (lat inon on^^eiiicrkt cli» synibüleu die tL'gelijkei'tijil aan

leven en ilooJ manen, welke dan nok hun oorsprong moge geweest zijn,

kan vereenzelvigen. ' Zijn omgekeerd de boom en de Stïipa, en voegen

wij er bij, de Lingam, eigenlijk één, dan laat zich eene splitsing van

hot ongelijkslachtig sdüjnende evenzeer verklaren. -

Men mag niet beweren dat de Buddhisten zelven de eenheid of' ver-

wantschrtj) van ilen boom met den Stnpa ei'kend hebben ; er is ten minste

geen bewijs voor te leveren. Men zou zelfs geneigd zijn als blijk van

het tegendeel aan te voeren, dat de bijzondere liguur voor den Stüpa,

bestaande uit drie halfi'onden, ' naast den Bodhi pleegt voor te komen.

Ongelukkig Ijewijst dit feit volstrekt niets bij de Buddhistische neiging

om hetzelfde ding tweemaal te zeggen en schijnbaar in tweeën te splitsen

door twee woorden in plaats van één te bezigen. Zij onderscheiden tus-

schen Maya en Maha-Maya, Meru en Sumeru, Tishya en Pushya, Icwara

en Mahecwara, enz. enz. en konden dus die onschuldige liefhebberij voor

uitdijing evenzeer toepassen op hguren als op namen.

Ken symbool dat herhaalde malen op oude Buddhistische munten voor-

komt, zonder dat wij uit de Buddhistische geschriften eene voldoende ver-

klaring er voor zouden kunnen opgeven , is de stier. Des te meer treedt

deze op den voorgrond bij alle soorten van t'iwaieten . en ook bij de Jaina's

is de vereering van den stier gewettigd , omdat de eerste Arhat van het

loopende wereldtijdvak Stier (irrshabha) heette en eenen stier tot ken-

teeken bad. De Hindusche stier is tevens het zinnebeeld van de Wet,

en misschien hebben ook eenige afdeelingen der Kerk hem als zoodanig

beschouwd. Afbeeldingen van stieren op tempels zijn niet zeldzaam.

' De volgende verfjclijkingen zullen niet gezocht of kunstmatig schijnen : l'ipal = (,'riwrksha

(boom der Fortuin) = Kaljiawrksha (Eeuwbüom) = Boilhidruma (boom der kenuisse, der

bewustheid) = leven = wereldsch bestaan = wereld = Uhatugarbha = Stiipa = Oaitya.

^ Wij voor ons achten het laatste waarschijnlijker dan het eerste; ten aanzien van den

Lingam is hier vooral niet uit het oog te verliezen , dat hij dienst doet als monument voor

de dooden; het woord beteekent dan ook eigenlijk niets anders dan kenteeken.

' Soms staan boven die 3 werelden de teekens van zon en maan.
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G. ÜF.LIEKEX VAN GEBRUIKTE VOORWERPEN". SCH ADUWRELIEKEN.

NATUURLIJKE EN KUNSTMATIGE ONTWIKKELING DER RELIEKENVEREERING.

Allerlei overblijfselen viiii ile iilunje en liet gereedschap van Heiligen

zijn (lierbaie relieken, welke hij ile beide afdeelingen der Kerk evenzeer

vereerd worden. En die vereerliig dagteekent van ouds; daarvan leveren

de reisverhalen der Chineesclie bedevaartgangers en de Ceiloneesclie kro-

nieken onwedersprekelijke bewijzen.

Fa Hian vond niet ver van Nagaia den staf van den Tathagata. Deze

reliek, uit geel sandelhout gemaakt, niet een beslag van ijzer, mat ruim

19 voet. ' Dit kan ons eenigermate een denkbeeld geven van de lichaanis-

grootte van Gautama. We zeggen : eenigermate , niet : met volkomen

nauwkeurigheid, omdat liet niet zeker is tot hoe hoog de stok reikte. Bij

de .\r\'a's geldt het voorschrift dat de stok van eenen brahmaan reikt

tot aan de kruin; die van eenen Kshatriya tot aan het voorhoofd; die

van eenen Waicya tot aan den neus. jlaar de Buddha volgons zijne

eigene verklaring brahmaan en Kshatriya te gelijk was, blijft men in on-

zekerheid welken regel men hii'r moet toepassen. De onzekerheid wordt

nog verhoogd, door dat volgens eene Chineesche opgave - de stok niet

hooger dan de borst reikt. Hoe men bet ook neme, de lichaamslengte

van don Gotainido was meer dan reusachtig; vermoedelijk stelde de staf

's mans geheele hoogte voor, die, zooals men weet, 18 voet of band

bedroeg; weinig punten staan zoo vast als deze lichaamsgrootte, indien

men een greintje historische waarde aan de gemeensciiappolijke overlevering

van beide afdeelingen der Kei'k toekent.

Op eenigen afstand van de plaats waar men diMi reizigers den stok van

den Buddha toonde, was er cin Irmjiel, waar men diens mantel en

ordekleed ^ bewaarde; beide voorwerpen waren van lijn katoen en geel-

' Travels 44; vgl. Hiucn Tlisang Mt'm. I, IO:i.

' Zie noot in Travels 44.

' 7,00 volgi'ns H. Th. Slóin. I, 10;!; Tn llian spreekt slechts van den mantel. Welk

onderscheid er tusschen den tnaiit':l en de pij (Kftshfija) te maken is, valt moeilijk te zegj/cn

;

misschien heeft de eene reizi<i;cr dubbel gezien, of hect't men, naar Hinlilhistisi'lin ^'ewoontc,

hetzelfde vnorner]) in tweeen ges|ilitst, omdat het twee namen had.



'198 D K S A N G H A.

achtig i'ood van kleur. Wanneer er in "t lanil te langdurige droogte

heerschte, kwamen de voorname ingezetenen bijeen om het gewaad van den

Tathagata voor den dag te lialen en het godsdienstig te vereeren , en dan

miste het niet of een overvloedige regen daalde verkwikkend op hel aard-

lijk nedei'. Dit was niet liet eenigste voordeel hetwelk men van ilie re-

lieken trok: in meer ilan één opzicht was de zorg er voor eene winst-

gevende nering. Ue koning van Kapiga, die in ile 7'''' eeuw over Nagara

heerschte, had vijf geestelijken ' aangesteld om de relieken te verzorgen.

Deze lieden, welke het aanhoudend geloop van aanbiddei's lastig vonden,

bedachten het volgende middel om tijd en geld te winnen : zij stelden

een behoorlijk tarief op, geëvenrerligd aan het nut of genoegen lietwelk

de geloovigen van een reliek gehad liadden, zoodat bijv. iemand wien liet

alleen te doen was het uitstekende kruinbeen te aanschouwen, één goud-

stuk, ongeveer 2J, dukaat, te betalen liad ; wie daarentegen, om den

graad van zijne zedelijke verdienste te bepalen , eenen afdruk van die i'e-

liek wenschte te nemen, had 5 goudstukken te betalen.

De bedelpot van den Tathagata was, nog in de 5''° eeuw, te Peshawer

aanwezig. Fa Hian beschrijft dit merkwaardige voorwerp op de volgende

wijze. De pot kan ongeveer '2 Tau (20 pond) bevatten; - hij is van eene

gemengde kleur, waarbij het zwart de overhand heeft; ongeveer 2 duim

dik, glad en glimmend. Arme lieden zijn in staat, met de weinige

bloemen die ze oITeren, den pot geheel te vullen, terwijl menige rijkaard

niet met honderd, duizend, ja tienduizend schepel hetzelfde kan volbrengen.

Twee eeuwen later, toen Hiuen Thsang Peshawer bezocht, was de pot

daar niet meer voorhanilen: hij werd op dat pas aan het hof van den

' Stau. Julieu Voy. des Pèl. B. 11, 103 noemt ze brahmanen; het is eenigszins twijfel-

achtig of dit juist is, hoewel het alles behalve onmogelijk zou wezen; de brahmanen die aan

de tempels verbonden zijn, worden door de overigen als de heffe hunner kaste beschouwd,

en het is zeer wel denkbaar dat er onder dezulken waren die zich lieten vinden om bij

Buddhistisohe heiligdommen eeue voordcelige kostersbetrekking te vervullen.

' Travels 38. De geleerde vertaler teekent aan dat de omvang of overdreven öf de reliek

onecht is. Wij gelooven integendeel dat de maat enorm verkleind is eu twijfelen niet meer

aan de echtheid van deze reliek dan aan die van alle overige.
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koning van l'crzië bewaard, waar hij na veel lotgevallen beland was. '

Naar men wil, was deze pot oorspronkelijk in Waicali bewaard geworden,

eerdat hij naar Peshawer in Gandliara kwam, en Fa Hiau luid op Ceilon

een geestelijke uit Indië gehoord, ^ die op een hoogen troon gezeten een

heilig boek. of liever, zooals uit het vervolg blijkt, een Sibyllijnsoh orakel

voorla.s. Dat orakel hield in, dat de schotel, weleer in Waicali bewaard

,

zich op "t oogenljlik (^in de 5''" eeuw) op de grenzen van Gandliara be-

vond; over 100 jaar zou hij overgebracht wonlen naar het land der

Westelijke Yu-ciii; eene eeuw later naar Khotan; nog eene eeuw later

naar Kharachai', en zoo zou hij achtereenvolgens, om de honderd jaar,

China, Ceilon, Imlie bereiken en eindelijk in het Parailijs terechtkomen.

De voorspelling is, de gebrekkige geograpiiische kennis van den profeet

uit Indië in aanmerking genomen, ontwijfelbaar juist; eerst moet de

groote pot van den goudkleurigen monnik in 't Oosten, te Waicali, ge-

weest zijn alvorens in 't Westen, in Gandhara, den volke zichtbaar te

worden. Van "t Westen gait de pot verder naar "tNW. , vervolgens

naar 't N., NO., O., waar Cliina ligt, dan naar "tZuiden, naar Ceilon,

en zoo verder totdat hij in het Paradijs verdwijnt. Hoe lang de pot,

dien de Tathagata kort vóór zijn Nirwana iiij 't afscheid nemen van de

Lichawi's te Wai(;ali ter herinnering had achtergelaten, te dier plaatse

gebleven is, wordt niet gezegd; ^ naar de medegedeelde profetie mag men

veilig den duur op 100 jaar stellen. Nadrnkkelijk wordt verklaard ilat

deze zelfde pot eenmaal door Maitreya zal gebruikt worden , en dan later

door al dl,' lOOd Üuddha's; ' eene vei'zi'kering die vrij overbodig was,

en alleen in zooverre belangrijk, omdat ze het historische karakter van

den bedelpot in het helderste licht stelt.

Als men van geloofwaardige historische berichten spreekt, denkt men

onwillekeurig aan Ceilon, welks kroniekschrijvers zoo nltmnnlcn door

Mem. 1, lOG.

' Travcis IGl.

' Voy. des PM. H. H, :i'.)r,.

• TraveU 103.
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histoi'i.'<clieii zin, zooals vele niet nieeile worden te verzekeren. Dit eiland.

zoo rijk aan allerlei relieken, nioclit. zich ook verhoovaardigen in het he-

zit van ettelijke voorwerpen die van de verledene Buddlia's afkom.stig

waren. Van den Buddha Kacyaiw had men daar den regenjas; van Ko-

nagamana den gordel; van Kakusandha de waterkruilc. ' (tf d(^ gordel

van de (iordel- kapel (Kayabandhanacetiya) die van Konaganiana was dan

wel van Gautarna , dnrven we niet beslissen. '^ Het badiiemd van den

laatste liad hij zelf op het eiland achtergelaten Lij gelegenlieid van een

zijner bezoeken. "

Eone zeldzame reliek was de nnits van Siddlulrtha, toen hij nog een

jonge prins was. Het weid in een Wihara te Konkanapura bewaai-d in

eene allei']irachtigste doos, helialvc op de sabbathdagen , als wanneer het

heilige voorwerp ten toon werd gesteld op een hoog voetstuk. Aan deze

muts, die ongeveer 2 voet boog was, placlit men bloemen te olïeren. '

Niet minder merkwaardige i'elieken, vooral om de geschiedenis die er aan

verbonden is, waren de ijzeren pot (}n de mantel van den heiligen Cana-

wasa, ^ welke in een klooster te ISamiun bewaard werden. De mantel

was vervaardigd uit cdna (hennep) " en had eene heldei- roode kleur.

De heilige Canawiisa, een kweekeling van Ananda, had dit kleedingstuk

gedurende 1500 e."cistenties altoos gedragen: het werd steeds met hem ge-

boren en nam van zelf in grootte toe, naarmate het lichaam van Qana-

wasa groeide, en toen deze, door Ananda bekeerd, geestelijke geworden

was, veranderde het hem aangeboren kleed van zelf in eene monnikspij.

Toen de heilige o]i liet punt stond het Nirwana in te gaan, uitte hij den

ernstigen wensch dat de j)ij mocht in wezen blijven totdat de Wet van

' Dipaw. 17, 9.

• Dlpaw. 15, 51.

' Mahiiwansa 105.

• Voy. des Pèl. B. III 147.

• Ook Canawasika en iu 't Pali Sanawasi geuaaiml.

"^ CdiMwdsa, kau lieteekenen «een henniiiklecd dragende"; vgl. Sehiefner Lebenst). SOS,

waar bepaald verzekerd wordt dat de toekomstige Heilige door zijnen viider zoo genoemd werd

omdat bij bij zijne geboorte een heuuipkleed aan had.
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Cakva zou zijn uitp'odnofd. En als Pi'ii bewijs voor do irolonfwaardiLiiicid

dezer overlevering haalt Hiuen ïlisang het leit aan. dat de jiij , toen liij

ze zag, reeds een beetje versleten was. '

Bij de opsomming der verschillende voorwerpen van vereoring mogen

we niet verzuimen melding te maken van ile scliaduw. welke Gautania,

hetzij als Buddha of als Bodhisatwa, achterliet, o. a. te Kaucambi, Gayö.,

Nagara. Te Kancand)! wees men den ('Innei'schen pelgrim eene grot,

waarin eertijds een giftige Naga vvoomle. Tndi'iiijd luid de Talhagata

dit dier getemil en /ijnc schaduw aclitergelaten. De grot was er nog in

de 7'''' eeuw. doch van de schaduw was er volstrekt niets meer te ho-

.speuren. - Te (Java daarentegen was de schaduw, die de Bodhisatwa in

eene rot.scel had aiditergelaten nog duiilcHjk zichtbaar, zooals men zich

lierinnereu zal. " Volgens eene eenigszins andere lezing zon de Bodhi-

satwa zijn schaduw of schim in de grot helihen gelaten uit medelijden

met den Xaga ilie de cel hewoonile. Niet kunnende voldoen aan het ver-

zoek van den Naga om daar ter jilaatse het Ai'hatschap te hereiken,

wilde hij den smeekeling ten minste als troost de .schaduw achteilaten. '

Een soortgelijk liol was er bij Nagara. De Nagavorst Gopala, die inder-

tijd deze sombere grot bewoonde, had van den Tathagata de toezegging

gekregen, diens .schaduw te zullen ontvangen zoodra het oogeublik van

't Nirwilna zou zijn aangebi'oken. In de laatste eeuwen was dii' reliek

onduidelijker gewoi-den; men zag wel i(!ts, maar de gelijkenis was heel

(lauw en twijfelachtig. Alleen zoo men een oprecht geloof bezat, kreeg

men de schaduw of de schim duidelijk te zien. Hiuen Thsang ondervond

ilat zelf, want toen hij mei trotseei'ing van allerlei gevaren het hoi be-

zocht, had liij de voldocming eene allerprachtigste schim van den linddha

' Vic de II. T. -19.

' Além. I, 280. De reiziger liccl't zekoi' op oun verkeerd inir van den dn'^ de fjrof lic-

zoclit; of men heeft hem welliclit verteld dat de rhi!ii<l , il. i. sehiin , v;ui den liiidilhü iionit

in Iict hol te zien uiih.

3 Travel» 122.

• Voy. des l';i. Ji. 11, t5S.
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te mogen aansclioiiweii. ' Den Naga, die volgens de sage steeds nog in

liet hol heersclite , heeft hij niet ontmoet; hij zegt liet ten minste niet

uitdrukkelijk; toch mag men uit dat stilzwijgen niet afleiden dat de eer-

zame pelgrim de identiteit van den Naga en de schaduw begrepen heeft.

De bedoelde sage is een type van hare soort en levert zooveel pimten

van overeenkomst met de Oudgermaansche mythen van holen bewakende

draken op, dat ze wel verdient medegedeeld te worden. Ze luidt dan

ongeveer als volgt.

Indertijd toen de Tathagata in deze wereld leefde, wa.s er een koe-

border (gopdla), die eiken dag den koning melk en room leverde. Eens

gebeurde het dat hij dezen plicht verzuimde en zich dien tengevolge eene

strenge berisping van den koning op den hals haalde. Vol wrok en

wrevel kocht hij voor zijne goudstukken bloemen en offerde die in allen

ootmoed aan den Stüpa der voorspelling. '^ Hij legde de gelofte af, dat

hij een kwaadaardige slang of draak wilde worden, ten einde het rijk ten

gronde te richten en den koning te dooden. Straks daarop beklom hij

een rotswand, wierp zich in den afgrond en stierf. Kort daarna betrok

hij het hol en werd een vorst der Naga's. Als hij toen het liol wilde

verlaten om aan zijne misdadige gelofte uitvoering te geven , ontwaarde

de Buddha welke voornemens den Naga bezielden, en door medelijden

bewogen, zoowel jegens de slang zelve als jegens de bewoneis van het

land, verliet hij ijlings Hindustan en zocht den Naga in diens hol op,

niet om als een tweede Siegfried of St. Joris den draak te dooden, maar

om hem met zachtere gevoelens te bezielen. Nauwelijks zag het dier

de verschijning van den Tathagata of zijne zwarte plannen verdwenen

als nevel voor de zon. Het nam het gebod, hetwelk moord verbiedt,

aan , besloot zich aan de ingestelde wet te zullen houden en sprak toen

» Voy. des Pèl. B. I, 81; II, 99.

' Ueze Stupa was opgericht ter jiLiatse waar ile BoJliisatwa , ilie eenmaal Cakya

Buddha zou worden, de voorspelling hiervan uit den mond van Dipanlvara Buddha ver-

nomen had.
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tnt den üudiilia: »Sta mij toe dat ik voor altoos dit hot buwono. on aan

de Heiliiren. uwe Discipelen, mijne eerbiedige opwachting make." '

)>Als ik zal uitdooven" , antwoordde de Heei', «zal ik u ter wille mijne

schaduw achterlaten. Ik zal 5 Arhats ^ zenden die steeds uwe hulde

zullen ontvangen. Wanneer de rechte weg uitgedoofd is, moet die vrome

plicht niet gestaakt worden. Indien uw zwartgallige geest u plotseling

tot toorn lokt, bezie dan mijn scliaduw: door de kracht van welwillend-

heid en deugd (die van mij uitgaat), zullen uwe misdadige plannen 7.ich

dan in nevel oplossen. Al de Buddha's die in deze schepping nog vor-

scliijnen moi'feu
,

/.uilen evenzeer medelijden met ii hebhen en n hun

schaduw nalaten.'"

Hier eindigt de sage, doch tot recht verstand er van moet nog ver-

nielil wiirden, ilat er buiten den ingang van het schadnwhol twee vier-

kante steenen waren, niet "s Heeren voetstappen, gekenmerkt dooi' het rad. •'

lief kan uiemanil ilii' geen volslagen vreemdeling in de sagenliteratuur is

ontgaan, dat de legende van de koeien- of stralenhoedende slang overoude be-

standdeelen bevat. Het siiecifiek Buddhistische in de geschiedenis is de stich-

telijke tint. En wat van de schaduwreliek geldt, is op alle overblijfselen van

Buddha en de Heiligen toepa.sselijk. Dichterlijke beelden zijn verstolTelijkt,

zijn wonilerdoende fetischen geworden, welke men knielend aanbidt. Hand

aan hand met de prozaisclie vertolking der oude beeldspraak ging de proza-

omwerking der mythologie tot Indische philosophie , waaraan zich , om ver-

klaarbare redenen, de didactische neiging paarde om uit oude, later als

fabelen he.«chouwd(! vertellingen nuttige leering te tickken vooi- het maat-

schappelij k-zedelijk leven. De wijzen eerden iVu- verhaliMi, omdat i'ii vooi- zoo-

verre ze dienstbaar konden gemaakt worden aan dt; bevordering van deugd-

zame «principes", die zij w(d is waar niet uitgedacht hadden — want ile

' Ue Niga blijft by daglicht altoos iii zyn hol, Joch 's avonds als de bierren aan den

hemel komen ontsnapt hy , de duistcriing, als liet ware daarnit, om niet oj» liet irp/if/ te

ontbreken. Dat is de ware, bestaande Wet (saildhariitu).

' Natuurlijk de vjjf [jlanctcn ; de Maan is meestal te helder dan dat de iXai^a haar aan-

gezicht kan verdragen.

' I)c twee lezingeu t. a. p. wijken in bijzaken van elkaar af.
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wijzen ploErea niot bijzonder vimliiigrijk te zijn — maar tocii onder sclioolsclic

regelen hrachten en dus met zekere lierheid als liun sclieppingen kondi.'ii

beschouwen. Zij wisten ook tol op zekere hoogte het menschelijk gevoel

te waardeeren , vooral de piëteit jegens de dooden welke zich in de oude

heidensche wereld zoo schoon in ile lijkplechtigheden afspiegelt. Zelven

gevoelloos — ten minste wanneer zij op den hoogsten trap stondi.'n —
spaarden zij de menschelijke aandoeningen van lager ontwikkelden , op

wie zij uit de hoogte neerzagen , en gebruikten zij anderer piëteit als een

hefboom ter bereiking van nuttige doeleinden. Een beetje mythologie

,

een beetje philosopliie , een beetje piëteit; ziedaar de bestanddeelen van

den reliekendienst. Indien de Buddhistische relieken weikelijk dierbare

overiilijfselen van een gevierden leermeester waren , ilan zouden ze niet

alle zonder ondei-scheid monsterachtige afmetingen hebben. Wie zou , on-

middellijk na den dood van zekeren leeraar, hetzij aan geloovigen of onge-

loovigen, aan vriend of vijand, een stuk been of kleedingstuk of stok —
om van de schaduw te zwijgen — hebben durven toonen als een over-

blijfsel van den Meester, terwijl ieder zien kon dat liet niet zoo was?

Alleen door zoo'n Meester in 't verleden te verplaatsen is liet mogelijk

bij de onnozelsten, niet eens bij andere, geloof te vinden. Van dank-

baarheid of piëteit kan bij de eerste vertooners der relieken geen sprake

zijn. Evenmin kan er sprake wezen van vervalsching of onechte relieken,

want onecht kan alleen datgene heeten wat o}) het echte lijkt, zonder

het te zijn. De tand, de oogappel, de bedelpot, de stok enz. enz. van

den Buddlia hebben nooit geleken op den tand, enz. van den zoogenaamden

mensch üautama of Cakya, en niemand wist dit beter dan degenen die

het eerst met die souvenirs van den Heer voor den dag kwamen , en

die natuurlijk geloovige Cakyazonen moesten zijn of althans zich ais zoo-

danig voordeden.

Om te besluiten, er ligt aan ile vereering van relieken iets algemeen

menschelijks ten grondslag; de exploitatie van dat gevoel is Buddhistisch.
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7. KERKDAGEN. HOOGTIJDEN. VUF.IAARLI.IKSCHE VERGADERING.

JAARLIJKSCH CONGRES.

De Kei'k heeft van andere gezinten het goljiuik overgenomen van regcl-

niatip: viermaal in de maand den Sahbath te vieren. Op twee van de

\\rv Zondagen — gelijk men ze noemen mag — op den 14''''" of l.'i''''"

diT maandhelft, moet het Pratimoksha worden voorgedragen, eene [ileclilig-

iK'id welke louter voor de geestelijken bestemd is. Daarentegen mag op

eiken kerkdag gepreekt worden, en dit is evenzeer, zoo niet meer nog,

voor de leeken bestemd als voor de monniken.

De vier Zondagen zijn niet in alle lUidilliistische landen gelijkelijk over

de maand verdeeld: op Ceilon . in lliiiina en Nepal vallen ze op nicnwc-

maansdag. op den S"'"", op vollemaansdag en op den dag van 't laatste

kwartier: in Tibet daarentegen ' op den 14'i™,
iS'''^", '29^''^^" en '30'""'

drr maand. Waarschijnlijk hangt deze afwijking samen met eenige on-

duidi'lijklieiil in de lieilige schrift. Uit den Pali-canon weten we dat de

Uposatlia iloiir de (j'akyazoneii , in navolging der ketters, gevierd wei-d

))op den veertiendr'ii , vijftienden en achtsten van elke maandhelft." - Toon

de Meester later vergunning gaf om op den (of: een) Uposatlia het Pra-

timoksha te behandelen, verkeei'di'n sommige monniken in den waan ilal

er vergunning gegeven was om diiemaal in de halve maand het reglement

voor te dragen, namelijk op den veertienden, vijftienden en achtsten.

In 't geheel zou de voordracht dus zesmaal in de maand plaats hebben.

l)il üii had volstrekt niet in de hedoeling des Meesters gelegen; om vooi'

't vervolg alle onzekei'heirl te voorkomen , verduidelijkte hij zijne woorden

door uitdrukkelijk li' verklaren: «Ik vei'gnn u, monniken, eens in de

halve maand, ?ietzij op den 14'''" of dm l.'j''''" het reglement oji te zeggen."

Men liad ilrrlialvi' de woorden ..op den veertienden, vijfti(Miden" niet zi'ii'i

0[) te vatten als waren ze in gedachte te verliimlen door een koppelend

»en" , maar als gesclieiden door «.-en disjunctief »of". Over den 8'"="

VolgL'119 Koeppcii, Kcl. d. H öfil.

' .Maha-VV. 2, 1.
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wordt fï('zw('L''en , en zooiloemle te kennen gej^evcn dut op diiMi d;iL!: in

lillen gevalle geen voordi'aclit van 't reglement inoclil pUuits lieldien. '

Van den gewonen Uposatha op den achtsten hehnefde niets meer gezegil

te worden; daarover waren geen nioeielijkliedi'n geiczen ; die dag van

elke maandhelft i<tond vast.

Dezelfde onbepaaldheid van nitdi'ukking, die di; hoorder.^ indertijd ge-

heel o]i een dwaalspoor bracht, treft ons bij 't lezen van enkele volzinnen

in een iler edicten van Acoka, waar sprake is van 't vieren van hoog-

tijilen en Uposatha's. * De bedoelde woorden luiden : «op de drie vier-

niaanilelijkschi' hoogtijdiMi ,
op volli'niaansdag van Pausha, drie dagi'ii , den

veertienilen , vijftienden, nieuweniaansdng, en vast (of: geregeld) bij eiken

llposatha." "' Iets veivli'i- ti-etlen we aan )iop den achtsten der maandhrlft.

den veertienden, den vijftienden". .Slaan wi' om tot eene beslissing te

komen de geschriften der ketters op, dan bespeuren we dat ook deze het

niet in allen ileele onderling i'ens zijn. De gewone i'ustdagen voor den

leei'llng vallen o|i nii.'iiwemaansdag, op den 8''"". op vollenraansdag, en

acht dagen later, * dus op de tijdstippen van den liuildhistischen Llposatha

üj) Ceilon , in Burma en Nepal. Intnsschen stelt een dei' gezaghebbende

werken als i-egel , ilat er bij nieuwenraan twee vacanfiedagen worden ge-

hotiilen, en wel, naar den uitlegger: op den 14'^'=" van de donkere nraand-

lielft, en op voUernaansdag zelven; ' weer een ander wetboek verooi'-

looft, doch eischt niet, twee rustdagen bij nieuwe maan." Van deze

vacantiedagen vallen er iu den regel slechts twee, die bij nii'uwe en bij

volle maan, samen met eene godsilienstige handeling: hiei'oiede mag men

dus de twee Uposatha's voor de behandeling van "t 1'ratimokslia verge-

' Mahu-W. 2, i.

^ liij ('miniiij^hani Cor|)u> liisrr. Iii-t 5''' (.'ilict van Dellii cii ilc ilaaniicL- ovcreuiikoinstigc.

' \\{i zijn iiiül zeker van ile vertolking van fl/iii.wiii/i' (nl* fl/iKWitifn) n,itij,i)xii///rnii. Iloogsl-

w.aarsc-liijnlijk mnet men -ilric ilageu" bij 't vourgaanilo voegen , uani liij Vdlleinann van

I'aushn is er ilrie dagen vaeantie.

'• Zoo volgens Mann 4, 113, waar ile term m^htidii in ilen zin van ihs/i/mn! te nemen

is, gelijk blijkt uit vs. 128 en Yüjnawalkva 1, I-IO; de commentaar vat liet even/oo op.

' Ajjastaraba I, :! , 9, 2S en Ae aanteekening van Biililcr in .Sacreil Books of the East II, 3G.

^' (iantania 1(1, '.^^^.
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lijken. Wilt di' tWL'o iustil;ij.'ou liij niciiwo inaaii betreft, deze termijn

liuit zicli wel veiklareu als eeiie uitbreiding van twee datums. 0|i den

dag der conjunctie komt de oude maand met de nieuwe samen; ' vandaar

dat liet ofler op dien dag heet plaats te hebben bij 't einde der (ilonkere)

maandhelft, terwijl de maan zelf dan dan^a, even zichtbaar, is.

De Janusnatuur van den Darca-dag heeft vermoedelijk aanleiding ge-

geven tot de uitdrukking ))op den veertienden, vijftienden", welke som-

mige monniken zoo verkeerd begrepen. Er is niet de minste grond om

te veronderstellen, dat het getal zondagen bij de Buddhisten ooit minder

heeft bedragen dan vier. Eerder zou men het tegendeel mogen ver-

moeden; immers, de nadere toelichting door den Meester gegeven had

oogenschijnlijk geen andere bedoeling dan om te voorkomen dat men in

stede van één dag bij vollemaan en i'én bij nieuwe , telkens tw'ee dagen

om die tijdstippen Uposatha zou vieren. ^

De Uposatha is een dag van ruste: handel en vertier, bedrijf en nering

stium stil: jacht en vischvangst zijn verboden; ^ scholen en gerechtshoven

zijn gesloten. Het is tevens van oudsher een vastendag; * wie streng den

Sabbatli houdt, zal na zich 's ochtends ontnuchterd te hebben van zons-

opgang tot ondergang zich van voedsel onthouden ; er mag o]) den Sabbath

niet gekookt worden , zoodat hetgeen men vroeg in den morgen of laat

op den avond nuttigt, daags te voren moet bereid worden.

Zoodra ile leek zich 's morgens vroeg op zijn zondagsch gekleed en iets

gegeten heeft, gaat hij uit en vervoegt zicli bij eenen monnik of eene

non, of anders bij eenen schi'iftgeleerde onder de leeketi , om te kennen

te geven dat liij de gelofte wil doen de geboden in acht te nemen. Na

dan het drievoudig geloofsfoiinuliei- en de vijf geboden, of, zoo hij zich

' Meu vcrpclijkc <lc Gricksclic iiililnikkiiif; é-j'n zai véx , iiinli; en joiiye

' ï"a Hian (TravcU 155) spreekt van -H, 11 en l.ï iler maand". Klaarblijkelijk een

laptiij , van wien dan ook, voor «der raaandlielft" ; de Malia-W. bestond lang vóór de komsl

van den Chinees op Ceilon, en in dat canonieke boek i» er (reen sprake zelfs van "maand".

' In 't 200 even aangehaalde edict van A(;oka vindt men liet verbod van op Znn- en feest-

dagen visch te dooden of te verkoopcn, en andere dieren Ie doeden.

* Vj;!. (jaUpatha-Brfthmupa 'J, 5, 1, 6.
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l)ij/oniler vcrtliciistelijk wil iiiukeii , ile acht gobii{|eu opgezegd te hebben,

begeeft hij zicii weder huiswaarts, om den dag verder in stiehtelijive

overdenkingen door te brengen, of gaat hij de predikatie l)ijwonen. '

Het kerkgaaii is iets zeer verdienstelijks. De Biiddha hechtti; er zoo-

veel waarde aan, dat hij, gehjk men weet, expresselijk van den Gieren-

top overkwam om Kappina den Groote onder 't oog te brengen dat nie-

mand zich boven 't kerkbezoek verheven moest achten en dat brahmanen

daarin bchoonlim voor te gaan. De Singhaleezen , in wie de geest van

't oude liuddhisme voortleeft, zeggen dat liet loon van eene behoorlijke

Sabljathviering in 16 stukken begrepen is, waarvan elk weder gesplitst

kan worden in 1(> onderdeelen, en zoo kan ujcii voortgaan totdat men

de verdienste in lO X '^'^ X 1'' onderdeelen gesplitst heeft.
'^

De preek of vei'kondiging dor Schrift "' geschiedde oudtijds, voor zoover

men kan nagaan, uitsluitend dooi' monniken. Tegenwooi'dig komt het oji

Ceilon niet zelden voor, dat leeken van huis tot huis rondgaan om trac-

taatjes in de landstaal voor te lezen. Ook in Durma treden wel eens

leeken als ))r(>dikers op. ' In Nepal, waai' de l)roederscirap reeds lang op-

gehouden lieeft te bestaan, zijn alle predikers, de zoogenoemde Wajra-

carya's, leeken en gehuwde personen.

De geregelde prediktijd valt in het regenseizoen, wanneer de monniken

vaste woonplaatsen moeten betrekken. Volgens Fa Hian • was het te

Mathura gebruikelijk dat in de eerste maand van den stillen-tijd de geeste-

lijken door de aanzienlijke geloovige familiën uitgenoodigd werden om hun

herderlijk werk te beginnen. De eerwaarde Heeren hielden daarop een

gemeenschappelijk ma'al en eene groote vergadering om den prediktijd in

te wijden. Na alloop hiervan trok men naar den Sti'ipa van (Jariputra,

' Hardy E. M. 237.

^ Hardy E, M. 2W.
' Bij de Singhaleezen bekend ouder' den naam vaii iitmr , l'ali blniiui , wmwxw bluiiinwdra,

kapittel der heilige schrift, eigsnlijk "preekbeurt."

» Hardy E. M. 235.

' Travels 58.
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ili'u pali'ooii (Ier luüiinikeii, ' oin bloemen eii reukwerk te ulieren, en

's avonds was het groote ilhimiiiutie. Wat de reiziger van Mathura zegt,

was in hoofdzaak zonder twijfel van toepassing op Imlië in 't algemeen

en komt dvereen met hetgeen thans nog op Ceilon geijriiikelijk is, zooals

we straks zien zullen.

Is de wekelijksche Sabbath reeds een dag van rust en uitspanning voor

het volk . niet minder geldt dit van ile hoogtijden, welke Uposatha's in 't

groot zijn. Reeds de oude Indiërs vierden drie voorname hoogtijden bij

den aanvang der drie viermaandelijksche tijdperken van het jaar. Die met

ofieranden gevierde drie tijdstippen vielen op vollemaansilag van Plialguna,

van Ashadha, en van Karttika: soms ook eene maand later, in Caitra,

CrS,wana en Margac irsha. - De drie feesten waren bestemd om lente

,

regentijd en winter in te wijden.

Bij de Buddhisten vindt men deze hoogtijden terug; ^ zij hebben de

ritueele verdeeling van het jaar trouw bewaard, in zooverre zij iiun ker-

kelijk jaai' nek in drie seizoenen verdeelen : winter, zomer en regentijd. *

Een Chineesch bei'icht uit de 7'''' eeuw geeft de volgorde anders op. doch

strookt voor "t overige met hetgeen we van elders weten. Het zegt

:

Overeenkomstig de heilige leer des Tathagata's bestaat een jaar tiit drie

seizoenen: van den 16''^" der eerste maand tot den 15'''" der vijfde is het

wanne tijd; van den lO''''" der vijfde maand tot den 1.5''''" der negende,

regenseizoen; van den 16'''" der negende maand tot den 15''"" der eerste

maand, winter". '' Indien men den Singhaleeschen kalender " volgt en

het warme jaargetijde laat beginnen met volle maan in Phalguna, ge-

* Als de p*ootste prediker onder de Discipeleu staat anders PAroa-Maitrayanipiitra te boek

;

zie Lotus 121; Dipaw. 4, 4.

* .\ryawidyïlsudhakara G9.

' Ook in het boven aangehaalde edict van A^oka, waarin daaronljovcn als voorname lieilif^e

dag die van voUeraaan in Pansha vermeld wordt; op dit laatste tijdstip eindigt de Wcda-

cursQS; er is dan eenige dagen vacantie, Kersvaeantie zon men kunnen zeggen; Manu 4, 'J7;

Apostaraba 1, 3, 10, 2; vgl. boven de noot op bl. 139.

* Burnonf Introd. 569.

» Voy. des Pèl. B. II, 6:j.

" Dirkson in .lonrn. Roy As. Soe VIII, 127 (New series).

II 14
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middeld 15 Maart, dan zal de regenmoeson aanvangen half Ashadha, om

15 Juli, en de winter half Karttika, 15 November.

Met dit laatste tijdstip begint voor den monnik een nieuwe jaarkring

,

de stille-tijd, en daarmede is een geheele cursus afgeloopen. De plechtige

sluiting van den stillen-tijd, bekend onder den naam van Prawarana,

Pali : Pawarana, geschiedt, volgens voorschrift, op een daartoe strekkend

voorstel van een met redenaarstalent begaafden monnik, in eene kapittel-

vergadering van minstens 5 personen. Het voorstel wordt gevolgd door

een nederig verzoek om décharge van de zijde eens Seniors, ondersteund

door een Junior. Wijders heeft de ceremonie, pawdrana-kamma, den

bekenden stereotypen vorm.

Op den kerkelijken oud- en nieuwjaarsdag wordt tevens üposatha ge-

houden en het reglement voorgedragen. Het is groot feest vooi- een ieder:

ei' wordt Kathina uitgedeeld aan de Congregatie; de monniken ontvangen

uitnoodigingen ter maaltijd; het algemeen vermeit zich in de processies bij

dag en in de illuminatie des nachts.

Met dit Kurttika-feest komt, behoudens een gering verschil in den datum,

het Hindusche lampenfeest, Dipilli, Hindi; Dhvali ') overeen. In Hindu-

stan wordt dit gevierd op den 1"'" der nieuw^e maan in Karttika; bij de

Mahratten gedurende de twee laatste dagen van Afwina en den l*'"" van

Karttika; bij de Tamils op den 4'*'^" na vollemaan in Agwina -); in Skr.

bronnen vindt men als tijd der feestviering zoowel den nieuwemaansdag

van Karttika als dien van Acwina opgegeven. De wijze waarop de Hindu's

de Dipali houden, is bijna overal dezelfde. Vroeg in den ochtendstond,

na zich in den Ganges of eene andere rivier gebaad te hebben, trekken

zij hunne mooiste kleederen aan, brengen een plengoifer aan de schimmen

der voorouders en vereeren 's avonds de godin Qrï (Fortuna) , de gemalin

van Wishnu, den god die op den datum van 't feest den demon Naraka

' In 't Skr. ook Dlpotsawa en Dipanivita genaamd; Mahratsch Diwali ; iu het Tamil ver-

basterd tot Tibawalï , Tiwali.

' Winslow Tamil Dict. i. v. De Mahratten hebben een tweede lampenfeest, eene maand

na het eerste, lu Xepal wordt het feest op 15 K&rttika gevierd; Wright H. of N. 39.
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((1. i. liellewicht) versloeg en daardoor op nieuw licht en leven in de

wereld uitstortte.. Des avonds worden in de huizen, op de straten en

pleinen lampen en lantaarns ontstoken om den nacht in dag te doen ver-

keeren. Aan vi'eugdebedrijven van allerlei aard ontbi'eekt het niet; van

grove gemeenheid, zooals die op Europeesche kermissen meer dan genoeg

voorkomt , is weinig te bespeuren ; wel wordt er door menigeen op minder

loffelijke manier aan de godin Fortuna geofferd, dat wil zeggen, gedobbeld

door lieden die hun geluk beproeven. Bij de Tamils bestaat het opmer-

kelijk gebiniik dat de lichten reeds vroeg in den morgen ontstoken worden:

ter verheerlijking van Wishnu die uit zijnen slaap ontwaakt en weder tot

bewustzijn terugkeert. Men viert de terugkomst van het Gi'oote Licht,

en, van Buddhistisch standpunt, de terugkomst van den Meester uit de

Elyseesche velden.

Terwijl het kerkelijk nieuwjaar bij de Zuidelijken steeds gevierd is op

vollemaansdag van Karttika, viel het bij de Noordelijken , althans in de

1'^' eeuw. op den dag van nieuwe maan, even als de Diwali. ' Dezelfde

Chineesche schrijver, aan wien we dit bericht te danken hebben, ver-

haalt dat op den dag der sluiting van den stillen-tijd Graya placht bezoclit

te worden door geestelijken en leeken, die na hun offeranden aangeboden

en een of twee nachten vertoefd te liebben , van daar terugkeerden. *

Bij datzelfde Gaya werd er op den datum van 't Nirwana een groot

boomfeest gevier<l. De heilige Pipal, die op dat tijdstip van bladeren

wisselde, was dan het voorwerp der eerbewijzen van vorsten en burgers,

geestelijken en leeken, die van heinde en verre waren samengevloeid.

Men besproeide den boom met reukwater en welriekende melk ; eene wel-

luidende muziek liet zich hooren; lange rijen van welriekende kaarsen en

met bloemen getooide toortsen vervingen het licht van den dag, en een

iegelijk beijverde zich om offeranden te brengen. ^ Aangezien men het

niet eens was over den datum van 't Nirwana — sommige stelden dien

' Zie boven bl. 41.

» Voy. des PéL B. II, 459.

' Voy. des Pel. B. II, 462.

14*-
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op den 8''"" na vollemaan in Karttika , andere op den laatsten van Wai-

cakha ' — is het raoeielijk te bepalen op welken der twee datums het

boomfeest te stellen is. Alleen mag men zeggen dat het wisselen van

bladeren wijst op eene vernieuwing der natuur, op een nieuwjaar. Ook

de feestelijkheden welke de Malla's van Kusinara na 't Nirwana van den

Tathagata gedurende eene week vierden met snarenspel, gezang en dans,

schijnen beter te passen bij een blij feest , dan bij eene droevige ge-

beurtenis. ^

Het Indische lentefeest , de Holi , Ski'. Holaka , met een anderen naam

Dolotsawa genoemd, kan niet één woord gekenschetst worden: het gelijkt

sprekend op den Europeeschen vastenavond , ook in dartelheid en uitge-

latenheid. ' Het wordt gevierd bij vollemaan van Phalguna (16 Maart),

dus op hetzelfde tijdstip als een der Caturmasya's. In Tamilland heet het

feeist gewoonlijk Kama-dahana, d. i. verbranding van den Minnegod, ter

herinnering aan het feit dat Kama, vergezeld van Lente en Zephyr, eens

bij de ontwaking der natuur eene poging aanwendrle om Ciwa in diens

ascetisme te storen , doch tot straf voor dat vermetel bestaan jammerlijk

verbrand werd. In 't nauwste verband met deze verbranding van Kama

staat het gebruik in Hindustan en Bengalen om een Holika, stroopop,

aan de vlammen prijs te geven. * In Buddhistische phraseologie zou »ver-

branding van Kama" luiden: verdelging van Mara: want Kama en Mara

' Voy. des Pèl. B. II, 335. Eeo derde gevoeleu is dat der Zuidelijken, volgeus hetwelk

die gebeurtenis o]> voUemaansdag vaa Wai^ükha , 's morgens vroeg , had plaats gehad ; Sutta-

W. 1. 283.

' D. I, ;228. Fa Hian (Travels 159) verhaalt dat een Koning van Ceilon na den dood

van eenen aardschen heilige "onmiddellijk de Schrift raadpleegde om te weten hoe de lijk-

plcchtigheden overeenkomstig de voor heiligen bestemde regelen behoorden plaats te hebben"

;

wel een bewijs dat znlke vrolijke uitvaartfeesten anders niet gebruikelijk waren.

" Eene goede beschrijving van dit feest vindt men in Wilson Works II, 232; vgl. de

noot van den uitgever Dr. Rost 236 voor andere bronnen.

* Van daar de naam van 't feest, die reeds in den oudsten commentaar op Jaimini-Sütra

vermeld wordt. Holdka iu den zin van een vuurtje gebrand uit mest, komt in Caraka voor.

Dolotsawa is «kenteringsfeest;" dolit is ook "schommel schommeling", en er wordt op het

feest veel geschommeld, doch het spreekt van zelf dat elke dag van 't jaar al even geschikt

is voor die vermakelijkheid, welke niets anders is dan de symbolische voorstelling van de

kentering des seizoeos. Het gebruik is oud, en komt o. a, voor in de MalawikA, 3ile bedrijf.
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zijn synoniem, en dahana beteekent evenzeer verdelging als ver-

branding.

Het heugelijk feit van Mara's verdelging, waardoor de Gotaniide eerst

Buddha werd, wordt bij alle Buddhisten jaarlijks feestelijk gevierd, en wel

in Maart of April hij de Zuidelijken, iets vroeger bij de Noordelijken.

De naam van 't feest is op Cellen Awarudu; in Achter-Indië Sonkran, eene

verbastering van Skr. sankrdnti, d. i. intrede van de zon in een teeken

van den dierenriem (den Ram). ' Deze laatste term is op zich zelf vol-

doende om den Hinduschen, of wil men: brahmaanschen , oorsprong van

't lentefeest in Siam in "t licht te stellen, want het woord is Sanskrit,

terwijl de kerktaal der Achter-Indiërs Pali is; daarenboven is de dieren-

riem door de Indiërs eerst geruimen tijd na Alexander den Groote

van de Grieken overgenomen. Uf de Siameezen hun lentefeest onmiddel-

lijk van do Hindu's in Voor-Indii' hebben overgenomen, dan wel van de

oude Ciwaietische bevolking van Cambodja, doet niets terzake, hun lente-

feest is Hindusch. niet Buddhistisch. Hetzelfde is van toepassing op andere

gedeelten van Achter-Indië: in Pogu worden er bij het feest mimische

vooi'stellingen gegeven van den stiijil tussclien Ilama en Rawana, evenals

in Hindustan geschiedt. -

2feven weken na vollemaan van Plialguna, op den 5''°° van de lichte

helft van Waicakha , vierden de oude Indiërs een groot Somafeest (sattra)
'

dat duurde tot na vollemaan van Waigakha. Op dezen laatsten datum

valt een groote heilige dag der Wishnuieten ,
' en hieraan beantwoordt

' Davy Account of the interior of Ceylon 1G9 ; Pallegoix Description da royaume de

Siam I, 249.

' Kocppcn Rel. d. B. 575 maakt de opmerking dat de overwinning van üania "ja ancli

vom brahmanisclien (bedoeld is: Ilindusclieu) Standpunkte als Sicg des guten Princips iiber das

bcise gefasst werden kan". Ja, natuurlijk; allo mogelijke mythen waarin de overwinning van

't licht over de duisternis beschreven wordt, kan men als tekst van een preek gebruiken,

maar zulks neemt niet weg dat de R&ma-mythe en de Buddha-mythe verschillend zijn; de

laatste is Buddhistisch , de eerste is het niet.

' Katyfiyana-^'rautasfttra 24, 7, 1.

* Pftncarfitra 2, 7, 38 waar we lezen; "Bij vollemaan vau Ashadha, Karttika, Milgha on

WaifAkha zich op gewijde plaatsen te baden en giften uit te declcn , is een uituemend middel

om de hoostste zaliijhcid te bereiken."
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volkomen de Waicakha-püja (verbasterd tot Wisakha-buxa) in Siam en de

VVesakha-püja eertijds oj) Ceilon gevierd. ' Liij de Zuidelijken is die datum

de geboorte- en sterfdag des Heeren. - Het is eenigszins twijfelachtig of

het feest van de sBeelden-processie". dat jaarlijks op den S'''^" der tweede

maand te Pataliputra gevierd werd, gelijk Fa Hian beiicht, ' met de

Waifakha-pïija in eenig verband staat. Neemt rnen aan dat de reiziger

bedoeld heeft de tweede maand van den Buddhistischen kalender, dan

viel de ommegang op 8 Waigakha, dus niet op een der tijdstippen boven

vermeld. Dan, het verschil is gering en kan licht een gevolg geweest

zijn van plaatselijke omstandigheden. Hoe het zij , de beschrijving van de

beeldenprocessie gegeven, toont dat het een hoogstbelangrijk feest was. Voor

den optocht of ommegang werden onderscheidene vierwielige wagens ge-

bruikt, ieder voorzien van een toren van vijf verdiepingen, * welk hoog

gevaarte bestond uit een samenstel van bamboe. Ter bevestiging was in

het midden een opstaande as aangebracht, gekroond door een voorwerp

in den vorm van een speer met drie punten, tius door een drietand.

Deze op een Dagob gelijkende toren werd bekleed met wit linnen, waarop

later allerlei afbeeldingen in de helderste kleuren geschilderd werden. Na

(ie beelden van alle goden vervaardigd en die met goud, zilver en lazuur

versierd te hebben, plaatste men ze onder troonhemels van geborduurde

zij. Aan de vier hoekeu werden Buddhabeelden in zittende houding, met

Bodliisatvva's tot begeleiders, geplaatst. Er waren misschien wel twintig

van zulke wagens, die alle een voor een statig de stad binnenrolden, om-

stuwd door geestelijken en leeken. Voor 't volk waren er allerlei spelen

en vermaken, terwijl de geestelijken bloemen en wierook offerden. Zelfs

de Brahmacarins bleven niet achter met aan ieder voorbijkomend Buddha-

beeld hun eerbied te betuigen. Den ganschen nacht liet de menigte

lampen branden, zich met verschillende spelen vermakende en offeranden

• Pallegoix Descr. t. a. p. Dipaw. 21, 28; 22, 60; Mahawausa 212, 223.

' Volgens Lalita-VV. 62 is 15 Waiffikha de dag der ontvangenis.

3 Travels 106.

' Uus van een Païicaprasada.
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brengende. Een soortgelijk feest, doch op een anderen datum, van 1—15

der vierde maand, woonde Fa Hian bij in liet land van Kia-cha. '

Men zou verwacht hebben dat de Buddhisten, althans de Noordelijken,

een feest zonden gevierd hebben in den loop van de 7'^'^ week na de verdrijving

van Mara en zijn gespuis, want in die week, welke met den 49'*^'" dag

na 't begin van het Buddhaschap sloot . liad de heugelijke bekeering plaats

der eerste leeken, Trapusha en Bhallika. ^ Er blijkt intusschen niet dat

men bij de Waicakha-pïija de twee kooplieden herdacht. Eene flauwe

herinnering aan het Wedische Somafeest , dat een Turdyana was , is

mogelijkerwijs bewaard in den naam van den boom waaronder de Buddha

de zevende week doorbracht, namelijk Tar^yana. ^ De Tibetanen ver-

klaren Tirayana als boom »der redding"; dat laat zich ook uitdrukken

met pdróyana oï pardi/ana, en dit woord wordt uitdrukkelijk gelijkgesteld

met Turayana, zoodat de oogenschijnlijke overeenkomst van Tarayana en

Tui-Ayana wel niet toevallig zal wezen. *

De oude hoogtijd bij vollemaaii \an Ashaijha is nog steeds een groote

heilige-dag, inzonderheid voor de Wishnuioten. Bij de zonen Qakya's

moet dat tijdstip dubbel plechtig wezen . vooreerst omdat de Meester de

eerste preek hield over den middelweg, en ten andere omdat het de aan-

vang is van den viermaandelijkschen stillen-tijd. Inderdaad viert men

alsdan in Siarn het feest Khoo-Wasa, ^ en op ('cilon de Perraherra of

Aehala-Keliya, d. i. spel van Ashadha. Het is het vooi'naamste en prach-

' Volgens Beal Kartcbou: Travcls 9. De Buddhistischc glimp door den Chinees aau den

ommegang te Pataliputra gegeven is zeer verdacht, dewijl wij van hem zelven weten dat

er in die stad iu zijn tijd niet meer dan twee Itloosters waren met eene gezamenlijke bevol-

king van 6 tot 7 honderd geestelijken , een volstrekt onbeduidend getal.

• De Noordelijke overlevering (Lali(a-W. 493) stemt te dezen aanzien overeen met de

inleiding op Jiltaka 80. In afwijking van beide stelt MahiS-W. de gebeurtenis iu de vierde week.

' De Zuidelijke overlevering noemt deu boom een Kajilyatana, waarvan als synoniem voorkomt

Khirapilla, Singh. Kiripaln. KSjïlyatana beantwoordt aan Skr. riljiilana, T/Ijdelana; dit laatste, alsook

rdjddani, duidt verscheidene boomen aan, en is geheel of gedeeltelijk synoniem met Kshïrawrksha,

«melk- boom"; ook in Lalit. W. t. a. p. wordt de Tiriiyaija in onmiddellijk verband gebracht

roet de Kshiriku.

• Waarom men een van de vele boomen die "melkrijk" en rdjddana heeteu tot kenteeken

van de zevende weck gekozen heeft, blijft nog te onderzoeken.

• Pnllegoix t. a. p.
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tigste aller Ceilonsclie feesten; daarom des te vreemder, schijnbiuu- . dal

het volstrekt niet ter herinnering van den Buddha gevierd wordt, inaar

gewijd is aan Wishnu, die, volgens sommige, op dien dag zou geboren

zijn. ' Hoe komen de streng rechtzinnige Singhaleezen aan Wishnu, mag

men wel vragen. In de gansche legende treedt Wishnu nergens handelend

op; hij wordt niet eens genoemd, behalve in vergelijkingen en dan nog

onder een anderen naam. Van waar die schuchterheid om den zacht-

zinnigen Daggod te noemen? ' Dezelfde schi'oomvalligheid openbaart zich

op een zeer verrassende wijze in den Lotus. Daar, in het openings-

tafereel, troont Qakyamuni in alle majesteit op den Gierenlop, omringd

door Discipelen, Bodhisatwa's, mensclien, demonen, Naga's, engelen van

verschillende rangen en klassen, ook van voorname goden, als Indra,

de Zon, Brahma en CJiwa, doch de naam van Wishnu wordt verzwegen.

Aangezien Bhagawan Wishnu den opstellers van het boek niet onbekend

kon wezen, moet hij of onder eenen anderen naam in de algemeene ver-

gadering op den Gierentop tegenwoordig zijn, hetzij als Zon of Indra bijv.,

óf als Bhagawan ^akyamuni zelf. Neemt men nu in aanmerking dat

het voornaamste aller Ceilonsclie feesten, hetwelk gevierd wordt op den

dag der eerste preek, toen de Dharma in gang werd gebracht, niet gewijd

is aan den Gotamide, maar aan Wishnu, dan begrijpt men hoe het met

de zaak geschapen staat. Het heiligste Buddhistische feest is niet eens

in naam Buddhistisch; dat is ook niet noodig, want Buddha en Wishnu

zijn één, of nog juister uitgedrukt, de eerste is slechts eene verschijnings-

vorm, een deel van den laatste, dus in zeker opzicht minder omvattend,

en daarom minder heilig. Wat het Wishnufeest op Ceilon onderscheidt van

dat in Indië, is vooral dit dat daarmede de prediktijd geopend wordt. Van de

predikaties en feestelijkheden in den stillen-tijd geeft een bevoegd ooggetuige ^

eene levendige beschiijving welke met eenige bekortingen hier overgenomen is.

' Davy, Account 170.

» Het beeld van VVishiju prijkt nochtans in de Ceilonsche tempels naast dat van den

Buddha, en de god zelf is de lieschermer vaa "t eiland; MaliSw. 52.

= Hardv E M. 2S2.
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Het regenseizoen, tcassa, is de tijd dat de geestelijiceii ;uiii liet volk

de Schinft verkondigen. De plaats waar de prediiiaties gehouden worden

,

Banamaduwa (preekhal) genoemd, is gewoonlijk een tijdelijk opgeslagen

gebouw, welks dak zich in ettelijke trapsgewijze in omvang afnemende

terrassen verheft, in den tiant van eene pagode of trapvormige pyra-

mide. Zulke liallen vindt men op het terrein van de meeste Wihiira's,

doch ze worden ook wel eens op andere plaatsen opgeslagen om te gemoet

te komen aan de wenschen der lieden die ze om een goed werk te doen

hebben laten oprichten. In het midden van de binnenruimte staat een

stellaadjc ten behoeve der monniken, terwijl het volk er rond om heen

zit op matjes. De pilaren en liet dak van ih' hal zijn bekleed met wit

doek; lampen en lantaarns van gekleurd papier, ziet men er hangen in

groote menigte en van afwisselend fatsoen. Het wordt als iets verdienstelijks

beschouwd, zoo de toehoorders eene lamp in de hand of op het hoofd

houden, terwijl de gee.stelijken aan 't voorlezen zijn. De vrouwen prijken

in den fraaisten dos, en de mannen zijn gekleed in hagelwit katoen.

Vlaggen en wimpels, gebloemde zakdoeken en shawls hangen er van alle

hoekjes neer. Nu en dan weerklinken eenige slagen op de tomtom; de

trompet schettert; het geraas der muziek, het gebrom der menschenstemmen,

het geknal van musketschoten , en het geflikker der lampen, dat alles

maakt eenen indruk die weinig in overeenstemming is met de plaats en

de plechtigheid. Niet zelden ontwaard men naakte boomstammen met

zilverweefsel beplakt, de takken behangen met verschillende sieraden die

op juweelen lijken. Die stammen moeten den Kalpaboom voorstellen,

welke alles oplevert wat men wenschl; met dit onderscheid nochtans dat

deze meer ontvangen dan geven, daar ze eigenlijk bestemd zijn om do

offeranden der geloovigen te ontvangen. Op (!ene of andere in 't oog

vallende plaats staat er een koperen pot waarin de aalmoezen der menigte

vloeien.

Bq eene predikatie te Pantura, in /ISSO, waren er bijkans 100 geeste-

lijken tegenwoordig. Het spreekgestoelte was o|) een spil geplaatst, zoodat

het voortdurend in de romlti- draaide, 's Nachts werd er vuurwerk afge-
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stoken. Een persoon die eenen bode uit liet hemelrijk moest verbeelden,

was gekleed als een opperhoofd van den lioogsten rang. Hij werd binnen-

geleid door twee personen in koningsgewaad met een kroon op 't hoofd

en een zwaard in de hand. Een volgeling, fraai uitgedost, reed op een

olifant, en een ander te paard. Vijftig man, in Engelsche uniform,

losten onvermoeid schoten uit hun geweren.

Het gestoelte in 't midden van de hal is somwijlen van verscheidene

monniken te gelijk ingenomen. Een hunner leest een stuk uit de Schrift

voor op een toon die het midden houdt tusschen lezen en zingen. Bij

enkele gelegenheden leest de een den oorspronkelijken Palitekst en ver-

tolkt de ander in de landtaal wat er voorgelezen is, doch dit gebeurt

zelden; gewoonlijk wordt alleen het Pali voorgedragen, zoodat het volk

geen woord verstaat van wat er gezegd wordt. Een groot deel der

hoorders valt in slaap: andere kauwen genoegelijk hun betelpruim. Of-

schoon men wel eens blijken ziet van weinig belangstelling in het hoofd-

doel van de plechtigheid, bespeurt men toch niets van die lompheid waar-

van zulk een bonte vergadering van menschen meermalen in veel be-

schaafder landen blijken geeft. In de nabijheid van de hal zijn er

kramen en stalletjes, waar rijstkoeken, vruchten en andere versnaperingen,

soms ook kleedingstoffen en aardewerk te koop zijn. Arme blinden en

kreupelen zitten langs den weg om aalmoezen te ontvangen, zoodat de

feestelijkheid beschouwd wordt als eene gelegenheid evenzeer om pret te

maken als om zich verdienste te verwerven, en vergeleken kan worden

met eene kermis. Zoo vaak de naam van Buddha door den prediker wordt

uitgesproken, roept de geheele vergadering als uit één mond: Sddhu.' {d.i.

goed zoo). — De preek wordt het drukste bezocht op den avond van vollemaan.

Behalve de 3 viermaandelijksche feesten wordt in een reeds aangehaald

edict van Acoka een vierde, bij vollemaan van Pausha, vermeld. Hier-

mede laat zich vergelijken de viering van "t einde van den kortsten dag,

bij de intrede der zon in het teeken van den steenbok. ' De Buddhisten,

Wilson Works II, 158, waar de punten van overeenkomst van het Indische feest met

de oud germaansche Joel aangestipt worden.
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als zoodanig, schijnen dit feest niet te vieren. De Singhaleezen erkennen

wel vier hoogtijden, doch het vierde, Alutsaul Mangale. heeft, voor zoover

wij zien kunnen, geen kerkelijke beteekenis. * Ook in Siani worden

jaarlijks vier gi'oote feesten gevierd, doch geen er van valt in het laatst van

December of het begin van Januari. ^ De feesten der ïibetanen, Chineezen,

Mongolen en Japanners, hoe belangrijk ook, liggen buiten ons bestek.

Tot de heilige dagen welke op Ceilon gevierd worden behoorde de 15'''

der derde maand, als wanneer met veel plechtigheid de tand van Buddha

werd ten toon gesteld. Tien dagen van te voren, — getuigt Fa Uiau '^ —
werd van 's konings wege eene proclamatie uitgevaardigd om het volk

voor de gewichtige gebeurtenis voor te bereiden. Een geschikt persoon

.

voretelijk gekleed, reed op een prachtig opgetuigden olifant rond om met

trommelslag het volk er aan te herinneren , hoe de Bodhisatwa gedurende

ontelbare Aeonen groote daden van barmhartigheid verricht had, totdat

liij, eenmaal Buddiia geworden, de Wet verkondigde, het menschdom

bekeerde en uit de ellende verloste ; hoe hij , na 49 jaren gepredikt te

hebben, het Nirwana bereikt had, 1497 jaar * geleden. Na deze her-

innering werd dan bekend gemaakt dat over tien dagen de Buddhatand

zou ontbloot en naar den Wihüra van Abhayagiri gebracht worden, en

werd een iegelijk verzocht de wegen te efi'enen. de straten te versieren

en bloemen te strooien. Nadat op rleze wijze de aankondiging der aan-

staande plechtigheid had plaats gehad, werden op 's konings last aan

beide kanten van den grooten weg afbeeldingen van de 500 gedaante-

verwisselingen des Bodhisatwa's geplaatst.

' Davy Account 167.

' Pallegoii Dcscr. t. a. p.

* Travcls 155.

* Üe pelgrim voert den omroeper sprekende in , en het mag dus wel bevreemden , zooals

de vertaler opmerkt, dat dif getal in den tekst staat. Immers volgens Sinphaleesche rekening

waren er niet meer dan + 950 jaar verloopen tusschen 543 v, Chr. , den ofticieelen datum,

en + 410 na Chr., toen Fa Hian het eiland bezocht Vermits de Singhaleeschc datum reeds

lang vóór het laatste tijdstip vastgesteld was, mag men gissen dat een of ander Chinees de

oorspronkelijke le/.ing veranderd heeft, om den datum meer in overeenstemming te brengen

niet den in China erkenden.
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Voorheen was het bij de Buddhisten, ten minste de Noordelijke, ge-

bruikelijk dat de koning om de vijf jaar eene gi'oote vergadenng belegde,

meestal in de eerste, tweede of derde maand van 't jaai-. Reeds in het

Weilisch tijdperk kenden de Indiërs het lustrum, even als de Romeinen,

en in de edicten van Afoka ' vinden we meer dan eens de mededeeling

dat hij om de vijf jaren koninklijke beambten en inspecteurs voor geeste-

lijke zaken uitzendt niet het oogmerk om, onder anderen, bij zijn onder-

danen vroomiieid te kweeken. ^

Veel uitvoeriger, en vooral duidelijker, zijn de berichten der Chineesche

pelg)-ims. In den tijd van Fa Hian i'egeerde in Kia-cha een rechtge-

loovig vorst, die de loffelijke gewoonte had de vijQaarlijksche vergadering,

Pan-che-yu-sse, ' te houden. Dan werden de geestelijkheid der universeels

Kerk uitgenoodigd om ter vergadering op te komen. Er werd gezorgd

dat de zitplaatsen voor de eerwaarde heeren bestemd met zijden vlaggen

en troonhemels opgeschikt waren. Voorts werd er een verheven zetel

met gouden en zilveren lotussen versierd opgericht. De koning opent de

plechtigheid door met de hem vergezellende staatsdienaren godsdienstige

offeranden te brengen, na afloo)) waarvan de koning zijne ministers op-

wekt om in denzelfden geest het vrome werk voort te zetten. Hiermede

verloopen eenige dagen. Dan doet de koning afstand van zijn rijpaard;

de Vezier en rijksgrooten volgen zijn voorbeeld en schenken daarenboven

witte wollen stof en allerlei kostbare zaken aan de monniken. Dat alles

wordt openlijk, doch alleen ^;)-o forma, geschonken, of liever verpand,

om later, tegen betaling van eene zekere som, weder bij de geestelijken

ingelost te worden.
''

Fa Hian's landgenoot, die tw-ee eeuwen later den pelgrimstocht naar 't

' EJict III, bij Senart Inscripüous de Piyadasi I, 74—.-92 ; afzouderlijk edict van Uhauli

en Jaugada, Pi. VIII eu XI in Cunninghani Corpus luscr.

' Eenige termen zijn niet volkomen duidelijk, o. a. anmamt/dna , hetwelk volgens Senart

9

t. a. p. "Vergadering" beteekent; dat is niet volstrekt onmogelijk, ofschoon men, op de etymologie

afgaande, het eerder als "geregeld bezoek'' zou verklaren, zooals het woord in 't Skr. beteekent.

' Verbasterd uit Skr. paScawarsha.

* Travels 15.
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Heilige land aanvaardde, maakt herhaalde malen gewag van zoo'n vijf-

jaarlijksche bijeenkomst, onder de benaming van Groote Verlossingsver-

gadering, Mahamokshaparishad. De toenmalige koning van Bamian was

bij gelegenheid van de Verlossingsvergadering een toonbeeld van mildheid.

»Van de kroonjuweelen af tot zijne vrouw en kinderen toe, schonk hij

alles aan het klooster (waar de vergadering gehouden werd); na al de

schatten van de staatskas uitgepvit te hebben, gaf hij zich zelven weg.

Dan komen de ministei's en overheidspersonen in menigte bij de geeste-

lijken en bieden dezen rijke geschenken aan om al de leden der konink-

lijke familie vrij te koopen". ' De aardigheid van deze \ertooning bestaat

daarin, dat met het woord Moksha, in verheven zin Verlossing, eigenlijk

bedoeld is sinlossing". Ouk kan men onder Moksha »loslating" verstaan,

en die naam was niet minder gepast, omdat de bijeenkomst gelegenheid

bood om »los te laten", of, zooals wij het anders uitdrukken, »af Ie

schuiven". Vorstelijke mildheid was een der hoofdvereischten der plech-

tigheid. De koning van Kapiga, die een ijverig vereerder der Drie Klei-

nooden was, placht regelmatig eene vijfjaarlijksche vergadering bijeen te

roepen en deelde dan rijkelijk aalmoezen uit aan de behoeftigen, aan

weduwen en weezen. -

Dezelfde gewoonte had Harsha, bijgenaamtl C'iladitya, de machtige

heerscher van Kanauj en de vriend van Hiuen Thsang. * Dezelfde vorst

placht ook elk jaar eene vergadering van geheel anderen aard te beleggen,

namelijk een internationaal congres of concours, waarbij de geestelijken

van alle landen in 't openbaar proeven van iiun bekwaamheid in het

disputeeren en interpreteeren allegden. De koning was zelf prijsrechter.

' Vie de U. Th 374; Mem. 38.

• Vie de H. ïh. 392.

' Voy. des Pel. H. I, 113. II, 252. De Chinees weet ook te berichten ilat een vroegere

('il&ditja, koning van M&lawa, elk jaar (tic) eene Groote Vcrlossingsvergaderiiig bijeen riep;

205. Uat is best mogelijk; intusscbcn was die vorst wel een Bauddha naar Indisch spraak-

gebruik, namelijk een Jaina, maar niet wat wij onder Bnddhist verstaan. Niets bewijzend

is de verklaring van den reiziger dat de vrome vorst ceu vereerder was der Drie KIcinooden
;

want ook bij de Jaina's is Triratna een bekende term.
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Degenen die uitmuntten in talenten en deugd, riep hij tot zich op de

trappen van den troon en hield een praatje met hen, of, zooals Hiuen

Thsang het plechtiger uitdrukt »ontving uit hunnen mond het onderricht

der Wet". Aan hen, die bewijs gaven van goeden wil en onberispelijk

van gedrag waren, doch gebrekkig in kennis en geleerdheid, vergenoegde

hij zich een getuigenis van goed gedrag te geven, of, om de woorden

van den pelgrim te gebruiken, «betuigingen van achting en eerljied".

Een bijzonder luisterrijk concours van dezen aard werd er te Kanauj

gehouden, toen Hiuen Thsang op uitnoodiging van Ciladitya daar ter

stede kwam. ' Naar het schijnt, werd de vergadering gehouden bij ge-

legenheid van de nieuwjaarsfeesten, die opgeluisterd waren door de tegen-

woordigheid van niet minder dan 18 vorsten uit Hindustan, 3000 monniken

van het Hlnayana en het Mahayana, 2000 brahmanen en Jaina's, en

omstreeks 1000 geestelijken van het college te Nalanda.

Op het feestterrein liati de koning twee ruime loodsen laten oprichten,

die ieder een duizendtal personen konden bergen en verder bestemd wai'en

ter plaatsing van 't beeld van Buddha. Dit beeld op den dag zelven uit

goud gegoten, werd onder een troonhemel op een olifant gezet en zoo

vervoerd. De koning, die zelf aan den optocht deelnam, had zich bij

die gelegenheid verkleed als Indra, met een witten vliegenjager in de

hand, en stapte rechts van het Buddhabeeld voorwaarts; links liep de

koning Kumara, ^ die zich vermomd had als Brahma, een allerprachtigst

zonnescherm dragende. Achter den Buddha stapten twee olifanten , met

bloemkorven beladen, statig voort, en daarachter kwam een reeks van

wel driehonderd olifanten voor de gasten.

Toen de stoet het afgeperkte feestterrein genaderd was, beval de koning

het Buddhabeeld in den daai'voor bestemden tempel op een prachtigen

> Vie de H. Th. 243.

' Vorst van Kamarupa, wiens eigenlijke naam was Bliaskaradyuti of Bhaskarawarman

;

Voy. des Pèl. B. I, 391; Harshacarita 187. De pelgrim verzwijgt niet dat deze koning nief

aan de Wet van Buddha gelooft, eene omstandigheid die aan "t Buddhistisch karakter der

maskerade alle waarde ontneemt. Het zal eene «schadaw" van den Buddha geweest zijn die

de Chinees daar aanschouwde.
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troon te plaatsen, waarna hij gezamenlijk met den geleerden Doctor uit

China daaraan zijne eerbiedige hulde bracht. Daarop verzocht hij de ver-

schillende vorsten de uitstekendste monniken en geleerden van verschillende

gezinten te laten binnenkomen. Aan degenen die wegens gebrek aan

ruimte niet konden toegelaten worden, liet hij volop spijzen verstrekken.

Ook zij die binnen waren werden onthaald en daarenboven met geschenken

begiftigd. Hiuen Thsang en de overige geestelijken ontvingen bij die

gelegenheid kostbare presenten : een gouden bekken voor den dienst van

Buddha, een d". kom, zeven d". waterkommen, een d°. monnikstaf, 3000

goudstukken en 3000 stuks katoenen kleedjes, eerste qualiteit. Al die

geschenken waren geëvenredigd aan de verdiensten van degenen die ze

ontvingen. '

Na deze uitdeeling verzocht de koning den Meester der Wet, of, zooals

wij zouden zeggen, den Doctor theologiae, Hiuen Thsang, het voorzitter-

schap over te nemen. Deze nam daarop den presidialen zetel in en liet

door een Dr. theol. van de hoogeschool te Nalanda zijn theses voorlezen;

ook zorgde hij dat er een exemplaar ad valvas werd aangeplakt om de

kritiek van het algemeen uit te lokken, neen, te tarten, want als onder-

schi-ift was aan het stuk toegevoegd: «Bijaldien iemand in dezen een

enkel verkeerd woord vindt en zich bekwaam toont het te wederleggen,

zal ik hem mijn hoofd geven als teeken van dankbaai-heid".

Het geschiift bleef tot den avond aangeplakt zonder dat iemand den

strijd dui-fde opnemen. De Doctor schreef dat stilzwijgen toe aan de

onoverwinnelijkheid zijner theses.

Toen niemand het woord opvatte, sloot do koning de zitting, en men

keerde naar huis terug.

Den volgenden morgen kwam men o\t nieuw aan het Buddhabeold

hulde bewijzen, hield er een statigen optocht meè, en vergaderde als den

' Het ontvangen van znlke geschenken is den geestelijken wel verboden, doch uit de

trouwhartige wijze waarop de pelgrim spreekt, schijnt men te moeten opmaken dat zelfs de

vroomste lieden het voorschrift op de verdorven tijden, die men beleefde, niet toepasselijk

achtten.
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vorigen dag. Zoo ging het vijf dagen afhtereen. zonder dat iemand het

tegen den geduchten Doctor van 't Mahayana dorst opnemen, hetgeen de

aanhangers van liet Huiayana — die de Chinees weinig liefderijk als

ketters bestempelt — zoozeer verbitterde dat zij eene samenzwering tegen

zijn leven beraamden.

De koning, onderricht van hetgeen er broeide, liet een besluit uitvaar-

digen van den volgenden inhoud: ))De aanhangers der dwaling verduisteren

de waarheid; dat is meer gezien. Zij lasteren de heilige leer en verleiden

onwaardiglijk het volk. Gelukkig dat er wel eens wjze mannen van

buitengewone verdiensten opstaan om de logen te ontmaskeren. De Doctor

uit China, die begaafd is met eene zeldzame mate van schranderheid en

wiens gedrag een iegelijk achting en eei'bied afdwingt, bereist dit i'ijk

om dwalingen uit te roeien, de verhevene Wet te doen uitschijnen, en

de verblinde stervelingen te redden uit de duisternis die lien omringt.

Intusschen durven de aanhangers der buitensporigste dwalingen, instede

van uit schaamte te blozen, veifoeielijke samenzweringen beramen en zijn

leven bedreigen. Een zoodanig gedrag te dulden, zou gelijk staan met

straffeloosheid te waarborgen aan de gruwelijkste aanslagen. Al wie zich

verstouten mocht den Doctor aan te randen of te deren, zal ik laten ont-

hoofden, en wie het ook zij die zich aan laster of lioon jegens hem

schuldig maakt, ik zal hem de tong laten uitsnijden. Alle daarentegen

die, in vertrouwen op mijne rechtvaardigheid, hunne zienswijzen op be-

tamelijke wijze willen blootleggen, kunnen vei'zekerd zijn eene volkomene

vrijheid te zullen genieten."

Deze proclamatie miste hare uitwerking niet: de aanhangers der dwaling

dropen af en verdwenen, zoodat er achttien dagen verliepen zonder dat

iemand den moed had een redetwist te beginnen.

Op den avond welke de sluiting van het concours vooraf ging, nam

de Doctor de gelegenheid te baat om nogmaals liet Mahayana op te

hemelen en met geestdrift de voortreffelijkheden en verdiensten van den

Buddha te prijzen.

De gevolgen van de overwinning door Hiuen Thsang behaald waren
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meer dan schitterend. Ontelbaar was het aantal dergenen die de be-

krompen zienswijzen van 't Hinayana lieten varen om de verheven begin-

selen van het Mahayana te omhelzen. De Koning overlaadde hem met

eerbewijzen; de Mahayanisten betitelden hem als »de god van het Mahayana"

,

terwijl de Hinayanisten , uit dankbaarheid omdat hij hen van de dwaling

verlost had, den eeretitel toekenden van ))god der Verlossing".

Een vun de belangrijkste onderwerpen die in het voorgaande bericht

aangeroerd worden is de verhouding tusschen de twee groote richtingen

in de Noordelijke Kerk, die sinds lang reeds elkander den vooriang betwist

hadden. De Doctor behaalde geen zegepraal op de ongelouvigen , niet

üj) Jaiioa's, niet op volgers van brahmaansche secten, maar op zijne eigene

geloofsgenooten. Hij juicht, en laat Haisha juichen, over die vernedering

\an Buddhisten eener andere ricliting. en geeft op de meest ondubbel-

zinnige wijze en onverbloemd te kennen dat hij hen in staat acht tot

sluipmoord. Wij voor ons houden het er voor, dat overdi'even vrees den

Doctor uit China parten heeft gespeeld; dat zijne tegenstanders van het

Hinayana niet zoo zwart waren als hij ze afschildert ', maar moeten

teven.s opmerken dat die verregaande minachting, welke de beschaafdei'e

en geleerdere Mahayanisten voor hunne geloofsgenooten eener meer ascetische

ricliting koesterden , zich reeds openbaart in den Lotus. Die ongunstige

onderlinge verhouding der twee richtingen is een feit dat men niet buiten

rekening mag laten bij de geschiedenis der Kerk in Indie, waartoe we

thans overgaan.

' IJe goede man was oji het ooycnblik stelli); vergeten wat liij zelf te voren van de

llïnayanistfin in het klooster te J)onkerwoudc (TSniasawana; Mem. I, 300) getuigd had: dat

zij zich onderscheidden door de zuiverheid hunner deugd en de edelaardighcid van hun karakter.

15



VIERDE BOEK.
KERKGESCHIEDENIS.

HOOFDSTUK I.

Eerste tijdvak tot Agoka.

1. BRONNEN. TIJDREKENING.

De belangrijkste gebeurtenissen in het jeugdig tijdperk der Kerk zijn

aan 't nageslacht overgeleverd in berichten die, hoezeer aanmerkelijk onder-

ling afwijkende, toch kennelijk eenen geraeenschappelijken oorsprong ver-

raden. Welke der tot ons gekomen overleveringen, over 't algemeen of

in elk bijzonder geval, zich het minst van de gemeenschappelijke bron

verwijderd heeft , is eene uiterst netelige vraag , want het ontbreekt aan de

noodige getuigenissen van personen, buiten de Congregatie staande, die

door hunne verklaringen invloed zouden kunnen uitoefenen op ons oordeel.

De meerdere of mindere mate van gezag die wij aan deze of gene over-

levering hebben toe te kennen , zal derhalve geheel en al afhangen van

den inhouil en vorm van het overgeleverde.

De bronnen voor de kerkgeschiedenis van 't eerste tijdvak laten zich

ten ruwe onderscheiden in Zuidelijke en Noordelijke; eene onderscheiding

welke ook voor latere tijdvakken niet vervalt. Daarbij moet opgemerkt

wolden dat de berichten der eerste afdeeling slechts de zienswijze vertegen-

woordigen van één enkele secte ondei- de Singhaleesche geestelijkheid, die
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van Mahawihara . d. i. Grootrnunster, terwijl de overleveringen der Noorde-

lijken afkomstig zijn uit den kring van verschillende secten.
'

Ondanks de grootere vei'scheidenheid der Noordelijke bericlilon konien

ze, met weinig uitzonderingen, onderling hierin overeen, dat ze den

regeeringstijd van Afoka den Maurya ruim een eeuw na 't Nirwana

stellen, - terwijl de Singhaleezen aannemen dat het tijdsverloop meer dun

eens zoo groot geweest is. Hiermede hangt samen dat de laatsten drie

concilies in het eerste tijdvak kennen, de eersten slechts twee.

Bij de vergelijking van de tijdsopgaven der Noordelijke Buddhisten met

die der Singhaleezen besj)eurt men alras, dat deze aan het uitwerken of het

behoud van een chronologisch stelsel onvergelijkelijk meer zorg besteed

hebben dan gene. De twee kronieken en Buddhaghosha geven eene vol-

ledige lijst van koningen van Magadha en eene andere van de heerschers

van Ceilon, sedert het jaar 1 tot Acoka, met vermelding van den duur

van iedei's regeering. Ten deele komt de lijst overeen met die welke

men in de Purana's en in de Jainistische geschriften aantreft, ten deele

wijkt ze af. ^Velke van die lijsten de slechtste is, is moeielijk te zeggen; '

het is volstrekt niet onmogelijk dat de Singhaleesche nog de beste is;

desniettemin valt er niet op te bouwen — en dat is het eenigste wat wij

hier behoeven te betoogen.

Tot de eerste afdeeling behooren de volgende bronnen: Culla-Wagga XI en XII; de

kronieken lltpawansa en M.-iliawansa ; Buddhashosha's commentaar Samanta-Pasadiki"i (uitg.

Prof. Oldenberg in Sutta-Wibhanga 1 , 28.3 vgg
)

; tot de tweede ; liet aanhangsel op ('akyamuni's

levensbeschrijving, kap. XIII (bij Schiefner 305); Tlraniltha's Geschiedenis van "t Bnddhisme

;

waarbij men voegen kan de berichten van Hiuen Thsanp en Fa Hian.

' Eene uitzondering komt voor in "t Anadftna (,'atüka, waar A9oka 200 jaar na 't N.

optreedt; Bornouf Introd. 432; in eene andere redactie van de legende wordt herhaaldelijk

van 100 jaar gesproken; zie t. z. p. 435. Hiermede komt overeen de opgave dal het tweede

concilie 210 of 220 jaar na "t N. gehouden werd (Taranfttha 43) , in zooverre de Noordelijken

dit concilie onder Aijoka den .Maurya laten plaats hebbon. Taranatha merkt op dat men in

dit geval halve jaren als hcelc gerekend heeft, waaruit zooveel blijkt, dat die methode van

verdubbeling bij de Buddhisten in 't Noorden al even gewoon was als in 't Zuiden.

' Eene oordeelkundige vergelijking der Singhaleesche en Jainistische tijdrekenkunde vindt

de lezer in eene verhandeling van Prof. Jacobi in Zeitschrift der Deutschen morgenlündischcn

Gcsellschaft XXXfV , 185 (waartegen Prof. Oldenberg 751 aldaar) en XX.W, (507.
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De reeks van Magadhasche koningen na 't N. opent met Ajatacatru,

die 8 jaar geregeerd had toen de Buddlia stierf, on daarna nog 2i jaar

heerschte om toen vermoord te worden door zijnen zoon Udayin, Udayi-

Bhadra of Udaya-Bliadi'a. Deze werd op zijne beurt vermoord dooi' zijn

zoon Anuruddha na eene regeering van 16 jaar. Anuruddlia werd gedood door

zijn zoon Munda, en deze onderging hetzelfde lot door zijn zoon Naga-Dassaka. '

De som der regeeringsjaren van Anuruddha en Munda bedraagt 8 jaar. ^ Naga-

Dassaka heerschte 24 jaar en werd toen afgezet. Daarop volgde Qipunaga

met 18 , en dan diens zoon Kala-Apoka met 28 jaar. De laatste werd

opgevolgd door zijne 10 zonen te gelijk, die gezamenlijk 22 jaar aan 't

bewind bleven om vervangen te worden door de 9 Nanda's, welke ook

22 jaar lang den scepter zwaaiden. Toen maakte Candragupta, de stichter

van de dynastie der Maurya's, zich van den troon meester; hij bleef 24

jaar ^ koning; zijn zoon Bindusara 28. De zoon van dezen laatste , Acoka,

kwam dus aan 't bewiiiil 214 na 't N. , hoewel hij, naar het heet, eerst

vier jaar later, in 218, als alleenheerscher van Indië gekroond werd. '

Wie denkt liij die eeiitoonige lieriialing van vadermoorden in 't begin

der reeks niet terstond aan de afzetting van Uranus door Saturnus , en

van dezen door Jupiter.' Als mythe is het vertelsel onberispelijk, als

historisch feit onmogelijk, hetgeen met behulp van eene eenvoudige becij-

fering licht is aan te toonen. Herinneren wij ons dat Udayin geboren

werd op den dag van Bimbisara's dood. en stellen we 't denkbare, schoon

tamelijk onwaarschijnlijke geval , dat elk der drie middelste vadermoorders

op zeventienjarigen leeftijd verblijd werd door de geboorte van den tot

' Of Naga-Dasaka.

' Buddhaghosha heeft 18; eene t'out, want telt men de jaartallen tot aan 't vertrek van

Mahendra bij elkander op, dan zou men 246 krijgen, terwijl de som 236 moet wezen, zoo-

als Buddhaghosha zelf opgeeft.

' Mahawansa 23 geeft verkeerdelijk 34 op.

' Gedeeltelijk komt met de medegedeelde lijst eene Noordelijke opgave overeen. De uameu

zijn; Ajata9atrn, Udayi-Bhadra, Mugda (d. i. de Kale), Kakawargin (d. i. de Kraaikleurige,

Zwarte), Sahalin of Sapalin , Tulakuci, Mahamaijdala (d. i wiens kring of schijf groot is),

Prasenajit, Nanda, Bindusara, Afoka; Burnouf Introd. 358; vgl. Taranatha 287, waar eenige

afwijkingen voorkomen.
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vadermoord voorbestemden zoon, dan zal volden dat Udayin, toen hij 32

jaar oud zijnde. Ajatacatru vermoordde, eenen zoon, Anuruddha, van 15

jaar liail. Deze bedreef vadermoord 16 jaar latei-, toen hij dus den leef-

tijd van 'M bereikt liad , en zijn veelbelovende zoon Munda dien van \A.

Aangezien deze laatste 8 jaar latei- vermoord werd — na zelf reeds onder-

wijl een vadermoord begaan te hebben — moet hij. Munda. op 22-jarigen

leeftijd eenen zoon. Naga-Dassaka geirad hebben die in staat was zijnen

vader van kant te maken. Wij zien dus dat liet eerste gedeelte der

tijdrekenkundige lijst geen geloof verdient, indien men de opgegeven

cijfei-s als uitdi-ukkingen van historische tijdperken beschouwt; in elk ander

opzicht zijn de getallen wellicht volkomen juist.

De verdere posten op de rekening zijn evenzeer aan bedenking onder-

hevig. Volgens de oudste kroniek ' regeerde (^'cunaga tien , niet achttien

jaar, en werd hij opgevolgd door de Tienmannen, die 22 jaar lieenschten

;

elders vertelt diezelfde kroniekselirijver dat Cipunaga tot zoon en opvolger

had Acoka, bijgenaamd Kala; - de Nanda's zijn voor denzelfden schrijver

onbekende gi-ootheden. De opsteller van de jongei-e kroniek verklaart de

Tien Gebi-oeders voor dezelfden als de Negen Nanda's ' en kent aan beide

groepen een gelijk getal van regeeringsjaren , namelijk 22. toe. Het

heeft er veel van dat die splitsing van de Tienen en de Nanda's en de

verdubbeling van de |iost slechts een middeltje is om een te kort in de

rekening te dekken.

De tegenstrijdigheden der Zuidelijke overlevering bepalen zich niet tot

de meegedeelde feiten, hc, liurmeczen laten Naga-Dassaka slechts 4 jaar

aan 't bewind in stede van 2i, ' en hoewel zij in geuren en kleuren

weten te vertellen hoe het volk tegen het ras der vadermoorders in op-

stand kwam en eenparig Qifunèga tot koning uitriep, laten zij dezen toch

' Dlpaw. 5, 98; vgl. 5: 23 en 80; 4, 44. Uit B, 99 blijkt dat CiqunAifa met ziju zoon

KWa-A9oka verward werd, of wel vereenzelvigd, misschien te recht.

" 1). i. de Zwarte, hetgeen herinnert aan Kdkawaruiri, de Kraaikleurige; vgl. de noot boven.

' Mah&wansa 2'i.

' Bi^nndct 11, 114; hij sneefde dus in 52 na 't N.; volgens de Singhaleeschc lijst in 72.
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niet vó()r 63 na 't N. op den troon kliininen: altoos nog tien jaar vroeger

dan de jongere kroniek doet. Als men jaren gelijkstelt met minuten of

uren kan het tijdsverloop tusschen den afgezetten Naga-Dassaka en den

onmiddellijk daarop tot koning uitgeroepen Qicunaga heel wel verklaard

worden; anders niet. Dezelfde liron ' stemt met de Ceilonsche overeen

wat betreft den regeeringsduur van Kilia-Apoka, om onmiddellijk daaiop

eenigszins af te wijken , in z(joverre het getal zonen welke dezen vorst

opvolgden negen , niet tien , l)edraagt. De eerste der negen gebroeders

heette Bhadrasena, de laatste Dza Nanda; het gezamenlijk bedrag van de

regeeringsjaren dezer broeders was 33. Uit de vergelijking van deze

overleveringen, alle even Zuidelijk, moet men opmaken dat 22 = 33 = 44

is. en dat de 10 Gebroeders = de 9 Nanda's zijn.

Het opmerkelijkste in de Burmeesche opgaven is wel de vermelding van

den naam Bhadrasena , want deze komt elders ^ voor als zoon of telg van

Ajatacatru. In den Dipawansa, gelijk ter loops is opgemerkt, wordt

Cicunaga verward of vereenzelvigd met Kala-Agoka, de vader met den

zoon. Stel dus Cicunaga = Kala-Acoka, dan zal, dewijl Bhadrasena de

zoon zoowel van deze tweeëenheid ais van Ajatapatru heet, Qifunaga,

anders genaamil Kala-Acoka, ook gelijk zijn aan Ajatacatru. Verder staat

Udayin of Udayi-Bhadra bij alle Indiërs, behalve de Buddhisten, ' te

boek als de stichter van Pataliputra, als hoedanig hij ook vermeld wordt

bij Giarga, "* die hem eenen zoon van Cifunaga noemt. Volgens de Bud-

dhisten heeft Kala-Acoka Pataliputra gesticht, hetgeen tot de gelijkstelling

leidt van Kala-Acoka, den zoon van Cicunaga, met Udayi-Bhadra (Bhadra-

sena), den zoon van Ajatacatru; waaruit verder volgt dat (^ifunaga en

Ajatafatru één zijn , zooals we reeds boven gezien hebben. Bij de Jaina's

heet Udayapwa (anders genaamd Udayin) de kleinzoon van Bimbisara. en

' Als boveu , 124.

* ^atapatha Brihmaua 5 , 5 , 5.

» .Tacobi Z. D. M. G. XXXV, 668.

' Briiat-Sanhita, voorrede 36; ile vorm Udaillii aldaar is blijkbaar eene verbastering van,

of verkeerde lezing voor Udayi.
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dat is hij ook in de Singhaleesche lijst. Wanneer nu de Puvana's

UdayScwa den achterkleinzoon van Biinbisara noemen, dan vervalt de

gelijkstelling van Udaya-Bhadra met Kala-Acoka nog niet, omdat Hiuen

Thsang ' uitdrukkelijk eenen Acoka als achterkleinzoon van Bimbisara

vermeldt; alleen de overeenstemming in de opgaven aangaande het aantal

tusschengeslachten wordt verbroken. Dat aantal nu laat zich verminderen,

indien men de vergissing, of hoe men het noemen wil, in den Dipawansa,

volgens welke Cicunaga en Kala-Anoka, vader en zoon, één zijn, tot

grondslag neemt. Dan zouden Ajatayatru, Cicunaga, Kala-Acoka. Udayi-

Bhadra — en we mogen in 't voorbijgaan onze oude kennis, den nieuw-

jaarsbode Kala-Udayin mede in 't gezelschap opnemen — zich laten herleiden

tot ééne personificatie met verschillende namen , of anders tot twee. ^

Zoo de koningen van Magadha tot aan den laatsten Nanda, mitsgaders

de getallenwaarde waarin de duur InnniiT heerschappij is uitgedrukt, niet

zuiver mythisch zijn, is elke overlevering daaromtrent toch te fabelachtig

dan dat men er geschiedenis uit z(ni kunnen leeren. De tijdrekening in

alle Indische en Singhaleesche l)ronnen is tot op Candragupta onbrnkbaar,

waaruit nog niet volgt ilat de oflicieele kerkgeschiedenis in hoofdzaken

geen geloof zou verdienen. Om hierover te kunnen oordeelen, moeten we

eerst kennis gemaakt hebben met de beschrijvingen der twee (of di'ie)

eerste concilies.

> Voy. des Pèl. B. 1, 137; II, 4.14.

' Wij houden die koningen voor beheerscliers vun bejjaalile dagen der maand, meer

inzonderheid van den aanvang des jnars , hetzij in Klïrttika of in Phiilguna. Als Ajata(;atrii oji

voUeinaansdag van K&rttika regeert, zal Udfiyin op 10 heerschen. Men kan den 16''*° als

den eersten dag in 't jaar beschouwen , ofschoon reeds op den vorigen dag oud- cu nieuwjaar

samen komen, zoodat verwarring tusschcn 15 en 16 verklaarbaar is, «Zwarte A^oka" zou

eene benaming van den eersten dag der zwarte maandhelft, bijv. van Kurttika, kunnen wezen,

omdat de heilige dag •voUemaan van A<;oka" op 15 Kfirttika valt; zie HemMri Caturwarga-

Cintimani II, 2, 162. Met Aj&ta9atru synoniem is A^atru, een der namen van de Maan.

Het staat vast dat de andere koningen van Magadha van de Maan afstammen. In aard ver-

schilt de Magadhasche stamboom volstrekt niet van den Javaanschen der Wuku's; Koning

Watu-GunuDg (de 30"' Wukn) teelde bij zijne twee gemalinnen Sinta en Landep (de !"• en

2" VVuka) 27 zonen, Wukir enz., zijnde de overige Wuku's; zie Babad (uitg. Meinsma) 2.
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2. EERSTE CONCILIE.

Er is vroes;er al verhaald ' hoe Kaf.yapa de Groote, die door den Heer

als zijn onmiddellijke opvolger was aangewezen, niet tegenwoordig was

bij 't Nirwana ; hoe hij eerst eene week later de trewmare vernam van

eenen Ajiwika, wien hij onder weg ontmoette; hoe Subhadra, die eerst

onlangs en op zijn ouden dag monnik geworden was, zijne onbetamelijke

vreugde er over te kennen gaf dat men van den band des Meesters ver-

lost was geworden, ofschoon hij het knellende van dien band nog niet

kon gevoeld hebben. ^

De gevaarlijke strekking van die ongepaste uitingen van den stokouden

Subhadra ontging Kafyapa niet en vervulde hem met rechtmatige bezorgd-

heid. Hij duchtte dat er pogingen zouden gedaan worden om inbreuk te

maken op de Wet en de inzettingen ; dat recht en wet zouden onderdrukt

worden, onrecht en bandeloosheid zegevieren. Om zulks te verhoeden,

stelde hij den monniken voor eene groote vergadering te houden waar

men in onderlinge overeenstemming de Wet en de regelen van tucht zou

bekrachtigen. Toen de broeders dit voorstel beaamd hadden , koos hij 499

van de bekwaamste monniken, met uitsluiting van Ananda, die wel is waar

de allergeleerdste was, maar het nog niet tot de waardigheid van Arhat

o-ebracht had. De broeders nu waren van oordeel dat men over dit laatste
o

bezwaar moest heenstappen en verzochten Kajyapa Ananda ter vergadering

toe te laten. De groote patriarch opperde hiertegen geen bedenking, te

minder omdat er net een plaatsje open was en liet nu goed trof dat er

juist 500 aan de vergadering zouden deelnemen, buiten den voorzitter.

Na deze voorbereidende stappen moest er overwogen worden waar men

1 D. I, 229.

' Volgen3 eene NoordeUjke overlevering was deze «laatste der Discipelen" reeds dood vóór

den Buddha; ü. 1, 220; in eene andere komt Bhadra, als eeu vleeschwording des Satans,

als onruststoker eu tweedrachtzaaier voor, 137 jaar na 't N. en ten tijde van den tweeden

Ka9yai)a, d. i. in eene andere redactie van de gebeurtenissen ten tijde der kerkvergadering

onder Kafyapa den Grooteu; Taran&tha 52 en 298.
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(Ie vergadei-ing zou lioudt'ii. Het algemeen gevoelen wees Rajagrha als

fle meest geschikte plaats aan, en diensvolgens stelde de voorzitter in eene

kapittelvergadering voor, dat men den i-egentijd te Rajagi-ha zovi dooi--

brengen en daar concilie houden.

Nadat liet voorstel aangenomen was, togen de Seniores naar Rajagrha,

met het voornemen de vergadering te houden in de tweede maand, ten

einde de eerste maand te kunnen besteden aan 't herstellen van hetgeen

stuk en uit de voegen was. ' En zoo geschiedde. -

Op den dag die de vergadering voorafging dacht Ananda bij zicli

zelven: »Het voegt mij niet, mij die nog geen Arhat ben. morgen ter

vergadering te komen." Bijkans den geheelen nacht bracht liij wakende

door, denkende aan den staat zijns lichaams, totdat hij tegen den morgen

in slaap viel. En zie, zijn lioofd luid het kussen nog niet bereikt of' zijne

voeten raakten los van de aanle; en op datzelfde oogenblik word zijn

geest, ^ doonlien liij los was geworden van de aarde, van onreinhodeii

verlo.st. zoodat hij als Arhat ter vergadering kwam. *

Bij den aanvang der synoiie verklaarde de voorzitter dat hij . behoudens

goedkeuring des kapittels, Upali wilde ondervragen aangaande de tucht,

waarop laatstgenoemde te kennen gaf dat hij. (mder toestemming des

kapittels, bereid was te antwoorden. Kacyapa nam op nieuw het woord

' 0|) deze bijzomlerlieiJ komen we later tenij;.

' Biiildha^liosha geeft een uitvoerig verhaal hoe Ananda , nadat Kacyapa met de ééne helft

en Anurnddha met de andere der monniken naar Rlja^rha getrokken was, met 's Hecren

bedelpot en gewaad (van Kusinirl) naar (^''rüwastï reisde om verder naar Rajagrha te gaan —
dat 19 alsof iemand van Amsterdam naar Brnssel willende de reis nam over Groningen. Te

(,>awasti was er groot geween toen men Ananda zonder den Meester zag ; de Discipel hield

eene preek over de onbestendigheid ; maakte voorts liet salet van den Buddha in 't Jetawana-

klooster schoon, zooals hij vroeger placht te doen, liet het klooster opknappen en reisde

eindelijk naar B&jagrha.

' I). i licht.

De vergadering werd gehouden aan den ingang van de Saptaparija-grot van den berg

Waibhira. Daar had Aj{lta9atru een tooverachtig schoone hal, met alle mogelijke pracht en comfnrt

uitgerust, laten maken. Dat zegt Buddhaehosha , die er bijvoegt dat er toen ter tijd 18 grooto

kloosters te Kêjagrha waren , alle danig ontredderd en verwaarloosd ; de monniken begrepen

dien verwarden boel in orde te moeten brengen, want anders zouden de ketters zeggen
:

"Ziet,

die volgelingen van den asceet (iautama hebben bij 't leven van hun Meester wel zorg ge-

dragen voor de kloosters, maar nn hy dood is, verwaarloozen zij die".
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en richtte tot Up^li deze vraag: Eerwaarde broeder Upili , waar is liet

eerste der (vier) artikelen over doodzonden afgekondigd? — »Te Waifali." —
Wegens welk persoon? — »Wegens Sudinna (Sudatta), Kalanda's zoon." —
Over welke zaak? — )iOver bijslaap." ' — Zoo dan werd Upali onder-

vraagd naar 't onderwerp van het eerste artikel over doodzonden, alsook

naar de aanleiding, den persoon, de (eerste) afkondiging, de herhaling

der afkondiging, de schuld (die men in elk gegeven geval op zioli laadt)

en de gevallen van ontoerekenbaarheid.

Daarop volgde de vraag waar het tweede artikel afgekondigd was.

Upèli antwoordde: )>Te Rajagrha." — Wegens welk persoon? — »Wegens

Dhanika, den pottebakkerszoon." — Over welke zaak? — «Over dief-

stal". ^ Voorts werden dezelfde vragen gedaan als zooeven. Op gelijke

wijze werd het verhoor voortgezet, en veniani men uit den mond van

Up^li dat het derde geval van doodzonde zich het eerst had voorgedaan

te Waicali; de schuldigen waren verscheidene monniken die zelfmoord

pleegden. ' Het vierde artikel, door den Meester insgelijks te Waicali

uitgevaardigd , had betrekking op het geval van sommige geestelijken die

van de onnozelheid der boeren misbruik maakten om elkanders boven-

menschelijke begaafdheden op te hemelen en zoo doende een lui en lekker

leven te leiden. * In denzelfden trant als de Titel over doodzonden werd

het geheele reglement voor monniken en nonnen achtereenvolgens afgehandeld.

Nadat alles wat op de tucht, den Winaya, betrekking had was afge-

handeld, stelde de president voor, over te gaan tot de behandeling van

den Dharma. de geloofslee'" ,
'- en wel op deze wijze dat hij vragen zou

' De geschiedenis verteld Sutta-VV. I, p. 11.

» Het geval bedoeld Sutta-W. I, p. 41.

» Sutta-W. I, p. 68.

' Sutta-W. I , p. 87 , waar de historische toelichting in strijd is met de ondubbelzinnige

bewoordingen van het reglement en de priestergelofte, die verbieden dat iemand zich zelven

uitgeeft voor toegerust met bovenmenschelijke wijsheid, doch niet voorzien in 't geval dat

iemand anderen die gave toedicht.

' De Dharma moet hier den Abhidharma in zich sluiten; in CuUa-W., p. 293, wordt

gezegd dat de discipelen de 3 Pitaka's vaststelden, doch het stuk is maar een inhoudsgave

en behoort niet tot deu eigenlijken tekst.
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richten tot Ananda, waarop deze bescheid moest geven. Aldus besloten.

De voomtter: Eerwaarde broeder Ananda, waar is het Brahmajala-Sutta '

uitgesproken ? — «Tussehen Rujagrha en NalamUi bij den Mangostaak

(Amrayashtika)." — Wegens welk persoon.' — sWegens Suppiya, den

bedelmonnik, en Brahmadatta, den student". — Zoo dan vroeg Kagyapa

naar de aanleiding en den persoon van 't Brahmajala-Sutia. Daarna

ging hij over tot de vraag waar en in wiens gezelschap de Meester het

Samanfia-phala Sutta ^ uitgesproken had. Ananda antwoordde: Te RA-

Jagrha in den Mangog-aard van Jiwaka en in gezelschap van Ajataeatrn.

En zoo werd er met vragen en antwoorden voortgegaan totdat al de 5

Verzamelingen, ' waaruit het Sutta-Pitaka bestaat, waren afgehandeld.

Na afloop hiervan vatte Ananda het woord op om eene mededeeling te

doen. van den volgenden inhoud: »De Heer heeft mij bij zijn Nirwana

gesproken van de mogelijkheid dat de monniken na zijn verscheiden de

ondergeschikte en zeer ondergeschikte punten der tucht zouden wenschen

af te schaften". Deze mededeeling lokte de vraag uit, of hij , Ananda,

bij vermelde gelegenheid den Heer ook gevraagd had welke die onderge-

schikte en zeer ondergeschikte punten waren; waaroji hij antwoordde,

zulks verzuimd te hebben. Nu traden sommige Seniores op en beweerden

dat . behalve de vier hoofdzonden , al het overige tot die ondergeschikte

punten behoorde. Andere waren van gevoelen dat men zoowel den Titel

over de hoofdzonden als den volgenden Titel moest uitzonderen, en dat

al het verdere tot de ondergeschikte punten te rekenen Wius. Weer

andere wilden de drie eer.ste Titels, andere de vier, andere de vijf, nog

andere de zi's eerste Titels uitzonderen, en het overige als ondergeschikt

beschouwd hebben. ' Toen verhief de voorzitter zijne stem om de ver-

' Dit 19 het eerste van "t Satta-Pitaka.

' Vertaald door Bamouf Lotus 449—482.

' Aiiiiyo'»; over de inJeeling dezer NiMja's, of zooals de Noordelijken zeggeu : Agama's,

later meer.

* De mate van belangrijkheid en ondergeschiktheid «ordt van zelf aangewezen door ile

zwaardere of lichtere straf. Dat wisten de opstellers van 't Pratimoksha uog; de srhrijvers

van dit gedeelte van den CuUa-Wagga waren het vergeten.
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gadei'ing te waarschuwen tegen elke poging om ondergeschikte en zeer

ondergeschikte punten van tucht af te schaffen. ))Onze regelen van tucht",

zoo ongeveer drukte hij zicli uit, »zijn ook bij de burgerlui bekend; zij

wi'ti'u zeer goed wat ons, zonen van Cakya, geoorloofd is, wat niet.

lüjulilicii wij nu de onderge.schikte en zeer ondergeschikte voorschriften

van tiulit gaan afschaften, zal men zeggen: wWat ile asceet Gautama aan

zijn Discipelen geboden heeft, verdwijnt als rook; zoolang hun Meester

nog in (Ie wereld wais , volgden zij de regelen vun tucht op, maar nauwe-

lijks is hij dood, of zij houden ei' mede op". Uerhalve stel ik voor.

behoudens liet goedvinden der vergadering, aan het eenmaal voorgeschrevene

niets toe te voegen, niets af te doen, en ons te houden aan de voor-

schriften zóóals ze eenmaal gegeven zijn". — Dit vooi'stel, tot driemaal

toe herhaald, werd aangenomen. '

De monniken konden niet nalaten Ananda te berispen dat hij verzuimd

had den Heer te vragen waarin de ondergeschikte en zeer ondergeschikte

punten van tuclit bestonden. »Gij hebt verkeerd gedaan; beken uwe

schuld", voegden zij hem toe. ))Ik heb het verzuimd omdat ik er niet

aan gedacht heb", hernam Ananda; «ik kan daar geen kwaad in zien,

maar uit achting vooi' uw gevoelen zal ik maar zeggen dat ik schuld

heb". Nu werden nog meei' grieven tegen Ananda opgerakeld: 1. dat

liij eens op den regenmantel des Heeren getrapt had toen hij bezig was

dien te lappen ; 2. dat hij beweikt had dat vi'ouwspersonen zich voor

's Heeren lichaam in 't stof hadden gebogen en zoodoende met hare

tranen dat lichaam bezoedeld hadden ; 3. dat liij nagelaten had kort vóór

't Nirwana den Heer te smeeken zijn sterven nog wat uit te stellen; ^

i. dat hij de opneming van vrouwen in de Orde had bewerkt. Ananda

bracht tot zijne verontschuldiging bij , wat het eerste punt betrof, dat liij

niet uit oneerbiedigheid op den regenmantel getrapt had; ten aanzien van

' Het behoeft nauwelijks opgemerkt te worden dat de opstellers van het verhaal onwille-

keurig het gezag van den Buddha gelijk nul stellen, het gezag van 't publiek als aloverwegend.

' Niemand was bij die gelegenheid tegenwoordig behalve de Meester en Ananda ; hoe de

broeders dit feit te weten waren gekomen, wordt niet vermeld.



K E R K G E S C H I E D t; X I S. !237

het tweede punt, lUit hij zoo gehandeld had om te vooikoinen dat de

vi-ouwspei-sohen te ongelegener tijd zonden komen. Op het derde verwijt

verdedigde hij zich met te verklaren dat liij op hedoeld ooirenhlik door

den Duivel bezeten was, en tegen het vierde verwijt voerde hij aan dat

Gautami zich als zoogmoeder jegens den Heer verdienstelijk had gemaakt.

Hij kon in dat alles geen kwaad zien, eindigde evenwel met de hetuiging

dat hij uit achting voor het gevoelen der eerwaarde broedei's maar schuld

zou bekennen.

Aan dit eerste concilie waar men in onderlinge overeenstemming »de

tucht" vaststelde, namen 500 monniken deel, weshalve het in de geschie-

denis bekend staat als «het Concih'e der Vijfhonderd". '

Zoo luidt in hoofdzaak liet canonieke vei'slag in den CuUa-Wagga. Van

elders weten we dat de synode 7 maand dvnuile. - Buddhaghosha weet

zelfs te zeggen dat de natuur den gelukkigen alloop van het concilie met

eene plechtige aardbeving in optima forma , en met ettelijke mirakelen

bovendien vierde. ' Onder de grootheden iler vergadering worden behalve

Kapyapa den Groeten, Upali en Ananda. ook vernield Anuruildha, Wagicja,

PCiiTia. Kapyapa de jongere, * Katyayana en KoUhita of Kotthika. ^

De Noordelijke lezing van 't verhaal , zooals wij die in 't aanhangsel op

de levensheschi-ijving van C'akyamuni aantrell'en, onderscheidt zicii door

een hivendiger verhaaltrant en meer handeling, alsook daardooi- dat de

didacti-sclie strekking minder op ilen voorgrond treedt. Ze maakt den

indiiik van iets jonger te wezen dan de redactie van den Culla-Wagga

,

doch veel ouder dan Buddhaghosha's beredeneerd verslag. Het is van be-

lang het stuk in uittreksel mode te <leelen om de punten van overeen-

komst en verschil te doen uitkomen.

' In een heugversje door Buddhaghosha (. a. p. aanixehaald, wordt deze vergadering; ook

wel 'die der Seniorcs" gehccten.

' O. a. üipaw. kap. 4, en 5, 1 — 15; Budilhaghu^ha l. a. p.

' Hel einde ran de %'ergadering viel op vcllemaansdag van PhSlgiiiia, <im cii bij du lenle-

cvening: dan beeft de aarde, in rhctorischcn stijl, van ie vuorjaarsstorinuii.

* Ook hier leeft de tweede Kiijvapa gelijktijdig met den eersten.

* KoBbthila of Kaushthila bij de Noordelijken.
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Toen reeels Je meeste Ai'hats het tijdelijke met het eeuwige verwisseld

hadden, zagen de goden met misnoegen dat de leer des Heeren eene ver-

laging onderging, en bij de overweging dat ook de hoogbegaafde monniken

verdwenen waren, ' vroegen zij zich verdrietig af wie het op zich zou

willen nemen de leer des Meesters te vei'zameloii. ïoen zeide Ka(,'.yapa

tot de monniken: Nademaal de goden hun misnoegen openbaren, moet

gijlieden niet henengaan. Straks liet hij door den dienaar Pürna - eene

vergadering bijeenroepen, waar 499 heiligen verschenen en van Ka(;yapa

het doel der bijeenkomst vernamen. Inmiddels zond deze wederom Pürna

af om ook Gawanipati te halen. Gawampati, die van den bode toen eerst

de tijding hoorde dat de Heei' overleden was, ontroerde dermate dat

hij ondei' eenige mirakelen den geest gaf. Dien tengevolge keerde Pürna,

na het lijk de verschuldigde eer bewezen te hebben, met den bedelpot

en het ordegewaad des overledenen naar 't bosch der twee öalboomen

terug om Kagyapa te melden wat er gebeurd was. De patriarch was

allesbehalve voldaan en vaardigde een besluit uit , waarbij het aan een

iegelijk ten strengste verboden werd te sterven alvorens het noodige vol-

bracht te hebben. Hij stelde daarna de schare voor met hem naai'

Rajagrha te vertrekken en daartegen opperden de broeders geen bedenking;

alleen wenschten zij vooraf te weten welke plaats Ananda, die dan toch

ook een leeraar was, zou innemen. De voorzitter, die het bepaalde getal

niet wilde overschrijden, oordeelde dat het het best wai-e Ananda tot

waterbezorger aan te stellen, en met dat denklieeld kon men zich wel

vereenigen.

Toen Ajatafatru den Groeten Kacyapa te Rajagrha zag, dacht hij aan

den Heer en viel van zijnen olifant af, maar de kerkvader ving hem

wonderdadiglijk op en vei-maande hem, zoo iets niet weer te doen. Op

de vraag des konings waar hij van plan was heen te gaan, antwoordde

' Gelukkig waren er houderd jaar later miosteus uog 8 Sthawira's over om de ouver-

valschte leer voort te planten.

' Purua is o. a. een naam van den 5^0^ 10*^", en 15^" da<; der miiandheltt; de vergade-

ring werd geopend op den 5" der wassende maan; Bigandct 11, lOS.
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hij dat hij zich naar de Baniaangrot in 't Widehaka-gebevgte wilde

begeven.

Tegen volleraaan der middelste maand van den stillen-tijd ' was dooi-

de zorg van Ajatatjatm alles wat noodig was in de Baniaangrot - in ge-

reedheid gebracht. Onderwijl ging Kapyapa te rade met Aniruddha en

vraagde hem welke leeraars er onder de monniken waren. Aniruddha

verklaarde dat, zijns inziens, Ananda de eenigste was. De patriarch, wel

begrijpende dat hij Ananda slechts door harde woorden zou kunnen dwin-

gen, zeide tot dezen: »Ananda, dewijl ik het hoofd der vergadering ben

en wij niet gezamenlijk kunnen raad houden ,
' heet ik u van hier te

vertrekken." Ananda ontstelde zeer en riep uit: »Waarom? o Kapyapa;

ik heb gewandeld ovei'eenkomstig de instellingen, lessen en gebruiken;

heb der Congi-egatie nooit leed toegevoegd: wees goedertieren jegens mij."

De patriarch hernam: »Wat wonder, dat gij, die de satelliet des Heeren

wiuirt en hem overal vergezeldet, de instellingen, enz. niet overtreden

hebt? Maar tegen de Congregatie hebt gij gezondigd; dat zal ik u be-

wijzen. Ga een plaatje (of lei) halen." Terwijl Ananda oprees, beefde

de iiarde en de goden riepen weeklagende uit: Helaas! Kacyapa heeft ge-

lijk en .Vnanda zal eene gestrenge berisping ontvangen. De patriarch be-

gon nu zijne grieven op te sommen. »Uwe overtredingen, Ananda, zijn

de volgende", zeide hij. 1. Gij hebt aan de vrouwen de leer voorge-

' Dit verunderstelt een Warshawêsa van 'S maaud.

' Fa Iliau (Travels 118) zegt dat de rotsgrot, bij hem Che-ti (?) genaamd, aan den

noordkant van den berg lag.

' l)c schemering (Kacyapa) en de Maan, Ananda, kunnen malkaar niet verdragen. Het

is moeielijk de mythische trekken niet te herkennen in de Zuidelijke overlevering bij Bigan-

det II, 108; de vergadering (waar Schemer voorzat) was reeds begonnen; ieder zat op zijne

plaats, behalve Ananda. Ooch zie, een poos later verschijnt hij plots in de vergadering;

• the appearance of his face resemblcd a ripe palnifruit. It was beautiful as the moon at its

foll cmergiog from the bosom of a cloud ". Over de veelzijdigheid van Ananda's karakter is

reeds vroeger gesproken; in elk geval is hij een lichtbol, die zich bij zijn uitdooving in twee

helften splitst, d. i. die bij zijn ondergang in °t Westen door den horizon in tweeen ge.sncden

wordt. De Indiërs plegen namelijk van de zon of de maan, wanneer die (schijnbaar) aan den

horizon ."-taan, t« spreken van -half-op" en "half-onder".
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di-agen en bewerkt dat zij in de Oide werden opgenomen ; 2. Gij hebt

nagelaten den Heer te smeeken zijn Nirwana nog wat uit te stellen

;

3. Gij hebt den Meester een ontwijkend antwoord gegeven; 4. Gij hebt

op een tip van zijn kleed getreden; 5. Gij hebt troebel water gegeven;

6. Gij hebt verzuimd te vragen naar de finesses der voorschriften ; 7. Gij

hebt aan een echtpaar verborgenheden geopenbaard; 8. Gij hebt aan eene

vrouw van geel (of bleek?) voorkomen de leer voorgedragen.

Ananda smeekte om vergiffenis, doch Kapyapa wilde niets van zijne

w^oorden intrekken en zeide: »Ananda, gij hebt nog hartstocht, en ik

ben er vrij van; wij kunnen niet bij elkander blijven. Ga dus heen."

Ananda herhaalde zijne bede: sKapyapa. heb deernis. Toen de Heer

henenging, sprak hij: Ananda. verdwijn niet uit het rijk der levenden;

ik vertrouw u aan Kaï yajja toe. Handel dus naar 't woord des Meesters,

en ik sta u borg voor de toekomst." «Ween niet", hernam de patriarch.

»en vertrek. Ik straf u, om u in de gelegenheid te stellen uwen ijver

voor de religie te toonen." Toen mengde zich Aniruddha in het gesprek

met de vra.xg: »Hoe kunnen wij buiten Ananda den üharraa verkondigen?"

Kafyapa antwoordde: «Hoeveel goede eigenschappen Ananda ook bezit,

hij kan, zoolang hij hartstocht heeft, niet met ons samenw-onen." Zich

vervolgens tot Ananda wendende, voegde hij hein toe: »Ga, en kom terug

zoodra gij een Arhat geworden zijt."

Met tranen in de oo'gen en weemoedige herinnering aan den Meestei-

vertrok Ananda naar 't land der Wrji's. ' Weldra werd hij een Arhat en

keerde toen naar de Baniaangi"ot terug. Daar werd lüj door Kagyapa

den Groeten, Kaundinya, Aniraddha, Upali, Cunda, Dagabala-Kacyapa

(al. Washpa). de 500 Arhats met de 16 Sthawira's ^ aan 't hoofd, wel

• Ondanks afwijkingen in bijzonderheden komen de twee lezingen hierin overeen, dat Ananda

als onmisbaar beschouwd wordt. Anders is het in 't Mahawastu der onrechtzinnige Lokot-

tarawadins; daarin wordt bij de beschrijving van 't concilie Ananda slechts ter loops vermeld,

en treedt Katjayana als voornaamste spreker op. Nog in andere opzichten is 't verhaal in

Mahawastu (uitg. Senart 69 vgg.) zeer eigenaardig

' Ueze zijn; Rahula, Pindola-Bharadwaja, Panthaka de Groote, Panthaka de Kleine,
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ontvangen en op den troon geplaatst om de leer te verkondigen. Dooi-

den vooi-zittei- uitgenoodigd droeg hij, na om zicli heen geblikt te hebben,

liet eerste Sütra voor: »Zoo heb ik gehoord; in der tijd vertoefde de Heer

in liet rijk van Benares in het Hertenpark". Bij het hooren dezei- woor-

den werden goden en mensclien van droefheid vervuld, denkende aan

den Heer.

Natkit Ananda liet geheele Sntia voorgedragen hail, ' verklaarde Kaun-

dinya aan den voorzitter, dat hij ten gevolge van die voordracht geloovig

was geworden. - De j)atriarch zelf, om niet door den dood verrast te

worden , vertrouwde de volledige verzameling der Sütra's aan Ananda toe,

die beloofde de opdracht te zullen vervullen. Nadat van alle Sütra's de

tekst was vastgesteld, verklaarde Ananda dat er geen Sütra's meer waren

en daalde van het spreekgestoelte af. De voorzitter besteeg nu zelf voor

een oogenblik den zetel om aan Upiili de verzameling van den Winaya

o|i te dragen. Upali beklom dan den zetel. Intusschen besloot de voor-

zitter zelf zich met de verzameling der Matrka's te belasten, en na het

spreekgestoelte bestegen te hebben, verzamelde hij de Matrka's, welke

dienen om 't Süti'a- en Winava-Pitaka onireschonden te bewaren. ^

Gaw&mpati (al. üojia) , die reeds dood \v:is , iiuiar na eeu paar maaudcn weer levend niuet

geworden zijn, Pilindawatsa , Kalika, (Jarana, Bhadra, Wakknla, Nagaraiidra of Niigasena

,

.^jita en nog een paar andere, wier namen onzeker zijn ; Lebensb. 322.

' In theorie hadden alle Siltra's dns bereids bij 't leven des Buddha's den canoniekcn

vorm. Ilewijl alle SAtra's beginnen met denzelfden aanhef: »zoo heb ik gehoord, frulam,

(of geleerd) enz.", kan geen enkel door leerlingen van den Meester, noch bij diens leven,

noch na diens dood zijn opj.'esteld , want die zouden zeggen; "Ik heb bijgewoond", of »Ik

herinner mij" of iets dgl. De formule met ffitfam zal trouwens wel geen andere strekking

hebben dan om de Sfttra's (eene vergissing voor Silkta's) te stempelen tot Criiti, A. i. over-

geleverde gewijde tekst.

' Kauiidinya was de eerste van do Vijven die in der tijd geloovig werd door 't hooren

van de eerste preek, gelijk men zich herinneren zal. In de vergadering herinnerde zich

niemand het geval meer, schijnt het. Waartoe anders de v-rklaring van Kauijdinya aan den

voorzitter? Of zon er bedoeld zijn dat K. periodiek met gelooviglieid getroffen werd':"

^ Deze milli-ktïs (Pali mdtikd) zijn de titels der rubrieken en artikelen; ze vormen een

index, eene Annkrimaui, zooals o a. de Weda's hebben. Sommige evenwel hechtten aan

MStrka den zin van Abhidharma; vandaar dat in eene andere redactie, bij Hiuen Thsang,

KSoapa als autoriteit der overlevering van 't Abhidharma-Pitaka voorkomt. Vgl. over de

laatslgcmclde bcteekenis van den term Burnouf Introd. 48; 317.

Il 16
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De lezing welke men bij Hiuen Thsang ' aantreft, wijkt n sommige

bijzonderheden van de twee medegedeelde redacties af. Wij deelen ze

bier in hoofdtrekken mede.

Eens dat Ka(;yapa de Groote in de schaduw der bosschen gezeten was,

ontwaarde bij een schitterend liclit ; met zijn hemelsch oog zag bij dat

op dien stond ilo Heer tusschen de twee Siilboomen uitdoofde. Onmid-

dellijk met zijne volgelingen op reis gegaan naar Kucinagara, ontmoette

hij onder weg eenen Ajiwika met bloemen des hemels ^ in de hand, van

wien bij de tijding van 's Heeren overlijden vernam. Toen kon bij niet

nalaten uit te roepen : De Zon der Rede heeft zijnen fakkel uitgedoofd en

de weield wordt in duisternis gedompeld. Inmiddels gaven de luie mon-

niken zicli aan ongepaste vreugde over, omdat zij nu lust en genoegen

meenden te zullen smaken en verschoond te zullen blijven van straf bij

overtreding der voorschriften. Dies begreep Kafyapa dat het zaak was de

wetverzameling tot stand te brengen. Aanstonds trad bij naar de twee

Salboomen toe, wendde den blik naar den Buddha en bood hem hulde.
''

Om eene vergadering der Wet bijeen te i-oepen, besteeg de patriarcli

den Sumeru (den Noordpool), luidde de groote klok en riep alle Arhats

naar Rajagrha op. Er kwamen 999 bijeen; * Ananda werd uitgesloten,

omdat hij nog op den trap van leerling ^ stond, en zijne vertoogen dat

hij zoo lange jaren den Tathagata trouw vergezeld had baatten niets;

»want", merkte de patriarch op, «al zijt gij door den Buddha bestendig

gevolgd te hebben zeer geleerd, zoo zijn de zinnelijke begeerten en de

geestelijke dwalingen bij u nog niet onderdrukt en zijn de banden die u

aan de wereld hechten nog niet geslaakt".

' Voy. des Pèl. B. I, 156. III, 32.

' Dauwdruppels, schijnt het.

' Het eeuwenheugende gebruik om de Zon bij haren ondergang te begroeten, bestond nog

niet lang geleden bij 't Hollandsche zeevolk.

' Deze verdubbeling van 't officieele getal is noodeloos en verwerpelijk ; alle overige redacties

komen overeen dat het getal 500 bedroeg; zoo boven, als bij Fa Hian (Travels 118) en in

een Awadana bij Burnouf Introd. 434.

' Hij had den horizon nog niet bereikt.
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Ten einde raail begaf zich Anandii naar een eenzaam odiil diu 't Ailial-

scliap te enlangen. Eens zonk hij, vaii vermoeienis uitgeput, in slaap.

Nauwelijks had zijn hoofd het kussen aangeraakt, of hij werd een Arlial.

Dadelijk maakte hij zich op naar de vergaderzaal en klopte aan de deur.

»Zijn al uwe banden gesUuikt ?" riep de voorzitter. »Ja", klonk het ant-

woord. ))Welnu'", hernam de patriarch, «dan hebt gij niet noodig de

deur te openen om binnen te komen". En inderdaad, Ananda kwam

door 't .sleutelgat binnen, — want de .Vrhats bezitten bovenmenschelijk ver-

mogen, — groette de broeders, kuste de voeten des voorzitters en nam

ilooi' dezen venvelkomd plaats.

Toen — het was op den 15"'''" van den stillen-tijd — werd door den

vooi-zitter aan .\nanda de taak opgedragen het Sütra-Pitaka voor te lezen;

aan Upali, het Winaya-Pitaka voor te dragen, terwijl hij zelf zii li wilde

belasten met de verzameling van 't Abhidharma-Pitaka. ' Ananda rees

o|>, weniide het gelaat naar den Nirwana-berg ,
- boog deemoedig, en

besteeg het spreekgestoelte om de Sütra's voor te dragen, welke de ver-

gadering uit zijn mond opving en opschreef. Vervolgens droeg Upali den

Winaya, en Kagyapa den Abhidharma voor. In drie maanden tijds was

het geheele werk voltooid ; de afschriften der canonieke boeken werden

op palmbladen geschreven, vermenigvuldigd en zoo over geheel [ndie

vei-spreid.

De volstrekte redeloosheid der liguranten, die niet in bijzontlerheden

behoeft aangewezen te worden, is een natuurlijk gevolg van 't onvermogen

der verhalers om aan persoonsverbeeldingen, hetzij van natuurverschijnselen

of afgetrokken begrippen, een historisch waa.s te geven. Ih»; meer de

grondslag waaro|) een mythe of all(!gorie rust in vergetelheid geraakt, des

te mensclielijker vs'orden de figuranten, totdat ze op liet laatst zich als

de personen van een historischen roman voordoen. Zoover is het met

het verhaal der eerste kerkvergadering niet gekomen ; zelfs in de jongste

redactie zijn en blijven de menschachtige figuren redeloos.

' Vgl. de Doot bovcD.

• De Indiërs noemen de kim berg"; de "ondergangsberg" h de weslcrkini

16*
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Yoüi' zuiver mytliistli houden wij alles wat betrekking heeft op Ka^yapa

en Ananda. Aan den eerste, den schemei', laat de Daggod het rijk over:

dat rijk duurt kort, bepaaldelijk in 't land waar het verhaal ontstaan is,

en het is dus geen wonder dat hij, ile groote patriarch, noch bij de

Noordelijken, noch Idj de Zuidelijken in de leeraarreeks ' als leider der

gemeente eene plaats bekleedt. De herinnering aan het ware wezen van

den patriarch moet in Indië nog lang in sommige kringen geleefd

hebben , zooals men uit ile sage van den Hanenpootberg bij Fa Hian -

mag opmaken: «Hinnen dezen berg is tegenwoordig Kagyapa de Groote.

Hij heeft zich miilden door den voet van den berg eenen weg naar

Ijinnen gebaand; de ingang is thans dicht. Op eenen geruimen afstand

van die plek is er een diepe kloof, waarin het lichaam van Kacyapa

in massa besloten ligt, ^ en buiten de kloof is de jilaats waar hij bij

zijn leven zijne handen wiesch. Te midden van den borg, zoodra de zon

daalt , komen al de Arhats (d. i. sterren) om ieder zijne eigene plaats

in te nemen. Buddhistische bedevaartgangers komen er jaarlijks om Ka-

cyapa godsdienstig te vereeren. Zijn er soms onder hen die twijfel

koesteren, dan verschijnen, onmiddellijk na zonsondei'gang , de Arhats en

beginnen gesprekken te voeren om twijfel en zwarigheden te verdrijven

,

en later weder te verdwijnen."

D. i. met andere woorden : Binnen in den berg heerscht een dikke

duisternis , die sinds het begin der tijden daar als het ware gekerkerd is

gewee.st zonder ooit weder te hebben kunnen ontsnappen. Blikt men in

eene der diepe kloven, dan is het alsof eene dichte massa van schemer-

' Bij de eersten is de eerste leider der gemeente en leeraar, vau 't jaar 1 af, .Anauda;

bij de laatsteii rjiali. Dit is verklaarbaar om meer dan eeue reden, o. a. omdat de term

Winaya, in engeren ziu -tucht, discipline", eigenlijk de ruimere beteekeuis van "t Latijnsche

(lüciplina heeft, zoodat winaya en dlianna mot elkaar kunnen wisselen.

• Travels 132.

' Volgens eene andere lezing der sage (Lebensb. 307) hulde zich Küijyapa, na alle kanten

van den horizon doorloopen te hebben, in den achtergelaten stofmantel des Heeren en deed

de gelofte dat zijn licliaam niet uit den Hanenpootberg zou verrijzen vóórdat Maitreya zou

verschijnen. Dan komt hij namelijk als morgenschemer voor den dag.
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donker zicli heeft samengepakt, welke, zoodra het avond wordt, uit de

diepte schijnt op te stijgen om zicli ovor 't hiciitruiin te verbreiden en

aan "t fiimament te heerschen. Doch ziet, weldra blinken de vriendelijke

sterren aan den hemel en nemen hun vaste plaatsen in. om eiken twijfel

aan de bestendigheid der natuurwetten weg te nemen ; want als iemand

na de uitspreiding van het vale kleed der avondschemering bevreesd mocht

zijn en twijfelen of het ooit weer zal dagen, roepen zij als het ware ons

toe, dat even als zij onverandei'lijk o]) hun post terugkeeren en in den

nacht lichten om den dolende als gids te strekken , zoo ook het Groote

Licht, hoewel op 't oogenblik ten Nirwana ingegaan, zijne gezegende

werking niet zal doen ophouden.

Dit is, denken we, de dagelijksche groote vergadering van Aihats onder

voorzitterschap van Kacyapa in de eei'ste ure na het Nirwana. Er is ook,

zooals later ter sprake zal komen, eene jaarlij ksche eerste synode van

Heiligen in liet begin van 't jaar.
'

Tegelijker tijd met de eerste synoilr werd, naar eene overlevering,

eene tegensynode gehouden, ook te Tlujagrha. Daar andere overleveringen

dit tegenconcilic eerst 100 jaar latei- stellen, zullen we het in een vol-

gende afdeeling in verband met de tweede vergadering behandelen.

De slotsom der voorgaande beschouwingen over liet zoogenaamd histo-

lische l*'"' concilie laat zii-h in weinig woorden samenvatten: in een oud

mythisch vei'haal iieeft men eenige theorieën ingevlochten, welke bestemd

waren om aan zekere aangenomen rnonnikregolen en leerstellingen het

karakter van onaantastliaarheid ie waailjoigen.

3. TWEEDE C O N C I L I E.

De Zuidelijke overlevering stelt <lit concilie juist eene eeuw na 't Nir-

wUna; de Noordelijken zyn het over het cijfer niet eens: de meesten

geven HO, enkele 116, sommige '210 of 220 op; enkele beweren dat

Wtuia is zoowel «regentyd", als "janr".
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er l;^7 jaar na "t N. eene vergiiiliMiiif; van beroemde UKUiuilien te Pata-

lijiuti'a plaats vond onder de regeering der koningen Nanda en Mahapadma. '

Gewoonlijk echter nerneii de Noordelijken aan dat het concilie gehouden

werd in de dagen van den vronn'n Acoka, terwijl de Zuidelijken zeggen

dat Kala-Apoka toen regeerde.

In volledigheid draagt het Singhaleesche verhaal van de gebeurtenissen

vóór en oj) de tweede synode den jialin weg. Alvorens het in uittreksel

mede te deelen , zullen wij als inleiding eenige berichten omtrent de hoofd-

personen , op gezag der oudste kroniek van Ceilon, '' onder de aandacht

van den lezer brengen.

Juist 100 jaar na "t Nirwana verklaarden de Wrjizonen, 12000 in

getal, te VVaicali woonachtig, tien dingen als geoorloofd welke dooi- den

Tatlidgata bepaald verboden waren, als zijnde met de leer en de tucht in

strijd. Om deze ketterij te fnuiken kwamen 1200000 Cakyazonen bijeen,

onder de leiding van 8 voorname Seniores : Sarwakamin , Sadlia, Rewata,

Kubjacobhita , Yapas, Qanawasin Sambhüta, Wrshabhagamin en Suinanas;

de twee laatsten kweekelingen van Anuniddlia, de overigen van Ananda.

Deze 8 verklaarilen de 10 dingen voor ongeoorloofd en hielden een i(in-

cilie, bijgewoond door 700 uitgelezen monniken, te Waicali in de Bel-

vedère. Het gezag waarmede de Seniores optraden hadden zij te danken

aan hun hoogen leeftijd, want zij liadden alle nog den Heer gezien.

Sarwakamin, de hoofdwoordvoerder, had eene anciënniteit van 120 jaren,

zoodat hij minstens 140 jaar oud was. ' Yagas, »de door den Heer ge-

prezene" kan geen ander geweest zijn dan de bekende, die een der eerste

Discipelen werd; hij moet dus over de IGO geweest zijn. * Sadha was

reeds overleden vóór den Buddha. ^ Zelfs de jongsten onder de kerk-

' Wassiljew op Taranatha 291 en 298. Op die vergadering verschijnt ook Ki9yapa Je

Groote

!

' Dlpaw. 4 , 47 en 5 , 16.

^ Dit weten wij uit het meest authentieke verslag, Culla-W. 12, 2, 4.

' Hij heet een kweekeling van Ananda, hetgeen geenszins onmogelijk is, mits men in

dezen laatste eenen god der wijsheid zie.

' Mahfiparin. S. kap. 2. Zoo'n tijdelijke uitdooving of eklips van Heiligen moet men niet
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vaders moeten minstens 420 jaar geteld hebben, zoodat de vergadering

met alle recht den naam van »het concilie der Seniores" verdient. Die

bovenmatig hooge leeftijd der Paters is geen toevallige omstandigheid,

geen bijzaak in 't verhaal, maar het allervoornaamste
;
juist daarop komt

alles aan; zonder die bijzonderheid ware het gezag der Sthawira's immers

nul en geener waarde geweest. Ook is die ontzagwekkend hooge leeftijd

van de hoofdpei-sonen der tweede synode niet uitsluitend aan de Zuidelijke

overlevering eigen , want bij de Noordelijken , al plaatsen zij de ver-

gadering in den tijd van Afoka den Miuirva. blijft de ouderdom der

Sthawira's onaangetast. Reeds daaruit kan men zien dat de opstellers

van het verhaal der tweede kerkvergadering minder waarde hechtten aan

geschiedschrijving dan aan dogmatiek. De lezing der gebeurtenissen volgens

den Pali-canon ' is in hoofdzaak als volgt.

E^ene eeuw na 't Nirwana des Heeren verklaarden de Wrjizonen, Wai-

cAlische monniken, te Waicali, tien ilingen voor geoorloofd; te weten: de

[iraktijk van zout in oen lioorn; \;ui di' twee iluim; van een ander dorp;

van woonstede; van goedkeuring (of: machtiging); van 't volgen van de

sleur; van ongekernde melk; van vci'schen palmwijn ; van buitemnodelsche

zitmatjes; van goud en zilver. -

Te dier tijde kwam Yacas. Kakandaka's zoon. te Waicali, en nam zijn

intrek te Grootenboscli in de Belvederehal. Bij die gelegenheid merkte

hij op dat de monniken bekend onder den naam van Wrjizonen op den

Sabbath een koperen schaal uirt \v;tliT vulden en nn'dden in den kring

van geestelijken plaatsten, en dan tot de leeken zeiden: Geeft wat, goede

vrienden, voor de Congregatie, al is het maar een K-irshapana , ^ een

meetellen. Men herinnert zich hoc verbnzenU spoedig de dwaaliccraar l'üraiia K'i9yai)a weder

het tooneel der wereld betrad; en wat de langduri^heij van 't leven van zulke Wijzen,

rechtgeloovige of ketters, betreft, zij opgemerkt dat de bekende 6 dwaalleera-irs 500 jaar

na 't Nirwapa nog springlevend waren eu uug steeds deuzclfden grooteo aanhang hadden als

in de dagen toen de Buddha hunnen luister overstraalde. Dit allergcloofwaardigst bericht

hebben wij te danken aan Mil. P. 4.

' Onlla-Wagga, XII.

* De verklaring dezer titels wordt later iu het stuk zelf gegeven.

' £cn muntstuk, van goud, zilver uf koper.
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half, een kwart of' een zestiende; hot zal strekken ten helioeve der Con-

gregatie. Zulks hoorende , riep Yagas verontwaardigd den leeken toe

:

Geeft toch niets, goede vrienden; de Cakyazonen mogen geen goud en

zilver aannemen; de Qakyazonen hebben van edelsteen en goudsieraad af-

stand gedaan ; de Qakyazonen bezitten geen goud en zilver. ' Ongelukkig

baatte zijne vermaning niets: de leeken bleven geld geven.

Als de nacht verstreken was, verdeelden de monniken het geld en

boden ook Yajas een aandeel aan, met de woorden: »Zie hier, waarde

vriend Yayas , uw aandeel van liet geld", doch hij wees het aanbod met

verachting van de hand. Dat ging den Wrjizonen te ver, en zij besloten

hem eene kerkelijke straf op te leggen op grond dat liij geloovige burgers,

van zoo goede gezindheid, gelaakt had. Zij veroordeelden hem dan tot

de verpUchting om bij de burgers verschooning te vragen. De eerwaarde

Pater, onder verklaring zich aan het vonnis te onderwei"pen , veroorloofde

zich tevens de Wrjizonen opmerkzaam te maken , hoe de Heer veiordend

had dat men aan eenen geestelijke die veroordeeld was om verschooning

te vragen eenen gezel als d warskijker moest medegeven. Hiertegen be-

stond geen bezwaar en men gaf' hem wat hij Itillijkerwijze verlangde.

Züodra Vacas met den liem vergezellenden dwarskijker buiuen de stad

"Wai9ali gekomen was , hield hij eene aanspraak tot de leeken en zeide

:

Ik erken, geëerde heeren, dat ik u, goedgezinde en geloovige leeken,

gelaakt heb, ja, maar waarom.' Omdat ik het onwettige onwettig, de

wet de wet noem; omdat ik bandeloosheid bandeloosheid, en tucht tucht

noern. Eens, geëerde vrienden, bevond zich de Heer te (jlrawasti in liet

Jetawana, den liof van Anathapindika. - Daar nu hield hij tot de nion-

' Ue zaak die zoozeer de verontwaardiging van Ya^as opwekte, wordt door de (jakyazoneu

op Ceilou regelmatig in praktijk gebracht. "In some conspicuous place Ihere is a large

copper-pan, into which tlie alms of the people are thrown." Hardj' E. M. 233.

= Zóó spreekt een ooggetuige, een JJiscipel, of iemand die als zoodanig wordt voorgesteld.

Daarentegen kan de formule «Zoo heb ik gehoord (.of geleerd)" alleen afi.omstig zijn van

iemand die den Ueer niet gezien heeft. Vermits gezaghebbende ouden uog leefden lUO jaar

na 't N., moeten alle Sutra's, welke met bedoelde formule aauvaugeu, opgesteld zijn meer

dan eene eeuw na 't N.
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niken de volgende toespraak: De zon en de maan, monniken, hebben

liun vier plagen, ten gevolge waarvan ze niet gloeien, niet lichten, niet

schijnen. Welke zijn die vier? De wolken, monniken, zijn een plaag

voor ile zon en de maan, ten gevolge waarvan deze niet gloeien, niet

lichten, niet schijnen. De mist, monniken, is eene plaag enz. Rook en

stof, monniken, zijn plagen enz. Rahn, de vorst der duisterlingen (de

eklips), monniken, is eene plaag enz. Dit zijn de vier plagen, ten ge-

volge waarvan de zon en de maan niet gloeien, niet lichten, niet schijnen.

Evenzoo, monniken, zijn er vier plagen, ten gevolge waarvan asceten en

l)rahmanen niet gloeien, niet lichten, niet schijnen. Welke zijn die vier.'

Er zijn, o monniken, asceten en brahmanen die brandewijn en arak

drinken, die aan den drank verslaafd zijn. Dit is de eerste plaag van

a.sceten en brahmanen, enz. Voorts zijn er asceten en brahmanen die

zich aan het mingenet overgeven en daaraan verslaafd zijn. Dit is de

tweede plaag. Wijders zijn er sommige asceten en brahmanen die gond

en zilver ten geschenke aannemen enz. Dit is de derde plaag. Eindelijk

zijn er sommige asceten en braiinianen die eene verkeerde kostwinning

volgen, iiit zijn de vier jilagen enz. Na zoo gesproken te hebben voegde

de Heer, onze Meester, er nog aan toe:

Met liefje en haat behebt zijn sommige asceten en brahinauen

,

Lieden die in hun dwaasheid behagen scheppen in uitwendig schoon

;

Zij drinken brandewijn en arak; zij hebben gemeenschap met vrouwen.

En nemen gereedelijk goud en zilver aan, die dwazen'

Sommige asceten en brahmanen uefeneu een gemecu beroep uit;

Dit zijn de plagen door iiuddlia, den Zoiiverwante, opgenoemd. '

Doordien eenigc asceten en brahmanen hicrincê behebt zijn,

Geven zij gloed noch schijn, zijn ze onrein, vuil, beestachtig.

Gehuld in duisternis, de slaven van hun lusten, onvrij,

Vermeerderen zij "t gruwelijk kerkhof ' en blijven zij oiiderworpen aan wedergeboorte.

Zoo sprak de Buddha. In waai'heid ilan, geëerde heeren, erken ik dat

' De2e woorden worden den Ootamide Zelven in den mond gelegd; niet zeer handig.

* Met deze uitdrukking, in Buddhistische geschriften niet ongewoon, is te vergelijken

Apastamba II, 9, 23, 4 en 10, en Bühler's .lantcekcningen bij zijne vertaling. Er schijnt

mede bedoeld dat zulke personen na hun dood als spoken op de begraafplaatsen rondwaren.
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ik 11, goedgezinde en geloovige leeken gelaakt lieb, omdat ik het unwcttige

onwettig, de wel (ie wet noem; omdat ik Ijandeloosheid bandelooslieid,

en tucht tucht noem.

Yafas ging voort nog eene geschiedenis uit de oude doos mede te deelen,

uit zijne ondervinding van de dagen (uit het jaar nul) toen de Buddiia

nog op aarde was; hoe namelijk eens, terwijl de Heer in 't Bamboebosch

bij Rajagrha verwijlde, in een gezelschap ten hove beweerd was geworden

dat de Cakyazonen wel degelijk goud en zilver plachten aan te nemen

;

lioe dat tegengesproken was geworden door den dorpsburgemeester Mani-

cülaka, die stokstijf het tegendeel volhield; hoe deze achtbai'e man, toen

al zijne welsprekendheid op de ongeloovigheid en halsstarrigheid van het

wufte voorname gezelschap afstuitte, ten overvloede in persoon naar den

Buddha was gegaan om aan allen twijfel een einde te maken; hoe hij

dan ook van den Meester volkomen gelijk kreeg. Aan deze geschiedenis

voegde de spreker nog een andere uit zijne herinnering toe, hoe namelijk

de Heer goud en zilver verworpen liad.

De welsprekende redevoering van Yacas miste hare uitwerking niet.

want de geloovige burgers van Waicali verklaarden nu eenstemmig dat

hij, Yapas, de eenige asceet en echte zoon van Cakya was, terwijl zij de

Wrjizonen voor valsche asceten en onwaardige zonen van Cakya uitkreten.

Zij noodigden den Pater uit om bij hen te blijven wonen en beloofden in

al zijne benoodigdheden te zidlen voorzien. Uaarop keerde de Sthawira

naar het klooster terug.

De Wrjizonen, nieuwsgierig om te vernemen hoe de zaak afgeloopen

was, di'aalden niet den dwarskijker bij diens terugkomst te vragen of

Yafas aan zijne verplichting voldaan had. «Dat is ons slecht bekomen",

was het antwooi'd; »zc hebben hem voor den eenigen asceet en echten

zoon van Cakya verklaard en ons voor valsche asceten en onwaardige

zonen van Qakya uitgekreten." De Waigalische monniken waren alles

behalve gesticht dat broeder Yacas zonder hun toestemming de burgerlui

zoo goed ingelicht had en besloten hem in den ban te doen. Stellig

zouden zij dan ook aan dit voornemen uitvoeiing hebben gegeven , hadde
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Yacas het niet voorkomen iloor tliiks in Je hiclit op te stijcfen en zoo

naav Kaucambi uit te wijken.

Van (leze staii uit zond de kerkvader eenen l)ode naar de Patheyasche

geestelijken, alsook aan die v.in Awanti en Dekkhan , om lien te ont-

bieden ter beslissing eenei' belangrijke kwestie, opdat recht en wet niet

zon onderdrukt worden, terwijl onrecht en bandeloosheid zou zegevieren.

Hij zelf begaf zich inmiddels naar Sambhiita Canawasin ,
' die op dat pas

op den Ijerg Adhoganga woonde. Aan dezen deelile hij het roekeloos be-

staan der Wrjizonen te Waicali mede, met dringend verzoek de kwestie

aanhangig te maken. Canawasin betuigde zijne volkomen instemming.

Inmiddels kwamen 60 PAtheyasche geestelijken, altemaal heremieten, ul-

temaal bedelmonniken, altemaal eene kleeding van lompen dragende, alte-

maal met de drie kleedingstukken uitgerust, altemaal Arhats. op den

Adhoganga te zamen: insgelijks 88 monniken uit Awanti en Dekkhan ,

waaronder sommige waren hei'emieten, andere bedelmonniken, sommige

dragei-s van eene kleeding uit lompen, andere met de drie kleedingstidvken

uitgerust, doili altemaal Arhats.

Tei"wijl deze geestelijken omler malkandei- beraadslaagden, kwamen zij

tot ile overtuiging dat de kwestie netelig en van bedenkelijken aard was,

weshalve zij hegreperi dat het zaak ware zich eenen aaidiang te verwerven,

ten einde in hi't geschil de overhand te behouden. In de eerste plaats

be.sloten zij den hoogwaarden Rewata van Soreya, een zeer geleerd, ge-

letterd, verstandig en zedig man, die doorkneed was in de Wet en de

tucht, tot hun paitij over te hali'n, liroeder Rewata, die ilank zijn uit-

stekend ontwikkeld hemelsch gehoororgaan, te weten kwam waarovei- de

Sthawira's beraadslaagden , en wel inzag dal de kwestie netelig en van

bedenkelijken iiard was, wilde er zich liever buiten houden. Hij be-

vroedde dat de broeders weldra zouden komen om hem lastig te vallen

en om dat te ontgaan, maakte hij zii-h uit de voeten en verti'ok van

Soreya naar Sankifya.

' In een versje aangehaald Sutta-W. 1, p. 294 SfiEinsnmbhrtta (rilnasambliAtn) gchedcii

;

in de Noordclykc brounea meestal Tüuawüsa eu (^{ipuwunika.
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Toen de Sthawira's te Soreya kwamen, vernamen zij dat Rewata af-

gereisd was naar Sankiicya. Zij trokken nu verder naar laatstgenoemde

stad, maar vonden hem ook daar niet, want hij was ondertusschen naar

Iv.uiauj afocereisd. Naar Kanauj dus ginp; de toclit. Hier gekomen

,

lioorden zij dat Rewata de stad verlaten had en naar Udumbara getogen

was. Te Udumbara wachtte hun eene nieuwe teleurstelling, dewijl de

hoogwaartie naar Argalapura vertrokken was. Ook hier slaagden zij er

niet in, hem te treffen, want hij had zich op weg begeven naar Sahajati.

Zij volgden hem ook hierheen, en smaakten bij hun aankomst de vol-

doening te vernemen dat hij zich daar ter plaatse bevond. Men ging

hem nochtans niet dadelijk opzoeken, oimlat hij vermoedelijk bezig zou

zijn met les te geven, zooals Canawasin tegen Yacas opmerkte. Dat was

dan ook werkelijk het geval.

Nadat de les was afgeloopen, vervoegde Yacas zich bij Rewata, en na

liem beleefd gegroet en zieli dan op een bescheiden afstand nedergezet

te hebben, begon hij: ))"Waarde lieer; is zont in een hoorn geoorloofd?"

)iWal is dat, zout in een hoorn.''" vraagde op zijne beurt Rewata. ' —
)iTs het geoorloofd zout in een hoorn te bewaren om het te gebruiken

voor het geval als men geen zout lieeft?" — »Neen, zeker niet, mijn

waarde". — »Is de praktijk van twee-duim geoorloofd?" — »Wat is

dat, de praktijk van twee-duim?" — »ls het geoorloofd buitentijds (na

tien middag) als de schaduw meer dan twee duim bedraagt spijs te nut-

tigen?" — »Neen." — sis de praktijk van een ander dorp geoorloofd?" —
»Wat is dat?" — »Is het geoorloofd, nadat men gegeten heeft, voedsel

dat niet overgeschoten is te nuttigen omdat men voornemens is dien dag

naar een ander doi'p te gaan?" — sNeen." — »Is de praktijk van

woonstede geoorloofd?" — »Wat is dat?" — ))Is het geoorloofd dat ver-

scheidene woonsteden (broederhuizen) welke in één ker.spel gelegen zijn

op verschillende plaatsen Uposatha houden?" — »Neen." — »Is goed-

' Hoe onduidelijk moet een term niet wezen , als zelfs iemand van zoo groote geleerdheid

als Rewata dien niet verstond.
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keuring (of: machtiging) geoorloofd?" — »Wat is dat ?" — ^) Is het geoor-

loofd dat een onvolledig kapittel eene kerkelijke handeling verricht in "t voor-

uitzicht van de goedkeuring van den kant der later nog komende monniken?"

— sNeen." — »Is het volgen van de sleur geoorloofd?" — «Wat is dat?" —
»Is het geoorloofd een gebruik te volgen enkel en alleen omdat de superieur

of de leermeester zoo of zoo doet?" — »Dat hangt af van omstandigheden,

mijn waarde; soms is het geoorloofd , soms ook niet." — »Is ongekernde n)elk

geoorloofd?" — ^^Wat is dat?" — «Mag men na den eten melk die het

karakter van melk verloren, maar nog niet dat van wrongel aangenomen

heeft, drinken, tenzij ze overgeschoten is?" — «Neen." — »Mag men

verschen pahnwijn drinken?" — sVVat is dat?" — i)Mag men die soort

van bedwelmenden drank, welke nirt hrt kaï'akter van gegisten drank

heeft en nog niet in wijn is overgegaan, diinktMi .'" — «Neen". — »Is

een buitenmodelsch zitmatje geoorloofd?" — «Neen, mijn waarde." —
»Is goud en zilver geoorloofd?" — »Neen, iniju waarde." — «Deze tien

dingen nu. waarde heer, verklaren de Waifali.sche monniken, de Wrji-

zonen, voor geoorloofii. Laat ons daarom deze kwestie aanhangig maken

vóórdat i'echt en wet onderdrukt worden i'ii/,. De hoogwaarde Rewata

gaf daai-op aan Yaras de toezegging van zijne medewerking.

In tusschentijd was het den Waifalischen monniken ter ooren gekomen

welke pogingen Yagas in 't werk stelde om eene kwestie aanhangig te

maken en een(! partij te wei'ven. Op grond van dezelfde overwegingen

die hunne tegenstanders bewogen hadden , besloten zij ook van hun kant

moeite te doen om zich van den steun van den geleerden Rewata U'. vei'-

zekeren. Om hem te winnen voorzagen zij zich van allerlei monniksbe-

noodigdheden , als daar zijn: een bedelpot, een gewaad, een zitmat, een

naaldenkoker, een gordel, een doorzijger, een kan, en vocmcu daarmee te

scheep naar Sahajati. Daai' gekomen , stegen zij aan wal en gebruikten

onder eenen boom hun maal.

Omstreeks tci"zelfder tijd kwam l)ij dru hiHigwaanirn Sailha, tiMwijl hij

zicii in de eenzaamheid aan die]> gepeins overgaf, twijfel op, wie van

beide, de Oostelijke monniken of de Pdtheyaschi', het rerlit op huiiin'
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zijde luiilileii. ' Na eeiio poos daarovei' nagedaclit to licbbeii, kwam liij

lol de üvei'tiiigiiig dut de Oostelijke monniken het onrecht vertegenwoor-

digden en de Patheyasche de Wet verdedigden. Ku toen daalde een

engel uit den hemel neder en verscheen voor 't aangezicht van Siujha,

hem toeroepende: «Juist zoo, Sadha! de Oostelijke monniken vertegen-

woordigen het onrecht en de Patheyasche verdedigen de Wet. Blijf

vaststaan in de leer."

Keeren wij tol de uit Wait,aU aangekomen geestelijken terug. Deze

zochten Rewata op en Ijoden hem de geschenken aan welke zij voor hem

hadden medegebracht, doch hij bedankte er voor, ze aan te nemen, omdat

hij reeds eene volledige ordekleedij bezat eu niets meer verlangde. Toen

poogden de Wrjizonen zijnen leerling, zekeren twintigjarigen monnik.

Uttara geheeten . om te koopen met hem de gansche uitrusting aan te

bieden, maar ook hij weigerde om dezelfde i'etlenen als zijn meester. Zij

lieten zich dooi' die weigering niet uit bet veld slaan on beriejien zich qi

een antecedent. «Eerwaarde broeder Uttara"'. zeiden zij, mie meiischen

boden ^ meermalen den Heere eene monniksuitrusting aan, en zoo hij die

aannam, waren zij zeer verheugd; nam bij ze niet aan, dan vereerden

zij die aan den hoogwaarden Ananda. w\uit dat was even goed alsof de

lieer ze zelf aangenomen had. Daarom, eerwaarde heer Uttara, ontvang

gij dit; dat is even goed alsof de Sthawira het zelf ontvangen had."

Uttara zwichtte voor hun aandrang on nam dan één kleeding.stnk aan.

met de woorden: »Zegt mij. wat verlangt gij?" — «Niets andei's, eer

waarde broeder Uttara", was liet antwoord, «dan dat uw meester in de

vergadering verklaren zal , dat de Buddha's in de Oostelijke landen op-

staan ;
' dat de Oostelijke geestelijken de partij der Wet vertegenwoordigen,

en de Patheyasclie liet onrecht verdedigen." Uttara beloofde aan hun

' Zeer toevallig, want eenig bericht over het aanhangig maken der kwestie was hem niet

geworden ; er wordt althans niets van vermeld. Het ware eenvoudig belachelijk in znlke ver-

dichtselen, eu wel van de alleronhandigste soort, een zweem van geschiedenis te zoekeu.

" Men zou ook kunnen vertalen "biedeu", want er staat een Tegenw. Tijd, die in 't Pali

ouk als Imperfect dienst doet.

* Natuurlijk : ex odenfe hu.



K E R K C. E S C H 1 E 1) i: N 1 S. 'Jon

verlangen te zullen voldoen, en bracht dan ook de boodsclia|i aan zijnen

meester over, die. wel veri'e van zich te laten overhalen, tegen zijnen

le(;rling het verwijt richtte dat liij hem wilde overreden de partij van hel

oni'echt te omhelzen. Rewata was zóó verontwaardigd, dat hij Uttara

het afscheid gaf. Onverrichter zake kwam nu deze weder bij de broeders

uit Waicali, die, hoe ook zelven teleurgesteld, hem trachtten te ti'oosteii

en Ijeloofden hem onder hunne hoede te zullen nemen.

Het tijdstip was aangebroken waarop het kapittel ijijecnkwani om

de bewuste kwestie te beslissen. Rewata vatte het woord oji en

deed het voorstel om de zaak te verdagen en de vergadering over te

brengen naai' de plaats waar het geschil ontstaan was. sWant", zeide

hij, »als wij deze zaak hier gaan beslechten, zullen wellicht deze of gene

onder de monniken later op de beslissing willen terugkomen en de zaak

oji nieuw (i])rakelen". Zijn voorstel vond eenen algemeenen bijval , en

de Sthavvira's reisden naar Waifali om daar tei' stede de zaak tot eene

beslissing te brengen.

Te dier tijde leefde te Waicali een kei'kvader der (gansche) aarde, '

die l'iO jaar geleden de priesterwijding ontvangen had en een contuber-

naal van Ananda geweest was. Sai'wakamin was zijn naam. Toen Rewata

op het punt stond zich naar den Wiliara, waar de groote kerkvader

woonde, te begeven, deelde hij aan Canawasin zijn voornemen mede, en

verzocht dezen later zelf ook daai' te komen om Sarwakamin's gevoelen

te hooren over de 10 artikelen. Nadat Canawasin zich hiertoe berei<l

verklaard had, stapte Rewata naar Sarwakamin's Wihara. Voor den

laatste was een zetel klaargezet in liet heilige der heiligen, terwijl de

voor Rewata bestemde stoel in den voorhof van het heiligdom stond. Daar

de stokoude patriarch geen aanstalten maakte om te gaan zitten, bleef

ook Rewata staan, terwijl de eei'ste naliet zich neder te zetten onidal

zijn gast staan bleef. Eindelijk, tegen den morgenstond, vraagde Sarwa-

' Een soort hoogepriester , algemcene patriarch of mctropolitaan, schijnt het. Ken derge-

lijke titel wordt, zooak we later i^ieii zullen, ook aan NSig&rjuna toegekend.
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küiiiiii ' Rewata: «Waarop, geëerde heer, legt gij tegenwoordig u

vooral toe?" — ))0p welwillendheid", antwoordde Rewata. — »Dat

Is recht edel, zicli np welwillendheid toe te leggen." — ))Ja,", her-

nam Rewata, »reeds vroeger, toen ik nog een huisgezin had, legde

ik mij op welwillendheid toe, daarom doe ik het tiians nog, ofschoon ik

al lang een Heilige ben. Maar waarop legt Uwe Hoogwaardigheid tegen-

woordig zich vooi'al toe?" — «Op volkomen abstractie", zeide Sarwaka-

min. — »Dat is het werk van een Groot Man, ^ zich op volkomen ab-

stractie toe te leggen." — »Ja, reeds vroeger, toen ik nog een huisgezin

iiad, legde ik mij op volkomen abstractie toe; daarom doe ik het tlians

nog, ofschoon ik al lang een Heilige ben."

Terwijl de beide Sthawira's zoo met elkander in een gesprek gewikkeiti

waren, kwam ook Qanawasin opdagen. Na Sarwakiimin beleefd gegroet

te hebben , zette hij zich op bescheiden afstand en ving aan mede te

d('elen dat de Wrjizonen tien dingen — door hem opgesomd — voor ge-

oorloofd verklaai'den. Hij wenschte dienaangaande het oonleel van den

groeten patriarch te vernemen en te weten wie van beide gelijk hailden,

de Patheyasche of wel de Oostelijke monniken. )>Wat is uw eigen ge-

voelen? want ook gij hebt aan de voeten des Heeren de Wet en de tucht

geleerd", sprak Sarwakamin. sMijns inziens" , hernam Canawasin, «iiebben

de Oostelijken ongelijk, en verdedigen de Patheyanen het recht. In-

tusschen behoud ik mij voor, mijn oordeel bij de eindbeslissing uit te

spreken." Sarwakamin verklaarde hetzelfde gevoelen te zijn toegedaan en

hetzelfde voorbehoud te maken.

' De hoiuliuic van liie twee kerkvaders tegenover elkander gedurende den ganschen nacht,

werpt een helder licht over 't historisch karakter dier twee figuranten en van 't geheele

verhaal tovendien.

' Eiaenlijk: van den Grooten Geest (Purusha). Inderdaad, de Piirnsha heet uitdrukkelijk

Sarwakdmammia in Maitrï-Upanishad 6 , 30. En hiermede kan men Sarwakamin uit de rij

der historische personen schrappen. Minder duidelijk is het karakter van Rewata of Rai-

wata; daar hij al zijn leven zich op maitri heeft toegelegd, moet hij Mitra, Maitreya of een

verwante Heilige id. i. god) wezen ; wellicht dezelfde als Rewauta , de zoon der zon Het is

raoeielijk te begrijpen waartoe de geheele tweespraak anders zou dienen dan om een wenk

te geven omtrent de beteekenis der üguren.
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De groote vergadering kwam bijeen. Er werd tot in "t oneindir^e over

en weer gepi^aat en niets beslist. ' Dit noopte Rewata een voorstel te

doen om de zaait commissoriaal te maken. Als leden der commissie stclilo

liij v<ior te benoemen vier Oostelijke en vier Patlieyasche geestelijken;

uil ile Oostelijken: Sarwakamin , Sadha, Kubja-fobhita en Wrsbabhagainin

;

uit de Patheyanen: Rewata, (Janawasin, Yapas en Sumanas. Voorts werd

de eerwaarde Ajita, een geestelijke van 10 jaar anciënniteit, die toen ter

tijd Pratimoksha-voordrager was, belast met de aanwijzing der plaatsen.

Om ongestoord de werkzaamheden te kunnen voortzetten koos men als

plaats van .samenkomst het klooster Zandhof, - hetwelk in een lief en stil

ooid, ver van het stadsgewoel gelegen was. '

Eerdat de verhandelingen eenen aanvang namen verzocht Rewata van

lii't kapittel verlof om vragen over do tucht tot Sarwakamin te richten,

on verklaarde de laatste, behoudens goedkeuring der vergadering, zich

bereid, de vragen te beantwoorden. Rewata begon het verhoor aldus:

«Eilieve, is zout in een hoorn geooi-loofd.'" — «Wat is dat, zout in een

hoorn?" vraagde Sarwakamin. * — «Is het geoorloofd zout in een hooiii

te bewaren om het later te kunnen gebruiken voor 't geval als men geen

zout heeft?" — sNeen, dat is niet geoorloofd." — ))Waar is zulks ver-

boden geworden?" — »Te (Jrawa-sti. (zooals) in den Sutta-Wibhanga

(staat)." ^ — «Waaraan maakt men zich dan schuldig?" — »Aan h(!t

gebruik van bewaarde spijs." — «Dan stel ik deze conclusie voor: de

vergadering beslist dat dit eei'ste punt is tegen de Wet en tegen de tucht,

' Dat komt meer voor.

' VVaiuka- of Waiiku-Arania.

' Duidelijker dan hier wordt in Mabüwansa 20 gezegd, dat alleen de commissie van Acliteii

in den Zandhof vergaderde en dat het roneilie later in "t klooster te Groofenbosch werd

gebonden.

' De hooge|irie»ter was dn» al evenmin in staat om den zin der gebezigde termen te raden

als indertijd Rewata zelf. Derhalve, de opstellers van het verhaal waren zicli bcwnsl, ilat

in hun tyd geen mensch eigenlijk meer rcebt wist waarop die tien leuzen betrekking hadden.

'• Bedoeld is het verbod om spijs te bewaren, art. 38, Titel Panittiya van 't reglement;

zie boven. De historische toelichting staat Siitta-W. II, p. 86. De Sutta-\V. was dns reeds

geredigeerd toen de canonieke redactie van het concilieverliaal werd vastgesteld.

II 17
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eene afwijking' van hetgeen ilodi- ileii Meester verordend is. Ten bewijze

(lat dit besluit genomen is , deponeer ik dit eerste stemlootje.

Op gelijke wijze werden achtereenvolgens de negen overige punten

beslist, en daarmede al de tien dingen welke de Waigalische monniken

voor geoorloofil verklaard hadden veroordeeld. '

Aan dit concilie »over den Winaya" werd door precies 700 monniken

deelgenomen: daarom is het bekend onder den naam van concilie «der

Zevenhonderd."

Tot zoover de canonieke lezing. Op geheimzinnige wijze is het conclave

der Achten in den Zandhof overgegaan in een volledig concilie van Zeven-

honderd. De jongei'e berichtgevers doen kennelijk hun best om deze

phantasmagorie in een historisch tafereel te herscheppen, en hoe jonger

zij zijn, hoe nauwkeuriger zij ingelicht zijn, misschien tengevolge van

bovenmenschelijke wijsheid. Buddhaghosha vertelt - dat in deze kerkver-

gadering de gansche heilige schrift nog eens herzien en gezuiverd werd

;

handta.stelijk in strijd met de uitvoerige be.schrijving van het verhandelde,

zooals boven medegedeeld; want daaruit blijkt dat geen tittel of jota van

't Pratimoksha, mitsgaders den Sutta-Wiblianga, sinds de dagen van den

Meester veranderd was. In het tegenovergestelde geval had men zich

niet eenvoudig daarop kimnen beroepen om de 10 punten der Waifalische

ketterij te verdoemen. Genoemde autoriteit — uit de 5" eeuw na Chr. —
w'eet ook dat het concilie gedurende aclit maanden zitting hield; waaraan

hij deze bijzonderheid ontleende , blijkt niet ; in geen geval uit de oude

heugversjes die hij zelf aanhaalt. Veiiler zou ook de door hem beweerde

herziening des canons in den Zandhof plaats gehad hebben. De oudere

kroniek ^ spreekt niet van den Zandhof en het daar gehouden conclave—

> De iiunten 2, 3, 7, 8 en 9 werden in strijd bevonden met Artt. 37, 3.5, nog eens

35, 51 en 89 van 't reglement, Tit. Pacittiya : punt 10 met Art. 18, ïit. Nissaggiya; de

puuteu 4 en 5 met hetgeen voorkomt iu Maha-W. 3, 8, 3 eu 9, 3, 5; tegen punt 6 was

geen schriftuurplaats aan te voeren; liet werd dan ook niet uitgemaakt, waut er werd alleen

gezegd dat het soms geoorloofd was , soms niet.

• Sutta-W. I, p. 294.

'' Dipaw. 5 , 29.
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hoewel liet canonieke verhaal den sclirijver wol niet onbekend zal geweest

zijn —, gewaagt alleen van de 8 maand durende vergadering der Zeven-

honderd in de Belvederehal te Waiiali. De jongere kroniek ' splitst de

kerkvergadering in twee stukken; de commissie van Achten, het conclave,

laat luj bijeenkomen in den Zandhof; du volledige vergadering te Groe-

ten bosch.

De beuzelachtigheid dezer «overleveringen" springt in 't nog als men

zich herinnert dat het klooster te Grootenbosch , de Belvederehal . in han-

den was der Wrjizonen. Hoe zouden zij geduld hebben dat hun vijanden

in hun klooster vergaderden? De schrijver van den Mahawansa heeft iets

van de zwarigheid gevoeld en het volgende vertelsel uitgedacht of verder

verteld.

Nadat de Wrjizonen, teleurgesteld in huTi pogingen om Rewata te

winnen, naar Waicali tei-uggekeerd waren, begaven zij zich naar di'

hoofdstad Pataliputra om op de snoodste wijze den koning, Kala-Aroka.

tegen hun tegenstanders op te stoken. »Wij", zeiden zij, »zijn, op

Wrjischen bodem, de hoeders van 's Heeren salet in 't klooster te Groo-

tenbosch, en im zijn er monniken van 't platte land in aantocht, met

het oogmerk om zich van ons klooster meester te maken. Wil hou

stuiten, o vorst!" Na den koning alilus ongunstig jegens de rechtzinnigen

gestemd te hebben, keerden zij naar Waigili terug. Imniddels was Re-

wata met de zijnen, ten getale van één millioen en 9 honderdduizend

man daar aangekomen. ' De koning — stellig wel om te verhinderen

dat deze zwerm Grootenbosch zou bezetten — zond beambten af, die ge-

lukkig door tusschenkomst der goden onder weg verdwaaldiMi. Tevens

had de koning 's nachts eenen droom, welke hem noopte den Vülgend(Mi

morgen naar Waifüli te reizen. Daar aangekomen, belegde hij eene ver-

gadering van het kapittel in 't klooster te Grootenbosch, en na beide

' Mah&w. t. a. p.

' Kiiddhaühosha (Sutta-\V. I, p. 294), na gczcpd te hebben dat er precies 700 moniiiki;]i

aan de verf;adcrin(! deelnamen, voegt er in ée'n adem bij dat er 1,200,000 vcrgndcnlcu , oji-

gezweept door Ya^as.

17*
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pai'tijen gehocjid te hebben, verklaarde liij zich ten gunste der rechtzin-

nigen. Na dezen excuus gemaakt en zijne verkleefdheid aan hunne zaak

betuigd te hebben, liet iiij het aan hen over, naar welbehagen de voor-

schriften te regelen; hij stond voor hunne veiligheid in. Daarna veiirok

hij weder naar de hoofdstad. Dan volgt onmiddellijk het conclave waarin

de 10 punten veroordeeld werden, en eindelijk de .synode te Grootenbosch.

De rol van beschermer des geloofs die Kala-A^oka hier speelt is in

strijd met die welke Ruddhaghosha hem toeschrijft, want deze zegt dat

die koning de partij der Wrjizonen begunstigde. Het verhaal van zijne

tusschenkomst is lijnrecht in tegenspraak met het canoniek verslag der

zitting. Daai'oni behoeft de voorstelling van den Mahawansa niet geheel

uit den duim gezogen te zijn. Integendeel, ze is duidelijk de copie van

de beschrijving der bemoeienis van Apoka den Maurya bij 't concilie van

Pataliputra. Kala-A?oka spreekt in den trant van Dharma-Apoka in de

inscriptie van Babhra, en als men met dit feit in verband brengt dat het

tweede concilie volgens de Noordelijke overleveringen onder Acoka den

Maurya plaats had, wordt men geneigd deze o veileveringen, in tlit op-

zicht, voor oorspronkelijker en minder verdraaid te houden dan de iSingha-

leesche. In plaats van te gelooven dat de Noordelijken twee Ayoka's

verward ' hebben, zou men veeleer mogen vermoeden dat de Zuidelijken,

of voorzichtiger uitgedrukt: de monniken van Grootmunster, van ééne

vergadering onder één Agoka er twee gemaakt hebben, - telkens onder

een koning Acoka gehouden. Schorten wij ons eindoordeel op totdat wij

al de processtukken, voor zooverre zij ons toegankelijk zijn, doorgeloopen

hebben.

Het officieele bericht laat ons in 't onzekere aangaande het lot der

Wrjizonen na de veroordeeling hunner stellingen. Tot op zekere hoogte

wordt onze nieuwsgierigheid dienaangaande bevredigd door den Dipawansa.

' l)at er van -verwarring" geen sprake kan zijn, zal in 't vervolg aangetoond worden.

- Het feit dat twee opeenvolgende concilies onder twee koningen van denzelfden, zeer

ongewone n , naam i^ehouden zouden zijn, is op zich zelf reeds uitermate onwaarschijnlijk.
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Wij lezen daar ' hoe deze geestelijken, na door de Sthawira's - veroor-

deeld te zijn, een tegenconcilie hielden, en merkwaardigerwijze staat de

vergadering van deze afgescheidenen in de geschiedenis bekend als „de

Groote kerkvergadenng", en zij zelven als aanhangers van »de Groote

synode" (Mahasangitika's) of van «den Grooten Sangha" (Mahasanghika's).

De ongei'echtigheden dezer afgescheidenen worden breed uitgemeten : zij

maakten zich schuldig aan vervalsching der heilige schrift, deels door om-

zetting van teksten . deels door uitlatingen en toevoegselen , deels door

het verwei'pen van gansche afdeelingen des canons en door 't samenstellen

van nieuwe teksten: zij gingen zelfs z<'ió ver, dat zij de oorspronkelijke

termen, de geslachten der naamwoorden , de stijlregels en i'hetorische

figuren veranderden. ^

Uit de Wrjizonen zijn dus de onrechtzinnige Mahasanghika's voortge-

komen, welke secte zich later weder in andere splitste. Ongelukkig somt

dezelfde kroniek eenige regels verder ' de Wrjizonen op als een onderdeel

der rechtgeloovigen ! In dat alles vermogen wij geen spoor van historische

ovei'levering te ontdekken ; het is niets anders dan eene dogmatische fabel,

opzettelijk tütgedacht ter verklaring van bestaande toestanden, wier oor-

sprong geen mensch meei' wist. De Mahasanghika's, de Grootkerkelijken,

vormden nog ver in den historischen tijd eene hoofdafdeeling der Kerk

:

zij onderscheidden zich van de rechtzinnigen , die zich als oudgeloovigen

.

aanhangers van de Sthawiia's voordeden, en op de eene of andere wijze

moe.st er dan tocli een verschil ttisschcn de afdeelingen der Kerk ontstaan

zijn. Is conmaal de tijil ui'kdincii dal alle litnigenis aan de ieitcii die

' Zie 5, 31— 3<J.

' Onder welke 4 üostelijkeu, zoonis ook de VVrjizonon, heeten ; deze werden dus door

zich zelven veroordeeld.

Het cenigste tot nog toe uitgegeven boek van de Mahfisftnghika's, onderafdeeling Lokot-

tarawftdins" het Maliuwostu, is inderdaad in een potsierlijk /civ/ow opgesteld, en in zooverre

is er iets waars in de beweringen des rechtzinniKeu kroniekschrijvers. Er bestaat een Chinee-

sche vertaling van den Winaja der .Mahüsinghika's (Beal Tripitaka XLIIIj. Zoo dit werk

het reglement mocht bevatten, znl het kunnen blijken of de 10 veroordeelde punten werkelijk

door deze onrechtzinnigen goedgekeurd werden.

* Zie ."), 4.^.
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tot eene sclieidiiio' aanleiding hebben gegeven vergeten zijii. dan Uan inen

veilig tot de vervaardiging van fabelen overgaan.

Eene andere redactie der ftibel omtrent het ontstaan der Mahèsanghika's

wordt door Hiuen Thsang ' medegedeeld. Hij stelt de Groote synode ge-

lijktijdig met de eerste kerkvergadering onder Kapyapa den Grooten, en

wel te Rajagrha. Den Stüpa, die daar ter plaatse tei' herinnering aan

dat tegenconcilie door Agoka opgericht werd, heeft de reiziger met eigen

oogen gezien. Aan die groote synode werd deelgenomen door geleerden

en ongeleerde lieden, ten getale van eenige duizenden, welke van het

concilie onder Kacyapa waren uitgesloten geworden. Omdat die vergade-

i'ing zooveel leeken en geestelijken omvatte , staat zij bekend als de «Groote

Kerkvergadering" of «Gemeente." De heilige boeken, daar vastgesteld, be-

staan uit 5 verzamelingen, terwijl de Sthawira's onder voorzitterschap van

Kacyapa 3 verzamelingen maakten. -

Deze fabel leert dat men alle heugenis aan den tijd waarop de Congre-

gatie zich in twee * hoofdafdeelingen splitste verloren had. Ze verdient

verreweg ile voorkeur boven de Singhaleesche, omdat ze voorzichtiglijk

het ontstaan der oudste secteu naar den aanvang der dingen , naar den

grauwen voortijd, toen Kagyapa regeerde, verplaatst. * De afwezigheid

van alle bitterheid in uitdrukkingen en van alle kinderachtige beschuldi-

gingen tegen de Mahasanghika's is voldoende om ons te overtuigen dat de

fabel niet verdraaid is ter wille van sectarische doeleinden. Men mag ze

dus gerust als ouder aanzien dan de Singhaleesche acte van beschuldiging,

waarin de bedoeling al te duidelijk op den voorgrond treedt.

• Voy. des Pèl. B. I, 158; III, 37.

' De 3 Pitaka's zijn eene nabootsing van de 3 Weda's; de 5 Pitaka's van de 5 Weda's,

d. i. de vier bundels met bet Maba-Bbarata, voor een grooter publiek bestemd.

' Volgens het stelsel der Mahasanghika's zelveo in drie.

" In anderen vorm wordt hetzelfde gezegd in eene ïibetaansche opgave der 18 secteu.

Daarin wordt als geestelijke stamvader der Mahasanghika's genoemd Ka9}apa zelf; Burnouf

Introd. 446 en 452. In onze taal zou men zeggen: »De Mahasanghika's ziju zoo oud als de

nacht". Er zijn andere Noordelijke berichten die de splitsing der Kerk in secten laten ont-

staan 100 jaar na 't N. , onder Aijoka; Turanatha 298.
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Wat het tweede concilie betreft, daarvan geeft bovengenoemde reiziger

de volgende lezing. Eene eeuw na 't N. waren er te Waicali monniken

die zich van de leer des Meesters verwijderden en de regelen der tucht

te liuiten gingen. ' In die dagen leefde een eerwaardig grijsaard, Yacas.

iii Kosala: een andere, Sanibhüta, te Mathura ; een derde, Rewata, te

Sahaja; een vierde. Kubja-cobhita ^ genaamd, te Patalipiitra; altemaal

leerlingen van Ananda. Yacas zond boden uil om de heiligen ter verga-

dering op te roepen naar Waiiali. Va- kwamen 6!)it monniken tezamen;

om het getal vol te maken verscheen Kubja-cobliita. die met zijn hemelsch

oog gewaar werd dat men over de Wet lieraadslaagde . wonderdadiglijk

te midden der vergadering. Hier deed Sanibliüta het \oorstel om de

Waipdlische monniken, welke in 10 dingen aan de verordeningen des

Meesters ongehoorzaam waren geweest, te berispen. Diensvolgens ging

de ))groote vergadering" er toe ovei', hoezeei' met weerzin en droefheid,

om de overtreders gestrengelijk te straflen, hetgeen het gelukkige gevolg

hail dat de schuldigen hun kwade praktijken ganschelijk opgaven. ^

De voorstelling die de geschiedschrijver Taranatha * van de gebeurte-

nissen geeft, komt op het volgende neer. De eerwaarde J)liitika, die ge-

woonlijk te Kaucambï verblijf hield , was ziekelijk. De monniken van

Waicidi. oordeelende dat een ziekelijke Sthawira niet meer geschikt was

om aan 't hoofd ilcr leer te staan, miskenden zijn gezag en verklaarden

10 dingen, welke in strijd wai'en met de Wet en de tucht, voor wettig. ^

' 13e uitdrukkingen in ilen telüt dien II. Tlis. volgde, zijn vorniocdelijk de/.cU'dcn geweest

als in de Z. redactie: apaffatafati/rfdsana, ndwhmya. Mem. I, 397. Vgl. aant. op TAranütha 290.

' Onzeker; in de C.'hinocsche omschrijving Fushe-su-mi-lo is de naam onherkenbaar.

' In dit bericht is niets van de kwaadaardigheid van den Dipawausa te vinden.

* Gesch. 41.

' De C'hineesche vertaling van de 10 ]mnten naar den Wluiiya der Mahii;üs:ika-8ecte wijkt

minder af van de boven medegedeelde authentieke verklaring, dun de Tibetaansche van den

Winaya-kshndraka, welke laatste blijk geeft het oorspronkelijke gebrekkig verstaan te hebben.

Als staaltje strekke de vertaling van jalogi , versche palmwijn, met bloedzuiger, alsof er

jalaiikil stond; nu luidt het artikel aldus; -op de wijze van een bloedzuiger, bedwelmenden

drank opslnrpen en op grond van ziekte verontschuldigen." Uit "twee-duim" is, ook in de

Chineeschc vertolking, gemaakt "de spijs met twee vingers roeren"; migiila beteekent namelijk

zoowel vinger als een duim (als maat) ; Tlranutha 41 ; vgl. 288.
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Nadat iIp Arhat Yacas met 700 andcri' lieillfren liunue afkeuring daarover

te kennen liailden gegeven, werd de tweede verzameling des canons tot

stand gebraclit in 't klooster van Kusuinapiiri ' onder het patronaat van

koning Nandin , die uit het geslacht der Lichawi's gesproten was. Ten

tijde toen de grenzen der kerspelen v:iii de O steden afgebakend werden,

waici] de 700 Arhats, alle behoorende tot de diocees van Waicali, Ba-

liucnitiya's. ^ Uit dien hoofde is deze tweede verzameling slechts eene

partieele. Sommige willen dat de tweede verzameling van den canon tot

stand kwam 110 jaar na Buddlia's dood; andere geven op 210 of 220

jaar, doch in het laatste geval, redeneeit Tè,ranatha, moet men aannemen

dat een half jaar als een vol gerekend is.

Minder verwartl is het belicht in het aanhangsel op de levensbeschrij-

ving van Cakyamuni. '' Yajas en andere kweekelingen van Ananda, In

't geheel 700 Arhats, vergaderden 110 jaar na 't N. te Waicali en

brachten eene oordeelkundige tweede verzameling des canons tot stand.

Weèi- eene andere overlevering ' leert ons dat de tweede verzameling

plaats had 100 jaar na den dood des Meesters, onder Sarwakama en 700

andere Arhats. ° Ook een Paliversje, door Buddhaghosha aangehaald,

zegt dat op de tweede synode, die der 700, door de 8 Sthawira's, Sar-

wakamin, Sadha, enz. de tweede verzameling is vastgesteld. Dat deze

revisie van den canon niet in het verhaal past en in strijd is met het

canoniek verslag, is bereids opgemerkt.

Daargelaten bijzonderheden van minder aanbelang, komen de Noorde-

lijke en Zuidelijke overleveringen met elkaar overeen. Het verschil be-

paalt zich eigenlijk liiertoe, of eene eeuw na Buddha Kèla-Acoka dan wel

Dharma-Agoka aan 't bewind was. Meermalen heeft men beweerd dat

' D. i. Patalii)utr.i : liat is eene vergissiiiic, zooals ten overvloeJe uit de vermeltiiitö: ilei'

Lichawi's blijkt.

'' Naam eener secte.

' Aldaar 309.

• In den Tandjiir, vermeld door Wassiljew o|) T;"iran. 298.

' Nog andere opgaven te vinden Taran. 290, vg.
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ile Indische Buiidhisten de twee gelijknamige konitigen verward liehbeii

;

dan dit schijnt niet aannemelijk. Want verwaning veronderstelt eene

onwillekeurige vergissing en hiervan geven de Noordelijken geen blijken.

Integendeel, wanneer zij Yacas behulpzaam laten zijn bij den l)nuw der

84 duizend Stüpa's, dan knunen zij niel den beroemden Acoka met zijn

voorzaal en naamgenoot verward hebben. Wanneer zij vertellen, dal de

Huddha Acoka als kind nog gezien heeft en dat deze Acoka 100 jaar

later op den troon zat, dan is het vei'telsel ongerijmd genoeg, maar hel

wdi'dt niet minder ongerijmd als men het o|) Kala-Acoka toepast; integen-

deel, het wdi'dt nog een graadje onzinniger, als zijnde volkomen doelloos.

.\ls <le Noordelijken den apostel Madhydntika in den tijd van Acoka den

Maurya stellen , dan doen zij hetzelfde als hun broeders in 't Zuiden en

blijven zij zichzelven gelijk met Madhyantika eenen tijdgenoot van Canawasin

en eenen leerling van Ananda te noemen. Of men 8 Sthawira's ' van

ino en 140 jaar laat leven onder Acoka I of Acoka II maakt geen ver-

schil, dewijl beide vertelsels gelijkelijk fabels zijn.

Er zijn in het verhaal van den Culla-Wagga eenige trekken die uit

het werkelijk leven gegrepen zijn. iJat bewijst niets voor 't historisch

karakter van 't geheel, alleen maar dat het op synodes zoo toeging. Dat

er synoden gehouden zijn, wie weet hoe dikwijls, loochent niemand. In

theorie moeten er minstens zooveel kerkvergaderingen gehotiden zijn als het

aantal sectcn — 1 Ijeilraagt, want elke secte, behalve de oudste, ontstaat,

theoretisch, door eene .scheuring, en bij elke .scheuring liehoort eene her-

ziening van den canon. De vraag is niet, of er af en toe kerkvergade-

ringen gehouden zijn. die min of meer tot model gediend hebben voorde

beschrijving der twee eerste concilies; '^ alleen maar of die twee vergade-

ringen , zooals ze in de berichten daaromtrent beschreven worden , histo-

risch zijn. Wij v<!rniogen in deze verhalen niets anders te ontdekken dan

dogrnatisclie ficties, waarbij gebruik gemaakt is van oudere didactische mythen.

' Bij de Noordelijken kan men als 'J''* I'iwdola-Bhdradwlija voegen, die ook iioj: in dr

dagen vao I)hanna-A9oka in leven was; Burnouf Introd. 'iVl.

' Eigenlijk drie , want de Groote kerkvergadering was er torli nok een.
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Er zou nog veel tegen het historisch karakter der vergaderingen te

Rajagrha en Waipali aan te voeren zijn, dat wij opzettelijk ter zijiie

laten , met uitzondering van een bezwaai' daartegen op grond der o|igaven

van de leeraarlijsten die we thans te behandelen hebben.

4. STAMBOOMEN VAN LEERAARS. GESCIIIEnENIS VAN DE OUDSTE

VADEREN DER KERK.

(ielijk iedere school of secte der belijders van den Weda hare eigene

stamboomen van gezaghebbende leeraars heeft, zoo bezitten ook de Bud-

dhisten lijsten van grootmeesters, die in eene onafgebroken reeks de

zuivere en onvervalschte leer voortgeplant hebben en gevoegelijk als patri-

archen kunnen bestempeld worden.

Bij de Zuidelijken bestaat de keten der overlevering, van Buddha af

tot aan de bekeering van ('eilon, uit 5 schakels, welke zich over een

tijdvak van '235 jaren verdeelen. Daar de vierde schakel door twee per-

sonen vertegenwoordigd wordt, bevat de lijst zes namen van patriarchen;

te weten: Upali, Dasaka, Sonaka, Siggawa & Candawajji, Tishya-Maud-

galiputra. ' Met den laatste, die tot priester gewijd werd in 't derde

jaar van Candragupta, dus 314 of iets vroeger ^ is de reeks, wat het

vasteland van Indië aangaat gesloten, want Mahendra, die als Tishya's

opvolger te boek staat, en de latere autoriteiten gelden alleen voor ('eilon,

of wil men, voor de Zuidelijke afdeeling der geloovigen.

Up&li had eene anciënniteit van zestig jaren bereikt in 16 na 't N.;

' In het heugvers aangehaald Sutta-W. I, 392, wordt de naam van Candawajji niet ver-

meld ; wel in Dlpaw. -1, 46 en 5, 57. De Skr. vorm van Sonaka is waarschijnlijk (Jaunaka;

van Siggawa, (j^aigrawa.

^ Naar Justinns XV , 4 moet Candragupta kort na den dood van Alexander den Grooten

zijne heerschappij gevestigd hebben. Dit wordt bevestigd door een ander feit: A^oka spreekt

in een edict uit het 13''' jaar na zijne kroning van Magas , koning van Cyrene, als van een

levende Magas stierf in 258. Telt men bij de regeeringsjareu van Candragupta en Bindu-

sara (24-)- 27 of 28) twaalf jaren van A. , eu voegt die bij 258, dan krijgt men 321 of 322

als 't begin van Caudragupta's regeering.
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was dus bekeerd door den Buddha zeer kort na diens optreden. ' In

datzelfde jaar 16 wijdde \'[)Ci\i den bekwamen Dasaku, wien hij de negen-

voudige leer. bestaande uit 84 duizend afdeelingen en 3 Pitaka's over-

leverde. - Na Dasaka benoemd te hebben tol zijn opvolfïer als meester

der tucht, overleed de patriarch in 30.
''

Da-saka was bei-eids 40 of wel 45 jaren ' monnik geweest, toen liij te

Giriwraja (Rajagrha) Sonaka tot priester wijdde. Die wijding wordt ge-

steld in 't jaai' 10 van Naga-Dassaka , hetgeen tennaastenbij uitkomt.

Hij stieif vier-en-zestig jaar na zijne wijding, dus in SO na 't N., na

Sonaka tot hoofd van de tucht benoemd te hebben.

Sonaka had eene anciënniteit van veertig jaren •' toen liij Siggawa &

Candawajji wijdde: welke handeling moet gesteld worden 40 jaar na 't

jaar 10 van Naga-Dassaka, dus omstreeks 100. " De patriarch leefde tot

126 na 't N. . want er wordt gezegd dat hij stierf na zes-en-zestig jaar

monnik te zijn geweest.

Siggawa ging eerst op hoogen leeftijd er toe over, Tishya-Maudgaliputra

tot geestelijke te wijden, 64 jaar na zijne eigene wijding. Bij zijn over-

lijden, dat twaalf jaar later plaats had, liet hij Tishya als opvolger na.
'

Tishya werd dan monnik 164 na 't N. en hoofd der tucht twaalf jaar

later. Hij overleed 80 of 86 * jaar (na zijne priesterwijding). Nemen

wij het eerste cijfer, en veronderstellen wij dat Candragupta den troon

' Dipaw. 4, 28; 35, 5, 76.

' UpDli is derhalve al even kuap in den Dharnia — eigenlijk Ananda's domein — als in

den Winaja.

' I)c patriarch KAcyapa wordt niet medegeteld.

• Het eerste getal opgegeven Dipaw. 5, 78; het tweede 4, 41. Oogensehijnlijk ecni: ver-

gissing is de vermelding van den Oeilonschen koning I'aknnda in stede van 1'anduwasa.

' Uipaw. 4, 44.

• Kigenlijk 98; wij nemen gemakshalve het uit verkeerde becijfering ontstane ronde getiil

der kroniek over.

' Dipaw, 5, 09, 93.

' Tweemaal wordt het eerste cijfer opgegeven, eenmaal het tweede, in één en dezelfde

kroniek; 5, 94, 95 en 107,
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besteeg 320 v. ('hr. , ilaii moet de patriarcli geleefd hebben tot 238,

toen Afoka 32 jaar geregeertl liad.
'

In 't voorgaande hebben wij stilzwijgend verondersteld dat de jaren

aan de patriarchen toegekend, hun anciënniteit uitdrukken, omdat de

kioniek in een dubbelzinnig vers - na opsomming der jaren van upasam-

jxtdd spreekt. Rekent men de opgegeven getallen als jaren leeftijds, dan

/.id, vermits de wijding op 2üjarigen ouderdom geschiedt, In eene vijfledige

reeks het verschil 100 jaar beth'agen, juist het bedrag van het overschot

der Ceilonsche rekening vei'geleken met de gewone Nooi'delijke , welke

i tharma-Acoka ééne eeuw, niet twee eeuwen, na den Buddha plaatst.
^

Indien de vijfledige reeks van patriarchen geen verdichtsel is, kan de

geschiedenis van het concilie te Waicali niet waar zijn. Hoe toch zou

het mogelijk wezen dat de patriarch van 't jaar 100, Sonaka, niet eens

onder de 8 Sthawira's genoemd wordt, ja niet eens vermeld wordt onder

degenen die het algemeene concilie, waaraan de Oostdijken zoowel als de

Patheya'schen deelnamen, bijwoonden.' Hoe kon het hoofd van den Winaya,

waarover de strijdvraag juist ontbrand was, als niet bestaande aangemerkt

worden ? En hoe kon Sarwakamin op dat pas als kerkvoogd der aarde

betiteld worden, alsof er geen Sonaka bestond? Het is duidelijk genoeg

' De wijzigiagen die het eindcijfer ondergaat , naarmate men Candragupta's regeeriugsbegiii

eenige jaren later stelt, of 86 voor SO verkiest, behoeven niet opgegeven worden. De kroniek-

zegt dat de jiatriarch stierf in 't jaar 26 van Afoka's regeering (sic; niet sinds zijne kroning,

welke naar de Singhaleesche theorie vier jaar na zijne troonsbestijging valt). Dit komt niet

uit, want 22 (d. i. 24, het getal regeeringsjaren van C, verminderd met twee, omdat Tishya

in "t derde jaar van C. gewijd werd), gevoegd bij 27 van zijnen zoon en 26 van Ayoka geeft

75 en niet 80.

'' Aid. 5, 95: "Upasarapada van alle".

^ Ook in de ongewijde geschiedenis wordt de rekmethode toegepast. Zoo heet het van

Pakunda, die, na 16 jaar het beroep van struikroover uitgeoefend te hebben, op 37jarigeu

leeftijd koning van Ceilon werd, dat hij 70 jaar regeerde, dus 106 j. oud werd. Niettemin

had hij eenen zoon Mutasïwa, die als zijn opvolger 60 j. aan 't bewind bleef; de vier zonen

van Mutasïwa volgden elkaar achtereenvolgens op; de laatste, Asela, sueefde 92, volgens

andere, 102 jaar na zijns vaders dood. Derhalve tusschen de geboorte van Pakunda tot aan

den dood zijns kleinzoons Asïla verliepen 258 (of 268) jaren; Dipaw. 11, 1, vgg. 17, 93,

18, 45—48. Als men dit tijdvak van 258 (268) voor drie geslachten met 100 vermindert,

is het nog lang genoeg.
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dat er tusschen do eene » overlevering", d. i. dogmatische fliliel. on do

andere niet liet minste verband bestaat; de eene theorie sluit do aiidoic uit.

Vergelijkt men don stamboom der Singhaleesche Kerk mot dien der

Noordelijke , dan komt liet apocryphe karakter van beide leeraarreeksen

vóór den historischen tijd. d. i. vóór A?oka en vermoedelijk nog later,

in het helderste licht. De twee stamboomen hebben namelijk geen enkeion

naam met malkaar gemeen, niettegen.staande hier geen sprake kan zijn

van verschil van secte. De rechtzinnige overlevering der Noordelijken

begint met Kiicvapa, die echter louter honoris causa als opvolger van

den Buddha gelden kan, want hoewol van hem verklaard wordt dat liij

het leei-aarambt aan .\nanda overgaf, wordt toch tevens uitdrukkelijk ver-

zekerd dat deze dat ambt sna 's Heeren overlijden meer dan 40 jaren

bekleedde." ' Ananda, feitelijk de eerste patriarch dus, stierf toen hij

85 jaar oud was. ^

Er is een bericht dat Kafyapa's meesterschap tien jaar zou geiluurd

hebben, ^ maar dat is in tegenspraak met andere «overleveringen" en

benist buitendien o|) gi?brek aan juiste onderscheiding. Kagyapa bekleedde

wel is Wiwr den oeiezetel bij de eerste synode, maar omtrent don Dliarma

en VVinaya konden alleen Ananda en Upali inlichting geven. Hij was

voorzitter, had de Arhats tor vergadering opgeroepen, was echter niot do

man om het licht des geloofs te ontsteken. Als men in de dagen van

Hiuen Tlisang dezen patriarch als kenner en leeraar van den AbhidluuniM

erkende, is dat wel te verklaren, want ile Abhidharma houdt zich mot

duistere zaken bezig. Hij staat ook bekend als groot asceet, en heel

' Lebensb. a07 en 309,

' Ananda werd gelijktijdig met UpAli bekeerd, 45 jaren vóór 't N.; dit gevoegd bij 40

geeft 85, doch dan is onder ouderdom anciënniteit te verstaan. Aardig is het dat volgeii'.

dezelfde Lebonsb. Ananda geboren werd tegelijk met Kahula, op den dag toen de Golamide

het Buddhaschap bereikte; hjj was dus nog een zuigeling toen hij Discipel des Meeren werd.

Uit I.alita-\V. 177 on Lebensb. 238 volgt dat Ananda van denzelfden leeftijd was al» de

Bodbisatwa. Dat alles is historisch zoo ongerijmd mogelijk, zóó ongerijmil dat het den Kiid-

dhisten niet kan ontsnapt zijn. Toch hebben zij die opgaven getrouw overgeleverd.

' Wassiljcw B. 38, te niet gedaan door 318 Eene kleine poos, z-iker, hccrscht de

schemering; in zoover zou men den patriarcii kutiucn meetellen.
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))d(' ueistc van fle voorstaiiiiiMs van de Dhutanga-tlieoriu" ;
' dat stempelt

hem tot een lieremiet, die nog niet een groot leeraar belioeft te zijn.

De eenige die den Dharma naar den eiscli Ivon overleveren was Ananda,

tie zeer geleerde, in wijsheid met Brhaspati , den vermaarden leeraar der

goden, te vergelijken, en het is dus even verklaarbaar dat hij feitelijk

de reeks van wercldverlichtende leeraai's — na den grooten Meester —
opent bij de Noordelijken, als dat de Singhaleezen zich op Upali be-

i-oei)en, die zoo doorkneed was in den Winaya. Na veertig jaren hel

leeraarsambt bekleed te hebben , droeg Ananda het over aan Yapas en

stierf op de bekende wonderdadige wijze door zelfontbranding. ^ Bij die

gelegenheid werd Madhyantika (d. i. de Middaagsche) een Arhat.

Yacas was bij 't leven van den Buddha een zeehandelaar van beroep.

en werd eerst na diens dood Ananda's leerling. Hij wortlt ergens met

Canawisika vei'eenzelvigd; ^ te lecht of ten onrechte, is moeielijk te

zeggen. Misschien heeft men aan een tweemanschap in de geestelijke

regeering te denken, zooals ook het geval schijnt bij Siggawa en Canda-

wayi. Hoe het zij, Yacas droeg het patriarchaat aan Upagu]ita over:

deze aan Dhitika. De stamboom naar dr hier gevolgde overleveiing is

dus: Ananda, Yagas = (Janawasika, Upagupta, Dhitika.

Eenigszins afwijkend is de reeks: Kavyapa, Aiiaiida, MadliyAntika,

^anawasa en Upagupta. * Ze was meer bepaaldelijk bij de Kashniiieezen

aangenomen, die Madhyantika als den apostel van hun land eerden.

Moeielijker te verklaren is het hoe in eene andere lijst van patriarchen

' Dipaw. 4, 3, 5, 7. \gl. Beal ('ateiiH 250.

^ Dit gebeurde kort vóór Ajata^atni's dood, hetgeen niet strookt met de Singbaleeschc

tijdrekening en toch waar kan wezen. Want stel .^jatacatru als den heerseher van 15—16

Kïlrttika of oud- en nieuwjaarsdag (kerkelijk) eu Anauda als de volle maan , dan zullen beide

ongeveer gelijktijdig sterven ; de eerste om over eeue maand , de laatste om over een jaar

wedergeboren te worden. De wedergeboorte van Ajata9atru is behoorlijk gedocumenteerd

;

eerst werd hij in de hel wedergeboren , later kwam hij weer boven onder de goden ; Tarau. 10

;

vgl. Lebensb. 309.

' Lebensb. 308.

» Wassiljew B. 225; Taran. 14.
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zekere l'tt;iia de eeiste plaats iiiiieemt; hij volgde onmiddellijk, nog

MKii- Kacvapa . den Heer op en was de leermeester van Yafas. ' Bijal-

dien deze eerwaardige overlevering eenige waarde heeft , moet men be-

sluiten dat Uttara, de weggejaagde leerling van Rewata, met \vi(^n we

vroeger kennis hebben gemaakt, eene andere figuur is.

Niet alleen in de volgorde, ook in de geschiedenis der 5 oudste kerk-

vaders beerscht eenige verwarring. Yafas , van wien het een en ander

bereids is medegedeeld, komt in alle ons bekende Noordelijke bronnen

voor als tijdgenoot van den lateren, historischen Ayoka; niet, zooals in

de Zuidelijke, van den vroegeren. Toch is het niet te betwijfelen dat

steed.s dezelfde persoon bedoeld is, want in de verschillende overleveiingen

tieedt hij gelijkelijk op den voorgrond in zijn krachtig verzet tegen de

nieuwigheden der Waigalische monniken en als bijzonder hoogbejaard.

Hij verklaart ergens zelf- de alleroudste te zijn, met uitzondering van

I'indola liharadwaja, die den Heer van aangezicht tot aangezicht gekend

liadilcii. Aan de toovermaclit van dezen eerwaardigen grijsaard had de

vrome koning het te danken, ilat hij in staat was allerwege in het rijk

heiligdommen met relieken van den Tathagata op één dag te laten ver-

rijzen.
'' Andere schrijven de verdienste aan Upagupta * toe, zoodat

men geneigd zou zijn te vermoeilen dat ïapas, Canawasa en Upagupta

voor drie verschillende namen van ('imic persoonlijkheid gehouden zijn

geworden.

^ilnawilsa, wiens veelvuldige en wonderdadige wedergeboorten reeds

vroeger onze aandacht getrokken hebben, staat bij alle Buddhisten in

nauw verband m(!t Ya^as eener-, met Ananda anderzijds. Behalve door

zijne periodieke wedergeboorten heeft hij /iih iloor een ander groot wonder

beroemd gemaakt: hij liet namelijk van uit het hol waar hij gezeten

' Tilran. 3, 4, 18

' Afoka-Awadana bij Burnouf liitnul. '.i',)l.

' Aid. 373; Tirau. 34; vgU 31.

> Voy. des PM. B. II, 418. Elders is üpaguptu degene die den koning de ligging der

heilige plaatsen aanwijst.
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Wils zulk een glans in alle lüchtingen van de ruimte uitstralen, dat liet

liclit van twee dwerggeesten, die met hem wilden kampen, gelieel en al

verduisterd werd. ' Hij is ongeloofelijk oud geworden, want ondei- eeneu

klein/oon van Aroka ti'elVen wij hem nog aan als leeraar te Mathura , in

het kloostei' Qarawati. '^ Dat moet ons niet te zeer verwonderen, als

wij hedenken hoe de zes dwaalleeraars, Pürana Kagyapa en genooten

,

nog 500 jaren na 't Nirwana in onverzwakte kracht werkzaam waren.
•"'

Als opvolger van C'anawasa in het patriarchaat staat Upagupta te boek,

een leerling van Yapas, en volgens sommige, ook van Madhyantika. '

Ilij was de ervaren gids, die den vromen Afoka, toen deze Stüjia's ging

o])riehten, de heilige plaatsen, te beginnen met Kapilawastu en het park

Ijinnhini, aanwees; ^ wel een bewijs dat in die dagen geen mensch in

den lande — behalve Ujjagupta — van de ligging van Kapilawastu eenig

besel had. '' Upagupta Is vermaard om zijne worsteling met den Duivel

en de schittei-ende overwinning welke hij in een dispuut ovei- de religie

op dezen aartsvijand van het ware licht behaalde. " Hij is ook de heM

eener stichtelijke legende die ons de rampzalige geschiedenis der courtisane

Wasawadatta te Mathura leert kennen. "

De volgende patriarch was Dhitika, de zoon \an een brahmaan uit

l'jjain. Er wordt gezegd dat Ai;uka's jonge jaren njet de laalste van

" Tiirati. ] 1.

' Taraii. 51, vi;l. 293. Misscbien bevniul zich de niaii — wc hailJL-ii bijna geschreven:

de maan — toeu iii eeue nieuwe phase.

* Dit leereu wij uit Mil. P. 4. Het behoeft niet gezegd te worden, dal de schrijver van

de Mil. P. door zulke fabels in een historisch gewaad te stekeu, duidelijk genoeg te kennen

geeft hoe hij over het historisch karakter van de dwaalleeraars en den Buddha deukt

* Lebensb. 309.

^ Burnouf Introd 382.

" Als zeldzaamheid zij aanbevolen het verslag van den lieer A. C. I.. Carllcv Ie , die niel

alleen de geboorteplaats van ^akya, maar ook die van Krakucchanda en Kanakamuni ge-

vonden heeft; zie Arch. Surv. XII, 108; 177; 184.

' Taran 16. In den loop van 't verhaal blijkt dat Upagupta niet tot degenen behoonlc

welke den Heer aanschouwd hadden; de oude geschiedschrijver Indradatta laat hem dan ook

eerst 50 jaar na 't N. verschijnen; ald. 42.

" Ue legende vindt men in vertaling bij Burnouf Introd. 146.
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dezea kerkvader samenvallen, ' hetjreen niet best strookt met de tijds-

bepaling ten aanzien van zijnen voorgangei' Upagupta, en nog niindei-

met bet ijericbt dat liij talrijke hekeeiingen wiiiclit in Tocluuistaii, \\;i,u

toen ter tijd Koning Minara heerschte. Hetzij in Minara de naam siliuill

van Menander, die in de 'i''^ eeuw \{mv imzr jaartelling leefde, of niet.

van eene prediking der leer in genoemd land kan vóór de laatste jaren

van Ai,oka nauwelijks sprake zijn.

l)liitika gaf het ambt over aan den Zwai'te uit Magadha, en deze aan

Sudarcana. Deze laatste zou Koning Kanisbka bekeerd hebben. ^ Nade-

maal de/.i' doorlucbtige patroon van het Buddhisme in de eerste eeuw na

Chr. leefde, moeten er ettelijke schakels ontbreken, tenzij men veronder-

stelt ilat de geheele reeks van opperleeraars eene aaneenschakeling van

dogreiatische ficties is. Na vermeld te hebben dat Sudarcana oorspronkelijk

als koning van Kashmii' Sinha heette, hoewel hij ook wel eens een koop-

manszoon van Bharoch heet, keeren wij, om niet te ver oj) de geschie-

denis xoiiiiiii te loopen, tot Madhyilntika terug, eene allermerkwaardigste

figuur, al wordt hij niet algemeen als patriarch erkend.

Madhyantika of Madhyanta (d. i. de Middaagsche) is niet minder bij de

Zuidelijken dan bij de Noordelijken bekend. Zijn naam leeft in de her-

inneiing der Singhaleezen voort als van dengene die Mahendra, den

apostel van t'cilon. tot priester wijddr. Hij was een van hen die door

Tishya Maudgaliputra werden uitgezonden oin in alle uiteinden dei- aarde

het geloof te preiliken. Zoo kwajii liij In (iandliara en Kashniir, waar

hij eenen razenden Naga of Nikker temde en aan tallooze schepselen ver-

lossing aanbracht. ' Buddhaghosha . di<,' over ilie gebeurtenissen bijzonder

nauwkeurig ingelicht is, vertelt dat er in Kashniir en GAndhara zekere

Nikkervorst, Arawala heerschte, welke eens — het was in den oogsttijd —
eene hagelbui verwekte, tengevolge waaivan het Ie velde staande koorn

' Taran. il ; vpl. 2:i.

• lisbensb. 310; Tilraii. 5.S.

> Dipaw. 7, 25, 8, 2, 4. Buddfiagh. in .Sutla-W, I
, p. iill.

Il 1«
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\<Tiiii'lil wcnl riL fvit |il;is zoo irroot als een zee ontstoml. Ui' Stliawira

Madliyantiku verliet ijlings Patalijnitra , vloog iloor ile lucht en ilaaMe l)ij

Arawala's poel, in 't Himalayagebergte, neder. Eenige jonge Nikkers,

bespeurende dat een kaalgeschoren vreemdeling, in lappen en een taan-

kleurige pij gehuld, op het water allerlei bewegingen maakte, nu eens

liep, dan weer stilstond, nu eens zat, dan wéér lag, ijkleii naar den

koning om dien het vreemde geval te melden, waarop Arawala dermate

in woede ontstak, dat hij een allergeweldigst onweer, van legen en bliksem

vergezeld, verwekte. Noch dit allerhevigst onweer, noch de ti'oepen welke

de Nikkervorst tegen <l('ii kalen moiniik afzond, vermochten iets uit te

richten. Madhyantika stoorde zich niet aan die machtelooze pogingen om

hem van zijne })laats te dringen, en met bewonderenswaardige koelbloedig-

heid vergenoegde hij zicli bedaard een vei'sje op te zeggen, hetwelk eenen

verpletterende n indruk rnaakte op den Nikkervorst, die over de mislukking

zijner pogingen diep neerslachtig en treui'ig werd. De apostel greep het

gun.stige oogenblik aan om den vernederden geweldenaar met eene preek

te stichten en op Ie beuren, met dit zegenrijke gevolg dat de Nikker zich

tot de leer van Buddha bekeerde, met 84 duizend der zijnen, die door

Madhyantika alle als leeken geconfirmeerd werden. En daarbij bleef het

niet : andere bewoners van 't Sneeuwgebergte , zooals kabouters
,
geniussen

en alven, namen blijmoedig het drievoudig heilformulier en de vijf zede-

lijke geboden aan, terwijl de kabouter Paficaka met zijne gade de kabou-

terin en lunine i")00 kinderen in 't genot werd gesteld van den eersten

trap van heiligmaking. Voorts vei'bood Madhyantika aan alle nikkers,

kabouters en reuzen om voortaan de menschen te benadeelen en den oogst

te bederven. Hij predikte daar te lande de gelijkenis van de giftige slang;

bewoog een honderdduizendtal familiën het geestelijk leven te omhelzen,

en liet 80 duizend schepsels de trappen van heiligmaking doorloopen. '

Dat de apostel een enkel mensch zou bekeerd hebben , wordt niet gezegd.

' Eea andere apostel, Madhyama (d. i. Middelste), die, ook in 't Ilimrilayagebergte, 800

miUioeu kabouters de trajipeu van heiligmaking liet doorloopen, is blijkbaar slechts eene

variant van Madliyantika ; Uïpaw. 8, 10; Sutta-\V. t. a. \>.
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.\iiii lic Ndonlolijki' (iviM-lpvci-iriï. ilii' omtroiit ileii a|i(isti'l \;iii K^ishiiiir

iii liddCd/iiak liL'tzcIfde iin'lilt, hrlilii'ii wij hrl lirriclil ti' ilaiikoii ilal ilr

liiuifllia, kort vóór zijne uitdooviiin. aaii Anaiula opdi-ocp- om Madlivatillka.

na dions wijdinjr. naar Kasliniir to zenden, teneinde den Nikkervoivl

lliïluiita te bekeereii en de leer daar te lande inlieemsch te maken. '

Toen de dagen vervuld waren, toog rie apo.stel naar Kashmir, fnnikle

Hidunta en predikte de religie met zoo'n uitstekend gevolg, dat in de

eeuw na "l X. ilaai' te lande reeds veel kloosters bloeiden. Dit wordt

bevestigd door llinen Thsang . die, met eeiie iiauwkeviriglieid , welke de

Singhaleesclie autoriteiten hem zonden mogen benijden, ons weet te zea"eii.

dat Madhyantika, Ananda's leerling, de bekeering van den Slangenkoniu"'

in 't jaar 50 tot stand bracht, en dat die vorst, na zijn poel verlaten

Ie liclilien, 5(10 kloosters stichtte. "

Voordat Madhyantika zijne werkzaaiidieid in Kashmir ontplooide, woonde

hij Ie Benares. ^ Wegens het gemor van de burgers had hij die stad

verlaten met een gevolg van 10,000 heiligen, in wier gezelscha]) hij dooi-

de Ine lit naar den Noorderberg Urira vloog: vandaar ging hij later naar

Ka.shniir. Men wil dat hij daar te lande tid jaar lang tot aan zijn dooil

toe de Wet verkondigd heeft. Hij moet dus vóór zijne tijdgenooten Vayas

& Canawasa gestorven zijn, hetgeen geenszins ongeloofwaardig is, wat men

dan ook van het karakter dezer persoonlijkheden clenke. Bedenkt men dat

Madhyantika bereids een Ziener was, en dus zekere hoogte moet bereikt

hebben tiMi tijde toen Ananda zoo jirachtig uitdoofde, * en legt men de

Singhaleesche chronologie ten grondslag, dan moet de kerkvader een leef-

tijd van meer dan 2^ eeuw bereikt hebben. Volgt men de meest ge-

' Lcbciibb. 2'JO; 30'J. l)c legende uitvoerig beschreven in 'lïinin. 12 heelt veel trekken

met Buddhaghosha's lezing er van gemeen.

' Vie de H. Th. 95. De opgegeven datum strookt met dien van Taranfttha; zie bij hem

10 en vgl. 12.

' Het middelpunt der wereld, op dezelfde wijze als Delphi, Kome, Jeruzalem. In zulk

een middelstad behoort de Middaagsehc te wonen, en het spreekt van zelf dat alleen in die

stad de GoUimide zijne preek over den middclweg kon houden. Taran. t a. p.

^ Türan. U.

18*
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linilki'lijkc NcHinlL'lijki? ti/lliiiü'. ilau kun iiicii in-t /no becijfoi'eii dat

Madhyantika omstreeks 100 jaai- oud wüidl.

Anders is het gesteld met Yac-as, C^'anawasa en Sai'wakamin ; ten op-

ziclite van deze staan beide bronnen van overleveringen met elkaar gelijk;

want of men lionderdvijftigjarige Sthawira's laat ligureeren onder Kala-

Ayoka of onder Dharma-Apoka , maakt geen verschil. Welke deugden

men aan de eene of de andere verzameling van sprookjes gelieve toe te

kennen, één ding moet een ieder toegeven, namelijk dat beide overleve-

ringen juist in datgene wat het geschiedkundig karakter van de eene

boven dat van de andere zou kunnen doen uitkomen: in de opgave der

levensjaren, gelijkelijk falen.

Bij de onderlinge vergelijking dei- opgaven omtrent den datum van het

2''° concilie bespeurt men wel dat er eene verschuiving van datums heeft

])laats gehad . zonder dat men vooralsnog met zekerheid kan beslissen

welke opgave den ouderen vorm van het vertelsel bewaard heeft. Intusschen

is met .sprekende cijfers aangetoond dat het tijdvak tusschen de geboorte

van Pakundaka en den dood van zijn laatsten kleinzoon Asela verloopen,

door de Singhaleezen minstens 100 jaar te ruim is gemaakt. Vermindert

men het onmogelijke cijfer met 100 of iets meer, dan verschuift de datum

van het tweede concilie nagenoeg zooveel als het bedrag uitmaakt van

het verschil tusschen de Noordelijke en Zuidelijke rekening. '

Veronderstellen wij eens, voor de leus, dat aan het verhaal der tweede

kerkvergadering een geschiedkundig feit ten gi-ondslag ligt, dan kan het

' Het coucilie luid plaats ti j. vóór Fakmidaka's troonsbestijging. Tusschen liet laatste

tijdstip en Asela's dood verliepen 222 (volgens Mahaw. 232) jaar, zoodat Asela stierf 228

(of 238) j. na 't concilie, en na aftrek van de overtollige jaren, 128 (of 138). Tusschen

Asela's dood en het jaar 18 van Dharma-A9oka liggen 93 (of 102) j. Volgens deze rekening

zou A9oka het bewind aanvaard hebben of wel gekroond zijn — met deze twee termen wordt

in de Singhaleesche kronieken telkens gegoocheld — 110 (of 120) vó(5r Asela's overlijden, en

de kerkvergadering dus eeuige jaren vóór zijne regeeriug gehouden zijn. Nu is 100 het aller-

minste waarmede men het monsterachtig gerekte tijdvak te verminderen heeft; neemt men 120,

dan valt de tweede synode onder de regeering van Zijne vrome Majesteit. Zie üipaw.

kap. 11; 17; 18.
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vei'slag, zooals wij het in verschillende redacties bezitten, niet dan geniimen

tijd na de gebeurtenis /.ijn opgesteld. In nog meerdere mate is dit toe-

passelijk op de legenden van Yacas en Upagupta in betrekking tot de 84

duizend Stüpa's van Acoka. Vóórdat men zóó durfde overdrijven , moesten

er toch, mag men veronderstellen, al vee! Sti'ipa's in Indië bestaan, en

moest tevens de tijd van Acoka tot een verleden bLliouren, waarvan geen

der levenden meer eenige herinnering had. Teerst in zidk een tijd kan

men ook gerust aan allerlei heiligen, hetzij mythisclie (iguren of dogmati-

sche poppen, eene plaats aanwijzen onder een menschengeslacht, welks

meest schitterende vertegenwoordigers, koningen, ministers en dei'gelijke

nog in de herinnering voortleven , van welks toestanden en lotgevallen

men anders nagenoeg niets meer weet. Valt de vervorming der van

oudsher overgeleverde mythen en sagen in zulk een tijd, dan zijn derge-

lijke verschillen als wij tusschen de Noordelijke en Zuidelijke redacties

opmerken, niet geheel onverklaarbaar.

De omstandigheden welke aanleiding hebben gegeven tot de vaststelling

van twee zoozeer uiteenloopende datums voor lu-t tweede concilie zijn

onbekend; verschil van secte behoort daar zeei- zeker niet toe. Want de

groote meerderheid diM- Indische Kerk erkende als richtsnoer de besluiten

der Ouden, der 500, met Kègyapa , Ananda, Upfdl, enz. aan het hoofd,

en der 700, met Sarwakamin, Yayas en de bunnen. Zij was dus oud-

en rechtgeloovig even goed als de SInghaleesche afdeeling. De theorie

der Mahasanghika's blijft hier geheel buiten aanmerking; we kennen ze

niet eens.

Tusschen de rechtzinnige hoofdafdeeling der Kerk in Indië eenerzijds,

en die op Ceilon anderzijds, waarvan ieder eenige kleinere groepen of

secten omvatte, is in verloop van tijd zekere verwijdering, vermoedelijk

onwillekeurig, ontstaan. Zoo is het gekomen dat elk van belde afdeellngen

behalve het gezag van de twee oude kerkvergaderlng(!n nog dat van een

jonger concilie erkende. Dat derde eoncille van de eene afdeeling is even-

wel eene andere gebeurtenis dan dat van de andere.

Ite Singhaleezen erkennen aU Im'I diTdi> der nflicieele svnoilen die.
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wftlke 18 jaar na de kinninn- van Aroka zou gehouden zijn. Het iiiai^

eenigszins bevreemden dat van deze gebeurtenis, in tegenstelling tot de

twee oudere synoden , niets in lirt aaniiangsel op den (Julia-Wagga ver-

meld wordt. Bestond er een officieel verslag van die vergadering, of iets

wat bij de ver.'^cbillende seclen in de SinghaleescVie Kerk met onderling

goeilvinden daartoe verklaard werd. waarom is dat dan niet aan de twee

andei'e verslagen toegevoegd.' De eerste oorkonde van die belangrijke ge-

beurtenis is de Dipawansa, welke niet vóór de •4''" eeuw onzer jaartelling,

dus meer dan 500 jaren na het gebeurde is opge.steld. ' Er Is niet de

minste twijfel aan, of genoemde kroniek heeft veel uit oudere beriiliten over-

genomen, doch zoolang de datum van deze laatste ten eenenrnalc onbekend

is, kunnen wij niet anders dan op inwendige gronden een oordeel vellen

over de waarde van het verhaal dat hieinnder volgt.

;). CONCILIE ONDER TISHYA MAITDGAI.ir'IiTRA. niTZENDING

VAN APOSTELEN.

De Sthawira's die de tweede kerkvergadering hielden, voorzagen dat er

na il 8 jaren een asceet zou opstaan, welke, uit den iieinel nedergedaald,

als mensch in eene brahmaansche familie zou geboren worden ; wiens

naam ïishya, wiens bijnaam Maudgaliputra zou wezen. Het was zoo

voorbeschikt dat Siggawa en Candawajji hem zouden aannemen en wijden,

en dat hij daarna de ketterij zou fnuiken en het ware geloof bevestigen.

Die dingen zouden geschieden in de dagen wanneer Aooka, een vroom

vorst en vermeerderaar van het lijk des geloofs, te Pataliputra zou tronen.

Toen al de 700 monniken welke de ware leer te Waicali gehandhaafd

hadden, overleden waren,- daalde de toekomstige Tishya van den hemel

neder, werd als mensch geboren en kende op zestienjarigen leeftijd den

' Behalve Dïpaw. 5, 55 wordt het concilie met al ilen aankleve van dien beschreven

Siitta-W. I, p. 294 ea Mahaw. 30.

- Derhalve Siggawa en Candawajjï behoorden ///V/ tot de 700: zij waren tneii nog zoek.
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gansclu'ii Weda. ' mitsgaders de heldendichten en de glossologie. Bij

zekere gelegeniieid legde hij don Pater Siggawa eenige moeielijke

kwesties uit de Weda's voor. Hoewel Siggawa nooit de Weda's bestu-

deerd had, l)eant\voordde hij toch grif weg alle vragen, want liij kende,

dank zijne viervoudige begaafdheid als Arhat, de drii' Weda's zoo van zelf.

Üp zijn beurt gaf toen de Pater eene door den Iluddlui gestelde vraag,

een soort raadseltje op, waarop de jeugdige stutlent geen bescheid wist.

Het onmiddellijke gevolg w;ts dat Tishya zijn verlangen te kennen gaf om

geestelijke te worden. Aan zijn wensch werd voldaan; hij kreeg onder-

richt van Candawajji en werd tot i)riester gewijd door Siggawa. Dit ge-

schiedde toen ('andragupta twee jaar aan 't bewind was, dus van 218

—

212 V. Chr. -

Dit voorspol belooft niot veel geschiedkundigs , en het heeft al den

schijn alsof Tisliya, bijgenaamd Maudgaliputra , eerder uit het brein van

den eenen of anderen monnik dan uit den hemel gekomen is.
^

De gebeurtenissen die tot het houden van een concilie onder Tishya

aanleiding gegeven zouden hebben, worden het uitvoerigst bosclnovon door

Buddhaghosha ; veel beknopter in de oudere kroniek, die, als bij wijze

van vergoeding, w-el twee onderling afwijkende lezingen heeft. We zullen

trachten de l)erichten samen te smelten, waar zulks zonder schade go-

sclneden kan, en zooveel als mogelijk dv wonduiveilialen uitlaten, waarin

' Hetgeen ongerijiud is, want in Indic wordt de gemiddelde studietijd van ('óii Weda op

12 jaar gesteld; van den ganschcn Weda, d. i. de drie Weda's, op 30.

» Tasschen deze gebcnrtenis, de wijding van Tishya, eu het iJ''" concilie liggen 64, niet

118 jaren, liet laatste cijfer, naar Singhaleesche rekening het tijdsverloop aanduidende

tusschen de 2di; synode en Acoka's kroning, komt in de geschiedenis van Tishya niet voor

als dat van cenig belangrijk feit. In geen geval kan men zeggen dat Tishya 118 jaar na de

tweede vergadering optreedt, opstaat, geboren wordt, verschijnt, of hoc men ook den term

vppajjati gelieve te vertalen.

' Uit Mil. 1'. li i» de belangrijke bijzonderheid te potter] dat T. !\I. door den linddha

gezien was. Dat kan best waar zijn, mits men de woorden zóó opvatte dat het vernuft

(bii(lfl/ii) de figuur Tishya uitgevonden heeft. De dichter -.ziet" zijn gedicht, volgejis eene

Indische uitdrukking; in de Middeleeuwen sjirak men in ile Knropecsehe talen van het "viiidcn"

door den dichter.
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Biiilflhaghosha pii de Mahriwansa dp oiiiJpie kmniek veircweg de loef aC-

steken. '

Tn het negende jaar na Ar-oka"s kroning, liet vijfde na zijne bekeenng,

was het aantal dergenen die naar 's konings voorbeeld het Buddhisnie om-

helsd hadden, voornamelijk onder de brahmanen en baronnen, zeer toe-

genomen. Naarmate de winsten der monniken van andere gezinten ver-

mindei'den, stegen die dei' (Jakyazonen. De groote schade die daaruit voor

de heterodoxe asceten, Naaktloopers , Witte monniken, Vlechtdragers

,

Ajiwika's en andere vooi'tsproot , was voor deze aardsche heiligen eene

voldoende reden om voor de leus tot de bi'oederschap der Cakyazonen toe

te treden. Binnen korten tijd voerden die valsche broeders den boven-

toon; - alleen in liet kloostei- Arokahof te Pataliputra woonden ten jare

236 na 't N. niet minder dan 60000, zegge zestigduizend, monniken.
'

Met deze lieden, die zich in de broederschap ingesmokkeld hadden en

allerlei verkeerde praktijken en leerstellingen invoerden, wilden de echte

Cakyazonen geen gemeenschap hebben, en zoo kwam het dat er in zeven

jaar tijds geen Uposatha in den A(;okahof werd gehouden. Toen ten

langen leste de koning van dezen treurigen toestand onderricht werrl, be-

sloot hij aanstonds krachtige maatregelen te nemen om de orde te her-

stellen. Hij beval een zijner hoofdambtenaren om te zorgen dat de ge-

schillen onder de kloosterlingen bijgelegd werden en de (Iposathaviering

voortaan legelmatig jilaats had. De ambtenaar .stuitte bij de uitvoering

van den hem opgedragen last op ilen onwil <ler monniken, die volstandig

weigerden met de ketters Uposatiia te vieren. Ten zeerste over dit ver-

zet verbolgen , wild»; hij korte metten maken en begon de vrome mannen,

die in zijn oog eenvoudig oproerlingen waren, voor den voet op over hoop

Dïpaw. 7. 34— 59; Sutta-W. f, j.. 306—313; Mahüw. 43— 4f..

* Daaruit zou !ueu moeten opmakeu dat het getal echte Cukyazoiieu in die dagen nog on-

beduidend klein was, wat men dan ook van het getal leeken denken moge.

' De A9okahof is even apocryph ais dit getal, want de Chineesche reizigers, die Pataliputra

bezochten eu de daar bestaande kloosters, alsmede de oudheden, beschreven hebben, hadden

in Indië nooit van een klooster van dien naam eu van zulke afmetingen gehoord.
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te steken, of, zooals l'iidrihaghosha zegt. liiiii het linofil af tn houwen.

totdat de Pater Tisliya aan de beurt wa.s. Nu was deze Tishva niet de

eerste de beste, maar "s konings volle broeder, en daar de ambteuaar hem

herkende, waagde hij het niet met de slachting voort te gaan. IJlings

keerde hij terug tot zijnen meester, wien hij een getrouw vei'slag van

het gebeurde deed. De koning hoorde met leedwezen wat er voorgevallen

was, want zulk eene gestrengheid had niet in zijne bedoeling gelegen

,

en om goed te maken wat door den onberaden ijver van zijnen dienaar

verkorven was, begaf hij zich onverwijld naar het klooster. Daar ge-

komen, verklaarde hij plechtig dat de hoofdambtenaar door zoo gestreng

te werk gegaan te zijn, 's konings bevel overschreden had. Hij veiourloofile

zich wijders te vragen wien, naar 't oordeel der momiiken , de euveldaad

moest geweten worden, hem, den koning zelven , of tleu ambtenaai'.

Sommige waren van gevoelen dat de schuld den koning trof; andere

daarentegen dat de zonde hem niet kon toegerekend worden , omdat liij mei

zuivere bedoelingen gehamleM had. Hierdoor geraakte Acoka in tweestrijd.

Hij vraagde w-ie wel in staat zou wezen aan dien bungen tweestrijd een

einde te maken; men verwees hem naar Tishya Maudgaliiiutra , dii' over

den Gangps (of: opwaarts den Ganges) woonde. De koning volgde dien

raad en liet met een schip den grooten man , van wiens bestaan hij lot

nog toe volkomen onkundig was gebleven, halen. '

Bij de ontmoeting tusschen Acoka en den grooten onbekende, ver-

moedde de eerste wel dat de laatste in staat zou wezen om aan den be-

wusteri tweestnjcl een einde te maken, alsook om het gerezen geschil te

vereffenen, maar hij wilde met de noodige omzichtigheid te werk gaan en

ver/ocht Tishya eerst een staaltje van diens toovermacht te mogen zien.

\)(- Pater voldeed aan dit t)illijk verzoek met alle genoegen, vertelde daarna

een diei-fabel en sprak den koning vrij van schuld.

Na eenige dagen werd eene synode dooi' den kunlng bijeengeroepen.

' In A9oka-Awa(l. bij Hiirnuul' Introd. ;i79 is IJpaguiitii ile ^roote man, die van Mulliuni

te 9chee[t naar IVitatipiitra i^aat urn den koning te be/ockeii.
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De vergadering werd bijgewoond door 1000 monniken, die Tishya Maud-

galiputra, de voorzitter, uit een getal van '30000. zegge zestigduizend, '

liad uitgelezen. Na de verhandeling Kathil-wattlui , welke tot den Ablii-

diiai'nia belioort, voorgedragen en zoodoende de ongeloovigen verpletterd

te hebben, leidde de voorzitter op meesterlijke wijze het derde concilie,

in den Acokahof te Pataliputra. In negen maanden waren de werkzaam-

heden afgi'ldopen , en werd de zoo gewichtige vergadering met eene plech-

tige aardbeving besloten.

Dit gansche verhaal, van begin tot einde —• welk aandachtig lezer ziet

het niet? — is eene opeenstapeling van onmogelijkheden. Het is on-

mogelijk dat Acoka, die zooveel belang stelde in de religie, zeven jaar

lang onkundig zou gebleven zijn van den toestand eens kloosters in zijne

hoofdstiid. Het is onmogelijk dut bij, de beschermer des geloofs, na

''22 jaar geregeei'd te hebben nooit iets van zoo'n groot man als Tishya

Maudgaliputra zou gehooi'd hebben, die nog wel de superieur en leer-

meester van 's konings zoon Mahendra heet. - Het is onmogelijk dat zoo-

veel duizenden van wolven in de schaapskooi zouden gedrongen zijn, zonder

dat zij na eenigen tijd ontdekt en verdreven werden; al waren de Cakya-

zonen als één tegen duizend , dan hadden zij slechts den koning van den

toestand te verwittigen, en Acoka, om niet te zeggen elk ander Indische

koning , zou de indringers verwijderd hebben. Het is zoo goed als on-

mogelijk dat y'q der Buddhistische wereld onkundig is van het bestaan

van een Tishya Maudgaliputra, en voor zoover wij kunnen nagaan steeds

onkundig gewee.st is.

Dit alles, om te zwijgen van het onsamenhangende, dwaze en kinder-

achtige van het vertelsel , versterkt den eersten indruk dien men ontvangt

bij het lezen van de voorspelling aangaande de nederdaling van Tishya

Maudgaliputra. Om het in één woord uit te spreken: het zoogenaamde

' Waar die COOOO (Jaliyazonen , die tin eene voorloopige schifting van de ware en valsche

broeders overschoten, in eens van daan kwamen, wordt niet bericht.

•- Dipaw. T, 26; Mahüw. -tO.
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derde concilie te Patalipntra iii Aon Acokahof is eene dogmatische fabel ,

en Tishya Maudgfdiputi'a eene pop. '

Zoo het verhaal eene fobel is, moet liet toch eeiie kom van waarheid,

hetzij van loerstelligen of van historisclien aanl in zich bevatten; imniers

de blijken dat het nirl een bepaald doel is opgesteld ontbreken niet.

Welke bedoeling bij het opst(»llen der fibel heeft voorgezeten, ilaarnnar

kunnen wij slechts raden.

De kerkelijke theorie leert dat op het eerste concilie de canonieke trkst

van den Winaya en de Sutta's werd vastgesteld. De leerstukken welke

tol den Abhidharma behooT'den waren vervat in de Sutta's. De tweede

synode, die een bij uitstek conservatief karakter droeg, bracht geen ver-

andering. Bij de derde kerkvergadering verschijnt nu eensklajis eene

sverhandeling" over vraagpunten van den Abhidharma. Dat Ijoek , het-

welk reeds om den vorm niemand voor een Sutta kan laten doorgaan,

komt om zoo te zeggen uit den hemel gevallen, evenzeer als Tishya Maud-

galiputra, de leeraar die de verhandeling Katha-watthu «openbaai'de" ot

«publiceerde". ^ Tus.schen Abhidharma-verhandelingen en Tishya Mand-

galiputra bestaat een innig, men kan zeggen noodzakelijk verband. Want

Tishya of Upatisliya is een der namen van Cariputra, ^ alom vermaard

als toonbeeld der Abhidharmi.sten en als zoodanig erkend door de geeste-

lijken, die o. a. te MathunV een reliektoren te zijner eere hadden opge-

richt. * Mudgalaputra of, zooals iiij meestal genoemd wordt: Maudgalya-

yana, ^ is welbekend als een groot mijmeraar, als het lichtende voorbeeld

voor hen die zich in Dhyiina verdiepen. Hij onderscheidde zich bovendien
,

oven als trouwens ('ariputra , door de gemak kelijkheid waarmede hij elk

Eigenlijk staat dit met andere woorden reeds In Mahaw. 40, waar gezcfid wordt dat liij

nit den hoogstcn Braliinawil];'ra, d. i. over|icinzlnf;, in de wereld is gekomen «ten behoeve

van de leer".

' Dlpaw. 7, 41.

' Tishya als wissclnaam van rSriputra komt voor in den Lotns p. 58, waar Diirnoiif het

woord met •bicnhcureux" vertaald heeft.

* Fa Hiao Travels 57. Voy. des Th\. B. II, 209.

* .Mndgalaputra heet hij o. a Voy. des Pèl. B. II, 208, 217, 284; v;;!. 1, 10:i. De

vorm .Maudgalipiitra CMoggaliputra) komt op hetzelfde neer.
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oogenblik mirakelen kon verrichten. ' A;in ïisliya, al. ('ariputra. en

Mudgalaputra beide wordt het vaderscliap, naar Indisch gebruik, toegeschreven

van eenige onder de 7 verhandelingen over Abhidharina, die de Noorde-

lijken niet de Zuidelijken " gemeen hebben. De groote ïishya Maudga-

liputra, wiens bestaan Aroka eerst 'I'-l jaren na 't begin zijner regeering

geopenbaarii werd. voldoet aan al de vereischten van een dogmatische

ledepop, kunstig samengesteld uit twe(,' liellten, uit Tishya (Cariputra) en

Mudgalaputra; zoowel omdat lüj eene verhandeling over Abhidharma

))openbaart" en »vei'kondigt" ,
^ als omdat hij rnet de grootste gemakke-

lijkheid, zoo zonder eenige voorbereiiling, wondeien verriclit, gelijk Acoka

ondervonden heeft.

Genoeg; de fabel van het concilie ondei- Tishya Maudgaliputra dient

ter herinnering aan het verschijnen van het eerste boek uitsluitend aan

Abhidharma gewijd, welk boek, om het gezag er van te verhoogen, men

toeschreef aan de erkende twee onafscheidelijke voorgangers onder de

volgelingen des Heeren. Dat het werk in de dagen van Apoka gepubli-

ceerd werd , is volstrekt niet onwaarschijnlijk. In dit opzicht gelooven

wij dat het verhaal waar is, al dagteekent de redactie van de fobel uit

een veel later tijd, toen men van Acoka slechts verwarde herinneringen

had en diens edicten niet meer verstond.

Zoo de liier beproefde oplossing van het raadsel juist is, geeft ze nog

geen antwoord op de vraag waarom alleen de Singhaleesche Kerk, beter

gezegd ééne secte diei' Kerk, de Mahawiharanen, het oorbaar hebben ge-

acht de fabel te verzinnen of zorgvuldig te bewaren. Welk dogmatisch

' Culla-W. 7,4; Sutta-W. I, 311.

" Over Je titels dezer werken later bij de behandeling van den canon; Wassiljew B. 107;

Burnouf Introd. 448; zoo is het hoek Uharma-khandha (Pali : Uhamma-sangani) verkondigd

of geopenbaard door Maudgalyayana of (;arii)utra ; het Prajüapti-9astra (Pali : Puggala-ijaB-

Batti) door Maudgalyayana. Hoe de meest orthodoxe Buddhisten ontkenden dat de 7 Abhi-

dliarma's het woord van Buddha zouden wezen , kan men leeren uit Taranatha 56 ; de school

der Sautruiitika's ontkende zelfs dat die 7 verhandelingen van ('ariputra enz. afkomstig

konden zijn.

' Dipaw. 7, "ifi.
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belang hadden de monniken van Maliawihara of Giootmunster. en wclliclit

ook de overige Singlialeesche secten, ' er bij, een concilie te verzinnen

op welks gezag zij zicli konden beroejien ? Dit vraagstuk is , bij de zeer

onvolledige kennis van de eigenaardige leerstellingen der onderscheidene

secten, vooralsnog moeielijk uit te maken. Eéne zaak nochtans is zeker:

bij de schifting der rechtzinnige en onrechtzinnige monniken onmiddellijk

vóór den aanvang van het concilie te Pataliputra ,
- eene schifting die uit-

sluitend berustte oji het al of niet belijden van een geloofsartikel van

zuiver metaphysischen aard, en die geheel onafhankelijk was van den

Winaya, wordt nadrukkelijk o]) den \oorgrond gesteld dat de Buddha

een aanhanger was van de Wibhajya-theorie ' {wibhajyawadd). Hot

Shibboleth dus om snel en zeker uit te maken wie zuiver in de leer is
,

is dit of hij een Wibhajyawadin is al dan niet. Nu vormen de \Vi-

bhajyawadins een onderdeel van den rechtzinnigen Stliawira-wada. de theorie

(Ier oudgeloovigen. * Eenigszins bevreemdend is het dat de naam der

Wibhajyawadins , wier rechtgeloovigheid door niemand in twijfel wordt ge-

trokken, in de bekende Singhaleesche lijsten ^ niet voorkomt, tloch des

te vaker prijzen de monniken van 't eiland zich zelveu en de nonnen

omdat zij zulke goede Wibhajyawadins zijn. " Dat geeft den indruk alsof

zij. hoezeer prat op hun Wibhajya-theorie, als zijnde het inbegiip vaTi

alles wat orthodox is , don titel van Wibhajyawadin toch niet als secte-

' We zeegen dit omdat ons van rle leerstellingen en den ranon der andere seeten oj) het

eiland nagenoeg niets bekend is, alleen zooveel dat zij cenen anderen canon volgden.

» Sntta-W. I, p. 312.

' Waarin die theorie bestaat is onbekend.

* Taran 270, vgg. IJe heterodoxe MahDsanghika'» maken de Wibhajyawadins tot eene

der drie hoofdafdeelingen der Kerk en leiden uit hen o. a. de -Mahiffisaka's af ; andere plaatsen

beide secten op gelijke lijn. Fa Hian (Travels 165) vond op C'eilon Mahiplsakas ; of de

kloosterlingen van Abhayagiri dan wel die van Grootmnnsler tot die secte behoorden , blijkt

uit zijne woorden niet. Meer bijzonderheden over deze en de overige senten zal men in 't

aanhangsel vinden.

* O. a. Dipaw. 5, 45— .ïO, waar tweemaal achter elkander de Kii9japika's als verschillende

secten opgesomd worden, hetgeen ongerijmd is; een naam schijnt opzettelijk verzwegen te zijn,

en die der Kai;japika'9 herhaald ; anders kwam het getal niet vol.

* Dipaw. 18, 1; 41, 44.
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liuaiii wililen bcsclmuwil ln'lilicu , waiil /ij stclilcii iM' prijs ii|i (iiiilL:i'liHivi;^c'ii

U' zijn. auuliiUigeis Viiii ilo Stluiwiia-tlicoiic , bij wie fieeii vei'iuuleriiij;- is

iidcli scluuhiw van omkeering. Hoe meer ieniaml met iets [iiuiikt, hoe

iiiimler zekei- liij pleegt te zijn van de erkenning van andere. De geeste-

lijken van Ceiloii of Grootmunster liadden twee dingen noodig om luin

aanspraken van rechtzinnigheid in den overtreil'enden trap tegenover andere,

niet minder rechtzinnige, secten, hetzij in Indië of op het eiland zelve,

te handhaven. Vooreerst moest er aangetoond worden dat de Wiljliajya-

theorie. Juin .stelsel, de zuivere uitdrukking was van rechtzimiigheid op het

stuk der metajihysica ; daartoe moest die theorie als een .Shibboleth voor-

gesteld worden. Voorts moest nicn kunnen verwijzen naar eene kerk-

vergadering, welke juist op grondslag van die theorie de onrechtzinnige

bestanddeelen verwijderde en de otide leer in al hare reinheid herstelde

Indien een concilie — dat uit den aard der zaak de onvervalschte , oor-

spronkelijke leer moet handhaven , en des noods herstellen — indien een

concilie de Wibhajya-theorie als de eenig ware erkende, s|>rak het toch

wel van zelf dat die theorie van de dagen des Buddha's moest dagteekenen,

van hem, zij het dan ook middellijk, moe.st afstammen. En zoo ontstond

het ideale derde en laatste concilie, onder den even idealen Tishya Maud-

galiputra.

Aan denzelfden schiijven de Singhaleezen het eerste denkbeeld toe om

apostelen uit te zenden naar aangrenzende landen tei' prediking van het

geloof. ' Het is wel wat vreemd dat deze uit hooger gewesten neerge-

daalde voorganger der geloovigen dien goeden inval eerst kreeg toen hij

al over de 70 was; en nog vreemder dat de Orde bereids 280 jaar,

Singli. rekening, bestaan had, zonder dat iemand op de gedachte was

gekomen de heilleer buiten de grenzen van Madhyadega en Magadha te

verspreiden. Het allerzonderlingste is wel , dat die Buddliisten , welke het

bekeeringswerk volbracht hebben , lioegenaamd niets van eene nitzendinn-

van apostelen op dat tijdstip weten , evenmin als van Tishya ^hiud"-ali-

Dipaw. kap. S. Siitta-W. I, 314.
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[Mitr;t, iIpii uitzender, (if van liet cnncilie wfiiirviiii ilc uitbri'iilliii; iler leer

onder de Heidenen een uitvloeisel was. ' U;it alle.s i.s wel ge.scin'kt (un

wantrouwen te wekken, een wantrouwen dat alleen dan moet wijken,

als het blijken mocht dat de handelingen der ajiostelen den stempel dragen

van historische waarheid.

De be.schrijving van de samenstelling dei' missies mag beschouwd wonlen

aan de werkelijkheid te beantwoorden. Aan eiken apostel werden vier

helpers toegevoegd , (jmdat een vijftal p(M'sonen vereischt wordt om op

wettige wijze de wijdingsceremonie te voltrekken. Intusschen blijkt al

aanstonds dat die regel niet streng gevolg(i werd, want Madhyantika, de

apostel die naar Gandhara en Kashmir werd afgevaardigd, deed in die

gewesten alle bekeeringen en wonderen alleen af.

De onvergetelijke namen der apostelen — die echter bij ['„ der Bud-

dhistten op enkele na in vergetelheid geraakt of nooit bekend geweei^t

zijn — zijn Madhyantika, Mahadewa, Rakshita, Dharmarakshita de

Griek, Dharmarakshita de Groote, Rakshita de Groote, Madhyania, Sona

& Uttara en Mahendra.

De luisterrijke daden van Madhyantika, die trots alle hagelbuien en

stormvlagen zoo vast op zijn plaats bleef, daden niet minder bij de Noor-

delijken dan bij de Zuidelijken vermaard, zijn reeds met de vereischte

uitvoerigheid medegedeeld, zoodat ieder lezer in staat gesteld is geworden

het zuiver mythologisch karakter dier daden, zoo vrij van alle historisch

bijmengsel, te waardeeren.

De tweede apostel, Mahadewa, werd afgevaardigd naar het gebied van

Maisore in Dekkhan. Daar bekeerde hij door ecne enkele voordracht van

het Dewadiita-Sutta, waarin de verschrikkingen der hel afgeschilderd

worden, het aanzienlijk getal van 40 duizend schepselen, voor wie het

' Zij laten onmiiiilellijk nn Ki'ii;jnj)a's venhvijning npostcicii naar de 16 winilstrekcn uit-

gaan, hetgeen zuiver mythisch, en daarom [lottisch waar is, terwijl schijnhistorie np ver-

valsching èn van mythologie én van geschiedenis berust. Ijcbcnsb. 308, 321.
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liclit dei' Wet opging. Diiarenboven vocMen zicli even zooveel schepselen

bewogen om een geestelijk leven te omhelzen. '

Niet minder groote dingen deed de denle zendeling, Rakshita , die werk-

zaam was in de streek van Wanawasi, ten NW. van het gebied van

Maisore. Hij predikte, als een meteooi' in de lucht staande, met dien ge-

volge dat hij GO duizend onder zijne hoorders den Dharnia liet doorloopen

;

'31 duizend werden er numiiik , en er werden 500 kloosters of munsters

gesticht.

Pater Ithaniuirakshita de Griek was in de Westelijke grenslanden werk-

zaam en ook met uitstekenden uitslag. Hij laafde 37 duizend schepselen

met don nectar der Wet , terwijl een duizendtal mannen van vorstelijken

bloede en meer dan 6 duizend vrüuw(Mi tot de Orde toetraden.

De hoogwaarde Dliarmarakshita de Groote vervulde zijn apostelstaak in

licl land der Mahratten , hetwelk Noordelijk aan Wanawasl grenst. Hij

lickeerde veel mensclien door eene fabel te vertellen.

De met wondermacht begaafde Rakshita de Groote toog als zendeling

naar het rijk ilcr tiriekcii (in Afghanistan en Bactrië) en maakte daar

te lande door de voordracht van een bepaald Sutta veel bekeerlingen.

Madhyama, wiens naam gekoppeld wordt aan vier andere zoogenaamde

gezellen, ^ bekeerde in 't Sneeuwgebergte een heirleger van kabouters,

' II. i. op hctzelfJc oogenblik waarop bij de schijnbare wenteliug des Leiiicls zekere sterren

in 't aspect van zon, maan of planeten komen, zullen er evenveel, bij wijze van spreken,

"Weggaan" (pra-ioraj , hetwelk ook «een geestelijk leven omhelzen" beteekeut).

' Zoo zegt Buddhaghosha, die zeker onbekende oorkonden zal geraadpleegd hebben, want

het heugvers, waarop hij zich beroept, spreekt slechts van -veel lieden" en de Dipawansa

geeft ook geenc statistieke opgave. De cijfers van Bnddhaghosha zullen ia 't vervolg niet

meer vermeld worden, wanneer ze in de andere lezingen ontbreken.

" J)e lezingen van die namen loopen aanmerkelijk uiteen: Mfilakadewa of Alakadevva,

Kassapagotïa (van Kacyapa's stam), Jiundubhiswara, Durabhisara, enz.; Sahadewa. Uaarin

zijn gedeeltelijk nog namen van volken en verpersoonlijkingen van het Noorden te herkennen

:

Alakadewa, de god van Alaka is Kubera, de beheerscher van "t Noorderkwartier; Ka^yapa is

de schepper en ondvader van Kashmir, eu Kassapagotra dns z. v. a. Kashmirees; Durabhisara

enz. schijnt verknoeid uit Darwabhisara , een welbekend gebied bij 't rijk van Kashmir bc-

hoorende: de ware lezing is wel Dundubhissara , lJundnbhi9wara , de Buddha van het Noorder-

kwartier, waarvan Dundiibhiswara een variant is. Het eene beteekent «heer van de trom",

't andere "hij die "t geluid van een trom beeft" ; de Noorderstorm. Dat Madhyama met Kashmir

in verband staat, kan men reeds opmaken nit den naam, kennelijk een variëteit van Madhyantika.
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in 't gelieel vijf koninkrijken; van nionschen wnrilt niet frosjnokcn. en

iliit zou ook onvooi-zichtig geweest zijn , want iedeiecn in Indië wist dat

in die streken de koninkrijken der Kabouters, Alvon, Geesten, Nikkers,

enz. te vinden zijn.

Het tweetal Sona (of Sonaka) & Uttara ging naar Suwarnabhiimi ' en

verdelgde daar door zijne toovermacht de demonen. Buddhaghoslia wil

dat de dubbele Pater Sona-Uttara — hij sjireekt van dit tweetal meer-

malen in 't enkelvoud ^ — eeue kiuderverslindende reuzin , welke uit den

Oceaan opsteeg, met haai' geheelen drom verjoeg. •" Aardig is het te

zien hoe de jongere kroniekschrijver later, bij het beschrijven van den

Groeten Stüpa ten tijde van Dushta-Gamani , geheel en al vergeten is dat

Sonottara onder Aroka als apostel uitgezonden werd. en lieni als zestien-

jarigen Senior laat optreden.
''

Voor Mahendra was de schoone taak weggelegd om Ceilon tot het wai'e

geloof te brengen. De bekeering van dat eiland is te belangrijk om in

een paar woorden afgedaan te worden, en daarom zullen we de geschie-

lienis er van tot eene meer geschikte gelegenheid bewaren.

Met uitzonden'ng misschien dan van de geschiedenis der zending naar

Ceilon, zijn alle verhalen omtrent de bekeeringen, door mythische .Stha-

wira's tot stand gebracht, handtastelijk sprookjes, en het is moeielijk zich

historische feiten uit te denken , waaruit zulke vertelsels zouden kunnen

ontstaan zijn. Ze hebben dan ook niets met geschiedenis gemeen , behalve

in zooverre de aanleiding om ze samen te stellen te zoeken is in werkelijk

bestaande toestanden van eenige eeuwen later. Historisch is het dat het

' D. i. het Goudlanii, gewoonlijk in 'l KO. geplaatst; later vereenzelvigd met Achterindic,

Malakka, enz.

' Het maakt weinig uit of men S. & ü. al dan niet voor een telt; het getal missies

blijft altoos 9. l)c Indiërs verdeden de aarde in 9 declen, de 8 kwartieren en het middel-

land; elk deel staat onder 3 sterrebeeldcn.

• Ue Indische Hecate, DurpS, is de vrouwelijke zijde van den god des tijds, (,'iwa, die

in 't NO. woont.

* Mabïw. 185; de uitnemende lichtverbrcider Sonottara had in de 150 jaren, die er

tusschcn zijn apostelschap en zijne missie onder Gftmani verliepen, lijd genoeg gehnd om zich

meer dan eens te verjongen, even goed als de dwaallecraars ; vgl. boven bl. 247.

n 19
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Budcilii.snie in al de opgenoemde streken, of landen in de richting daarvan

gelegen, voor korter of langer tijd gebloeid heeft. ' De oorzaak dat men

die bekeeringen in de dagen van Af.oka stelde, kan daarin gelegen heltben

dat men nog eenige kennis droeg van de zendingen door dien vorst naar

vreemde landen afgevaardigd.

De mythische gi-ondstof, waarover men te beschikken had, was niet

rijk. Om afwisseling en verscheidenheid aan te brengen, bediende men

zich van het gewone kunstmiddeltje: splitsing van éen figuur in twee of

meer. Zoo kreeg men Madhyantika en Madhyama, op dezelfde wijze als

men een Meru en een Sumeru, eene Maya en eene Maha-Maya, eenen

iywara en eenen Mahepwara, een Pushya en een Tishya, naast elkander

stelde. Het thema Rakshita leverde wel vier variaties op , Dharma-rakshita

enz. Dat heet met geringe middelen veel, al is het niet veel bijzonders,

uitrichten.

Van de beroemde personaadjes, in het bovenstaande kort verslag van

de zending naar vreemde landen vermeld, kennen de Noordelijken buiten

en behalve Madhyantika ook Mahadewa en Uttara. De i'ol welke de heilige

Mahadewa in de Noordelijke overlevering ^ speelt, is eene gansch andere

dan die van een apostel der ware religie. Hij was van afkomst een

koopmanszoon uit Maruta (Marunda); liad zich in zijne jeugd aan vader-,

moeder- en heiligenmoord .schuldig ' gemaakt, en was daarop, van berouw

vervuld, naar Kashmir gevlucht. In dit land, waar niemand zijne antece-

denten kende, kostte het hem geen moeite zich in de broederschap der

Qfikyazonen te laten opnemen . en vermits hij iemand was van groote

schranderheid, werd hij in korten tijd ervaren in de 3 Pitaka's en een

' Hetzelfde is opgesloten in de voorstelling der kerkelijke schijnliistorie, volgens welke

Tishya M. in zijnen geest voorzag "in welke landen de leer in de toekomst vasten voet zou

verkrijgen." Wijzen als de Buddhistische monniken, die den naam van alwetendheid hadden

op te houden en er zich op beroemden alles te weten zonder ooit iets geleerd te hebben

,

zooals wij in 't geval van Siggawa o. a. gezien hebben , konden toch raoeiclijk verklaren dat

zij van de geschiedenis der geloofsverbreidiug in ouderen tijd niets meer wisten.

» ïaran. 51 ; 293. Wassiljew B. 38.

' Mahe9wara, d. i. Ciwa, als Tijd, ma^kt een ciudc aan het oudste en eerbiedwaardigste.
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virtuoos in contemplatie. ' De zogen van ilen Uiiivel ru^lti' op ui wat liij

ondernam; zijn naam wci'd lieindo en verre vermaard; een ieder liield

hem voor eenen heilige, en het aantal zijner vereerders nam bij den dag

toe. - Op zekeren tijd toen hij met eene groote schare van monniken

te Mathura. of volgens andere te Pataliputra was, en daar op eiMien

Uposatha zijne beurt om het Pratimoksha vo(n' te dragen vervuld liail.

besloot hij met een vers van eigen maaksel van den volgenden inhoud:

j>De goden zelfs zijn onderhevig aan onwetenheid ; de wegen die tot het

einddoel leiden zijn afhankelijk van het woord , en de Arhats kunnen niet

aan twijfel ontsnappen."

Tegen deze gevaarlijke leerstellingen kwamen lU- oudere monniken met

al de kraeht die in hen was op, en zij verklaarden opeidijk dat de ver-

kondigde stellingen in strijd waren met het woord des Heeren. De jongere

broeders daarentegen kozen [>aitij voor Mahadewa en zoo ontstomlen er

groote twisten. De sceptisclie Doctor zette ondei-tusschen zijne arbrekemli'

kritiek \oort door valsche verklaringen van de gewijde teksten te geven.

Na zijnen dood nam de monnik Bhadra, die algemeen voor eene vleesch-

wording des Duivels gehouden werd , de taak op zich , als een echte Me-

phistopheles , »der Geist der stets verneint". ailei'lei tegenstrijdigheden en

twijfelachtige punten in de Schrift te ontdekken. Tevens verkondigde hij

5 artikelen, naar zijn voorgeven van den riiuldlia afkomstig; 1. liet ant-

woord; '2. onwetendheid; 3. twijfel; 4. ondeizoek ; 5. herstelling van het

wezen. Dien tengevolge werden tallooze meeningen geboren en nam de

tweedracht hoe langer zoo meer toe. De pogingen door heilige en ge-

leerde mannen in 't werk gesteld ni]i aan al dat getwist een einde te

maken mislukten, omdat zooveel monniken onder d(!n invloed dt-s Duivels

stonden. Eerst nadat Mahadewa en Dliadia gestorven waren, wei'den die

twee ketters in hun waren aard lierkend.

' (Jiwa is vermaard als -heer <lcr wetenschap" {widye^a, enz.), als ceu meester in Vos"!

en als kenner der 3 Widyi's of Weda's (al. ;5 Pifaka's).

' Uit is histurisch; de vercering van (jiwa heeft in Kashmir aan hol Bmldhismo ijidnlcliik^

afbreuk gedaan.

19*
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Al is do medegedeelde legende allesbehalve duidelijk , men weet toch

\Mii elders dat Maliadewa en Bhadra benamingen zijn van Ciwa, die, in

zijne i'ol als Tijdgod, een waar destructief genie mag heeten.

Aan Maliadewa wordt in eene andere «overlevering" de schuld gegeven

van de eerste scheuring, tengevolge waarvan de monniken der Groote

Vergadering zich afscheidden van de Sthawira's. ' In andere lezingen

komt zijn naam niet voor en leest men alleen het volgende: Er waren

100 jaar verloopen sedert de Heer het finale Nirwana bereikt had en de

luisterrijke zon ondergegaan was; reeds binnen een kort tijdsverloop greep

de splitsing der congregatie plaats in het rijk van Putaliputra onder koning

Afoka. ^ De verschilpunten liepen over: 1. aanleiding van andere, ^

2. onwetendheid; 3. twijfel; i. herhaling van 't onderzoek ; 5. oorsprong

van het pad uit het woord.

Er is een onmiskenbare samenhang tusschen deze vijf jmnten ot arti-

kelen en de boven vermelde. Ze zijn verder ook verwant met de 5 leden

van een Adhikarana, d. i. quaestie, punt van geschil, zooals die in de

scholastiek van de Mimansa gebruikelijk zijn: 1. het onderwerp; 2. de

twijfel (tegenwerping) ; 3. verband (tusschen het onderwerp en de beschik-

bare gegevens); 4. bestrijding van den twijfel; 5. eindoordeel. * Ge-

wijzigd vinden wij die 5 leden in de Indische dialektiek in dezen vorm

:

1. stelling; 2. grond van het gestelde; 3. voorbeeld (gelijksoortig geval);

4. toepassing van het voorbeeld op het punt in quaestie; 5. slotsom,

vormelijk bestaande in de herhaling van de stelling.

^ In andereu vorm zes;t de door Taranatha gevolgde overlevering betzelfde. Mahadewa

heet namelijk geleefd te hebben ten tijde van den 3™ Kai;ya])a. Deze laatste moet juist op-

zettelijk gemaakt zijn ten behoeve van Mahadewa, omdat het eenmaal vaststond dat Mahadewa

en Kafjapa bij malkander behoorden, en er toch andere berichten in omloop waren die den

eersten na A9oka plaatsten

» Wassiljew B. 58; vgl. 224.

' Zonder twijfel eene averechtsche vertaling van een of ander Skr. woord dat «inwijding,

inleiding" beteekent, of anders van vpach^n, opgave, bijv. van een rekenkundig vraagstuk,

en ook ; een opgegeven les.

'* Deze methode is eene toepassing van de procedure , waarvan de overeenkomstige leden zijn

:

't feit; aanklacht van den eischer; getuigenissen en zakelijke bewijzen; verdediging van den

beklaagde; vonnis.
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Et'11 van de uitspraken viin Maliadewa, namelijk: »De wegen ilie tot

het einddoel leiden zijn afhankelijk van liet woord", kunnen niet nalaten

ons te herinneren aan de omstandigheid dat Ciwa o. a. als aether liet

element des woords (en: des geluids) is. Hij is ook de vader der woord-

leer, der spraakkunst. ' En werkelijk, het geleerd gekijf door Mahadewa

uitgelokt, had meer hetrekking op technische beuzelarijen der spraak-

kunst en der woordverklaring dan op de religie. Want Taranatha - zegt:

»Ten gevolge van de veli' bijzondere zienswijzen ontstonden er ver-

schillende manieren van woordverklaring, en tengevolge van de talrijke

bedenkingen en misverstanden werd de tweedracht allengs grooter. Zij

die de Sütra's in de taal van verschillende landen ondeiwezen, voerden,

terwijl zij het alphabet en de woordvoeging eenigszins wijzigden, ver-

scheidene lange en korte lettergrepen waarmede de woorden beginnen in."

Bij de veelzijdigheid van ('iwa's wezen is het niet te verwonderen dal

de Mahadewa der Zuidelijken zich anders vooidoet dan als kettermeester.

De heilige Uttara, zooals de Noordelijken hem kennen, heeft ook, oji

den eersten lilik. niet veel gemeen met Sona & Uttara en met Uttara

den leerling van Rewata. Hij wordt als een opvolger des Heeren , nog

vóór Kafyapa, beschouwd. ^ Dat ligt in het woord zelf opgesloten, want

uttara beteekent o. a. »de dïuiropvolgende." Ook komt hij voor, naast

Kifyapa en Rewata, onder de groote Arhats die in den strijd over de

5 artikelen betrokken waren. Het belangrijkste is wel <lat Uttara of

Dharma-Uttai'a de geestelijke stamvader is van de secte der Tamracitiya's,

(Roodrokken) en Sankrantika's. '' iJe laatste benaming is afgeleid van

sankrdnti, d. i. overgang der zon in een sterrebeeld, meer bepaald dal

van den Ram. Als »de daaropvolgende" kon Uttara bij Rewata wonen,

^

' In de oogen der Indische si-holasüeke spraakkuiisteu.'iren een hoogst bcl.ingrijke zaak.

Sedert den tijd van I'ataüjali of vroeger is in Indië de zottcruij verkondigd dat de gram-

matica noodzakelijk is «om hemekchc zaligheid deelachtig Ie worden; liet woord is Mahadewa

(een groote god)" zegt genoemde Wijze.

' r. a. p.

> Tiran. 3, 18, 291, 29'J.

' Wassiljew B. 41, 42, 113, 118, 1.50 , 233

' Anleuatin, inwonend leerling, kan ctjiiiologisih opgevat worden .als -.wonende bij".
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ornilat oiiiniddellijk op het sterrebeeld Rewatl ' volgt dat der Acwins,

welks begin met dut van don Ram samenvalt. De tweeëenheid Suna &

IJttara zou dus liet dubbeltal Arwins kunnen voorstellen en de naam

Soiia, d. i. lood, in verband staan mot de Roodrokken, die Uttara als

geestelijken voorvader erkennen, lloe liet zij , de heilige Uttara leefde

in 't Oosten, waar hij de gastvrijheid van koning Mahendra ^ genoot; men

wil zelfs dat deze vorst te zijnen behoeve het klooster Hanenpoothof (Kuk-

kutap^da) gebouwd heeft.
''

De uitkomsten waartoe het vergelijkend onderzoek der kerkelijke legenden

geleid heeft, zijn in zeker opzicht teleurstellend. Toch zijn die legenden

belangrijk als uitingen van het geestelijk leven dei' Cakyazonen in een

tijd toen zij reeds vasten voet hadden gekregen in en buiten Indië, al

kunnen ze niet rechtstreek-s als historische oorkonden gebruikt worden.

Voor het rneerendeel zijn die verhalen niet zoozeer beschrijvingen van ge-

beurtenissen als verklaringen van toestanden; verklaringen, niet bestaande

in min of meer vernuftige liypothesen, maar gestoken in den vorm van

vertellingen , waarvan oudere mythen , nieuwere volkssprookjes en opzette-

lijk verzonnen allegoi'iën de hoofdbestanddeelen uitmaken.

Het denkbeeld dat er drie, en niet meer dan drie. conciliën moeten

gehouden zijn, is o. i. ontleend aan de hoogtijden l)ij 't begin der 3 li-

turgische jaargetijden, welke de Buddhisten hebben doen uitdijen tot drie

eeuwen. Op die tijdstippen wordt het verleden en de toekomst gescheiden,

er heeft eene breuk '' plaats — eene scheuring in den .Sangha, heet liet

in Rnddhistische kerkelijke taal. Bij diezelfde gelegenheden wordt de

breuk ook geheeld. Vandaar dat Kacyapa en de zijnen hetgeen stuk en

' Dit woord is Trouwelijk, terwijl Rewata mannelijk is, doch men kan zich beroepen op

de verklaring van Dïpawansa dat de Wrjizonen zich niet ontzagen de geslachten te veranderen

en men mag gerust aannemen dat dergelijke verwijten over en wéér door de verschiUeudo

sccten gedaan werden.

' Indra is de grootvorst van 't Oosten.

' Van eenen aardschen koning Mahendra te Pataliputra, in welks nabijheid gezegd klooster

ligt, wordt in geen enkele bron melding gemaakt.

* Volkomen duidelijk wordt dit denkbeeld uitgedrukt in yatapatlia-Brahraapa 1, 6, 3, 36.
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uit (Ie voegen was moesten herstellen. Vamlaar ook ilat, hoe dikwijls

ook de broeders of partijen onder lieii feitelijk synoden mogen gehouden

liebben om den canon vast te stellen, eene onverliüMelijke theorie voor-

schreef dat er slechts 3 synoden In 't geheel in den loop des tijds mochten

gehouden worden. En zoo verklaart het zicli ook, waarom het derde

officieele concilie der Noordelijke orthodoxen ettelijke ecuwen later ge-

houden werd dan dat hetwelk de evenzeer op rechtzinnigheid pratte Sin-

ghaleezen als hun laatste gezaghebbende kerkvergadering voorstellen.

Nog op eene kleiniglieid zij hier de aandacht gevestigd. Veronderstellen

we eens ilat de 100 jaren tusschen het eerste en tweede concilie gelijk

staan met een cdturmdsya , een tertlaal , en dat in den oudsten vorm

der sage de vergadering gehouden werd bij den aanvang van een cdtur-

mdsya , onverschillig welk der drie men kiest, dan zal altoos dat tijdstip

samenvallen met een feest, hetwelk onder den naam van «Volle-maan

van Afoka" bekend staat. Want dit wordt gevierd o|i 15 Phalguna,

15 Ashadlia en 15 Karttika, al kan men het desverkiezende ook elke

maand met vasten {npatrüsa), uitdeeling van geschenken enz. vieren. '

Een ander feest, »de Drie nachten van Acoka" valt op vollemaansdag

van Margagira, dus een maand na den aanvang van het kerkelijk jaar;

vooi-ts op 45 Jyaishtha, en eindelijk op 15 Bhadrapada. ^

Wil iemand beweren dat dit alles louter toeval is en dat het tijdsver-

loop tussclien ile tweede en derde synode, volgens het Singhaieesche stelsel

niet 100, maar 13() ^ jaar bedraagt, dan zal het hem niet tegenge-

sproken worden.

' Hemadri Cutiirwarjja-cintilmaiii II, 2, 152.

» Dez. II, 2, 27ü.

" Hetgeen, zooaU vroeger oii^jcinerkt, in strijd is met de voorspelling dat na IIS jaren

Tisbya Mandgalipntra zou verschijnen en tegelijkertijd eene ramp, d. i. sclieuring, de Kerk

zon trelTen; vgl. MahSw. 30.
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6, REGEERINGSTIJDPERK VAN ACOKA. LEGENDEN OMTRENT ZIJNE JEUGD EN

BEKEERING. ZIJNE EDICTEN. ROMANTISCHE VERHALEN OMTRENT

ZIJNE LAATSTE LEVENSJAREN.

Acoka, of zooals hij in zijne edicten zich zelf pleegt te noemen: Piya-

ilus.si (Skr. Priyadarcin") , ook wel Dewanampriya ' Piyadassi , of kortweg

Dewanampriya , neemt in de kerkgeschiedenis eene geheel eenige plaats in.

niet zoozeer omdat hij bij de Buddhisten van alle landen vermaard is als

de grootste weldoener hunner religie, als wel omdat hij in zijne edicten

ons onvervalschte oorkonden heeft nagelaten, welke voor de Indische oud-

heidkunde van onschatbare waarde zijn.

De geschriften welke de » vrome" koning op rotswanden en steenen

zuilen liet griffelen op verschillende plaatsen van zijn wijduitgestrekt ge-

bied, behelzen grootendeels eene opsomming van zijne groote en goede

daden, bestaande in bemoeiingen om het tijdelijk en eeuwig heil der

onderdanen te bevorderen, in maatregelen in "t belang van him lichamelijk

en geestelijk welzijn; alles afgewisseld met vermaningen aan de leden van

alle gezinten om deugdzaam te wandelen en onderling verdraagzaam te wezen.

Hoezeer die edicten van onschatbare waarde zijn voor de Indische oud-

iieidkunde, en hoogst belangrijk als onwraakbare getuigenissen voor 't be-

staan van zekere denkbeelden en stemmingen in sommige kringen der

Indische maatschappij in de 3'"'= eeuw vóór onze jaartelling, zoo leeren ze

ons toch weinig of niets omtrent de geschiedenis van dien tijd. Staat-

kundige gebeurtenissen worden er niet in vermeld; ^ over zijne eigene

' Dit woord, een eeretitel door verscheidene koningen aangenomen, eenigszins te verge-

lijken met "Zijne AUerchristelijkste Majesteit" en dgl. , kan men vertalen met -de Vrome;"

later heeft het den zin aangenomen van «onnozel", evenals ons "Vroom" in zekere gewesten

van ous land. De letterlijke overzetting in 't Grieksch , Seoï? filo? , d. i. den goden lief,

wordt in een Grieksch schrijver oii de brahmanen toegepast: TO ^pay^uavüv yüXo'j avSpiiv

ytioffójJCüV zat Sealq yO.cov; zie Colebrooke, On the sect of Jains. Bij de Jaiua's is het

woord zeer gebrnikelijk iu eene beteekenis die weinig of niet van het Skr. hhadTu verschilt.

' Met uitzondering van de verovering van Kaliuga, en ook dat feit wordt slechts aange-

roerd om te strekken tot tekst voor eene jireek.
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levensgeschiedenis neemt de koninklijke prediker een diep stilzwijgen in

acht, en zonder de liul|i van de Purana's en de kronieken zouden wij

niet eens de namen van 's mans vader en grootvader kennen; wat meer

zegt, wij zouden niet eens weten dat zijn eigen naam A?oka was. Willen

wij dus de voornaamste feiten zijner regeering en de hoofdtrekken van

zijn karakter opsporen, dan moeten we de toevlucht nemen tot beiiciilen,

die óf uiterst schraal zijn. óf al de kenmerken van onbetiouwbaarlieid

vertoonen. Aan eene geschiedenis uit zulke gegevens samengesteld kunnen

geen strenge eischen gesteld worden; ze kan, in 't gunstigste geval,

slechts bij benadering juist zijn.

Ac-oka was de zoon van Bindusara en de kleinzoon van Candragnpta

.

den stichter der Mauiya-dynastie. Bij den dood zijns vaders was hij stede-

houder te Ujjain. Zoo zeggen de Singhaleesche kronieken, en dat klinkt

volstrekt niet onwaarschijnlijk. ' Eenige jaren vroeger liail hij op een

zijner reizen te Wedisa ^ gekomen, liefdesbetrekkingen aldaar aangeknoopt

met de dochter van een rijken knopman, uit welke verbintenis een zoon,

Mahendra, en eene dochter, Sanghamitra, geboren werden. '

Minder geloofwaardig klinkt het dat Agoka om zich van 't bewind

mee.ster te maken van zijne 100 broeders er 99 doodde en alleen din

hondersten , zijnen eenigsten vollen broeder Tishya — dien wij l)ij ge-

legenheid van het monniken-oproer te Piitaliputra ontmoet hebben — in

het leven spaarde. Hij begon met Sumanas , den oudsten zoon van liin-

dusira, uit den weg te ruimen, en vermoordde de 98 overigen achtereen-

volgens. De oudste kroniek verhaalt dat de moorden geschiedden tui 't

' Zeker is bet dat Afoka later iu eeii paar zijner edicten van Ujjain en Taksha9ilfl als

hoofdplaatsen van stadhoudersehnppcn spreekt en bepaaldelijk bet eerste als zetel van den kroon-

prins vermeldt.

' Thans Bhilsa nabij Sanchi, vennaard wegens de overblijfselen van Buddhistiscbe boinv-

kuust ; Mahiw. 83 noemt de plaats C'etiya-giri, d. i. C'aityaberg.

' Dtpaw. C, 16. MahAw. t. a. p. De naam SanghamitriL is eigenaardig Buddhistisch.

IJaar .^^oka eerst veel later bekeerd werd, moet men veronderstellen dat de moeder de Drie

Klcinooden vereerde. Hiermede strookt bet bericht iu Mabuw. t. a. p. dat zij te Cetija-giri

eenen Wihiira had laten bouwen.



298 KERKGESCHIEDENIS.

vierile jaar, il. i. volgens de Singhaleesche theorie, in 't jaar na de l)e-

keering, docli elders dat ze vóór de kroning plaats hadden. ' Een amlci'

bericht zegt dat Apoka «vier jaar lang het gezag uitoefende, bezig met

hen (zijne 99 broeders) te dooden." ^

Het heet dat de broedermoorder vier jaar lang heorschte alvorens plechtig

gekroond te vvoiden. Intusschen blijft eene der kronieken zich zelve niet

gelijk, want men leest daarin: ^ «(Apoka's) vadei' gaf den kost aan 60

duizend brahmanen; ook hij zelf gaf hnn drie jaar lang den kost." Aan-

gezien, volgens de Singhaleezen zelven, de koning drie jaar na zijne

kroning zich bekeerde, ^ zoo volgt dat liet regeeringsbegin en de kroning

op hetzelfde tijdstip vielen.

De verwardheid in de Singhaleesche geschiedbronnen is van dien aard

dat men dikwijls in twijfel staat waaraan ze te moeten toeschrijven; of

aan de verregaande onnozelheid der schrijvers, of aan hun overtuiging

dat degenen voor wie hun berichten bestemd waren die eigenschap bezaten.

Zoo behelzen alle bronnen eene uitvoerige beschrijving van de buitenge-

meene voorrechten die aan Acoka uit kracht van zijne kroning nog vóór

zijne bekeering ten deel vielen. Zijne heerschappij strekte zicli uit één

Yojana beneden de oppervlakte der aarde, en even zooveel boven in <le

lucht. Eiken dag Ijrachten de goden hem kruiken met water uit het

meer Anawatapta in 't Sneeuwgebergte; voorts welriekende tandenreinigers

uit twijgen van de betelstruik; myrobalanen en rijpe mango's; veelkleurige

kleedingstukken ; suikerriet, betelnoten, enz Ook de Nikkervorsten lever-

den dagelijks welriekende poeders en zalven ; de papegaaien voerden 9000 ^

vrachten rijst, welke de muizen ontbolsterd hadden, aan; de bijen maakten

honig; de beren smeedden; liefelijk kweelende zangvogels betaalden hun

cijns aan den doorluchtigen alleenheerscher met liederen.
^

Dipaw. 7, 31; O, 23.

' Sutta-W. I, 1,. 301.

J Mahaw. 25.

' Srttta-W. I, |i. 300.

' Wegens de 9 deelen der .larde.

» Dipaw, 6, 2; Sutta-W. t. a. p.
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Dit alles zou men kunnen verklaren als eene allegoi'ische beschrijvini;

van de macht eens alleenheerschers , aan wien de opbrengst der mijnen

in de ingewanden der aarde toebehoort, en uit alle oorden des rijks eene

keur van natuurvoortbrengselen wordt geleverd: ijs uit den Himvilava:

kostelijke vruchten, spijzen en weefsels uit verschillende streken: wilde

dieren voor de diergaarden en zangvogels voor de kooien. Welken naam

de scheppers van dergelijke verhalen ook verdienen mogen, dien van

trouwhartige kroniekschrijvers zeker niet. Het mag allesbehalve naief ge-

noemd worden , wanneer verteld wordt dat Acoka den grooten slangenvorst

Kala (d. i. Tijd), wiens levensduur een Aeon bedi-aagt en die de 4 Buddha's

van aangezicht tot aangezicht gezien heeft, liet halen en dezen vr'rzocht

een schouwspel te vertoonen, bestaande in eene voorstelling van den

»Volmaakt-w'ijzen, den Buddha, den draaier van het rad der Wet, wiens

heerschappij oneindig is." De slang voldeed aan het verzoek, door een

allerprachtigsten Buddha met de vereischte 32 kenmerken en bijljohooreiid

decoratief te laten verschijnen. Het was eene verkwikking voor aller

oogen. Daarom werd bij die vertooning een feest gevierd, dat z(>(>r eigen-

aardig »het Oogfeest" heette en eene week duurde. ' In de oudi-te be-

kende redactie gebeurt dit mirakel, d. i. natuurverschijnsel, vóór de be-

keering des konings; ook bij Buddhaghosha gaat het verhaal de vermelding

der bekeering vooraf; in de latere kroniek is het stuk verplaalsl. len einde

de vertooning te laten plaats hebben na de bekeering.

De Noordelijke «overleveringen", die onderling aanmerkelijk afwijken,

onderscheiden zich door een zeker romantiscli waas, lietgeen hun geloof-

waardigheid niet verhoogt, al is het niet meer dan billijk te erkennen

dat ze in buitensporigheid voor de Zuidelijke onderdoen. Hetgeen ze

' Sntta-W. I, t. a. p. IJlpaw. t. a. p. MahAw. 29. IIcl is duidelijk genoeg, niet alleen

dat de Baddha hier niets anders is dan de Zon, maar ouk dat de schepper van hel verhaal

daarvan Tolkomen bewust was, wat dan ook de naschrijvers er bij mogcu gedacht hebben.

In Dipaw. 6, 14 wordt gesproken van een «prachtig resultaat uit een aalmoes (oC- luilmnczcnl

verkregen." Jammer dat de koning nog geen gelegenheid had gehad zijne niililheid aan de

('Akjrazonen te toonen.



300 KERKGESCHIEDKN'IS.

melden, mag niet met stilzwijgen worden voorbijgegaan, al was Imt maar

om den geest dier vertellingen te doeti kennen. '

Bindusara had bij eene brahmaansche jonkvroviw uit Campa, lid heden-

daagsclie Bhagalpm-, twee zonen verwekt; Acoka en Wigatacoka of Wi-

lacoka. ^ Om te weten te komen welke onder zijne zonen het meest

geschikt was om liet rijk te erven, stelde de koning, op raad van zekeivn

bedelmonnik Pingalawatsajiwa, de prinsen — hun aantal wordt niet op-

gegeven — op de proef. Deze zoogenaamde proef, welke eigenlijk be-

stond uit eene proeve van de kurist eens waarzeggers om uit zekere ge-

baren en verrichtingen van Acoka diens toekomst te voorspellen , viel ten

voordeele van den laatste uit. Eene poos later werd de veelbelovende

prins met een viervoudig leger uitgezonden om de stad Takshagila aan

's konings gezag te onderwerpen. Ofschoon een viervoudig leger anders

uit voetvolk, strijdwagens
,

paarden en olifanten bestaat, ontbraken aan

dit volledig heir zoowel soldaten als wapens en wagens, dus alles. Ge-

lukkig leverde zulks geen bezwaar op, dewijl Acoka krachtens zijne zede-

lijke verdienste de verschijning van wapens en manschappen eischte en

de goden terstond aan zijn eisch voldeden. Toen de prins met die ge-

duchte macht voor Takshafila verscheen, gaven de inwoners zich over,

zoodat hij gelegenheid kreeg zijne vei'overingstochten vooit te zetten tot-

dat hij de geheele aarde aan zicli onderworpen liad. Onderwijl stonden

de bewoners van Takshacila wederom op. Bindusara zond ditmaal zijnen

zoon Susima ' tegen hen af, doch deze, minder gelukkig dan zijn broeder,

kon er maar niet in slagen de stad te veroveren. De koning .«loeg aan

' De geheele levensgeschiedenis vaii Afoka is beschreven iu 7 afzonderlijke, Joch bij

elkaar behooreude stukken, waarvan het eerste meer iu 't bijzonder den titel van A^oka-

Awadina draagt; Taran. 40; Burnouf Introd. 35S-—435, vgl. 149.

' Burnouf vertaalt dezen naam inet -celui duquel Ie chagriu est éloigué". Maar "chagrin"

is foka , en r.iet acoka; dat feit kan door de gemeende of niet gemeende onzinnige verklaring

van Bnddhistische uitleggers niet veranderd worden Uigatucoka kan beteekeueu "A^oka die

weggegaan is", of, in verband met kula bijv. (.tijd) -toen A. weg was'". Over 't karakter

van dit allegorisch wezen later meer.

' De Singhaleezea noemen dien oudsten zoou Sumanas.
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't kwijnen en begreep dat liet tijd voor hem werd beschikkingen te nuikon

voor <le toekomst. Hij besloot Susima tot zijnen opvolger te benoemen

en Afoka als regent van Takshapila aan te stellen. De ministers waren

met deze schikking volsti'ekt niet ingenomen en bedachten eene list. Zij

smeerden Aeoka in met saflVaan en verwden ijzeren potten met een af-

treksel van menie — wat dit dan ook beteekenen moge — en meldden

aan den koning dat de pnns ziek was. Toen de vorst al bijna dood was,

brachten zij den in vollen dos uitgerusten pi-ins liij den koning en gaven

dezen den raad dat men Acoka al vast op den troon zou plaatsen tot tijd

en wijl Susima teruggekeerd was. De koning werd zeer boos , maar do

prins riep uit: »Zoo de troon mij van rechtswege toekomt, mogen dan

de goden mij den diadeem op het hoofd plaatsen!" Deze woorden waren

hem nauwelijks over de lippen gerold of de goden ijlden toe en volbrachten

zijnen wensch. Bij 't zien van dit mirakel spuwde Bindusara heet bloed

uit den mond en gaf den geest. Op de tijding van het gebeurde keerde

Susima ijlings naar Pataliputra terug en poogde zich van de stad meester

te maken, doch kwam ellendig f)ni in eonen ])ut, dien de sluwe Radha-

gupta, dl' minister van Acoka, hem gegraven bad. '

In eene sterk afwijkende redactie van den roman - leest men dat Afoka

de zoon was van koning Nemita ^ en geteeld in overspel bij eene koop-

mansvrouw. Hij bad zes oudere half broeders: Lakshmana, Rathika

,

^ankhika, Dhanika, Padmaka en Anüpa. Toen de opvoeding van Agoka

voltooid was, vernamen zij in vertrotiwen van een ouden brahmaanschen

Deze Kaïlliagiipta, van wieii jrezcgd worilt liat Iiij op het bericlit van Afoka's troons-

bestijging zijne afzondering verliet, heeft een fumilietrek gcmceu met Wishpugupta, anders

gena-imd Ciloakya, die in andere Indische sagen als de raadsman van Candraijupta voorkomt.

KAdha is een naam van de maand Waii/ikha ; Wishiiu van Caitra ; en in zoover mag men

niet beweren dat VVishougupta en Küdhagnptii identisch zijn.

' Tiran. 26.

' Nemi, omtrek, kring, verschilt weinig van himbd, ronde schijf. Nemita, hetzij een

kunstmatige of een verbasterde vorm, komt dus in hoofdzaak overeen met Bimbii-sara (al.

Bimbi-s&ra), waanncdc BindusSra onwillekenrig of opzettelijk verward is. De Biiidcisira van

den roman , is o. i. even als alle spuwers van heet bloed de maan. Ook hieruit volgt de ver-

wisseling van A9aka, den mythischcn namelijk, met Ajilta9atru.
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waarzegger dat de prins bestemd was om eenmaal koning te worden. In

tusschentijd maakte de talentvolle Ijastaard zich verdienstelijk dooi- 't oiider-

w'ei'iien der oproerige Nepaleezen en dei' Kiiasa's, tot belooning waarvan

hij van zijnen vader de stad Pataliputra ontving. Daar leefdi' hij ge-

durende eenige jaren in alle weelde en zwelgende in de genietingen der

jeugd. Toen in het land van Magadha koning Caniasa overleden was en

geen zijner zonen den troon wilde beklimmen, werd het bewind eenige

jaren lang door den minister Gambhiragila * gevoerd. Koning Nemita

kreeg twist met dezen ; er ontbrandde een oorlog aan den oever van den

Ganges, waaraan de 6 oudere zonen van Nemita deelnamen. Onder de;

bedrijven kwam Nemita te sterven. De twee ministers hielden de tijding

van 's konings overlijden geheim om den moed der lieden van Magadha

niet te doen aanwakkeren en voerden eene poos zelven het bewind , niet

langer dan eene week, want toen lekte het bericht dat de koning dood

was uit en verkozen de burgers niet meer aan de bevelen der ministers

te gehoorzamen. Op dat pas schoot het den ministers in de gedachte dal

het bewuste door den waarzegger voorspelde tijdstip gekomen was, en dat

was de reden dat zij Acoka ontboden en hem op den troon plaatsten.

Toen de 6 prinsen de Magadhasclien geslagen en de zes steden - be-

machtigd hadden, bleven zij in die zes steden heerschen , met hun 500

ministers, zonder noordwaarts van den Ganges ^ te trekken. Na eenige

jaren, die Acoka in mingeneugten doorbracht, vanwaar hij den bijnaam

van Kama-Apoka (d. i. Min-Acoka) ontving, geraakte hij in twist met zijne

broeders , voerde ettelijke jaren lang oorlog tegen hen en doodde ze einde-

lijk . mitsgaders hun 500 ministers.

Het is moeilijk te verklaren hoe uit oude schriftelijke opteekeningen

,

men denke zich die zoo kort en ruw als men wil, zulke uiteenloopende

vei-telsels kunnen ontstaan. Geschreven verhalen kunnen in den loop van

' D. i. ck ondoorgrondelijke, de sluwe; ook al een doublet, schijnt het , van Wishiuipiipta,.

» (;rawastt, Ayodliyi, Benares, Wai^ali, liüjagrha eu Campa.

' Ongelukkig liggen 4 van die 6 steden noordelijk van den Ganges.
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eeuwen niet zóó gewijzigd worden dan door o]«et(oliji\e vervalsching. Hoe

het zij, de getuigenissen omtrent de jeugd van A^oka zijn onderling tegen-

strijdig en weerspreken zichzelf', en aangezien zulke getuigenissen niet ge-

loofwaardiger worden door willekeurige verminking, laat zich zonder andere

gegevens — die tot nog toe niet voorhanden zijn — niets omtrent de

broedermoorden van Acoka bepalen. Zeer stellig zou elk rechter iemand

die aangeklaagd was van honderdvoudigen broedermoord ,
' na zulke ge-

tuigen gehoord te hebben, vrijspreken. Zeer stellig is ook de Zuidelijke

«overlevering" ^ verreweg de buitensporigste. Aan deze laatste zullen

wij iHi op nieuw het woord laten.

Afoka werd, na vier jaren geregeerd te hebben, gekroond in het volle

twintigste jaar. ' Zoo dit eenigen zin heeft, dan is het deze dat hij den

21iarigen leeftijd bereikt had. ' Wel is waar strookt dit niet met liet

bericht dat hij toen reeds eenen zoon, Mahendra, had van 14 jaar, doch

dit levert geen bezwaar op , vermits de Singhaleezen zelfs kleine kinderen,

zooals men gezien heeft, als vadermoorders Uiten optreden, en wat even

sterk is, een knaapje van 7 jaar als Arhat, gelijk straks zal verhaald

worden. De geschiedenis van dit wonderknaapje, hetwelk in de bestierende

hand eeniger monniken het werktuig is geworden tot Acoka's bekeering

,

is een juweel in haar soort ' en verdient wel in den minst opgesmukten

vorm te worden medeiredeeld.

' Dit ronde getal geeft de Dlpaw. 6, 21.

' Vau wanneer die /oogenaamde overlevering d.igteekent is onbekend. Hinldli.ighosha , die

anders telkens oudere heugverzen aanhaalt, kan zicU bij de geschiedenis van Afoka oj) geen

enkele beroepen. l)c oudste kroniek is tussclicn 300— 400 na ('hr. opgesteld. Ten tijde van

Keizer Julianus kwam een Singhaleesch gezantschap te Iloine (Ammianns X-\ir, 7, 10), en

het is dus volstrekt niet onmogelijk dat verhalen of fabels over Constantijn den ttronte hun

weg naar Indii; gevonden hebben, en naar Indische gewoonte tot onkenbaar nordens toe ver-

haspeld zijn. ileeds lang vóór gemeU gezantschap moeten berichten uit het Westen naar

Indic overgekomen zijn, want het handelsverkeer was zeer levendig.

' Dipaw. 6, 26.

* Candragupta was nog zeer jong toen hij koning werd, zooilat na 24 jaar, bij zijn dood,

BindusSra, vermoedelijk weinig over de 20 was. Dat de laatste na ccnc regccring van 2T

jaar eenen jongeren zoon van 20 jaar naliet , is dns verre van onwaarschijnlijk.

" Dipaw. fi, :i4; Sntla-W, 1, p, :i01 ;
MahSw. 35.
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Toen Sumanas, de oudste zoon van Uindusara, in de onmeedoogende luiiidi'n

van Aroka gevallen was, vluchtte zijne gemalin, Smnana, in lioog zwan-

gei'en toestand naar een door Ciiindala's bewoond dorp, en beviel daar van

eenen zoon, dien zij uit dankbaarheid voor de beschei'niing, liaar door

den genius van een baniaanboom verleend , den naam van Baniaan (Ni-

grodiia) gaf. Toen het prinsje zeven jaar oud was , werd het door zekeren

Senior, den grooten Waruna (den Oceaan) in de gemeente (van Buddlia)

opgenomen. Daarbij deed zich het geval voor dat de knaap onmiddellijk

na de afschering van het haar den graad van Arhat erlangde. De jonge

(j'ramanera en Arhat was een toonbeeld van monnikendecorum en maakte

bij zekere gelegenheid door zijne waardige houding zulk eenen indruk o])

Afoka, dat deze hem liet ontbieden en verzocht zijn onderricht te mogen

ontvangen. Daar hief Baniaan aldus aan

:

IJver leidt tot het onsterfelijke ; nalatigheid leidt tot den dood

;

üe ijverigen sterven niet; de nalatigen zijn doeden gelijk. '

l)eze spreuk had zulk eene gezegende uitwerking, dat de koning on-

middellijk zijn heul zocht in de 3 Kleinooden. ^ Hij liet zich met zijne

vrouwen, kinderen en verwanten als leek aannemen en verordende een

groot feest ter eere van zijnen ovei'gang tot de religie van Buddha. Sinds

dien tijd onthaalde hij dagelijks 00 duizend Qakyazonen , na evenzooveel

brahmaansche en andere kettersche monniken te hebben weggejaagd. ^

' Uit vers is opgenomen in DhammaijaJa 21.

' De bekeering had plaats, heet het, 3 jaar na de kroning. Dit komt ongeveer nit,

indien men niet Biihler ad/iiüsdni (adh'üiydm) leest in de opschriften van Rupnath en Saha-

saram (Ind. Antiq. 1877, p. 156) en het verklaart als 32;.. Want de datum dier incripties is

256 na 't N. en ruim 32| + ruim 1 jaar vóór dien datum was de koning een geloovig leek

geworden; hetgeen ons tol ongeveer 222 na 't N. voert, dus 4 jaar na 21S, het officieele

kroningsjaar. Bij deze rekening vervallen de vier jaren regeering vóór de kroning geheel eu

al, want de geheele regeering van A. duurde 37 jaar; was hij in 214 N. aan "t bewind gekomen,

dan kon hij in 256 N. niet meer leven.

' Dit is in strijd met de eigen woorden van den koning, die in zijne edicten, tot die

van het 27ste jaar na zijne kroning, verklaart dat hij alle secten gelijkelijk besoherml en wel-

gevallen vindt in het bezoeken van brahmanen en asceten. Hadden de Singhalcesche bericht-

gevers nog eenige kennis gedragen van die edicten, dan zouden zij niet licht inct dergelijke

verzinsels voor den dag zijn gekomen.
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Daarna stichtte liij liet klooster Acoka-hof en bnuwile de aloiiivermaarde

84 duizend Wihara's met bijbehoorende lieilIgJomiuen over geheel Indië.

Ter eere dezei- heugelijke gebeui'tenis werd een groot feest gevierd, dat

eene week duurde, en bij die gelegenheid smaakte de doorliiclitige vorst

de voldoening dat de 80Ü millioen eenvoiulige monniken, de 100 dul/eml

van alle smetstof gezuiverde monniken en de 96 honderdduizend nonnen . daar

bijeengekomen, te zijnen genoegen een mirakel verrichtten, daarin be-

staande dat al ile 84 duizend Wihara's van Indië hem voor oogen o-e-

tooverd werden. ' Terwijl de vrome monartli daar in den Acokahof met

ware verrukking dat heerlijk schouwspel aanstaarde, en in 't besef van

zijne zeldzame mildheid jegens de Congregatie met rechtmatigen trots uit-

riep: „Ik ben een deelgenoot der religie van Buddha", veroorloofde zich

(ie Sthawira Maudgaliputra Tishya op te merken dat de vorst eerst dan

met volle recht een tleelgenoot der religie zou kunnen genoemd worden,

wanneer hij er toe kon besluiten, zijnen eigen zoon, Prins Mahendra, en

zijne dochter, Sanghamitra, aan de Kerk af te staan. Volgaarne voldeed

de koning aan den hem gestelden eisch, na zich vergewist te hebben

dat zijne beide kinderen — die toevalligerwijze ter plaatse tegenwoordig

waren — er niets tegen hadden om den geestelijken staat te omhelzen.

De prins en de prinses, alsmede de gemaal van deze laatste. Prins Agni-

brahman, en Prins Tishya, 's konings volle broeder en tot nog toe ondei'-

koning, alle lieten zich wijden. Dit geschiedde zes jaar na Apoka's

kroning. Wegens al deze blijken van hooge ingenomenheid met de Con-

gregatie verdiende de machtige alleenheerscher ten volle den bijnaam van

Dharma-Apoka.

Ook de Noordelijken weten ilat de koning na zijne bekeering en den

bouw der 84 duizend Stii|)a's genaamd werd Dliarma-AcDka, als bevor-

deraar en beschermer van ilen Dharma, tei-wijl hij te voren wegens zijne

boosheid als de Wreede, Canda-Afoka, bekend stond. ^ Zij wei<len met

nipaw. 7, 1; Sutta-W. J, p. 303; Mahaw. 38.

' Bumoiif Introd. 375.

n 2ü
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welgevallen uit over de gruwelen waaraan de jonge vorst zich zou schuldig

gemaakt liebben vóórdat het licht des geloofs hem bescheen; scliilderen in

de levendigste kleuien lioe hij bij zekere gelegenheid 500 ministers eigen-

handig met zijn zwaard het hoofd afhieuw; lioe hij een andermaal 500

zijner vrouwen levend liet verbranden; hoe hij eene plaats van foltering

liet inrichten, naar het model van Yania's hel, die hij eens op zijne

zweiftochten zou gezien hebben. ' I)at helsche verblijf was uitwendig

schoon en uitlokkend genoeg, maar wee dengene die zich door den schijn

liet verleiden om het binnen te treden ! Dan maakte zich een onbarm-

hartige beul, de wreede Girika, van den ongelukkige meester en folterde

hem op de alleronmeedoogendste wijze. Op eenen goeden dag gebeurde

het dat zekere Samudia (d. i. Oceaan), een monnik, die het land doortrok

om aalmoezen op te zamelen, te Pataliputra kwam en het fiaaie gebouw

in 't oog kreeg. Niets kwaads vermoedende trad Samudra — die, ter

loops gezegd, een koopmanszoon was en op zee geboren, van waar zijn

naam — de verraderlijk schoone helsche woning binnen. Onmiddellijk

sloeg de beul beslag op hem en zeker zou hij met het martelwerk een

aanvang gemaakt hebben, hadde hij zich niet laten verbidden om den

weerloozen monnik eene week uitstel toe te staan. Toen de termijn ver-

streken was, greep Girika zijn slachtoffer, wiei'p hem in een metalen

ketel welke met bloed, vet en uitwerpselen gevuld was, en ging toen het

vuur stoken. Te vergeefs: het vuur wilde geen vlam vatten, en de

monnik zat bedaai'd en ongedeerd, met de beenen gekruist, op een lotus-

kussen. Het was een vreemd geval ; men haalde den koning er bij , en

als deze haastig met een stoet van eenige duizenden aansnelde, was hij

getuige van het eene mirakel vóór, het andeie na. In stomme verbazing

zag hij hoe de iiionnik zich uit den ketel als een zwaan in de lucht ver-

hief, en met diepen ootmoed vraagde hij den heiligen man wie hij was.

Samudra, het rechte oogenblik gekomen ziende, maakte zich bekend als

Burnouf Introd 364; Fa Hian Travels 127; Voy. des Pèl. B. II, iU. Aaomerkelijk

afwijkend bij Tarau. 29.
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een zoon Buddha's en knoopte aan die verklaring de niededeeling vast van

eene voorspelling des Heeren, die gezegd had dat eene eeuw na 't Nir-

wana te Pataliputra een koning Afoka zoude opstaan, die de relieken des

Heeren zou verspreiden. Hij besloot zijne rede met eene ernstige ver-

maning aan den geweldenaar om voortaan het volk met zachtmoedigheid

,

en niet met wreedheid, te behandelen. De koning was diep getroffen:

hij bekeerde zich, zocht zijne toevlucht in de 3 Kleinooden ' en deed de

gelofte de aarde met heiligdommen te bedekken ter eere van den grooten

Meester. Na de voltooiing der gewijde bouwwerken, welke nu eens

Caitj'a's, dan weer Stüpa's of Wihara's genoemd worden, werd een groot

feest gevierd. Zeven dagen lang bezocht de koning, met zijn gevolg, op

de schouders van forsche kaboutei-s gezeten, al die gebouwen over geheel

Indië. Op den achtsten dag koesterde Afoka den ernstigen wensch zelf

Buddha te worden. Het algemeen geloofde niet dat die wensch zou vei-

vuld worden, want het twijfelde of de vorst wel de hoogste wijsheid be-

reikt ha<l. Doch zoodra eene aardbeving van eenen bloemenregen vergezeld

op 's konings woorden volgde en zijne bede bezegelde , verstomde elke twijfel.

Het is eene hachelijke onderneming uit zulke vertelsels, die in tegen-

stelling tot de oudere mythische verhalen het karakter van sprookjes dragen,

historische munt te willen slaan. Aan den anderen kant staat het vast

dat zq greintjes waarheid bevatten, o. a. het feit van Afoka's overgang

tot het Buddhisme, en daarom zal men met eenige waarschijnlijkheid

kunnen stellen dat de kleinzoon van Candragupta eene stormachtige jeugd

gehad heeft en in den beginne zijner regeering meer zondigde door over-

maat van gestrengheid dan door zachtmoedigheid. Ook mag men het als

zeker beschouwen dat hem de bijnaam van Dharma-Afoka gegeven werd,

al is het ietwat twijfelachtig of het algemeen hem zoo noemde omdat hij

een bevordei-aar was van den Buddhistischen Dharma, * want dit vormt

geene tegenstelling tot Canda, de Wreede, noch tot Kdma, de Min.

• Bij Turan. 31 is de monnik wel degene die den eersten stoot geeft tot de bckeering,

doch Ya^s of Ya9odhwaja de bierhtvader en leermeester des konings.

' Pijradasai zelf gebruikt in zijne edicten vaak het woord dharma zóó, dat men het mag

20*
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Indien wij niets anders van Afoka wisten dan wat nit de Ijiiddhistische

bronnen, Noordelijke en Zuidelijlte te gader, te putten is, dan zoude men

tot de gevolgtrekking moeten komen dat hij een vorst was van zeldzame

onbeduidendheid, en alleen in zooverre merkwaardig als hij half monster,

Ir.df idioot was. Geen enkele goede daad, geen enkele edele opwelling,

geen enkel trelVend gezegde hebben zijne geloofsgenooten van hem opge-

teekend. ' (lm zijn karakter als mensch en voi'st te leeren kennen, blijven

ons dus niets over dan zijne eigene zedeprecken , zooals hij die op rotsen

en steenen zuilen heeft laten grilïelen.

Men heeft de edicten van Dewanampriya , den vromen koning, ijverig

gei'aadpleegd , ook en vooral om op te spoion welke gegevens ze bevatten

aangaande den toenmaligen staat der Kerk. Sommige hebben zelfs in die

staatsstukken een sooit van kort begrip der Buddhistische zedeleer gezocht.

Die is er niet in te vinden. Piyadassi spreekt en preekt tot zijn volk

niet nit naam van de Kerk of van den Buddha, maar uit zijn eigen naam.

Met allen eerbied voor den Meester, schrijft hij den groei en bloei van

deugd, zedelijkheid en goedertierenheid jegens al wat leeft niet aan den

Buddha middellijk of onmiddellijk toe, maar uitsluitend aan zich zelven.

Zoo hij de uitvinding van menschlievende denkbeelden en van den afkeer

om levende wezens te dooden niet zich zelven toeschreef, dan was het

omdat liij zich daardoor belachelijk zou gemaakt hebben, want in zijn

tijd wist iedereen in Indië dat asceten van alle richtingen dezelfde denk-

beelden verkondigden. Zijne taak kon alleen wezen, maatregelen te nemen

dat de beginselen, welke de asceten en vei'lichte lieden huldigden, in toe-

vertalen met "religie"; wel te versta,iu ,ils religie boven geloofsverdeeldheiil , want zijn Uharma-

plakaten /:iju vour alle gezinten bestermi. AUeeu in zijne allerlaatste stukken toont hij zich

onverdraagzaam en dweepziek.

Ue eenigste schrijver die hem prijst als een vorst die "tronw zijn woord hield" is een

niet-buddhist, de brahmaan Kahlapa, in Raja-Tarangipi 1, 111. Dezelfde vermeldt ook dat

Acoka "Uadat zijne snoudjicid tot bedaren was gekomen, de leer van dcu Jina (Buddha) om-

helsde en tal van Stnjia's in Kashmir bouwde". Een andere Kashmirees, Bana, spreekt van

Capda-A^oka als ten groot veroveraar, die tot het rijk der Amazonen doordrong; eene variatie,

schijnt liet, van de Middeleeuw sche Alesandersage.
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passing gebracht wevden omler a\U'. klassen der bevolking. Zijilelings moge

de koninklijke prediker de zaak van 't ware iieloof liebben willen begun-

stigen , liet neemt niet weg dat iiij er eene eer in stelde voor de geeste-

lijke belangen van alle gezinten, ieder np liare wijze, te zorgen. '

Het beste algemeen overzicht van hetgeen Piyadassi tot aan het 28»'"

jaai- na zijne kroning gedaan bad om het tijdelijk en eeuwig lieil zijner

onderdanen te bevorderen, \inilt men in eene der Delliisehe plakaten, -

waarvan we den zakelijken inliuud hier laten volgen.

De koning begint met den volke te verkondigen dat de vorsten van

vroegeren tijd reeds getracht hadden het volk in Ühainia te doen toenemen,

zonder daarin te slagen. lüj liem zclven was dezelfde gedachte, die ook

vorige koningen bezield had , opgekomen ; hij had op middelen gepeinsd

om zich de bereidwilligheid van het volk te verzekeren en zoodoende te zorgen

dat het naar den eisch in Dharma toename en een iiooger standpunt in

Dharnia Inname. Te dien einde besloot hij voordrachten over Dliarma te

laten homlen en bij edicten onderwijzing in Dharma uit te deelen. Aan

dat besluit was uitvoering gegeven. Hij had ook geschikte pei'sonen aan-

gesteld om den grooten hoop te onderrichten en te ontwikkelen en ovei'

publieke zedelijkheid te waken. Hij had beambten aangesteld over hon-

derdduizenden van zielen, met last om op verschillende wijze, door hem

voorgeschreven , het volk te leiden in hetgeen goed en vroom was. ' Met

hetzelfde doel had bij Dharnia-znilen opgericht en Dluirma-opzichters aan-

gesteld. * Langs de groole wegen bad bij baniaanboomeii laten planten

Te recht heeft de Heer E. Thomas, The carly faith of A9oka (Journ. K. As. S. New

9cr. IX, 155) aangetoond dat de denkbeelden des koning» tot op de laatste jaren meer Jainis-

tisch dan Buddhistisch zijn, hoewel het o. i. niet bewezen is dat Piyadassi vormelijk ooit tot

de secte der .Taina's behoord heeft.

' Cannincham Corp. In.siT. cdiot Vil in \lil v.in Delhi.

' Znlke beambten hadden ook toe te zien op de menschlievende bchniideling der gevan-

genen, en waren tevens belast niet rerhtsprmik , zo(i;ils blijkt uit cdirt IV van Delhi en V

van Girnar enz.

" Uitvoeriger wordt van de aanstelling dezer beambten , de Dlinirna-nuilirmiritra's, gesproken

in edict V van Girnar, enz. Gelijk we daar zien, werden dezulken aangesteld om h^t opzicht

over Uharmn nit te oefenen onder alle sectcn , zelfs in de aangrenzende landcLi.
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0111 lommer te verstrekken aan men.schen en dieren; mangoboschjes laten

planten; op elke Jialve Kos (= 1 jiaal) afstanils putten laten graven en

trappen (om tot liet water af te dalen) laten maken; en op verschillende

plaatsen voor eene menigte gelegenheden, waar menschen en vee te

drinken konden krijgen, gezorgd. Evenals vroegere koningen had hij op

meer dan ééne wijze getracht door zulke geriefelijkheden het algemeen

welzijn te bevorderen, en liij had het gedaan ten einde de mensclien te

bewegen den Dharma te volgen. Aan de Dharma-opzichters had hij eenen

werkkring, die zich over allerlei zaken van liefdadigheid uitstrekte, aan-

gewezen, en wel onder alle gezinten, zoowel van monniken als van leeken.

Hij had lien aangesteld ten liohoeve van den Sangha; insgelijks onder de

brahmaansche Ajiwika's, en ook onder de Nirgrantha's (gymnosophisten

der Jainasecte), en onder de verschillende gezinten, welke ieder afzonderlijk

hun eigen Dharma-opzichters hadden. Zoowel de opzichters als andere

personen waren belast met de uitdeeling van liefdegiften, in dier voege

dat zij èn aan den koning èn aan zijne gemalinnen elke gunstige gelegen-

heid oin eene weldaad te bewijzen te melden hadden, hetzij in de hoofd-

stad (){' in de provincie. Tevens waren zij belast met de uitdeeling van

liefdegiften van wege de kinderen des konings en de overige prinsen en

prinsessen; alles opdat krachtdadigheid in den Dharma zoude Ijetoond,

en de Dharma beti'acht worden; opdat die krachtdadigheid, die betrachting

van Dharma, welke bestaat in liefdadigheid, waarachtigheid, reinheid,

zachtmoedigheid en braafheid , onder de menschen zoude toenemen. Al

het goede nu , wat de koning verricht had , was door de menschen bereid-

willig aangenomen en opgevolgd, zoodat zij reeds vorderingen gemaakt

hadden en nog wel verder zouden maken in gehoorzaamheid jegens ouders

en leermeesters, in onderdanigheid jegens de ouderen van dagen, in de

betamelijke bejegening van brahmanen en asceten, van armen en onge-

lukkigen, zelfs van slaven en bedienden.

Daarna verklaart de koning dat de Dharma onder de menschen was

toegenomen op tweeërlei wijze : ten eerste — en dat was het minste —
door verordeningen . zooals de verbodsbepalingen tegen het dooden van
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zekere dieren. ' en iliuir iinih'ic edictL'ii; ten tweede — en dat was liet

voornaamste — door vrijwillige onthouding, d. i. door na te laten schep-

selen leed te doen en dieren te slachten. Hij diukt verder de hoop uit

dat zijne zonen en naneven het gegeven voorbeeld mogen volgen, zoolang

zon en maan bestaan /.idlen . want iloor /.idks te doen zullen zij liier en

hiernamaals heil deelachtig worden. Ten slotte vermeldt hij dat bij het

edict had laten schrijven '27 jaar na zijne kroning, en dat bet gegrift

zou worden te geschikter plaatse, hetzij op steenen zuilen of op steenen

tafels, opdat het blijvend zoude wezen.

De punten, in <lit plakaat opgesomd, komen voor 't meerendeel ook

op de edicten van oudere dagteekening voor, niet zelden met meer uit-

breiding. Zoo lezen we in een stuk, uitgevaardigd in het 13'''' jaar na

de kroning, - dat de koning zich niet vergenoegd had met boomen te

laten planten en putten te laten graven ten nutte van menschen en vee;

bij had ook gezorgd dat geneeskrachtige kruiden , wortels en vruchten op

plaatsen waar ze ontbraken geplant werden ; zoowel in zijn eigen gebied

als in aangrenzende lijken, in Imlii:, op C'eilon en in de landen van den

Griekschen koning Antinchus en diens naburen bad liij gezorgd voor ge-

neesmiddelen ten Ijate van menschen on vee.

Eene verordening uit bet jaar '20 behelst uitvoerige bepalingen waarbij

het vangen en dooden van sommige dieren volsti'ekt verboden, van andere

slechts op bepaalde tijden toegestaan wordt. Hoe Acoka zelf voorging

met een voorbeeld te geven van een matig gebruik van dierlijk voedsel,

deelt liij mede in een ander plakaat. uitgevaardigd 12 jaar na zijne

kroning. «Vroeger", zegt hij, «werden in de keuken van koning 1'iya-

da.ssi dag aan dag hondei'ddnizenden van dieren voor don voi'stelijken discli

geslacht; thans echter, o|) het tijdstip waarop dit edict geschreven is,

^ In cilict V van Dellii enz. , waarbij liet dooden van sonimi^^e dieren volstrekt verboden,

van andere zeer beperkt wordt.

' Edict II van Girnar enz., waarvan de laatste en over 't algemeen beste vertaling te

vinden is bij Senart Inscriptions de Pijadasi ]>. I'i.

' Edict I van Giniar enz.; bij Senart ]i. Til.
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worden slechts drie dieren voor den disch gedood : twee pauwen en een

reebok, en de reebok niet eens vast. In 't vervolg zullen ook deze drie

dieren niet geslacht worden."

De ommekeer in de denkwijzen en liet gedrag des konings greep, volgens

zijn eigen getuigenis, plaats tien jaar na zijne kroning. ' Het stuk luidt

ongeveer aldus: »In vroeger tijd gingen de koningen op zoogenaamde

pleiziertochten uit ; de jaclit en andere dergelijke vermaken waren hun

genoegens. Maar koning Piyadassi is, in het elfde jaar na zijne kroning,

tot liet volmaakte inzicht {sambodhi) gekomen. Toen heeft hij den weg

van den Dtiarma ingeslagen, die daarin bestaat dat hij brahmanen en

asceten bezoekt en begiftigt, grijsaards bezoekt en van geld voorziet; in

het bezoeken der landzaten; in 't onderwijzen van den Dharma en in

't onderzoeken van den Dharma. Daarin is het dat koning Piyadassi in

later tijd het meeste behagen heeft."

Uit de bewoordingen van dit korte stuk laat zich niet met zekerheid

afleiden dat de ommekeer in 't gemoed des konings samenviel met zijnen

overgang tot hel Buddhisme. Evenmin wordt er in gerept van een of

ander feit waardoor de bekeering bewerkt of verhaast kon wezen. Het

is zeer wel denkbaar dat de vorst reeds 7 jaar vroeger zijne toevlucht

lot de '3 Kleinooden genomen had, zooals de Singhaleezen willen, al moet

men dan ook toegeven dal de bekeering zeven jaar lang hare uilwerking

gemist heeft. In de drie edicten van 't jaar 256 na 't N. geeft de koning

zelf op wanneer hij leekelidmaat geweiden was ; ongelukkigerwijs is het

getal aan iwijfel onderhevig, zoodat eene eindbeslissing nog niet genomen

kan worden. - In één opzicht levert het stuk het rechtstreeksch bewijs

' Ed. VIII, bij Seuai't jj. 1'Jü; de vertaling «diiiis Ie treizième auuce de raoii sacre" zal

wel eeue schrijffout wezen, want dasaxoasdhlmila kan dat bij geen mogelijkheid beteekenen.

' In de meermalen vermelde stukken van Sahasram en Rupnath verklaart Bühler (Indiau

Ant. 1877, p. 156) het twijfebclitige woord met 32;, Prof. Oldenberg (Voorr. Maha-W.

XXXVIII en Zeitsch. d. Deutschen Morgenl. Ges. 35, 473) met 2i. Is het laatste juist,

dau is A9oka eerst ongeveer vier jaar vóór zijn dood vormelijk overgegaan. Den twijfel, door

Prof. Oldenberg eii andere geleerden geopperd, of bedoelde edicten wel van Piyadassi zijn,

deelen wij niet; de gelijkheid van stijl en het zonderling gebruik van c/»/</rf/iyff, dat handtaste-

lijk met het even zonderlinge irii/iutlia-muta van edict XIII Khalsi overeenkomt, zijn o. i. afdoende.
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dat het Singhaleesche verhaal van de wegjaging der brahmanen door den

pas bekeerde, drie jaar na de kroning of het begin der regeering, eene

onwaarheid is. De bewoordingen van den koning zelven laten geen rede-

lijken twijfel aan zijne verdraagzaamheid in die dagen over ; zelfs van eone

begunstiging zijner geloofsgenooten boven andersdenkenden is geen spoor

in liet stuk te vinden: het tegendeel is waar. Trouwens, hoe verdraag-

zaam Piyadassi toen nog was, en hoezeer hij verdraagzaamheid bij zijne

onderzaten wilde aankweeken, blijkt ook uit een edict van dezelfde reeks

waartoe ook de twee vorige stukken behooren. ' Het luidt, niet weg-

lating van een paar regels aan het einde als volgt:

»Koning Piyadassi Dewanampriya eert alle secten, geestelijken en leeken;

hij eert hen met milde giften en met allerlei betoon van achting. Tocli

hecht hij niet zooveel aan milde giften en betoon van achting als daaraan

dat alle gezinten in innerlijke waarde mogen toenemen. Nu kan men op

menigerlei wijze in innerlijke waarde toenemen, maar de grondslag er van

in 't algemeen is behoedzaamheid in woorden, zoodat men zijne eigene

gezinte niet ophemelt noch eene andere laakt, of wel te onpas met min-

achting bejegent; integendeel men moet bij verschillende gelegenheden

andere gezinten eerbiedigen. Door zulks te doen, bevordert men het be-

lang zijner eigene gezinte , tei'wijl men jegens eene andere welwillendheid

bewijst. Door anders te handelen, benadeelt men zijne eigen gezinte,

terwijl men eene andere een ondienst bewijst. Alwie zijne eigene gezinte

ophemelt en eene andere laakt, doet dat zonder twijfel uit gehechtheid

aan zijne eigen gezinte en niet de bedoeling om zijne eigene gezinte te

verheerlijken. Edoch , door zoo te handelen , zal zoo iemand zijne eigene

gezinte slechts des te meer kwaad doen. Daarom is eendracht goed, op-

dat alle elkanders Dharma leeren kennen en gaarne daarnaar willen

luisteren. Dat inderdaad is de wensch van Dow;\n;1mpriya, dat alle ge-

zinten wel onderricht en god.sdienstig zijn."

Bij alle verdraagzaamheid ontbrak liet den koning in geeneiidecle aan

' EJ. XII CJirnar enz.; bij Seiwrt jj. 2l>:i.
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ijver voor zijn geloof, hetgeen vooral uitkomt ia eenen zeiulbrief auii ile

Congregatie. ' Daarin betuigt hij zijn eerbied en liefde voor den Buddha,

den Dharma en den Sangha, en erkent dat alles wat Buddha de lieer

gesproken heeft een evangelie is. Hij geeft aan de Congregatie te kennen

dat eenige godsdienstige werken, waaroniler ook een algemeen kort be-

grip der discipline en eene door den Buddlia uitgespi-oken zedepreek , door

de monniken en nonnen zullen geleerd en in het geheugen geprent worden

gelijk ook door de leeken van beider kunne.

Magadha's koning treedt hier op als beschermer, ja als regelaar des

geloofs, en ondanks allen eerbied voor de Congregatie schrijft hij voor,

welke boeken der lieilige Schrift door de geloovigen moeten bestudeerd

worden , zoodat liet al den schijn heeft dat hij zich in zeker opzicht boven

de geestelijkheid stelt. Aan brahmanen zou een verstandig vorst niet licht

zulk een )>wensch" te kennen hebben gegeven ; er is althans geen voor-

beeld van bekend. Men zou dus kunnen gissen dat de staatkunde niet

vreemd geweest is aan Piyadassi's bekeering , en dat hij , ora eene al te

invloedrijke geestelijke aristocratie als de brahmaansche te fnuiken, eene

secte begunstigde welke in gedweeheid en kruiperigheid niets te wenschen

overliet. ^ Dan, aan zulke gissingen zal zich geen geschiedvorscher wagen,

zoolang hem geen behoorlijk gestaafde feiten bekend zijn waaruit men

moet opmaken dat de Indische keizer om redenen van staat den Sangha

begunstigd heeft. Piyadassi's geheime drijfveèren zijn ons onbekend, en

het is niet geoorloofd hem gevoelens en denkbeelden toe te dichten.

Alleen zijne daden — en daarvan is weinig met voldoende zekerheid be-

kend — en zijne woorden mogen wij vrijelijk beoordeelen, en van deze

laatsten valt het niet te ontkennen dat ze soms een minder gunstig licht

op zijn karakter werpen. Alles behalve indrukwekkend is de toon dien

hij aanslaat waar hij spreekt over de verovering van Kalinga. Het eerste

' Coq). lusor. 97. Het stuk besat, jammer genoeg, geen aanduiding van 't regeeringsjaar.

" Uitdrukkelijk geeft de Buddlia aau de monniken de vergunning om in eene zaak die

tegen zijne eigene voorschriften indruischt 'den koningen ter wille te zijn;" Maliü-\V. 3, 3.
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gedeelte van het edict waarin van die gebeurtenis sprake is, moge hier

eene plaats vinden. '

»In het negende jaar na zijne kroning heeft koning Piyadassi Dewii-

nampriya zich Kalinga veroverd. Veel meer dan honderdduizend zielen

zijn dien tengevolge weggevoerd; een lionderdduizend zijn er gedood, en

even zooveel gestorven. Zoodra Dewandmpriya de tijding ontvangen luid

dat Kalinga veroverd was, heeft hij, waar de Dharma (gerechtigheid) zoo

erge scliade had geleden, zijne liefde voor den Dharma betoond en onder-

wijzing in den Dharma uitgevaardigd. O! wat had Dewanampriya een

berouw toen hij Kalinga veroverd had ! Want de gewelddadige dood , de

steifte en de wegvoering van menschen bij de verovering van een lanti,

dat nog nooit onderworpen was geweest, deden Dewanampriya pijnlijk

aan en bezwaarden hem"'. Verder worden de verschi'ikkingen van een

oorlog afgeschilderd.

Dat alles klinkt in den mond van iernand die zelf zoo'n verdelgings-

oorlog heeft laten voeren wel ietwat schijnheilig. Het einde van het

edict, waar op den meest zalvenden toon verklaard wordt dat veroveringen

door wapengeweld tot stand gebracht niet den naam van veroveringen

verdienen; dat alleen de overwinning door (of: van den) Dharma eene

ware verovering mag heeten, omdat alleen eene zoodanige waarde heeft

voor het hier en het hiernamaals, maakt geen gunstiger indruk. Do

verklaring, in dat zi'lfde stuk, dat men in verschillende rijken van Indië

en aangrenzende landen, zelfs van Antiochus, den üriekschen koning, en

nog vier andere koningen, namelijk Ptolemaeus, Antigonus, Magas en

Alexander, de lessen lu Dliarnia van kiining Piyadassi Dewanjlmjiriya

volgt, zal wel meer aan ijdi'lheid dan aan gebrek aan waarheidsliefde toe

' Ed. XIII van Girnar enz ; Scnart p. 308. Zoowel de uitgever der plateu als de ver-

taler hebben het woord athdwusdblHÜluaa (zóó te lezen) bij het voorgaande stuk getrokken

;

hetgeen taalkundig onmogelijk is en ten overvloede in strijd met het fascimilc van cd. XU
van Girnar. Bovenstaande vertolking wijkt ook anders in verscheiden bijzonderheden , doch

niet in hoofdzaken, van de door .Sennrt geleverde af.



316 KERKGESCHIEDENIS.

te schrijven wezen; tocli is ze weinig geschikt om ons een onbegrensd

vertrouwen in alwat de koning vei'kondigt in te boezemen.

In weerwil van de overdreven voorstelling, welke de Indische keizer

van den Invloed zijner vrome bemoeiingen geeft, mag men het voor ge-

wis houden dat hij ernstige pogingen in 't werk gesteld had om zijn

lievelingsdenkbeelden ook in andere rijken ingang te doen vinden, en wel

door het afvaardigen van gezanten en zendelingen. Tot de landen die op-

gesomd worden behooit ook Taprobane, zonder dat men uit de bewoor-

dingen kan opmaken of de overwinning van den Dliarma, bepaaldelijk In

Buddhistlschen zin, op dat eiland meer beslissend en luisterrijker was dan

elders. Hierin is trouwens niets wat ons bevreemden kan ; want de in-

voering van de heilleer op Ceilon dagteekent, ofTicieel, van 't jaar 18 na

Afoka's kroning , terwijl de reeks van plakaten , waartoe het zooeven aan-

gehaalde stuk behoort, niet lang na het jaai- 12 uitgevaardigd is.

De laatste levensjaren van Piyadassi werden vei-gald door huiselijke

wederwaardigheden. In het 29^'" jaar zijner regeering ' stierf de Sultane

favorite , Asandhimitra. Drie jaar later verhief de koning een kwaadaardig

schepsel tot den rang van voornaamste gemalin. ^ Deze dwaze vrouw,

prat op hare schoonheid, was ijverzuchtig op den heiligen Bodhiboom

,

omdat haar gemaal dien meer eer bewees dan haar, en zij liet zich door

haren wrevel zoover meeslepen, dat zij om den boom een soort van dorens

liet planten en zoodoende verkwijnen. ^ Wederom drie jaar latei', be-

taalde de doorluchtige heerscher den tol der natuur, na eene regeering

van 37 jaren. *

' Mahaw. 134; er staat niet bij «vau zijne regeering", doch dit moet bedoeld zijn, want

anders komt de rekening niet nil.

' In den tekst is natuurlijk mahesUte te . lezen. Vreemd is tassd-rakklid, hare bescher-

ming, door Turnour vertaald met «au altendant of his former wife". Een van beide: hi er

schuilt in die lettergrepen de naam Tissarakkhü (overeenkomende met Tishyarakshita , en nog

nauwkeuriger met Ti-chi-lo-cha , d. i. Tishyarakshü bij Hinen Thsang) ; üf de naam is ontstaan

nit een of ander bericht, waarin dezelfde woorden als in Mahaw. voorkwamen. 11e eerste

verouderstelliEg is nel de waarschijnlijkste.

' Met kleine afwijkingen komt dit verhaal ook voor bij de Noordelijken ; Bnrnouf Introd. 393.

' ]1it moet tusschen 231—236 geschied zijn.
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In de Noordelijke legenden speelt Tishyarakshita ook de rol van eene

Phaedra tegenover prins Dharnia-wiwardhana, bijgenaamd Knnala, ' den

zoon van Afoka en Padmawati. In de wei'kelijk sclioone legende van

Kunala wordt verhaald hoe Tishyarakshita voor haren stiefzoon In niinne-

gloed ontstak, hoe de kuische jonkman aan de verleiding weerstand bood,

en hoe de hartstochtelijke vrmnv din hure wraak te koelen eene helscho

list uitdacht. Zij be\verkt<> dat de deugdzame en alombeminde prins

,

terwijl hij in het kamp bij Takshagila lag om de opgestane stad Ie hi'-

dwingen, ^ door beulshanden van het licht zijner oogen beroofd werd,

overeenkomstig een order, schijnbaar van den koning afkomstig, maar in

werkelijkheid geschreven door de koningin die arglistig 't vorstelijk zegel

gebruikt had. Niet lang daarna kwam Kunala te weten dat zijne stief-

moeder de bewerkster van zijn ongeluk was, doch wel vei're van liaar te

vervloeken, wenschte hij haar niets dan goeds en schreef het wreede

noodlot, dat hem getrofl'en had, toe aan zijne eigene handelingen in een

vroeger bestaan. Hij verliet met zijne tederminnende gade, Kaficana-mala,

het kamp, en door haar geleid en al bedelende kwam hij na verloop van

tijd terug in de hoofdstad. Om zijnen droevigen staat niet rechtstreeks

aan zijnen vader te openbaren, liet hij zich door zijne trouwe gezellin

naar het paleis geleiden, en op het voorplein gekomen, in het holste van

den nacht, tokkelde hij de snaren zijner luit en hief een weemoedig lied

aan. De lonen drongen door tot het slaapvertrek van den koning, die

verra-st door de overeenkomst tu.sschen de stem van den zanser en die

van Kunala, onmiddellijk eenen dienaar afzond om te weten wie daar

gezongen had. De dienaar kwam terug met het bericht dat het i-en

arme blinde liedjeszanger was met zijne vrouw, doch de koning, als door

een bang voorgevoel gedreven, beval den zanger in zijne tegenwoordigheid

te brengen. De treurige ontknooping kan men zich voorstellen. Van

' Hij bad dezcii bijnaam te (laiikcii aan zijne scliounc oogen, welke op die vim den vogel

Kunüla geleken.

' JJe rol van deze stad i» even stereotyp als die van Waifuli ; de eerste verkeert steeds in

opstand en «onit dan door den j)rins belegerd; de laatste is altoos een broeinest van ketterijen.
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aandoening overmand, en ilaaina ontvlammende in woede, ontbood de

ongelukkige vader de snoode Tishyarakshita, om haar smadelijk te vei'-

stooten en de doodstraf over haar uit te spreken. Te vergeefs wendde

de edelmoedige Kunala alle pogingen aan om haar te redden: «handel

zooals eer gebiedt, en dood geen vrouw!" sprak hij. Zijne grootmoedig-

heid baatte niet, en Tishyarakshita werd tot straf voor hare wandaad

levend verbrand. '

De roman van Kunala vertoont in meer dan één opzicht eene treffende

overeenkomst met de ten deele verdachte geschiedenissen van de keizerin

Fausta, de gemalin van Constantijn den Groeten, en van Crispus, zijnen

zoon, gelijk die in het Constantinopel der 4''^ eeuw in omloop waren. ^

De overeenkomst is inderdaad zóó groot, dat het moeite kost, de gedachte

aan een nauw verband tusschen hot Indische en het Byzantijnsche ver-

haal van zich af te zetten. Daargelaten eenige trekken die aan het

Ramayana ontleend zijn, maakt de roman niet den indruk van in Indië

ontstaan te wezen. De gevoelens en aandoeningen der handelende per-

sonen zijn zoo menschelijk, in 't goede zoowel als in 't kwade, en enkele

denkbeelden zóó volkomen in tweestrijd met alles wat Buddhistisch heet, ^

dat men de bron van het verhaal buiten Indië, en vermoedelijk te Con-

stantinopel, moet zoeken; niet het minst omdat het uitsteken der oogen

eene welbekende Byzantijnsche gewoonte was. In afwachting van de

uitkomsten van nader onderzoek, mag men de legende van Kunala veilig

eene liefelijke verschijning noemen, mite men er bij voege dat zij als bouw-

stof voor de geschiedenis van Acoka niet de minste waarde heeft.

' Burnouf Introd. 403—413, ca 150; Vuy. des Pèl. B II, 155; ÏSran. 48.

' Gibbon nccline and Fall of the Koraau Emi)ire, hoofdstuk XVIII, laat zich daaromtrent

aldus uit: -Zij schrijven het rampzalig lot van Crispus toe aan de kunstgrepen zijner stief-

moeder yausta, wier onverzoenlijke haat, of \vier teleurgestelde liefde, in het paleis van

Constantijn het oude treurspel van Hippolytus en Phaedra hernieuwde"; en omtrent haar

uiteinde vertelde men dat Fausta verstikt werd door den stoom van eeu tot gloeiiiitte ver-

warmd bad ; hetgeen niet veel van levend verbrand te worden verschilt.

Jlen kan zich bezwaarlijk iets onbmldhistischers denkeu dan het feit dat Afoka, toen hij

Kunala bij dieus vertrek naar het leger zijnen zegen gaf, -tot de Godheid bad", in deze

woorden: -Moge de Godheid, die genadig is jegens den Meester, den Uharma en den Sangha,

alsook de voornaamste Rshi's (d. i. Heiligen) mijnen zoon Kunala beschermen"; Burnouf t. a. p.
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De laatste der tot nog toe ontdekte edicten van Afoka dagtoekenen

van 256 na 't N., dus \iit het laatste jaar zijner regeering. Daarin

openbaart de vrome koning gevoelen.", in welke de eene uitingen zal zien

van dweepzucht, de andere van waarachtigen . voor niets terugdeinzenden

geloofsijver. Die stukken toch, welke reeds meermalen ter sprake zijn

gekomen, ijeiielzon o. a. de verklaring dat Dewanampriya eerst na zijne

toetreding tot de Congregatie, iet-^ meer dan een jaar geleden, eenen

ijver ten toon gespreid had, die bij zijne slapheid als leek gunstig afstak.

Als blijk van dien ijver kon strekken dat hij de goden, tot nog toe in

Indië vereerd, had afgeschaft.

Niet zoozeer deze daad van geloofsijver, als wel de geheele toon en

zinbouw van bedoelde oorkonden geven den indruk dat 's vorsten geest-

vermogens gekrenkt waren. .Min of meer vertoonen al zijne plakaten

de sporen van een verwarden geest, maar de drie laatste stukken zijn

proeven van geraaskal. Er kan dus een goed deel waarheid vervat zijn

in onderscheidene Noordelijke overleveringen , waarin , in s|)ijt van de

romantische inkleeding en allerli'i raadselachtige uitdrukkingen, genoeg

dooi'schemeit dat de vorst op latcu'en leeftijd aan religieusen waanzin

leed en zoo buitensporig spilziek was, dat hij onder curateele moest ge-

steld worden.

In een dier berichten ' leest men: »Toen Acoka li4- jaar - oud was,

beloofde hij 1000 millioen gouds voor het geloof te offeren; toen hij 1.50

was, ontbraken nog lU millioun. Hij vergaderde de geestelijkheid en

' I.ebensb. 310. Eenc .iiidcrc Iczins; geeft Tilraii. 38, waar ile kleinzoou en regent Was:i-

wadatta heet. Sampadin wordt voor!;c9tcId als de zoon van Kunlla (o. a. Burnonf Introd. 427),

hetgeen onvcrcenigbaar is met de gegevens van den roman , want Knnala was bij 't huwelijlv

van zijn v.iJer met zijne stiefmoeder een jonge prins, en eene poos later, toen hem het

ongeluk trof, nog kinderloos, ofschoon gehuwd. In hoogstens drio jaar tijds groeit een kind

— verondersteld dat KuuOla na monnik geworden te zijn weer huwde en eenen zoon kreeg —
uiet op tot regent.

' Indien men, den wenk van TüranAtha opvolgende, een jaar als een half rekent, krijgt

men 57- Men zou daarin eene bevestiging kunnen zien van de opgave dat de koning op

2ljarigcn leeftijd aan de regccring kwam, want de duur hiervan was 37. De str.aks volgende

get<illcn zijn evenwel in strijd met deze onderstelling.
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maakte zich gereed om al zijne scliatten te verdeelen, doch door zijnen

kleinzoon Sampadin, die schatbewaarder was. daarin verhinderd, gaf iiij

slechts gestampte myrobalaan. Na met zijn minister Radhagupta beraad-

slaagd te hebben , schonk hij aan 'de geestelijkheid het geheele rijk. Nadat

lilj 117 jaar aan de Stiipa's des Meesters eer bewezen had, stierf hij en

wenl in den hemel wedergeboren."

Veel uitvoerigei- is hetgeen in de A(,ïoka-legende te lezen is en in uit-

treksel hier volgt. '

Toen A(?oka ten behoeve der religie en der geestelijkheid 960 millioen

gouds besteed had , werd hij ziekelijk en voelde zich mismoedig bij de ge-

dachte dat hij weldra zoude sterven. Zijn minister Radhagupta, hem zoo

neerslachtig ziende, vraagde eerbiedig: «Waarom, o Heer, is dat gelaat,

hetwelk, den Dagvorst gelijk, van te feilen gloed schittert om door uwe

vijanden te kunnen verdragen worden en de lotusoogen der vrouwen on-

weerstaanbaar tot zich trekt, met tranen bedekt?" De koning antwoordde:

»o Radhagupta, ik beween niet het verlies mijner schatten, noch dat

mijner heerschappij, noch het einde des levens; ik treur slechts, omdat ik

zal moeten scheiden van de Arya's. Ach, ik zal dan de Congregatie, die

alle deugden bezit en zoo geëerd is bij goden en menschen , niet meer

zien ; ik zal haar niet meer mijne hoogachting kunnen betoonen door haar

spijs en drank aan te bieden Het was mijn voornemen lOOO millioen

ten bate der religie te schenken en ik heb dat nog niet ten uitvoer ge-

bracht." Na zoo gesproken te hebben, zeide hij, in zich zelven gekeerd:

»Ik ga de (nog ontbrekende) 40 millioen bijeen brengen om mijne giften

aan te vullen", en straks ging hij goud en zilver zenden naar "t klooster

Hanenhof.

Op dat tijdstip was Sampadin, Kunala's zoon, bereids mederegent. Op

ile dringende vertoogen des ministers dat het hoog noodig was aan de

verkwisting van den ouden vorst paal en perk te stellen , verbood de mede-

regent den schatmeester, voortaan eenig geld aan zijn grootvader te ver-

Buruouf J.itrod. 426; vgl. Vov. des Pèl. B. II, 429.
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strekken. Afoka zomi nu bij cjebrek van gekl de gouden schotels, waar-

uit hij at . naar het klooster. Toen werd last gegeven dat hem voortaan

zilveren schotels zouden voorgezet worden ; dan ook deze liet hij naar den

Hanenhof brengen. Men gaf hom ijzeren schotels; ook deze waren niet

veilig in zijn handen. Eindelijk moest men er toe overgaan liem in aarden

schotels voedsel toe te dienen. De oude vorst gevoelde zich diep gekrenkt,

en daar hem nog eene schaduw van macht schijnt gelaten te zijn ge-

weest, riep hij zijne ministers en de vertegenwoordigers der burgerij bijeen,

en s])rak op diep bedroefden toon: ))Wie is er toch tegenwoordig koning

in het land?" Met allen niterlijken eerbied haastten zich de ministers

te antwoorden: »Gij, o Heer!" Maar de koning liet zich daardoor niet

verschalken. «Waarom zegt gij uit beleefdiieid eene onwaarheid.'" liep hij

uit; sik ben van de heerschappij vervallen", en, terwijl hij op eene halve

myrobalaan wees, die hij in de hand hield, ging hij voort: «Ik I)i7.it

niets meer waaiover ik als meester beschikken kan dan deze helft van

eene vrucht! Zoo dan, na eenmaal onbeperkt gezag in 't gansche land

te hebben uitgeoefend ; na in alle oorlogen gezegevierd , alle onlusten ge-

dempt , alle vijanden gefnuikt, en na de armen en ongelukkigen getroost

te liebben, leeft koning Acoka thans roemloos en in ellende".

Hij riep na deze woorden geuit te hebben iemand die in de nabijheid

stond en zeide: «Vriend, al ben ik van mijne maclit vervallen, wees zoo

goed, ter wille van mijne vi'oegere verdiensten, deze laatste order die ik

geef te volbrengen. Neem deze halve myrobalaan, het eenigste wat mij

rest; ga er meè naar den Uanenliof en bied haar der Congregatie aan.

Breng tevens mijnen onderdanigen gi'oet aan de eerwaarde broeders ov(;r

en zeg: «Ziet, waartoe zicii de rijkdoni \an den keizer van Indië thans

bepaalt; dit is zijne laatste aalmoes; verdeelt de vrucht onder u, zoodat

ieder een stuk er van nuttige".

De dienaar die met deze boodschap belast werd kweet zich van zijne

taak : bij bracht de halve vrucht naar liet klooster en overhandigde die

aan den al)t, die zich niet kon weèiiioudcn aan zijn gevoel van mee-

warigheid built te geven. «Wie is er", zoo ^[irak hij, «(lic ficcu aaii-

U '21



JiÜ'i KERKGESCHIEDENIS.

doening voelt bij een geval als zich heden voordoet? Acoka, de held

der Maurya's, dat toonbeeld van een milddadig vorst, hij, die eenmaal

alleenheerscher van Indië was , bezit thans niets meer wat hij het zijne

kan noemen dan de helft van een myrobalaan! Door zijne eigene onder-

danen van alle macht beroofd , kan hij niets dan deze helft van eene

vrucht geven om tegenover een verblinde en trotsche buitenwei'eld ge-

tuigenis af te leggen van zijne innige ovei'tuiging." Na deze verzuchting

stampte men de halve myrolialaan lijn en ieder der broeders op zijn beurt

nuttigde er van.

Terwijl dit in het klooster voorviel , had de koning zijne vraag aan

Radhagupta herhaald: »Zeg mij, waarde Radhagupta, wie is er heerscher

in het land?" De staatsman antwoordde, met blijken van diep ontzag:

»Heer, gij zijt de heerscher." »Welnu", riep de vorst, terwijl hij zich

met zichtbare moeite oprichtte en de blikken in de rondte wierp, «heden

vermaak ik aan de Congregatie van 's Heeren volgelingen de geheele uit-

gestrektheid van het land, van oceaan tot oceaan, uitgezonderd mijn

schatkist." De acte van schenking werd opgemaakt en bezegeld, en

nauwelijks was dit geschied, of de koning gaf den geest. Door de be-

moeienis van Radhagupta werd later het land wederom van de geestelijk-

heid los gekocht tegen betaling van de 40 millioen gouds, welke de

overledene nog zou geschonken hebben, ware hij niet in zijn voornemen

verhinderd geworden. '

Vergelijkt men de gegevens die wij aan deze legende te danken hebben

met de verklaring van Afoka dat hij lid van de Congregatie geworden

was, dan komt men tot de gevolgtrekking dat hij als monnik feitelijk

liet roer van staat niet meer in handen hield , lietgeen ook in de legende
,

al is het op andere wijze, gezegd wordt. Zijne daden, zooals wij die be-

schreven vinden, al mogen ze nog zoo sterk gekleurd zijn, beantwoorden

aan hetgeen men van iemand in ziekelijken geestestoestand verwachten

kan; ze beantwoorden aan de taal zijner laatste plakaten. Ook wat de

Bij Hiueu ïlisuug Vie 139 is het de küiiiug zelf die het land weder ialost.
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Singlialeesclie kninick mededeelt kan slechts strekken oin ons te versterken

in (Ie overtuiging dat d(! laalstu levcnsjai'cn van den maclitipMi iieersclier

raniir/.alig waren: liij moest, na zooveel vooi' 't ware geloof gedaan te

hebben, toezien dat eeno lii-litzinnige vrouw den Bodhibooni moedwillig

deed verdorren.

Ten slotte willen wij nog gewag maken van een aiidiT vi-rliaul. dat

klaarblijkelijk niet histoiisch is, maar eene fiibel, strekkende om bepaalde

gebeurtenissen op verbloemde wijze aan te duiden. ' Na de selienking

van de myrobalaan zou de koning op zekeren dag zich zoo woedend ge-

maakt hebben op eene slavin, die, door slaperigheiil overmand, eenen

vliegenjager op de voistelijke haml bad laten vallen , dat hij barstte van

toorn bij de gedachte dat eene geringe slavin zoo weinig ontzag toonde

voor hem, wien machtige koningen eenmaal de voeten gewasschen hadden.

Tengevolge van zijne kwaadaardigheid werd hij te Pataliputra als Naga

wedergebon? n. De eenigste ilie den Naga temmen kon was de Sthawii'a

Yafas, die zooveel op liet booze dier vermocht dat het niet meer vogels

en andere schepselen tot prooi nanj. Het gevolg -was dat de Naga zich

van voedsel onthield en stieif, om, naar men wil, onder de goden weder-

geboren te worden.

Hoeveel onzekers en dui.sters er in al ilii> berichten ook zijn moge, ze

komen alle hierin overeen dat de avondzon van 's keizers leven in eene

sombere rnist is ondergegaan.

De naam van Aroka straalt in allo Huddhistische landen met onver-

zwakten luister. i'M. van liet standpunt dc'i' kerk, heelt hij alli' aans])raak

op de erkentelijklii;id der geloovigen. Men heeft hem meermalen verge-

leken met C'on.stantijn den Groeten, en inderdaad zijn de punten van

overeenkomst talrijk en treilend, al zijn Ix'ide in talenten en staatsbeleid

op verre na niet op ééne lijn te plaatsen. Toch, hoe onbeduidend en

kinderachtig Dewin^mpriya Piyadassi ook is, vergeleken met den Romeinscheii

keizer, die met al zijne grooic; fouten een bekwaam veldovei'ste en krachtig

' Tiran. 39.

21*
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regent was, bij zijne geloofsgonooten heeft de eerste nog meer aansi)raak

op dankbaarheid dan de hiatste bij de Christenen. "Want Constantijn deed

weinig meer dan den machtigen stroom volgen; Agoka daarentegen be-

schermde eene leer wier aanhangers in zijn tijd nog niet zeei' talrijk

kunnen geweest zijn. Door zijne betrekkingen met vreemde landen heeft

liij zonder twijfel bijgedragen tot de verbreiding der leer, om niet te

zeggen den grond gelegd voor de i-eusachtige ontwikkeling van het alleen-

zaligmakende geloof.

HOOFDSTUK II.

Tweede tijdvak. Van Agoka tot Kanishka.

De pogingen van den vromen koning om door zendelingen naar ver-

schillende rijken in en buiten Indië zijne denkbeelden over Dliarma te

verbreiden, konden niet anders dan eene aanmoediging zijn voor de Con-

gregatie om zijn voorbeeld te volgen, en strekten in allen gevalle om haai-

den weg tot hare vreedzame verovei'ingen te eli'enen. Zij maakte van

de gunstige tijdsomstandigheden gel)i'uik om de heilleer onder Indiërs en

barbaren te verkondigen en ontplooide daarbij eenen ijver, welke met den

schitterendsten uitslag bekroond werd. In de drie eeuwen die Acoka van

Kanishka scheiden, waren niet alleen allerwege in Indië gemeenten ge-

sticlit, heiligdommen en kloosters verrezen, was niet alleen Ceilon geheel

vooi' het geloof gewonnen, maar was ook in Afghanistan, Bactrië, China,

de leer van den Buddha ingevoerd.

Het tijdvak dat wij thans gaan behandelen doet dus in belangrijk-

heid voor geen ander in de ontwikkelingsgeschiedenis der kerk onder, en

daarom is het dubbel te bejammeren dat de Noordelijke berichten zoo

onuitsprekelijk verward zijn. Zonder eenige weinige , doch bruikbare

gegevens in de geschriften der heidensche Indiërs, en zonder de hulp van

opschriften, gedenkteekenen en munten, zouden wij geheel in den blinile

moeten rondtasten.
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Bij den bajcit der Noordelijke berichten steekt liet geordende verhaal

der Singhaleezen over de invoering en bevestiging der leer op hun eiland

zeer gunstig af. Al doet het in buitensporigheid voor de Noordelijke

vertellingen niet onder, het neemt toch tot op zekere lioogte het onder-

scheid van plaats en tijd in acht. In de volgende bladzijden zullen de

deugden en gebreken der Singhaleesche geschiedschrijving van zelf in het

licht treden.

i. BEKEERING VAN CEILON. IIK APOSTEL MAUENDRA. DFAVaNaMPRlYA

TISHYA. DUSIITA-GilMANI. WATTAGaMANI. OPTEEKENING VAN HEN

CANON. OPSOMMING DER CANONIEKE BOEKEN. STAAT-

KUNDIGE OMWENTELING. WRSHABHA.

Kort vóór het Nirwana had de Heer voorspeld dat 236 jaar na die

gebeurtenis hi't licht des geloofs op Ceilon door Mahendra zou ontstoken

worden. ' Deze voorspelling werd stipt vervuld: hoe kon het anders?

Rij de nadering van het aangeduide tijdstip stelde zich Pater Mahendra,

op verzoek van zijnen superieur Tisliya Maudgaliputra en de broeders,

aan het hoofd van eene zending om de leer van den Buddha oj) Ceilon

te verbreiden. Alvorens evenwel den tocht te aanvaarden, begreep hij

een gunstiger tijdstip te moeten afwachten; hij voorzag namelijk dat de

oude koning Mutashva, die reeds 60 jaar geregeerd had, niet lang meer

zou leven, en aangezien hij vomiiit wist i\.\{ Mutasiwa's zoon en opvolgei'

DewamVmpriya Tishya lichter voor de nieuwe leer zou te winnen wezen

<laM diens stokoude vader, oordeelde hij het raadzaam de gi-oote reis uit

te stellen tot ile troonsbestijging van genoemden prins. Inmiddels besloot

hij, in gezelschap van di' overige leden dei' missie: de Patei's lUhlya (of

Iildhiya), Uttiva, Bhadra-sala, Sambala, den Uwi'i'keling Sumanas en den

leek Bhanduka, een bezoek af te leggen bij zijne moeder te Wedisa-berg. ^

' üipaw. 15, 71. Onze bronnen zijn kap. 12—17 vnii gcnoenulc kroniek; HuiMliiif^lioslK

in Sutta-W. 1, p. 318—.'US; Miiliüw. 8.i— l:iS.

' In .Mnliuw. Cctiva-bcrif.
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Gaandeweg bezoclit hij van plaats tot plaats trekkende zijne verwanten,

waarvoor hij zes maanden noodig had. Eindelijk ter stede waar zijne

moeder woonde fjekornen, nam hij met zijne gezellen zijnen intrek in den

door zijne moeder gestichten Wihara te Wedisa-berg.

Toen men daar ter plaatse eene maand vertoefd had, was de volle-

maansdag van Jyaislitha (Mei—Juni) aangebroken. Men kwam t(>r viering

van den Uposatha bijeen en beraadslaagde wanneer het tijd zou wezen

om den tocht naar Ceilon te ondernemen. Indra, de koning der goden,

die een levendig belang stelde in het grootsche plan , vei'voegde zich daar

bij hen en bracht hun in de eerste i)laats de blijde mare dat koning

Mutasiwa het tijdelijke met het eeuwige verwisseld had; vervolgens deelde

hij mede hoe de Buddha voorspeld had dat eenmaal de monnik Mahendra

liet geloof van den .lina op Ceilon zou invoeren en verbreiden; ' eindelijk

bood hem de heinelkoning welwillend zijn bondgenootschap aan.

Nu alle reden om langer te dralen vervallen was, maakte de Pater

met zijn gezelschap zich ijlings op om de hem opgedragen taak te ver-

vullen. Gelijk een troep ganzen verhieven zij zich in de lucht en bereikten

al vliegende nog op denzelfden vollemaansdag van Jyaislitha het eiland

,

waar zij op den berg Missaka - nederstreken.

Op dat oogenblik bevond zich Dewiinampriya Tishya, die eene maand

geleden voor den tweeden keer gekroond was, toevallig in het gebergte

op de jacht. Ten einde den koning in de nabijheid van den Pater te

lokken, was het noodig dat een god de gedaante van een damiieil aan-

nam, ^' en het kon natuurlijk niet missen of de koning moest, terwijl hij

' Vrij overbodig ; want als Mahendra de voorspelling niet gekend had , zon er geen zen-

ding uitgerust zijn. Wijders had Indra beter gedaan met die blijmare eerder mede te deelen,

want de oude koning was reeds eenige maanden geleden gestorven, en ])ewauamj)riya Tishya

gekroond, vour de eerste maal, in de tweede wintermaand; Dïpaw. 11, 14; 12, 43; de

tweede kroning geschiedde in Waicakha ; ald. 39. BnddhaghosUa spreekt maar van deze

laatste. Toevallig had de eerste kroning juist op hetzelfde tijdstip plaats als waarop Mahendra

op bezoek van zijne verwanten uitging.

- Tegenwoordig: Mahintale.

' Had A9oka gew-eten welk eene nuttige rol de goden in de sprookjes zijner gcloofsgenooten ver-

vulden en nog zouden vervullen, hij zou zich welliclit dubbel bed.acht hebben, alvorens ze af te schaffen.
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haastig liet voor hem uit vliichteiule vviiil vervolgde, de plek naderen waar

Mahendra gezeten was. Daar hoonlo liij zich eensklaps bij zijn naam

roepen: ))Hé Tishva , kom hier!" Niet gewoon zich zoo gemeenzaam te

hoeren aanspreken, en op hetzelfde oogenblik iemand met geschoren kiuln

ziende, die in gesclieurde lappen en een taankleurige pij gekleed was,

vniagde hij zichzelven af, wie toch wel de man mocht wezen die hem

zoo gemeenzaam dorst aanspreken, toen zijne nieuwsgierigheid bevredigd

werd door den vreemdeling, die zich op de volgende wijze bekend maakte:

Asceten zijn wij, ecdle Vorst, en volgers van den Heer der Wet,

Die deernisvol om uwentwil van Indie hier i;ekomen zijn.

Deze ontmoeting leidde tot een ernstig gesprek tusschen den vorst en

den monnik. Van lieverlede kwam zich het koninklijk gevolg, 40 duizend

man sterk, om de hoofdpersoneri scharen; Mahendra droeg toen eene

preek voor, en het onvermijdelijk gevolg was dat de vorst met zijn ge-

heelen stoet belijdenis des geloofs aflegde.

Den volgenden ochtend vroeg zond de koning een rijtuig om de weleer-

waarde heeren af te halen, doch het is overbodig te zeggen dat zij tlaai'-

van geen gebniik mochten maken. Zij zonden dus den koetsier terug

met de beleefde boodscliai) tlat zij spoedig zouden volgen. Daarop vlogen

zij snel als vogels door de lucht en streken neder ter plaatse waar het

Eei-ste Heiligdom, ten O. van Anuradhapura, staat; het is juist ter her-

innering aan die gedenkwaardige nederdaling, dat het heiligdom zoo ge-

noemd is geworden.

Middelerwij 1 had de koning bij zijn paleis eene feesttent laten opslaan,

•waar h\j in gezelschap van dn ministers, de koningin, de prinsen, prin-

sessen en vrouwen van den iiarem de eerwaarde gasten opwachtte. Toen

Mahendra en de zijnen aangekomen en met de verschuldigde eerbewijzen

ontvangen waren geworden , werd hun een keurig maal aangeboden, waarby

de vorst eigenhandig bediende. Na den maaltijd , kwam de koningin

Anuld met .500 staatsiedames hare opwachting maken. Daarop begon

Mahendra den Dharinu Ie verkondigen en zulke huiveringwekkende spook-
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geschiedenissen te vertellen, dat Anulil on hare 500 staatsie]ufiers den

eersten graad van heiligmaking bereikten.

Terwijl dit alles in het binnenhof voorviel, was buiten het paleis eene

groote volksmenigte samengesti-oomd. Nieuwsgierig geworden ten gevolge

van hetgeen de getuigen van de ontmoeting op den berg daags te voren

verteld hadden, gaven de stedelingen al luider en luider hun ongeduld te

kennen om de vreemde monniken te zien. De koning, ten einde aan

hiui liillijk verlangen te voldoen
,
gaf order dat men in de olifantstallen

op het voorplein zand zou strooien en voor de geestelijken zetels gereed

zetten, want de volksmenigte was te talrijk dan dat men er aan kon

denken ze in 't paleis te ontvangen. Zoodra alles gereed was, stapte

Mahendra naar het voorplein, nam den voor hem bestemden prachtigen

stoel in en predikte over de verschrikkingen der hel, waaraan hij de

verkondiging der 4 waarheden vastknoopte. De uitwerking zijner wel-

sprekendheid was zooals men kan verwachten: een duizendtal personen

bereikten den eersten gi-aad van heiligmaking.

De aandrang van belangstellemlen werd allengskens zóó groot, dat zelfs

de ruimte van het voorplein ontoereikend Ijleek. Men toog dus naar het

Nandana-park , ten Z. van de stad gelegen. Ook daar predikte de onver-

moeide apostel , met niet minder gezegenden uitslag, want ook nu bereikten

duizend personen den eersten trap van heiligmaking. Inmiddels was de

avond gevallen, en maakten de monniken reeds aanstalten om hun leger

op den berg weder op te zoeken , toen de koning hun den lusthof Megha-

wana tot nachtverblijf aanbood, welk heusch aanl)od w'erd aangenomen.

Den volgenden morgen kwam Tishya in persoon in den lusthof om te

vernemen hoe de Paters den nacht hadden doorgebracht en hoe hun de tuin

beviel. Op de verklaring van Mahendra dat de plaats hem zeer goed bevallen

was, maakte de koning er zich een genoegen uit, den lusthof aan de Con-

gregatie ten geschenke af te staan. De plechtige overdracht van het Megha-

wana — waar later het klooster Tishyahof of Grootmunster (Maha-Wihara) '

' De ligging hiervan vindt men op de kaart in K. Tennent's Ceylon II, 61P.
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ZOU verrijzen — g""ig vergezeld van eene gewelfli'se aanlbcviiip:. De

koning, aanvankelijk niet weinig onthutst door dit ongewoon natuurvcr-

üchijnsel, werd spoedig gerustgesteld, toen de apostel hem verzekerde

dat de aardbeving geen ander doel had dan om aan te "kondigen dat liet

geloof nu o]i het eiland vasten wortel geschoten had. '

Daags daarna predikte Mahendra, na ten hove het voormiddagmaal

genuttigd te hebben, op nienw in het Nandana-park; eveneens de daaraan-

volgende dagen . met dien gevolge dat In eene week tijds niet minder ilan

8000 en 500 per.sonen heiligmaking bereikten. Toen was het dat de koning

op de wijze als vroeger l)cs(dn'even de grenzen aanwees van het kerspel,

waar een Wihara ten hi'lioi've der monniken werd ingericht. Weldra

volgde de .«chenking van een ander heiligdom op Cetiya-hei g , hetwelk

met bijbehoorend kerspel ingewijd werd door Mahendra, op volleniaansdag

van Ashaiiha. juist ('('iie uraaTid nadat de apostel met ile zijnen voor "t e(M'sl

den vncl (Ijl li(;t eiland gezet hudilcn. (lp denzelfden dag werd ook prins

Arishta, benevens 55 andere personen van vorstelijken bloede, tot geeste-

lijke gewijd, waardoor het getal Arhats tot 62 steeg. '^ Dat tijilstip viel

samen met liet begin van den stillen-tijd.

De vier maanden van het regenseizoen werden door de monniken in

den Tishyahof op den berg van Tishya doorgebracht. Na de sluiting der

vacantie op vollemaansdag van Karttika gaf het hoofd der zending aan

Dewünimpriya Tishya zijn vei-langen te kennen om naar het vaste land

terug te keeren. De vrome koning die alles gedaan had wat in zijne

macht stond om den zendelingen te gerieven en te believen, en niet zijn

geheele volk zoo oprecht de ?> Kleinooden vereerde, ontveinsde niet dat

znik een verzoek hi'in eenig.szins bevreemdde en vraagde wat den I'atei-

toch bewoog de terugreis aan te nemen. Mahendi'a antwoordde: «Door-

luchtige vorst! wij hebben in langen lijd den Duddha niet aanschouwd en

' Naar IJipaw. 13, 39 vgg. gcbchieden er wel acht achtereenvolgende aanihevingcn, terwijl

Mahiiw. 106 van ccne aardbeving op acht verschillende plaatsen spreekt.

• Waaronder fil monniken; als C2«ti' moet men den kwcekcling Snmanas mede (tllcn
;

anders komt de rekening niet uit.
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gevoelen meer on meer behoefte aan iets wat wij i<unnen uanbiiliien en

anderszins vereeren." De schrandere koning bevroedde aanstonds wat (;r

haperde: er ontbrak nog een Stüpa met relieken van den Buddha!

Onnilddrinjk verklaardde liij zich bereid zulk een heiligdom te laten bouwen,

o|) eene ]ilek welke de Pater maar had uit te kiezen. Het kwam er nu

maar op aan, hoe men zicii de beuoodigde relieken zou verschaffen. Ook

in (leze behoefte werd voorzien: Mahendra vaardigde onverwijld den kweeke-

ling Sumanas af om van Acoka en den hemelkoning Indra eenige relieken

te verzoeken, ten behoeve van den op te lichten Stüpa. Sumanas kweet

zich met evenveel behendigheid als spoed van zijne heerlijke taak en

slaagde er in , nog op denzelfden dag , met den noodigen voorraad van

relieken terug te komen. Op eene gewijde plek, die in ver vervlogen

eeuwen door de Buddha's Kakusandha, Konagamana, Kacyapa en ^akya

bezocht was geworden, werden de dierljai'e overblijfselen bijgezet, en verrees,

overeenkomstig hetgeen de Gotamide vóór 236 jaren voorspeld had , het

klooster Thuparama. ' De grondlegging van den Stüpa werd opgeluisterd

door eene groote aardbeving en andere verschijnselen, welke de uitwerking

liaildeii dat 's konings broeder Abhaya met nog duizend andere personen

zich in de broederschap liet opnemen.

Terzelfder tijd gaf de koningin Anula aan haren gemaal den wensch

te kennen om de wereld te verzaken. Dien ten gevolge richtte Tishya

tot den hoogwaarden Mahendra het verzoek Anula in de orde der nonnen

op te nemen, doch de Sthawira antwoordde dat de monniken niet de

bevoegdheid hadden om vrouwen te wijden , en gaf daarom den raad dat

men zijne zuster, de prinses Sanghamitra, uit PÊitaliputra zoude ont-

bieden. De koning, in overleg niet zijne ministers, besloot nu Arishta

naar Acjoka af te vaardigen om diens toestemming te vragen tot de zending

van Sanghamitra en tevens tot de overbrenging van den Bodhi-boom.

' Genaamil naar deu bijbehooreuclen Stüpa ; voor de lisging zie E. Teiment t. a. p. Eeneafbecl-

diug van deze sierlijkste aller Ceilousche Dagobs treft men aau ia Journ. As. Soc, Berg. XVI,

VI. III, waarbij te vergelijken de beschrijving vau Knighton ald. 217.
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Prins Arishta reisde naar Mafraillui's hoofdstad en bracht, ilaar pekonien.

de boodschap van Tishya en ^falllndra over. Hoewel Acoka aanvankelijk

eenig bezwaar maakte, zwichtte hij ten slotte \oor den aandi-anp- zijner

dochter en gaf aan het tweolediir verzoek van zijnen vriend en hi-oeder

in 't geloof gehoor. Aan hi>t hoofd van een talrijk leger trok inj, eenen

tak van ilen heiligen homn niet zich voerende en Sanghaniitra niet de

nonnen begeleidende, nit zijne lioofdstad over den Windhya en door het

wilde woud van Dekkhan tot aan het strand der zee. Met tranen in de

oogen nam de vrome vorst afscheid van den dierliaren boomtak en staarde

het schip, hetwelk ile kostbare lading ' overbracht, nog lang met zijne

turende blikken na.

De intocht van den liodhi geschiedde op de plechtigste en luisterrijkste

wijze. Talrijke scharen, met den koning, diens vrouwen en kiiideren

voorop, trokken nit Ainn.'idliapura den lioom of tak tegemoet. De koning

ging voor, met kransen en imikweiken te olTeren, en de gansclie stad

prijkte in feestgewaad. - Kort daarop wei-d de koningin Anuia met hare

500 staatsiejufiers in de Orde der nonnen opgenomen en werd eene

lieilige. Ook prins Arishta nam met 50(1 makkers het gee.stelijk kleed aan. ^

Op deze wijze was in ern tijdsverloop van zes maanden de bekeering

van Ccilon voltooid, dank de voortvarendheid en wondermacht des apostels,

de vroedheid en vi-oomheid des konings en de goede gezindheid der

bevolking.

Eenigszins afwijkend is de lezing die Hiuen Thsang in Indië gehoord

liad. ^ Ceilon zou in de eer.ste eeuw na 't N. bekeerd zijn geworden

door Mahendra. Ai-oka's jongeren broeder, die, van vier andere asceten

vergezeld, door de lucht naar het eiland vloog om ei' liet liciit des geloofs

Namelijk ilcii tiik, want om zijne dochter bekoinnierde liij zich niet; dat was maar een

vrouwmensch.

» De Znidclijkc tak werd door Sanghamitrft te Meghawana geplant; Dipaw. 17, 20. Kenc

opsomming van plaatsen O]) C'eilun waar stekken van den Bodhi gepoot werden , kan de

belangstellende vinden Mahil-\V. l:il; Siit(a-\V. I, p. :!tO. Vgl. E. Tennent t. a. p.

Dat is voor de tweede maal, tenzij een andere prins van dieu naam bedoeld is.

' Voj'. des Pil. 15. I, 198; III, 140.
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te doen schijnen. De zending slaagde volkomen, en in korten tijd liouwdr

de bevolking allerwege kloosters, wier getal in de 7''*^ eeuw tot een

honderdtal gestegen was. Elders vermeldt dezelfde reiziger de bijzonder-

heid d;it Mahendra in zijne jeugd door verwaten trots, buitensporige

wo'elde en gruwelijke wreedheid de verontwaardiging der landzaten dermate

opwekte, dat zijn volle broeder Acoka zich genoopt zag hem te doen

o|)shiit(Mi. De gevangenis had op den prins eenen heilzamen invloed;

binnen eene week was hij een met wondermacht begaafde heilige geworden.

Hij ontvluchtte de wereld om als kluizenaar in de spelonken van het

gebergte te wonen. '

In een later Noordelijk werk - is, behoudens enkele trekken, het ver-

haal schier onherkenbaar geworden. Het komt hierop neer, dat zekere

koopman uit Indië eens — het was in de dagen van koning Acoka —
aan den koning van Ceilon , Asaua Siidiakosha, eenen houten Buddha

toonde, en bij die gelegenheid de geschiedenis van den groeten Meester

en diens opvolgers tot op ilen keikvader Zwart ^ vertelde. De vorst,

daardoor nieuwsgierig geworden om meer van het ware geloof te hooren

en den kerkvader te leeren kennen , zond eenen afgezant om den hoog-

waarden Zwart uit te noodigen naar Ceilon over te komen. Zoodra de

laatste deze uitnoodiging ontvangen luid , begaf hij zich met eene schare

van 500 volgelingen, met den afgezant op .sleejitouw, door de lucht en

daalde fluks aan het strand des eilands neder. Van daar trok hij onder

allerlei veelkleurige lichtverschijningen , en in gezelschap van den koning,

die hem te geraoet gegaan was, de hoofdstad binnen. Gedurende drie

maanden predikte hij het geloof en vervulde het eiland met Wihara's en

monniken , terwijl eene groote menigte schepselen in 't genot van de vier

trappen van heiligmaking gesteld werden.

' Aid. II, 423.

" Töran. 44.

= KAla of Krshi.m; ceii variant is Külika, ilic luidens I.ebeusb. 308 Taprobaiie bekeerde,

terwijl Carai.ia op Ceilon de leer verbreidde. Weiler een staaltje van de zucht der Buddliisteii

om van twee namen voor ewi en dezelfde zaak twee verschillende zaken te maken.
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Na met de verschillende redacties van het vei-haal kennis gemaakt te

iiebben. blijft ons over een oordeel te vellen over de mate van historische

waarlieid daarin vervat. Dat er onderscheidene trekken aan de werkelijk-

heid ontleend in de vertelling ingevlochten zijn, mogen we gernst aan-

nemen. In lateren tijd was het regel dat de zendelingen zich eerst van

de welwillendheid , en zoo mogelijk van den steun des vorsten trachtten

te veraekeren, alvorens hun bekeeringswerk onder het volk te beginnen.

Zij ontvingen een stuk gronds van den landheer om er heiligdomnieti op

te richten en zoodra slechts een kloo.ster, enz. bestond, placht zich om

zulk eene kern eene min of meer bloeiende gemeente te vestigen. Mindei-

sluw overleg dan wel noodzaak en ervaring schreef zulk eene gedragslijn

voor in landen waar vreemdelingen, gelijk zendelingen uit den aard der

zaak meestal zijn , rechtloos waren. In één punt komen de berichten

met elkaar overeen : dat de liekeering van Ceilon onder de regeering van

Aijoka hi'cft plaats gehad. Dit mag dus ais oen historisch feit worden

aangemerkt; al het overige spreekt zich zelve tegen en is eene stichtelijke

fabel, deels mythisch, en in znoveire betrekkelijk oud, misschien vóórliud-

dhisti.sch; deels dogmati.sch, en van nieuwer maaksel. Men kan dinir

willekeurige uitlatingen ' dergelijke dogmatische .sprookjes wel verminkrn

en verknoeien, maar men dwaalt als men meent dat een verminkt sprookji-

meer geschiedeni.s is, dan een onverniinkt. Na deze uitweiding keereii

wij tot de officieele kerkgeschiedenis, zooals die door de monniken van

Grootmimster is overgeleverd, terug.

Gedurende de veertigjarige regeering van Dewanampriya Tishya nam

het aanzien en de invloed <ler Kerk gestadig toe. Behalve de stichting

der kloosters van Tishya-hof en op den f'etiyaberg , den bouw vau den

Grooten Stüpa en de |ilanting van den iiodhi te Meghawana, worden aan

dien eersten geloovigen heer.scher van Ceilon andere vrome werken toege-

' Willekeurig , cii ilu» ongeoorloofd , is het bijv. Maheiulni's torlit door «ie liiejit als eene

bijkomende aardifichciit te bescliouwcii, u-aiit juist «laamp wordt lierhaaldelijk eo kctinrlijk met

opzet de nadruk frelejjd. Later zullen wc gelcgeuheid hebben op Mahendra en de viir aiidiri-

monniken, d. i. de vijf Indra's of Kucjika's (zie D. J, 324) terug te komen.
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selireven , o. a. tle Stitpahot (^Thüparama) , de Wihaia's van Tisliya-hof,

Wessagiri en Colaka-tissa.

Aflit jaar na den dood \an Dewanampriya Tisliya, die opgevolgd werd

dooi' zijnen liroeder Uttiya, overleed ook Mahendra, na een priesterschap

van 60 jaren, lli't lijk werd met al de eerbewijzen aan den grooten

apostel verscliuldigd aan den brandstaitel overgeleverd, en op de plaats

een Stiii)a ter bewaring zijner relieken opgericht.

Mahendra en zijne gezellen hadden uit Indië de volledige heilige over-

levering, namelijk het Winaya-Pitaka , de 5 bundels van het Sutta-Pitaka

en de 7 verhandelingen van het Abhidharma-Pitaka , overgebracht. Na

den dood van den apostel en van den uitnemenden Arishta werd de lijn

tier onvervalschte overlevering voortgezet door Tishyadatta. Kala-sumanas,

Dirgha-sumanas en andere leerlingen van Aiishta, en door hun geestelijke

afstammelingen tot in 't verre nageslacht.

Het nonnenklooster te Anuradhapuiu , welks eerste priores de heilige

Sanghamitra was. mocht zich ook in toenonienden bloei verheugen. Be-

halve dit gesticht scliijnt er ook een nonnenhuis te Rohana, althans

tijdelijk , bestaan te hebben. ' Even als de monniken, muntten de geeste-

lijke zusters in geleerdheid en vroomheid uit . en werd door eene reeks

van voortreffelijke leeraressen de ware overlevering voortgeplant.

Ue volgende heerschers van Ceilon traden meerendeels in de voetstaj)pen

\an Dewanami>n"va Tishya , zich verdienstelijk makende door den bouw

van kloosters en heiligdommen; geen hunner echter in die mate als

Abhaya Dushta-Gamani . d. i. Gamani de Slechte. - Deze heerscher, die zich

eenen weg tot den troon gebaand had door 32 vorsten uit den weg te

ruimen, staat te boek als de overwinnaar en opvolger van Elara, eenen

Tamilschen overweldiger. ' Deze Elara, na Asela, den zoon van Muta-

Dipaw. 18, 23.

'^ Dezen bijnaam zou iiij te danken iiebbeu aan eene daad van ougehoorzaamlieid jegens

zijn vader; Mabaw. 146.

' Dipaw. 18, 53; Mahaw. 155. TamiUche overweldiging is een chrouiscli euvel in de

gescUiedeuis van Ceilon; ze ging gewoonlijk gejiaard met achtcruitzetting van het Buddhisme.
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siwa en biooder van Dewanampriya Tishya gedood te hebben, b.ul, het

wordt erkend, 44 jaar in gcrechtiglieid geheerscht.

Gamani de Slechte heet aan 't bewind gekomen te zijn 136 (of 140)

jaar na de troonsbeklimining van Dewanampriya Ti&hya, die om en liij

250 V. Chr. gesteld kan worden Rekent men van dit laatste tijdstip at',

dan zal de aanvang van Gumani's regeering omstreeks 114 (of 104)

vallen, doch de officieele Singhaleesche datum is 161. ' Aan dezen

roemruchten vorst worden groote bouwwerken toege.schreven; het ka|illtcl-

huis Lohapras^da en de Groote Stnpa. - De berichten omtrent den Ixiiiw

dier heiligdommen zijn zoo verward en buitensporig, dat ze niet kinnim

opgesteld zijn dan ettelijke eeuwen na de datums voor die gebouwen o|i-

gegeven, ^ hetgeen niet wegneemt dat ze in zeker opzicht te belangrijk

zijn om ze met stilzwijgen voorbij te gaan.

Na de legging der grondslagen van don ürooten Stüpa, "* lietgeen op

15 Waifakha, den geboorte- en sterfdag des Buddha's, geschiedde, was

men na twee maanden zóiJvor gevorderd dat de kring van het liciligdmn

kon afgebakend worden, of, zooals iiot anders heet, de grondsteenen

konden gelegd worden; waarmede de inwijding van den heiligen kring

en de inplanting der steenposten zal bedoeld wezen. Bij die plechtigheid

waren Sthawira's uit alle ooiden van hidii- tegenwoordig: Indiagupla.

Priyadargin en andere, waaronder zeker niet de minst belangwekkend(;

personaadjes zijn: de Buddha , de Dharma en de Sangha zelven. Indra-

gupta moet zich Ijij die plechtigheid vei'drievoudigd , Citi'agupta zich vcr-

' Over de onmogelijkheid der cijfers toegekeml aan t'aknpdu, Mutasiwa en diens zonen

zie bijvcM. Vgl. Tnrnour .(üiirn. A.t9. Soc. Béng., VI, 731, waar ons verzekerd vvordl dal

de Singhaleesche tijdrekenkunde van 161 al' door getuigenissen van andere zijde bevestigd

wordt; jammer dat die schrijver verznimd heelt er bij te voegen, welke die getuigen zijn.

' üit laatste moet ecne tweede uitgave vau den reeds door Tishya gebouwden wezen; de

LohaprAsada werd later nog tweemaal gebouwd , door Saddhütisia eu (>i-Nfiga ; üipaw. 20, 4

;

22 , 30 ; van de herstelliugen siirckcn we niet.

* Uipaw. ia, 1; Mahiw. 105. Vgl. Knighton On the ruius ü1" Auuradliapura (Journ. As.

Soc. Heug. XVI, 220); de lyohaprislda zou oorspronkelijk 9 verdiepingen geliad hebben, ieder

met 100 cellen.

* Tweede uitgave.
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dubbeld liebben, want do eerste wordt in de opsoniniin^ diieniaid , de

laatste tweemaal genoemd. ' Als wij aan de opgaven der waarlieidlievende

jongere kroniek niet alle geloot willen ontzeggen, dan bi'uclit Indragupta

80 oftewel 8 dnizend monniken met zich; Mittanna kwam met 60 duizend

van de 100 duizend geestelijken die in den Apoka-lioF te Pataliputia

woonden; zoo was ieder Stliawira vergezeld van verscheidene duizenden,

maar Mahadewa stak toch allen de loef af; zijn gevolg bestond uit niet

minder dun 4 inillioen en 60 duizend geestelijken. Deze Mahadewa, al.

('iwa, beiioorde van den Kaiiasa te komen, want ieder weet dat iVIahadewa

daar troont: cdocli , hetzij bij vergissing of om de aardigheid niet al te

duidelijk te maken, laat de kroniekschrijver hem in een onbekend oord

1'aliawabhaga wonen, terwijl bij den Kaiiasa als Wihara aan Süryagupta

toewijst. ^

Uit dei'geiijke vc^i'telsels is met volkomen zekerheid op te maken dat

de vermelde gebouwen gernimeu tijd vóór de oudste kroniek al bestonden;

verder is er niets uit te leeren wat voor de geschiedenis van belang is.

Koning üamani de Slechte stierf na eene regeering van 24 jaar. Ge-

dui'ende een tijdsverloop van ruim 48 jaren werd de troon ingenomen

door elf heerschers, deels vreemde overweldigers, totdat Abhaya, bijge-

naamd Watta-üÉimani voor de tweede maal aan hot bewind kwam
,

volgens de ofticieele chronologie in 88, of, zoo men het tijdstip van De-

wanampriya Tishya tot uitgangspunt neemt, omstreeks 40 v. C'lir.

Onder Watta-Gamani nam de Congregatie een hoogst gewichtig besluit.

Tot nog toe namelijk was de tekst van den canon, alsook de commentaar

er op, de Attlia-katba, mondeling voortgeplant geworden; toen evenwel

begrepen de monniken, doordrongen van het besef lioi' vergankelijk al het

geschapene is, dat het nuttig ware de gewijde oorkonden schriftelijk op

' Citragufjta is v.iii elders welbekend als de grilBer of geheimsclirijver van do onderwereld

;

ook wordt hij wel eens met Yaiua, den rechter der dooden, vereenzelvigd. Misschien is het

oj) grond van die dubhele ([ualiteit dat hij tweemaal op de lijst staat.

' Een historische Sur)'agni)ta leefde na Arya Asanga, dus na 501) onzer jaailelling;

VVassiljew, B. 20".
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te teekenen en liieM tot dat doel eene vergadering. ' Meer dan dit ver-

meldt de oudere kroniek niet; de jongere daarentegen is veel uitvoeriger

en brengt de schriftelijke opteekening van canon en commentaar in ver-

l)aiid niet partijtwisten onder de broeders. ^ De prior van Grootmunster

(MabCi-Wihara), zekere Pater Maliatishya. was door het kapittel in ilen

l)an gedaan. Een der leerlingen die hem bleef aanhangen zocht zijne toe-

vlucht in 't onlangs gestichte klooster van Abhayagiri, waar hij welwillcini

ontvangen werd. Dit verbitterde de heiligen van Grootmunster dermate,

dat zij met de broeders van Abhayagiri geen gemeenschap meer verkozen

te hebben. Op eene of andere manier werden ook de monniken van het

nieuwe Zuiderklooster in den strijd gewikkeld. Dit leidde tot de scheuring

(en: secte) der Dharmarucika's. en hieruit vloeide voort dat er eene kerk-

vergadering gehouden werd, want bij elke scheuring behoort eene synode;

elke scheu)- moet gelapt worden. Daar was het dat er besloten werd den

cauiin op te schrijven. Aangezien de gee.stelijken van Grootmunster en

ilie vaji Abhayagiri nog eeuwen lang als vijandige secten tegen elkander

bleven over.staan, is liet moeilijk te begrijpen hoe het zoo belangrijke be-

sluit van beide partijen kan zijn uitgegaan, en zou men, ook zonder

andere gegevens, mogen veronderstellen dat alleen de Grootmunstersche

partij op de vergadering vertegenwoordigd was.

Wij kunnen nog een stap verder gaan. In eenen commentaar op don

Mahawansa ^ wordt verteld dat dr Alihayagirianen het 5''" boek van 't

Winaya-Pitaka ^ van de vier overige scheidden, omdat zij zich stipt aan de

oude leer wilden houden , weshalve zij den naam van Dharmarucika's ^

aannamen. Weet men dat do oude Noordelijke canon ook vier , niet vijf,

afdeelingen in den Winaya onderscheidt, en bedenkt men dat olke canon

in verloop van tijd pleegt aan te groeien, niet te slinken, dan is er alle

' Dipaw. 20, 20; Bigandet II, lU.
' Mahlw. 207.

' Turnoar, inleiding op zijne uitgave ilicr kroniek, p. Cl.

'
J)c titel daarvan is Pariwfira.

'
I). i. zij die in den Dharnia )>cliagcn hebben.

II -22
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reden om te gelooven dat de Abhayagirianen, die de toevoeging van den

Pariwara als eene nieuwigheid bestreden , rechtmatig aanspraak hadden

om voor nog rechtzinniger of oudgelooviger door te gaan dan hun felle

tegenstanders. De Pali-canon , zooals wij dien tlians kennen en reeds in

de 5'^" eeuw bij Buddhaghosha aantreffen, sluit den Pariwara in zich; is

bijgevolg de canon van één enkele partij of secte der Ceilonsche geeste-

lijkheid, de Mahawiharanen , en kan dus niet zijn vastgesteld of opge-

teekend met medewerking der overige jiartijen op het eiland. '

Men kan er van verzekerd zijn dat alles wat van de aanleiding tot de

kerkvergadering en de opteekening van don canon verteld wordt, zoo niet

verzonnen, dan toch verdraaid is, want het is afkomstig van ééne partij.

Het wantrouwen in alles wat van zulk eene zijde komt is meer dan ge-

wettigd, als men let op den oninogelijken officieelen datum van bewuste

vergadei-ing, namelijk 454 jaar na 't N.. dus 89—88 v. Chr. Maar in

dat zelfde jaar besteeg, evenzeer naar ofücieele rekening, Watta-Gamani

den troon, de koning die het klooster van Abhayagiri stichtte. Tegelijker

tijd derhalve werd dat klooster gesticht, brak de twist uit en had de

opteekening der canonieke boeken plaats. Alvorens in eenige beschou-

wingen omtrent den Zuidelijken, nauwkeuriger gezegd: Grootmunterschen

canon te treden, zullen wij de geschiedenis van Watta-gamani voortzetten.

Deze koning staat te boek — we hi'bben het ])unt zooeven aange-

roerd — als stichter van het klooster te Abhayagiri. Dit heiligdom stond

op dezelfde plek waar eeuwen vroeger de koning Pakundaka of Pandukabhaya,

die van omstreeks 370—300 v. Chr. moet geregeerd hebben , een klooster

voor ile Nirgrantha's of naakte Jainamonniken had laten bouwen. - Het

is opmerkelijk dat Watta-gamani het broederhuis van Abhayagiri heet

Wanneer men ilns van de Zuidelijke overlevering spreekt, dan is die uitdrukking cum

grano salis op te vatten ; eigenlijk is ze de eenigste overgeblevene van de versehillcnde Ceilonsche

redacties.

' Mahaw. 203, 206. Dipaw. 19, 14. Hiermede in strijd is wat Knighton zegt Jouru.

As. Soc. B. XVI, 232, waar ook vermeld wordt dat de Dagob daar ter plaatse oorspronkelijk

405 voet hoog was — tamelijk apoeryph. Tegenwoordig is da hoogte 240 voet.
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gevestigd te hebben op de plaats waar de Nirgrantha Giii (il. i. Berg)

verblijf' liield, aan welke omstandigheid het klooster zijnen naam van

Abhayagiri zou te danken hebben. Het verband tnsscben Abliava, d. i.

veiligheid, vreedzaamheid, en de Jaiiva's wijst zich van zelf aan, want

deze monniken zijn steeds Ijij uitnemendheid de voorstanders van vreed-

zaamheid jegens alle schepselen geweest en verheugen zich in het bezit

van eenen Heilige, die den beteekenisvollen naam van .Ibhayada, schenker

van veiligheid, draagt. Het Jainaklooster op den Abhayagiri zal dus

w'el van den beginne af zoo geheeten hebben, en onder Watta-ganrani

,

of wien dan ook, aan de oude bezitters ontnomen wezen om de broeder-

schap der Qakyazonen in 't genot er van te stellen. In de geschiedenis

van den twist tusschen de Ijewoners van Grootmunster en Abhayagiri

schuilt vermoedelijk nog iets anders dan wat de partijdige kronieken

oorbaar achtten te vertellen. Wat hiervan ook zijn moge, we hebben

in de verdraaide «overleveringen" aanduidingen genoeg van het liestaan

van verfoeilijke ketters, bepaaldelijk Jaina's, op Ceilon kort vóór den aan-

vang onzer jaartelling, en tevens daarvan dat de Jaina's eerder op het

eiland gevestigd waren dan de (jlakyazoneii. In de oudste Buddhistische

geschriften is dan ook trouwens nooit eenige toeleg te bespeuren om het

feit. dat het .lainisme ouder is dan het Buddhisme, te verduisteren.

Wij hebben tlians nog stil te staan bij de berichten der kronieken

nopens den canon en de opteekening er van. De 3 Pitaka's, zooals die

thans voor de geheele Zuidelijke Kerk gelden, en bereids in de 5''" eeuw

na onze jaartelling dooi' de secte der Mahawiharanen erkend werden, zijn

opgesteld in het zoogenaamde Pali, een Indisch dialekt, welks plaats nog

niet met volle zekerheid is aangewezen en waarvan alleen zooveel vaststaat

dat het niet de taal van Acoka of het rijk van Magadha was. Desniettemin

is het geenszins ondenkbaar dat eene redactie van gewijde teksten in

't Pali ten tgde van Afoka bestond en , op welke wijze dan ook , op Ceilon

kwam met de eerste zendelingen. De commentaar, de Attha-katha, was

in het Singhaleesch , en kan dus in difii vonu niet van het vaste laml

overgebracht zijn. De eenvoudigste manier om zich van de zwarigheid af

22*
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Ie inakon i.s, lo veronderstclleii dat do stof van d(>n coiuinentaar uit Iiidii';

afkomstiff was, doch later verwni'kt wei'd op li(?t eiland, iloor wie dan

ook. Buddhaghosha ' verklaart dat bedoelde commentaar, die behoorlijk

goedgekeurd was op het l^'', 2''= en 3''-' concilie, door Mahendra ten

behoeve van de eilanders in de landtaal was overgezet. Daargelaten

dat de overzetting van de heilige boeken zelven onvergelijkelijk nuttiger

zou geweest zijn, — want deze strekten ten behoeve van het eeuwig

heil der schepselen, wat men van den commentaar niet kon zeggen —
is het eerste gedeelte van 's mans Ijewering uit den duim gezogen , en

daarom iieeft het tweede niet het minste gezag, zoolang het niet van

elders gestaafd wordt. Eenigszins bevreemdend is het ook dat die com-

mentaar spoorloos in Indië verdwenen was, zoodat de Mahawansa ^ zekeren

Pater Rewata, die in den aanvang der 5''" eeuw na Chr. in Indië geleefd

zou hebben, de volgende woorden in den mond legt. »Hier (op het

vaste land)" , sprak Rewata tot den vermaarden Buddhaghosha, »is alleen

de tekst van den canon overgeleverd; de commentaar is hier niet: wijders

ontbreken hier onderscheidene polemische werken van bei'oemde meesters.

Die commentaar, onberispelijk en thans nog op Ceilon in gebruik, is

opgesteld in het Singhaleesch door Mahendra, na raadpleging van hetgeen

door den Buildha geleerd is, en van de redekavelingen die Qariputra en

andere in vers gebracht hebben."

De strekking van al die berichten is kennelijk , het geloof ingang te

doen vinden dat èn de geheele canon èn de commentaar, in de redactie

van de secte van den Maha-Wihara , vastgesteld was op drie achtereen-

volgende concilies, en dat er op de kerkvergadering onder Watta-gamani

geen tittel of jota aan veranderd behoefde te worden of werd , zoodat men

bij die gelegenheid alleen maar de wettig en onveranderlijk vastgestelde

teksten had op te teekenen. Voor de juistheid van het bericht dat de

opteekening toen plaats had, kan niemand instaan, evenmin als men

' Turnour Jouru. As. Soc. Beug. VI
, 510.

^ Kap. 37.
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eenig afdoend bewijs van het tegendeel kan aanvoeren, üe inhoud der

gewijde boeken mag hier geen onderwerp van onderzoek uitmaken; we

zullen ons bepalen tot een algemeen overzicht van de hoofdafdeelingen

des canons en hare titels.
'

Op grond van hetgeen in 't aanhangsel op den Culla-Wagga over het

eerete concilie opgeteekend staat en boven werd medegedeeld , nemen wij

aan dat de op schrift gebrachte caiKui in de eerste plaats de 5 boeken

van den Winaya - bevatte, en wel iu elen vorm waarin wij ze thans

nog bezitten.

Van het Abhidharma-Pitaka zwijgt het canonieke verslag der eerste

kerkvergadering. Eén der boeken van dit Pitaka hebben we vermeld

gevonden bij gelegenheid van het 3'''^ concilie te Pataliputra , en naardien

de 7 werken, ^ waaruit deze afdeeling der Schrift bestaat, in aantal en

voor 't meerendeel ook in titel overeenstemmen met de oude Abhidliarma's

der Noordelijken, mag men het er voor honden, dat de bestaande Pali-

redactie dezer werken tot Watta-gaiuani (ipklimi. Hoeveel onder ze zijn,

maakt hier geen punt van onderzoek uit.

Veel moeielijker is het tot een besluit te komen ten aanzien van 't Sutta-

Pitaka , want over hetgeen hiertoe te brengen is , waren de Doctoren dei-

Kerk liet oudtijds volstrekt niet eens. Geen wonder, want de meest

ongelijkslachtige geschriften komen als onderdeelen van dit omvangrijke

Pitaka voor. Een van de normners bijv. behelst eene uitvoerige verklaring

van 'i'.i Sutta's, en het spreekt van zelf dat men een uitleg op Sutta's kwalijk

oiidiT lil' niliiick Sutta's kim rangscliikken, onvei'scliillig of men .siilld

opvat iu di'U zin vau 't Sanskrit sütni, regel, stelregel, of van sülda,

goede rede, schoon woord, evangelie. Voorts treft men eenige nommers

' Later zullcii wij trachten de punten van overeenkomst en verschil, welke de oude

Noordelijke canon ten opzichte der indceliug en der titels oplevert, in 't licht te stellen.

' PnUimoksha en Sutta-Wibhanga; Maha- en Culla-Wagga; 1'ariwfira. Het laatste boek,

een soort rémmé der vier eerste, werd door de Abhayagirianen verworpen. Het bovenstaande

overzicht geldt uitsluitend den canon der Mahuwihtlranen.

' Uhainuia-Snngatii; Wibhanga; de verhandeling Knthüivallhu ; l'ucgala-pannatli ; Dhfitnknthfi

Yamaka ; de verhandeling over de l'atthlna's.
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aan, welke verzamelingen van liederen behelzen; dat zijn sukta's, geen

sutra's. Kortom, verschillende afdeelingen van 't Sutta-Pitaka behooren

naar vorm en inhoud niet bij elkander.

Luidens den Culla-Wagga omvatte het Sutta-Pitaka, van den aanvang

af, zooals liet onder voorzitterschap van Kafyapa den Grooten door Ananda

werd opgezegd, 5 verzamelingen of bundels, ' en door Bnddhaghosha wordt

dit zoo uitgelegd dat de 5'''' verzameling — geheel in strijd inel liet

indeelingsbeginsel in di; vier vorige bundels waar te nemen — eenvoudig

een alomvattende titel is voor i5 (jenres van werken; te weten : i. Khud<laka-

Patha, kleinere stukjes in dicht en ondicht; 2. Dhammapada, eene bloem-

lezing van zedekundige verzen; 3. Uduna, lyrische uitboezemingen van den

Gotamide; 4. Itiwuttaka, uitspraken of spreuken van den Meester; 5. Sutta-

NipAta, leerdichten; G. Wimtoa-watthu, geschiedenissen van hemelsche

verblijven; 7. Peta-watthu, spook- en duivelgeschiedenissen; 8. Thera-gatha,

liederen van monniken; 9. Tiierigatha, liederen van nonnen; 10. Jataka,

dierfabelen en vertelsels; 11. Niddesa, een commentaar op Sutta-Nipiita

door Cariputra; 1'i. Patisanibliida, over de begaafdheden der heiligen;

13. Apadana, legenden; 1-4. Buddha-Wansa, genealogie der 24Buddha's;

15. Cariya-pitaka, kort verhaal van de verdienstelijke werken van den

Buddha in zijn Bodhisatwa-loopbaan. ^

Ten opzichte van deze indeeling nu openbaarde zich bij de Doctoren

verschil van gevoelen. Sommige beweerden dat de 12 eerste nommers

' Uigha-Nikaya (verzameling van langere Sutta's, leerredenen van den Meester); Majjhiraa-N.

(verzameling vau middelsoort dito); Samyulta-N. (van bekuopte?); Anguttara-N. (van geraengdeu

inhoud); Kliuddaka-N. (verzameling vau kleinigheden, die toevalligerwijs verreweg het grootste

gedeelte vau de Schrift omvat). Fa Hian noemt de deelen des canons, vermoedelijk der

Mahi9asakasecte op Ceilon, Agama's, zooals de Noordelijkeu doen; Travels 105. De taal dier

boeken noemt hij Fan , waaronder de Chineezen het Sauskrit verstaan ; het is niet onwaar-

schijnlijk dat de reiziger het onderscheid tusschen Sauskrit en Pali over het hoofd zag; het

bewijs evenwel ontbreekt. Ook is het nog niet bekend of de boekeu door hem aangeschaft

tot den canon der Mahawiharaueu behoorden.

» Het behoeft geen betoog dat de N°'. 8, 9, U en 1-1 bij geen mogelijkheid als »het

woord van den Buddha" kunnen beschouwd worden — behalve in mythischen zin. Niettemin

noemt Bnddhaghosha dat alles flinkweg «woord vau Bnddha" (buddhawaomiam).
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tot den Abhidharma bolioorden, terwijl andere staande hielden dat alle

15 onder de Sutta's moesten gerangschikt worden. ' Nu zou men over

de rechte plaats van de 12 onderafdeelingen niet hebben kunnen twisten,

ware men het niet ei' over eens geweest dat ze in allen gevalle tot den

canon behoorden, en in zooverre mag men zich op dat verscliil van ge-

voelen onder de Doctoren beroepen ten bewijze dat bereids vóór Buddlia-

ghosha (i^O na Chr.) de nog thans geldende canon vastgesteld was.

Ofschoon men de meeste der 15 soorten van werken ^ ook bij de

Noordelijken terug vindt als bestanddeelen van het Sütra-Pitaka , is het

toch twijfelachtig of die indeeling de oudste i.<. Zoowel de Zuidelijken als

de Noordelijken kennen namelijk eene andere verdeeling der Schrift in

Anga's, onderdeden. De Singhaleezen tellen 9 Anga's: Sutta, Geyya,

Weyyakarana , Gatha, Udana, Itiwuttaka, Jataka, Abbhuta-dhamma en

Wedalla. Sutta is hier dus een onderdeel, niet de alles omvattende be-

niuiiing, hetgeen het toch moest zijn, wilden de 8 overige Anga's deel

uitmaken van 't Sutta-Pitaka. Ons voorbehoudende op de klassificatie der

heilige boeken terug te komen bij 't behandelen van den ouden canon der

Noordelijken, zullen wij tiians den druail der gebeurtenissen op Ceilon,

vooi-zoover die met liet lot der Congregatie in verband staan , weder

opvatten.

Watta-gimani werd opgevolgd door zijnen zoon Mahatishya; deze door

een zijner broeders, welke in de geschiedenis bekend staat onder den naam

van Nèga den Roover, en als echte roover 12 jaar lang huis hield. Kr

wordt verhaald dat liij iH Wihura's vernielde, uit wraak, omdat de mon-

niken indertijd toen hij als vagebond leefde, geweigerd hadden hem huis-

vesting te verleenen. ^

Een der nazaten van Watta-güniani, Amanda-gimani, anders genaamd

Abhaya, die ongeveer 95 jaar na den dood van eerstgenoeinden vorst,

dus in de eerste eeuw onzer jaartelling den troon beklom, verbood hi'l

Baddhaghosha bij Childers Pali Dict. 282.

' Of 10 , aU men de Sutta'» der drie eerste bundels als afzonderlijke soort rekent.

' Mali&ff. 208; vgl. Dtpaw. 20, 24.
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(looden van levende wezens over de gelieele uitgestrektheid van Ceilon.

Ook liet hij allerwege verschillende soorten van nuttige heesters planton,

waaraan hij zijnen bijnaam van Amanda, d. i. castoi'olieplant , zou te

danken hebben. ' Welke uitwerking ten goede het uitgevaardigde verbod

anders ook moge gehad hebben, de welwillende koning zou ondervinden

dat plakaten niet voldoende zijn om de boosheid van 't menschelijk liart

uit Ie roeien, want hij werd dooi' zijn eigen broeder Kanirajanu of Kani-

janu-Ti.shya vermoord. - In dergelijke voorvallen is de geschiedenis van Ceilon

maar al te rijk; ze is eene eentoonige aaneenschakeling van verwanten-

moord, doodslag, roof, ontucht, bitteren sectehaat , afgewi.sseld met de

opsomming van kloostei-s, tempels en andere heiligdommen door vorsten,

vorstinnen en groeten gesticht.

Na den dood van Amanda-gamani volgden tijden van woeling, waarover

de oudere kroniekschrijver heenglijdt, niet zoozeer misschien omdat hij de

schandalen wenscht te bemantelen, als wel omdat die staatsgebeurtenissen

voor hem van weinig belang waren, behalve voorzooverre ze don bouw

van kloosters enz. onmiddellijk raakten, en met het bouwen ging men vrij

ongestoord voort. Hij vindt liet daarom, van zijn standpunt, wel der

moeite waard te vermelden dat koning Cubha, een portierszoon, het naar

hem genoemde Cubha-klooster, voorts het fraaie Wilwa-klooster en onder-

scheidene cellen liet bouwen, doch niet dat deze portier en portierszoon

zijnen meester, den koning Tishya Yacolala had omgebracht, zooals wij

in <le jongere kroniek lezen. •' Ook kan men alleen uit deze latere bron

het bericlit putten dat C'ubha op zijne beurt afgezet en vermoord werd

door Wrshabha, die in vroomheid en goede werken, in den vorm van

gebouwen en geschenken aan de geestelijken, zijnen voorganger nog over-

trof. ' Deze Wrshabha was een man uit de liefl'e des volks, die reeds

• Dïpaw. 21, 37; Malmw. 215.

" Mahaw. 215; in Dipaw. 21, 38 wordt van ilen moord niet gerept.

' Dïpaw. 21, 47; Mahfiw. 218.

» Gedurende zijne 44jarige regcering vierde hij tellieu jare het Wai9fikha-feest, waaruit men

geneigd zou zijn op te maken dat het feest anders niet zoo regelmatig placht gevierd te worden.
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onder Yacolala de vaan des ojn-oers ontrold luid. De zonderlinge voor-

stellina; ' van dien opstand gegeven is in korte trekken als volgt.

Er bestond eene voorspelling dat iemand van den naam van Wrsliablia

eenmaal koning zou worden. Daarom gaf koning Yacolala liet hevel dat

alle mannen np hel eiland welke dien naam droegen moesten uitgeroeid

worden. Oiidei' degenen die in <le termen vielen om afgemaakt te worden

behoorde ook zeker man uit liet ras der Landiakarna's. - Door zijn oom

en moei gewaarschuwd, ontsnapti» hij met hunne hulp aan een wis ver-

derf door eene schuil|)laats te vinden te Grootmunster. Toen eerst kwam

onzen Wrshabha de bewuste voorspelling, die hij nog niet kende, ter

oore. Hij vatte moed, waagde eenen opstand aan te stoken en stelde

zich aan het hoofd van eenige kloeke gasten, met wier Inilp hij zich van

verscheidene doipen meester maakte. Na eerst tegen Yagolala en vervolgens

tegen Cubiia den kaïnn tien jaar lang volgehouden te hebben, had liij

eene voldoende macht onder zijne bevelen om naar de hoofdstad op te

rukken, ze in te nemen, Cïiblia in het paleis te dooden en het koninklijke

zonnescherm zich isoven het lioofd te laten houden.

Het is gemakkelijker te bevroeden dat de kroniekschrijver, met of zon-

der opzet, eene verkeerde voorstelling der gebeurtenissen geeft, dan de

ware toedi-acht der zaken te ontdekken. Uit zulke gebrekkige gegevens

den aard en omvang der omwenteÜTig te willen bepalen, ware een ijdel

pogen ,
gelijk het doelloos is zich te verdiepen in gissingen in hoeverre

de geestelijkheid in al die beroerten de hand heeft gehad. ' Naar den

schijn te oordeelen , hield zij zich onzijdig en was zij iederen heerscher

evenzeer genegen, mits hij zirli verdienstelijk maakte jegens de i'eligie en

de Congregatie. Den bloeienden staat der religie en het aanzien der

geestelijkheid in de dagen van Wrshabha mag men afmeten naar d(!

goede werken waardoor deze vorst zich eene eervolle vermelding in de

' Mahdw. 219.

Vermoedelijk een sj'nonicm van Mltangn , d. i. Paria; immers lambalcarHa en mdlamjn

bcteekencn beide ook /olifant".

' Lezenswaardige beschouwingen over de omwenteling geeft Lassen Ind. Alt. II, 101 "j.
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kronieken van Grootmunster verwierf. Hij liet tien Stüpa's bij den \Vi-

liuiii op Cetiya-berg bouwen, alsmede eenen Wiliara bij het klooster Aic-

warya-hof en een kapittelhuis. Overal op het eiland werden de vervallen

kloosters hersteld; hij voorzag in de behoeften der monniken door te

zorgen voor hun huisvesting en deksel. De Stüpa-hof werd verrijkt met

eene kapel, en zoowel dat broederhuis als dat van Grootmunster en te

Cetiya-berg werden elk beschonken met duizend altoos brandende olielampen. '

Met den dood van Wrshabha, 110 na Uhr., sluiten wij het eerste tijd-

vak der kerkgeschiedenis van Ceüon, meer ter wille eener synchronistische

behandeling der gebeurtenissen in beide afdeelingen der Kerk, dan wel

omdat de dood van Wrshabha als een keerpunt moet beschouwd worden.

In het afgeloopen tijdvak van drie en eene halve eeuw ontwikkelde zich

het Buddhisme op het eiland, zonder merkbare schokken, tot eene hoogte

waarop het zich tot op den nieuwen tijd staande hield. ^ Eene scheining

onder de geestelijken was uitgebroken onder de regeering van Watta-

gamani; van toen af stonden de secten der Mahawiliaranen of Groot-

munsterschen en Abhayagirianen vijandig tegen malkander over, en in de

latere geschiedenis zullen we gelegenheid hebben te zien hoe de veeten

tusschen de broeders af en toe tot daden van ruw geweld en kwaad-

aardige geloofsvervolging leidden.

2. LOTGEVALLEN DER KERK IN INDIË. DE LAATSTE MAURYA's. PUSHYAMITRA.

GRIEKSCHE HEERSCHERS. MENANDER EN NaGASENA. SKYTHISCHE

EN ANDERE VEROVERAARS. KANISHKA. DERDE CONCILIE.

OPSOMMING VAN DE BOEKEN DES OUDEN CANONS.

VERDEELING IN ANGA's. WASUMITRA

EN PaRgWIKA. ACWAGHOSHA.

Nadat de groote beschermer van den Dharma gestorven was (omstreeks

231—226), volgden verscheidene vorsten uit zijn geslacht elkander op.

' Dïpaw. 22, 1. Mahaw. 220.

' Tegenwoordig wordt het aantal Buddhisten oi) het eiland geschat op anderhalf millioen,

weinig meer dan de helft der gezamenlijke bevolking, waaronder Mohammedanen, lliudu's,

en eenige Christenen.
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totdat in 182— 178 de dynastie der Mauivirs van den troon werd ge-

stooten en vervangen door liet stamhuis der Cunga's. In de minst onbe-

trouwbare bron ' luiden de namen der laatste Maurya's aldus: Suyagas

,

Daparatha, Sangata, Qalipüka, Somawarman, Caciwarman - en Brhadratlui.

Uit deze reeks is Dewanampriya Dagaratha ons bekend uil drie korte

opschriften te Nag&rjuni, ^ waaruit blijkt dat hij terstond na zijne kroning

crypten als woningen voor altoos schonk aan Ajiwika-monniken. Noch

uit den bijnaam Dewanampriya, noch uit het feit dat deze vorst eene

schenking deed aan eene zekere klasse van gyninosophisten , kan men iets

afleiden ten aanzien van zijn geloof; hij kan heel wel een oprecht Buddhist

geweest zijn en toch. evenals zijn grootvader, in diens vrijzinnig tijdperk,

gunstig gestemd geweest zijn jegens andere monnikorden.

üe voorganger van Dacaratha, Suyacas, zou dezelfde persoon kunnen

wezen als Kiicala, die elders als opvolger van Acoka vermeld wordt,
''

want niets is meer gewoon dan dal. Indische vorsten met twee of meer

namen piijken. Sonnnige Buddhistischi' berichten noemen dien opvolger

Sampadin , ilen zoon van Kunala. Waarom het onmogelijk is dat Sam-

pailin dl' zoon van Kunala zou geweest zijn, is vroeger reeds betoogd , en

de slotsom ondergaat geen verandering door eene andere lezing der fabel,

volgens welke die zoon van Kunala en opvolger van Afoka \Vigat1\90ka

heet. ^ Deze zelfde Wigatucoka of Witsleoka komt in een werk van niet

minder gezag als een volle broeder van Acjoka voor. " Als men nu verder

Wishpu-Purüva (bij Wilsoii 470); v!!;l. Buriiuuf liotus 778. Enkele onmogelijke vormen

hebben wc stilzwijgcnil veiamlenl.

' Er staat (Jacja-dharninn, wat geen naam is; in beteekenis is (^'afiwarniau lietzeirde als

Somawarman; missehien zijn het twee namen van ('('nen persoon; andere lezingen hebben

^atadbeuwan of ('atadliara.

' Corpus Inscr. 133.

' I,as8cn Ind. Alt. II, 3S4.

* Tiran. 40; 50; voor de afwisseling wordt hij WSsawnJatta genoemd, als mederegent, bij

dezelfden schrijver 38. De gissing van Lassen Ind. Alt. II, :iöl, dat Suyafas en Sam|mdin

ieder een deel vao het rijk van A9oka'8 zouden geërfd hebben, zoodat de eerste heerscher werd

te Pfttalip'it''i>, Je laatste te \Vidi9l, is ongeoorloofd, want het geheele bestaan van Sampadin

berust op het gezag der A9oka-legende , en hierin komt bij als medcregent te l'ütuli|iiilni

voor, zooals de lezer zich herinneren zal.

" Diwja-Awadilna bij Burnouf Introd. 3(i0; VVassiljew op Turan. 287.
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weet (lat aan dezen Wigatagoka eene regeei-in?- van 76 jaar woi'ilt toege-

schreven, terwijl het gansche tijdverloop tusschen Agoka's overlijden en

de afzetting van den laatsten Maurya niet nieei' dan 48 jaar bedraagt;

als men verder bedenkt dat Wigatacoka kan beteekenen »toen Apoka

weg was", dan ligt het voor de hand dat wij tien naam van een tijdperk

voor ons zien. niet dien van een man. Dat tijdperk was jonger dan

Acoka en volgde onmiddellijk op hem, kon dus even gevoegelijk vooi' zijn

jongeren broeder als voor zijn kleinzoon doorgaan. Dat men van de ge-

beurtenissen onder dezen allegorisclien koning eigenlijk niets meer wist,

blijkt uit het volgende vertelsel, het eenige waarmede men de gaping van

70 jaar heeft weten aan te vullen. Het komt hierop neer: er was in

Orissa een rijke brahmaan, Raghawa, die zich tot de 3 Kleinooden be-

keerde. Toen verscheen hem een engel in een droom om hem aan te

kondigen dat er den volgenden morgen een monnik aan zijn huis zou

komen. Op den bepaalden tijd verscheen inderdaad zekere pater — even

allegorisch als de koning Wigatacoka, — die zich verheugde in den naam

van Sabbath (Poshadha); hij werd dadelijk door den brahmaan aangebeden,

die voorts 80 duizend monniken bijéén verzamelde en hen drie jaar lang

onthaalde.

Dezelfde geschiedschrijver begiftigt , op gezag der ouden , den koning

Wigatacoka, wiens roem ondanks zijne 76jarige regeering nooit zoo wijd-

verbreid geweest is als die van koning Blok in de fabel van Jupiter en

de kikvorschen , met eenen zoon Wirasena , anders genaamd Indrasena

,

welke 70 jaar de aarde beheerschte. ' Deze naam lijkt op Wrshasena in

de Acoka-legende , waar de volgorde aldus wordt opgegeven: Sampadin,

Brhaspati, Wrshasena, Pushyawarman en Pushyamitra. ^ Daar Wirasena

als vader van Nanda wordt voorgesteld, en verder de schromelijkste ver-

warring in de tijdrekening heerscht, mist men allen steun voor de op

' Taran. 50.

' Burnouf lutrod. 430; Püshpailharman en Pushpamitra t. a.
i).

ziju wanvonneii; Pucclia-

warman (Wassiljew op Türan. 287) is eeu verliaspelJ Pushyawarman.
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zich zelf niet onaannemelijke gissing dat Wirasena en Wrshasena varianten

van één en denzelfden naam zijn.
'

Van Calicüka , die alleen in de brahmaansche lijsten voorkomt , woidt

ergens vermeld dut hij te Pataliputra heerschte, een oorlogszuchtig vorst

en dwingeland was, een aanhanger van de Dharma-theorie , maar in daden

ongerecht. ^ Daaruit mag men opmaken dat hij , te recht of ten onrechte,

gehouden werd voor een vurig Buddhist.

Brhadratha of Brhadafwa, de laatste telg der Maurya's, werd in 182

—

178 door den opperbevelhebber der troepen, Piishyamitra, van den troon

gestooten, en daarmede trad het stamhuis door den koenen Candragupta

gesticht voor goed van het tooneel der wereldgeschiedenis af om plaats te

maken voor de Cunga's.

Pushyamitra was een aaidianger van den vooivaderlijken Wedischen

godsdienst, '' en de Buddhistcn stellen hom zelfs voor als een vijand van

huil ^a'loof en als een heiligschenner. Dat hebben zij stellig niet geheel uit de

lucht gegrepen, al verdienen de kinderachtige verdichtselen die zij ons

opdis.schen niet het minste vertrouwen wat ile bijzonderheden betreft. Zoo

vei-tellcri zij dut Pushyamitra, begeerig om zijnen naam evenals Acoka te

vereeuwigen, * eens met zijne ministers raadpleegde op welke wijze hij

het gevoegelijkst zijn oogmerk kun bereiken. De ministers zouden hem

geraden hebben hetzelfde voor het geloof te doen als zijn doorluchtige

vooi-zaat, »een vorst uit zijn eigen geslacht". Reeds aan deze bijvoeging

bespeui-t men dat de opstcllei's niets meer van de verhouding tusschen de

Mauiya's en Qunga's wisten; doch om voort te gaan: de koning was een

ander gevoelen toegedaan en liet zich door eenen bralnnaan ,

•'' zijnen

gee.stelijken raadsman, overreden om met een volledige legermacht van

' Schiefncr op Taran. 50; in het toouecistuk .Mülawikü cu Aauiraitra komt ccii Wirasena

voor als zwager en vcldoverste van Agnimltra, Puêhyamitra's zoon.

" Garga, aangehaald in ile voorrede op Brhat-Sauhit4 p. 36.

' Patiinjali op Pftnini 3,2, 123.

* Bijaldien die vorst die ijdelheid had , is het vreemd dat liij geen trotschc gedenkzuilen

of rot9oi)schriften heeft nagelaten.

' Biirnouf Introd. 430.
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voetknechten
,

paarden, olifanten en wagens liet llanenhof-kloo.ster bij

Pataliputra te vei'woesten. In den beginne werd zijn snood en vermetel

opzet veiijdeld door het vervaarlijk gebrul dat de steenen leeuw aan de

poort driemaal achter elkaar aanhief. Toen rie|) de vorst —- op wieu ilat

gebrul weinig indruk schijnt gemaakt te hebben — het kapittel van

geestelijken bijeen en deed hun k<iiid dat hij van zins was het geloof van

den Iiudilha af te schaften; hij gaf hun in do keuze wat van beide zij het liefst

verwoest zouden zien, den Stüpa of het klooster. De monniken vonden

het verkieselijk dat dan maar het klooster verwoest werd. De koning

deed zooals het kapittel veikoos, liet het gebouw slechten ' en al de be-

wonei's ombrengen. Daai'op trok hij naar Cakala, waar hij een prijs van

100 gouden Denarii ^ uitloofde voor het hoofd van eiken Cramana dat

men hem aanbracht. Zekere monnik bood vrijwillig zijn eigen hoofd aan

om de heiligdommen en het leven der broeders te sparen, hetgeen ten ge-

volge had dat de vorst de heiligen in den lande liet ombrengen. Op

tegenstand stuitende, trok hij verder, totilat hij eindelijk den zuidelijken

Oceaan bereikte, waar hij, benevens zijne troepen en wagens, in eene

rots wei'd opgesloten. Van toen af gaf men aan fuslivamitra — die in

de rots opgesloten was — den bijnaam van Munihata. ' Met hem stierf

het stamhuis der Maui'va's (!) uit.

Minder onzinnig klinkt een ander bericht: * »De brahmanenkoning

Pushyamitra, benevens de overige ketters, maakte oorlog, verbrandde van

Madhyadega af tot Jalandhara toe eene menigte Wihara's, en doodde ook

enkele monniken, ofschoon de meesten hunner naar andere landen uit-

weken. Pushyamitra stierf vijf jaar later in het Noorden". Deze ver-

volging zou plaats gehad hebben 5 eeuwen na Buddha, dus 100 jaar na

1 Het klooster lag in puin in de dagen van Uiuen Thsang (Mém. II, 6); dat het ge-

welddadig verwoest was, meldt de reiziger niet.

• Wanneer de Romeinsche gouden Denarii voor 't eerst in Indie nagebootst zijn , is onbe-

kend ; Batunrlijk eeuwen na Pushyamitra.

' Dit moet verbeelden "de dooder der Wijzen". Ongelukkig beteekcnt het lijnrecht het

tegendeel: "door den Wijze of door Wijzen gedood".

- Taran. 81.
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Kanishka. Nademaal deze laatste vorst drie eeuwen na Pushyamitra leefde,

is het bericht vooreerst onwaar , en moet het ten andere ettelijke eeuwen

nog na Kanishka opgesteld zijn . toen men niet meer wist dat Pushya-

mitra niet lang na Acoka op den ti'oon gekomen was.

Het ware al te boud, de mogelijkheid van geloofsvervolging onder

Pushyamitra te ontkennen, hoezeer de Buddhistische „overleveringen" er

eer tegen dan voor jileiten. Immers had men eenige herinnering aan

feiten bewaard , dan zou men niet de toevlucht hebben behoeven te nemen

tot het bijeenknutselen van onmogelijke, en daarbij niets beduidende,

sprookjes. Intusschen is het om meer dan ééne reden waarschijnlijk dat

er onmiddellijk na ilen val di>r Maurya's eene ongunstige stemming in

't eigenlijke Hindustan tegen de t'akyazonen heerschte. Do burgerij

,

welke in de Buddhistische belichten herhaaldelijk wordt voorgesteld als

morrende over den al te sterken aanwas van monniken, buiten alle even-

redigheid met de behoefte, had bij do herinnering aan het wanbestuur en

de knevelarij der Maurya's ' weinig reden om ingenomen te zijn met eene

klasse van lieden die in liuii reglement het aannemen van do kleinste

gift in gonil of zilver verbieden, maar de verspilling van de landspenningen

ten behoeve van de Congregatie als tojipunt van vorstendeugd aanprijzen,

liij zulk eene stemming is het denkbaar dat liioi- en daar kloosters ge-

plunderd zijn, misschien met oogluiking der machthebbers. Tot nog toe

bestaat ook hiervoor geen zweem van bewijs. ^

Gelijktijdig met de C'unga-dynastie, van ongeveer 182— 70 v. Chr.

,

heei-schten in Bactrië, Kabul en N. W. Indiö Grieksche vorsten, die

hunne invallen en veroveringen tot aan do Vainuna, en naar een Indisch

' Uil eene opmerkiiiH van I'atanjali op Pftiiini 5 , :i , 'J'J zou men gcncii.'ii zijn op te

maken dat deze vorsten om aan geld te koniiMi een inouoijoliu li.idden van het fabriceereu van

afgodsbeelden. Met zekerheid volgt althans dit uit die opmerking dat de staatskas onder hen

in berooiden toestand was.

' Wat meer zegt, de Buddhisten zelvcu hebben de theorie dat er driemaal vervolgingen

van 'l geloof hebben plaats gehad ; dat driemaal de heiligdommen verwoest zijn Alle goede

en kwade dingen zijn drie. Üic drie vervolgingen hebben — het staat olBcieel vast — ])laats

gehad tussehen NSgilrjnna en Asanga, iI. i. tiisschen 15(1 en 550 na Chr. (Wassiljew 15 20:!).

Men ziet dat er van Piishyamitra's vervolgingen niets overblijft.
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boriclit, zelfs tot Oudhe en Pataliputra voortzetten. Hadden de Grielieii .

wier krijgsdeugd door brahmaansche schrijvers evenzeer geroemd wordt

als Imn wetenschap, niet voortdurend onderling oorlog gevoerd, ' dan

zouden zij vermoedelijk eene duurzamer lieerschappij in 't hart des lands

hebben gevestigd dan de Skythen of Turushka's cenige eeuwen later deden.

De beroemdste onder de Grieksche beheerschers van een gedeelte van

Indië is Menander, die om 150 v. Chr. bloeide. Dien naam lieeft men,

zonder twijfel te recht, herkend in Milinda. - Zeer opmerkelijk is een

bericht dat Plutarchus ' ons over dezen koning nagelaten heeft. Toen

Menander van Bactrië, zegt liij, na rechtvaardig geheerscht te liebben ia

het legerkamp gestorven was, zorgden al de steden \an zijn rijk gemeen-

scliappelijk voor de lijkplechtigheden; Ijij die gelegenheid geraakte men om

de overblijfselen van het gebeente van den geliefden vorst in eenen twist,

welke met moeite zóó beslecht wertl, dat iedere stad een gelijk aandeel

van 's mans assche tot aandenken bekwam. Uit verhaal , welks historische

waarde men in 't midden mag laten, klinkt als eene gewijzigde lezing,

om zoo te zeggen , van de sage der verdeeling van de relieken des Buddha's,

en het is inoeielijk te gelooven dat er tusschen de twee verhalen geen

verband zoude wezen. Er ligt althans eene aanduiding in van het bestaan

van betrekkingen tusschen Menander en de Buddhisten. In de Vragen

van Milinda, welk geschrift, gelijk men weet, den Griekschen koning tot

eenen bekeei'ling van den kerkvader Nagasena maakt, woi'dt als eene

zijner residenties Sagala * opgegeven, en die bijzonderheid draagt den

stempel van eene ware overlevei'ing. Niet hetzelfde kan men zeggen van

de tijdsbepaling; eene zaak van te veel belang om er niet bij stil te staan.

* Ook dit wordt in een brahmaansch werk vermeld ; Garga in Brhat-Sanïiita, voorrede t. a. p.

' In Paliv'orni; in 't Skr. heeft de naam vermoedelijk Milindra ot'iliniiidra geluid ; mogelijk

met een bijvorm Minandra, waaruit licht Minara ontstaan kon; op zijn munten schijnt de

naam als Menanda te lezen.

' Reipubl. gerendae princ. 28; vgl. Strabo XI, 516.

* Skr. Cfikala, bij de Grieksche schrijvers Sagala Euthjdemia, of Sangala ; het lag nagenoeg

ter plaatse van het hedendaagsche Aniritsar ; zie Vivicu de St. Martin op Voy. des Pèl. B. III, 337-
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De onbekende ojisteller der Vr:ipen laat den lïviddlui vi»irspellon. dat

zekere kweekeling na verloo|) van 5 eeuwen na 't Nirwana zou weder-

geboren worden, en het Ijlijkt dat die persoon koning Milinda word.

Neemt men den ofiicieelen Singhaleeschen datmu van 't N. , 543 , tot

grondslag, dan zou Milinda geboi'en zijn 43 v. Clir. . ruim eene eeuw te

laat. Gaat men uit van het tijdstip der kroning van Acoka. dan wordt

het bedrag iler misrekening nog grooter. ' Had de schrijver om den aan-

vang onzer tijdrekening geleefd, dan zou hij zulk een flater niet liebben

kunnen begaan. Het boek moet derhalve veel later vervaardigd wezen;

men mag gerust aannemen , niet vóór 1 00 na Chr. Zulk een getuigenis is geen

getuigenis, üaai'enboven laat de schrijver dor Vragen de zes dwaalleeraars,

Piirana Kassapa c. s. in onverzwakte ki'aclit onder Milinda bloeien, zooflat hij

of met de heilige Schrift, of met zijne lezers, óf met alle beide den draak steekt.

Met dat al zou het feit dat Nagasena en Menander tijdgenooten waren

()]> eene ware overlevering kunnen berusten. Ook dit zou onmogelijk zijn.

indien Nagasena dezelfde persoon ware als Nagarjuna, zooals men meer-

malen beweeid heeft; want alle berichten, Buddhistische en andere, stemmen

daarin overeen dat NagiVrjuna na Kanishka' op de wereld kwam, il. i. in

de 2''" eeuw onzer jaartelling. Intnsschen kan het eenigste bewijs, dat

men voor die stelHng heeft weten aan te voeren, niet als zoodanig gelden. ^

Tut die verw'arring van Nagasena met Nagarjuna hebljen ili> llnililhis-

tisclie berichten niet de allerminste aanleiding gegeven, hoe verwaid en

weinig beti'ouwbaar ze anders ook zijn mogen. lii een Tibetaansch

geschrift ' wordt Nagasena opgenoemd onder ile 1 fi apostelen ilie onmiddellijk

na d(; verdwijning van Karyapa in den berg naai- al ile windstreken

werden afgevaardigd om den Ithainia te verkondigen. Hij vestigde zich

' Tiissi^hcn dat tijdstip , 218 na 't N. en 500 liggen 283 jaren ; atcl het eerste om

2fi0 V. Chr., dan zal Menander's tijd in de eerste eeuw onzer jaartelling vallen.

' liurnouf Introd. 570 namelijk vereenzelvigt beide kerkvaders, omdat in eenen roinniiii-

Uiar op den Abhidharniako^a een gevoelen van Nflgascna vinnig bestreden nordt. ()|i ilen-

zclfden lossen grond bcrnst de bewijsbaar verkeerde gelijkstelling van Wasubaiidhu nicl Wasu-

mitra, eu van Gnnaprabha met Gunamati, in Lotus !i58, vg.

' Zie Schiefncr , aanl. 43 op Lebensb.

11 t>;i
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op den berg IJnimuniJu bij KAjagrlia; ' geen geschikte plaats om ile

menschcn te bekeeren . zou men zeggen. Deze Nagasena , nok bekend

oniler den naain van Naganuidra, is klaarblijkelijk eene liguur uit de

mythologie, of anders uitgedaclit tei' vei'bloeming van de volslagen onwetend-

heid der alwetende monniken.

Geheel anders hndt een bc'i'ieht hetwelk in ei-n Tibetaansch wei'k van niet

minder gezag- woi'dt aangetroffen; irainelijk , dat er woi^lingen ontstonden

in de broedersehap 1-^7 jaar na linildha ten tijde der kornngen Nandin

(beter Nanila) en Mahapadma, i'n dat eene sclieui'ing van secten plaats

gi'eep ten tijde ilei- kerkvaders Wigasena en Manoratha, waarna, ()3 jaai'

later, de kerkvader Watsiputra ^ hel woord des Ileeren verzamelde.

Niettegenstaande het van elders vaststaat dat Nanda Mahapadma — waarvan

volgens de gewone Buddhistische liefhebberij twee personen gemaakt zijn —
bij geen mogelijkheid na de Maurya's kan geleefd hebben . laat een

Tibetaansch geschiedschrijver ' deze tvveeëenheid een geruimen tijd ua

Ai,-oka optreden. Wat, mag men vragen, kan den geschiedschrijver lie-

wogen hebben , zulk een monsterachtig anachronisme te begaan en de

volgorde der dynastiën om te keeren? Om dit eenigei'rnate verklaarbaar

te vinden, moet men in 't oog houden ilal de tijdruimte tusschen Lïuddha

en Kanishka bij de Noordelijken gesteld wordt op 400 of 300 jaar.

Liggen er tusschen beide 400 jaar , dan zal Nanda Mahapadma '263 jaar

(400—137) vóór Kanishka geleefd hebben, en Nagasena insgelijks. Stel

dat Kanishka 78 na Chr. den troon beklom , dan zal men bij terugtelling

als datum voor Nagasena vinden 185 v. Chr., ^ in welk geval hij werke-

lijk een tijdgenoot van Menander mag genoemd worden. "

' Amierc beweren Jat die berg bij Miithura lag; Burnouf Iiitrod. 37S; vgl. Schietuer op

Taran. 386.

» Zie Wassiljew oii ïaran. 298.

' Watsiputra en VVajjiputra schijnen meermalen verward te zijn geworden.

» Taran. 52, 55.

< Kiest men 300, dan zal de kerkvader 85 v. Chr. leven.

« Er is alle reden om de cijfers, hoe verkeerd ze ook gegroepeerd zijn, te vertrouwen.

Want telt men 7C (het bedrag van de jaren der allegorie Wigata9oka) -t- 70 (bedrag van
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Als wj ergens ' lezen dat de geleerde kerkvader Naga, die onder

koning Nanda bloeide, aanleiding gaf tot de scheuring der 4 scholen en

do 5 artikelen aanprees, dan is buiten kijf dezelfde persoon iM'doeld als

Nagasena, maar of die ligmir, niet minder groot als sclieurmaker - dan

als Wijze, eenen man voorstellen moet, is twijfelachtig. Wij geloovcii

van ja, maar tevens dat er nooit een beroemd Buddhistisch kerkvader van

di'ii naam Nagasena of Naga geweest is, en dat het een pseudonym is

voor Pataiïjali , den vervaardiger van het handboek voor Yoga en van "t

Mahabhashva, die ten tijde van Menander leefde.^ Als men weet dal

ile Buddhisten ieder beroemd man in Indië tot een der hunnen gemaakt

liebben, tot hun onverzoenlijken tegenstander Cankara toe, om van Panini

niet eens te spreken, dan zou het bijna een wonder wezen dat zij Patan-

jali niet ztuiden ingelijfd hebben.

lliii'wcl wij ilen kerkvader Nagasena of Naga met volkomen gerustheid

uil de hjsl der Buddhistische bei'oemdheden .schrappen, en eenigszins

twijt'eleii aan de Budilhistische )i sympathieën" van Menander, orndal np

zijn muulcn niets hoegenaamd daarvan te bespeuren is, onlkenncii wij

niet dat de Cakyazonen reeds in de dagen der Grieksche koningen vol-

ijverig werkzaam zijn geweest om de lieilleer in de Noordwestelijke grens-

landen van Indië, Kashmir, Kabul en Bactrië te verbreiden. In al die

landen heeft de Üharma eeuwen lang i)ij uitnemendheid gebloeid. Kash-

mir en Gandhara waren alom veirnaard als gewesten waar het zaad des

tijiliiurk \\ ir.-i.^ciia) oji bij Ki.'S (verschil lussclicn Maiiclii uii kaïiislika), diui verkrijgt men ;jOü.

Wir.isciia heet Naiula's vader; derhalve het begin van Nanda = het einde van Wirasenu.

Met andere woorden: leeft Nanda 10:5 j. vóór 't einde van 't SOOjarig tijdperk i,aangewczen

duor Kanishka), dan moet Wigatilpoka nog 146 j. vroeger begonnen zijn. Dit begin is het

cinilc van A(;oka. Derhalve Afoka moet gestorven zijn 309 j. vóór 't ]innt Kanislika; uit-

komst 231 V. Cbr. Onze vroegere berekening gaf 230.

' Tiran. t. a. p.

» Ook daarom bijzonder merkwaardig omdat hij aanleiding gat tot eene sjjlitsing, niet in

twee, maar in vier scholen.

Hij heet o. a. N!igC(;a, meester lier .Saga's; ook l'haijin ; vgl. Wikramimkururila van

Bihiaua 18, 82; llcmadri Caturwarga-Cintümaui II, 1, 108.

'23*
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geliKifs hijzuiiilcr welig was opgeschoten, zóó zeirs dat ISuddliaglioslui ze op

éóiii' lijn stelt met Ceilon; nog in zijnen tijd werden die landen opge-

luisterd door de taankleurlge ])ij der monniken en bezield door den adem

der piofeten. ' Over de bekeering van Kaslimir en Gandhara door Madhyan-

tika, zoo het heet, en de Stiipa's, welke Acoka in 't eerstgenoemde

rijk zou hebben laten oprichten , is reeds gesproken. Zoo men het verhaal

van den geschiedschrijver van Kashmir gelooven mag, werd Acoka in dat

lijk opgevolgil door zijnen zoon Jaloka, die, hoezeer Ciwaiet van belijdenis,

ook een Wihara liet bouwen. -

Tot Bactrië waren ile ^akyazonen stellig reeds in de 'J''" eeuw dooi'ge-

drongen , want een Grieksch sclnijvei' ^ van omstreeks 80— (iO v. Chr.

gewaagt van wijsgeeren onder de Bactriërs en noemt als zoodanig de

Magiërs en Samanaeërs , met welke laatsten buiten kijf Buddhistische

monniken gemeend zijn. * Wellicht dagteekent van dien tijd ook de

stichting van het Nieuwklooster te Dalkh, de hoofdstad, hetwelk in de

dagen van Hiuen Thsang en nog later zoo vermaard was wegens zijne

zeldzame relieken en de bedevaai'ten uit Indië, Kabul en China daarheen

ondernomen. ^

Van de betrekkelijk vroege verbreiding der leer in üekkhan leveren de

l)ouwwerken van Karli, Nasik, Ajanta, Amrawati, waarvan de oudste

gedeelten omstreeks 200 v. Chr. opklimmen, de sprekende bewijzen.

Over 't geheel genomen is het sciiiereiland geen vruchtbare bodem voor

het Buddhisme geweest, veel minder ilan voor liet Jainisme. De Taniils

' Sutta-\V. I, p. 310.

' iüja-taraugiui ] , 147.

' Alexandcr Polyhistor bij Cyrillus contra Juliauuui (uitg. Aubert Vil, p. 134); vgl.

Clemeus Alexamlrinus Stromata I
, p. 33U.

* We willeu daarom niet outkenneu dat er ook Jainistische of brabmaansche ascelen in

Bactrië peweest zijn ; met zekerheid weet meii dat er zoowel Jaina's als Ciwaietische monniken

waren te Kai)i9a ten tijde van Hiuen Thsang; Mem. 1 , 41 ; heden Icn dage treft men een

broederhuis van brabmaansche monniken aan te Baku aan de Kasiiiscbc zee.

* Voy. des Pèl. B, 1 , 64 ; op de belangrijke Arabische berichten omtrent Nieuwklooster

(Nawa-Bihara, bij H. ïhs. Nawa-sanghfirama) zal te bekwamer plaatse de aandacht ge-

vestiL'd worden.
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hebbon zich telkens als besliste tegenstanders van hot ware geloof doen

kennen, zooals o. a. in de Singhaleesche kronieken aan den dan' komt.

Keeren we terug tot het land ten Noonlen van den Windliya, dan vimlen

we in de Stiipa's van Sanchi, Bhilsa en Biiarhut overlilijfselen der gewijde Bud-

dliistische bouwkunst van omstreeks '200 v. Chr. De oudheid van andere

gedenkteekenen , zooals die bij Benares, SAnkayya, ^'rawasti, Mathura, Gaya

is te onzeker om er gevolgtrekkingen uit af te leiden; ze hohlien te veel

geleden of zijn te dikwijls hersteld. Over liet algemeen is hel aantal

heiligdommen, zoowel van vroegcren als lateren tijd, zooals ze door

opdelvingeu aan 't liclit gebracht of door de pelgrims beschreven zijn

geworden, als men het wijd nitgestrekt gebied in aanmerking neemt, niet

groot. Op enkele plaatsen treft men een tal van groote, middelsoort en

kleine bouwwerken vereenigd aan, doch die heilige plekken liggen meestal

ver van elkander, als oasen in de woestijn. Brengt men dit verschijnsel

in verband met het feit dat zoowel in de legenden als in volkomen bo-

tniuwbare berichten sommige steden als bij uitstek den Dharma genegen,

andere als bijzonder vijandig daaraan, voorgesteld worden, en dat van het

landvolk hoog.stzelden .sprake is, dan komt men tot het besluit dat In

Madhyadef-a de leer zich slechts hier en daar in eenen bloeienden toestand

bevonden heeft, in tegenstelling tot hare verbreiding in Ceilon, Malawa,

Sindh, Kashmir en Gèndhara. '

De staatkundige gebeurtenissen in Tmli;'' ten tijde der Qunga's na Pushya-

mitra, en der Crieksche heerschers na Menander zijn met een floers

overtrokken Men kent namen van koningen, gedeeltelijk den duur hunner

regeering; verder zoo goed als niets. De geschiedschrijvers der Kerk, voor

zoover die bekend zijn, weten zelfs van dat weinige niets. Uit i«ider(!

gegevens vloeit voort dat de Cunga's 70—66 v. Chr. opgevolgd werden

' Om ten ruwe ile vcrlioudiiig, in getal en iuvloeil, ilcr iSiuldlüsten in IwUi- tot de

licidcncii te schatten, moet men Je inliccinsclic bronnen geheel ter zijile hitcn, en iillcen de

Griekschc schrijvers raadplegen. Doet men dit, dan zul men ontwaren diit de Grieken tien-

maal van brahmanen gewag maken tegen eenmaal van Unddhisten.
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ildor het staiiihuis der Kjuiwa's, welke kort daarna ('25— '21 v. Clir.) plaats

maakten voor de Andhrabhrtya's, wier heerschappij tot 335 heet geduurd

te hebbon. '

Aan de macht der Grieksche koningen kwam een euide vcnn- het

midden der eerste eeuw v. Chr. Hun opvolgers wai'en Skythische veroveraars,

wier narnen op niiuiten tot ons gekomen zijn. doch wier geschiedenis nog

moet geschreven worden. '^ Ook Parthische koningen schijnen voor korter

of langei- tijd een gedeelte van N. W. Indië beheerscht te hebben. De

munten diei- vorsten zijn grove nabootsingen der Grieksche, en vertoonen

niets wat ons recht zou geven te besluiten dat de veroveraars een of

anderen Indischen godsdien.st hadden aangenomen, tot op de Kanishka

(78 na Chr.) toe.
'

De onsamenhangende berichten van den Tibetaan Taranatha versiireiden

ovci' bel tijdperk van '2.', eeuw tusschen Pushyamilra en Kanishka geen

li(ht, dan voor zooverre zij als een nagalm te beschouwen zijn van de

voortdui-ende krakeeleu oniler lie aardsche heiligen. Hieromtrent laat hij

zich
''

in dezer voege uit: )>Tegen liet levenseinde van koning Wirasena

en gedurende al ilen tijd der koningen Nanda Mahapadma, eu bij het

begin van koning Kanishka; ten tijde dan dezei' vier vorsten had de strijil

onder de geestelijken plaats; de hevigste strijd duui-de 63 jaar, of als

men de vroeger of later liier en daar voorkomende twisten medèrekent,

nagenoeg 100 jaar. Als deze strijd ten tijde van het derde concilie was

bijgelegd, werden alle 18 secten als de echte leer erkend; de Winaya

werd schriftelijk opgeteekend; ook de Sütra's en de Abhidhanna, voor

zoover ze nog niet opgeteekend waren, werden op schrift gebracht, en

voor zoover ze het reeds waren, gezuiverd."

' Dit schijv.t, wat Hiudustfm betreft, niet juist te wezeu, dewijl de maclitigc dynastie der

Gupta's niet later dan 319 optrad. Het moet aan den anderen kant erkend worden , dat eerst

de derde vorst van dat stamhuis, Candragupta, den keizerstitel aannam.

' Vgl. Strabo XI, 8; Trogus Pompcius, Prolcg. XLI.

' Eene uitzondering maken de munten van katlpliiscs, waarop <,'i\va met den stier Nandin

afgebeeld staat; Ttiomas, The larly t'nitli of Acnka 51).

« Taran. 01.
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De aanviuig van Kanishka's regeerinn; voiTiit, naar hot gevoelen dat ons

liet meest aannemelijk vooikonit, het uitgangspunt der jaartelling van

Caka of den Skythischen vorst. ' Kanishka - hoersclite over een wijd uit-

gestrekt gehied dat o. a. Kalud, Kaslunir. (iaiidhara. Westelijk Iiidil^ (liet

zoogenaamde land Aev Iiido-skython) en een deel van Madhyadoca omvatte.

Deze machtige voi-st , wiens nauvilachtenis in de Noordelijke Kerk weinig

minder geëerd wordt dan die van Ainka, was aanvankelijk geen aanhanger

van het ware geloof. Volgens sonnnige zou hij bekeerd zijn door iIi.mi

kerkvader Sudarfana, die vroeger koning in Kashniir geweest was onder

den naam van Sinha.
'' De Chinecsche pelgrims knoopen aan ile liekei^ring

eene legende en voorspelling van den lUiddh.i vast, welke wij luiT met

stilzwijgen kunnen voorbijgaan; ''

zij lirengen die heugelijke gebeurtenis

tevens in verband inet diMi Ixinw van d(,'n grooten Stüpa, volgens de

nverlevei-ing den hoogstcn in Iiidii\ '' In hoofdzaak is de ünddlustische

overlevering iu dit geval juist, en woi'iU ze volkomen bevestigd dooi' di>

Miuhieii, Waaruil lilijkt dat Kanishka een vereerder was dei' Iraaiische

goileu Milbra, de Maan, het Vnnr, enz. en dat hij eerst zeer laat lol

het ware geloof moet zijn overgegaan, want liet aantal munten waarop

kenteekeneii van Buddhisme voorkomen is volsliekl onbeduidend vergeleken

met de groote menigte van de andere. '' Indien wij dus als het jaartal

van hel 3''» concilie hel ronde cijfer van IttO na ('hr. aannemen, dan

' Dit gcvoclun, hoezeer iiug i.iet .ilgeniceu aaiij:ciiümeii , is met ilcuplclijke gronden ge-

st.nafj door Fcrgusson On Indian Clironology, en On tije Saka, .Samvat and Gnpta Erns

(Joiirii. K. As. Soc. 1871) en ISSD); Prof. Oldenberg in Ind. Ant. X, 213, met verwijzing

naar Dr. von .Sallct's Naclitblger Alexanders |i IV. Dit komt vrij wel overeen met de tijds-

bepaling van llinen Tlisang, die Ai;oka 100 j. na Hnd,llia, en Kanishka -lOO j. na H. stelt.

Vgl. Lcbensb. 310,

' In 't Griekschc schrift zijner mnnlen heet hij KanCrki, nit te spreken: Kanirki. 11e

Shj'thischc stam, waartoe hij behonnle , was, naar de ürija-tarangini, die der Turnslika s

of Turken.

" Tiran. 58. Lcbensb. 310.

• Fa Ilian Travcls 34 en Vov. ,les IVl, li, II, 107.

' Zie boven.

" Thomas The carlv faith of A. 72; 78.
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z;il dit vermoedelijk niet ver van de wivai'lieiil verwijderd zijn, al is het

eei'der te vroeg dan te laat gesteld.

Over de plaats waar de synode gezeteld heeft zijn de geleerden der

Kerk liet niet geheel eens. De eene geeft op een klooster Kuwana bij

Jalandhara, een ander den Wihara te Kuii(]ala-wana in Kashmir. ' Uit

de verwarde voorstelling hij Hiiien Thsang zou men geneigd zijn op t(!

maken dat zijne zegslieden het klooster te Tamasa-wana bij .Tiilandhara

bedoeld hadden. - Over de aanleiding weet hij een verhaal , dat niet als

geschiedenis, maar als eene louter theoretische verklaring van een feit,

welks bijzonderheden in zijn tijd vergeten waren, eene plaats verdient.

Kanishka, welke voorgesteld woidt als iemand die vlijtig in de heilige

Sclnift placht te lezen, voor zooveri'e zijne drukke bezigheden het toelieten,

zag met klimmende ongerustheid de verdeeldheid der secten. In overleg

met den hoogwaarden Parfwika of Pdrfwa werd hij te rade om de

3 Pitaka's volgens de denkwijze van alle secten te verklaren. Aanvankelijk

was de koning voornemens de synode bijeen te roepen te Rajagrha, in

de grot waar in de dagen van weleer Kacyapa de eerste verzameling der

Sfln-ifteii tot stand had gebracht, maar ten gevolge van do dringende

vertoogeii van P;MTwika, dii' hom waarschuwde tegen eene stad zon vol

van ongeloovigen . kwam hij van zijn eerste plan terug en besloot de

vergadering in zijn eigen rijk te doen bijoonkomen. ' Hij stichtte te dien

einde een klooster, waar de geestelijken, ten getale van .500 onder

voorzitteischap van Wasumitra * vergaderden. Zij stelden, ten eoi-ste, de

verhandeling üpadeca op, ter verklai'ing van het Siitra-Pitaka, in honderd-

Taran. 59; 298. Lebensb. 310.

^ Tumasa-wana , 't donkere woud, en Kuwana, het slechte woud, hiteu zich wel vereenigen,

te meer omdat tiimasa ook een sleclitaard beteekent.

" Het is de vraag of de Chinees dit laatste er niet zelf bijgemaakt heeft; er ligt namelijk

een Rajagrha niet ver van Jalandhara, ten NO.
' Voy. des Pèl. B. II, 172—178. Bij vergissing schrijft Stan. Julien — niet Hiuen

ïhsang, zooals Wassiljew oj) Tiran. 298 beweert — Wasnbandhu, instede van Wasumitra.

Immers de bijgevoegde Chineesche omschrijving Chi-yeon is beslissend , want deze duidt altoos

Wasnmitra aau , terwijl Wasubaiulliu in 'tOhiueesch heet Chi-thsiu , zooals men uit Julieu's

eigen Iiulex leert. Terecht heeft Julien zelf Wasnmitra in Vie 95.
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duizend cloka's; ' voorts ile Winaya-Wililiaslij, zijinlc ceni» vciUluriiiif van

het Winaya-l'itaka. in evenveel rloka's; einili'lijiv ile Abliiiiliarma-Wililiaslia

op liet Abliidharma-Pitaka. ook in hetzelfde aantal rlokn's.

Naai' deze voorstelling; van de zaak zou men zich op de kerlvvergaderinp;

met niets anders hebben bezifirgehouden dan met de samenstellinir van drie

commentaren, hetgeen volstrekt niet strookt met de andere berichten en

op zich zelf beschouwd niet waarschijnlijk kliidit, al was het maar om het

kindei-achtig begrip van harmonie dat gezodit wonlt in de gelijkheid van

het aantal lettei'grepen in drie boeken. MimliT dwaas en eenvoudiger is

het bericht dat 500 Arhats onder Parcwa en 500 Budiiisatwa's onder

Wasumitra het S''"" concilie ter verzameling der Schriften liielden, toen er

nog 18 secten waren. - Ook Taranatha spreekt van 500 .\rliats,

500 Bodhi.'^atwa's en 500 Pandita's, met bijvoeging van de i(>twat zomler-

linge opmerking dat de titel van Pandita toen tei- tijd nog niet in zwang

wa.s. De zaak is eenvoudiger dan liij zich voorstelt; liodliisatwa en

Pandita zijn beide gelijkelijk een titel vooi- gestudeei'de predikanten, althans

in 't spraakgeliriiik dei- Mahavanisten, ^ zoodat de ge.schiedsclirijver in

stede van »500 Bodhisatwa'.s en 500 Pamlifa's" had moeten zeggen:

500 Bodhisatwa's, alias Pandita's.

Wat dezelfde geschiedschrijver van de weikzaamheden mededi'clt. hebben

we boven reeds gezien. Het is in geenen deele onmogelijk dal er eene

algemeene herziening van den canon tut stand wei-d gebraclit. De gedeelten

welke toen eerst te boek gesteld werden, kunnen de zoodanige geweest

zijn die vroeger niet algemeen als echt erkend wai'en: een conciliant

' Cloka is eigenlijk een kocplet van 32 lettergrepen , doch ile Indiërs iilegeii den omvanj<

van prozawerken ook naar ^hl'a's , tjranthas^ of /.ooals de linddljistcn ook wel zegjren; tjdtluVs^

te meten. Elk boek bevat zooveel (loka's. als het aantal lettergrepen gedeeld door 32 bedraagt.

' Lebensb. 310.

' Zie bijv. Lotns 142—144; in str. 22, 23 en 33 staat in den tekst Pandita, door Biir-

nouf met «sage" vertolkt; vgl. 167— 17'J aldaar. De mythische Bodhisatwa"s komen hier

evenmin te pas als de dito Arhats, natunrlijk. De proef' op de som dat Bodhis.itwa een

geleerden prediker nnmluidt, levert het feit dat een der werken van den Abhidharma wimlt

toegeschreven aan Prtrna, bekend als de vnortrefTelijkstc dor predikers, of wel arm Wasiiniitr:i,

die aan de spits der Bodhisatwa's stond.
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concilie, znoals dit laatste schijnt freweest te zijn, is de rechte ])laats nm

ter wille der eendi-aclit (iiider ile broeders ook werken van verdachte

herkomst te wettigen.

Vraagt men welke boeken toen als bestanddeelen van den canon erkend

zijn, dan kan daarop geen stellig antwoord gegeven worden, omdat er

geen volledige lijst dier boeken is overgeleverd. In allen gevalle was het

de oude canon, die der Hlnayaniston, welke met de Pali-redactie vergeleken

moei worden; de latere canon der Mahayanisten blijft hier geheel bniten

s|iel. ' In sjiijt van de beweerde erkenning der 18 secten, als zijnde alle

even rechtzinnig, houden wij het er voor dat feitelijk slechts ééne redactie

werd goedgekeurd, al werden de- overigen niet afgekeurd. Om van de

verhouding van den ouden Noordelijken canon tot den Zuidelijken eenig

denkbeeld te geven, moeten we hier in eene dorre opsomming vervallen,

welke als onvermijdelijk verschooning zal vinden.

Vlij elke poging om l)ij benadering te l)e]ialen welke boeken van den

Winaya op het S''"" concilie als canoniek erkiiiid kunnen zijn, moet men

beginnen met al aanstonds de Tibetaansclie verzameling ter zijde te stelli-n,

want die draagt de onmiskenbare sporen van veel later in den tegen-

woordigen vorm te zijn vastgesteld. Men behoeft slechts de Tibetaansche

redactie van het Pratimoksha te vergelijken met de Zuidelijke en de

Chineesche, om tot de overtuiging te geraken dat het betrekkelijk groole

verschil tusschen de eerste en de twee laatste aan niets anders dan aan

latere omwerkingen en wijzigingen in de eerste te wijten is. De Chineezen

erkennen vier redacties van het Winaya- Pitaka, welke aan even zooveel

secten behooren ; drie er van zijn rechtzinnigen , teiAvijl de vierde die van

' Deze nieuwe eauon verschilt niet iii reilaetic , iiij is eeiie geheel nieuwe sehepiting, al is

het ilan ook sjrootendeels uit oudere bestanddeelen. Onder canon verstaan wij alles wat door-

gaat voor het woord van Buddha en van zijne onmiddellijke ojivolgers. Wat de Chineezen

er. Ja)ianners voor de 3 Pitaka's uitgeven , is in "t geheel geen canon , maar eene bibliotheek

van allerlei boeken van twee canons, in ettelijke redacties, en buitendien van geschriften van

godsdienstigeu en wijsgeerigen aard, die evenmin tot de 'S Pitaka's behooren, als bijv. de

werken van Thomas .^qninas of Bellarmiui tot den bijbel.
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do Mahasanghika's, ile scheiirniakers van WaicaJi, is. ' Do vorscliillni

tussclioii (llo i'edacties worden niet medegedeeld; allo vier liebben dit gemeen -

dat de Winaya verdeeld wnrdt in twee hoofdafdeelingon. Tot de eerste behoort

liet Pratimoksha met bijbohoorende toelichtingen en uitweidingen, Wibhaga

getiteld. Tot de tweede brengt men do ondor\voi-pou rakend»» de instel-

lingen der Orde (Winayawastu), zooal.? toetreding, wijding, verblijf, enz.

V'ergelijkt men nn hiermede de ini'ichting van hel Winaya-Pitaka dei'

Zuidelijken, dan bespeurt men ilat het onderling verschil in hoofdzaak ge-

ring is. Het Pratimoksha on de Wibhaga beantwoorden aan hot Pati-

niokkha en den Wibhanga; de tweede hoofdafdeoling aan Mali;i- en Culla-

Wagga. Daargelaten den Puriwara , welke een résumé van de vier ge-

noemde boeken is en niet eens door alle Singhaleesche secten orki'ud

werd, laat zich de Zuidelijke Winaya ook zonder moeite in vier oniler-

deelen split.'t'n ; er /ijn dan ook vier titels. Oordeelende naar hot Chi-

neesciif l'i-;'itinioksiia, in de bi'kiMid gemaakte roilactie . en uit den toestand

d.iarvuii bcsluiteniie lot dien di'i' overige liooken van ilen Winaya, achten

wij het niet onwaarschijnlijk dat de tekst, waarvan 't Chinee,-;ciie regle-

ment enz. de vertolking bevat, de redactie van liet Winaya-Pitaka, zooals

die op de derde svnode is goedgekeurd , vertegenwoordigt of liaar ten

minste zeer nabij komt.

Van bet Al)hidharnia-Pituka weten we dat de Sautrantika's '' alle daar-

toe behoorende boeken van den canon uitsloten; zij ontkenden dat die

geschriften »het van Buddha verkondigde, door C.'iriputra en andoie Dis-

cipelen des Heeren verzamelde woord" bevatten, en beweerden dat de

opstellers gewone geloovigen wai'iMi. Welke gevolgtrekkingen men uit dat

' Wiissiijciv B. 89. Het onderscheid tiissnhcn rerlitziniii;; en schismatiek vervalt iii thocnic,

Zimdra men alle 18 secten vuor t'elijkelijk orthiidox vcrkl.aart.

* Tot den Winaya van de Lokottarawitdins, eene secte der Mnhfisilnghikn's , wordt een

An'adilua, het MahSwastu, gerekend. Zoolans; men niet «eet welke andere buekcn ili-zelldc

scele tot den Winaya brengt, is het niet wel mogelijk nit te maken met welk gedeelte v:ni

den Winaya der overige secten dit boek te vergelijken is.

' Türan. 5fi; de vcrhonding van deze school tot de drie overige zal in hel volgemle lioolil-

stuk geschetêt worden.
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gevoelen iler Sautnintika's anders ook alloule, liet kan niet in twijfel ge-

trokken worden dat de 7 Abhidharma's in den een of anderen vorm van

veel vroeger tijd dagteekenen dan het einde di'i' eerste eeuw. Niet alleen

in het aantal, maar ook grootendeels in de titels komen de 7 Abliidharma's

der Nooi'delijken overeen met die van den Pali-eanon, ' en aangezien

enkele er van aan Wasnniitra worden toegeschreven, raag men aannemen

dat bedoelde werken wel degelijk op het derde cnncille als canoniek zijn

erkend. Immers Wasumitra was één \'an de twee hoofden der vergade-

ring, en al kan geen Abhidharina voor 't eerst door hem vervaardigd zijn,

men zon niet licht op de gedachte gekomen wezen aan hem het vader-

schap toe te kennen, indien hij of zijne partij zich tegen de opneming

van den Abhidharina in den canon gekant iiad. De punten van overeen-

komst en verschil tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke redactie der

7 Alihidharma's zijn nog niet onderzocht, docli onafhankelijk' van de uit-

komsten van zulk een onderzoek, mag men het waarschijnlijk achten dat

er sedert Kanishka geen vei'anderingen in de Uinavitna-redactie aange-

bi-acht zijn. Om te bepalen welke omwerkingen de boeken vóór dien tijd

ondergaan hebben, is een vergelijkend onderzoek der twee canons —
thans nog eene onmogelijkheid — een volstrekt vereischte.

Tol den Abhidharma behoort een geschi-ift in 14 kajiittels, ten titel

voerende Wibhaslia, wellicht eene oudere redactie van een der zeven op-

gesomde werken. Dat boek, aan Ktityayana toegeschreven, heet te be-

vatten de antwoorden van Buddha o]i de «vragen van C'ariputra." Nu

' De titels der 7 Abhidharma's — bij de Hiuayaiiisten natuurlijk — ziju: 1. .lüaua-

Prasthina = Pali : Patthaiia ; 2. Prakaraoa-pada = Kathavvatthu-Pakara^a ; 3. 'Wijauna-kaya =
Wibhanga ; 4. Dharma-skaudha =: Dhamma-sangani ; 5. Sangïti-Paryaya := Yamaka ; 6. Prajnapti

of Anirta9astra — Puggala-PaüBatti
; 7- nhatu-kfiya = Dhatii-katliu; Wassiljew B 107; op

Taran. 296. Het vaderschap van deze werken wordt toegeschreven, achtereenvolgens, aan:

1. K^tyayana; 2. Wasumitra; 3. Dewakshema of tlewa9arman; 4. Maudgalyayana of (al.: en)

(,'iriputra
; 5. (jiU'iputra ; volgens sommige Koshthila; 6. M.auJgalyfiyana of Goshtha; 7. Piirija,

het toonbeeld der predikers , of W^asumitra , den eersten onder de Bodhisatwa's. Er moet

eenig verband wezen tnsschen het feit dat N°. 2 "verkondigd" werd door Tisbya-Maiidgalya-

yana, het hoofd der derde synode (Zuidelijk! , en het andere, int hetzelfde N". verkondigd

is door Wasumitra, een hoofd der derde synode (Noordelijk).
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noemt Aeoka in zijn schrijven aan de geestelijkheid ' onder de geschriften,

welke liij ter bestudecring voorschrijft , laot name De Vragen van l']ia-

tishya (al. Caripiitra) , die vermoedelijk niets anders zijn dan de Wililiasha

in 1-i kapittels. Dit woi-k toch, te oordeelen naar de proeven die ei- van

medegedeeld zijn ,
^ is een catechisnms van Abhidharma , hetgeen zeer wel

strookt niet het feit dat liet voor geestelijken en leeken werd voor-

geschreven.

Het Siitra-Pitaka , op het 3'*" concilie bekrachtigd, had zonder twijfel

hetzelfde veelomvattende karakter als in den Pali-canon. Naar eene latere

Noordelijke theoi-ie verdeelt men de gewijde letterkundige gewrochten in

i2 ffoirea. hetgeen zij aldus iiitdiukken: er zijn 12 vormen van Dhai'nui-

\('rk(iniliging. ' Het heet dat het Hiiiayana en MaliayAna ieder sleciits

'J van deze bezitten, welke wartaal, in verstaanbare taal overgezet , hierop

neerkomt, dat zoowel de HinayAnisten als de Mahayanisten 'J Anga's

erkennen, evenals hun Zuidelijke liroeders; alleen in de opsonnning der

Anga's * wijken zij min of meer van malkander af.

.\Is eerste r/enre staat aan het hoofd der lijst Sütra, overeenkomende

mi't Int Pali Sutta, hetwelk eveneens d(> rij opent. Sïitra's, d. i. regels

,

stelregels, axiomcn, kunnen, ja mnetcm in tegenoverstelling tot de bieed-

voeriger uitleggingen de eerste plaats innruKMi, maar het is ongerijmd ze

vooroi) te stellen w-aar Geya's, te zingen stukken, volgen. Het is ook

hier duidelijk dat di^ ti ini Sütra aan eene vergissing zijn ontstaan Ie

danken heeft en dat de lijsl iiulings, lang vóór dat de Congregatie optrad,

ojieiide met de Sïikta's. d. i. dr v(}ni' declamatie, niet voor zang of di'eMri

bestemde liederen van de Wcdabuudcls. Gezoimen verzen heeteu (ieva of

' Corpus loser. 96.

» Wassiljcw op TAraii. 2!)5.

' D/iarma-prnvjttcandni, Dharma ^ al. Wefia, is hier ik' irehoele sriiat viiii (ficwijde) gcestes-

gcwrophtcii , ilc gaiischc Icttcrscliat , alle wetenschap. De tiainnn «Ier 12 literarisclii^ vormen

zijn: SAtra, Gcja, Wyikaraua, GAtlii, UdAna, Niilüiia, Awadüiia, Jtyiikta of Iliwrttilia,

JAlaka, Waipiilya, Adbhiita-dlianna, Upadc9a; Wassiljcw B. 109; Hodgson Ess. J l.

* In den Lotus, ccn hoofdwerk van 't .Maliitvïlna vindt men de 9 oudcrdccliii vcrniclil in

kap 2, slr. 48, de namen worden mccrendeels opgesomd in str. 44.
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Sumun. ' Zoo laat zich verklaren waarom op Sutta cl. i. Si'ikla, oinaid-

ilollijk Geya volgt.

Oniler Geya, Pali Geyya, verstaan ilo Singhaleozen Sutta's, waarin

]troza afwisselt met verzen; znlk een Geyya bijv. is het stuk getiteld »l)e

vermaning aan Sigala" , waarin het |n'oza van den Buddlia IclUens hcr-

liiiald wordt in gebonden rede. ^ Natuurlijk kan een Geyya, ondanks het

stelsel, geen Sutta wezen, want de twee genres W'orden naast elkaar ge-

plaatst; het is alsof men zeido dat de arm een hand is met toevoeging-

van eenen ring. De Noordelijken verbeelden zicli dat Geya's godsdienstige

lolliederen /ijii: klaarblijkelijk verwarren zij het met Gathfi. ^

l)e derde snoil van letterkundige voortl.irengselen , Wyakarana, overeen-

küuiendü met het Pali VVevyAkarana, omvat in 't stelsel der Zuidelijken

het gansclie Alihidharma-Pitaka . voorts de Sutta's zonder verzi'u, en alles

wat de lluddlia M'rkondigd heeft, voor zooveri'e dat niet behoort Idt een

der overig!' Anga's. De Noonlelijken passen den term toe op voorspel-

lingen van de Piudilha's iiangaande toekomstige gebeurtenissen die hen

zelven of andere heiligen betreffen. Dicnzelfden zin hecht men trouwens

ook aan 't Pali Wyakarana, in onderscheiding van Weyyakai'aiia. Allei'lei

lieteekenissen van U)i/ak(in()ui , namelijk «analyse" en «scheiding (van

licht en donker), schepping", alsook «openbaring" zijn Ijij die vvaikoppen

z(Jo doorëiMi geklutst, dat de derde Anga niet één, maar dri(.' of meer

literarische genres vertegenwoordigt. *

' Hodgson t. a. ]) sneeft als voorbeelden van zoosjenaamde Sfttra's op: de llakshfi- Bha^a-

wali en de Prajuii-Paramitu. Die beliooren in 't geheel niet tot den ouden eanon , want liet

zijn Mahayanistisehe voortbrengselen. Waar is het noehtans, in zekeren zin , wat Iiij er bij-

voegt: "they are equivalent to the Veda"s", al zijn de Snkta's of Rcas strikt geuomeii niet

f]^ Veda's , maar deelen er van.

~- Uezen vorm hebbeu de WaipnlyaSütra's van 't MahSyana.

* Vandaar dat de Nepaleezen Gatha's averechts verklaren als -narrative works, in verse

and jirose"; neen, dat zijn Geya's; Hodgson t. a. |i.

" I)c Nepalees bij Hodgsou t. a. p noemt den Lalita-Wistara «een Wyakarana van de soort

Gath:V'. Vermits Wyakarana en Gutha naast elkaar staau , kan het eene niet ecne soort van

"1 andere ^vczen. üe Lalita-W. bevat eenen dubbelen tekst èu in proza èn in Gallia ^d. i.

vers); is derhalve in vorm wat de Zuidelijken Geya noemen. Het is teveus, naar ander
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Gatha's zijn liedjes , gedichten, verzen. Kr kunnen, gelijk van zelf

spreekt, geheele werken in dichtmaat bestaan; er zijn andere, waarvan

proza het lioofdbestanddeel voi-nit , hioi' en daar afgewisseld mot verzen,

/idkc prozawoi'ken met kwistig ingidaschte verzen zijn in de Iiidisciie

letterknnde tah'ijker dan elders; ze zijn niet te verwarren met Geya's,

want liet kenmerk ini'rvan is dat de verzen in anderen vorm liet zei file

zeggen als het gedeelte in ondicht. Tot de Gatha's brengen de Singha-

leezen te recht alle boeken in ilon canon die nitsluitend nit verzen lie-

staan . onverschillig welken titel ze anders ook dragen, liijv. Uhammapada.

Sutta-Nipata , de Tiiera- en Theri-gatha's. Of er bij de Noordelijken

Gatha's van den ouden stempel overgebleven zijn, blijkt niet; des te over-

vloediger komen ze voor naast den prozatekst der Waipnlya-Sntra's en

Avvadana's, welke boeken ilus Geya's zijn.

|)i' l'danas, lyrische uillioezcmingen , zijn aan heide alileeliii^cii di'i'

Kerk gemeen. De /uidelijken bezitten eenen afzonderlijken liundel \an

8ti Udana's , meerendeels, zoo niet alle, getrokken nit amlere gesthririen

waarin ze bij gelegenheid voorkomen. Kenige van zulke uitboezemingen zijn

ook in eene amleie verzameling, het Uhannnapail.i, o|igenomen. ' Hij de N'ooi-

delijken bestaat eene soortgelij ke i)loendezing toegeschreven aan Dharniatrata. -

NidiMia is in 't algemeen oorzaak, grond, aanleiding. De l!ud-

(Ihisten, evenals de heidensclu' Indii'rs, bezigen het woord in meer dan

één zin. doch als Anga beschouwd beleekent liet de aanleiding, bijv. tot

eene rede, een gesprek. De Nidana's zijn derhalve inleidingen , hetzij op

eene rede, of wel op een verhaal. De Zuidelijken noemen de Nidana's

nii't als eene hijzondere klasse van geschriften, en zeer te recht, dewijl

geen boek uitsluitend uit inleidingen pleegt te bestaan. *

S|iruakgubrujk , ecu Waipiilya-Sritra van 'l Malifijfina en behoort, als geheel beschouwd, niet

tot den ouden canon.

' Bijv. VS. 153 en 154. Deze uitbuezcininj;en lieblien dit eigenaardige, dat ze niet enkel

door den Ootamidc werden geslaakt, maar van alle üuddha's onatscheidelijk zijn ; Jfitaka , inl. 76.

' Taran. 08. I)c verzamelaar leefde na het derde concilie.

' In de geneeskunde vormt Nidaua eene der Iior>fdafdeelingen der wcttMisehap , omdiii de

term daar eene gansch andere betcekenis, die van |iiilho!i>v'ie, heeft.
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A\viiil;'iiia'.s, 1'ali Apadrina's , zijn legeinlen, liesclirijvingeii van ilc riii-ni-

riielite daden dor voornaamste heiligen iii vroegere existenties. De Nonr-

di'lijki'ii l)ezitten ook Awadana's, well<e do lotgevallen van vrome koningen,

zooals Ai'oka, tot ondei'\ver]i liebljon. Dat znlke late werken in de dagen

van Kanishka in den canon zouden opgenomen zijn, is meer dan twijfel-

achtig. Zelfs oudere heiligenlegenden , o. a. over Ananda ten tijde der

voorworeld, kunnen kwalijk, zelfs in theorie, beschouwil wonlen als deelen

van den canon, zooals die op het eerste concilie heette vastgesteld te zijn.

Do Zuidelijken kennen de Apadana's niet als afzonderlijken Anga, al be-

zitten zij eene verzameling van zulke gescliriften. Zonder nadere gegevens

is het onmogelijk te bepalen wanne(M- nirn begonnen is de legendi'n en

jeesten, waai'van (^nkele van betrekkelijk ouile dagteekening kunnen wezen,

in den canon binnen te smokkelen.

Itiwrttika, of anders Ityukta, het achtste in de opsomming der (jenres,

beantwoordt aan "t Pali Itiwuttaka. Itiwrlta, eigenlijk: «zoo geschiedde

het", is eene geschiedenis, eene sage, en imlenlaad verstaan de Chineezeu

onder dezen term oude geschiedenissen, üok in "t Pali is itiwidta eene

oude geschiedenis, eene sage, eene legende, en hoewel het wooi'd even

goed uit Skr. itijnkta als uit Ittirrtfa verbastei'd kan wezen , is het laatste

wegens de beteekenis het waai'scbijnlijksle. Daareiilegen hecht men aan

Itiwuttaka een gansch anderen zin. en bepaaldelijk dien van eene leer-

stellige uitspi-aak, keinachtige spi'euk van den lliiddlia. Het zoo getitelde

boek van den canon behelst 110 stukken, welke alle aanvangen mot:

»de üeei- iieeft gezegd". Hiermede stiookt gedeeltelijk de bepaling van

Ityukta door de Nepaleezen , bij wie Itiwrttika niet in /.wang is: y>Ifi/ukta

is al wat gezegd wordt als besluit; de verklaring van eene of andere voor-

afgaande rede". Het is niet moeilijk te ontdekken dat men twee ver-

schillende woorden en begrippen met elkaar verward heeft, ' even als

met Sutta het geval is. Als klasse van werken heeft Iliwi-ttika weiniff

' In 't Sl(r. in vorm iluiilelijk ondorsrliciili.'ii , ilivrrfla en ili/i'lc/u , die liciile in "1 1'iakrit

itiieuHa ojijevcrden.
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reden van l)i>staan naast Awadana; bnitlü komen o]) hetzelfde neer. Hoe-

wel de Cliineezen, in tegenstelling tot de Nepaleezen en de Zuidelijken,

Ityukta als benaming van zekere klasse van werken niet kennen, ont-

breekt hun de zaak niet, want het »Sïitra der 42 aitikelen" is niets

anders dan wat in "t Pali een Itiwnttaka genoemd wordt ' Indien het

boven allen twijfel verlieven is dat dit Si'itra omstreeks 70 na (Ihr. naar

Cliina is overgebracht — en de ouderwetsche kleur van het geschrift pleit

er voor — dan mag men met grond aannemen dat het op het Concilie

onder Kanislika niet van den canon was uitgesloten.

Over de Jataka's, dieifabelen en kleinere stichtelijke vertellingen. Iie-

hoeven we hier niet ver uit te weiden. Sinds onheugelijke tijden heeft

men fabelen als middelen ter zedelijke opvoeding gebezigd , en de oudste

Buddhistische bouwwerken, zooals te Bharhut en Sanchi, toonen op de

ondubbelzinnigste wijze dat men eene hooge waarde aan de dierfabel

hechtte, dat ze een gewijd karakter had en vermoedelijk een even oud

bestanddeel van den canon geweest is als eenig ander Anga. Welke

redactie van Jataka's tot de derde synode opklimt, moet tot nader onder-

zoek onbeslist blijven.

De rubriek Waipulya beantwoordt zakelijk aan Wedalla, een term door

de Zuidelijken toegepast op zekere Sutta's die bij den hoorder kennis {weda)

en genoegen verooi'zaken. - Dit laat zich wel vereenigen met de Nepaleesche

omschrijving, volgens welke do Waipulya's leeren lioo men zich in de

wereld het goede en nuttige kan verwerven. Ze bevatten dus lessen van

eene waarachtige levenswijsheid, die 's menschen geestelijk heil niet

opottert aan tijdelijke belangen, zonder de laatste daarom uit het oog te

verliezen. In hoeverre Waipulya eene gelukkige vertaling van een Prakrit

• Beal Catcn.T 18'J.

' llarily K. M. 173; Childcrs Dict. 5G1. I)c inhccmsclic verklaring' k.iii , in weerwil

van (Ie onzinnige etymoloitie , zakelijk onscveer jnist wc/.en. Tegen de afleiding van IJiirnouf,

Lotus 754, volgens Childcr» "Zonder twijfel de «are etymologie", bestaat dit bezwaar dal

ze steunt op ecu denkbeeldig adjectief niet denkbeeldige beteckenis ; zoo bet adjectief bestond,

zou het bctcckencn «gcsiilitst" ; uit zulk een onbepaald begrip kan men alles maken wat men wil.

1 1 '24
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('II 1'ali Wedallu is, durven we uit gebrek aan do noorlige gegevens niet

beoordeeien. In allen gevalle kennen di' Noordelijken ook Waidalya, en

stellig niet in den zin van iets wat kennis en genoegen geeft. ' Wat de

Waipulya's, als genre beantwoordende aan do Wodalla's, ook zijn mogen,

ze liobbon met de Waipulya-Sutra's van 't Mahayana niets gemeen dan

don naam.

De Adblmta-dlianua's, d. i. ongewone natuurverscliijnselen, zijn liet

onderworp van geschriften welke belde afdeelingen der Kerk met elkander

en met de lieidensche Indiërs gemeen hebben. In de Buddhistischo canons

is er geen afzondoidijk werk over wondoibaarlijkheden, en wanneer de

Doctoren der Kerk bevveien ilat alle Sutta's waarin van zulke zaken sprake

is tot de Adbhuta-dharma's te brengen zijn , dan volgt van zelf dat er

geen onderdeel van de Schrift, geen Anga is, waaraan die titel toekomt.

De lieidensche Indiërs hebben eene afzonderlijke klasse van zulke werken. ^

De afdeeling Upadopa, d. i. in 't algemeen: les, leering, wordt tloor de

Zuidelijken niet onder de 9 Anga's opgesomd. De Upadeca's heeten een

analytisch onderzoek der leer te bevatten, hetgeen ons doet vermoeden

ilat ze de tegenhangers zijn van het werk getiteld Niddesa (Nirdepa) in

den Pali-canon, dut eenen iiitvüoi'igon commentaar van Ctiriputra bevat

op een gedeelte van den Sutta-Nipata.

Geheel afgescheiden van de negenvoudige verdeeling in Anga's, wordt

het Siitra-Pitaka gesplitst in 4 Agama's, verzamelingen der overgeleverde

leer, die in algenieenen titel overeenkomen met de eerste 4 Nikaya's van

den Zuidelijken canon, ' ofschoon het beginsel waarop de schifting der

Sütra's .steunt in beide canons niet gelijk is.

Ten aanzien van de taal , door het Concilie voor den toen herzienen

' Wassiljew op Taran. 302; de juiste beteekenis is daaruit niet oj) te nijiken, en zoolang

men niet de beteekeuis van een woord keut, is elke etymologie voorbarig. Naar den vorm

kan v)aidahja evengoed samenhangen met widalla in smiwidalla (vgl. widwahi , slim) , als met

widala, spaan, snipper, gesplitste bamboe.

' O a. een Adbliuta- Brabmana , een .^dbhuta-i;anli enz.

" De titels zijn: Dïrgha-, Madhyama-, Samyukta- en Kkottarika-Agama (Pali ;
Auguttara);

Burnont' Introd. 48; Wassiljew B. 115; Beal ïripitaka 111.
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canon gekozen, valt vooralsnog niets met zekerheid te bepalen. Het is

volstrekt niet onmogelijk dat men bij die gelegenheid (h- toe is overgegaan

de gewijde oorkonden uit het Magailhi of eenige andere volkstaal in

't Sanskrit over te zetten, zoo goed en kwaad als liet ging. We kunnen

dat punt aanroeren, zonder eene proeve van oplossing vai; het vraagstidv

te geven; zulk een onderzoek is niet van de/e plaats.

Het 3'''' Concilie hoeft, voorzooverre de beschikbare gegevens ons toe-

laten een beslist oordeel uit te spreken, geen overwegenden invloed op de

latere ontwikkeling der Kerk uitgeoefend. Wel verre van een nieuw

tijdperk te openen, heeft het slechts het zegel gedrukt op het oude. Kort

daarna deed zich eene nieuwe richting, die van het Mahavana, gelden; eene

ricliting, welke sedert korter of langer tijd voorbereiil, zich in de tweede

en volgende eeuwen krachtig ontwikkelde, gekweekt deels door het toe-

nemende Ciwaisme, deels door het wijsgeerig Hinduisme, waarvan de

Bliagawad-Gita de zuiverste uitdrukking was.

Alvorens van het Concilie afscheid te nemen en de Kerkgeschiedenis

van dit tijdvak te besluiten, nog een enkel woord over de twee lioofd-

pei-sonen Wasumitra en Parcwika. De eerste, niet te verwarren met

latei'e naamgenooten ,
' staat te lioek als vervaardiger van een of meer

Abhidharma-Siitra's, ^ stellig ten onrechte, zooals boven opgemerkt is. De

tweede, geboortig uit hetzelfde Gandhara dat zooveel lichten dei' Keik

heeft voortgebracht, zou oorspronkelijk een bi'ahmaansch geleerde geweest

zijn en eerst op tachtigjarigen leeflijd de hruliic pij hebben aangeschoten. '

Aan hem schrijven sommige de vei-dienste toe, den veelzijdigen Apwagho.sha

bekeerd te hebben, maar andere geven aan Arya-Dewa, die eene eeuw

later leefde, de eer er van. ' Het is gevaarlijk van zoo'n legen-

' Een luinncr is bckcnil als schrijver van ccncn uitvocrigcn commentaar (Mnliabliasliya)

o[) Wasubandliu's Abhidliarma-KiK;a, en van een werk over de ISsectcn; Turan. 174, vi^l. CS.

' Hiuen Thsang Mem. 119 noemt liet een fiisira, leerboek: Prakaraoaplda-fustni.

' Voy. des Pel. B. II, 114, waar men lezen kan hoe de straatjongens den afgeleet'dcn

);rijs!iard die monnik werd als ccncn stumpert en sul uitjouwden, cu hoc hij toen aan /.ijn

naam van I'&rfwn gekomen is.

' Wassiijew B. 70; 211, waar de legende der bekcering te lezen is. Uczelt'de legende

24*
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darisclii' persünnlijkheiil als Acwaghoi-liii, die zich in 9 naiULMi verheugt:

Mïttrceta, Pilrceta, Durdhai'sha, Durdhirsha-Kala, I)iiannil<a , Suljhüti,

Maticitra, Cïira en Acwaghoslm, veel te zeggen. ' Alleen illl, dat

hij o. i. in 't geheel geen nien^ch is. maar Kala zonder rneer, d. i. een

voi-iii van ('iwa. Waarom die verpersoonlijking van den invloed van 't

(j'iwaisme gelijktijdig met Nagarjuna moet gesteld worden, zal in het vol-

gende hoofdstuk blijken. Trouwens, de vereenzelviging van Acwaghoslia

verdient niet den naam van eene vernuftige ontdekking : ze staat met

andere woorden uitgedrukt in Tiiranatha. »Toen hij (Kala-Apwaghosha)

in de formulen der Tantra's en Mantra's, alsook in de dialektiek zeer be-

kwaam geworden was, werd hij door t'iwa zelven daarin ingewijd", üat

is wel onzin, maar toch verstaanbaar. Niet onwaarschijnlijk is Afwa-

ghosha zoo niet Awalokitecwara zelf, flan toch de naam van het tijdperk

waarin de dienst van ilien liodhisatwa werd ingevoerd. - Hij werd van

een vijand van het Buddliismi' later (,>en ijverig aanhanger er van, wordt

gezegd. D. i. de minder gunstige verliouding tusschen de Qiwaietische

en LUiddhistische monniken werd van lieverlede beter, nadat de (Jakya-

zonen een vermomd Ciwaisine hadden doen binnensluipen. En dit is

historisch juist; de Cakyazonen waren onophoudelijk in den vinnigsten

strijd gewikkeld — ieder bladzijde hunner kerkgeschiedenis, om zoo te

zeggen, levert er de bewijzen van. — maar onderling, of met de Jaina's,

niet met Qiwaieten. In het tijdvak dat wij aanstonds te behandelen

zullen hebben , waren de broedertwisten èn in 't Zuiden èn in 't Noorden

bitterder dan ooit, en zelfs indien de (Jakyazonen de bekwaandieid bezeten

hadden om tegen de heidensche Indiërs te kampen, zou het hun aan tijd

wordt door Hiuen TLsang Mem. I, 434 vau Arya-Uewa verteld, als vvieus tijdgenoot A9wa-

gliosha voorkomt Méra. 314. Dezelfde reiziger brengt niet Afwagliosha in gezelschap van Tari-

Ijutra en Saiijaya, zooals de Frausohe vertaling heeft, maar Ai;najit; Me'm. II, 53.

' Tarau. 90.

» Vandaar dat hij van Tarü (zijne (^'akti , al. Durga) eene aanwijzing heet ontvangen te

liebheu; Tïiran. "Jl. Hij staat ook te boek als de eerste lyrische dichter, die "door zijne

lofzangen het Buddhisme van deszelfs scholastisch-pedant stelsel verloste en voor het volk

,

dat zijne liedereu ter eere van Buddha zong, toegankelijk maakte"; Wassiljew B. 48.
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('11 lust daiirtoe ontbroken hebben; zij haililen het te druk met elkan(l(n"

te bestrijden, verdacht te maken en te beschimpen.

HOOFDSTUK III.

Oerde tijdvak. Van Kanishka tot aan 't einde der Middeleeuwen.

1. DE KERK or CEILON. KETTERIJ ONDER TISHYA. DE STHAWIRA DEWA.

KETTERIJ ONDER MEGIIAWARNA. TIJD VAN BEROERING IN DE KERK ONDER

MAHaSEXA; VERNIELING VAN DEN MAHaWIHaRA, BLOEI VAN ABHAYAGIRI.

RUDDIIAGHOSHA. HERHALING DER KETTERIJEN. INVALLEN VAN

VREEMDEN. r ARaKRAMA-BalIU DE GROOTE. DE EENDRACHT IN

DE KERK HERSTELD. DE GEWELDENAAR MaOHA ; GELOOFS-

VERVOLGING. PARaKRAMA-BAHU III. VERVAL VAN 't LAND.

Na liet overlijden van den laaggeboren , maar verdien.stelijken Wrslialiba

verliep er eene eeuw waarvan niets bijzondei's te zeggen valt dan dat

onderscheidene nieuwe lieiliLrdomineii gesticht en oude verfraaid oi' uitge-

breid v.-enlen. ' Des te lielangrijkei' is ile i'egeering van Tisiiya. die in

209 of '217 - aan 't bewind kwam. Te diei' tijde brak eene soort ketterij

uit. door sommige de Wetuliya-tlu'orie geheeten. ^ Slechte monniken ver-

kondigden ongeoorloofde dingen en deden tUntv hun haarkloverijen en spits-

vondigheden aan 't ware geloof groote afbreuk. D(,' koning wist met Ije-

hulp van zijnen minister Kapila die gevaarlijke theorie te onderdiukken

,

en om aan de verkondigeis des Woords een schitterend blijk van zijne

genegenheid te geven, schonk bij bun eene groote som gelds en liet over

het geheide eiland de srbidden dei- geestelijken betalen. Ook zorgde hij

' Bronnen: Dïpaw. k^t. 22; .VLiliüw. 22j , vpp Vgl. Lassen Ind. Al(. II, 1020 vgs;.

IV, 279 vgf!.

" Ten opzinhtc der volgorde en der regceringsjaren wijken de twee kronieken aanmerkelijk

onderling af.

' Zóó in den Mahuw. , en daarmede komt overeen Wetnlla, zooals een variant op Dipaw.

22, 45 geeft; anders spreekt het laatste geschrift alleen van VVilanda-ivfula, haarkloverij.

Deze zoogenaamde ketterij behoort niet tot de 3 ollieiecle kelterijen op Ceilon ontslaan ; 1. die

der Dharmarurika's; 2. der Sigalika's; 3. eene anonyme tijdens Aïiabodhi.
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(lat er steeds een voldoende voorraad van geneesmiddelen beschikbaar was

voor de verpleging der zieken , tot welke goede daad hij opgewekt was

geworden door den Sthawira Dcwa. die hem het Siitia over zieken ge-

predikt iiad.

Deze eervolle vermelding van Dewa ' wettigt de onderstelling dat hij

geen alledaagsch man was, en werkelijk staat Dewa, of zooals hij eers-

halve betiteld wordt: Arya Dewa, ook bij de Noordelijken hoog aange-

schreven. Alle berichten luiden eenstemmig dat Dewa afkomstig was uit

Ceilon , en een jonger tijdgenoot van Nagarjuna .
^ als wiens mededinger

hij voorgesteld wordt. Wanneer hij tevens een leerling van Nagarjuna

genoemd wordt, dan is zulks cum grano salis te nemen, evenzeer als de

scliolastieke sage dat de meester eens voor de leus de rol van duivels-

advocaat vervulde en de stellingen der ketters tegen Dewa verdedigde , die

na eene week disputeerens Nagaijuna schitterend overwon. ^ Taranatha

beweert dat Dewa ten tijde van Candragupta * als Rector aan 't college

te Nalanda werkzaam was. Of dit waar kan wezen, hangt af van de

beantwoording der vraag wanneer de Gupta-jaartelling een aanvang neemt;

hier moeten v\ij dat vraagstuk laten rusten en ons vergenoegen met het

eenparig getuigenis der Noordelijken dat Nagarjuna na het Concilie onder

Kanishka in de wereld kwam. Het is dus zeer wel mogelijk dat Dewa

een jonger tijdgenoot van Nagarjuna was. ^ 0\) de bewering der Noor-

delijken dat Dewa een aanhanger was van 't Mahayana, zal veel af te

dingen zijn; de zonen Buddha's, en niet het minst de Mahayanisten

,

hebben het zwak, zooals we weten, om alle groofe mannen, en de voor-

' Hij treedt eenif;e jaren later nogmaals als prediker op; Dipaw. 22, 50.

' Lebeusb. 310; Tarau. S3; Voy. des Pèl. B. I, 186: II, 432; 435.

^ Hiuen Tlisaug (Méra. t. a. p.) vertelt uitvoerij; hoe dezelfde Dewa te Pataliputra den

klokketoren beklom en daar de groote klok luidde in spijt van 't verbod des konings. Andere

verhalen hetzelfde van A^waghosha (= Maha-dewa) ; het qui-pro-quo is verklaarbaar.

' Uit het Gupta-stamhuis.

' In Lebensb. 310 staat dat Nagarjima op zestigjarigen leeftijd ten hemel voer. Stel dat

hij stierf 180 en dat Uewa zijne preek tot Tishya hield, na in zijne jengd in Indië gereisd

te hebben, dan kan hij zeer wel zijnen zoogenaainden leermeester en overwonneling ont-

moet hebben.
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naamste goden bovenilloii. tut ilc Imimeii te rekenen. ' Aan ile zucht

om liet aanzien van 't Maliavana op to hoiulen, zal liet ook wel te wijten

zijn (lat men het dispuut tusschen Nagarjuna en üewa als een spief;elge-

vecht voorstelt. Het geheele vertelsel — voor welks historisch karakter

wel niemand zal durven instaan — maakt den indruk alsof men de

nederlaag van dezen of genen Mahi'iyanistischen Doctor in eene polemiek

tegen Dewa heeft willen bemantelen.

Na Tishya volgden eenige vorsten elkander op, die in hun kortslomlige

regeering van ijver voor de Kerk naar vermogen deden blijken, totdat

omstreeks 248 Abhaya, bijgenaamd Goshthaka of Meghawarna, een uian

nit de lielfe des volks, gelijk zijne onmiddellijke voorgangers, zich van

den troon meester maakte. In 'J.51 braken de twisten tusschen de

gee.stelijken van Grootmunster (Malia-Wihai-a) en Abhayagiri op nieuw

uit. - Dit gaf aanleiding tot de zoogenaamde Sagalika-scheuring, waar-

van de volgende bijzonderheden medegedeeld worden. De niDiiuiken

van hel (toekomstige) .letawana-klooster iiadderi zicii reeds vóór de stich-

ting van iht broederhuis van de l)harmarucika's gescheiden en waren

naar 't Zuiderklooster getrokken. Deze nieuwe ketters, bekend onder

den naam van Sagalika's, verklaanlen de twee Wibbanga's van 't

Winaya-Pitaka voor apocryph en kregen later de overhand in 't klooster

van Jetawana, hetwelk omstreeks 290 door koning Mahasena gegrondvest

en na .302 door diens zoon voltooid werd. De officieele datum van de

scheuring der Sagalika's, lati'r Jetawanisten geheeten, is dus 251. Zoo

vertelt een commentaar o[i di'u .Xhdiawausa, doch de kroniek zelve zegt

dat de Abhayagiriancn zich op nieuw aan Wetuliya schuldig maakten;

dat de Grootmunstersclieu daarentegen wakker voor de zuiverheid van het

' De eerzame Hiucn Thsang (Mem. I, 140) verklaart met de arootste naïviteit dat de

Singhalcczc.n , toen zij jjas door Malieiidra bekeurd wareu , de soliool der Sthawira's volirdeii

,

welke school zich bij bet Mahüjuna aansloot.

' Volgens Mahau'. 231, waar van ccnc herhaling der Wetnliya-ketterij gewag wordt ge-

maakt. Hiermede in strijd is de uitvoeriger opgave in den commentaar op die kroniek bij

Turnour Voorr. Cl.
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geloof streden en wisten te bewerken dut een zestigtal hunner tegen-

standers uit het klooster opgelicht en naar den overwal verbannen werden.

De ballingen vonden eenen bondgenoot in zekeren Sthawira van ile kust

van Coromandel, Sanghamitra genaamd, die zich als kampioen voor hen

opwierp. Hij stak naar Ceilon over, verscheen onvervaard op eene

vergadering onder voorzitterschap van Sanghapali, in den Stüparama, en

had de driestheid den mannen van Grootmunster de les te lezen en den

voorzitter tot zwijgen te brengen.

Het schijnt dat de vreemde Pater in 't geheim gerugsteund werd door

den koning; zeker is het, dat deze liem als opvoeder van zijn twee zonen,

•Tyeshtha-Tishya en Mahasena, aanstelde. Sanghamitra verzuimde niet van

de gunstige omstandigheden waarin hij geplaatst was zooveel als mogelijk

pai'tij te trekken, en wist zich aan het hof en bij de rijksgrooten eenen invloed

te verschaffen . die later zoo noodlottig zou blijken voor den vrede in de Kerk.

Hoezeer koning Abhaya zoo onverantwoordelijk tegen de Grootmunterschen

ingenomen was en maar al te veel onder ilen invloed van den vi'eemden

Pater stond, was hij toch een vroom vorst, die zich door 't stichten van

l)ni('(l('ihuizen en heiligdommen, alsook door milde schenkingen aan de

Congregatie hoogst verdienstelijk maakte. Ook zijn zoon Jyeshtha-Tishya,

die hem in 261 opvolgde, wordt zeer geprezen: hij was mild jegens de

broederschap, stichtte ettelijke gebouwen, o. a. liet klooster op den berg

Pi'achia-Tishya; een steenen altaar om den Bodhi-boom; een steenen

voorportaal bij het Grootmunster; een Uposathahal bij 't Zuiderklooster.

Met zijnen broeder en zijnen ourlen leermeester stond hij niet op den

besten voet; de laatste vond het dan ook geraden onmiddellijk na Tishya's

troonsbestijging de wijk te nemen naar het vaste land.

Zoodra na Tishya's overlijden zijn jongere broeder en opvolger de

teugels van het bewind aanvaard had, in 275, namen de geloofszaken

eenen ongunstigen keer, dewijl de onrechtzinnige partij wederom het

lioofd opstak en door den koning, wien het anders niet aan goede hoe-

danigheden ontijrak, begunstigd werd. ])e Dipawansa — welke ophoudt

l)ij den dood van Mahasena — verhaalt dat er onder de geestelijken ware
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en valsche broedei's waren , de eenen waaraelitige asceten , de anderen

asceten louter voor de leus. Deze laatsten waren het die den verblinden

koning meesleepten, en de onbeschaamdheid zoover dreven dat zij leer-

stellingen verkondirrden lijnrecht in strijd met de ondubbelzinnigste voor-

schriften dei' gewijde schrift. Die aterlingen, als wier raddraaiers de

snoode Sona en Dur-mitra ' met name genoemd worden, vermaten zich te

beweren dat de priesterwijding niet mocht voltrokken worden dan aan

iemand die den vollen leeftijd van 'iO jaren na de gebooi'te Ijereikt had,

terwijl de Schrift toch zoo duidelijk zegt dat men de jaren van de ont-

vangenis af mag beginnen te tellen. - Zij verkondigden ook de gruwelijke

ketterij ilat geestelijken ivoren waaiers mochten dragen ^ en meer andere

dergelijke verkeerdheden.

Niettegenstaanile de kroniekschrijver aan zijne verontwaardiging in de

sterkste bewoordingen lucht geeft, glijdt hij over de gebeurtenissen heen.

Die gebeurtenissen waren, volgens den Mahawansa, van voel ernstiger

aard dan het gekibbel over soorten van waaiers en de beivkening van den

ouderdom naar de geboorte of de ontvangenis. Sanghamitra, die nnmiddellijk

na den dooil van .lyeshtha-Tishya op C'eilon teruggekomen was, hud nog

niets van het vertrouwen zijns kweekelings verloien en hij ontzag zich niet,

van zijnen invloed misbruik te maken door Mahasena tegen de Groot-

mun-sterschen op te stoken. De koning liet zich te kwader m-o overreden

om een bevelschrift nit te vaardigen, waarbij liet aan een iegelijk op

zware boete verboden werd aan de geestelijken van 't Grootmunster

geschenken te geven. Het gevolg was dat de rcchtzinnigen in grooten

nood kwamen; zij weken naar het Zuiden des lands uit, en het klooster

bleef negen jaai- lang onbewoond.

Sanghamitra was met dezen goeden uitslag zijner bemoeiingen nog niet

voldaan; hij wist den koning te beduiden dat elk onbeheerd iroed aan

' I). i. \Vaii-.\iitr.i; dat is geen iiMin, mnar Dcii snhclilnaam van Sanglia-mitra.

' Deze vcrpiiiiniiig wordt gsgeven in Malii-W. 1, 7.5. Wij volgen de lezing van Prol'.

Oldcnberg (l)ijiaw. 22, 72), omdat de lezing in den tekst geen dragelijken zin ),acft.

' Volgeus eenc der lezingen; zie de aantcckcningen des ui%cvers.
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den landsheer verviel en wist door te drijven dat hot CJrootni unster gesloopt

werd. En hierhij bleef het niet: een ijverig aanhanger van Sanghamilra,

de snoode Sona, liet den Lohaprö,sada en andere gehouwen vernielen, en

de materialen van het afgebroken Grootmunster werden vervoerd naar den

Abhayagiri, om geljezigd te worden voor den bouw van oen tempel met

Biiddhaheeld , van een tei-ras om den Bodhiboom en van een liapitlellmis.

Door ilit alles steeg het klooster van Abhayagiri ongemeen in luister

en aanzien.

Zulke wederrechtelijke handelingen konden niet nalaten eene reactie uit

te lokken. Een der ministers, Meghawarna , stelde zich aan 't hoofd der

misnoegden en verwekte eenen opstand , die eindigde met een venlrag

tusschen Mahasena en den oproerling, waarbij bepaald werd dat het

Grootmunster weder zou opgebouwd worden. Onderwijl was Sanghamitra

door moordenaarshand gevallen. Kene minnares des konings, blakendi'

van ijver voor 't wai'e geloof en troosteloos over de vernieling van het

Grootmunster, had, om van haren vromen zin te doen blijken, met een

timmerman verstandhouding aangeknoopt en met diens hulp den gehaten

Pater, terwijl deze op weg was om den Stüpahof te vernielen, van kant

gemaakt. Ook den snooden Sona werd door de vrome Ijoeleerster en

haren handlanger hetzelfde lot bereid.

Niet lang nadat door de zorgen van den minister Meghawarna het

Groötmunster in voldoende mate hersteld was om de oude bewoners na

eene negenjarige afwezigheid weder te kunnen herbergen, wenl door

koning Mahasena de grond gelegd tot den bouw van 't klooster van Jeta-

wana. De geschiedenis van deze stichting is vrij zonderling, gelijk trouwens

de geheele voorstelling van 's konings daden en beweegredenen uit den koker

der Grootmunstersche kroniekschrijvers verdacht is. Zekere Pater Tishya uit

het Zuiderklooster , een man berucht om zijn slecht gedrag, zou den vorst

belezen hebben om te zijnen, Tishya's, behoeve een nieuw klooster te

laten bouwen in 't kerspel van Grootmunster. De Mahawiharanen wei-

gerden volstandig een duimbreed van hun terrein af te staan en verkozen

eerder het broederhuis te ontruimen. Zij vertrokken, maar kwamen —
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liet IjJijkt niet recht waai'oin — na negen maanden tenia;. De befoamde

Tishya werd voor de reclitbank gedaagd en tegen den uitdrukkelijken wil

des konings tot ballingschap veroordeeld , hetgeen intusschen niet belette

dat het Jetawana-klooster gegrondvest werd , en later onder den uitnemend

rechtgeloovigen opvolger van Mah^sena, Meghawarna, voltooid. Dit klooster

werd het broeinest van de ketterij der Sagalika's , die, zooals boven ge-

zegd, gemeenlijk naar hnn verblijfplaats Jetawanisten genoemd worden

en met de scheurmakers van Abhayagiri en de rechtzinnige kloosterlingen

van Grootmunster de drie Ceiloneesche secten uitmaken. '

Bij de eenzijdigheid der berichten die tot ons gekomen zijn, mogen we

over de kei'kelijke politiek van Mahasena geen oordeel vellen , laat staan

ze veroordeelen. Zeer zeker was hij geen vijand iler religie of der Kerk

— dat toonen zijne talrijke stichtingen en schenkingen, — maar weinig

ingenomen niet de lieden van Grootmunster. Des te meer begunstigde

hij de overige Buddhisten van zijn rijk . en zon hij zich heeft laten ver-

leiden lot daden van geweld, dan zal dit niemand goedkeuren; het ver-

nielen van Buddhistische kloosters en heiligdommen door Buddhisten kannen

alleen dwepers vergoelijken. Het feit zelf, dat niet alleen staat, is ken-

merkend. Er Is wel eens beweeid dat ten tijde van Pushyamitra en

later kloosters zouden verwoest zijn door de «brahmanen" ; tot nog toe

is niemand in staat gewee.st een zweem van bewijs daarvoor bij te brengen

;

toch lijdt het geen twijfi>l dat er zulke wandaden bedieven zijn, door de

Buddhi.sten zelven, in dweepzieken haat jegens elkander.

^[ahasena's zoon en opvolger Meghawarna wordt voorgesteld als iemand

die de partij der Grootmunterschen begunstigde. Hij stelde de in beslag

genomen landerijen weder in hun Ijczit, liet <1(; vernielde cellen en den

Lohapras'ida weder opbouwen en hel Grootmunster vergrooten. Met dat

' Deze drie zijn de eenigsten die bij een Biirmeosnh snhrijvor vermeld worden (Bi^.indet II,

142) en in eene Tibclaanschc lijst, «-elke in 't Aanli.int.'sel ecne plaats znl vinden. Eenc derde

tcheurimj , waardoor het Retal sec/en tot vier stcep, ontstond in 001 ; Tnrnour inl. ClI.

De begrippen van schcaring en sectc, beide door bliedo uitgedrukt, worden niet altoos goed

onderscheiden.
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al scliijnt hij niet geheel aan den leiljaml iler siipra-ortliodoxen geloopen

te hebben, want liij voltooide den bouw van 't Jetawana-klooster. Onder

zijne regeering, in 309, had de heugelijke overbrenging van den Buddha-

tand naar 't eiland plaats , alsook de oprichting van liet standbeeld van

den apostel Mahendra en diens vier gezellen; wel wat laat, zou men

zeggen. En de naam van Mahendra èn de zaak zelve herinneren ons on-

willekeurig aan de standbeelden der 5 India's, die verwant schijnen met

do Dhyani-Buddha's eenerzijds, en de 5 Kugika's, d. i. Indra's, op Java

anderzijds.

Het zou niet onbelangrijk zijn te weten welke der di'ie partijen onder

de geestelijken liet grootste aandeel hebben gehad in de overbrenging der

tandreliek en de oprichting der standbeelden van Mahendra en diens ge-

zellen. Volgens de inliciitingen welke Hiuen Thsang tijdens zijn verblijf

in Indië ontvangen had, hielden de Grootmunsterschen zich streng aan

't Hinayana, terwijl de Abhayagirianen zoowel het Hhia- als het Mahii-

yana bestudeerden. Al zijn de uitdrukkingen waarvan hij zich beilient

niet gelukkig gekozen , zijn bericjit behelst toch eene aanduiding dat de

Abhayagirianen verkeer onderhielden met hun broeiiers op het vaste land

en dus niet geheel vreemd konden blijven aan de denkbeelden die hoe

langer zoo meer in de Indische Kerk de overhand kregen, die van 't Ma-

hayana , dat steeds gestreefd lieeft om den eeredienst onder het volk zoo

krachtig mogelijk te bevorderen. Als men het vermoeden uitspreekt dat

de maatregelen in 't belang van den eeredienst voornamelijk aan de be-

' Vgl. D. I, bl. 321; CU boven bl. 333. Mahendra is synoniem met Wajraparii, eu dit

is ook de naam van een llhyfuii-Bodhisatwa, zoon van den Dhyani-Buddha Akshobhya. Ook

de apostel Mahendra heet de zoon van den meester der (^'ramaya's of Buddha's (Mahaw. 239).

Rekent men den kweekeling Sumanas inede , dan krijgt men de 6 verpersoonlijkte AbhijBa's

(naast de 5 AbhijBa's). De bewoordingen van het oude heugvers iu Sutta-W. 1, 313, 319,

zijn van dien aard dat het mytUülogisch-allegorisch karakter der 5 Wijzen (al. Dhyaui-Huddha's)

er in doorschemert. Vandaar dat zij zich door de lucht bewegen als Imiua's (waaronder

Brahman de hoogste is) en tevens snel als de gedachte; vgl. Maitri-Upauishad 6, 34. In

deu macrocosinus duidt Hansa zon, raaan en andere lichtverschijuiugen aan; iu den micro-

cosmns, de zintuigen; de "hoogste Hansa" is in "teerste geval de Zon, in 't andere de Rede,

liet inwendige licht.
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moeienis der Abiiayagirianen te tlanken zijn, behoeft men noo; niet te

veronderstellen dat de Grootmunsterschen heftig tegen dio nieuwigheden

zullen te velde getrokken zijn , want al waren zij asceten van den ouilen

stempel, zij deden in eerbied voor relieken en voor den groeten apostel,

wiens fabelgeschiedenis zij zoo trouw aan de nakomelingschap hebben over-

geleverd, voor niemand onder. Daarenboven kan de invloed van Groot-

munstei- in die dagen niet aloverwegend geweest zijn. Wel is waar liet

koning Buddhada.sa (339— 3G8) ' het klooster uitbreiden en schoidv iiij

daaraan de opbiengst van twee dorpen, maar uit het onverdacht ge-

tuigenis van Fa Hian l)lijkt genoeg dat de Mahawihai-anen in den aan-

vang der 5'^'= eeuw niet de eerste plaats, gelijk vóór Mahasena , innamen.

Toen de Chinees op Ceilon vertoefde, tusschen 410 en 415, - had het

klooster te Abhayagin 5000 bewoners , terwijl Grootmunster weinig meer

dan de helft, 3000. telde. Ook in pracht en rijkdom muntte het eerste

boven het laatste uit, en was het daarheen dat de taudreliek bij ile pro-

cessies plechtstatig werd ovei'gebracht. " l)it alles strekt tei' bevestiging

van het gevoelen dat de Abiiayagirianen toen ter tijd den voorrang hadden

en tevens dat zij eene met het Mahayana verwante richting vertegen-

woordigden.

Gedurende Fa llian's \<'il)lijf op ('eiloii iieerschte daar Mahanaman

(410—43'J). Deze voi'st, door den reiziger geprezen als «iemaml die op-

recht in den Buddha geloofde", had zich eenen weg gebaand lot den

troon door zijnen broeder Upatishya (368 — 410) te verniooiden in o\er-

' Ueze naam bctcckciit: i5iuldlia"s ooimoedige ilieu.iar. Zulke uauieu op dum , behalve

voor t'flilra's, zijn in IiiJic eerst in zwang gekomen bij de opkomst van 't lliuduisme in

engcrcn zin, toen de deemoedige godsvercering, de b/mkli op den voorgrond tral. Het Malifi-

)&na is nieU anders dan de Bnddliistisclie tegenhanger van het llinduisme der Middeleeuwen

ontslaan tcnselfder tijd, voortgesproten uit dezelfde behoeften , eene vruclit van dezelfde ge-

schiedkundige ontwikkeling. Het voorkomen van een koningsiiaam Buddhndisn in 't midden

der 4' eeuw is eene veelzeggende kleinigheid, die toont dat er tusschen do oulwikkeling van

Indic en Ceilon een onafscheidelijk verband besUiat.

• Travels 173.

> Aid 151, 157, 15'J.
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leg met diens gemalin, welke onmiddellijk met den nieuwen koning

huwde. ' De vrome Mahanaman maakte zich jegens de Kerk in 't alge-

meen zeer verdienstelijk; hij stichtte o. a. een klooster op den Koti-berg,

welk broederhuis een liliaal was van Abliayagiri. -' L)e koningin, eene

Malabaarsche , schijnt de leer van C'akya niet omhelsil te heblien, of be-

hield anders zooveel genegenheid voor het geloof waarin zij opgebracht

was, dat zij een brocderhnis voor moiunken van eene andere gezinte,

hetzij C'iwaietische of Jainistische, op den berg Dharmarakshita liet bouwen.

Onder de i-egeering van Malirinilnian was het ilat de beroemde Buddlia-

ghosha o\\ het eiland werkzaam was. Naar luid van het in alle opzichten

opgesmukte verhaal der kroniek was iiij ooi'spronkelijk een brahmaan, die

door zekei'en Pater Rewata tot het vvai'e geloof bekeerd was en door den-

zelfden overgehaald werti om de Singhaleesche Atthakatlul te bestudeeren

en in 't Paü te veitalen. ' De jonge geleerde stak van 't vaste land naar

Ctiilon ove}' en nam daar zijn intrek in het Groolnuuister. Na proeven

van zijne bekwaandieid te hebben afgelegd door het vervaardigen van ile

Wisuddlii-Magga , eene soort encyclopaedie der geloofsleer, kreeg liij de

vergunning om de Atthakatha in 't Pali over te brengen. Hij volbracht

zijne taak zoo verwonderlijk goed , tiat de verbaasde monniken hem voor

den te verwachten Messias Maitreya hielden. Nadat zijn werk voltooid

was vertrok hij naar Indië, of volgens een ander bericht, naar Burma

om het geloof te verbreiden. Het laatste is het waarschijnlijkste, dewijl

de Durmeezen den Zuidelijken canon volgen en er alle reden is om te ge-

looven dat van üurma uit die canon allengs tot Siani, Cambodja enz. is

' Upatisbya wordt geroemd als bijzouder vroom en als iemand die de 'tieu Geboden in

acht nam ; d. i. liij was eeu Singhaleesclie Eduard de Belijder.

• Fa llian Travels 15S geeft verkeerdelijk oji Poti ; de Mahaw. 350 sjireekt van 3 VVi-

hara's oj) den berg Koti.

'' Vgl. boveu. Volgens Mahaw. 350 en toelichting was Buddhaghosha geboren «bij 't

Büdbiterrab", te Gaya; nog al toevallig, omdat hij tooli niet als Hnddhist , maar als brahmaan

in de wereld kwam. i)c Burmeezen laten hem te Thaton in Biuina lul lioljt lier wereld

zien; Bigandet II, 145. Vgl, Lassen lud. Alt. IV, 373.



KERK G F. S C II I E D E N I S. 383

doorgedrongen; immers nog in de 11'''' eeuw behoorden de Buddhisleii

van Cambodja tot de Noordelijke afdeeling. '

Van 459—i77 heei'.schte koning Dhatusena. Deze iiitininitiMido vorst

lil 't het Abhayagiri-klooster verfraaien en verrijkte het met een praclitig

r.iiililiiabeeld met oogen uit edelsteen, haren van goud en een gewaad

van kostbare stof. - Ook voor Maitreya en Mahendi-a werden standbeelden

opgericht, terwijl de tandreliek en de heilige boom op de meest feestelijke

wijze geëerd werden. Dat de koning ook voor de zuiverheid van 't geloof

waakte, bewees hij door strenge maatregelen te nemen tegen de klooster-

lingen te Cetiya-berg, waai' de oude Dharmarucika-ketterij wederom het

hoofd opstak: op aansporing der n'elitzinnigen liet hij de broeders uit het

klooster jagen.

Niet alle handelingen van Dhatusena waren loffelijk. Toen zijne dochter

door iiaren echtgenoot, "s konings eigen neef en opperbevelhebber van diens

ti'oepen. mishandeld was, liet hij de moeder van zijnen schoonzoon uit

wraak naakt uitkleeden en levend verbranden, in navolging misschien van

den vromen Apoka, van wien de sage iets dergelijks vertelt. ' In tle

hoogste mate door deze wandaad verbitterd, s[)ande tle o|)perbevelheliber

met 's konings oudsten zoon Kiicyapa sainiMi om den onmenseh van den

troon te bonzen, en weldia maakte een zegevierende of)stand een einde

aan het gezag van Dhatusena, die op bevel van zijnen zoon in de ge-

vangenis geworpen en door uithongering uit den weg geruimd w(,'id.
^

De ontaarde Ka^yapa maakte in 49.") door zelfmoord een einde aan zijn

' Uit lic vcrwarilc bcriolilcii bij 'rUraiiiltlia 202 kiiii men ten minste zooveel upmiikcn ilat

men in Tibet de lierinueriuf: van ile vcrbreiilin;; van 't Mahftji'tna in Ac-hteriudic niet verloren

ha-1. Vgl. Lassen Ind. Alt. IV, 710.

» Niet minder prachtig was het beeld terzelfder plaatse, hetwelk Ka llian beschrijft; Tra-

vels 151 ; het was uit jaspis cu llonkerde van jjoud , zilver en edelgesteente , en hield eeiie

]iarel van onschatbare waarilc in de hand.

' Opmerkelijk is het dat Uhütusena den bijna.am llharmficoka droeg.

* Tot hicioe loopt het uitgegeven gedeelte van den Mahilwansa. Voor 'I vervolg is hoofd-

zakelijk liassen gevolgd, met raadpleging van Knighlon's llislory of t'cvlon en I phiim's nil-

trekscls uit Mahaw., Uüj&wali en Rüjaratu&kara.
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leven, iiinhit hij in oenen veldslag tegen zijnen jongeren liroeder Maud-

galyayaiia het onderspit gedolven had. Ue nieuwe konina; hield schrikkelijk

huis onder de aanhangers van zijnen voorganger en liet een duizendtal

menschen in koelen Ijloetle ter dooil brengen. Hij was een ijverig Bud-

dhist en mild jegens de geestelijkheid. Onder zijn bewind werd een merk-

waardige haarreliek uit Indiii overgebracht en in eenen opzettelijk daarvoor

gebouwden Stïipa geborgen. '

Omstreeks het midden der zesde eeuw, 545, herleefde voor eeue poos

de verfoeielijke Wetuliya-kotterij , waarvan de schuld gegeven wordt aan

de geestelijken van Abhayagiri. l)e koning, Cilakala, koos beshst partij

\(Hii' de i'echtzinnigen en nam strenge maatregelen: do kettersclie ge-

schriften werden ten vure gedoemd, en daarmede werd do beweging bij

de geboorte gesmoord.

Ruim eene halve eeuw later, onder koning Agrabodhi I,^ werd de

vrede in de Kerk op nieuw gestoord, ditmaal door twee monniken be-

hoorende tot de diocees van Jetawana. Deze diep verdorven geestelijken

ontzagen zich niet alleen den laster uit te strooien dat de vorige scheu-

i'ingen een gevolg waren van het wangedrag der Giootmunsterschen; zij

verdedigden ook hardnekl'ig de kettersche stellingen in hunne eigene

Nikaya's. ^ Van veel beteekenis schijnt intusschen de beweging niet ge-

weest te zijn; men hoort er later niets meer van.

Met hoe schelle kleuren de schrijvers van 't Grootmunstei- de ongerechtig-

heden der afgescheidenen, vooral der Abhayagirianen, ook afschilderen,

het blijkt uit niets dat de laatsten in ijver voor het geloof bij de eersten

Haarrelieken waren om dien tijd zeer in trek. In den aanvang der G"' eeuw zond de

koning van Siam ecu gezantschai) naar China om den keizer een haar van den Gotamide aan

te bieden. Dat haar had de lengte van 14 voet. Een paar jaar vroeger was in Cliina zelve,

te Nankiu, znlk een haar van onder eene oude pagode opgedoken ; het was 12 voet lang, ge-

kruld, CU oneindig rekbaar; Beal Introd. op Travels XXXII.

^ Deze naam riekt op bedenkelijke wijze naar Mahuyanisme ; in den Lotus komt de term

ontelbare malen voor; bij de Hiunyanisten moet men er naar zoeken.

^ Of man hieruit mag opmaken dat er toen ter tijd nog verschillende redacties der Ni-

kaya's op Ceilou bestonden, is twijfelachtig.
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achterstonden. Van ccnc vijandige liouding tegenover den Dharma kan

geen sprake wezen. Een ander geval i?: liet met de vreemde overheerschers,

meest Tamils, die door hun telkens herhaalde invallen het schoone en

rijke eiland zoo dikwijls geteisterd en voor korter of langer tijd daar dim

scepter gezwaaid hebben. Nochtans openbaarde zicli de vijandschaii dezer

indringers tegen het ware geloof niet vóór het midden der negende eeuw.

Toen gebeurde het dat Pollanarua, ' de toenmalige hoofdstad van hd

eiland, door den koning van Madura in Pandyaland werd ingenomen, en

bij die gelegenheid werden de gewijde sieraden, alsook een gouden Buddha-

beekl en de edelsteenen nap , dien de Gotaniide in der tijd van de 4 hoeders

der windstreken ontvangen liad, baldadig geroofd. Dat de zegevierende

vijanden , die na ontvangst van eene zware schatting en met rijken buit

beladen terugtrokken, zich schuldig zouden gemaakt hebben aan de ver-

volging van geestelijken of de schennis van kloosters, wordt niet verhaald.

Wel wordt er geklaagd over eene mishandeling der geestelijken bij eenen

anderen inval der Taniils van Coromandel in 't begin der '12'^'' eeuw.

Die gedurige invallen van vreemden, die, al vervolgden zij de geestelijken

niet, toch eenen anderen godsdienst beleden, waren wel geschikt om in

de oogen der echte Singhaleezen de zaak hunner nationaliteit onafscheidelijk

te maken van die des gelooft. De secteverschillen traden hoe langer zoo

meer op den achtergrond; de geestelijken van Grootmunster, Abhayagiri

en Jetawana , hoeveel grieven zij ook van ouds tegen malkander hadden

,

waren toch alle gelijkelijk kinderen van (Jeilon en zonen van Buddha, en

het kan ons dus niet verwonderen, te vernemen dat de drie pai-tijen

samensmolten en zich oplosten in die van ürootmunster. Dat geschiedde

in 1161. ^

Op dat tijdstip heerschte Parakrama-BAIiu I, ile roemruchtigste vorst

in de lange reek.s der koningen van Ccilon. Groot in vrede en oorlog,

' Als Sanskritvorm wonlt opgegeven: Piilastipura.

» Bigaiulct II, 142 geeft als naam van den vorst op: SaiigliaWhi; dat kan uiut: die

regecr.lc 1071—1126; de bedoelde vorst kan geen ander wezen dan 1'arilkrania-Baliu I.

11
25



.T86 K K n K G K P r II I E n F. N T s.

bestierilo liij /.ijii rijk op criic \vij/.i; ilic ilc bcwondfrlng van hi't iiageslaclit

opwekt en honi aanspraak gueft om op óóni' lijn gestclil te worden met

de voorti'efïelijkste vorsten in do geschiedenis der wereld. ' Het spreekt

van zelf dat wij hier liem slechts in zijne handelingen en maatregelen ten

opzichte der Kerk te beschouwen hebben.

Een van de eerste zorgen van Paritkrama-Rahu was de eenheid van de

Kerk te herstellen : hij riep eene kerkvergadering te Anuradhapura bijéén

,

waar eene verzoening tussciien de partijen tot stand kwam. Al wie

weerbarstig bleven werden door gestrengheid tot rede gebracht. Nog

eenmaal flikkerde de vonk der tweedracht te Abhayagiri weder op, docli

de patriarch Kacvi^pfv slaagde ei- in, met behulp des konings, iVw ras uit

te dooven.

Wijders regelde de vorst de inkomsten der geestelijken en benoemde

hij ambtenaren die belast waren met liet opzicht over de tempels en te

zorgen hadden dat de boekerijen, aan de kloosters verbonden, voorzien

waren van de voornaamste godsdienstige geschriften. In verschillende

oorden liet hij 520 broederliuizen bouwen tot woningen voor de geestelijken

en Imn dienstbaar personeel; ze waren voorzien van ruime zalen en groot

genoeg om gasten te herbergen. Ten behoeve van voornamer geestelijken

werden acht gebouwen van drie verdiepingen gesticht , met eene afzonder-

lijke woning voor den rector of patriarch. Bij elk dier monnikpaleizen

behoorde een beeldengallerij met de standbeelden der voornaamste goden

en eene weivoorziene bibliotheek. Eindelijk liet hij ook eenen grooten

toren van 12 verdiepingen bouwen, welke o. a. bestemd was om de

van elders komende bezoekers van tien tempel bij gelegenheid van gods-

dienstige feesten te bergen. Zoo de opgaven niet overdreven zijn, heeft

' Vgl. Dr. \V. Rins Davids Three iuscriptioüs of Parakraraa Bfihu the Great frora Pu-

laslipura, Journ. K. As Soc. VII, 152 (New series). Uit die opschriften, deels in "t SaDskrit,

deels in 't Singh.ileesch , en uit andere gegevens , maakt de geleerde uitgever op, dat Para-

krama Bahu geen Singhalees was, maar een Kaling eu de zoon van koning Jayagopa van

Sinhapura eu Parwati üe bijuaaui van den grootou vorst was Ni99anka-Malla , »de onver-

saagde kampioen".



K i; i; K G F. s c n I k h f. n i s. ;i87

Parakrama-Bahii in ilcn lo(ip zijner regeerins (1 153— 1184) 101 S( upa's, '

3001 kapelletjes, met evenznovocl beelili>n , gi'sticlit; 713 Stn])a'.s en 3001

beeldengallerijen aangelegd. ^

Het is overbodig te zeggen dat er in de behoeften der monniken aan

kleeding en voedsel op de onbekrompenste wijze voorzien werd. Voor de

verpleging van zieken en de voldoende bevloeiing van de kerklanderijen

werd nauwlettend gezorgd. Zelfs de belangen der weinige op 't eiland

woonachtige brahmanen werden niet veigeten, daar ile koning te hunnen

behoeve een gasthuis liet oprichten. *

Parakrama-Bahu was alles belialve afkeerig van niterlijken praal l)ij den

eeredienst. Toen in de Zuidelijke provinciën een opstand was uitgebroken

en de opi'oerlingen, door de koninklijke troepen verslagen, het wanhojiig

besluit hadden opgevat om het land te ontvluchten met hunne schatten

en den bedelpot van Buddha, stelde de koning, door zijne verspieders

van dat plan ontierricht, alles in 't werk om zidk een ramp te voor-

komen. Hij slaagde naar wenscli: de reliek werd gered en door de konink-

lijke troepen naar de hoofdstad gebracht. Het was een ware zegetocht,

en toen het leger de hoofdstad naderde, trok de koning zelf in den

prachtigsten staatsiedos met zijne gemalin en eenen talrijken stoet het

te gemoet om de reliek te begroeten en feestelijk in te halen. Later

lir'l )iij daarvoor eenen Dagoli in de iiabijln'id van zijn paleis oprichten.

Under Parakrama-Bahu den (jroolen had Ceilon het toppunt van macht

en uiterlijken bloei bereikt. Weldra daalde het van die hoogte met snelle

schreden; door te grooten voorspoed weril het volk bedorven, gelijk overal

' Een van <lc inscripties heeft bclrckkini; <)[i ilen bouw viiii ilc itaiikot, d. i. Goudspits-

dagob van Iluanwelli ; het opschrift is gegrift op de steenen bank vanw aar de vorst liet

werkvolk , meest gevangen Tamils
,
placht gade te slaan.

' Het driemaal voorkomende ééntje maakt de opgave zeer apocryph.

* Ook nit andere gegevens blijkt genoeg dat Parrikraina-Hilhu geen bekrompen mnii was. lïij

was zoo'n vriend van de wetenschap der heidenen, dat iiij in zijne <»psehriften naant de Imuls-

taal de heilige taal der brahmanen, het Sanskrit, bezigde. Op zijne munten is niel alleen

ile taal Sanskrit, het schrift is zelfs iVügari. Dat is ook het geval met munten van zijne

opvolgers; wel een bewijs hoc machtig de Indische invloed toen ter tijd op Ceilon was.
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en altoos liet seval geweest is. Nojr geen halve eeuw na 't overlijden

van Parakrama-Bahu werd het land door vreemde ovei'heersching in een

poel van ellende gestort: »De bewoners van Ceilon". klaagt een kroniek-

schrijver, » waren wanhopig verdorven geworden zoodat de goden er

hunne bescherming aan onttrokken; en de ondeugden der goddeloozen

waren tot zulk een graad gestegen, dat als eene straffe des hemels een

koning, met name Magha, uit Kalinga een inval deed met een heir van

24000 man, hetwelk allerwege verwoesting verspreidde en den godsdienst

onderdrukte". Menige Dagobs werden vernield, en de woningen der

geestelijken, de tempels en kapellen herechapen in kazernen voor de

soldaten. Recht en wet werd met voeten getreden en het onderscheid

der kasten smadelijk ter zijde gesteU. '

Deze treurige toestand duurde ruim 20 jaren, totdat Wijaya-Bahu de

inheemsche heerschappij en de religie herstelde, omstreeks 1250. Deze

wakkere vorst liet niet alleen de beschadigde en verwoeste heiligdommen

herbouwen, maar zorgde ook dat er talrijke afschriften van de heilige

schriften gemaakt werden, zoodat elke gemeente er een bekwam.

Zijn zoon Parakrama-Bahu III was een waardig nazaat van zijn groeten

naamgenoot (1267—1301). Hij was behalve als goed regent, ook be-

roemd als schrijver en geleerde, doorkneed in al de 18 wetenschappen

der brahmanen. - Menschlievend van aard, schafte hij in zijn rijk de

' Welk geloof de sewelclenaar beleed, is moeilijk te zeegen; Kniglitou 152 zegt dat hij

"den heidenschen godsdienst" voortplantte; Lassen maakt er van dat MJgha -de bralimaansche

religie" invoerde; tamelijk ongerijmd, als het waar is dat de geweldenaar de kasten ter zijde

stelde. Magha handelde geheel in den geest van 't Assalayana-Sutta, niet in dien van brah-

manen of Hindu's. Mogelijk was de man een Jaina, of anders een Lokayata. Het opmerke-

lijkste van de zaak is dat eene menigte der Bnddhistische geestelijken om vervolgingen te

ontgaan het eiland ontvluchtte en in de erg -brahmaansche" rijken Patidya en Cola eene

wijkplaats vond.

' De lijst begint behoorlijk met Tmti (door Kniglitou verknoeid tot Snrtia) , d.i.deWeda;

N». 2 is Smrti, d. i de Wetboeken; N». 3 de spraakkunst; en zoo gaat het voort. Knigh-

ton maakt van Qrati «oratory", en van Smrti -general knowledge" ; Lassen vergeet bij ongeluk

N°. 1 , den Weda. Kortom , in de gansche lijst , welke ieder bij Kuighton en Upham kan

vinden, is er geen zweem van Buddhiscne te ontdekken. Het verinakelijkstc is de vertolking

van htmatanlra (door Upham verknoeid tot kamiialantm) , i. i. Ars amatoria , met godsdienst '.
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doodstraf en de verminking van Icdi^matcn ilrr misilailiuers al; van zijne

verlichte belangslellinj? in de religie legde liij i:etuigeni^^ af. niet door het

kwistig uitdeelen van aalmoezen, maar door te zoi'gen dat de geestelijken

behoorlijk ondei'wezen werden. ' ojidat zij in staat zouden wezen het volk

te leeren en van zedelijke beginselen te doordringen. Van zijne ongeveinsde

vroomheid wordt met lof gesproken. Toen hij in 1*277 de in 't land

gevallen Tarails overwonnen had. «dankte hij den allerhoog.sten God voor

de redding uit het gevaar," en hij eene andere gelegenheid, als een

optocht met relieken gehouden werd, richtte hij «een vurig gebed tot

Buddha en de beschermgotien des lands om heil voor zich en zijn volk

af te smeeken." Eens na eene lange droogte bad hij Buddlia om regen,

en ras werd zijn gebed verhoord: een verkwikkende regen daalde op de

aarde neder. Dat alles is eigenlijk geen Buddhisme meer : het is Wishnuisme, ^

en het zou vooi- de hand liggen te besluiten dat Parakrama-B;1hu ten

gevolge zijner gansche ontwikkeling slechts een Buddhist in naam was,

ware het niet dat de kroniekschrijvers zijne gevoelens prijzen en derhalve

naar alle waarschijnlijkheid zelven veel dichter bij 't Hinduisme stonden

dan men zou verwacht hebben. En inderdaad, vooi' niemand die gewoon

is op de feiten te letten kan het verljoigen blijven dat de .Singhalee.sche

Kerk, ondanks enkele kenmerkende eigenaardigheden in bijzaken, in ont-

wikkeling gelijken tred heeft gehouden met do Noordelijke secten en met

het Hinduisme. Welke theoriën ook in de kloosters mogen verkondigd

zijn, de volksovertuiging week noch ten tijde der Parakrama-Bahu's, noch

later, noemenswaard van de heidensch-Indische af. ' Een geloofwaardig

getuige uit de 17'''' eeuw, die het nadeel liad dat het liclit der I'aliliteratuur

' Wegens gebrek aan geschikte leeraren op het eiland ontbood do koning vijf bekwame

professoren, onder welke zekere Dhnrniaktrti , uit Dekkhan.

• Zelfs de reliek als symbool verschilt niet van de (^Tiligrum of dioriet der Waishpawa's.

' Het zou ook vreemd zijn, indien het anders ware. De invloed van 'tSanskrit op de

volkstaal is zóó groot, en die van 't heilige Tali zóó onbeduidend, dat de beschaving van

Ceilon, althans in de laatste 15 eeuwen, op zijn minst evenveel te danken heeft aan, of wil

men : even innig samenhangt met , het zoogenaamde brahmanisme als met het cnnoniekc

Buddhisme.
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nog niet voor lieni was opg;egaan, maar liet voordeel dat liij door dat

licht niet verblind was, ' schetst het geloof der Singhaleezen van zijnen

tijd aldus: Zij gelooveii in een oppersten god, den schepper van hemel

en aarde. Van dezen woiden steeds andere» ondergeschikte goden afge-

vaardigd om zijne plannen nit te voeren en de aangelegenheden der menschen

te bestieren. Aan Buddlia schrijven zij de redding der zielen toe en aan

hem zijn de meest indrukwekkende ceremonieën gewijd. Zij gelooven in

de onsterfelijkheitl en in een toekomstigen staat van belooningen en straffen.

Dit mag, behoudens een enkelen naam, Wishnuisme heeten, en verschilt

niet veel van Christendom. Een ieder staat liet vrij zulke denkbeelden

als onbuddhistisch te verwerpen , maar niemand mag ze verdonkeren. Wie

zulks doet, vei'valt tot dogmatische geschiedvervalsching.

De uitstekende Parakrama-Bahu III overleed in 1301. De geschiedenis

der Kerk in de twee volgende eeuwen tot aan de komst der Portugeezen

in 1505 levert weinig meldenswaai'digs op. Bij eenen inval der Pandya's,

om 1314, werd de kostelijke tandreliek door de vijanden geroofd en naar

het vasteland medegevoerd, doch niet lang daarna teruggegeven. Onder

de vrij onbeduidende vorsten, die achtereenvolgens den troon beklommen,

wordt Parakrama-Bahu VI (1410—1462) geprezen als zeer mild jegens

de geestelijkheid; gedurende zijne regeering deelde hij 30 duizend stel

kleêren uit, en veel andere aalmoezen.

Met de komst der Portugeezen, nagenoeg gelijktijdig met die der

Mohammedanen, of zoogenaamde Mooien, besluiten wij ons overzicht van

de Singhaleesche kerkgeschiedenis. Sedert het begin van den nieuwen

tijd hebben bet Christendom en de Islam talrijke bekeerlingen gemaakt,

het eerste inzonderheid onder de lagere volksklassen en de vrouwen, ^

doch de Dharma is het erfdeel gebleven van een groot deel der aristocratie

en der lieden van oud-Singhaleeschen bloede. ^

' Knox 3, kap. 6.

' Volgens de eigeu verklariug van een iiilanJscli schrijver, uitvocriser aangehaald bij

Knighton 335.

' Intussclien was de eenigste geduchte vijand, dien de Europeanen op Ceilou ontmoet
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2. INWENDIGE GESCHIEDENIS DER INDISCHE KERK. HÏNA- EN MAHilvriNA.

DE VIER WIJSGEERIGE SCHOLEN. NriGÜRJlNA; ZIJNE TIJDGENOOTEN EN

OPVOLGERS. STAND DER PARTIJEN IN DE 5'^° EEUW. CANON DER

MAIlaVaNISTEN. BLOEITIJDI'EHK llEU BUDDHISTISCIIE SCHO-

LASTIEK: ASANGA EN WASUliANDHU. VERVAL DER

GELEERDHEID NA DHARMAk'iRTI. TANTRISME EN

TOOVERKUNST. DE VIER WIJSGEERIGE STELSELS

IN NEPaL. SECULARISATIE VAN 't MON-

NIKDO.M DAAR TE LANDE.

De inwendige geschiedenis der Indisciie kerk na Kanislika wordt ge-

durende eenige eeuwen beheer.«('lit door den strijd tussciien de aanhangers

van het Hhiayana en Mahayana ,
' twee keikelijke richtingen, waarbij zich

gaandeweg de oudere secten aansloten. Zoodoende verloren de eigenaardige

leerstukken der secten van lieverlede hunne beteekenis, behalve voor zoo-

verre ze als grondstellingen eene plaats vonden in een van de vier nieuwe

wijsgeerige stelsels, welke door twee partijen als hare metaphysische steun-

pilaren erkend werden. De Mahayiinisten meenden met eene scholastieke

verdediging liunner beginselen niet te kunnen volstaan : zij leverden ook

eenen nieuwen canon.

Het Hinayana kan beschouwd worden als eene eenvoudige voortzetting van

't oude Buddhisme in den meest rechtzinnigen vorm. Zijn aanhangers

waren dus de conservatieven, en zoo zij niet nalieten nieuwe stelsels van

hebben , de heldhaftige eu geniale Raja-Sinha , een brahmaan, en wel een die zijn afkeer van

't Buddhisme niet ontveinsde. Zelfs Knightun kan niet nalaten te veamncden dat de auders-

deokenden de nagedachtenis van den held beklad hebben. «This faet lias probably eanseil

the Buddhiüt and Cliristiau hislurians to cuinbinc in leijrosenting his oharacter as blaek and

as iniquitous as possible".

' Ilhia is 'lager, min, geringer"; mahd , «groot, voornaam". Zulk eeuc tegenstelling

klinkt niet vleiend voor de llïnayünisten , en het vermoeden ligt voor de hand dat de term

afkomstig is van hun tegenstanders. Is dit juist, dan moeten de MahaySnisten aan mahd

den zin gehecht hebben van "voornoam". Dat dit de oorspronkelijke ojjvatling van mahd

was, mag in twijfel getrokken worden, want bij de talrijke aanrakiiigsininten tusschen do

Mahiyiinisten en Mahisanghika's 7ou het mogelijk wezen dat met het woord «groot" het be-

grip van "ruim, breed, meer algemeen" verbonden werd. Een andere term ter aauduiilin^'

der Uinajünisten is "(^'rüwaka's" , d. i. hoorders, discipelen.
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metaphysica uit te werken , dan was het toch alleen om de oude begin-

selen des te krachtiger te kuiuieii liandhaven. Het Malulvana is eene

uitbreiding der geloofsleer, vooral in mystieke, en tevens minder schoolsche,

meer populaire richting. Wij zullen voor een oogenblik aan de Mahaya-

nisten zelven het woord laten , om te zien hoe zij liun eigen standpunt

verdedigen. '

»De vroegere Crawaka's, il. i. Oudbuddhisten , erkenden noch een

middelpunt van 't subjectief bewustzijn (alaya), nocli de verdonkeringen

der ziel; zij hadden geen begrip van het niet-ik in de natuur; loochenden

het bestaan van de drie lichamen ^ van den Buddha, de tien trappen (in

wijsheid), en hielden de leer van 't Mahayana ^ niet voor het woord

Buddha's. Wat het laatste punt betreft, zeiden zij dat het Mahayana

niet door den Buddha vei'kondigd was, vermits het niet in de 3 Pitaka's

der Qrawaka's was vervat ; dat deze leer eenen anderen weg ter zaligheid

aanwijst, dewijl ze het opzeggen van Dharani's, het baden in den Ganges,

en dgl. als middelen ter verzoening van zonden voorstelt; dat ze, evenals

de Wedanta, de reeks van oorzaken en gevolgen, het geloof aan de vier

waarheden en de 3 Kleinooden verwerpt, ' en, op de wijze van het stelsel

der Lokayata's (d. i. der rnaterialistisclie Epicuristen) leert dat alles ijdel is.

Al mochten de boeken van 't Mahayana tot eene van de 18 (oude) secten

behooren , dan mag men ze toch niet voor het woord Buddha's houden

,

aangezien ze noch bij de eerste verzameling der Buddhistische Schrift,

' Wassiljew B. 2(52.

* l-)eze 3 lichamen zijn: 1. ^iirmana-kaya, het iiehaain van eeu vleeschseworJeu Biuliiha ;

2. Dharma-kaya , het abstracte, eeuwige lichaam; 3. Sarahhoga-kaya, het lichaam van de

zaligen, ilie de eeuwigheid zijn ingegaan; Wassiljew B. 127; eenigszins afwijkend Voy. des

Pèl. B. 1, 231; II, 241.

" Hier als benaming van het iubegrip der Mahayanistische leer.

' Dit is te algemeen gesteld en daarom niet geheel juist. Zoonel de Nidüna's als de 4

waarheden worden in den Lotus, een der voornaamste canonieke boeken der Mahrivunisten,

verkondigd (p. 109 in Burnonfs vertaling). Het is waar d.it de eerste verkondiger de Sugata

Mahribhijriüjnanabhibhü is, die oneindig lang geleden in den aanvang der tijden daagde, en dat die

theorieën zijdelings als antiquiteiten voorgesteld worden, doch in een ander canoniek boek,

den Ijalita-Wist.ara , is het wel degelijk de Gotamide, die de formulen vindt.
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noch bij tle latere vei-zamelingen bekend waren. Het gevoelen der Ma-

haviinisten over de eenwigheid van het Sambhoga-kaya van den üuddlia

is in tegenspraak met de leer dat al wat samengesteld is niet eeuwig is.
'

De leer van het zalige leven der üodhisatwa's is in tegenspraak met het

denkbeeld van de ellende en uineinheid van al het wereldsche. De

meening dat de geest van den Tathagata met alle verwant is en dat het

verstand (zijn licht aan den geest) ontleent , is niet in overeenstemming

met de leer van het niet-bestaan der ziel. Volgens de leer van 't Maha-

yana verankt de Buddha niet geheel in 't Nirwana, want aan de Arhats

wordt voorspeld dat zij eens Buddha's zullen worden : maar dit strookt

niet met het denkbeeld van (eeuwige) rust, welke de Arhats, zooals aan-

genomen wordt , bij 't Nirwana bereiken."

«Wijders laken de Qrawaka's de Mahiyanisten omdat deze de Arhats

verlagen ; over de vereei'ing van wereldsche personen spreken ; de Bodhi-

satwa's meer dan den Buddha zelven prijzen; Qakyamuni voor een schijn-

gestalte houden; aan het steeds-bespiegelen en niet-handelen ^ en aan de

afwezigheid van onizaken en gevolgen de vooi'kenr geven; ' beweren dat

zelfs de grootste zonden volledig uitgewischt kunnen worden; de leer van

de '16 soorten der 4 waarheden verwerpen, zo althans niet als volstrekte

waarheid willen erkennen; enz. Op grond van dit alles maken zij de ge-

volgtrekking dat de Mahayanisten het gebroedsel zijn van eenen boozen

daemon, die allerlei grillen heeft opgeschreven om de onnozelen te be-

driegen."

Tegen deze punten van aanklacht verdedigen de Mahayanisten zich met

' Beze tegenwerping berust op dezelfde verwarring als die men herhaaldelijk bij Euro-

pccschc schrijvers aantreft, die eeuwigheid voor identisch houden met eeuwig leven. Uit den

term samhhoga-kdya alleen zal niemand die cenigszins met de rlietorische taal der Indiërs be-

kend is durven afleiden dat er een lichaam in stoffelijken zin bedoeld is. .SVr?»i/(m/a betcekcnt

volgens een Indisch woordenboek o. a. «de leer van den Jiiia"; volgens deze opvatting valt

het samen met den Dharma, door den Meester nagelaten.

* D. i. zij stellen het besj)iegclend leven boven het praktische , zonder daarom aan het

laatste alle waarde te ontzeggen.

Dit schijnt te bcteekenen dat zij de noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid der gevolgen

van handelingen betwijfelen.
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aan te voerou ilat hunne leer een buitengewoon karakter draagt en uit

dien hoofde niet door de gewone ' verzamelaars der Sütra's toegankelijk

kon gemaakt worden; liiertoe werd de tusschenkonist van Bodhisatwa's,

gelijk Samantabhadra, enz. vereiseht. Zij toonen aan dat hunne leer op

ééne lijn te t^tellen is niet het boek Mahawastu der Mahasanghika's, waai'in

i'eeds van de 10 trajtpen en de ideeën der Paraniita's sprake is. ^ Zij

voegen er nog bij, dat twee ondeiafdeelingen van genoemde hoofdsecte,

de Purwa- en Apara-failas, de Süti'a's der Prajna-Puramita en andere van de

Mahayanaleer in een Prakritdialect opgesteld bezaten.

De Mahayanisten zeggen dat zij evengoed Buddhi.sten zijn als de C'ra-

waka's, omdat zij den Buddlia als luni leermeester beschouwen; omdat

hunne leer niet in tegenspraak is met het wezenlijke van diens leer, noch

van de vier regelen waarover alle Buddhisten het eens zijn, afwijkt. De

lö soorten van waarheid bij de Qrawaka's. en de reeks van oorzaken en

gevolgen zijn louter als subjectief waar aan te nemen, maar in de hoogste

nietaphysische beschouwingen over ile natuur heeft men andere leerstel-

lingen dan die der ellende noodig — te meer omdat ook van de Crawaka's

kan gezegd worden dat zij eene subjectieve en eene hoogere waarheid

erkennen. De leerstelling van de tooverachtige openbaring des Buddha's

is een gevolg van de onvermijdelijke noodzakelijkheid om de wonderen te

verklaren, welke de Crawaka's inniiers zelf aan (Jakyamuni in di(!ns liisto-

risch leven toeschrijven. '' Hoe had hij zoo kunnen handelen, bijaldien

hij een eenvoudig sterveling geweest ware? Wat de uitwissching der

' D. i. zeer alleilaagsche.

' IJeze 10 liüdhisatwatrai)j)cii worden uitvoerig beschreven in Mahüwastu (nitg. Senart,

p. 63—192); de daar voorkomeude benamingen er van zijn: Dnriroha, ISaddhainüuü, Push-

pamajdita, Rucirü, Citraivistara, llüpaw.iti, Durjaya, Janmanide^a, yaunarajyabbümi,

Abhishekabhümi.

" Wanneer iemand als Hiuen ïhsang, hoezeer een Mahayanist, zich menigwerfzuo uitdrukt

alsof hij CJükya als een gewoon sterveling beschouwt, dan is niet uit het oog te verliezen dat

hij geheel in denzclfden trant ook van (^'iwa en andere goden spreekt. Zoo bijv. bij gelegen-

heid dat hij het groote beeld van (j'iwa te Benares beschrijft, zegt hij dat men bij den aanblik

vau den god een heilig ontzag voelt «alsof hij nog leefde"; Me'ui. I, 354.



KERKGESCHIEDENIS. 39.5

zonden door baden iii ilen Ganges betreft, zulks lieeft men toegelaten als

uitvloeisel van vroomheid of uit inschikkelijkheid.

Bij ieder der twee gioote kerkelijke partijen behoort een jiaar wijs-

geenge scholen: die der Waihhashika's en Sautrantika's sluiten zich aan

bij 'tHinayana. die der Mudhyamika's en Yogacara's bij 't Mahiivaiia.

De Waihhashika's en Sautrantika's zijn lealisten: ' beide erkeinien het

werkelijk bestaan der dingen buiten ons , doch terwijl de eei'sten beweren

dat alleen de voorwerpen der onmiddellijke waarneming bestaan , nemen

de laatsten aan dat de voorwerpen slechts als beelden en middellijk in

den geest gekend worden. De Waibhasliika's verdeelen de substanties

in eeuwige en niet-eeuwige , tot welke laatste alles gebracht wordt wat

samengesteld is. De Sautrantika's onderscheiden het samengestelde van

het niet-.samengestelde ; tot de eerste categorie behooren de 5 Skandha's;

tot de laatste alle afgeti'okken begrippen, welke laatste echter niet als sub-

stanties opgevat worden.

Ten opzichte van de verhouding dezei' twee wijsgeerige scholen tot de

gewijde oorkonden is op te merken , dat de Waihhashika's het gezag der

Sütra's ten eenenmale loochenen en uitsluitend dat ilei- Abhidharma's ei'-

kennen. ^ Men zou hen de rationalisten van het Buddhisme kunnen

noemen. Dienovereenkomstig beschouwen zij het lichaam van ^'akyamuni

ais dat van een gewoon mensch, die na bereiking van 't Buddhaschap

het betrekkelijke Nirwana, ' en bij zijn dood het volstrekte Nirwana, het

Niet, bereikte. Het goddelijke aan den Buddha bestond alleen daarin dat

hij alles uit zich zelf wist en niets van andere behoefde te leeren.

De Sautrè.ntika's ontzeggen aan de Abhidharma's alle gezag en houden

zich aan de Sütra's. * Hun Buddha is die der heilige Schrift: begiuifd

met 10 krachten {I)a<}abala) , 4 zekerheden, 3 soorten van bedachtzaam-

' Wassiljew B. 226—286; (>nkara op Brohma-Sfltra 2, 2, 18 vgg. Sarwadarrana-

Sangraha 9—24.

' Wassiljew B. 90.

' Anders gezegd : de Jiwanmukti.

' Vgl. Türauütha 6G.
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lit'M ('11 lil' iilijomoene bannhartitrlu'iil. ' (luk srlirijvi'ii zij ln'in rni Dhuriiia-

küvii i'ii L'cn Sambhoga-kaya too.

De benaming van Waibhashika's zou volgens latere Buddhistische sclirij-

vers gemeenscViappelijk toekomen aan al ile niule belijders di-r leer en di'

18 secten. ^ Deze bewering, zóó uitgedrnkt, kan kwalijk Juist wezen,

vermits geen enkele oude secte, voor zooverre als bekend is, liet gezag

van het Si'itra-Pitaka verwierp. Niettemin zou er aan die liewering eenige

waarheid ten grondslag kunnen liggen. De term Wibhilslia namelijk

.

•waaraan de Waibhashika's liun naam ontleenen . is .synoniem met Wi-

bhaga, Pali: Wibhanga, d. i. verklaring. Waibhashika en Wibhajyawadin

komen dus op hetzelfde neer.
'' Nu weten we dat de als rechtzinnig aan-

geschi-even partij der Singhaleesche Kerk den Wibhajyawada als Shibbo-

leth van rechtzinnigheid bij haar derde, niet-canonieke Concilie stelt. Dat

Shibboleth is van zuiver metaphysischen aard, en hoewel men niet uit-

drukkelijk liet Winaya- en Sutta-Pitaka — de eenigste die op de twee

eerste Concilies in aanmerking kwamen — heeft verworpen, geraken deze

twee deelen der Schrift toch geheel op den achtergrond en verschijnt

plotseling eene vei-handeling over Abhidharma, het Kathawatthu, verkon-

digd door den voorzitter der vergadering, Tishya Maudgaliputra, die ex-

presselijk ten behoeve der leer uit de aetherisclie Brahmawereld onder de

menschen kwam. Het boek dat bij de Noordelijken aan het Kathawatthu

beantwoordt, wordt toegeschreven aan Wasumitra, het hoofd der Bodhi-

satwa's op de derde kerkvergadering der Noordelijken. * Het heeft dus

al den schijn alsof die twee berichten niets anders zijn dan variaties van

één en dezelfde dogmatische fabel , al is het vooralsnog ondoenlijk de feiten

aan te wijzen welke tot het verdichtsel aanleiding hebben gegeven. Wij

' Deze lijst VMu IS geestelijke BiiJJliakeiimevkcu is eene wijziïing van die «elke men èn

bij de Ziiidelijkeü èo in den Lalita-W. aantreft; zie ü. I, 271; 301; 412.

' Wassiljew B. 266.

' Wibhaji/a is afgeleid van denzelf.len stam als Wibhdga.

" Het heet dat de Waibhashika's als hoofdautoriteit beschouwen het boek Waibhüshya.

üit komt, in titel althans, overeen met het boek Wibhanga van den Zuidelijken Abhidharma.
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veronderstellen dat in een zeker tijdperk, tusschen Agoka en Kanislika

,

eene zuiver rationalistische, of wil men Abhidharmistische secte, zóó

machtig is geworden dat zij hot zwaartepunt van rechtzinnigheid in de

leer overbracht van den Winaya en de Sütra's op den Abhidharma; niet

ziHJ machtig evenwel dat zij op Ceilon het verslag van het door haar uit-

gedaciite Concilie onder Dharma-Apoka aan de canonieke verhalen in den

Winaya heeft kunnen of durven toevoegen , zoodat zij zich moest tevreden

stellen met de verklaring dat de Budilha zelf een Wibhajyawadin was.

De Noordelijke Wibhajyawadins, al. ^Yaihhashika's , veroorloofden zich het

gansche Sütra-Pitaka te verwerpen.

Terwijl wij het stelsel der Waibhashika's beschouwen als eene voort-

zetting van dat der oude Wibhajyawadins, houden we de leer der Sau-

tiatitika's voor eene stelselmatige uitwerking van die der Sïitrawadins en

eeniger zeer nauw met deze verwante secten. ' De Sütrawadins zijn

volgens de oudste Singhaleesche lijst verwijderde afstammelingen van de

Sthawira's, de oudgeloovigen , ofschoon zij in sonunige punten van de oude,

ware, rechtzinnige leer der ourlen zijn afgeweken, evenals de naverwante

Sankrantika's en Sarwastiwadins. Als zuivere vertegenwoordigers van den

Sthawirawada doen zi(.h de Maliawiharanen voor, welke in werkelijkheid,

zooals wij hebben trachten aan te toonen, slechts als jongere loten van

den ouden stam mogen bescho\iwd woiden, en meer bepaaldelijk Wibhajya-

wadins zijn. Naardien liet in 't belang der Singhaleesche Wibhajyawadins

was, niet voor aanhangers eener secte — bij hen van gelijke beteekenis

als schi.smatiek — door te gaan, is hun indeeling der 18 secten minder

te beti'ouwcn dan die welke men hij dr onrcchtzinnige Mahasunghika's,

Tilraii. 274 stelt de Sautrilntikas voor als eciie vertakking der TamraCTtiya's, die volyciis

hem c'cn zijn met de Uttarija's eii Sankrantika's, doch bij andere autoriteiten zijn dit ver-

schillende secten; zie Aanhangsel en vgl. Wassiljew ll.i. Dewijl de oudste lijst, in Dipa-

wansa 545, de Srttrawridiiis als vertakking der Sarwistiivüdins, der Realisten o]igceft, en in

de opsomming der onrechtzinnige Mahasanghika's de SautrAntika's onmiddellijk uit de Hcalisten

voortkomen, steuDcn de twee lijsten elkander, mits men de .Santruntika's en Siltnuvadins voor

dezelfden houdt. Tilranütha's lijsten laten de Sntrawldins geheel en al uit, en zijn iccd»

daarom, als in strijd met de oudste autoriteit, niet als nauwkeurig Ie betrachten.
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voor zoovonv ilcze zolven niet in ilc z;iak betmldien zijn. De Maliasan-

ghika's nu VLTileelen de 18 secten niet in twee, maar in drie hoofd-

groepen: 1. Sthawira's; 2. Mahasanghika's; 3. WibliajyawadinK. Van de

Sthawira's stammen de Santrantika's— bij de Singhaleezen : SCitrawiidins—
af; de Wibhajyawudins vormen eene afzonderlijke hoofdafdeeling, waartoe

de Mahicasaka's, Kaoyapiya's, Dharmaguptaka's en Tamracatiya's behooren.

Het beginsel \vaaid|i de verdeeling, door de Mahasanghika's gevolgd,

steunt, is onbekend , en men mag er daarom niet uit besluiten dat zij de

Wibhajyawadins, en de van deze afstammende Mahipasaka's enz. voor

onrechtzinnigoi- bielilcn dan de Sthawira's en <le loten van deze: de

Sarwastiwadins en Santrantika's. De indeeling kan eenvoudig de uit-

drukking zijn van het feit dat de Wibhajyawadins c. s. rationalisten waren;

de Sthawira's c. s. de aaniiangers van de leei' zooals die in de heilige

Sehrift, met uitshn'ting van de 7 Abhidharma's, ' vervat was.

De secten waaruit de Waibhashika's en Sautrantika's zijn voortgekomen

bestonden dns reeds lang vóór Kani.shka, doch de stelselmatige ontwikke-

ling hunner beginselen , die uit verschillende deelen van den ouden canon

geput zijn, dagteekent van den tijd toen beide scholen zich vijandig tegen-

over de nieuwere richting, door de Madhyamika's en Yogacara's voorge-

staan, plaatsten. Welke veranderingen de Waibhashika's in de 7 Abhi-

dharma's aangebracht hel)beii , is nog niet onderzocht.

Scherp tegenover de realistische wijsgeeren van het Hinayana staan de

idealistische Yogacara's en Madhyamika's , de bolwerken van 't Mahayana.

Deze twee scholen worden wel eens met elkaai" verwisseld en omvatten

daarenboven meer dan eene variëteit, zoodat het moeielijk is de hoofd-

trekken van beide stelsels met de vereischte kortheid aan te geven. In 't

algemeen mag men zeggen dat de Yogacara's het bestaan van een ken-

vermogen, van het verstand, van een gedachtenloop erkennen; ^ volgens

' Men kan ile authenticiteit der 7 verhandelingen over Abhidharma loochenen, en toch

toegeven dat de daarin vervatte beginselen rechtzinnig zijn.

' Vau waar zij ook bestempeld worden als W^ijSanawadins, aanhangers van de verstandstheorie.
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sommige liniiner zijn do geilachten iets waars; volgens andere, iets onwaars.

De ^lüdlivaniilva's ontzeggen liet waarachtig bestaan aan alles; liun ken-

spreuk is: alles is ijdel, waarin de ei'kenning ligt opgesliiten van een

schijn van bestaan. Er zijn nochtans Madliyamika's die het louter bewust-

zijn erkennen en al het overige.' loocliiMien. Tot de Madhyamika's rekent

men ook de Swatantrika's. die aannemen dat selk ding op eene buiten-

gewone wijze uit zichzelf wordt" of «bestaat". '

Het kenmerkend ondei'scheid tusschen de Yogiicara's en Madhyamika's

laat zich aliliis uitilrukken : de eersten erkennen het bestaan van eene

som van gedachten, welke gezamenlijk dat wat men verstand of kenver-

mogen noemt uitmaken ; de laatsten ontkennen niet elke afzonderlijk op-

komende gedachte als verschijnsel, maar zij stellen verschijnsel gelijk met

schijn, en voorts scliijn met niet-zijn, zoodat uit hun erkenning van het

verscliijnsel toch volgt dat liet verschijnsel niet is.

Het stelsel der Madhyamika's is de meest consequente ontwikkeling van

de idealistische zijde van 't Buddhisme, van de theorie van Naam-en-vorm.

Het is in één woord de Bnddhistische vorm van den Wedanta.

De Yogacara's, d. i. beoefenaars van den Yoga, komen in zooverre met

de Yogins van Patanjali's school overeen, dat zij het bestaan van geeste-

lijke verschijnselen erkennen ; zij wijken af, vooi- zooverre zij de dingen

buiten den geest loochenen.

De (;erst<.' Moei van 't M.diayana wordt volgens alle bekende berichten

toegeschreven aan den invloed van Nagarjuna, den grondlegger van het

stelsel der Midhyamika's. - Het heet evenwel tevens dat liij eenen voor-

loopcM' had in den bralnnaan Iialiula ol' Haiuila-lihadra, ook bekend ondei-

den naam van den ürooten Brahmaan of Qri-Saralia, die te Nïilanda als

profe.ssor werkzaam zou geweest zijn. ^ Deze geloeide biahmaan zon in

Wassiljew B. 288; 30y. rankara t. .1. p. Sarwiirlar9aiia-S. 22; 24.

' T4ran. 69; vgl. 61; Lebcnsb. 3\».

' Annjrczicn Fa Hian, die in *t bcjjin t]er vijfilc eeuw Nulanda bezocht, niets van een collepe

mclilt, mag men elke vermelding van Nülaiida als beroemd college vóór de helft der vijfde

eeuw viHir een anachronisme honden
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de leer iiigewijil zijn geweest door den Wijze Kr.shna, dien men vooral

niet moet verwarren, zegt Taranatha, met den andei'en Krshna of Kala

welke in de lijst van patnarchen of hoofdleeraai's voorkomt. Het meeste

had de groote brahmaan ecliter te danken aan Ganepa en andere opper-

goden, want van deze ontving hij de Siitra's en Tantra's van liet Ma-

liayana. ' Deze legenden bevatten o. i. de verbloemde bekentenis dat de

door Krshna geopenbaarde Bhagawad-Gita invloed op de Madliyamika's

heeft uitgeoefend, maar dat het Qiwaisme een nog veel belangrijker aan-

deel in de ontwikkeling van het Mahayrma in 't algemeen gehad heeft.

De nauwe verwantschap tusschen Qiwaieten en Mahayanisten zal ons straks

uit een tal van feiten blijken.
-

Om tot Nagarjuna terug te keeren ; deze groote kerkvoogd, ^ geboren

in Borar, ten tijde van het concilie onder Kanishka, was een kweekeling

van den brahmaan RAhula-Bhadra en de stichter van het Madhyamika-

stelsel. Toen hij 60 jaar oud was , overleed liij en kwam in den hemel

Sukhuwati. ' Als zijne voornaamste leerlingen, aan wie de faam de ver-

' Tiiran. CG ; C9; 105. Zonderling afwijkend is het bericlit van denzelfden schrijver bl. 93

voorkomende, volgens hetwelk Rahula-Bhadra een Qftdra en een leerling van Arya Dewa was.

' Punten van overeenkomst tusschen de Bliagavvad-Gïta en den Lotus zijn talrijk, doch ze

verraden eerder een gemeenschappelijken oorsprong, dan rechtstreeksche overneming. Bijv.

Cakvaniuni noemt zich den vader der wereld die zijne geliefde kinderen uit den Sansara ver-

lost; die, ofschoon in waarheid steeds zetelende op den Gierentop, ten behoeve der wereld

den schijn aanneemt van onder de inenschen te wandelen; Lotus XXV, st 6; 10; 20; vgl.

Bhag. IV, fi; TX, 17; XI, 43; XII, 7. Buddha is gelijk (sama) voor alle wezens;

Lotus V; vgl. Bhag. IX, 29; XII, 13. (,'akyamuni , om een blijk van zijn wondermacht te

geven, strekt zijne tong uit tot aan "t einde des heelals; Lotus XX; hetzelfde doet Krslma

iWishiju) Bhag. XI, 30; iiet denkbeeld dat er verschillende trappen van een vromen en

wijzen wandel zijn (Lotus III) treft men ook aan Bhag. XII, 12.

•' Taran. 09 zegt van hem: «alle scholen erkenden hem als hun hoofd." Dit herinnert

aan den rang van «kerkvader der aarde" toegekend aan Sarw.akaniin (zie boven bl. 255). In

de Raja-farangini 173 wordt Nagarjuna genoemd een Bodhisatwa ekab/iimiipnara. Dit laatste

zou kunnen beteekenen "éénige heer der aarde", maar ook «heer van één trap." De eigen-

schappen van eenen Bodhisatwa op den eersten trap zijn even uitvoerig als verward beschreven

in Mahfiwastu p. 78—84 (uitg. Senart).

* Lebensb. 310. Sukhawati is de hemel van Amitabha. In zijne eigenschap van Bodhi-

satwa kon Nag;"irjuna niet het Nirvv;'ina bereiken, want dit is alleen voor Buddha's en Arhats

weggelegd ; hetgeen niet wegneemt dat, volgens Nagasena, ontelbaar veel goden en gewone

wereldlingen 't Nirwi'nia bereikt hebbeu.
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brciding dor Mahayanistische berrinsolen in Indië toeschreef, staan to bock

Arya Dewa, Nagabodhi, Buddliapalita, enz.

Vei'onderstellen we eens dat Nagrii'Jiiiui omstreeks lUO na C'lir. gelioreu

is en dal hij na fiO jaar geestelijke te zijn geweest overleed, dan kan

hij — hot is bereids opgemerkt — don Singhalees Dewa nog gokentl

hebben. In zooverre is er in 't meegedeelde bericht niets onwaarscbijiilijks.

Daarentegen dragen de overleveringen bij Tiü-anatba bet karakter van alle-

gorieën of sprookjes. Nagarjuna zou namelijk óf 600—-7 1 ,
óf 000—'JO

jaren geleefd hebben, en wel 200 jaren in Hindustan, 200 in 't Zuiden,

en 129 of 171 op den berg ('ri-jiarwata. ' Hiuen Thsang noemt hem oen

van de 4 lichten der wereld, benevens Dewa, Kumaralabdha en A(,'wa-

giiosha. -

In de menigte van legenden die ei' omtrent Nagarjuna in omloop zijn,

schuilt stellig meer waarheid dan het oppervlakkig schijnt; lii't komt er

maar oji aan, op te sporen welke soort van waarheid die verhalen aan 't

nageslacht hebben willen overleveren , en dat is niet zoo gemakkelijk te

raden. We zidlen hier slechts bij enkele Injzonderheden uit zijne levens-

geschiedenis •''

stilstaan. Vooreerst dan het verblijf van den kerkvoogd

))dien alle .sciiolen als hun hoofd oikonnen op den Criparwata". Er zijn

ettelijke bergen van dien naam : do eeno in Kashmir strekte tot verblijf

van Ciwaietische monniken; een ander in Zuidelijk Indië stond in nog

hooger aanzien wegens het heiligdom van C'iwa dat zich daar bevond en

den naam droeg van Mallika-Arjuna. ^ Ton tweede vertellen de Buddhisten

dal mon 1(10 jaar na Xagarjuna's dood (e zijner eero overal in Zuidelijk

liidi(' ti'm|)ols stichtte. Ten dei-de schrijven de Hinayanisten aan hem het

canonieke book de l'i'ajna-Paramitïi toe. Bedenkt men dat Praiha do

' Tftran. I'A. Vxnc aiidcrt' autorilcit , lioilhililiiulr.i, snlirijft hem ceii leven van KKl jaar

toc; Wassiljcw B. 318.

' ,\Icm. II, 214.

' Wassiljew B. 210. I)c Icvensbesclirijvingeii van Napilrjnna, Dcna en Ai/waglioslia be-

stonden vA5r 387—418 na Clir, , als wanneer zo in 't Chincesch vertaald werden.

* Kaja-tarangini 3, 271; 4, i'Jf- l'r- l'ilz-Kdwanl Hall in de voorrede oj) Wasawadatla 11.

11 26
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Naluuikr.iclit , ile vrouwelijke zijile van C'iwa, in één wooiil Durga is;

(lat geschriften van zulk een omvang aan (1(mi Tijd, min of meer verper-

soonlijkt, toegeschreven woi'den ; dat de Prajna-Paramita en andere werken

van den Mahayanistischen canon in aard verwant zijn met de Tanti'alitera-

tinn', waarover later meer; dat de Tantra's, in tegenstelling tot het Maha-

lüiarata en andere brahmanistische ' werken, verkondigd zijn door Oiwa;

dan komt meu tot de overtuiging dat schier alles wat van Nagarjuna ver-

haalil wordt niet zekeren monnik uit de 2''" eeirw geldt, maar Ciwa. De

ideale Nagïlijima was de stichter van 'tMahayana, gelijk Ciwa het is

van "t Hinduismei van de religie die niet alleen bestemd w'as voor du

Aiya's, maar voor den )>grooton" hoop.

Van den liistorischen Nagarjuna is luttel Ijekend. iJe werken die in de

oudere levensbeschrijving van liem vermeld worden, zijn niet meer te

vinden; wel zijn er andere geschriften die thans onder zijn naam doorgaan.

De geschiedenis van Aiya Uewa wordt insgelijks in verband gebracht

met Mahadewa. Daartoe kan de gelijkheid van naam aanleiding gegeven

hebben. Hij wordt beschouwd als de vervaardiger van een paar strijd-

schriften van geringen omvang.

Het derde licht dei- wereld, de Uhadauta - Kuuuiralabdha, die gelijk-

tijdig met Nagarjuna in 't Westen schitterde, was de erkende stichter

van de school der Sautrantika's. Het belangrijkste in dit bericht is de

theorie dat de school der Sautrantika's zou ontstaan zijn te gelijker tijd

' Onder Brahmanisme versta,TU we deu vorm van godsdienst die heersdile na het Wediscli

tijdiierli tot aan de opkomst van het Hinduisme in de eerste eeuwen onzer jaartelliDg. Hel

oudere Brahmanisme, onmiddellijk volgende op het Wedisch tijdperk, wordt vertegenwoordigd

door de Braliraana's en Upanishads ; het jongere door de oudere gedeelten van 't Maha-Bharata

eu van Manu. Het oudere Buddhisme loopt evenwijdig met het jongere Bralimanisme, en is uit

dezelfde bron ontstaan; het Mahayana met het Hinduisme. Even als het oudere Buddhisme,

eenigszins gewijzigd , hier en daar zich tot heden heeft gehandhaafd, zoo is ook bij verscheidene

brahmaansche familicn het Brahmanisme, althans in uiterlijkheden, bewaanl gebleven.

' Ue titel van Bhadanta, die oorspronkelijk evenzeer aan Jainamouniken en Ajïwika's

toekwam als aan Takyazonen, schijnt in het tijdvak dat ons hier bezighoudt vooral op de

Sautrantika's te zijn toegepast (Burnouf Introd. 5G7) , ofschoon men ook Waibhashika's met

dien titel vereerd vindt.
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iiu't ilic der Mailliyaniikii's. lii hoeverre die tlieorie juist is. kuit zicli

moeielijk uitmaken, te meer üiiidut Taianatiia den Bliadanta, difii liij

Kumara-lilbiui noemt, iaat Ii'V(Mi in de dauen van Kiilidasa, dus in de

t)'''^ eeuw, niet ian^r vóórdat Moliammed als [ii'ofeet optrad. ' Rij zulke

tegenstrijdige boricliten is liet moeielijk tot eene vaste overtuiging ti' komrn.

Over het vierde licht der wereld, Afwaghosha, hebben wij boven het be-

langrijkste medegedeeld.

Als mee.sters onder de Waibliashika's worden met eere genoemd dr

Biiadanta's Dharmatrata, Ghoshaka. Buddhadewa en Wasumitra. De

eerste, geboortig uit Giindhara, staat bekend als een van de vier sieraden

der Waibhashikaschool. Indien het waar is, dat hij een leerling van

Dewa was, moet hij in de eeiste helft der derde eeuw gebloeid hebben.

Men schrijft hem het bock Maha-Wibhasha toe. Voorts houden sommige

hem vooi' den vervaardiger eener bloemlezing van uitboezemingen des

Heeren , Udanawarga getiteld. Volgens Hiuen Thsang was hij de schrij ver

van een Samyuktabhidharma-Castra. -

Van Ghoshaka of Goshaka en liuddhadewa is uitermate weinig bekend.

De eerste zou te Benares geleefd liebben ; de laatste was een Bhadanta

uit het land der Tocharen of Turken. Hiuen Thsang spreekt ook van

zekeren Ghcsha als zijnde e(.'ii man begaafd met de vier kenmerkende

eigenschappen eens Arhats, doch noemt hem eenen tijdgenoot van Acoka. •"'

Wa.sumitra uit Maru wordt uitdrukkelijk onderscheiden van den gelijk-

namigen voorzitter van 't derde concilie, en van eenen anderen Wasu-

mitra die in de O'''^ of 7'''' eeuw leefde. Hij zou, volgens Taranatha, ge-

bloeid hebben onder den zoon van Kanishka. *

' Volgens ilcn Tibetaanschcii gcscliieilsclirijvcr (10) heette de Arubischn [irurcet ei^i'ulijk

Kuinürascua, en was hij een zeer geleerde, maar ongcloovige Sautrautika, die na uitgeslnoliMi

Ic zijn uit de gemeente den naam van Maniatiiar aannam en met liiili) des IJuiveU luiiverij

uitoefende, enz

Tiran. 07; 297. Voy. de» Pel. B. II, 105; 119. Wassiljew 50, 270.

' Türan. 4, 01, 07. Wassiljew B. 50, 20C , 281. Burnouf Introd. 507. Voy. des l'M.

ü. II, 159.

• Ï4ran. OO, 68.

26*
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Do nevel(Mi . ilie liet drijven der partijen aan ons oog ontti'ekken , l)c-

ginneii eerst in de vijfde eeuw te wijicen , dank zij den Chinees Fa Hian.

Deze iielgrini heeft zich do inooito gegeven statistieke gegevens te verzamelen

omtrent de bevolking der kloosters in de landen die hij bezocht lioeft, en

hij verzuimt zelden tevens op te geven tot welke der twee kerkelijke

richtingen de geestelijken behoorden. Óp grond van de door hein ver-

strekte cijfers komt men tot de slotsom dat de Hinayanisten toen ter tijd

nog de meerderheid vormden, ofschoon het voi'schil zeer gering was. Daar

hot Mahayair.i ook buiten de grenzen van Indio, o. a. in China on in

Khotan, toen reeds in bloeienden staat vorkeerde, blijkt het tlat do nieuwe

richting in ongeveer drie eeuwen mot reuzenschreden vorderingen gemaakt

had en op weg was de Crawaka's te overvleugelen.

Ook voor de kennis van de eigenaardigheden der twee richtingen levert

het reisverhaal van den Chinees zeer belangrijke bijdragen. Sprekende

van Mathura, vertelt hij dat do aanhangers van den Abliidharma aan het

Ahhiiliiarma-Pitaka godsdienstige vereering bewijzen; die van den VVinaya,

aan liet Winaya-Pitaka ; de Mahayanisten daarentegen aan de Prajiia-

Paramita, Maiïjucri en Awalokitccwara. '

Niet minder merkwaardig is hetgeen de pelgrim van de twee kloosters

te Pataliputra. met eene gezamenlijke bevolking van 6 tot 7 honderd

monniken, vertelt. Terwijl de reiziger in het eene klooster, dat dor

Mahayanisten, vertoefde, kwam hij in 't bezit van een afschrift van het

reglement volgens de redactie tier Mahasanghika's. Ietwat onnozel ver-

klaart hij — zeker op het gezag zijner zegslieden — dat gezegde redactie

dezelfde was als die welke goedgekeurd was op het eerste groote concilie

gehouden ten tijde van den Buddha. Hij maakt voorts de opmei'king dat

de 1 8 secten ieder haar eigen hoofd hebben ; dat ze overeenstemmen in

de erkenning der 3 Kleinooden , hoewel ze in ondei'geschikte punten van

geloofsleer verschillen, alsook in de meerdere of mindere mate van gestreng-

heid, waarmede zij de praktische voorschriften volgen. De genoemde

' Travels 59.



KERKGESCHIEDENIS. 405

redactie van liet reglement werd «algemeen" voor de meest correcte en

volledigste gehouden. '

Aangaande alles wat de pelgrim over het eerste Concilie vertelt of na-

vertelt, zijn wij beter ingelicht dan hij. Niet daarin ligt het bolangrijko,

maar in lu/tgeLMi uit zijn ti-ouwhartig verhaal is af te leidon, nanielijk

dit, dat de Maliavrinisteii van liet klooster Maha.sanghika's waren. Dit

versterkt ons in de meening dat er een nauwer samenhang tusschen

Mahayanisten en Mahasangltika's bestond, een samenhang waarvan zich

de eei-sten, gelijk wij gezien hebben, bewust waren.

Fa Hian slaagde er ook in een ander afschrift van het reglement te

hekomen. Het bevatte de redactie der Sarwastiwadins, die tot de oud-

en rechtgeloovigen gerekend worden. Deze Sarwastiwadins te Pataliputra

waren zóó ouderwet.sch, dat zij het reglement door mondelinge overlevering

leerden, evenals de brahmanen nog heden ten dage met de Weda's doen.

In den tijd van den ('hiiiei'schen reiziger was het Mahüyana volleilig

ontwikkeld : het had ten deele zijne eigene voorwerpen van vereering en

erkenrle als het allerheiligste de l'rajüa-Paramita. Mot het boek van dien

naam opent de Mahayanistische canon, die , hoezeer gi'ootendeels uit oudere

bestanddeelen samengesteld, zooveel wijzigingen en uitbreidingen ondergaan

heeft, dat hij voor eene nieuwe opeidiaring, in overeenstemming mot de

behoeften van den tijd , mag doorgaan. Knkele werken van dezen canon

zijn zoo weinig nieuw, dat nuMi op schier elke bladzijde plaatsen hetzij in

dicht of ondicht aantreft, wi'lke nagenoeg woordelijk in den Pali-canon

teruggevonden worden, /ulk een bo(,'k is de Lalita-Wistara, hetwelk

eigenlijk niets anders is dan eene hij/nndere redactie van een geschrift

dat onder amlere titels bij laikek' (i\idi're secten reeds bestond. " Een

AM. 142.

» De MalifisSnglilka's noemden liet «De groote Jaden"'; de rechtzinnige Sarwistiwudina

»l)e groote heerlijkheid"; de KS^ynpiya's, insgelijks tot de rechtzinnigen gerekend, -De voor-

geschiedenis van den Buddha" ; de Dharniaguptii's » Uc wedergeboorten van Budilha (,'ftkya-

muni" ; de Mahiriisaka's »l)e grond van het vat des Winaya's" ; de redactie waarnaar ile

(.'hineeschc vertaling bewerkt is, had tot titel: Abliiiiishkrainawa-Srttra, d. i. S der wereld-

verzaking. Wnssiljew H, lil



400 K K r> K G IC s e II I tv II ic n i s.

andor wcik, de Dacabhi'iniigwara, komt in hoofdzaak ovcreon met eeiie

afdeelinji; in het Mahawastu der Mahasiinghika's.

Bij de opsomming der voornaamste canonieke boeken ' zullen we be-

ginnen met de 9 hoofdwerken . die de Nepaleezen onder den naam van

de Negen Dharma's samenvatten.

1. Prajiïa-Paramita , de Volmaakte Wijsheid. Onder die wijslieid ver-

staat men do almachtige Moeder Natuur, het inbegrip van alle geestelijke

en physisclie krachten der stof. Zij is, figuurlijk gesproken, de godin

der natuur , en dus eene abstractie van het geheel der verschijnselen.

Verschijnsel en schijn, begoocheling, mdyd, is bij de Indische idealisten

hetzelfde, zoodat Prajiïa en Maya hetzelfde uitdrukken. ^ De Prajiïa is—
en dit is de kern der leer — »de voortbrengstei- van alle Tathagata's, de

moeder van alle Bodhisatwa's, Pratyeka's en Discipelen". Wanneer zij

uit den staat van rust, d. i. van abstractie, in dien van beweging over-

gaat, komt vooreerst de Buildha, de werkzame geest, uit haar voor, om

zich later met haar te verbinden , en uit die verbinding ontstaat de wereld

der waarneming. Dus is Prajfiè, de moeder en tevens de vrouw van den

Buddha. ^ Dit idealistisch materialisme, wel verre van in beginsel, ja

zelfs in vorm, nieuw te wezen, is zoo oud als de nacht, en wat meer

in 't bijzonder de Buddhisten betreft, reeds in de oudste ons bekende

gedaante der legende is de Gotamide de zoon van Maya, al. Prajiïa, en

de man van Yagodhara, eigenlijk de Moeder Aarde, die men met de

Natuur en de materie — Upuija, zeggen de Mahayanisten — laat samen-

vallen. Er zijn verscheidene redacties der Prajiïa-Paramita, waarvan de

omvangrijkste 100 duizend, de kortste 700 koepletten bevat; als zeer

iieilig beschouwen de Nepaleezen en Tibetanen de redactie van 8000 verzen.
''

' In den tijd van Iliuen Thsaug werden niet minder dan 131 geschriften tot dezen canou

gerekend; Vie 295.

« Ook anderszins raken de beteekenissen dezer («ec termen elkaar, want maya is list,

en prajüu, vroedheid.

^ lïodgson Ess. 5G , 61 , 72.

" Vgl. Wassiljew B. 145—193, waar min ol' meer uitvoerig over den inhoud der cano-

nieke boekc[i uitgeweid wordt.
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2. Saddharma-Pundarika , de Lotus van den waren Dharma (en: van

het werkelijk bestaande). Hit uitnemend heilipe boek, dat in de t'hineesche

tempels altoos op het altaar voor de afgodsbeelden ligt , bevat hooftlzakelijk

eene reeks van tooverachtige tafereelen of phantasmagorieën , afgewisseld

met gesprekken, alles strekkende om Cakyamnni in al diens heerlijkheid

te doen uitkomen en ilen geloovige met ontzag voor dat veelzijdige, onbe-

grijpelijke wezen te vervullen. Het tooneel is op den Giereutop. Een

klein gedeelte is bestemd ter verheerlijking van Awalokitegwara, tlocii dat

schijnt een later toevoegsel.

3. Lalita-Wistara . de geschiedenis van den Gotamid(! in zijn laatste

Bodhisatwaschap , sedert hij van den hemel nederdaalde om het menschdom

te verlossen tot aan de stichting van den Sangha.

4. Saddharma-Lankawatara, de Openbaring van den waren Dharma o\>

Ceilon. Dit boek dient voornamelijk om bet onwezenlijke van het feitelijk

bestaande te betoogen. O. a. wordt er in licleenl dat di^ Tathagata (d. i.

de Rede) geschapen en niet geschapen, iiiet-eenwig en niet niet-oeuwig

is; dat zijn zetel (d. i. het gemoeil, di' iiiwemligo zin) de grondslag is

van goed en kwaad. '

5. Suwarna-Prabhasa, d. i. Goudschijn, een werk dat in vorm groote

overeenkomst vertoont met den Lotus, en evenals deze den Gierentop tot

tooneel der handelingen heeft. Het bevat een aantal stichtelijke legenden

ter aanbeveling van Bodhisatwa-deugilen, lofredenen op rien Ibiddha en

op het Mahayana. -

G. Gaiida-Wyüliu, de bouw van de als een waterbel t(; bescbnnwen wei-eld.

E)en hoog ideali.stisch geschrift, waarin aangetoond wordt boe ile werelil

een gewrocht is van den inwendigen zin, van de verbei'lding, en boe

alleen de Tathagata (d. i. veipersoonlijkte rede) alles goed kan begrijpen. '

7. Tatliagataguna-Jnana, de kennis der hoedanigheden van den Tathagata;

' Vgl. Biirnouf Iiitrod. 514.

" Keu overzicht vau den iiiliouil geeft Uiiniouf Introd. 52'J.

' llodgsoii Eas. IC sclirijl't liet werk toe uaii Asaii^'a, die in de rcsde eeuw ieel'de , ver-

moedelijk ten onrechte.
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vermoedelijk hetzelfde werk als Tatliiïgata-Guhvaka, geheimleer van den

Tathagata. ' Dit is, kort uitgedrukt, eene beschrijving van de verwonder-

lijke hoedanigheden en werkzaamheid van het verstand, de huddhi. »De

Buddha bestaat eigenlijk uit een geestelijk lichaam, hetwelk niet geboren,

uit niets voortgekomen en door niets beperkt is." Het is moeielijk duide-

lijker te kennen te geven, — voorzoover de orakelstijl het toelaat — dat

de Buddha niets anders is dan het denken, verpersoonlijkt.

8. Samadhi-i'aja, over vroom gepeins, waardoor men den geest tot in

hooger sfeeren verheft.

9. Dapabhümicwara , de heer der 1 trappen ; over de Bodhisatwatrappen

of werelden. -

Behalve de twee laatste nommers komen de andere Dharma's, als

Sutra's of Sütranta's voor in eene meer omvattende opsomming, waartoe

ook de volgende geschriften behooren.

10. Nirwana-Castra , hoofdzakelijk handelende over zedelijke verdienste.

Het meest kenmerkende van dit geschrift is de daarin voorkomende stelling:

alle schepselen hebben de natuur van een Buddha, doch dewijl men met

een onvolmaakt lichaam die natuur niet volkomen bezitten kan, mag men

zeggen dat de natuur van een Buddha niet bestaat.

11. Wimalakirti; over de volstrekte nietigheid der bezielde wezens, aan

droombeelden gelijk.

12. Sandhi-Nirmocana, over de losmaking der verbindingen. Het bevat

eene ontleding der grondbegrippen of categorieën van 't menschelijk denken;

het is eene soort «Kritik der reinen Vernunft."

13. Karanda-Wyüha , de inrichting van den korf (d. i. de bouw van

't heelal). In dit boek, dat vooral tot verheerlijking van Awalokitecwara

strekt, wordt geleerd hoe in den aanvang der dingen de oorspronkelijke

Buddha, Adibuddha, verscheen in de gedaante van eene vlam; hoe hij

' Hodgson Ess. 49 bestempelt dit laatste als een Tantra, doch dan is het moeilijk te

verklaren hoe het onder de Dharma's kan gerangschikt worden; immers de Dharma's zijn

volgens de Nepaleezen te vergelijken met de PurSna's, niet met de Tantra's.

' Hiueu Thsang Mem. I, 273 noemt het werk Dacabhumi-Sntra.
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ook genoemd wordt Swayambhii. de uit zich zelf geborene, en Adinatlia,

de eerste Heer. l'it zijn gepeins, genaamd »de Schepping der wereld",

ontstaat Awalokitejwara . die op zijne beurt scheppend wei'kt en uit zijne

oogen zon en maan voortbrengt; uit zijn voorhoofd Ciwa; uit zijne schouders

Brahma;' uit zijn hart Narayana, en uit zijne tanden Saraswati, de godin

der welsprekendheid. Dit werk, hetwelk van betrekkelijk late dagteekening

schijnt te wezen, is voorban len in twee redacties, waarvan een in verzen,

de andere in ondicht. '

14. Angulimali-Sütra ; de legende van Angulimalin of Anguliiiiahi, den

struikroover en moordenaar, die, zooals men weet, door den Buddlia be-

keerd werd. Dit geschrift, w^aarin geleerd woiilt dat Angulinirilin rn

Manjuiii tle belichaming van andere Buildha's - zijn, strekt o. a. mn aan

te toonen dat er slechts één toeverlaat is, en dat het Mahayana boven

't Hinayana verheven is.

15. Karuna-Pundarika, de Lotus der Barmhartigheid. Legenden over

de 1000 Buddha's, en aanwijzingen hoe men een Buddha ' wordt. Alle

Buddha's der tien hemelen worden te voorschijn getooverd door ile won-

dennacht van ^akyaniuni. '

\C<. Ratna-ki'ita, de juweelenhoop. Eene verzameling van 49 verhande-

lingen over niystiek-vnjsgeerige en zedelijke onderwerpen.

17. Awatansaka. de Kroon. (Iver de alomtegenwoordigheid en wónder-

macht van C'akyamuni , zidi openbarende in de allerprachtigste natuur-

Uifereelen. Het is een stuk inet groot decoratief, evenals de Lotus.

18. Sarwabuddha-wishayawatara , inleiding in de kennis van het gebied

aller Buddha's.

1!'. Mafijucri-Wikriijlta. bel S]»;! (d. i. de tooverachtige openbaringi'u

of schijngestalten) van Manjucri. Hierin wordt verhaald hoe Manjucri

' Een overwicht van den inlioml bij Biirnonf Iiitrod. 321.

• Er zal wel bedoeld wezen dat Manjiii/ri, d. i. de -Maan, geen eigen liflit heeft, niaai'

dit van de Kon ontvangt.

' I). i. na den dood onder de sterren wordt opgenomen.

* 1). i. in idealistische of |>hilo30]jhi9fhe n]ivaltiiiii;: door liet waarnemingsvermogen, door

de verbeelding.
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fone wellustige vrouw bekeerde ; (lien ten pe\o]^e moest zij gedulil oefeiipn,

kreeg een vooi'komen alsof zij niet recht gezond was en bekeerde in dien

staat eenen hoofdman. '

20. Maha-Bheri, de Groote Ti-oni. Kene hoog idealistische verliande-

liiig. De Tathagata (d. i. hot bewustzijn in 't afgetrokkene , doch ver-

pc'isoonlijkt, de Purusha der Yogins, de Kntastha van andere Indische secten)

bezit eene bestendige zaligheid (die alleen in schijn verdonkerd worih
,

doordat de Purusha in verbinding komt met de wereld); hij bezit een

zuiver ik, niet het Nirwana. Alle bezielde wezens hebben den a;ird van

een Buddha.

21. Maha-Samaya, titel van twee verschillende werken, waarvan het

eene wellicht hetzelfde is als de Samadhi-Riija. Het hoofdonderwerp i.s:

de macht, door Samadhi verkregen, om wonderen te doen.

De meeste der hier opgesomde boeken bevatten als onderdeel eene reeks

van Dhiirani's of als talisman dienende formulen, waarvan ook afzonder-

lijke verzamelingen bestaan. Die spreuken bestaan uit vocatieven van

vrouwelijke woorden, waarin men namen van Swaha, de vrouw van

Agni, en de met haar vereenzelvigde Daksliayani, Üurga, herkennen kan.

Het zijn derhalve aanroepingen van de als verschillende Moeders voorge-

stelde elementaire krachten, die als evenzooveel onderdeelen van de Eéne

Moeder, de Natuur, kunnen beschouwd worden.

De Dharani's beveiligen den mensch tegen de elementen en vormen om

zoo te zeggen de praktische aanvulling van de theoretische kennis der

Prajii^-Paramita. ^

Het geloof aan de macht van spreuken is geenszins uitsluitend eigen

aan de Mahayanisten , zooals men liet soms heeft doen voorkomen. De

' Klaarblijkelijk een misverstaan Sanskrit ndyaka, d. i. hier «minnaar", al beteekent het

anders ook hoofdman. Eene toelichting oj) deze alles behalve kiesehe geschiedenis zal wel

onnoodig zijn.

» Het innig verband tusschen de theoretische Prajiiri-Paramita en de praktische Dharani's

wordt treffend uitgedrukt door de benaming van Kaksha-Bhagawati, d. i. Onze Vrouwe Be-

scherming, waaronder ook het boek Prajüü-Piiramitü bekend staat. Kakshü en DhSraiu komen

0|) lietzeltde neer.
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oefenino; inct de universaalcirkels l)ij de Zuiilelijkcn ItiTiist np hetzelfVIe

beffinsel: odk (kiarbij moot de bespiegehxar alle iiaiiieii der elementen bij

zich zelven opzeggen. Of men nu die woorden, welke van ver.s( liillend

gesUicht kunnen zijn, in don nominatief pn>vi'lt, dan wel (k' namen der

elementaire krachten, welke al^; zoodanio: vrouwelijk zijn. in den vocatief

uitspreekt, maakt geen wezenlijk verscliil. In beide gevallen woidt aan

de opsomming van bepaalde wooi'den het vermogen toegeschreven dat ze

den mensch ongewone macht geeft.

De nieuwe canon der Mahayanisten was zonder twijfel bestemd om de

oudere tekstboeken te vervangen, grootendeel.s overbodig te maken en

tevens zooveel daaraan toe te voegen als noodig geacht woi'il ter verdedi-

ging der eigenaardige leerstellingen van de partij. Men gaf de oude be-

ginselen niet prijs; men ontwikkelde die maar verdei' in Ijepaalde richting,

l)reidile ze uit. .Men gaf. in één woonl. eene nieuwe vermeerderde en

verbeterde editie van de (i]ienbaring. De ouile inde(!ling der gewijde ooi--

konden in 'i Pitaka's was op den nieuwen canon niet meer toe te passen ;
'

ze had vooi' de nieuwe richting evenweinig beteekenis als de .3 Weda's

voor 't Hinduisine. Volgens eene even spitsvondige als averechtsche theorie

noemen de Hindu's zich zelven belijders van den Weda, omdat al hunne

Castra'.s middellijk uit den Weda afgeleid worden. De theorie is wanhopig

in strijd met het feit dat zulke ('iistra's als de Puraiia's en Tanti'a's op

de ondubbelzinnigste en uitdrukkelijkste wijze zich als nieuwe opeidiaringen

kond doen. Alleen de brahmanen nemen tot op zekere hoogte de oude

gebruiken in acht en volgen in zekere mate het Weilisch ritueel. Zoo

nok houden de Mahayani.sten zich aan eenige mule voorschriften van tucht,

terwijl zij andere ten eenenniale verwaarloozeii.

Daar het Mah;\y;\na rnet plot.seling ontstaan is, evenmin als het Hindu-

isme, is het uiterst moeielijl< nauwkeurig hel tijdpei'k te be|]alen waarin

de nieuwe canon tot staml is gekomen. ])e buitengewone uitvoerigheid

' Hiucii Thsang Vic 2'i') spreekt van ilc Srttra's, vnn Wiiiava-tekstcii on van wijsi^oci'lge

vcrliniidelingcn (il. i. Abhiilliarma's) «lor oude sccten , ilocli ilc Mnlmvfinisteu hadden alIc(Mi Sdtra's.
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en omslachtigheid iler teksten, alsmede het veelvuldig gebruik van het

f]enre Geya ' voor de Mahawaipulya-Sütra's of teksten van groote ont-

wikkeling, pleiten wel voor de betrekkelijk late redactie van den nieuwen

canon, maai' zijn niet voldoende om de grenzen van het tijdpei'k af te

bakenen. Vergelijkt men den stijl der Mahayana-Sütra's met dien van

ettelijke Sutta's in den Pali-canon, o. a. het Samafina-Phala , dan bespeurt

men dat in langdradigheid beide sooi-ten van Sütra's vrij wel gelijkstaan,

docli dat de eerstgenoemde n zicli daarenl)oven onderscheiden door de ge-

rektheid der volzinnen. ^ Deze laatste eigenschap is wedei'om een ken-

ineik van latere ontwikkeling. Bruikbaarder gegevens dan deze algemeen-

lieden leveren ons de Chineesche vertalingen , waarvan het tijdstip regel-

matig wordt opgegeven. Op grond van die opgaven en enkele berichten

van Taraniitha meenen wij te mogen stellen dat de Maliavunistische canon

geredigeerd is tusschen 100 en 400 na onze jaartelling.

Het karakter van het Mahavana, zooals zich dat het zuiverst openbaart

in de twee hoofdwerken van den canon, de Prajiïa-Paramitü en de Sad-

dharma-Pundarika , laat zich als volgt beschrijven. Als godsdienst, is het

stelsel eene vergoding van het geest en stof omvattende Al; eene ver-

goding, bestaande in 't verpersoonlijken van verschijnselen en daaraan ten

gronde liggende krachten , alsook van afgetrokken begrippen ,
inzonderheid

van den idealen mensch. De verpersoonlijkingen, de typen der mensch-

heid heeten Buddha's; zulke typen staan boven de typen der stoffelijke

verscliijnselen en zijn bijgevolg boven alles vereerenswaardig. De Buddlia

is niet een mensch, maar de mensch. Als wijsbegeerte, herleidt het Ma-

hayixna de alomvattende Natuur in haren waarneembaren vorm tot een

schijn. Als zedeleer, stelt het barmhartigheid op den voorgrond, hetgeen

van de leer van den Yoga en 't oudere Buddhisme niet afwijkt dan in

' Door de Noordelijken wel eens verward met Gathu ; Tgl. boven bl. 3CC.

» In 't MaUübhashya van Patanjali, het oudste der tot ons gekomen werken der heidensc-li-

Indische literatuur dat langdradig mag heeten, hebben de volzinnen nog eene matige lengte;

ze zijn korter dan in de meeste langere Sutta's in den P.-ili-canon. Desniettemin zonden wij

uit die omstandigheid niet het besluit durven trekken dat bedoelde Sutta's geredigeerd zijn na

T'ataïïjali (l.'JO v, Chr.).
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zooverre als in ili'ze laatsten barmhartiglKMd vooral aaiilx'voleii vvonlt als

voorbereiding tot gepeins, als middel om deii wijze in die kalme steiiimiiit;'

te brengen welke onmisbaar is bij zijne kalme bespiegelingen. Als ge-

nootschap, ruimt het aan de ieeken eene ruime plaats in; het slieefl er

naar, bewust of onbewust, om eene Congregatie uil te breiden tot een

algemeen godsdienstig genootschap.

Ongeveer eene eeuw nadat Fa Hian het heilige land bezocht had, lie-

reikte de Buddhistische scholastiek en geleerdheid haren hoogsteii liloei

;

eenen bloei waartoe beide partijen gelijkelijk bijdroegen. De grootste ge-

leerden en bekwaam.ste .schrijvers onder de Buddhisten leefden in de tV''

en 7''"^ eeuw. juist in de glansperiode der middeleenwsche heidensch-

Indische literatuur; een veelbeteekenend feit. waaruit blijkt hoe de ont-

wikkeling der Kerk gelijken tred hield met den gang der Indische beschaving.

Boven alle beroemde mannen uit de kerkgeschiedenis van dien tijd

munten uit de twee broeders Arya Asanga en Wasnbandhu . uit (iandhara.

Van Asanga wordt verhaald dat hij aanvankelijk tot de secte dei' Malii-

fasaka's behoorde, doch later tot het Maluiyaiia bekeerd werd. Hij leefde

eenen geruimen tijd in een klooster bij Oudlie en vervolgens in Magadiia,

waar hij hoogbejaard te Rajagrha overleed. ' Aan dezen groeten mee.ster

der Yogacara's wonlt de veidienste toegekend ilat hij den luister van 't

Mahayana. welke voor eene poos aan het tanen was, herstelde, /iju

hoofdwerk is een Yoga-leerl)oek , geinspirecM'd door Maitreya , of, zooals

wij zouden zeggen: dooi' de hoop o|) beter tijden.
^

Niet mimlei- liiTnemd is VVasnIiaiidbu , de jongere broeder van Asanga.

In zijne jeugd n.'i.sde hij naar Kashmii- om daar hel onderwijs te genieten

lliueii Thsang, Vie 8.j, 114, UK. hcbciibb. iU) ; 'l'iiraii. 1U4, 130, 107. Ilij licrl

1.50 jaar oud i(c\vonlen te zijn, welk cijfer men, volgens Tfiraufttha, moet halvcuiiii. liij

«as 20 jaar ouder dan Wa»ulmiidliu ; een leerling van dezen laatste, Giuiapriiblia , was Gurii

van Harslia, bijjjcnaamd (jil.'iditja , dien Tiraniltha met zijne bekende hebbelijkheid in twee

licrsoncn .splitst (126, 146). Gupaprabha stierf vóór de troonsbeklimming van rilAditya (cm-

(.'cvccr 610). Men mag dus Asanga stellen 4S5—560 of daaromtrenl. De 'i'ibclaiieii hilen

hem .500 na Kanishka ('JOO na B )
geboren worden ;

dos in .57H.

• Andere geschriften van hem vermeUlt lliucn Thjaiig I. a. p. , en Tarun. II-.
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viui Sanghabhadra, eenen geleerden Hinayanist. Na eenige jaicn in dal

lantl gestudeerd te hebben on ook als prediker werkzaam te zijn gewcL'st,

verti'ok liij naar Ondhe , waar hij langen tijd gewoond heeft. Ais aan-

iianger van de realistische secte der Sarwastiwadins. was hij aanvankelijk

zeer ingenomen tegen liet Yoga-leerboek van den idealist Asanga, maar

later bekeerde iiij zich tot liet Mahavaiia en werd de bei-oemdstc Doctin-

van geheel Indië. Sommige zeggen dat liij na zijne l^ekeering pi'ofessor

wei-il aan de hoogeschool te Nalanda , en dat hij in den gezegenden leef-

tijd van 80, of wel 100 jaar in Nepal overleden is.
'

Het hoofdwerk van Wasubandhu is de «Thesaurus der Metaphysiea'

(Abhidharrna-Kosha). Voorts schreef hij een aantal liandboeken ter toe-

lichting van Mahayanistische teksten. - Zijne nagedachtenis werd bij beide

partijen in de Kerk gelijkelijk vereenl.

Uit de school van Asanga en Wasuiiandhu kwamen een tal van ge-

leerde schrijvers voort, wier namen weinig mindei' bekend zijn dan die

der twee groote meestei's zelven. Dignaga, Gunaprabha, Stliiramati, Sangha-

dasa, Buddhadasa, Dharmapala, (^Ülabhadra, Jayasena, Candra, Guna-

niati , Wasuniitra, Bhawya, Buddhapallta, en veel andei'e uitstekende

mannen, deels geestelijken, deels leeken. hetzij Hina- of Mahayanisten,

strekten het Bnddhisme tot sieraad.

Dignaga, uit Kanci in Zuidelijk Indië, een leerling van Asanga, of

volgens andere van Wasubandhu, is voornamelijk liekeiid a1s de schrijver

van eene verliandeling over de Logica. Uaar hij een tijdgenoot was van

Gnnaprahha , wiens datum viij nauwkeurig te bepalen is, moet hij ge-

leefd hi'l)ben van ongeveer 520—ÜOO. ' Genoemde Gunaprabha, ge-

' Tanin. 11 S. Hiuen Thsany l. a. ]). Wiissiljew B 210, 214. Kr is ecnc Chiiieesohe

leveusbesclirijvinj; van Wasubandhu, opgesteld tusschcn 557 en 5S8, naar het heet uit hel

Sanskrit vertaald. Zoo dit laatste waar is, moet de vertaler veel in 't oorspronkelijke ver-

anderd hebben, want het levensbericht bevat zooveel blijken van onbekendheid met Indische

zeden dat het, zooals het daar ligt, niet door een Indiër kan geschreven zijn.

'' O. a. van de PrajBa-Paramiti , den Lotus, enz. Wassiljew B. 322; vgl. UB. Voy. des

Pèl. B. I, 115; II, 374.

' Tarau. 127; lal. Wassiljew B. 78, 20C. Lebensb, 310.
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boorti^ uit Matliura. was uit fle sciiool van Wasubandliu. Hij wcvd dr

Guru van koninii Cri-Harslia en telde onder zijne andere leei'linguu Mi-

trasena, denzelfden die later als negentigjarige grijsaard les gaf aan Hiuen

Thsang, toen deze in Indië studeerde. Gunaprabha was in zijne jengd

een aanhanger van het Mahayana geweest, doch ging later tot het lllna-

vana over. Hij heeft een honderdtal verhandelingen geschreven. '

Ongeveer gelijktijdig met Dignaga en Guiiaprabiia bloeiden Sthirainati

en Sanghadasa, de eer.ste in 't Oosten, de laatste in Kashniir. Sthiraniati.

die professor was te Nalanda, toen Hiuen Thsang dat college l)ezoclit

,

schreef commentaren op al de werken van Wasubandiui; vooiis eenc

verklaring van den canoniekon tekst Ratna-küta. Hij was evenzeer ervaren

in den Abhidharma der oude, als in dien der nieuwe school. - Sanghadasa,

uit eene brahmaanschc familie in Zuid-Indië, was vooral werkzaam in

Kashniir, waar hij zeer veel bijdroeg tot verbreiding van het Mahayana;

een bericht dat niet best strookt met een ander, dat hij een aanhanger

was van de realistische secte der Sarwastiwadins "' en den titel van

Bhadaiita droeg.

Ongeveer gelijktijdig met Sanghadasa Ijloeide Buddhadasa, uit de school

van Asanga, die den roem der leer in 't Westen handhaafde. ^

Ken leerling van Dignaga was |i|iarma|iala, uit Kafici, een zeer geleerd

man en professor te Nalanda in di'ii tijd \an Hiuen Thsang. Na m(!er

tlan dertig jaren het liongleeraaisambt vervuld te hebben, begaf hij zich

tegen luM linde zijns lev(!ns naar Suwarnadwipa, waarmede vermoedelijk

het Gouden Schiereiland, of anders Sumatia, bedoeld is. Een vinnig be-

strijdei- dei- Hinayanisten, schreef hij een tal van werken, o. a. ernrn

commentaar ii|i de aiiliorisnien van 't Madhyamika-stelsel , ter verdediging

der idealistische beginselen. ^

TArau 12fi, 146. Voy. des i'iM. li. 1, IU6; vgl. 10'.). VVassiIjcw I. a. |>.

' Wassiljcw B. 78. Tilran. 127; 129; 13.5; 137. Vo.v. des 1'tl. ». 111, 104, waar

pcïcgil wordt ilat Stliiramati ccno iiuos te \\ alablii loeide ; 40.

' TAran. 104; 127; 135.

* Tir. l. a. p.

Taran. 160; Voy. des 1'cl. B. I, 123. 1'Jl. III, u: 11'.).
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Onder de geleerden welke Hiuen Tlisang te Nalanila ircido kennen

,

tusschen de jaren 630 en 640, blonk vooral uit de eerwaardige giijsaard

('ikibliadra, de Rector der hoogeschool. Wegens 's raans vergevonlerden

leeftijd kon hij het niet op zich nemen den Cliincos in het Yogafè.stra te

onderrichten; hij verwees hem dus naar zijnen leerling Jiiyasena, eenen

zeer bekwamen leek, afkomstig uit Surashtra. ' Een an(ier geleerde leek

van die dagen , o\^ wien de Buddhisten ti'otsch zijn, was Candia of Candra-

Goniin , de vervaardiger van eene spraakkunst en van geschriften over

geneeskunde, beeldende kunsten en metriek. Hij was een vurig verdediger

van 't idealisme van Asanga. ^

Te Nalanda schijnt de Qiineesche pelgrim ook Gunarnati gezien te

hebben , hoewel men uit andere uitingen moet opmaken , dat die geestelijke

een tijd lang in Walabhi en in 't Zuiden moet geleefd hebben. Volgens

sommige is hij oen leerling van "Wa.subandhu , hetgeen moeielijk in letter-

lijken zin waar kan zijn. Zeker is het dat hij eenen commentaar op

Wasubandhu's Thesaurus der Metaphy.sica geschreven heeft ' en als de

leermee.ster van Wasumitia beschouwd wordt. Deze laatste, dien men

ter onderscheiding van zijne twee oudere naamgenooten Wasumita III zou

kunnen noemen, is de schrijver van eenen commentaar op denzelfden

Tliesaurus. Misschien is hij dezelfde als de realist Wasumitra, die in de

dagen van Hiuen Th.«ang in Kashmir uitblonk.
"*

Twee vermaarde Mahayanisten, die elkander in geschrifte vinnig bestreden

hebben, zijn Bhawya of Bhawawiweka en Buddhapalita. De eerste, die

ook met Gunarnati en Dharmapala in polemiek trad . zou in Dekkhan

geleefd hebben als geestelijk opperhoofd van 50 kloosters. Men houdt

' Voy. des Pel. B. 1, 144; löS. III, 78. TaraDiUlia 205 laat eenen Cilabhadra ten

tijde van Tri-Harsha van Kashmir leven. Dat is iif een ander persoon, of, wat wel zoo

waarschijnlijk is, de geschiedschrijver heeft (;ri-Harsha van Kananj verward mei den gelijk-

namigeu vorst van Kashmir, die veel later leefde.

' Wassiljew 52; 207. Taran. 150.

' Voy. des Pèl. B. II, 442. III. 46; 164. Lebeusb. 310. Tfiran. 159. Burnouf

Introd 566.

• Bnrnonf lutrod. 566. Voy. I, U4. Taran. 174 noemt hem eenen tijdgenoot van Amara-

Sinha, doch deze moet een paar geslachten ouder geweest zijn.
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hem voor den stichter van eeue bijzondere school ondiT de Miidhya-

mika's. '

Deze dorre opsomming, welke alleen de meest bekende namen omvat,

zal wel voldoende wezen om eenig denkbeeld te geven van de werkzaam-

heid die beide partijen in de zesde en zevende eeuw ontplooiden. Aan

beide kanten werd ijverig gewerkt en met afwisselenden uitslag gestreden.

De oude secten sloten zich gaandeweg bij een der twee groote partijen

aan; ettelijke er van leefden nog ten tijde van Hiuen Thsang's reis voort,

doch als eenvoudige kloosterorden, - die zich onderscheidden in enkele

uiterlijkheden , doch in het leerstellige óf Qrawaka's óf Mahayanisten waren.
•''

Even als Fa Hian geeft Hiuen Tlisang eene statistiek van de klooster-

bevolking, met opgave van ile bijzondere secte, en meestal ook van de

partij, waartoe de monniken behoorden. Het lijdt weinig twijfel dat hij

meermalen onder de Mahayanisten secten inlijft ilie tot de tegenpartij be-

hoorden. ' doch zelfs na aftrek der duizenden die louter in de verbeelding

van dcTi berichtgever of zijn zegsman het Mahayana aanhingen, komt men

na optelling der cijfers tot de slotsom dat de Hinayanisten op het vaste

land van Indië toen ter tijil in de minderheid waren.

Over 't algemeen was het aantal Buddhistische kloosters en geestelijken

in de twee eeuwen, die Fa Hian van Hiuen Thsang scheiden, aanmerkelijk

toegenomen; verondersteld dat de cijfers door beide verstrekt even betrouw-

baar zijn.
'•" Slechts bij hooge uitzondering ontmoeten wij sporen van

achteruitgang. Zoo o. a. in 't gebied van T^mralipti, dat in de vijfde

' Over Buddhapilita Tar. 135; 137. Over Bhawya Wassiljew B. 207. Biiruouflutrod 5flO.

Tiran. 136; ICO. Voj- III, 112.

> Vgl. Tiran. 174; 274.

* l)e secten waarvan de reiziger, als in zijn tijd nog bestaande, op verschillende plaatsen

van zijn werk gew.-ig maakt, zijn de .Slliawira's, Sarwdstiwiidins, .Sammitiya's, Mabï^lsaka's,

Ka9ya[jlya's, IJharma{;iipta's, Mabas'ingliika's, Lokottarawidiiis, Maljftwiliarancn en Abliay.agiriarien.

' Zoo verklaart hij de Sthawira's, de ondgeloovijjen , zoowel op het vaste land als op Ccilon

voor Mahflyinistcn. Hij doet dit met de Sthawira's meermalen; niet evenwel met die van

Timralipti en van Drawidaland.

* Ten opzichte van Ccilon zijn ze het zeer stellig niet, al was het maar omdat de oudere

pelgrim zelf op het eiland geweest is, de jongere niet. l)o eerste geeft voor Ceilon op 50 tot

60 daizend geestelijken; de laatste niet meer dan 10 duizend iu 100 kloosters.

II '27
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eeuw op het bezit van 24 kloosters kon bogen, en twee honderd jaar

later er nog maar tien bezat, met een duizendtal monniken. Nog sterker

was de achteruitgang in Peshawer en 't geheele rijk van Gandhara.

Daar was het al in de dagen van den ouderen reiziger niet schitterend

meer met het ware geloof gesteld, in spijt van den rijkdom van relieken;

toen Hiuen Thsang dat land bezoclit, was het Buddhisme er zoo goed

als uitgestorven. In 't naburige Udyana stond de bevolking in de 7'''= eeuw

nog als geloovig te boek, maar van ile 500 kloosters, die er in den aan-

vang der vijfde eeuw prijkten , vond de latere pelgi'im er weinige over. '

Alles te zamen genomen , mag men het er voor houden dat het Buddhisme

in Indië zijn hoogsten bloei in de zesde eeuw bereikte.

Tot in de achtste eeuw handhaafden bekwame mannen de eer der Kerk,

zonder dat zij daarom in staat waren den roem hunner voorgangers uit

het glanstijdperk te evenvaren, laat staan dien in de schaduw te stellen. Den

grootsten naam onder hen verwierf zich Dharmakh'ti, een meester van de

idealistische school der Yogacara's en schrijver van zeven verhandelingen

over de logica, verklaringen op Dignaga's Pramana-Samuccaya of Encyclopaedie

der Bewijsleer. - Deze Dharmakirti, niet te verwisselen met zijnen lateren

naamgenoot, dien wij uit de kerkgeschiedenis van Ceilon hebben leeren

kennen, leefde in de achtste eeuw, gelijktijdig met Kumarila, den ver-

maarden Doctor en hervormer der Wedisch-atheïstische Mimansa. Kumarila

en de Wedantin Qankara (geb. 788) worden door de Buddhisten voor-

gesteld als de meest geduchte bestrijders van hun geloof. Volgens eene

fabel, evenzeer in zwang bij de Buddhisten van Nepal, als bij de Hindu's

in andere streken van Indië, zou Qankara den eeredienst van Buddha en

de heilige oorkonden in Hindustan verdelgd hebben. ^ Het vertelsel is

ongerijmd, want Qankara bestreed alle stelsels behalve den Wedanta, en

er is geen denkbare reden waarom zijn polemiek meer afbreuk zou gedaan

' Mem. I, 1.S2.

" Wassiljew B. 20S. Taran. 175—201. Lebensb. 310, waar hij een leerling van Asanga

heet, hetgeen zóó opgevat moet worden dat hij tot diens idealistische school behoorde.

' Hodgson Ess. 12; 14; 48.
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hebben aan de Cakyazonen dan bijv. aan de Ciwaieton, die liij niet meer

of niet mindei- bestreed. Do faljel is buitendien in strijd niet bekende

feiten: het Buddhisme heeft nog acht eeuwen na Cankara in Indië gelei^fd,

ja van 850— 1050 onder de Paladynastie nog gebloeid. Ook hier zien

wij hetzelfde verschijnsel dat wij in de Indische manier van geschiedenis

te schrijven telkens ontmoeten: zekeie historische toestamlen worden ver-

eenvoudigd tot een enkel feit, en een historische naam wordt gelnuikl als

drager voor de heerschende denkbeelden van een tijdvak. Met dat al is

er in die schijnhistorische fabelen omtrent Cankara en Kumarila een grein

van waarheid: hun geschriften waren teekenen des tijds, en na hen,

schoon niet door hen, verloor het Buddhisme aan inwendig gehalte. Met

recht kon dus Taranütha zeggen: »In den tijd vuór den groeten Professor

Dharniakh'ti schitterde de Buddhaleer als de zon, maar na hem waren

er wel is waar in 't algemeen zeer veel gi'oote geleerden , die de leer

uitstekende diensten bewezen hebben, doch daar waren er geene die met

de vroegere Professoren te vergelijki'n waren, en zoo zij er al waren,

dan konden zij door de macht der omstandigheden niet zóó als vroeger

der leer luister bijzetten."

Genoemde geschiedschrijver laat onmiddellijk op deze woorden cenige

opmerkingen volgen over de toenemende ontwikkeling der tooverknnst

,

opmerkingen welke door van elders bekende feiten bevestigd worden.

sSedei-t den tijd van Arya Asanga" , zegt hij, ' »tot aan den tijd van

Dharmakirti leefden zeer groote tooverspreukkenners , maar de Anuttara-

Yoga (de allerhoogste Yoga) werd enkel aan de waardigen overgeleverd en

geenszins alledag onderwezen. Van rni af echter kwamen de Tantra's

van den Anuttara-Y'oga al meer en meer in zwang, en naarmate de

Yogatantra's meer in gebruik kwamen, geraakten het onderwijs en de

oefening der Kriyd-tantra's en Caryd-tantra's van lieverlede op den

achtergrond. Dit is ook de reden waarom gedurende de regeoring

der vorsten uit liet stamhuis der Pala's zeer veel Mantra-Wajra-

Bl. 201.

'27*
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c^rya's * opstonden, die verscheidene kunsten volbrachten en verschillende

Siddhi's (tooverkrachten) erlangden."

Wij hebben meermalen gelegenheid gehad op te merken dat de tooverij

overoud is, evenals de wereldbeschouwing waarvan ze een uitvloeisel is.

Elk ascetisme, hetzij philosophisch of niet, streeft er naar, liet natuurlijke

en menschelijke te onderdrukken ten einde het bovennatuurlijke en boven-

menschelijke machtig te worden, al komt het in werkelijkheid nooit verder

dan tot het onnatuurlijke en onmenschelijke. Zoowel liet Yogastelsel van

Patafijah als de Buddhalegende , alsook de theorie der Karmasthana's

leveren het bewijs riat bovenmenschelijke macht een ingi-edient is van de

hoogere wijsheid van den waren Yogin en den echten Arliat. In zooverre

was de «allerhoogste Yoga" niets nieuws, maar de uitbreiding daaraan

gegeven, de verheffing van een onderdeel van wijsheid tot hoofdzaak, de

uitwerking van een volledig stelsel van tooverkunst, hetwelk wij met den

naam van Tantrisme zullen bestempelen, valt in lateren tijd. Wanneer

men spreekt van Tantrisme, dan denkt men aan den tijd wanneer het zich

op den voorgrond dringt, niet aan don oorsprong er van, die zicli in den

nacht der eeuwen verliest. Wat Taranutha van die opkomst zegt, is,

voor zoover men kan nagaan, in overeenstemming met de feiten der

geschiedenis. De bloeitijd der Tantra's kan niet wel vóór 700 na Chr.

gesteld worden, want hadden die geschriften in Indië in eere gestaan

toen de Chineesche pelgrims het Heilige land bezochten, dan zouden zij

die zeker naar hun vaderland medegenomen hebben. -

De Tantra's zijn, in 't algemeen uitgedrukt, leerboeken der tooverkunst.

Ze verschillen naar gelang van de doeleinden die men wil bereiken , en daar-

mede hangt samen dat ze aan verschillende Bodhisatwa's gewijd zijn.

Soms is het den ingewijde te doen oin op bovenmenschelijke wijze stoffe-

lijke voorrechten te erlangen , als daar zijn : het vermogen om snel als de

' D. i. meesters in de magie. Wajracarya is eigenlijk «meester van den too verscepter, wajra"

In Nepal , waar sedert lang het monnikdom is uitgestorven, heeten alle geestelijken Wajracarj-a's.

Hodgsoa Ess. 41; 53; 63; 69; 99.

' Naar de opmerking van Wassiljew B. 184.
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ged-achte zich te bewegen; onkwetsbaarheid; het levenselixir; onzichtbaar-

heid; goudmakerij. ' Een andermaal wil men zijne vijanden overwinnen;

geesten bezweren; over de elementen heerschen; of wel eenen Buddha

of Bodhisatwa oproepen om van hem de oplossing van een twijfel te ont-

vangen. Eindelijk kan het iemands streven zijn, zich reeds in dit leven

met eene of andere godheid te vereenigen.

De formaliteiten en handgrepen welke met de Tantra's verbonden zijn
,

komen grootendeels overeen met die welke de beoefenaar der Kaï-masthana's

in acht heeft te nemen. Een eerste vereischte is 't dat de Tantrist eenen

leermeester heeft, want zonder voorafgaande wijding kan hij niets uit-

richten. Na een voorloopig onderzoek, een soort van examen, of de leer-

ling de noodige vereischten bezit om toegelaten te worden , trekt de meester

eenen tooverkring, om alle hindernissen te verbannen. Dan wordt er een

altaar opgericht voor de offergaven en eindelijk volgt de eigenlijke inwij-

ding. Daarna gaat de ingewijde zich in gepeins verdiepen. Dan worden

er op nieuw kringen getrokken, altaren gemaakt, enz., en zoo zijn er

nog eene menigte ceremonieën in acht te nemen.

In aard en strekking komen de Buddhistische Tantra's en tooverij —
welke tot elkaar staan als kunde tot kunst — overeen met het Tantra-

stelsel der llindu's. Beide stelsels zijn voortbrengselen van denzelfden

tijd, uitingen van dezelfde richting, uitvloeisels van dezelfde toestanden.

Naar de verklaring van eenen brahmaan ^ stelt het lliniluscbe Tantrisme

zich ten doel: door de vereering van Ciwa's ^akti, van IJurga, — de Ma-

hdyanisten noemen haar PrajAa-Paramita , — door miildel van spreuken,

prevelgebeden , gemijmer, eerbetoon, offeranden, aalmoezen, enz. den ge-

loovigen geneugt, wereldsch goed, zedelijke verdienste of verlossing te

' Wassiljew B. 185, waar mcii verneemt dat er S van zulke vermogens zijn; we kunnen

hierin niets anders zien dan varianten van de Siddlii's of volmaaktheden in de kunst, ujigc-

geven 199: geestenbezwering ; lang leven; onsterfclijkheidsdrank; scliatdelverij
;

goochelarij

door 't oproepen van scliijugestalten; goudmakerij; verandering van slijk in goud; de steen

der wijzen.

' YajSc9wara in .\r}awid}(i-SuiUmkara I.")'J.
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vevschafTen. Deze bepaling is juist, mits men zo niet toepasse op de

oudste soort van Tantra's, de minst verwerpelijke, waardoor men zich

langs den Wedischen w'eg heilige wetenschap wil verwerven. Andere

Tantra's zijn dezulke welke allerlei toover- en goochelkunsten leeren en

met de walgelijkste, afschuwelijkste ceremonieën gepaard gaan. Eene derde

soort verschilt niet van de tweede dan voor zooverre daarin tusschen

andere gebeden ook spreuken uit den Weda voorkomen.

De Tantra's der eerste soort zijn eigenlijk niets anders dan omwerkingen

van de theorieën van den Yoga, den Wedanta of van een mengsel van

beide stelsels, in min of meer populairen vorm en in aansluiting aan den

eeredienst, aan de godsdienstige praktijk, welke in de philosophische leerboeken

is buitengesloten. Men zou ze brahmanistische Tantra's kunnen noemen;

ze zijn in allen gevalle niet Ciwaietisch en van anderen aard dan de twee

laatste soorten van Tantra's. Alleen deze kunnen eigenlijk gezegde toover-

macht verschaffen en zijn ten strengste verboden aan de leden der drie

hoogere kasten, omdat ze in strijd zijn met den Weda en met de Dharma-

(jastra's, met de godsdienstleer, de overleveringen en de rechtsinstellingen

der Arya's. Een Arya die tooverij uitoefent verliest zijne kaste. ^ Zulke

Tantra's zijn dan ook uitsluitend bestemd voor de Cudra's, d. i. in den

ruimsten zin : alle Hindu's die niet tot de drie hoogere kasten behooren

:

ze zijn opzettelijk te hunnen behoeve geopenbaard door Ciwa. -

Bij de verwantschap tusschen het Ciwaisme en het Mahayana. en bij de

belangrijke plaats die de Dharani's reeds in de canonieke werken der

Mahayanisten innemen, kan het ons niet verwonderen dat in het Bud-

dhisme, gedurende de laatste zeven eeuwen van zijn bestaan in Indië,

het Tantrisme den toon gaf. T^ranatha vermeldt eene reeks van beroemde

' YajBefwara t. a, p. Vgl. Kathfisarit-Siigara 83, 37. Aufrecbt Catalogus Coilicum

Sanscriticorum p. 109.

» De term brahmanisten , dien de lezer hier en daar op alle Hindu's toegepast kan

vinden, berust op spraakverwarring. De Qüdra's zijn nooit Wedistisch, noch brahmanistisch

geweest; wat meer zegt, zij hebben het nooit Moijen wezen. Tegenwoordig, ja, zijn de (j'udra's

zóó geëmancipeerd, ten minste in Calcutta, dat zij Wedateksteu in druk durven uitgeven.
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leeraars sedert den aanvang der Puladynastie (ongeveer 800) tot aan de

uitdooving van het geloof in de 'IG''" eeuw, en die alle roemt hij als

ervaren in de tooverkunst. De studie der canonieke boeken en der wijs-

begeeite moge niet geheel en al \erwaarloosd zijn geweest, van nieuwe

stelsels verneemt men niets, ' tenzij men de vier in Nepal erkende philo-

sophische stelsels der Swabhawika's, Aipwarika's, Karmika's en Yatnika's

als nieuwe scheppingen beschouwen wil.
-

De Swabhawika's of aanhangers van de leer der spontaniteit beweren

dat de stof de eenigste substantie is, en kennen haar twee toestanden of

wijzen van zijn toe: rust en beweging. De stof is eeuwig, evenzeer als

de krachten der stof, welke niet alleen werkzaamheid, maar ook intelli-

gentie bezitten. De eigenlijke staat dezer krachten is die van rust.

Wanneer deze krachten uit hun eigenlijken en blijvenden staat van rust

overgaan in den toevalligen en voorbijgaanden van werkzaamheid, dan

komen al de schoone vormen van het heelal te voorschijn, niet door eene

goddelijke schepping, noch bij toeval, maar uit zichzelf; ^ en al deze schoone

vormen houden op te bestaan, zoodra diezelfde krachten uit den toestand van

beweging wederom in dien van rust overgaan. De hoogste zaligheid voor den

mensch is eeuwige rust , waardoor hij ontsnapt aan de onophoudelijke bezwaren

met den toestand van beweging verbonden. Of de eeuwige rust gepaard

gaat met vernietiging al dan niet, daarover zijn de gevoelens der geleerden

verdeeld; doch alle zijn het daarover eens dat zelfs het laatste verkieselijk

is Ijoven oneindige wedergeboorte.

De Aifwarika's of deïsten erkennen een onstoffelijk en een stoffelijk

bestaan, en eenen God, wien zij evenwel voorzienigheid en heerschappij

ontzeggen. Zij gelooven dat de verlossing hierin bestaat dat het individu

in God wordt opgelost. Die begeerlijke toestand van zaligheid, van rust,

kan verkregen worden door inspanning in ascese en bespiegeling, ten

' In een overzicht der sccten uit de 14<lc eeuw in den Sarwadar9ana-Sangraha, wordt

alleen van de 4 scholen der Waibhishika'» enz. gesproken.

> De schets dezer stelsels is ontleend aan Uodgsou Ëss. 23, 41; 55 j 73.

' Swalhdwit ; van daar de naam van 't stelsel.
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gevolge waarvan de menschelijke vermogens oneindig verruimd worden, in die

mate, dat men waardig wordt om als een Buddha op aarde vereerd te worden.

De Karmika's leeren dat alles, en in de eerste plaats alles wat men

ondervindt, het gevolg is van vi'oegere handelingen en de daarmee gepaard

gaande zedelijke verdienste (karma); de Yatnika's leiden alles af uit

bewust streven [yatna). De eersten hebben de welbekende spreuk der

Hindu's: «wat men noodlot noemt is niets anders dan wat men in een

vroeger bestaan gedaan heeft," tot hunne leuze gemaakt. De laatsten

gelooven nagenoeg hetzelfde, leggen alleen meer nadruk op het verstandelijk

streven, terwijl de Karmika's het zedelijk beginsel op den voorgrond

stellen en plegen te zeggen: Qakya, die volgens de Swabhawika's uit zich

zelf gesproten is, en volgens andere uit Adi-Buddha, heeft die en die

handelingen volbracht en die en die vruchten daarvan geplukt."

Geen dezer vier stelsels, voorzoover als boven geschetst, draagt bijzondere

kenmerken van Buddhisme, al zijn hun leerstellingen hiei'mede niet in

tweestrijd. De Swabhawika's beroepen zich op eene spreuk der Lokayata's

of materialistische Epicuristen: «Wie heeft de scherpte aan de doorns

gegeven? wie de bonte verscheidenheid aan de viervoetige dieren en vogels?

wie de zoetheid aan het suikerriet, en den prikkelenden smaak aan de

Azadirachta? Uit zich zelf is dit alles ontstaan." ' De drie andere stelsels

zijn in 't Hinduisme in allerlei schakeeringen vertegenwooi'digd. - Alle

vier zijn toepassingen van Indische theorieën op het Buddhisme. Ze be-

lijden evenwel de 3 Kleinooden. Onder den Buddha verstaan ze den

geest; onder Dharma de stof; onder Sangha de vereeniging van beide,

waaruit de wereld der verscliijnselen geboren wordt. De atheïstische

school noemt den Dharma vóór den Buddha; terwijl de deïsten de op-

somming, op de oude wijze, met Buddha beginnen. ^

' Gedeeltelijk overjjeuomen in Buildh.a-Caritra bij Hodgson Ess. 74.

' Deïsten onder de Hindusche philosophen zijn o. a. de Naijayika's; Karmika's zijn o. a.

de Mimansaka's.

' Voor dagelijksch gebruik en ten behoeve van den eeredienst verstaat men onder Buddha

den stichter der leer; onder Dharma de Wet; onder Sangha de Congregatie; Uodgson Ess. 27.
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Het laatste lid der Drievuldigheid, de Sanglia. heeft in Nepal eene

zuiver theoretische beteekenis behouden; feitelijk heeft de Congregatie sinds

eeuwen daar opgehouden te staan. De laatste phase van 't Buddhisme

daar te lande is dat het geheel verwereldlijkt is: de monniken zijn ver-

dwenen, * en de geestelijkheid bestaat uit gehuwde personen en huisvaders.

Reeds ten tijde van koning Amara-Malla \an Kathmandu (omstreeks 1550)

treffen wij het voorbeeld aan van eenen Buddhistischen leeraar, niet name

Abhaya-Raja, van wien verhaald wordt dat hij met een zijner drie vrouwen

gedurende eenige jaren te Gaya in Magadha als belijder van Buddha

woonde. " Op zekeren dag hoorde hij eene stem uit den hemel, die hem

aankondigde dat de Groote Buddha zijne deemoedige hulde gunstig had

aangenomen en hem nu gebood naar Nepal terug te keeren, waar de

Groote Buddha hem zou komen bezoeken. De stem die zoo sprak was

eene hemelsche Nymph, eene dienstmaagd van den Groeten Buddha. Toen

Abhaya-Raja in zijn land teruggekomen was, bouwde hij eenen Buddhis-

tischen tempel van drie verdiepingen en richtte een kapelletje op met een

beeld van Qakyamuni.

Hoe weinig van den geest van "t oude Buddliisme is er in dit verhaal

overgebleven! En hoeveel dichter staat de Singhaleesche Kerk nog bij de

oude! En toch heeft ook o[) Ceilon de geestelijkheid veel van haren invloed

verloren, dewijl ze de verkondiging der leer aan leeken heeft overgelaten. ^

De nonnenorde is o[) het eiland leeds lang uitgestorven en het aantal <ler

monniken geslonken tot misschien ';.,^, van wat het was in den bloeitijd

der Congi'egatie.

' Hetgeen niet wegneemt dat sommige hunner ikih/iii's, monniken, heeteii. Het inge-

togen monniksleven wordt thans door degenen die de zoogenaamde Cakya-wijding kiezen nog

gevolgd, maar voor niet langer dan drie, twaalf of dertig dagen; dus met het bepaalde opzet

om den heilstaat zoo spoedig mogelijk te laten varen. Zie Bhagwanlül Indraji in Archaeol.

Surv. of W. India, N°. 9, p. 97.

' Wright History of Nepal 204.

' S. Hardy E. M. 242. Het aantal monniken op het eiland wordt begroot op 2500

;

zelfs indien men dit getal verdubbelt, is het onbeduidend, vergeleken met de 50 tot GO duizoud

in den tijd van Fa Hian.
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3. LOTGEVALLEN DER KERK IN VERBAND MET STAATKUNDIGE GEBEURTE-

NISSEN. VORSTELIJKE EN ANDERE BEGUNSTIGERS. STICHTING VAN HET

COLLEGE TE NaLANDA EN DAARMEDE VERBONDENE LEGENDE. TIJD VAN

HARSHA. EERSTE VIJANDIG OPTREDEN DER ARABIEREN. DHARMAKIRTI;

IN- EN UITWENDIG VERVAL. TOESTAND DER KERK ONDER DE PÜLA's

EN SENA'S. VEROVERING VAN MAGADHA DOOR DE MOHAMMEDANEN.

DE KERK IN KASHMIR TOT AAN 't BEGIN DER MUZELMANSCHE

HEERSCHAPPIJ. EINDE DER HINDUSCHE HEERSCHAPPIJ IN

ORISSA. OVERBLIJFSELEN VAN 't BUDDHISME IN NEPlÏL.

BESLUIT.

Na een overzicht gegeven te hebben van den ontwikkelingsgang van het

geloof in de Noordelijke afdeeling der Kerk in Indië , willen we trachten

,

zooveel als mogelijk in tijdrekenkundige volgorde, de feiten te vermelden

die geschikt zijn om over de uiterst gebrekkig bekende uitwendige ge-

schiedenis der Kerk eenig licht te verspreiden.

De machtige Kanishka werd opgevolgd door Huwishka, wiens regeering

om 120 na Chr. te stellen is, ' in de veronderstelling dat het begin der

Indo-Skythische jaartelling en der (J!aka-aera één zijn. Op de munten van

dezen koning wordt geen spoor van Buddhisme gevonden : de namen daarop

voorkomende zijn die van Grieksche, Iraansche en Qiwaietische godheden,

-

zoodat hij nooit, gelijk zijn voorganger, het ware geloof bijzonder be-

gunstigd schijnt te hebben. Er is evenwel geen reden om te twijfelen

aan de juistheid van het bericht van den Kashmirschen kroniekschrijver,

wanneer hij zegt dat het Buddhisme gedurende de voorspoedige regeering

der Turushkavorsten zeer machtig was. Hij voegt er bij dat die deugd-

zame heerschers zich verdienstelijk maakten door het stichten zoowel van

' Op grond van opschriftea te Mathuru; Cunningham ArchaeoL Surv. IlI, 30. In Raja-

tarangiiji 168 is de volgorde der 3 Indo-skvthische of Turushka-koningen aldus: Juskka,

Hushka, Kanishka. Jushka, van wien nog geene munten ontdekt zijn, was de stichter van

de stad Jushka-pura met een klooster : voorts van de stad Jayaswiimipura. Jayaswamin is een

bijnaam van Qiwa.

' Thomas The early faith of A9oka 72,
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Caitya's ;\ls van niet-buildhistische colleges of broederhuizen ,
' en ook daarin

mogen we eene ware overlevering zien , omdat zulk eene vrijzinnigheid

jegens alle gezinten bij de Indische koningen i'egel . niet uitzondering ^ is.

De heerschappij der Indo-Skythen strekte zicVi uit tot in Madhyadeca.

De bewijzen daarvan vindt men in de vvijopschriften te Mathura, welke

van het jaar 5 tot 281 loopen, dus van 83—359 na Chr. Die korte

stukken hebben aan 't licht gebracht dat het Buddhisme gedurende dat

tijdperk daar ter stede bloeide, ofschoon ze tevens de blijken leveren dat

de Jaina's er de overhand hadden.

Niet minder belangrijk dan de overblijfselen uit Matiiurü zijn de in-

«

scripties in de rotstempels van Karli. Het zijn bijdragen tot onze kennis

van den staat der religie in de streken aan de Westkust. De vermeliiing

van Koning Qri-Pulimawi of Pulumawi Wasishthlputra '', die geen andere

kan wezen dan Siri-Polemios , de tijdgenoot van Claudius Ptolemaeus, bewijst

dat enkele dier wijopschriften uit de eerste helft der 2''<^ eeuw dagteekenen.

Wij leeren uit een dier opschriften dat het heiligdom te Karli aan de

secte der Maha.sanghika's behoorde. ^ Het is een kenmerk van de goede

verstandhouding tusschen de verschillende gezinten in dien tijd dat zekere

Usawadata, schoonzoon van den Satraap Nahapana, in een opschrift'

vermeldt hoe hij de inkomsten van IG dorpen aan de goden en brah-

manen afge.staan en voor de hu\v(!lijk.sgift van aclit brahmanen zorg ge-

' KAja-t. t. a. p. Taranfitha 02 verhaalt dat een zoon van Kanishka — den naam noemt

hij niet — te Pushkalawati vijf jaar lang 500 Arhats en 10 duizend gewone monnilieri onder-

hield. Jammer dat het bericlit (e onbepaald is om waarde te hebben.

' De koning is, als zoodanig, volgens Indisch recht de beschermer van den godsdienst

zijner onderdanen. Waar nn in een land onderscheidene godsdiensten bestaan , moet de vorst

evenzeer alle ondersteunen. Wanneer de moderne staat een bndgct heeft voor de verschillende

gezinten, dan geschiedt dit krachtens dezelfde beginselen.

' Bargess Archaeol. Surv. of W. Tndia, N°. 10, p. 34 en 3G. Tn de handschriften van

't WfijMi-Pnriria wordt de naam van dezen vorst uit de Andhrabhrtyadynastie gcsclireven

Pulomiwit en Patumawi (Wilsoir Vishi,iupnrana 473).

• Bnrgess t. a. p. Twee der vrome gevers dragen Perzische namen, Harapharapa (Horo-

pherncs, llolopherncs) en SetapharaQa ; het waren Iccken uit Abulïlmil, eene plaats wier lig-

ging niet bekend is, doch wier naam in allen geval niet Indisch is.

' Burgess t. a. p. 33.
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dragen heeft, en tegelijker tijd verklaart dat hij ook aan de Congregatie

een dorp schenkt. Dat die groote heer zelf geen Buddhist was, mag

men vermoeden omdat hij de heidenen zooveel ruimer bedeeld had dan

de ware geloovigen. '

Onder degenen die zich jegens de Kerk hoog verdienstelijk hebben

gemaakt, behooren behalve vorsten ook brahmanen. Op schier elke blad-

zijde van Tarantitha's werk ontmoet men de namen van brahmanen , wier

nagedachtenis de Kerk steeds hoog in eere heeft gehouden. Als wel-

doener en bevorderaar van de religie inzonderheid van 't Mahaydna. noemt

de Tibetaansche schrijver den brahmaan Widu te Pataliputra, ilie in de

dagen van den zoon van Kanishka duizend afschriften van de gewijde

oorkonden zou hebben laten maken. Om dienzelfden tijd werd het

Mahayana in Surashtra zeer begunstigd door den brahmaan Kulika. -

Dergelijke berichten mogen legenden wezen, ze hebben toch waarde als

pogingen om zekere historische toestanden te verklaren. Een van de be-

langrijkste legenden van dien aard is de geschiedenis der twee gebroeders

Mudgara-Gomin en Qankarapati , twee brahmanen uit Magadha , van welke

de eerste een vereerder was van ^iwa, de laatste van Buddlia. ^ In der

tijd , toen de opgang dien het Mahayèna maakte den Qrawaka's zeer mis-

haagde, gebeurde het dat de twee gebroeders, op raad lumner moeder,

naar don berg Kailasa togen, waar Ciwa in de eeuwige sneeuw troont.

Op den berg gekomen, zagen de broeders vooreerst de godin Durga,

bloemen plukkende; daarop Ciwa's stier Nandi, en eindelijk den grooten

god zelven, terwijl hij op zijnen zetel de leer voordroeg. Ganefa vatte

de aankomelingen vriendelijk bij de hand en geleidde hen tot in de tegen-

woordigheid van Mahadewa. Toen deze uit zich zelven de verklaring

aflegde dat de Verlossing alleen langs den Buddhaweg te bereiken was,

' Het zal wel geoorloofd zijn Je Mahasanghika's zoo te bestempelen , niettegenstaande de

Dlpawansa, gelijk we gezien hebben, zulke ontzettende dingen van bun onrechtzinnigheid weet

te verhalen.

» Taran. 62.

' Aid. 64.
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waren Mudgara-Gomin en Qankarapati niet weinip; verheugd. Zij keerden.

voldaan over hun tocht, naar hun vailerland terug, legden belijdenis des

geloofs af als leekeljroeders en maakten zich op allerlei wijze verdienste-

lijk jegens de religie: vooreerst door het vervaardigen van lofliederen, die

zóó populair werden , dat men ze zoowel in paleizen als in de nederigste

stulpen kon hooren zingen ; ten andere door te Gaya 500 gewone mon-

niken en te Nalanda even zooveel Mahayiinisten te onderhouden. Deze

fabel leert dat de Mahayanisten zich bewust waren hoe er een zekere

broederband tusschen hen zelven en de Qiwaieten bestond. Dat was

trouwens algemeen bekend: de Hinayanisten van Orissa zeiden liet, toen

Hiuen Thsang in Indië was. ronduit dat de kloosterlingen van Nalanda

in niets van de Qiwaietische monniken verschilden. '

In het Westen van Indië heerschten van de tweede tot in ile vierde

eeuw eene reeks van Satrapen, wier munten iien als aanhangers van 't

Buddhisme doen kennen. Hetzelfde geldt van Amoghabhüti , koning van

Kuninda-land ,
- die, naar de lettertypen op zijn munten te oordeelen, nog

vóór 't einde der tweede eeuw zou kunnen geregeerd liebben. ^

In het zuidelijk schiereiland prijkte het oude heiligdom van Amrawati

in dl' tweede eeuw nog in vollen luister. De talrijke opschriften, daar

ontdekt, laten daaromtrent geen twijfel over. Een er van, dagteekenende uit

de regeering van den bovenvermelden^ koning Cri-Pulimawi , bevat eene

aanwijzing dat ook dit klooster, evenals dat te Karli , behoorde aan de

Mahasanghika's, en meer bepaaldelijk aan eene onderafdeeling dezer hoofd-

secte, de Caitika's. *

De heerschappij der Indoskythen en andere vreemden in 't Noordwesten

Vic (Ic H. Th. 220.

' Of Kulinda-land, bij de Grieken: Kylindriiie, Z. O. v.m Kashmir.

' De datum» allcea uit den vorm der letters afgeleid zijii altoos zeer onzeker. Vgl. Thomas

On the Identity of Xandrames and Krananda (Journ. 11. As. Soc. I, 447) en Lassen Ind.

Alt. JI, 819. De lezing dezer geleerden wijkt aanmerkelijk af; o. i. staat er op do munten

min of meer duidelijk: Küjiiah Kunindasa Amoghabk&tisa.

* BnrgCBS Archaeol. Surv. of S. India, N». 'i , p. 20; vgl. p. 11, w:iar ecu der klooster-

broeders als Cetiaw&daka, een aanhanger der Caitikasccte , bestempeld wordt.
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van Iiifiië en een deel van Madhyadega maakte plaats voor die van de

inheemsche dynastie der Gupta's. die ruim anderhalve eeuw de machtigste

vorsten van geheel Indië waren. ' Hoewel zelven belijders van een of

andei'en vorm van 't Hinduisme , lieten de Gupta's de andersdenkenden

onder hunne onderdanen, zooals Buddhisten en Jaina's. ongestoord de

religie uitoefenen. Zoo weten wij uit een 0]wchrift van Sanchi , dat het

klooster aldaar eene schenking ontving van een oud krijgsman , die onder

de roemrijke vaan van Candragupta menigen veldslag had medegemaakt

en bij zijnen keizer in liooge gunst stond. -

Van de staatkundige toestanden in den aanvang- der 5''^ eeuw, toen Fa

Hian het Heilige land bezocht, vernemen wij van den pelgrim zoo goed

als niets. Hij spreekt meermalen van Afoka en Kanishka , maar de

koningen van zijn eigen tijd boezemden hem blijkbaar niet de minste

belangstelling in. Over den staat der wetenschap bewaart hij ook een

diep stilzwijgen. De bloeitijd der Buddhistische scholastiek was trouwens

nog niet aangebroken en de hoogeschool te Nalanda nog niet gesticht;

ze had althans nog geen beteekenis. ' Twee eeuwen later vond Hiuen

Thsang er eene menigte van kloosterverblijven, die ieder hunne oflicieele

geschiedenis hadden, evenals de naam Nfdanda zelve. Volgens het ge-

tuigenis der ouden van dagen had liet ooi'd dien naam te danken aan een

zekeren Naga. die leefde in den tijd toen de aanstaande Buddha nog als

' Het begin van den Gapta-tijd is nog niet vastgesteld; de eeu neemt aan 167, eenander

190 (189), een derde 319. De nieuwste theorieën over dit punt, waarvan hier slechts ter

loops gewag kan gemaakt worden, vindt men bij Cunuingham Archaeol. Surv. X, Appendix;

Sir E. C. Bayley Remarks on certain Dates (Numisniatic Chronicle II, 12S—1G5, New series).

' Journ. As. Soc. Bengal VI, PI. XXV.

" Ware het anders, dan zou Fa Hian, die te Nalanda geweest is, er wel met eeu enkel

woord van gewaagd hebben. Dit mocht men te meer verwachten omdat hij wel degelijk van

een vermaard college te Pataliputra spreekt (Travels 105). Aan dat coUegie was eenmaal de

brahmaansche leeraar Maüju9ri werkzaam geweest. Het spreekt van zelf dat in de Eugelsche

vertaling t. a. p. had moeten staan -The Brahman teacher (of whom we have just spoken)

was called Mauju9ri", niet is, zooals er nu staat. Een andere naam van dien leeraar Maü-

ju9ri was Lo-tai-sz-pi-mi, wellicht Skr. Rutaswamin, d. i. heer der klanken, of Ktaswamin,

heer der orde, hoewel opgemerkt moet worden dat geen van deze twee namen tot nog toe

elders voorkomt.
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Bodhisatwa op aarde verkeerde. ' De verschillende kloosters daar ter

plaatse waren achtereenvolgens door eenige vorsten des lands gesticht; het

eerste door Cakraditya, die kort na 't Nii'waiia regeerde. ^ 's Mans zoon,

kleinzoon, achterkleinzoon, enz. . wier nainen luiden Buddhagupta, Tatha-

gatagupta, Baladitya of Baladitya, Wajra, voegden ieder een nieuw ge-

bouw aan de vorige toe. Of er onder deze namen historische koningen

schuilen, kon noch geloochend noch bevestigd worden. Zooveel is zeker

dat Taranatha ze niet kent en dat geen van alle kort na 't Nirwana kan

geleefd hebben. ^

Bij vergelijking van de berichten der twee Cliineesche reizigers komt

men tot de slotsom dat de vermaardheid van Nalanda , als kweekschool

van geleerdlieid , niet dagteekent van vóór het midden der vijfde eeuw of

nog later. In de eerste helft der zevende eeuw had het Mahayanistische

college te Nalanda den hoogsten trap van in- en uitwendigen bloei bereikt.

De toenmalige koning van Magadha, Pürnawarman, was een ijverig be-

vorderaar der wetenschap en liet geene gelegenheid voorbijgaan om talenten

te eeren. Voor den geleerden leek Jayasena had hij zulk eene bewonde-

ring opgevat dat hij hem den titel van Primus onder de Doctoren van

het rijk wilde toekennen, met eene rijke bezoldiging, bestaamlc uit do

inkomsten van 20 groots steden — volgens Hiuen Thsang. Jayasena

was te nederig en te weinig wereldsgezind om zich de hem toegedachte

eer te laten welgevallen, en later, na Piirnawarman's dood, wees hij een

nog schitterender aanbod, hem door Koning Ciladitya gedaan, evenzeer

van de hand. *

ya, meer bekend onder den naam van Cri-Harsha. koning van

' Uie grijsa-irds moeten eenige millioenen jaren oud geweest zijn, w.int nnders is niet iu

te zien dat hun ïerklaring meer gewicht in de schaal legt dan die Tan den eersten den besten.

' Mem. II, 42. Noch de Pali-geschriften, noch de Purapa's, noch de overleveringen

der Jaina's kennen eenen koning van dien naam kort na 't -N'.

Jlen kan Buddliagupt;! niet wel vereenzelvigen met Budhagnpta uit het stamhuis der

Gapta's, omdat zoowel de naam als de genealogie verschilt. Als gewone mananaam onder

Bnildhisten komt Buddhagupta meermalen in opsi;hriftcn voor.

' Voy. des Pel. B. I, 213.
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Kanauj, was van ongeveer 610— 640 de machtigste potentaat van Indië.

Hij luul zijne verovei'ingen wijd en zijd uitgestrekt en was als keizer

erlcenil door een tal van koningen, zijne vasallen. Hij begunstigde het

Buddhisme, althans in eene zekere periode van zijn leven, maar was

uiterst verdraagzaam jegens alle gezinten, behalve, zoo men Hiuen Thsang

gelooven wil. jegens de Hinayanisten. Tot den Chinees zou hij de vol-

gende woorden gericht hebben, die van evenveel hoffelijkheid jegens den

gast als van minachting jegens de eerzame Qrawaka's getuigden : «Meester",

zeide Ilarslia, »uwe verhandeling is verrukkelijk schoon; ik, uw leerling,

zoowel als de leeraars die u omgeven, hebben er niets dan lof voor,

maar ik vrees dat die ketters (sic) van 't Hinayana toch bij hun domme

verblinding zullen volharden." Deze verachting van den koning voor zijne

eigene geloofsgenooten van 't Hinayana werd gedeeld door diens zuster,

die een aanhangster was van de secte der Sammitiya's. ' Toen zij hooi'de

hoe Hiuen Thsang de verheven beginselen van 't Mahayana ontvouwd en

de bekrompene, kleingeestige denkbeelden van 't Hinayana aan de kaak

gesteld had, toonde zij zich opgetogen van blijdschap en hield niet op,

hem loftuitingen toe te zwaaien. ^

De oudere broeder van Harsha was in der tijd op de schandelijkste

wijze verraderlijk vermoord door den koning van Karna-Suwariia of zuid-

westelijk Bengalen. Van daar dat er tusschen de twee vorsten eene on-

verzoenlijke veete heerschte, waarvan zoowel de Chineesche reiziger als de

dichter Bana gewag maken. De eerste brandmerkt den verrader, dien

hij Qafanka noemt, nog daarenboven als eenen vijand van het ware ge-

loof, die de ware religie vervolgde en in zijne snoodheid zóóver ging, dat

hij eene heiligschennende hand aan eenen gewijden steen te Kupinagara

dorst slaan. ' Uit zulke feiten is weinig af te leiden, zoolang men niet

' Dit klinkt vreemd, want de Sammitiya's waren Hin.iyauisten, zooals de reiziger (Vie 401)

ook wel wist. Deze dame, wier naam de pelgrim niet vermeldt, kan geene andere zijn dan

Rajya9ri, Harsha's eenigste zuster, de weduwe van Graljawaruiau, wier wederwaardiglieden

in Bïiua's Geschiedenis vau Harsha beschreven zijn.

- Vie 241.

' Mem. I, 349, 422; vgl. 248.
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weet of Qafanka wel eenigen godsdienst beleed. In allen geval is de ver-

volging van het geloof van voorbijgaanden aard geweest, want toen Hiuen

Thsang het rijk van Karna-Suwarna bezocht, vond hij er een tiental

kloosters, bewoond door monniken uit de secte der Sammitiya's, en wordt

er van vervolging geen woortl meer gerept. '

Omtrent den uiterlijken sUuit der religie in meer Zuidelijke streken ver-

neemt men uit het reisbericht van den Chinees enkele bijzonderheden

,

waaruit men moet opmaken dat de toestand niet overal gunstig was. In

Kalinga leefden 500 monniken; in Kosala 1000; in Noordelijk Andhra-

land 3000; in 't Zuidelijk deel of Dhanakataka 1000; talrijke kloosters

lagen daar in puin. Veel beter was het in 't Drawidaland met de hoofd-

stad Kanci gesteld; daar telde men wel 10 duizend monniken. Des te

treuriger was het in Cola en Malabar. Recht bloeiend was de toestand

in Konkan en over 't algemeen in de Westelijke streken, vooral in Sindh;

niet minder was dit het geval in Malawa.

In Kashmir, waar van 594—630 na Chr. Durlabha-wardhana aan

't bewind was, handhaafde het Buddhisme zich naast het steeds in maciit

toenemende Qiwaisme en de overige heidensche secten. De goede verstand-

liouding onder de vei-schillende godsdienstige gezinten liet niets te wenschen

over, en het is kenmerkend vooi' de toestanden in dat rijk, dat Durlabha-

wardhana aan brahmanen een dorp schonk en in de hoofdstad Qrinagara

een tempel aan Wishnu wijdde, terwijl zijne gemalin Anangalekha een

Wih^ra stichtte. ^ In NepfU leefden de JJuddhisten en heidenen even

vreedzaam bij elkander. Onder de eerstgenoemden telde men, ten tijde

van Hiuen Thsang's bezoek aan dat land, een paar duizend monniken,

die zoowel het Maha-, als lii't Huiayrina bestudeerden. Niet lang vóór

de komst van den jielgrim had daar een zeer geleerde vorst, Anfuwarman,

geregeerd, die bekeml was als de schrijver van een grammatisch werk.

' Mem. II, 85.

' RSja-t. 4, 3, vgg. In dezelfde eeuw liet ook de koningin Prakil^a-Uew! een klooster

bouwen; /.ij was de gemalin van Candriimla (680—C8Ü), die bekend i» als stichter van een

tempel van Wishpu ; t. a. p. 80.

II 28
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Tot welke gezinte Anfuwannan behoorde, -wordt niet gemeld; de heer-

schende koning was een waar geloovige. '

Als men het twijfelachtig geval van koning Cafanka uitzondert, bevatten

de berichten van den Chineeschen reiziger niets waaruit men moet opmaken

dat hij in de door hem bezochte landen van Indië eenige vijandige gezind-

heid tegen de leer, hetzij bij de vorsten of bij het volk, heeft opgemerkt.

Alles te zamen genomen scheen de toekomst voor de leer schoener dan

wellicht ooit te voren. Toch was er reeds in 't Noordwesten een vijand

in aantocht: de Islam. Toen Hiuen Thsang de merkwaardigheden van

het statige Nieuwkloostei- te Balkh bewonderde, kon hij weinig vermoeden

dat het beroemde heiligdom na weinige jaren, nog vóór zijne terugkomst

in 't vaderland, in handen zou gevallen zijn van de volgelingen van den

profeet van Mekka. In 6ii werd Balkh door Othman veroverd; de

opperpriester, wiens titel bij de Arabische schrijvers Barmek ^ luidt, be-

keerde zich tot den Islam en werd de stamvader van het geslacht der

Barmekiden. Een twintigtal jaren later (41 Hedjra) werd het heiligdom

verwoest, wel eens waar om nog eens opgebouwd te worden, doch ver-

vormd, schijnt het, tot een vuurtempel. ^

Met de verovering van Sindh door de Arabieren * in 712 werd aan

't Buddhisme in het Westen van Indië een slag toegebracht, waarvan het

zich nooit heeft weten te herstellen. De slag was te zwaarder, omdat

Sindh steeds een zeer vruchtbaar veld voor het ware geloof geweest was.

Van de achtste eeuw — we hebben het vroeger reeds kunnen opmerken—
dagteekent ook het innerlijk verval der Kerk. In Dekkhan openbaarde

' Mém. I, 407.

* Dit zal wel het Skr. paramaka. , opperste , wezen

.

' C. Barbier de Meyuard , Dictionnaire géograpliiqiie , historique et litte'raire de la Perse

(extrait de Yaqout) 569, waar nog veel andere merkwaardige bijzonderheden, hoezeer gedeel-

telijk onjuist, uit Arabische schrijvers staan opgeteekend. De naam van 't klooster Naw-

behar is niet Perzisch, zooals de -Arabieren waanden, en beteekent dus niet Nieuwe lente;

het is Indisch: Naw-Bihir (Skr. Nawa-Wihira) , synoniem met Nawa-Sangharama.

' Zie M, Elphiastone History of India {h'" ed. door Cowell) 306—312, en de daar aan-

gehaalde schrijvers.
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zicli dit vooi'al in de machteloosheid der disputanten tegen de polemiek

van eenen Kumariia en Cankara. Wel is waar weet Taranatha ettelijke

sprookjes te vertellen omtrent de schitterende zegepralen welke Uharina-

klrti in onderscheidene scholastieke toernooien tegenover Kumariia en

Cankara behaald zou hebben, ' doch hij verzwijgt niet dat met Dharma-

kii1i het tijdperk van bloei gesloten was. Zondei' nu te gelooven dat

Cankara eenigen rechtstreekschen invloed op de lotgevallen der Kerk gehad

heeft, mag men het niet geheel onwaarschijnlijk achten dat hij het zijne

heeft bijgedragen om het gezag der Cakyazonen te verminderen , ofschoon

uit de rijke schenkingen aan twee kloosters te Darabal in Dekkhan, uit

den jare 1095 na Chr. blijkt, hoe weinig er van uitroeiing sprake

kan zijn.
-

In Oostelijk Indië dreigde voorloopig ook geen gevaar. Het geloof vond

er zelfs machtige begunstigers in de koningen uit het starahuis der Pala's,

die van omstreeks 800 tot 1050 over Gauda (Bengalen) en aangrenzende

streken heerschten. Verscheidene opschriften leggen getuigenis af van de

vrome gehechtheid der Pila's aan de leer van Cakya, ^ en de Tibetaansche

geschiedschrijver, die op zijne gewone verwarde wijze over de verdiensten

dier vorsten uitweidt, verzuimt niet ook gewag te maken van de kloosters

en priesterscholen dooi' hen gesticiit. ' Aan beroemde leeraars, meest

Tantristen en aanhangers van de Prajni-Paramita, ontbrak het onder de

Pala's niet. Ook de tooverkunst vond in dat tijdperk uitstekende beoefenaars.

De Pala's werden in de heerschappij over Oostelijk Indië opgevolgd door

de Sena's. die op hunne beurt omstreeks 1200 moesten zwichten voor de

macht van Mohammed, Sultan van Delhi. Er wordt aan de Sena's, die zelven

het Hinduisme beleden, niets vijandigs tegen andersdenkenden ten laste gelegd,

' BI. 174; 180.

• Fleet Ind. Ant. X, 185.

' Canningham Archacol. Siirv. III, 133; XI, 172—182. Vgl. TaranAtha 202—262.

' IJaaronder vcrkreeü het klooster Wikrama-flla eene zekere vermaardheid, liet was ge-

bouwd op een berg in 't gebied van Magadha aan den .\oordelijkeii oever van den Gangcs.

De priors van dit klooster waren alle Mantra- WajricSrja's, dus meesters in de magie;

Tftrsn. 257.

28*
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en het was niet aan hen, maar aan de tijdsomstandigheden te wijten dat het

Buddhisme onder lum he.sluin- niet reuzenschreden achteruitging. Hetgeen

Taranatha van den toestand d(n- Kerk onder de Sena's en de Muzelman-

sclic gouverneurs die lien opvolgden mededeelt, steunt klaarblijkelijk op

betrouwbare gegevens en komt in menig opzicht overeen met hetgeen wij

van elders weten. Ziehier wat hij in hoofdzaak zegt.
'

Gedurende den tijd der Sena's namen zelfs in Magadlia de andersden-

konden van lieverlede toe en vertoonden zicli niet weinig aanhangers van

den Islam. In bet klooster te Gaya werden 10 duizend monniken uit

Sindh '' opgenomen , doch do meeste andere kweekscholen van geleerdheid

gingen haar ondergang te gemoet. Toen de Mohammedanen Magadha

veroverden (1'200), wenkni veel geestelijken gedood en de kloosters van

Udandapuri en Wikrama-flla \erwoest; bet eerste werd in eene vesting

hei'schapen. De geleerde Cakyacri vluchtte naar Orissa en ging later

vandaar naar Tibet; Ratnarakshita toog naar Nepal; Jnanakara-Gupta

benevens een groote menigte geleerden naar 't Zuidwesten van Indië;

Buddhamitra en eenige andere zochten een heenkomen in 't Zuiden,

tei'wijl Sangama-C-'rijriana en de zijnen de wijk namen naar Burma, Cam-

bodja en andere landen. ^ In Magadha was de leer zoo goed als te niet

gegaan.

Een van de gevolgen der gebeurtenissen in Magadha was . dat de uit-

gewekenen in Dekkban, o. a. in Wijayanagara, Kahnga, Konkan, veel

colleges, hoezeer op kleine schaal, oprichtten. Op die wijze werd de leer

wederom op nieuw in 't Zuiden ingevoerd, zonder dat ze er ooit weder

tot bloei lieeft kunnen komen. Zoo de Tibetaansche geschiedschrijver wel

' BI. 254.

' Wellicht (legeneu die bij de verovering vau 't land in 712 gevluclit waren. Is dit ver-

moeden juist, dan is die toevloed lang vóór den tijd der Sena's in Magadha te stellen.

' Niet weinige ouder de geestelijken in Magadha waren uit Achteriudië afkomstig; «in-

zonderheid ten tijde der Sena's was de helft van de in Magadha gevestigde geestelijkheid uit

Achterindië" ; Taran. 262. Dat Gaya als bedevaartsplaats door de geloovigen uit andere ge-

westen bezocht werd, spreekt van zelf, en blijk^t ten overvloede uit inscripties, o. a. een ge-

dagteekend 1S13 Ninvana, vermoedelijk gelijk te stellen met 117G na Chr. volgens Bhag-

waulal ludraji (lud. Kat. ISSi, Uec.l.
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onderricht was, bestonden er in zijn tijd. het begin der 17''" eeuw, in

Dekkhan nog geloofegenooten van hom, doch de bewijzen dat de leer daar

zoo lang stand zou hebben gehouden ontbreken. '

In KasluTiir heeft de Kerk lang de plaats, die ze daar te lande innam,

gehandhaafd. - De heidensche koningen gaven meermalen blijken van

welwillendheid en vergaten de geestelijke belangen hunner Buddhistische

onderdanen niet. Lalitaditya (G93—729), die talrijke beelden on tempels

van Wishnu, Ciwa en den Zonnegod liet maken, stichtte ook een groot

klooster te Hushkapura met Stüpa's. Zijn minister Cankuna, een Tochïir

van afkomst, toonde zijnen ijver voor 't ware geloof door 't bouwen van

kloosters en Stüpa's; evenzoo diens zwager tfanacandi-a , een geneesheer.

Gouden Buddhabeelden werden in menigte opgericht. Voeg hierbij dat

zekere prins van Lata, Kayya, ter zelfder tijd ook een klooster liet bouwen,

en men komt tot de overtuiging dat het geloof in den aanvang der achtste

eeuw in Kashmir in groot aanzien stond. En zoo Ideef het nog eenige

eeuwen lang. Jaj'apida (751—782) was een vereerder van Wishnu, van

wien hij beelden liet maken, doch tevens stichtte hij een Wiliara. ^ De

koningin Didda, die met vaste hand van 980—1003 de teugels van het

bewind voerde, stichtte eun tal van lieidensche tempels en brahmaansche

colleges, maar ook een klooster. ' Schaars zijn de voorbeelden dat Kash-

mirsche koningen, hetzij uit vrijgeesteiij of boosaardigheid, eene vijandige

gezindheid jegens de Kerk aan den dag legden , en dan waren liet de-

zelfden die ook de goden niet spaarden. Kshemagupta bijv. liet güdui'ende

zijne kortstondige regeering (950— 958) niet alleen hel klooster van

Jayendra verbranden , maar ook verscheidene oude godentempels sloopen.
'•"

De talentvolle Qri-Harsha (1088—1103), wiens schitterende hoedanigheden

' Bij Indische schrijvers vindt men zeer dikwijls gewag gemaakt van Bauddha's, wauueer

zij Jaina's bedoelen.

' Ten tijde van Hiuen Thsang telde men er een honderdtal kloosters met ongeveer 5000

geestelijken; Mem. 1, 1C8.

' Kaja-t. 4, 188 vgg. ; 500.

» Als boven C, 303.

' Als boven C, 171.
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in de schaduw gesteld werden door zijne losbandigheid, lichtzinnigheid en

zwakheid, ging zoover dat hij alle godentempels van hun schatten be-

roofde en op de baldadigste wijze de godenbeelden liet bezoedelen. Dat

deze »Turk van een Harsha", zooals de kroniekschrijver zich uitdrukt,

deze vorst die er niet voor terugdeinsde in koelen bloede brahmanen te

laten vermoorden , ook de Buddhistische heiligdommen plunderde , was te

verwachten. Slechts twee voorname godenbeelden spaarde hij , en even-

zoo twee Buddhabeelden , deze laatsten bepaaldelijk op de smeekingen van

eencn zanger en eenen Qramana. ' Zulke vlagen waren voorbijgaande,

en deerden degenen die de uitspattingen bedreven meer dan het geloof.

Kort na Harsha's dood hei-nieuwde Koning Sussala het klooster door Didda

gebouwd , en onder zijn opvolger leest men dat er kloosters evenzeer

als tempels hersteld en gebouwd werden. ^ Eerst twee eeuwen later,

omstreeks 1340, maakte de Mohammedaan Shah Mir zich van het gezag

meester en sinds dien tijd is de Islam de heerschende godsdienst in het

dal van Kashmir ' geworden.

Gedurende de eeuwen van bloedige worstelingen tusschen de Muzel-

mannen en Hindu's, waarbij beide partijen met elkander gewedijverd

hebben in heldenmoed en zelfopofferende doodsverachting, schitteren de

Buddhisten door hunne afwezigheid. Het Jainisme heeft stand gehouden

in tijden van druk en onder ongunstige omstandigheden; zijn oude mede-

dinger is daaronder bezweken.

Volgens Taranatha zou er omstreeks 1450 een vorst in Bengalen gere-

geerd hebben die de verwoeste tempels en het terras des Bodhibooms te Gaya

herstelde. In Orissa flikkerde de levenslamp des geloofs nog eenmaal op in 't

midden der zestiende eeuw , onder den laatsten inheemschen vorst van het land,

Mukunda Dewa Harifcandra, een Hindu. Hij was bekend om zijne mildheid

Als boven 7, 1092, 124.1.

» Als boven 8, 2416.

' Volgens de nieuwste opgaven zijn de belijders der verschillende godsdiensten aldus ver-

deeld: Mohammedanen 918.000; Hindu's 506,000; verschillende secten 89.000; Buddhisten

(vooral in Liulakh) 20.000. De heerschende vorst is een Hindu.
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jegens de geestelijkheid en stichtte eenige Buddhistische tempels en kleine leer-

scholen. Toen ook hij in 1568 voorden Muzelmanschen heerscher van Ben-

galen zwichtte , was het met de onafliankelijkheid van Orissa gedaan en ver-

smolten de ovei'blijfseleii der ware geloovigen met het gros der heiden-

sclie bevolking. '

In Nepal vonden de C;ikyazonen, die uit de vlakten van Iiindust;\n en

Bengalen verdreven werden, eene gastvrije opname bij hun geloofsgenooten

en bescherming bij de Hindusche vorsten. Zoo het NepÈllsche Buddhisme

een eigenaardigen vorm heeft aangenomen en zoo de oorspronkelijki- in-

richting der broederschap daar te lande sinds lang niet meer bestaat,

(ian is ztdks aan alles te wijten belialve aan uitwendigen druk. Er heeft

steeds een geest van verdraagzaamheid in Nepal geheerscht en niet liet

minste bij de Hindusche koningen van het land. ^

Hiermede is ons overzicht van de kerkgeschiedenis ten einde. Er zal

uit die schets, hoe onvolledig ze in de meeste opzichten ook wezen moge,

gebleken zijn dat het der Congregatie in haar bakermat niet aan mach-

tigen steun en hooge bescherming ontbroken heeft. «Gewin en eerbe-

toon", dat zij van den beginne af den ketters zoo zeer misgunde, zijn

haar van vorsten en welgestelde burgers ruimschoots ten deel gevallen.

Het heeft niet verhinderd dat zij in Indii', met uitzondering van Ceilon

en Nepal, na een langzaam verval van krachten is uitgedoofd. Sommige

zullen van oordeel zijn dat di' Dharma te hoog was voor de Indiërs;

andere dat Inj te laag stond; iloeh alle moeten het feit erkennen dat het

' Orissa is thans nog vol vaii monniken, maar het zijn geen Buddhistenj zie llunter

Gazettccr VII, 202.

' Een schitterend hlijl; van die verdraagzaamheid gaf koning Prakfi9a-Malla , een ijverig

f^'iwaict, in de vorige eeuw. Toen de Katholieke missie in 1734 uit Tibet verdrevcu waa,

verleende genoemde vorst haar niet alleen eene veilige wijkplaats, maar schonk haar ook twee

•tukken lands. De twee schenkingsoorkonden, op koper geschreven, volgens Indisch gebruik,

waren in 1848 in het bezit van Dr. Hartman, din Katholieken Bisschop van Pntna. De

afschriften en vertalingen van de hand van B. II. llodgsou ziju te vinden in Jouru. As. Soc.

Bengal -Wil, 2, 22C.
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Buddhisme gebleken is op den duur noch de Arische, noch de Drawidische

Indiërs te hebben kunnen bevredigen. Des te meer opgang heeft het ge-

maakt bij volken van andere rassen , doch , opmerkelijk genoeg , bij de

overgroote meerderheid dier volken in eenen vorm welke dichter bij 't

Hinduisme staat dan bij de oorspronkelijke leer. De geschiedenis der

Kerk in Tibet, China, Japan, enz. is zeker niet minder merkwaardig dan

die ze in haar vaderland gehad heeft, ze ligt echter buiten het bestek

van het werk dat wij hierbij besluiten met dankzegging aan den wei-

willenden lezer die ons tot hiertoe heeft willen volgen.
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Het aantal secten ' is conventioneel vastgesteld op 18; evenals er in

theorie 18 Purana's zijn en soms 18 kasten worden aangenomen. De feiten

zijn in alle drie gevallen in strijd met de theorie. Als men de namen in

de verschillende lijsten, waaronder geen twee met elkaar overeenstemmen,

optelt, bedraagt de som meer dan het offlcieele getal. In eene der

lijsten, en wel de oudste, wordt uitdrukkelijk opgegeven dat er 18 secten

zijn, en te gelijker tijd dat er '24 zijn.

In de oudste lijst van de thans bekende ^ wordt de Kerk in twee hoofd-

afdeelingen gesplitst, waarvan de eene rechtzinnig, de andere het tegen-

deel is. Stiikt genomen is slechts de stamsecte der rechtzinnige hoofdaf-

deeling als volkomen zuiver in de l(;ei' te beschouwen. Die twee afdee-

lingen zijn ile Sthawira's, de Ouden, of Sthawirawadins, aanhangers van

de theorie der Ouden; en de Mahasanghika's , de Grootkerkelijken. Do

eersten splitsten zicli in twee groepen : do Mahifasaka's en de Wrjipu-

traka's. ' Uit de Mahifisaka's sproten voort: de Sarwastiwadins, Kïi^ya-

' Bheia't, welk woord splitsingen betcekent, en nu eens opgevat wordt in den zin van

"Schisma's," dus van onrechtzinnige secten, dan weer van "SOorten, afdeelingen" der kerk.

Een ander woord is wdda , dat men met theorie kan vertalen.

' üipaw. 5 , 39.

" Nog al zonderling, daar de Wrjiimtraka's iu de kerkelijke legende optreden als degenen

die de eerste scheuring, 100 jaar na 'tN. , veroorzaakt hebhen. Bij 'Wassiljew B. 230 be-

antwoordt aan de secte der Wrjiputra's die der Watstputriya's. Daar de Palivorm Wnjjiputta

luidt, was verwarring tusschcu beide namen zeer licht mogelijk, doch het is zeer onzeker aan

welken kant de fout schuilt.
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pika's, Kafyapika's, * Sankrantika's en Sütrawadins ; uit de Wrjiputra's

:

de Dharma-Uttarika's, Bhadrayanika's, Shannagarika's en Sammitiya's.

Er zijn dus, als men de starasecten medetelt, twaalf secten van de acht-

tien, welke in verschillenden graad het geloof der Ouden belijden. De zes

secten die zich bij de Grootkerkelijken aansluiten zijn. behalve de oor-

spronkelijke Mahasanghika's zelven: de Gokulika's, ^ van welke de Bahu-

fruta's ' en Prajiïaptivvadins afstammen; de Ekawyawaharika's; de Caitika's.

Bij deze achttien secten zijn er nog zes te voegen: de Haimawata's

(die van 't Himalayagebergte), Rajagirika's (die van Rajagiri) , Siddhartha's,

Pürwa-jaila's (die van den Oostelijken berg), Apara-gaila's (die van den

Westelijken berg), en Apara-Rajigirika's (die van "Westelijk Rajagiri). De

eerste vijf komen ook voor in den Mahawansa, die als zesde opgeeft de

Wadarika's. Al deze benamingen, met uitzondering van Siddhartha, zijn

afgeleid van plaatsen, waar monniken gevestigd waren.

Omtrent de verhouding waarin deze zes supplementaire secten tot de

twee hoofdafdeelingen staan verneemt men in de Singhaleesche kronieken

niets. In een werk van Wasumitra over de 1 8 secten hadden de Caitika's,

Pürwa- en Apara-caila's één persoon tot geestelijken vader. Deze stichter

van 3 secten was oorspronkelijk een Tirtliika geweest en hatl zich later

bij de Mahasanghika's aangesloten. * Zoo apocryph dit verhaal van dezen

merkwaardigen gewezen Th'thika is, wiens naam men zich niet eens ver-

waardigd lieeft op te teekenen, ^ zoo zeker is het dat er een geographisch

verband tusschen de dne genoemde secten bestaat. We hebben namelijk gezien

dat het klooster van Amrawati aan de Mahasanghika's behoorde, en

bepaaldelijk ook door Caitika's bewoond werd. ° Nu lagen de kloosters

' Dat is tweemaal dezelfde naam, hetgeen onmogelijk juist kan wezen. Welke naam er

met of zonder ojjzet is uitgelaten, is moeielijk te beslissen; misschien die der Wibhajyawildiüs.

De lijst in Mahüw. 22 verspreidt geen licht.

' Bij Wassiljew B. 237 Kukkulikas, doch Gokulika komt ook in eenige Noordelijke

lijsten voor.

' Mahaw. t. a. p. heeft Bahulika's.

' Wassiljew B. 228.

' Taran. 283 noemt als stichter van de Caitika's en Pflrwa-9aila's Mahadewa, d. i. Qiwa.

• Boven bl. 429.
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van Oostberg en Westberg dicht ))ij Dhanakataka, de hoofdstad van

Zuidelijk Andhraland, gelijk wij uit Hiuen Thsang weten, en Amrawati

kan niet ver daarvan verwijderd geweest zijn. Wanneer de reiziger

meldt dat al de monniken van Dhanakataka in zijn tijd aanliangers van

't Mahaydna waren, dan kan dat bericht geen bevreemding wekken,

wegens de verwantschap tusschen Mahasanghika's en Mahayanisten.

Van de Pürwa-gaila's zouden afstammen de Rajagirika's , die niet door

alle tot de 18 secten gerekend worden. '

De Haimawata's worden door sommige beschouwd als loten van den

stam der Ouden, doch de Mahasanghika's zooals we later zien zullen,

rekenen hen tot de hunnen. -

Nadat zich in Indië 18, of met de supplementen, 24 secten ontwikkeld

hadden , schoot de stam der Ouden op Ceilon nog twee nieuwe loten

:

de Dharmarucika's en de Sagalika's; ' de eersten worden min of meer

verwardelijk vereenzelvigd niet de Abhayagirianen; de laatsten met de

Jetawanisten. Van de Mahawiharanen wordt overal, behalve in de Singha-

leesche kronieken, als van eene afzonderlijke secte gesproken. Nog al

opmerkelijk omdat de kroniekschrijvers Mahawiharanen waren. De reden

dat alleen zij die secte niet opgeven, zal wel wezen dat zij zich zelven

wilden doen doorgaan voor erfgenamen van de echte en onvervalschte leer

der Ouden.

De indeeling der secten volgens het stelsel der Oudgeloovigen oji het

vaste land * verschilt betrekkelijk weinig van die welke men in de oudste

Singhaleesche kroniek aantreft. Ook zij namen twee boofdafdeelingen aan

:

Sthawira's en Mahasanghika's. Uit de eersten sproten: Sarwastiwadins

,

Watsiputriya's, Dharma-Uttariya's, Bhadrayaniya's, Sammitiya's (of Samma-

' Tiran. t. a. p. De ligging van Rujagiri, dat in I)a9akum&ra-Carita 32 als ccnc ver-

blijfplaats van asceten voorkomt, is onzeker. Ilct oude Küjagrlia heet thans Rljgir; het is

niet waarschijnlijk dat dit bedoeld is, want dan zou men wel eens eenen bijvorm Kajngrhika's

ontmoeten.

> Wasiiljew B. 230.

' Mahlw. t. a. p.

' Tiran. 270.
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tiya's), Mahifasaka's, Dharmaguptaka's, Suwarshaka's of Kafyapïya's en

Uttariya's. Uit de Mahas&nghika's worden afgeleid: Eka-wyawah&.rika's,

Lokottarawadins , Bahugrutiya's, Prajüaptiwadins, Caitika's, Pürwa-faila's

en Apara-faila's. Als men in aanmerking neemt dat Watsiputra's en

Wrjiputra's (Pali: Wajjiputta's) blijkbaar slechts varianten zijn — welke

van beide dan ook de oudste lezing moge wezen — , dan ziet men dat

het ondersclieid zich bepaalt tot de uitlating der Shannagarika's, Sankran-

tika's en Sütrawadins , die in de kroniek mede tot de Sthawira-afdeeling

gerekentl worden. Het verschil wordt nog geringer wanneer men op

gezag van Taranatha aanneemt dat de Uttariya's identisch zijn met de

Sankrantika's. ' In de opsomming der Mahasanghika's komen de twee

lijsten ook grootendeels overeen. In de eene opsomming ontbreken de

Lokottarawadins, in de andere de Gokulika's. Het bestaan van deze

twee secten is door andere gegevens gewaarborgd, zoodat een van beide

lijsten onvolledig is, of wel, de GokuUka's en Lokottarawadins zijn één.

Dit laatste is vooralsnog niet te bewijzen; wel zegt Taranatha dat de

Lokottarawadins ook Kaukkutapada's , d. i. die van den Hanenpoot ge-

naamd worden. Vergelijkt men hiermede den vorm Kukkutika of Kukkuhka

in stede van Gokulika, dan komt men tot het vermoeden dat er eene

verwarring tusschen Gokulika (in goed Sanskrit: Gaukulika) en Kaukkutika

(Prakrit : Kokkudika) heeft plaats gehad. -

In het stelsel der Sammitiya's worden de geloovigen in vier hoofdgroepen '

verdeeld: 4. Sarwastiwadins ; 2. Watsiputriya's ; 3. Haimawata's; 4. Maha-

sanghika's. Tot de eerste groep behooren zeven secten ; en wel , behalve

de oorspronkelijke Sarv^'astiwadins , de Wibhajyawadins, Bahucrutiya's

,

Dharmaguptaka's Tamragatiya's , Kafyapiya's en Sankrantika's; tot de

tweede: Watsiputriya's en de uit deze voortgekomen Dharma-Uttariya's

,

Bhadi'ayanika's en Sammitiya's. De derde groep bestaat alleen uit de

' Een derde benamiu» dezer secte is Tamra9atiya ; dat beweert Taran. 273, doch de Sam-

mitiya's ouderscheidcu de 'ramra9atiya's van de Sanlirfintiwadins.

* Vgl. Wassiljew's aanteekening bij 227.

^ Taran. 271.
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Haimawata's; de vierdo uit de oorspronkelijke Maliasanghika's, Ekawya-

waharika's, Gokulika's, Bahufrutiya's , Pi-ajiïaptiwadins en Caitika's.

In de eerete groep zijn de Bahucrutiya's geheel misplaat';t : in andere

lijsten worden zij tot de Mahasanghika's gerekend, even als trouwens ook

door de Sammitiya's zelven gedaan wordt. In ])!aats van Bahuf-rutiya's

zou men verwachten Mahicasaka's, eene U\ voorname secto dan dat ze

mag ontbreken. Het onderscheid tusschen het stelsel der Sammitiya's en

dat der Stiiawira's bestaat hoofdzakelijk hierin, dat de eersten twee vei--

takkingen van de oudgeloovigen naast elkander stellen zonder ze van één

stam af' te leiden, en dat zij de Mahicasaka's niet als onmiddellijke stam-

vaders der Sarwastiwadins voorstellen. Anders komen de meeste namen

in de twee groepen, waarin ook de Stiiawira's hunne eigene hoofdafdeeling

splitsen, overeen. Indien het waar is dat de Sankrantika's en Tamra-

fatiya's identisch zijn , dan moet er in de lijst eene fout schuilen , en

heeft men wellicht Sautrantika (= SCitrawadins) voor Sankrantika te lezen.

Over de ooi'zaak waarom de Wibhajyawadins in do lijst der kroniek ont-

breken, hebben wij reeds vroeger een vermoeden uitgesproki.'u. Ten

aanzien van de ondcrafdeelingen der Mahasanghika's komen de Sanunitlya's

volkomen met de Sthawira's van Ceilon overeen.

Tot nog toe hebben wij alleen de getuigenissen van inin of meer recht-

zinnige lieden gehoord ; wij zullen thans zien welke theorie de Mahasanghika's

huldigen. ' Deze nemen eene dnevoudige verdeehng aan: in Stiiawira's,

Mahasanghika's en Wibhajyawadins. ^ De Sthawira's worden gesplitst, voor-

eerst in Sarwastiwadins en Watslputriya's; eene splitsing die volkomen

met die in den Dipawansa zou stroken, indien de kroniek niet tusschen

de oo.spronkelijke Sthawira's en Sarwastiwadins als tusschenlld de Mahipü-

saka's had ingeschoven. Die inschuiving is waarschijnlijk geschied om

dogmatische redenen, want ze is in strijd niet alleen met het stelsel der

' Als boven.

' Er wordt niet uitdrakkelijk gezegd dat deze volgorde chronologisch ia ; het is echter

alleszins mogelijk dat dit ie de bedoeling heeft gelegen.



446 DE S E C ï E N.

Mahasanghika's, maar ook met dat der Stliawira's van 't vaste land en

der Sammitiya's. Het getuigenis dor Mali-Asanghika"!» heeft in dezen des

te meer waarde, omdat zij geen belang liadden de Mahigasaka's ouder of

jonger te maken.

Volgens het stelsel der Grootkerkelijken dan zijn uit de oorspronkelijke

Sthawira's voortgekomen de Sarwastiwadins en de Watsiputriya's (al. Waj-

jiputta's). De Sarwastiwadins waren op hniiiie beurt de stamvaders der

Sautrantika's (al. Siitrawadins der kroniek) ; de Watsiputriya's splitsten

zich in Sammatiya's, Dharma-Uttariya's, Bhadrayanika's en Shannagarika's.

Ten opzichte van de Watsiputriya's (Wajjiputta's) en hun afstammelingen

zijn de Grootkerkelijken het dus volmaakt met de Sthawira's van Ceilon eens.

Tot de tweede hoofdgroep worden gebracht: de oorspronkelijke Maha-

sangliika's, Pïirwa-faila's, Apara-f.aila's , Rajagirika's , Haimawata's, Caiti-

ka's, Sankrantika's en Gokulika's. Hoe de Sankrantika's hier kunnen

opgenoemd worden, is onverklaarbaar; vermoedelijk is het eene fout en

is er te lezen Lokottarawadins , ' verondersteld dat deze laatsten niet iden-

tisch zijn met de Gokulika's. Dat de Haimawata's als onderafdeeling der

Mahasanghika's voorkomen, is niet zoo vreemd, wanneer men bedenkt

dat de opstellers der vorige lijsten klaarblijkelijk in verlegenheid waren

waartoe deze secte te moeten brengen.

De derde groep omvat de Wibhajyawadins en de van dezen afstammende

Mahifasaka's, Kagyapiya's, Dharmaguptaka's en Tamragatiya's. Deze secten

zijn deels met, deels zonder den naam der hoofdgroep, Wibhajyawadins,

in de lijsten der Sthawira's en Sammitiya's tot de oudgeloovige secten

gebracht of wel daartusschen geschoven. Welke verdeeling de voorkeur

verdient, kan niemand zeggen zoolang de kenmerkende leerstellingen der

verschillende secten zoo onvolledig bekend zijn als thans het geval is.
^

In het aan Wasumitra toegeschrevene werk over de splitsing der Kerk

' Uit de noot van Schiefner t a. p. blijkt daa ook dat de naam Saukrantiwadin louter

op eene gissing steunt.

' Een overzicht van die leerstellingen volgens Wasumitra IlI is te vinden bij Wassiljew

B. 234—258.
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wordt een stelsel ontwikkeld ' dat eenigszins van de reeds behandelde af-

wijkt. Wij zullen er hier eene schets van ijeven. Oorspronkelijk waren

er alleen Sthawira's. Van deze Ouden scheidden zich 100 jaar na 't N.

onder Acoka af de Mahasanghika's. De Ouden bleven onveranderd, tot-

dat zij zich in de 3''' eeuw splitsten in twee groepen, SarwastiwÈldins,

ook Hetuwadins, rationalisten, of Wibhajyawadins geheeten; en Haima-

wata's. Nog in dezelfde eeuw kwamen uit de Sarwastiwadins voort de

Watsiputriya's en Mahigasaka's , en verder ontwikkelden zicli uit de Wat-

siputriya's de Dharma-Uttariya's , Bhadiayanika's , Sammitiya's - en Slian-

nagarika's. Uit de Mahifasaka's kwamen de Dharmaguptaka's voort.

Eenigen tijd nadat de Sarwastiwadins de Watsiputriya's en Mahif.asaka's

voortgebracht hadden, schoten zij een nieuwe loot in de Kapyapiya's,

anders gezegd Suwarshaka's. Uit diezelfde Sarwastiwadins ontwikkelden

zich in de 4'^'^ eeuw de Sankrantika's, die vereenzelvigd worden met de

Sautrantika's en tot geestelijken vader Dharma-Uttara hadden. ' Op deze

wijze zijn er elf secten die van de Ouden voortgekomen zijn, en bedraagt

het geheele getal secten die tot de Oudgeloovigen te brengen zijn, met

inbegi'ip der oorspronkelijke Ouden zelven, twaalf.

Bij de Mahasanghika's ontstonden na verloop van tijd ook secten, even-

als bij de Oudgeloovigen. In de tweede eeuw vormden zich de Ekawya-

wahilrika's, Lokottarawildins en Kukkulika's of Kukkutika's. Daarbij bleef

het niet; nog in dezelfde eeuw ontstonden de Bahuprutiya's , Prajnapti-

wddins, en omstreeks 'iOO na 't N. de Caitika's of Caityapaila's, de Apara-

faila's en Pürwa-faila's. "^ De optelling geeft behalve de stamsecte acht

Wassiljew B. 223, vgg.

' Volgens Bhawya ook Awantaka's (die van Awantiland) eu KaurnkuUa's genaamd. Vol-

gens Tiran. 272 zijn Awantaka's en KaurnkuUa's twee verschillende ouderafdeelingen der

Sammitiya's.

' Hier zijn de twee secten der Sankrantika's en Sfttrawidins tot c'c'n herleid. Ze waren

zonder twijfel zeer navcrwant.

* De tekst bij Wassiljew B 229 heeft Uttara-<;aila, Noordelijke berg, hetgeen onjuist is,

want wij weten uit Hiuen Thsang dat er kloosters op den Oost- en den Westberg bij llhnna-

kataka waren.
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onderverdeelingen , dus met den stam negen secten ;
' drie te veel voor

het stelsel van 18. Door de altoos ietwat gewaagde gelijkstelling van de

Lokottarawildins met de Kukkulika's en het weglaten van de Pürwa- en

Apara-caila's , die zich stellig «eer weinig van de Caitika's onderscheidden,

kan men het getal zes verkrijgen, hetwelk met de twaalf oudgeloovige

groepen gezamenlijk achttien oplevert.

Ter wille der volledigheid zullen we nog eene lijst mededeelen, ofschoon

ze kennelijk van betrekkelijk later tijd is en lijdt aan overmaat van kunst-

matigheid. Men vindt in die lijst, in Tibet erkend ^ als de uitdrukking

van de theorie der Sarwastiwadins , niet enkel de namen van "18 secten

afgedeeld in vier groepen, maar ook eene opgave van de vier Discipelen

des Heeren die de geestelijke stamvaders dier groepen zijn. De eerste

groep, uit zeven afdeelingen bestaande, omvat de Arya-Sarwastiwadins en

heeft tot stamvader Rahula. De tweede groep, die der Arya-Sammitiya's,

telt drie nommers ; stamvader Upali. De derde groep, uit vijf onderdeelen

bestaande, is die der Mahasanghika's , wier patriarch Kapyapa is; natuur-

lijk dezelfde die ook voorzitter was van 't eerste Concilie, hoe onzinnig

zulks ook schijnen moge. De laatste groep, wier stichter Katyayana is,

omvat de drie bekende zuiver Singhaleesche secten der Mahawiiiaranen

,

Abhayagirianen en Jetawanisten. Het feit dat deze drie laatste secten,

waaronder de Jetawanisten niet vóór 300 na Chr. voorkomen, in de lijst

[iiijkeii, toont dat de opsomming van betrekkelijk laten tijd dagteekent.

Om het overzicht gemakkelijker te maken, laten we hier eene tabel volgen

van het stelsel dezer Sarwastiwadins.

' Niet aldus iu eeue Chineesche vertalini!;, waar gezegd wordt : "De MahasSinghtka's splitsten

zich iu vier en buitendien in vijf, zeven uitmakende, secten." Dit is hoogere cijferkunst ; bij

de ongeloovigeu is 4 -H 5 := 9.

2 Buruouf Lotus 357, Introd. 4-15. Wassiljew B. 267. Vgl. Tarau. 272, waar Wini-

tadewa als opsteller genoemd wordt. Deze autoriteit, die zeer ervaren was iu de tooverkuust,

leefde na Uharmakïrti ; 198.



DE S E C T E X. 449

Siirwastiwadins;

stamvader: Rahula.

i . Müla-Sarwastiwadins

2. Kagyapiya's

3. Mahifasaka's

4. Dharmagupta's

5. Bahufi'utiya's

6. Tamrafatlya's

7. Wibhajyawadins

8. Kaurukullaka's

9. Awantaka's

10. Watsiputriya's

i 1 . Pürwa-Caila's

V2. Apara-Qaila's

13. Haimawata's

1 4. Lokottarawadins

15. Prajnaptiwadins

16. Mahdwih&ra-wasins

17. Abhayagiri-wasins

18. Jetawaniya's

Er is in deze lijst niet weinig oorspronkelijks. Hoogst vernuftig en

verrassend is het dat de Kaf.yapiya's tot stamvader hebben niet Kupyapa,

zooals men zou verwachten, ' maar Rahula, terwijl Kapyapa als patriarch

der Mahasanghika's optreedt. Het zou niet vreemd zijn indien de Groot,

kerkdijken zelven hun stamboom zoo iioog opvoerden, mnai- zonderling is

het dat Sarwastiwadins het doen. Uitermate naïef is de theorie dat Ka-

tyayana, een discipel van Buddha en een der groote mannen op de eerste

kerkvergadering, de stamvader is dor diie scclen op Ceilon ontstaan. De

makers van de lijst waren klaarblijkelijk de verwantschap tusschen de

Sarwa-stiwadins en Sthiwira's vergeten, en schijnen onkundig geweest te

zijn v;ui liet bestaan van Sthawira's op het vaste land. Vermits iu lliuen

Thsang's tijd de Sthawira's nog in verscheidene streken van liet vaste

Sammitiya's

;

stamvader: Upali.

Maliasanghika's;

stamvader : Kacyapa.

Sthawira's

;

stamvader: Katyayana.

' Andere Buddhistischc autoriteiten leiden dan ook de Ka^yapiya's van K&9yapa af; Tftran. 273.
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land werden aangeti'offen, zoo blijkt, dat de medegedeelde lijst lang na de

7'*'= eeuw moet zijn samengesteld.

Van de achttien secten zouden ei' in liet tijdvak der Pala's zeven over-

gebleven zijn. ' Het feit is, op zich zelf beschouwd, volstrekt niet on-

mogelijk, doch het gezag van een berichtgever, die nergens besef toont

te hebben van 't onderscheid tusschen het conventioneel en het feitelijk

aantal der secten is te gering om er eenige waarde aan te kunnen hechten.

De bewering van denzelfden schrijver dat sedert de opkomst van 't Maha-

yana alle geestelijken van deze partij zich bij geene der oudere secten

aansloten strookt niet best met het getuigenis van Hiuen Thsang dat de

Sthawira's in Samatata, Kalinga, en elders tevens het Mahayana aan-

hingen. ^ Hoe deze alleroudste secte tot het Mahayana zou kunnen be-

hooren is ten eenenmale onverklaarbaar, en het is veiliger op alle punten

waarin de eer van het Mahayana betrokken is het getuigenis van den

verwoeden Mahayanist niet onvoorwaardelijk te gelooven. Daaruit volgt

nog niet dat Taranatha's theorie in allen deele juist is, hoezeer men

erkennen moet dat het alleszins in de richting van 't Maluïyana lag de

secteverschillen te laten vervallen. Buitendien drukt de Tibetaan zich niet

duidelijk uit. want hij zegt dat »tot welk stelsel het Maha- en Hinayana

ook behoorden, de tucht en de praktijk niet vermengd mocht worden,

weshalve men de verdeeling der vier hoofdscholen naar gelang van 't

onderscheid der regelen van tucht maken moet." In deze verwarde vol-

zinnen schijnt opgesloten te liggen dat de secten hare dogmatische eigen-

aardigheden aflegden nadat zij zich óf liij de Crawaka's of bij de Maha-

yanisten hadden aangesloten, en alleen zich bleven onderscheide» in zekere

regelen van tucht en observanties.

Er wordt meer dan eens gewag gemaakt van de gewijde boeken die

aan deze of gene secte eigen waren. Daaronder heeft men in de eerste

plaats te vei'staan de min of meer afwijkende redacties van één en dezelfde

' Taran. 274,

> Mem II, 82, 92, 154, 105.
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lieilige oorkonde, en verder boeken die alleen door enkele secten erkend

werden. Hiuen Thsang verzamelde in Indië behalve de Muhiyana-Sütra's,

welke hier niet in aanmorking komen , boeken uit hot Tripitaka van

eenige secten. llij bracht 15 werken van den canon der Sthawira's '

naar China mede : even zooveel van de Sammitiya's ; 22 van de Mahi?a-

siika's; 17 van de Kapyapiya's ; 42 van de Dharmagupta's; 67 van de

Sarwastiwada's. Deze cijfers kunnen niet strekken ter bepaling van don

omvang van het Tripitaka der genoemde secten ; ze duiden alleen aan hoe-

veel werken de reiziger zich iieeft kunnen verschaffen. Dat do oudere

pelgrim Fa Hian ook eenige teksten verzamelde, boeken van de secte der

Mahasanghika's, Sarwastiwada's en Mahijasaka's , hebben wij bij eene

vorige gelegenheid gezien.

De zucht om door uiterlijke kenteekenen verschillen van kaste, gods-

dienst, secte enz. aan te duiden, eene zucht waarmee de Indiërs meer

dan eenig ander menschenras behebt zijn, openbaart zich ook bij de Bud-

dhisten
,

geheel in strijd met hol wezen van elke broederschap, en meer

dan waarschijnlijk een inkruipsel van lateren tijd. Eenige van dio onder-

scheidingsteekenen hebben buiten kijf feitelijk bestaan; andere zijn louter

het gewrocht eener ziekelijke stelsel makerij. Nadat de theorie van de vier-

voudige verdeeling der achttien secten ontstaan was, — hetgeen betrekkelijk

laat moet gebeurd zijn, want noch Wasumitia noch Hiuen Thsang droegen er

kennis van — behoorde ieder der vier hoofdgroepen toch ook hare eigene taal

te hebben, evenals in de Indische tooneelstukken de verschillende personen

Sanskrit of een of ander dialect s|>reken naar gelang van hun stand. In de

theorie der Sarwastiwadins bij Winitadewa ^ geven deze zich zelven natuurlijk

de beau róle, en spreken Sanskrit, of liever, zij holjben hun heilige boeken

in 't Sanskrit; een voldoend bewijs dat de makers diei' theoiic geen

flauwe heugenis meer hadden van de oudere redacties der Schrift. Dezelfde

' Vic 295. Staii. JulicQ geeft Sarwüstiwilda's als vertolking van Chaug-tso-iioii ; straks

vcrtialt hij cvenzoo den term Cliouc-i-tsie-jcon-pou. IJat kan uict deugen ; in den indu.\

wordt (Jliang-tio met Stiiawira weêrgcgcvcu; Cliang-tso-i)ou met Stiiawira-uikaja.

> Zie bovenstaande tabel. Wassiljcw B. 267.
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gi'ove onwetendlieid openbaart zich in de theorie dat de Mahiisanghika's

zich (oorspronkelijk) van het Priikrit bedienden. Er zijn ecne gansche

menigte van Prakrittalen, zoodat het even nietszeggend is te beweren dat

de Maliasanghika's zich van het Pi'rdirit bedienen als bijv. te verkondigen

dat de IJslandsche literatuur in het Germaansch opgesteld is. Nog onge-

rijnnier is de leer dat de Samniitiya's liunne boeken hadden in het

Apabhranca, de taal der dieren, terwijl Apabhranga niets anders is dan

een of andere tongval, die voor plat gehouden wordt on dus niet op

gelijken rang gesteld niet een Praki'it, d. i. eene of andere uit het

Oudlndisch voortgekomen ontwikkelde landstaal. Het toppunt van onge-

rijmdheid is de theorie dat de Sthawira's, waarmede de drie kloostersecten

op Ceilon bedoeld zijn, zich van den Paipaci-tongval . die nog lager staat

dan Apabhranca, bedienen. Baarblijkelijk lieeft de beoefening der toover-

kunst den leeraar Winitadewa niet bevrijd van grenzenlooze onwetendheid.

Dergelijke beuzelarijen hebben geen ander nut dan dat ze ons in staat

stellen de onkunde der latere Buddhistische schrijvers te peilen. Het zou

nochtans voorbarig wezen , te besluiten dat alle opgaven omtrent de onder-

scheidingsteekenen der secten al even onbruikbaar zijn. Wij zullen dus

nagaan welke kenmerken verder aan de vier hoofdgroepen worden

toegekend.

De monnikspij der Sarwastiwadins onderscheidde zich daardoor dat ze

uit negen tot vijf en twintig lappen bestoml; die der Maliasanghika's ver-

toonde zeven tot drie en twintig lappen; die dei- Sammitiya's vijf tot een

en twintig; die der Sthawira's evenveel als die der Sammitiya's. Dit

laatste is onwaar, want de geestelijken op Ceilon dragen eene pij \an

dertig lappen. ' Het overige is dus verdacht. ^

Verder worden als kenteekenen opgegeven: de Nymphaea, de lotus, de

edelsteen en boombladen voor de Sarwastiweadins ; de mosselschelp voor de

Mahasanghika's; het betelblad voor de Sammitiva's; het rad voor de

' S. Hardy E. 11. llfi.

= \iLii liuf veel meer iii 't uo^ valluiul üiiilLTSclicid veiu kleur Würilt uic( gcrepl.
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Sthawira's. Hier ontbreken zooveel bekende symbolen, o. a. fle Swastika,

(lat wij aan de opgave niet d(! minste waarde kunnen toekennen.

Zelfs in den vorm van di' eigennamen zouden zicli de secten onder-

scheiden hebben, en wel zóó dat de Sai-wa.stiwadins namen kozen uitgaande

op mati. ri'i, prabha, kirti en bh ad ra. De namen der Maha-

sanghika's gingen uit op mitra, jnAna. gupta en garl)ha; die <ler

Sammitiva's op da sa en sena. en ook wel op cila, candra en

guhva; die der Sthawira's op dewa, akara, warman, sena,

j i w a en b a 1 a.

Wat ln"er van de eigennamen beweerd wordt, is in strijd met bekende

feiten. Bijv. geen der drie Wasumitra's welke in de kerkgeschiedenis

voorkomen behoorde tot de Grootkerkelijken. Qilabhadra. de Rector van

Nalanda, was een Mahayanist; Dewagarman, de schrijver van eene ver-

handeling over Abhidharma, was een Sammitiya; ' het woord ca r man,

dat anders meermalen in namen van Buddhistische geestelijken voorkomt,

is geheel en al vergeten. Ue geleerde Dharmapala, een beroemde naam

in de kerkgeschiedenis, was een Mahayanist. Wat de Sthawira's van

Ceilon betreft, vindt men onder hen eene groote verscheidenheid van

namen; de minsten gaan uit oji dewa, akara, enz. Dat de uitgang

dewa niets kenmerkends heeft, bewijst de naam van Winitadewa zelven,

aan wien de lijst, in do tabel gegeven, wordt toegeschreven. Doch genoeg,

en meer dan dat, om te toonen dat het geheele stelsel naar niets lijkt

en in geen enkel opzicht eenig vertrouwen verdient. [Iet schijnt zóó

ontstaan te zijn, dat men enk(!le beroemde namen van personen wier

secte bekend was bijeengenomen en liet toevallige tot regel verheven

heeft. Bijv. de theoretische stamvader der Sarwastiwiidins draagt den

naam van Bahula of Hahula-Bhadra; dus werd bliadia als kemnrikrnd

voor de secte aangenomen, hoewel de Ginote brabmaaii Kabuki-lÜiaiba,

liij zij eene fictie of niet, als Mahayanist voorgesteld woriil. De bekende

' Voy. Jes PM. I, 123; II, 2'JI.
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Gunapi'ahli;! was toevalligerwijs ook prn .SarsvAstiwadin ;
' zoo kon jirabha

onder de kenmerkende uitgangen wniilcn opgenomen.

Aangaande de getalssterkte der onde secten bezitten wij eenige niet te

versmaden gegevens, doch uit een tijd toen de Crawaka's reeds door de

Mahayanisten overvleugeld waren. Uit de cijfers welke in het Leven en

de Gedenkschriften van Hiuen Thsang opgeteekend staan volgt dat in

't eigenlijke Hindustan, in geheel Westelijk en een deel van 't Oostelijke

Indië de Sammitiya's vei'reweg de talrijksten waren. In Millawa waren

er 20 duizend; in Walabhi 6 duizend; in Sindh 10 duizend; in 't land

van Benares 3 duizend ; evenveel in Waigakha ; in Hiranyaparvvata 4 duizend.

Kortom de Sammitiya's telden nagenoeg 60 duizend , terwijl de naast op

hen volgenden, de Sthawira's, die vooral in Samatata, Kalinga, Drawiijaland,

Bharoch en Suratte vertegenwoordigd waren, nog niet het cijfer van

16 duizend bereikten. Van de Sarwastiwadins worden niet meer dan

2 duizend in Hiranyaparwata en een honderdtal in Guzerate opgegeven,

hoewel zij buiten Indië nog talrijker waren; zoo waren er bijv. in

Kashgar 10 duizend; in Kuche 5 duizend; in Oki-ni 2 duizend. Volstrekt onbe-

duidend waren de Mahifasaka's , Kacyapiya's, Dharmagupta's en Mahas^n-

ghika's, alle te Udyana. Eenige tientallen van de laatsten leefden er in

een deel van Tocliaristan. Lokottarawiidins worden door Hiuen Thsanc

in Indië niet vermeld ; eenige duizenden liunner waren er echter in Bamian.

Op verschillende plaatsen wordt in liet algemeen opgegeven tot welke

der twee partijen de geestelijken behooren, zonder nadere aanduiding der

bijzondere secte. Zelfs indien men al i\q Hinayanisten , wier secte onbe-

paald gelaten wordt, tegenover de Sammitiya's in de schaal legt, behouden

deze laatsten nog het overwicht.

De opgaven van den Chineeschen pelgrim zijn uit den aard dei- zaak

onvolledig , zelfs voor de zevende eeuw. Ter beoordeeling van vroegere

toestanden leveren ze in 't geheel niets. Wat er van Fa Hian voor den

staat der secten te leeren valt, is bij andere gelegenheden medegedeeld.

' Voy. des Pèl. B. II, 220.
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De opschriften, beeldhouwwerken en teekeningen in de rotstempeli; en

andere heiUgdommen bevatten eenigc bruikbare gegevens, wier waarde

eerst dan ten volle zal kunnen geschat worden wanneer men stelselmatig

zal onderzocht hebben welke sectekennierken ze vertoonen. De heilig-

dommen van Karli, Nasik en Amrawati behoorden, zooals wij gezien

hebben, aan eene of andere afdeeling der Mahasanghika's. Aan welke

secte of secten de kloosters en tempels te Ajanta oorspronkelijk behoorden,

is niet bekend; in lateren tijd heerschten er de Mahav'anisten , hetgeen

men moet opmaken uit de afbeeldingen van den Bodhisatwa Padmapani,

of Awalokitefwara, en van Maiij ughosha. ' Van den Sti^ipa te Bharhut

durven w-e niets met zekerheiil zeggen. De formule siiciddnam, zuivere

gift, gift uit een rein hart. welke onder de daar ontdekte opschriften

meermalen voorkomt, keert ook lerug te Amrawati, - doch zoolang het

niet van elders gebleken Is dat deze formule aan zekere secten bijzonder

eigen is, mag men er geen gevolgtrekkingen aan vastknoopen. De heilig-

dommen te .Silnkafya stonden onder de hoeile van de Sanimitiya's, de

eenigste secte welke in die streek vermeld wordt. Ook te Crüwasti waren

er in de zevende eeuw slechts Sammitiya's on wel in zeer kleinen getale.

Diuir reeds ten tijde van Fa Hian de ware religie er schier verdwenen

was, zou het mogelijk wezen dat er weleer kloosters van venschillende

secten bestaan, hadden. Tot welke secte de monniken van Sanchi be-

hoorden, is ten eenenmale onbekend; in het bovenvermelde opschrift uit

den tijd der Gupta's wordt van de daar wonemlo broeders gesproken als

van de Arya-Sangha , de Congregatie der Kerwaardeu , of de eerwaarde

Congregatie, zonder meer. Nu weten wij uit de kerkgeschiedenis dat

Mahendra, de apostel van Ceiion , zijne luchlrcis (indciiKun van uil ln't

heiligdom, hetwelk zijne moeder liij liliilsa gesticht liad, en indicm het

va.st.stond dat de eerste geloofspredikers op lu't eiland uil hri klooster van

Bhilsa of Sanchi afkomstig waren, zou men recht helihen te onderstellen

• Zie Burgess Archaeol. Surv. of W. India N". 9, \>. ii, 03, 04.

' Bijv. l!iirf.'e»3 Archacol. Surv. of S. Indin N». '.i ,
\t. ii'.) , 11.
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(lat de monniken van het moederklooster Sthawira's waren. Onder de

gegeven omstandigheden is het echter geraden zich niet aan vermoedens

te wagen en de uitkomsten van nader onderzoek af te wacliten.

In werkzaamheid en ijver om het geloof voort te planten schijnen de

twee hoofdafdeelingen , Sthawirawadins en Mahasanghika's, met elkander

gelijk te hebben gestaan. Ook hebben beide zich verdienstelijk gemaakt

ten opzichte der gewijde kunst, en de Mahasanghika's niet het minste, want

de heiligdommen van Kurli, Nasik en Amrawati doen voor de gewrochten

der rechtgeloovigen niet onder, zoo zij die niet overtreffen. Het is niet

meer dan billijk, aan alle secten , orthodoxe of niet, de eer te geven die

hun toekomt, eii zoo wij in de voorafgaande bladzijden niet daarin ge-

slaagd zijn, dan is het niet ten gevolge van onwil, maar uit gebrek aan

de noodige bescheiden.



Bladwijzer van eigennamen en kunsttermen.

A.

AbMswara's, 293.

Abhaya (prins van Magailha), lï23,

vgg. — (koning van Cuilon) , II
,

i 36.— (Amanda-Gilmani). II, 343.—
(zie Dushta-Gamani). — (Megha-

warna), II, 374, 376. — (Watta-

Gamani), II, 336, vgg.

Abhayagiri, II, 54. 219. 337, vgg.

37.5. 378, vgg.

Abhayagirianen (secte op Ceilon), II,

379, vg. 443.

Abhaya-Ruja, II, 425.

Abhibhü, 205.

Abhidharma, 283. 332, vgg. II, 243.

269. 282, vg. — ile 7 verhande-

lingen 284, 361.

Abhidharrna-Kosha, 11, 414.

Abhidharma-Pitaka, 74. 283. II, 149.

243. 335. 341. — niet erkend dooi-

de Sautrantika's, 363. 395. — gods-

dienstig vereerd, 404.

Abhidharma-Wibhasha , II, 361. 364.

adhijha, 297.

dcdrya of karmucdnja. II, 57.

Acirawati; zie Ajirawati.

Afoka (Dharma-Apoka), 215. 249, vgg.

264. 270. 445. II, 43, vg. 152.

227 vg. 264, vg. 280, vgg. — ge-

schiedenis zijner regeering, 29(), vgg.

Acokahof (klooster), II, 280, vgg. 305.

336.

arubha, 3()9.

Apwaghosha. II, 371, vg. 401.

Afwajit (een der Vijven), 57. 84. 92. 1 70.

Acwayuja of Apwina (maand), 96. II,

41. 210. e. e.

Afwins (de), 103, 254.

Acyuta (koopman) , 1 1 0. — (asceet)

,

310. 317.

Acyuta's (de), 294.

Adamspiek, 270. II, 182.

Adbhiita-dliarma (Abbhuta-dhamma), II,

343. 370.

Addhayoga, II, 42. 50. 147.

ndhikarnnarcünatha, II, 71; vgl. 110.

adhijdtinika, 352.

Adhoganga, II, 251.

Adibuddha, 274, vg. 286. II, 139. vg.

424.

Agama's (de vier), II, 370.

Aggalawa, 165.

Agnibrahman, II, 305.

Agnika's, II, 14. 26.

Agnishwitta's (de), 291.

Agrabodhl, II, 384.

ahinsd, 15.

' Titels van gcraailplccgde Hurkcri en namen van aangehaaWe schrijvers zijn in de lijst niet

opgenomen. Naar de nnntcekcninfcen wordt slechte hij uitzondering verwezen.
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Aipwarika's (de), 274; hun stelsel, II,

423.

Ajanta, II, 44. 177, vg. 356. 455.

AjMagatru, 128. 135. 178, vgg. 230.

II, 157, vg. 182. 228, vgg.

Ajirawati, 115.

Ajita (een monnik), II, 257.

Ajita Kecakambala (Kesakambali), 143.

Ajiwaka of Ajiwika, 14. 82.113.229.

II, 0. 37. 44. 310.

Akaganantya, 294.

Akanishtha's (de), 293. — liun hemel,

II, 140.

Akincanya, 294.

Akshobhya (Dhyani-Buddha) , 323. II,

^
172, vg.

Alakamandd, 224.

Alara; zie Anlla.

Alawaka, 165, vgg.

Alawi; zie Atawi.

dlaya, II, 392.

Allakappa, 231.

Amanda-Gamani; zie Abhaya.

Amara, 446, vg. 450.

Amara-Malla, II, 425.

Ambapalï of Ambapalika; zie Amrapall.

Amitabha (^Dhyani-Buddlia), of Amitayu,

323. II, 172, vgg.

Amittatapa, 309, vg. 317.

Amoghabhüti , II, 429.

Amoghasiddha (Dhyani-Buddha), 117.

323. II, 172, vg.

Ami'apali of Amrapalika, 123, vg. 135.

209, vgg.

Amrawati, II, 155. 356. 429. 442. 455.

Amiayashtika, 203. II, 235.

Amita, 243. 245.

Amrtodana, 37. 73. 117, vg. 243. 245.

Anagamin, 103. 106. 149. 297.320.—

gekenschetst, 384.

Ananda, 25. 73. 117, vgg. 133, vgg.

140, vgg. 157. 163. 172. 201, vgg.

265. 327. II, 118, vg. — zijn rol

bij 'tl"'" concilie, 233, vgg. —
plaats in de leeraarreeks, 269.

Anangalekha, II, 433.

Anantanaya (gedeelte van 't Abhi-

dharma-P.), 74.

Anantanemi , 25.

Anüthapindada; zie 't volgende.

Anathapindika, 106, vgg. 145. 17.5, vg.

215. II, 41. e. e.

Anawama (rivier), 50.

Anawamadarfin (een Biiddha), 320.

Anawatapta (meer), 21. 79. 147. 152.

II, 298. — (een Naga), II, 188.

Anfuwarman, II, 433, vg.

Andhakawinda, 115.

Andhra-Iand, II, 433. Vgl. Dhana-

kataka.

anga (onderdeel der H. Schrift), II,

343. 365, vgg.

Anga-land, 97. 175.

Angulimala, 172, vg.

Angulimali-Sütra, II, 409.

Animisha (-heiligdom), 74.

Aniruddha; zie Anuruddha.

Anula, II, 327, vg. 330.

Anüpa (prins), II, 301.

Anupama, 323.

Anupama, 53, n.

Anupiya of Anupya, 53. 117. 119,

vg. 178.

Anuradhapura, II, 54. 153. 182. 327.

331 , vgg. — keilvvergadering te

A. 386.

Anuruddha (Aniruddha), 52. 117, vgg.

159. 162. 176. 227, vgg. 317. II,

239. vg. e. e.

Anuruddha (koning van Magadha), II,

228, vg.

Apadilna of Awadana, II, 342. 368. e. e.

Apara-Qaila's (secte), II, 394. Zie ook

Aanh., en vgl. Awara-gilii.
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Apara-Rujagii-ika's (secte), II, 442.

Apariiiiniiita-Warawartins (ilo). 201.

appamaniia . ')(S9.

Api-amanabha's (de),
)

Apramanacubha's (de),
|

Arala Kalama (Kalapa), 55, vg. 80.

219. 241, vg.

Aranemi, 117.

Arati (dochter des Duivels), 70. 78.

Arawilla. II, 273, vg.

Arbuda (hel). 298.

Ardra (gesternte) , 241 , vg.

Argalapura. II, 252.

Arhat, i)ansim; rang in 't wereldstel-

sel, 294 ; kenmerkende eigenschappen,

296. vgg. — is een heilige van den

hoogsten gi-aad, 320: 384; — twee

soorten, 388.

Anshta, II, 329. 331. 334.

Arthadarpin (een Buddha), 320.

Arüpawacara, 291. 351.

drya, 13, 296. e. c. — titel van

heiligen van hoogei'en of lageren

graad, 385, vgg.

Arya-Dewa ; zie Dewa.

Asandhimitra , II, 316.

Asanga, II, 413, vgg.

Asafijna-satwa's (de), 293.

Asankhya (een), 330.

Asela, II, 268, n. 276. 334.

Ashadha (ge.sternte) ; Uttara-A. 49.

Ashadha (maand), 20. 22. 81. 84. II,

40. 209. 295. e. e.

ashtagila, 425.

Asita; zie Dewala.

As.saji = Afwajit.

Asura's; rang in 't w'ereldstelsel , 295.

Atapa's (de), 293.

Alawi , 164, vg.

atikrüntahhuwaniya , 386.

ütinan. 4, vgg. 337. 352.

Attha-kathi\, II, 336. 339. 382.

Awalokitepwara (Bodhisatwa). 324, vgg.

381. 400. 416. II, 171, vg. 404.

45.5. e. e. Vgl. PadraapAni.

Awantaka's (secte), II, 449.

Awanti, II, 251.

Awara-fila, II, 155.

Awatansaka (titel), II, 409.

awatdra, 19. 71. 91. 101. 234. 275. e. e.

(heen ika-dliarma's (de achttien), 272.

Awici (hel). 298. 303.

Awrha's (de), 293.

B.

Babhra. II, 200.

Bagh, II, 178.

Bahucruta's of Bahucnitiya's (secte);

zie Aanh.

Bahaputra(-heiligdom) , 21 2.

Bailwa(-dorp), 211, vg.

Balilditya of Baladitya, II, 431.

Balakalonakara, 159.

Bamboebosch (het), 120. 122. 136.

143. 168, vgg. 180. 197. 214. e. e.

Vgl. Wenuwana.

Bamian (stad), II, 100. 200. 221. e. e.

Bana, II, 432.

Baniaan (een Arhat), II, 30 i.

Baniaangrot, II, 239.

Baniaanhof (te Kapilawastu) , 162.

Barabar, II, 43. 192.

Bolvedere-zaal of -hal, 135, vgg. 214.

n, 240, vg. Vgl. Kütügara-gaia.

Benarcs, 85. 97. 130 e. e. — is eene

der 6 voorname steden, 224.

Berar, II, 400.

Bhadanta (titel), II, 402; vgl. 415.

Bhaddiya; zie Bhadrika.

Bhadra (een leek), 208. — (een koning),

243. — (een monnik). II, 291, vg.

BhadriVwa's (de), 290.

Bhadrakalpa, 19. 246. 253. 331.

Bhadrapada (maand), II, 295.
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Bhadra-sala , II, 325.

Bhadrasena, II, '230.

Bhadrawargiya's (de), 86.

Bhadrawatika , 131, vg.

Bhadraytlnika's ofBhadrayaniya's (secle);

zie Aanh.

Bhadrika (een Cakya), 52. 118, vg. —
(een der Vijven), 57. 84.

Bhagawat (titel), 235.

Blirtglrathi, 149.

Bhallika, 75. 79, vg. II, 127. 215.

Bh&ndagrama, 214.

Bhanduka, II, 325.

Bliaradvvaja (een der Zeven Wijzen), 245.

Bliaradviaja; zie Pindola-Bh. — (een

brahmaan), 161. — (een zoon van

Karnika), 243, vg.

Bharatawarsha. 290.

Bharga's (land der), 156.

Bharhut, 107. 247. 256. 321, vg. IL

127. 148. 157, vg. 179, vgg. 190. 357.

Bhata, 216.

bhautika, 352.

bhuwand , 369.

Bhawawiweka of Bhawya, II, 414. 416.

Bhesakalawana , 156.

bhikshu, II, 5. 13. 68. 124. —
dranyaka-bh. , II, 18.

Bhilsa," II, 357. 455. Vgl. Sanchi.

Bhoga-grania en -nagara, 214. 216.

Bhoja, 28.

Bhrgu, 118. 158.

Bihar, II, 43.

Bimbisara, 25. 53, vgg. 83. 88, vgg.

12.3. 128, vgg. 14.5. 169. 182. 191,

vg. II, 7. 21, vgg. 158. 230.

Bindusara, II, 228. 297. 300.

bodhapakshika ; zie liodhij).

Bodhi (boom), 25, vg. 75. II, 48.

182. 316. e. e. — overplanting

naar Ceilon 331. — (wijsheid),

I, 276. 301.

Bodhimanda (de), II, 180.

&oc^/j*/jafcs/«'A;a-eigenschappen (tie 37)

,

301, vgg. 412. 414.

Bodhisatwa, 19, vgg. e. e. — kaï'akter

en eigenaardigheden van een B.,

299, vgg. — (eeretitel van geeste-

Hjken), II, 301. 396. e. e.

Bodhi.satwa's (zonen van Dhyani-Bud-

dha's), 324.

Bodlii^atwa-wandel , 319.

bodliyangas (de zeven), 302. 415.

Vgl. sambodhyanga.

Boom (flguur), II, 194, vgg.

brahma (het), 7. 13. 336.

Brahma (de god), 61. 67. 80. 227.

281. 292. II, 1.51. 162, vgg. e. e.

Brahma's (de) ; hun rang in 't wereld-

stelsel, 294.

brahmacarin, II, 2, vgg. 20. 27.

Brahmadatta, 25.

Brahma- hemel, 291. 294. 377.

Brahma-parishadya's (de)
) ^^^^ ^,.^

Brahma-purohita's » j

brahna-wihdra, 370. 393.

Brhadratha, II, 347. 349.

Brhaspati, 118. 245. 279. 327. II,

270. e. e.

Brhatphala's (de); zie Wehapphala's.

Buddha, passim. — Zijne legende;

zie inhoudsopgave. — uiterlijke ken-

merken, 266. vgg. — geestelijke

eigenschappen, 270, vgg. — ge-

schiedenis zijner tanden, II, 129, vgg.

Buddha's (de) ; hun rang in 't vvei-eld-

stelsel. 294. — de 24 Buddha's,

19. 320; hun boomen, 321. — de

7 laatste of Manushi-Buddha's, 321,

vgg. II, 139.

Buddhadasa, II, 381. 414.

Buddhadewa, II. 403.

Buddhaghosha, II, 340. 382. e. e.

Buddhagupta, II, 431.
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Buddhamiti-a. II. 430.

budclhdnfarain, G4, n.

Buddhapalita, II, 401. 414. ilG.

Buddha-Wansa (geschrift), II, 'M2.

Buli's (de), 231.

gacanl<a. II, 432, vg.

raikshya (-voorschriften), 11, 71. —
behandeld, 105, vgg. Vgl. sekhiya.

Caitika's (secte) , II, 429. Zie ook Aaiih.

Caitra (maand). 11. t209.

caitta, 352.

caitya; beteekenis II, 1.3!) , vgg.

gaka's (de), 247. Vgl. Skythen.

Caka-jaartelling. II, 359.

Cakala, II, 350. 352. Vgl. Sagala.

gdki (eene brahmanin), 55.

Cakra = Indra, 53.

Cakraditya, II. 431.

Caki-a-waitin, 22. 177. 217. — Zijn

kenmerken, 267.

Ciikya; geslachtsnaam van den Buddha .

247. 274.

Cèkya's (de). 20. :{(). 32. 34. vgg.

56. e. e. — hun pi'iviiegie. II. 2li.

CTikyasri. II. 436.

gakyamuni, 247. 275. 310. 11. 145.

180. — een schijnge.stalto, 393.

Cakyasinha. 247.

gilifüka, II. 347. 349.

Célliya (?), 162. 170.

Camasa, II, 302.

Qamatha, 388, vg.

Campi, 122. 195. II, 300. — is eene

der 6 voorname steden, I, 224.

gdnavvilsa. Qönawasika of ganawüsin,

216. II, 138. 200. 246. 251, vgg.

265. 270. Vgl. Sambhiita.

Cankhika, II. 301.

C'andawaiji, II. 266 . vg. 278.

Can.ha (een Alf). 104. — C. of Can-

dia Gomin (een geleerde). 11. \\\.

416.

Candragupta (de Maurya) , II. 228.

266. 279. 297. — (de Guiita). 11,

430.

Cankara, II. 418. vg. 435.

gankarapati, II, 428, vg.

Cankuna, II. 437.

Capiila (-heiligdom), 212. vg.

Cara of Garu, 242, vg.

Caraka's, II, 1.

garawati (klooster). II, 272.

CariiMitia. 92. 103. 105. 152. 176.

180. vgg. 204. 215. 317. II. 137.

208. 283. 364. e. e.

car 'tra's, II, 129.

gürtrika (-relieken). II, 125.

Cariya-Pitaka , II, 342.

Carumat, 243.

Carwaka's, 278. Vgl. Lokayata's.

gatanika. 25.

Cedi (-land), 304. 310.

Cetiya, 242. — berg op Ceilon, II,

329. 333. 383.

Chanda of Chandaka, 25, 38, vgg.

47. vgg. 57. 137.

Channa. zie Chanda. — (een monnik).

11, 118. vg.

Civuiiaga, II, 228, vgg.

Cikhandin. 79.

gikhin (al. Bi-ahma), 293. — een Bud-

dha, 110. 265. 320, vgg.

QÏkshdpada's (de tien). 424.

gilahhadra. II, 55. 414. 416.

gililditya, II, 45. 134. 221, vgg. 431,

vgg. Vgl. Harsha.

gilakala, II, 384.

Cinca, 155, vg. 317.

gincapfi-bosch, 214. 216.

gUawana ; zie Kouden Bosch.

CitragujUa. 11 . 335.

citta . 351 , vg.
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giwa, II, 292, vg. e. e.

ctwara en tri-ciwara, II, 35.

gobhita (een Buddha), 320, vg.

Cola (land en volk), II, 433.

qramana, II, I. 13, vg. 20. 304.

(nunanera . II, 3. 21. 27.

grdicaka, 3fl0.

Qi-ilwaka's (al. Hinayanisten) , 11,392,

vgg. 404.

grawana (maand), 96. II, 41, 209. e. e.

Crawasti, 18. 25. 106. vgg. 122.

142, e. e. — het mirakel van g.

,

•14- 172, 455.

eune der 6 voorname steden, 224.

grenika (of grenya) = Seniya, 123.

133.

grimati (liwaka's zuster), 168. — als

godin, 256; vgl. Sirima.

grinagara, II, 433.

grlparwata, II, 401.

gri-Saraha, II, 399.

griwatsa (figuur), 269. II, 192, n.

grona-kotiwinga , 176. II, 138.

gruta-winf.atikoti; verbastering van 't

vorige, II, 138.

gubha (koning van Ceilon), II. 344, vg.

gubha (-klooster), II. 344.

gubhakrtsna'sofSubhakinna's (de). 293.

guddha, 245.

Cuddhaniwasa's (de) , 294.

guddhodana, 20. 25, vgg. 58. 95,

vgg. 117, vg. 137, vgg. 243. 245.

317. e. e.

gukla, 245.

guklodaua, 117, vg. 243. 245.

gukrodana, 243.

Culla-Wagga; boek van den canon,

II, 363.

Cunda (de smid), 217, vgg. — (een

geestelijke). II, 240.

gunga (-dynnstie) , II , 347 . vgg.

giira, II, 372.

D.

Dafabala; eigenschap dei' Buddlia's, 271.

II, 359.

Dafabliümipwara (boek), II, 406. 408.

dagai^tla (de Tien Geboden), 424. II, 27.

Daparatha (de Maurya) , II, 43. 347.

Dagobs (beschrijving van enkele) , II
,

176. Vgl. dhdtiKjarbha.

Dakshayani, II, 410.

Dambal, II, 435.

Dambulu, II, 148.

Dandapani (een g.akya), 35, vgg.

Dantapura, II, 129.

Dasaka, II, 206, vg.

Dewa of Arya Dewa, II, 371. 374,

vg. 401, vg.

Dewa's (de 33), 291; hun rang in 't

wereldstelsel, 294.

Dewacarman, II, 453.

Dewadatta, 37. 117, vgg. 138. 178,

vgg. 257. II, 59. 61.

Dewahrada, 23. 25. 137.

Dewala, bijgenaamd Asita of K;11a, 25.

27. 58. II, 188.

Dewilnampriya (een bijnaam), 256. II,

290. 308. 347.

Dewanampriya-Tishya, II, 51. 136.

325, vgg.

dhamma ; zie dharma.

Dhammapada (boek van den canon),

II, 342.

Dhanakataka, II, 433. 443.

Dhananjara, 111.

Dhanika (pottebakkerszoon) , II , 234. —
een prins, 301.

Dharani's, 398. vgg. II, 392. 410.

dharma, 11, en voorts passim; be-

teekenissen van 't woord, 280 ; is een

van de Drie Kleinooden, 281, vgg. —
beteekenis van den term in de edicten

van Piyadassi , II , 309.
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dharmacakra of rad van den dli.. 81;

afbeelding er van, II. 190.

Dharmadarfin (een Buddha), 320.

Dharmafruptaka's (secte), II, 398. 444.

Dharmakaya. 278. 325. II, 396.

Dliannakhti. II. 418, vgg. 435.

dharmulokamukha's (de honderd-aclit).

•40.5 . vgg.

ühai'inapala; zie Maha-Dharmapala. —
een geleerde. II. 414. vgg.

Dharmavaksliita. II. 287, vg. — de

Griek. II, 287, vg. — een berg,

II, 382.

Dharmaraja, 275, 281. 283.

Dharmarucika's (de), II, 337. 375.

383. 443.

Dharmasenapati , 92.

Dhai-niatiata. II. 403.

Dhanna-Uttanka"s of -Uttaiïya's (secte)

;

zie Aanh.

Dliarma-Wiwardhana , II, 317.

Dliarmika. II, 372.

dltatiKjarhha; beteekenis, II, 141, vg.

Dhatusena. II. 383.

Dhautodana. 243.

Dhitika, 215. II, 2G3. 270. 272.

dliulCuKja of dhüühifja, II, 14, vgg.

27. 270.

dlujdna, 292. 375, vgg. 394. — in

de cosmologie, 292.

Dhyani-Buddha's (de), 274. 323. II,

139. vg. 172, vgg.

Dhwaja, 28.

Didda, II. 437, vg.

Digamliara's, 14. 94. Vgl. Naaktloopers.

Dignaga, II, 414, vg. 448.

Dipili of Diwidi (fee.st), II, 210.

Dipankara (een Buddha), 102. 320, vg.

Dirgha-Surnanas . II. 334.

DoKijnberg (de), 15ü.

Dniwida (-land), II, 433.

Droiia (<!en bralimaan), 231.

Drona. 245.

Droiiodana, 117. 245.

Durdharsha- en D. Kala; zie Acvvagliosha.

Durga, II, 402. 410. e. e.

Dui'lai)ha-wardliana, II, 433.

Dushta-Gamani (G. de Slechte). II, i:iü.

149. 153. 289. 334, vgg.^ Do

E.

Ekawyawaharika's (^secte) ; zie Aanh.

Elapatra, II. 188.

Elara, II. 334.

F.

Fa-Hian, 325. II, 149. e. e. — zijn

verblijf op Ceilon, 381; zijn bevin-

dingen in Indië, 404, vgg.

e.

Gaggara (vijver), 122.

Gambhlraeila, II, 302.

Gandaka, 149, vg.

Ganda-Wyuha (boek), II. 407.

Gandhamadana. 121. 150.

Giindhara (land), 231. II, 129. 131.

150. 199. 371. 418. e. e.

Gandharwa's; hun rang in 't wereld-

.stelsel, 294.

Ganeya, II, 400. 428.

Gardabha, 16ü.

Garga-vijver, 122.

Garuda's; liun rang in 't wereldstelsel,

295.

Gatha (een atiga dor II. Schrift), II,

343. 307.

Gauda, II, 435.

Gautama (een wetgever), II, 40. —
De Buddha zoo genoemd, 19. 55.

57, vgg. 82, vg. 112. 146. 148.

192, vgg. e. e. — Oorsprong en

beteekenis van het woord, 245.
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Gaiitaiiia-iKvara, en -tirtha, '207.

Gautami (de matrone), 30. 32. 52.

140, vgg. 194. II, 237. — (de

Smalle), I, 42.

Gawainpati, 8.5, vg. II, 238.

Gaya. 57. 03. 82. II, 171. e. e. —
voorname bedevaartsplaats, 185.

Gayai,'iras of Gaya5ir.slia(berg), 87. 188.

240, vg.

Geitenhoeders baniaan (de), 74, vgg.

213.

Geya of Geyya (een anga der H. Schrift),

II, 343. 366. 412.

Gliatikai-a, 51. 62.

Glioshaka of Goshaka, II, 403.

Ghoshawata- of Ghoshita-hof, 157. 178.

Gierentop(berg), 184. 194. 201. 215.

II, 6. 49. 407. Vgl. Grdhrakiita.

Giiijaka, II, 306.

Girika, II, 306.

Giriiiiekhala, 66. 69, vg.

Giriwraja, II, 267.

Gogaliputra Maskarin, 143.

Godana (werelddeel), 289.

Godhi, 37. 118.

Gokulika's (secte); zie Aanh.

Gopa, 35, vgg. 52. 73.

Gopala (legende van), II, 201, vg.

Gosala Makkhali; zie Gofalipiitra.

Gotama, 245, vg.

Gotrabhii, 387, vg.

Grdhrakiita; zie Gierentop.

Groeten Bosch (klooster te), 135. 137,

vgg. 213. II, 259. Vgl. Mahawana.

Grootmunster ; zie Maha-wihara.

Guhafiwa, II, 129, vg.

(/iinadhara, 45.

Gunamati, II, 414. 416.

Gunaprabha, II, 414, vg.

Gupta, 43. 198.

Giipta's (stamhuis der), II, 430.

Gymnosophisten. 113. 143.

H.

Haarbosvang (heiligdom). 51.

Hahawa (hel), 298.

Haimawata's (secte); zie Aanh.

Hanenhof, 194. II, 321. 350. Vgl.

Kidvkutarama.

Hanenpoot-berg, II, 244. Vgl. Kukku-

tapada.

Harsha; zie Qiladitya. — H. of Qri-

Harsha, koning van Kashmir, II,

437, vg.

Hematala, II, 132.

Hellen (soorten en namen van), 298.

Hertenpark, bij Benares, 60. 81. 241.

II, 55. 166. e. e. — bij Bhesaka-

lawana, I, 156.

Hidda, II, 134.

Hinayana, II, 222, vgg. — geken-

schetst, 391. 395, vgg.

Hiranyaparvi'ata, II, 454.

Hiranyawati, 214, 216, vg. 221.

Hiuen Thsang, 248, vg. 325. e. e.

—

zijn zegepraal te Kanauj, II, 222, vgg.

432; staat der religie tijdens zijn

verblijf in Indië, 417, vgg. 433.

Holaka of HoH (feest), II, 212.

Huhawa (hel), 298.

Hulunta, 215. II, 275.

Hushkapura, II, 437.

Huwishka, II, 426.

Ipwara = giwa, II, 290.

Iddhiva of Ittiya, II, 325.

Ikshwaku, 243. — mukha, ib.

Indra, 41. 51. 53. 61. 67. 79. 227.

309. 314, vgg. II, 137. 155. e. e.

Vgl. gakra.

Indragupta, II, 335.

Itiwrttika, Itiwnttaka of Ityukta, II,

.342, vg. 368, vg.
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Jaina's(gezinte), 14. 94. 111. 113. 14:1.

428. e. e. — op Ceilon, II, 339. 427.

.lalandhava, II, 350. 360.

Jiilin, 304, vgg.

Jambudwipa, 20. 2.31.243.264.289,

vg. e. e.

Janapada-kalyani, 104. 120.

Jana-wÈisabha of -wrshabha, 192.

Jeta (prins), 107.

Jetawana (bij ^rawasti), 107, vgg.

146, vgg. 160. 162. 166, vgg. 197.

II, 248 e. e. — (klooster op Ceilon),

II, 155. 375. .379, vg. 384.

Jetawanisten of Jetawaniya's (secte op

Ceilon). II, 379. 443. 448, vg.

Jina, 82. 217.

Jinarshabha, 196, n. Vgl. Janaw^-sabha.

.liwaka, 122, vgg. 168. 193. 195. II,

21. vg. 235.

Jnunakara-Gupta, II, 436.

Jnatipiitra, 143. Vgl. Nataputta.

Jüjaka. 309, vgg. 317.

Jyaishtha (maand), II, 295.

K
Kafyapa (een der 7 Wijzen), 245.

Kdryapa of Kacyapa (een der 7 Ruddlia's),

51. 102. 110. 243. 320, vgg. Il,

l:!7. 174. 179. 187. 200. 330.—
Dacabala-K. . 193. Vgl. WAshpa. —
K. van Uruwilwa, 86. 88, vg. II,

14. — K. van Gaya, 80.11,14.—

K. van de nvier (Nadi-K.) 86. II,

14. — K. de Groote. 94. 105. 121.

170. 21.5. 229, vg. II, 138. 189; als

vooi-zitter van 'tl"" concilie, 232,

vgg. 262; als stamvader van secten,

449. — K. de jongere, II, 237. —
K. koning van Ceilon, II, 383. —
n

K., een geestelijke van Ceilon, II,

386. — Pürana-K. 94. 143, vgg.

192. 225. II, 272. 353.

Kapyapiya's of Kayyapika's (secte), II,

15. 398. Zie ook Aanh.

Kadphises. Il, 193.

Kailasa, II, 428. e. e.

Kakandaka, II, 247.

Kakuda (een leek), 208. — K. Katyïi-

yana. 143.

Kakudha Kolyaputra. 177, vg.

Kakusandha (al. Krakucchanda), 320,

vgg. II, 180. 200. 330.

Kakutstha, 219, vg.

Kèla, broeder van Prasenajit, 148,

vgg. — K. of Kalika, vorst dor onder-

wereld, 64. 66, vg. II, 299.

Kala-Afoka, II, 228, vgg. 259, vg.

264, vg.

Kala-Sumanas , II, 334.

Kala-Udayin (Kalodayin) ; zie Udayin.

Kalandaka-niv^'apa of -niwasa, 120.

Kalasiitra (hel), 298.

Kalika, opvolger van Dhitika, 215.

Kalinga, 231. 305. II, 129. 192.314,

vg. 388. 433. e. e.

Kalinga (een leek), 208.

Kali-yuga, 246. 253.

kalpa (tijdperk). 329, vgg.

Kalyina, 242, vg.

Kamawacara , 290, vg. 351.

Kafici, II, 414, vg. 433.

Kandy, II, 131.

Kanijanu of Kanirajann Tishya, II, 344.

Kanakamuni ; zie Konagamana.

Kanauj, II, 128. 132. 134. 171.221.

432. e. e.

Kani.shka, II, 150. 152. 165. 273.

351, vgg. .358, vgg. .391. 420.—
Concilie onder hem, 360. vgg.

Kantaka, Kanthaka of Kaïithaka (ros),

25. 44. 47.
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Kapaüka's of Kapaladliarins, II, 19.

Kapiga, II, 134. 171. 175. 198. 221. e. e.

Kapila (een ininistei'), II, 373.

Kapilabhadra , 194.

Kapilasthana, II, 185.

Kapilawastu, 20. 23. 25, vgg. 56. 73.

97, vgg. 117. 198, vgg. 231. e. e.

Ligging 248, vgg. II, 272; bede-

vaartplaats 185.

Kapota-sangharama (d.i. Duivenklooster),

II, 171; vgl. 178, n.

Kappina de Groote, II, 48, vg. 208.

Karandaka-niwapa ; zie Kalandaka-N.

Karanda-Wyiiha (boek) 381. II, 408.

Karli, II, 148. 176. 357. 427.429. 455.

karma (het), 9. II, 424; de theorie

er van, 1, 358, vgg.

karmasthdna, 393, vgg. II, 420, vg.

karmaivdda, 429.

Karmika's (stelsel der), II, 424.

Karna-Suwarna, II, 432, vg.

Karnika, 243.

Karttika (maand), 90. II. 40. 92. 209.

295.

Karuna-Pundarika (boek), II, 409.

kdshdya, II, 36.

Kashmir, 215. II, 273, vgg. 290. e. e.—
kerkgeschiedenis 437, vg.

Kassapa; zie Kafvapa.

Katamoraga Tishyaka of Katamoraka,

186.

Katha-watthu (verhandeling), II, 282,

vg. 396.

Kathina, II, 36. 87. 210.

Katissabha, 208.

Katyayana, 176. II, 237. 364. — als

stamvader van secten, 449.

Kaueambi, 25. 117. 120. 132. 142.

157, vgg. 178. 180. II, 128. e. e. —
is eene der 6 voorname steden, I, 224.

Kaukkutapada's (secte), II, 444.

Kauinarabhrtya, 125. 127. 129. 134.

Kaundinya, bijgenaamd Ajiïata, 28, vg.

40. 57. 84. 176. 215. II, 240.

Vgl. Kondafina.

Kayya, II, 437.

Ketumala (werelddeel), 290.

khakkhara, II, 38.

Khandadewi's zoon of Kliaiidadrawya,

186. 194.

Khandagiri, II, 192. 194.

Khasa's (volk der), II, 302.

Khuddaka-Patha (boek), II, 342.

Ki-li-to, II, 132, vg.

Kimbila, 159.

klega, 309; de vijf k. 370.

Kleinooden (de Drie), 91. 191. 281,

vgg. II, 124. 304. 307. e. e. —
verworpen dooi' de Mahayanisten, 392.

Koc-ala of Kosala (-land), 110. 146.

199. II, 190. 433.

Kodya's; zie Kolya's.

Kokalika, 186, vgg.

Koli, 37.

Kolita, 92, n.

Kolya's (stam der), 37.136.231.249.

Konagamana (een Buddha), 110. 320,

vg. II, 179, vg. 200. 330. Vgl.

Kanakamuni.

Kondafina; zie Kaundinya. — Een

Buddha, 320.

Konkan, II, 433. 436. Konkanapura,

II, 200.

Koshtliila, Kotthika of Kotthita, 176.

II, 237.

Koti-berg, II, 382.

Kotigrama, 207, vgg.

Kouden Bosch (klooster te), 106.117.

Vgl. Qïtawana.

Kraai (Kaka), 132.

Krachten (de tien) , 271 , vgg. — (de

vijf), 302.

Krakucchanda; zie Kakusandha.

Krkin, 243.
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Krshna (Wishnu), 234, vgg. e. e.

Krshnajina, 304, vgg.

krirjdudda, 429.

Kiuinjuweel (-heiligdom), 51. II, 137.

Kshemagupta , II, 437.

Kubjarobliita . II. 240. 257. 263 (?).

Kuci-land, 216.

Kufinagara, Kusinara of Kucanagara,

214. 217. 219, vgg. 252. 11,153.

lüti. e. e. — bedevaartplaats, 185.

Kukkuta-berg, 431.

Kukkutapada, II, 138. Vgl. Hanenpoot-

berg.

Kukkutarama; zie Hanenhof.

Kukkutika's of Kukkulika's (secte), II,

444. 447.

Kulika, II, 428.

Kuniara (koning), II, 222.

Kumaralabdha of Kumaralabha , II
,

401. vgg.

Kimianla, II, 418, vg. 435.

Kumbhanda's; hun rang in 't wereld-

stelsel, 295.

Kunala, II, 317, vgg. 347.

Kundala-wana, II, 360.

Kuninda-land , II, 429.

Kusawaü, 224.

Kusinara; zie Kuginagara.

Kusumapuri, II, 264.

kütdgura, II, 139.

Kütèg-ira-fAla ; zie Bcivedere-zaal.

Kuwana, II, 360.

L.

Lakshana, 28.

Lakshmana
, II , 301

.

Lalitüditya , II, 437.

Lalita-Wistara (boek), II, 407.

Lambakarna's (de). II, 345.

Lanka , naam van (>;ilon , 290.

Lata, II, 437.

Lichawi's (de), 123. 210, vg. 230.

244. 429, II, 199.

Locana. II, 173.

Lohaprasada, II, 182. 335. 378, vg,

Lokantarika (hel), 289. 298.

Lokayata's of Lokayatika's , 278, vg.

370. II, .392. 424. Vgl. ülrwaka's.

Lokottara (mystiek gebied), 351.

Lokottarawadins (secte), 240, n. Zie

voorts Aanh.

Lumbini (vrouwennaam), '.M. — (boscli),

23. 2.5. 29. II, 272,

M,

madhuhhümika , 386.

Madhyade^a, 20. II, 427. 430. e. e.

Madhyama, II, 287, vg.

Madhyamika's (wijsgeerige school), 27.5.

vg. II, 395. 398, vgg.

Madhvantika, 21.5. II, 170.26.5.270.

273, vgg. 287.

Madri, 304, vgg.

Madura, II, 385.

Magadha, 5.3. 56. 89. 97. 123. 130.

133, vgg. 201. vgg. e. e.

Magha (koning), II, 388.

Mahü-Bheri (boek), II, 410.

Mahadewa (apostel), II, 287. — een

ketter, II, 290, vgg.; — een Stha-

wira , II , 336 ; naam van ^iwa

,

ib. e. e.

Mahil- Dharmapala (een koning), 1 03. 1 06.

Mahi\-Kala (vorst der onderwereld), 67.

Maha-Meghawahana, II, 192.

Maha-Mucala, 242.

Mahanaman (een Cükya) , 52. 1 1 7, vg.

IT)'' v"- 119 s". (een der

Vijven), 57, — (koning van Ccilon),

II, 381, vg.

Mahapadma (koning), 25. II, 246.

354. — (een Bodbisatwa), I, 156. —
(een hel), I, 299.
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mahdpuriisha, 53. 58.

Mulia-iaurawa (hel), '298.

Malia-sammata , '242.

Maha-samaya (boek), II, -410.

Maliasiinghika's (eene hoofdsecte) , II ,

'261, vg. 277. 394. 397, vg. 404,

vg. 427. Zie ook Aanh.

Mahasena, II, 375, vgg.

Mahastüpa uf Mahathüpa, II, 149. 153.

Mahatishya (monnik), II, 337. —
(vorst), II, 343.

MahaushaJha, 446.

Maha-Wagga ; boek van den canon. II.

363.

Maliawaipulya-Sütra, II, 410.

Mahawana; zie Groeten Bosch.

Mahawastu (boek), 319.394. 11,406;

vgl. 240, n.

Mahawihara of Grootmunster, op Ceilon,

92. II, 54. 227. 285. 3'28. 337,

vgg. 375, vgg. 397.

Mahawiharanen (secte), II, 284. 379.

443.

Mahawira, 14. II, 161.

Mahayana, 390. II, 34. 55. 222,

vgg. — gekenschetst, 392. 398,

vgg. — canon, 406, vgg.

Mahecwara (giwa). II, 290.

Mahendi-a (apostel van Ceilon), 251.

II, 51, vg. 137. 266. 273. 287.

289. 297. 303. 324, vgg. — zijn

standbeeld, 380. 383.

Mahifusaka's (secte), II, 398. 413.

Zie voorts Aanh.

Mahintale, II, 55.

Mahiyangana. II, 136.

Maisore, II, 287.

Maitreya, 292. 300. II, 170, vgg.

186, vg. 199. 382, vg. 413.

Makula (berg), 142.

Malawa. 11. 357. 433. e. e.

Malinl, 199.

Malla's (de), 53. 117. 122. 214. 225.

228, vgg. 244. e. e.

Mallika-Arjuna, II, 401.

Mamaki. Il, 173.

mdnatta, 11, 85. 116.

Mandhatar, 242, vg.

Mangala (een Bviddha), 320, vg.

Mangobosch, 193. 197.

MiinikirUa, II, 151. 156. vg.

Manjerika, 67.

Manjucri of Maiijughosha (Bodhisatwa),

326, vgg. II, 138. 171. vg. 184.

404. 409. 455.

Manjucri-Wikridita (boek), II, 409.

Manoratha, II, 354.

Mantrin. 28.

Manu, 280.

manwantara, 64, n.

Mara, 48, vgg. 66, vgg. 146. 162.

167. 172. 213. 236. e. e.

Margacira of Margagirsha (maand), II,

209. 295.

Maruta (Marunda), II, 290.

Mathara, 148.

Mathura, II, 55. 137. 161. 172.

208. e. e.

Maticitra en Matrceta, bijnamen van

Acwaghosha, II, 372.

Matrka's, II, 241.

Maudgalyayana (een der twee lioofil-

discipelen), 92. 103. 136. 144, vg.

151. 162. 176. 179, vgg. 215. II,

137. 160. 283. — (een koning van

Ceilon), 384.

Maurya's (stamhuis). 231. II, 347. e. e.

Maya, Maha-Maya of Dewi Maya, 20,

vgg. 59. 118. 248. 317. II, 178.

290.

Meghawana (op Ceilon), II, 328. 333.

Meghawarna (bijnaam van Abiiaya),

II, 375. — (een minister), 378. —
(een koning), 379.



r, 1. A 1) \v i.i / F, li.

Men;ii)iler. IT . 273. 352. v<r. Vd.

Milinda.

Mem, 200. vg. 289. II. l-ii. 290.

MijrAra: zie Mrgara.

Milinda. 354. vgg. 440. II. 19. 352.

Vgl. Menander.

Minara. II, 273.

MIssaka (berg). II. 320.

Mittanna. II. 330.

Moggallano; zie Maudgalyayana.

moLsha. 72. 302.

Moksha-pai'ishad. II, 221.

Mrgacira.s (gesternte), 242.

Mrgadawa; zie Hertenpark.

Mrga.lliara (al. Mrgara) . 110.

Mi'gara, 110, vgg.

Mrgara's moeder (Wicakha). 1 12. "143.

Mucala, 242.

Mucalinda, Mucilinda of Mutulinila.

75. 78. 242. II, 188.

Mudgara-Gomin , II. 428, vg.

ninrJra. 402.

mulda, 255. II. 3, ii.

mukli, 362. 428.

Mukunda Dewa Hariccandra. II. 438.

Miikutahandhana (lieiligdom), 229.

Muiida (koning). II, 228, vg.

Mutasiwa, II. 325. 334.

N.

Naaktlooper.s (monnikorde), 111. 143.

175. e. e.

Naam-en-vorm . 334; ontwikkeling der

tlu.'oiie. .33.5. vgg.

Mdiki of NiUika, 208 , vg.

Naga (mythisch wenen), 70. 78. e. e. —
geschiedenis van den Naga die mon-

nik werd . II , 21 , vg. — (een

koning van Ceilon), 343. — (een

kerkvader) , 35.5.

Nftga's; hun rang in 't wereldstelsel, 295.

Ni\gabodhi, II, 401.

Niiga-dassaka, II, 228, vg. 207.

Nagamiidra, II, 354.

Nagara of Nagarahara, II, 131. 134,

vg. 197, vg.

Nfigarjuna, II, 353. 372. 374, vg.

—

zijn leven en werken, 399, vgg.

Nagarjuni. II. 43. 347.

Nagasena. 354, vgg. 446. II, 18.

352, vgg.

Nahapdna, II. 427.

Nairanjana , 58 . vgg. 75.

naissarr/ika (-overtredingen) . II , 70

;

behandeld 86 , vgg. Vgl. nisi<a(](jiija.

Nakula's vader en moeder, 157.

Ni'dagiri, 131. 185, vg.

Nalaka, 27. Vgl. Naradatta.

Nalanda, 203, vg. II, 45, vg. 55. 222.

235. 374. 399.414, vgg. 429, vgg.

nümarüpam ; zie Naam-en-vorni.

Nanda (zoon van Cuildhodana), 104.

120, vgg. — (een koning van Ma-

gadha). II, 246. 354; vgl. Nandin.

Nanda's (de Negen), II, 228, vgg.

Nanda (eene non), 208, vg. — twee

nonnen van dien naam , II , 1 1 3.

Nandi (stier), II, 428.

Nandika (een monnik), 159.

Nandin (een koning van Magadha), II,

264. 354. Vgl. Nanda.

Nandyawarta (figuur), 269. II, 193.

Narada (een Buddlia), 320.

Naradatta, 25.

Narasinha, 101.

Narayana, 14,52,

Nasik, II, 350.

Nata, 215.

Nataputta; zie Jnatiputra.

Nawa-Sanghilrama ; zie Nieuwklooster.

Nüyaka of Mahü-nilyaka, II., 57.

Nemita, II, .301, vg.

Nepal, 249. 274. II, 33, vg. 148.

423. 425. e. e.

VK. 101. 1l8.234,vg.

455.
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Neranjan\; zie Nairanjana.

nibhvtn ; zie nirirrta.

Nidaiia (een anga ilerH. Schrift), II, 307.

niddna's (de), 338.

Niddesa, II, 342. 370.

Nieuwklooster (te Balkh), II, 134.

356. 434.

Nikata, '208.

Nikaya's (de), II, 370; vgl. 342, n.

Nirafijana = Nairanjana , 63,

Nirarbuda (liel), 298.

Nirgrantha (naam eener monnikorde),

44. 113. 143. 429. II. 6. De orde

beschermd door Afoka, 310. — oud-

tijds gevestigd op Ceilon, 338.

Nii'manarati's (de), 291.

Nirwana, 42. 147. e. e. — de theorie

er van ontwikkeld , 361 , vgg. —
tijdstip van 't N. van den laatsten

Buddha, 250, vgg.

Nirwana-fastra (boek), II, 408.

Nirwrti ; synoniem met Nirwana.

nirwrfa, 42.

nissaggiya ; zie naissargika.

nissdrana, II, 116.

niyama, 424.

Nüpura (?), 244.

0.

Orissa, 79. II, 348. 438, vg. e. e.

Oudhe, II, 128. 413. e. e.

2Mciitiya (-overtredingen), II, 70; be-

handeld 92 , vgg. Vgl. prayagciltika.

Padma (hel), 298. — (een Buddha), 320.

Padma (eene kluizenares) , 55.

Padmaka, II, 301.

Padmapani; zie Awalokitefwara.

padmdsatia, II, 164.

Padmawati, II, 317.

Padmottara (een Buddlia) , 320.

Pakudha; zie Kakuda.

Pakundaka, II, 268, n. 276. 338.

Vgl. Pandukabliaya.

Pala (-dynastie), II, 419. 423. 435.

450.

Pali (kerktaal), II, 339.

Pancaka, II, 274.

Pan-che-yu-sse , II, 220.

Pandara of Pandura, II, 173.

Pilndawa-rots, 54. 56.

Pó,ndu (een keizer), II, 129, vg.

Pandukabliaya, II, 338. Vgl. Pakundaka.

Pandya (land en volk), II, 385. 390.

pdrdjika (-zonden), II, 70; behandeld

79, vgg.

Parakrama-Bahu, I, de Groote, II,

385, vgg. — P. III, 388, vgg. —
P. IV, 130. — P. VI, 390.

pdramTs (de) of 'pdramitd's; tien in

getal, 67. 301. 318. 431; zes in

getal, 415, vgg. — II, 394.

Par^wa of Parcwika, II, 360, vgg. 371.

paribhoga {-dhutiCs) of pdribhogika

(-relieken), II, 125. 190.

Parileyaka, 160.

Parinirmita-Wafawartins (de), 291.

parinirwdna en mahd-p.. 362.

Parittabha's (de), en Paritta-cubha's

,

293.

Pariwara (boek van den Winaya), II,

336; vgl. 337.

pariwdsa, II, 85. 116.

pariicrdjaka , II, 3, n. 120.

Pataligrama, 204, vg.

Pataliputra, II, 230. 246. —Concilie

te P. 282.

Patanjali, II, 355. 399. 420. e. e.

Patheya'sche (geestelijken), II, 251.

253, vgg.

pdtidesaniya (-overtredingen), II, 70;

behandeld 104. Vgl. pratidegantya.
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jyatisambhidd, 296. — Naam van een

'geschrift, II, .'142.

Pausha (maand). 90. II, 200.

Paundrawardhana, 176.

Pawa. 214. 218. 229.

pdwarana, II, 210. Vgl. praivdrana.

Pawarika, 203.

pawattini, II, 33.

Persoonlijkheid (theorie der), 353, vgg.

Peshawer, II, 150. 165, vg. 108.

189. 198, vg. 418.

Peta-watthu (soort van geschrift"). II,

342.

Phalguna (maand). 90. 98. II, 209, vgg.

Phusati, 304. 317.

Pihndawatsa, 170.

PiiKlola-Bharadwaja , 144. II, 271.

Pingalawats'ijiwa, II, 300.

Pippaliwana, 231.

Pitaka; de drie Pitaka's; zie Tri-pi-

taka; — de vijf, 400, vg. II, 202.

Pitamaha, II. 104.

Piticeta, II, 372.

Piyadassi, II, 296. 308, vgg. Vgl.

Acoka.

Pollanarua, II, 385.

Potala, 243, vg.

Prabhütaratna (een Tathagata), II, 145.

Pracinavvanca , 159.

Pradyota, 25. 130. vgg.

prajiid, II , 401 , vg. 406.

prajndjijotis, 386.

Prajfiu-Puramitïl. II. 394. 410. — boek

van dien naam, 401.404.400.435.

Prajfiaptiwadins (secte); zie Aanh.

Pramana-Samuccaya (geschrift van Dig-

nuga), II. 418.

Pramita, 243.

prünót/dma, 403.

Pnl-^da, II, 43. 48. 50. 140.

Pra.senajit, 25. 110. 140. vgg. 198,

vgg. II, 100. 190.

Prasthana (Abhidharma-verhandeling)

,

74: vgl. II, 341, n. en 304. ii.

pnlthamakalpika , 380.

Pratapa (hel), 298.

prafideeanhja ; zie pdtidesanhja.

Pratimoksha (P;Uimokkha) , II, 8. 10,

vgg. 36. 41. 47, vg. 59. 100. e. e. —
vertaling 74, vgg. — een der boeken

van den Winaya, 303.

Pratyekabuddha, 199. 223. 348. e. e.—
rang in de lij der wezens, 294;

kenmerkende eigenschappen 295, vg.

prairrüjana (pnbba'jaiia) , II, 24. 20.

prawrajyd (pabbajju), 11. 24, vgg.

prawdrana ; zie jjawdrand.

praijarcittika ; zie pdcittiija.

Preta's; hun rang in 't wereldstelsel, 295.

Priyadar^ana (Piyadassana) = Piyadassi.

Priyadarrin (een Buddha) , 320. — (een

geestelijke), II, 154. 335, vg. —
Zie vooi'ts Piyadassi.

Pulastipura, II, 385, n.

Pulimawi of Pulumawi Wasishlhlpiili'a,

II, 427. 429.

Punarwasu (gesternte), 110. 125.

Punarwasii-mitra, 110.

Pürna, 80. 110. II, 237. — P. Mai-

tr^yaniputra, I, 170. II, 137.

PiiiTia (eene dienstmaagd), 61 , vg.

Pürnajit, 8.5.

Pürna-wardhana, 110, vg.

Pürnawarman (koning van Magadha),

II, 431.

purusha, 7. 11. 410. Als godheid, 53, n.

Purushottama , 53, n.

PüiAva-caila's (secte), II, 394. Zie

voorts Aanh.

Pürwarama (klooster), 112. Il, 41.

PushkaluwaÜ, II, 150. 168.

Pushya (een ster), 21. 240. — (een

Buddha), 320. Vgl. Tishya.

Pushyamitia, II, 348, vgg. 379.
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E.

Ri1(lha!ïii])t:i, II, 301, 320, vgg.

Ragü, (dochter des Duivels), 76. 78.

Raghawa (een brahmaan), II, 348.

Rahu, 53. 105. 266, vg. e. e.

Rahula (zoon des Buddha's), 34. 42.

73. 105. 177.217.317.11,137.—

als stamvader van secten, 449. —
R. of Rilliula-Bliadra (een brahmaan),

II, 399, vg.

Rahula's moeder, 33. 44. 101. 103.

105. Vgl. Yacodhara.

Raiwata (een Wijze), 55. — (een

Buddha), 320, vg. Vgl. Rewata.

Rajagirika's (secte); zie Aanh.

Rfijagrha, 25. 53, vgg. 88, vgg. 95,

vgg. 107, vg. 120. 122, vgg. 134,

vgg. 180. e. e. — is eene der zes

voorname steden, 224. — Concilie

te R. n, 233, vgg.

Rajayatana, 75. 78. II, 189; 215, n.

Rakshita, II, 287, vg. — R. de

Groote, ib.

Rama (een brahmaan), 28. — (de

vader van Udraka), 57. 81. — (de

held van 't Ramayana), 235.

Ramagrama, 231. II, 152.

Rapti (rivier), 249.

Rashtrapala (zoon van Udayana), 157.

Rathika, II, 301.

Ratnacankrama (-heiligdom), 74.

Ratnaka, 150.

Ratna-küta (boek), II, 409. 415.

Ratnapani (Bodhi.satwa) , 324. II, 173.

Ratnaraksliita, II, 436.

Ratnasambhawa (Dhyani-Buddha), 323.

II, 172, vg.

Ram-awa (hel), 298.

Rewata (een van de 8 Sthawira's), II,

246. 251, vgg. 263. 271. 293.—
(een geestelijke), II, 340. 382.

Roca, 243. Vgl. Roja.

Rohini (ge.sternte) , 94. 122. 124. —
(rivier), 249.

Roja = Roca, 242.

Roniaka, 290.

Rshipatana (bij Benare.s), 00. 81. 83.

Vgl. Hertenpark.

Ruanvi'elli, II, 137.

Rudraka; zie Udraka.

Rudrayana, II, 158.

ri'q)a (een der vijf Skandlia's), 343, vg.

Rüpa-dhatu, deel van 't heelal, 292, vg.

Rüpö,wacara, 291, vg. 351.

s.

Saddharma-Lankawatïira(boek), II, 407.

Saddliarma-Pundarika (boek), 326. 451.

II, 407.

Sadha, 208. II, 246. 253, vg.

Sagala; zie Qakala.

Sagalika's (scheurmakers), II, 375. 379.

443.

Sagaradatta, 186.

Sahaja of Sahajati, II, 252, vg. 263.

Sïiketa, 111. 125. — is eene van de

zes voorname steden, 224.

Sakrdagarain, 103. 209. 297. 320;—
gekenschetst 384.

Salawati, 124, vg.

samadhi, 375, vgg. 394; graden 377;

vermenigvuldigd, 381.

Samadhi-Raja (boek), II, 408.

Samantabhadra (Bodhisatwa) , 324. II,

172, vg. 394.

Samantamukha, bijnaam van Awaloki-

tegwars, II, 172.

Samatata (gewest), II, 450. 454.

Sambala, II, 325.

Sambhoga-kaya, II, 393. 396.

Sambhüta, II, 263. Zie Canawasa.

samhodhyanga = bodhyawja, 413.
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Sammatiya's of Sammitiya's (secte), II.

432, vg. Zie voorts Aanh.

Sampadin, II, 320. 347.

Samudra (een monnik), II, 30G.

Saniudradatta. 186.

Saniwarta (een tijdvak), S'iQ.

Sanchi. II, [-21. 148. 190.3.57.430.

455. Vgl. Bhilsa.

Sandhi-Nirmocana (boek), II, 408.

Sangama-Crijnana, II, 436.

Sangha. een der Drie Kleinooden, 89.

281 , vgg. — inricliting en karakter,

II, G. 20. 124, vg. — beschermd

door Agoka, 310.

Sanghabliadra . II. 414.

Sanghada.sa, II, 414, vg.

/Sa/ï^/iac^Jsesa (-overtredingen), II, 70; be-

handeld 81, vgg. Vgl. sanc/hiiwageska.

Sanghamitra (een pater), II, 37(5, vgg.

Sanghamitra (priores), II, 297. 305.

330, vg.

Sanghapili, II, 376.

Sangharama, II, 45. 54.

Sanghata (hel), 298.

sanghuti, II, 35.

sanghawagesha ; zie sanghddisesa.

Sanja, 304, vgg.

Safijaya of Sanjayin (leeraar) , 92, vg. —
kottorhoofd, bijgenaamd Belatthiputta

(Wairattiputra), 143.

Saiijiwa (hel), 298.

sanjm, een der vijf Shandha's, 342;

ontleding er van, 344, vg.

Safijni-safijfiins (de), 294.

Sank-Afya of Sankis.sa, 147. 153. II,

160, vg. 251, vg.

Sankrantika's (secte), II, 293. 397.

Zie voorts Aanh.

sannydsin, II, 3. 14.

sansdra, 9. 367.

saiisJcdra, 33; een der vijf .Skandha's,

342; ontleding er van, 345, vgg.

Santushta. 208.

Suntushita, 80.

Sarablui, II, 136.

Sarandada (-heiligdom), 202. 212.

Saraswati (de godin der Wijsheid en

Letteren), 327. e. e.

Sarnutli, II, 46. 149.

.Sariputto: zie Cariputra.

Sarwabuddha-wishayawatara (Ijoek) , II,

409.

Sarwakama of Sarwakamin, II, 246.

255, vgg. 264. 268.

Sarvvaithasiddha, al. Siddhartha, 29.

SarvN'astiwadins (secte), II, 397, vg.

414, vg. Zie voorts Aanh.

Sattamba (-heiligdom), 212.

Satyiibha's (de), 294.

Satyaloka, 294.

Sautrantika's (secte en wijsgeerige

school), II, 363. 395, vgg. 402.

sehhiya; zie caikshya.

Sena's (stamhuis), II, 435, vg.

Seniya; zie Qreiiika.

Shannagarika's (secte); zie Aanh.

Siddhartha (prins), 29. 35, vgg. 54.

66, vgg. 85. 99.101.243.247.—

beteekenis, 300; — zijn muts, II,

200. — (een Buddha), 320.

Siddluirtha, (secte). Zie Aanh.

siddhi, II, 420.

Sigala, 431, vgg.

Siggawa, II, 266, vg. 278.

simd, II, 49. 53.

Siudh (i-ijk), II, 433, vg. 436.

.Sindhu-Sauwh-a (land), II, 161.

Sinha, 429, vg.

Sinhahanu, 243, vg.

Sinhanada, 244.

Sinhapura (in den Panjüb), II, 151.

Sinhaswara, 243.

Sirima; zie ^rimati.

Skanda, 104. 124, vg.
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skandha's (de vijf), 334.. 340. e. e. —
ontwikkeling van de theorie der vijf S.

341, vgg.

Skjthen (de), 247. II, 352. e. e.

Sona (een snoode monnik), II, 377, vg.

Sona-Uttara (Sonottara), II, 154. S. & U.

II. 287. 289. 293, vg.

Sonaka, II, 266, vgg.

Srotaapanna (Sotapanna), 297. 320.

e. e. gekenschetst 383, vg.

Srughna (gewest), II, 129.

sthawira of ihero, II, 136, n.

Sthawira's (de acht), II, 246, vgg. 265.

292. — (de zestien), II, 240, n.

Sthawira's of Sthawirawadins (secte), II,

285. 397, vg. Zie voorts Aanh. Hun

stelsel heet Sthawirawada, II, 397.

Sthiramati, II, 414, vg.

Stüpa, 223. 231. II, 42. 127, vgg.

e. e. — karakter en oorsprong,

139, vgg.

Stüparama; zie Thfiparama.

Subhadra (een leek), 208. — (een

monnik), 218, 225, vg. II, 232.

Subhadra, 108.

Subdhu, 84, vg.

Subhüti, II, 372.

Sudarpa's (de), 293.

Sudargana (een vorst), 224. — (een

kerkvader), II, 273. 359.

Sudatta (een brahmaan) ,28. — (een

koopman, bijgenaamd Anathapindika),

106, vg. 151. 208, vg.

Sudharmïl (zaal der goden), II, 127. 167.

Sudinna, II, 234.

Sugata, 77, en voorts passim.

Sujata (zoon van Krkin), 243. — (een

Buddha), 320.

Sujata, 00, vgg. 79. 111. 208. 221.

Sukhawati (een hemel), II, 400.

Sumagadha, 176.

Sumanas (een Buddha), 320, vg. —

(een god), II, 128. — (een kweeke-

ling), II, 325. 330. — (een Stha-

wira), II, 246. 257. — (broeder

van Afoka), II, 297. 304.

Suniana, II, 304.

Sumano (berg), 270. II, 182.

Sumedha (een Buddha), 320.

Sumeru, 289. II, 242. 290.

Sundarl, 173.

Sundarika, 122.

Sunirmita, 80.

Sunitha, 205, vg.

Supassa (Nagavorst), II, 65.

Suppiyo en Suppiytl, II, 61, vgg.

Suprabuddha, 37. 118. 137. 163.

Supratishtha (?), 88.

Surashtra, II, 416. 428.

Sïiryagupta, II, 336; vgl. n.

Susima, II, 300, vg.

Sussala, II, 438.

Sütra, 283. e. e. — (als atic/a der

H. Schrift), II, 343. 365. — S.

of Sutranta (bij de Maliayamisten)
,

II, 408, vgg.

SCitra-Pitaka, 283, vg. II, 149. 241.

243. 335. — van den Pali-canon

,

342 , vg. — Het S.-P. verworpen

door de Waibhashika's, II, 397.

Sütrawadins (secte), II, 397, vg. Zie

voorts Aanh.

Sutta; zie Sütra.

Sutta-Nipata (deel van den Pali-canon),

II, 342.

Suwarnabhïimi, II, 289.

Suwarnadwipa , II, 415.

Suwarna-prabhiisa (boek), II, 407.

Suwarnaprabhasa (gemalin van Kalika),

66.

Suyama (een brahmaan), 28. — (een

wereldhoeder) , 80.

Swabhawika's (stelsel der), II, 423.

sivahd, II, 122. 410.
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Swastika (figuur), 269. II, 191, vg.

Swatantiika's, II, :199.

Swayambhii, 281. — S. Natha, 286.

Takshaeila (Taxila), 125, vg. II, 300, vg.

TamragMiya's (secte), II, 293. 398.

Zie vooi'ts Aanh.

Tami-alipti, II. 417.

Tamasa-wana of Donkeiwoud (klooster

van), II. 360.

Tantra's en Tantrisme, II. -420, vgg.

Tapa (hel), 298.

tapas, 59.

Tara, II. 173. — De Tara's of Cakti's,

II, 173.

Tarayana. 79. II, 215.

Tathègata, 77, en voorts passim.

Tatliagata's (de zestien), 322, n.

Tathagataguna-Jnana (boek), II, 407.

Tathagatagupta, II. 431.

Thera- en Theri-gatha , deelen van den

Palicanon , II, 342.

Thero ::= Sthawii-a.

Thüparama, II, 155. 330. 334. 376.

Vgl. Stiiparama.

Tien Geboden (de); zie Dacacila.

Tirthaka's, Tirthika's of Tirthyaka's,

143, vg.

Tishya (ster), 21. 118. 246. — (tijd-

perk), 246. 253. — (een (^'akya),

118. — (een Buddha), 320. —
(een Pater), II, 378, vg. — (broeder

van Afoka), II, 281. 297. 305. —
(een koning van Ceilon), II, 373,

vgg. — (Maudgaliputra), II, 266,

vg. 273. 278, vgg, 305. 325. 396. —
(al. Upatishya), II, 283. — (bijge-

naamd Jyeshtha), II, :'.76.

Tishyadattii, II, 334.

Tishyahof (op Ceilon), II, 328 , vg. 333.

Tishyarakshitó, II, 317, vgg,

Tocharistan, II, 273.

Trapusha, 75. 79, vg. II, 127. 215.

Tri-pitaka, 283. II, 267. 392.

Tri-ratna ; zie Drie Kleinooden.

Trshna (dochter des Duivels), 76. 78.

Turushka's (de), 247. II, 352. 426.

Tushita's (de), 291, vg, II, 170,

Tui^hta, 208.

U.

Ufira (berg), II, 275.

Udana (een a7iga der H. Schrift), II,

342, vg, 367,

Udandapuri , II . 436.

Udayana (koning), 25. 157. II, 160,

vg. — (een kloosterstichter) , II ,

41. — (een heiligdom), I, 212.

Udayi-Bhadra of Udayin, 195. 198.

11, 228, vg.

Udayin of K41a-U. , 25. 95, vgg. 138.

uddegaka (-relieken), II, 125.

Udraka, 57. 81. 241, vg. Vgl. Rudraka.

Udumbara, II, 252.

Udyana (rijk), II, 170, vg. 183. 418.

Ugrasena, 134, vgg.

Uijayini of Ujjam , 25. 130, vg. 290.

II, 297. e. e.

Upacara of Upacaru , 242 , vg.

Upaci'irnmat, 243.

Upadefa (als anga), II, 360. 370.

upddisesa of upadhigesha, 362.

upddhydya , II, 29, vg. 33. 55. 57.

Upagupta (kerkvader), 216. II, 138.

270, vgg.

Upaka, 82. II, 6.

UpaU, 119. 176. II, 137. e. e. —
Zijn rol op het 1"" Concilie, 233.

vgg. — Zijne plaats in de leoruar-

reeks, 266, vg. — als stamvader

van .secten, 449.

Upananda, II, 9.

upasampadd, II, 20, vg. 24, vgg. 29, vgg.
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Upatishya (al. Cariputra), II, '283.

365. — (koning \an Ceilon), II, ;!8I.

Upawana (?), 2'21.

l'pawartana, 2'20.

Kpdi/a, II, 406.

uposatha ; instelling , II , 6 , vgg. 48

,

vgg. 75. — viering, 205 , vgg. —
Uposatha-liuls, II, 48.

Uposatha (koning) , 242.

Uniwela of Uruwilwii, 25. 29. 57,

vgg. 78. 86. 238. e. e.

Usawadata, II, 427.

Utpala (hel), 298.

Utpalawarna (de non), 194. 317.

Utposliadha (koning), 243. Vgl. Uposatha.

Uttara (leerling van Rewata) , II, 254,

vg. 271. — kerkvader, II, 271.

290. 293, vg.

Uttara-Kui'u's of Hyperboraeërs, 289, vg.

uttarüsanga, II, 35.

Uttariya's (secte), II, 444.

Uttiya (een monnik) , II, 325. —- (een

koning). II', 334.

V.

Vijven (de), 57. 59. 84. 193. II,

187. e. e.

w.
Wacawartin, 48. — (een aartsengel), 80.

Wadarika's (secte) ; zie Aanh.

Waglca, II, 237.

Waibliashika's (wijsgeerige school) , II,

395, vgg. 403.

Waifukha (stad), II, 189. 454. —
(maand), I, 21. 60, vg. 98. 111,

vg. II, 213, vg. — W.-püja (feest),

214.

Waifali, 55. 57. 94. 122, vgg. 134,

vgg. e. e. —• Concilie van W. , II,

246, vgg. 278.

tvaigdradya , 272.

Waidehi (Ajutacatni's moeder), 191.

195, vg.

waikhiinasa, II, 18. 20.

Wai]Mdya (een amja der 11. Sciü'ift)

,

II. 369, vg. Vgl. Wedalla.

Waipuiya-Sntra's, II, 370.

Wairocana (Dhyani-Buddha) , 323. II,

172, vg.

Wajra (koning), II. 431. — (liguur), II,

192, vg. — (tooverscepter), II, .39.

Wajra (eene non) , 356.

Wajracarya, II, 208.

Wajradhatwuwarl, II, 173.

Wajrapani (Bodliisatwa). 324.11,173.

Wajrasana, II, 104. 181.

Walabhi, II, 416. 454.

icAnapmsIha. II, 18.

Wanawasi, II, 288,

Wappa; zie Washpa.

Wara-Kalyana, 242, vg.

Wara-Roja, 242.

Wardhamana (een ,]ina), 14. II, IGl. —
(figuur), 269. II, 193.

Warshakara , 201 , vg. 205 , vg.

Waruna (een god), 102. 286. e. e.

—

(een Senior), II, 304.

Wasawadatta, II, 272.

Wasawatti ; zie Wagawartin.

V^ashpa (een der Vijven), 57. 84. 193.

II , 240. Vgl. Dacabala-Kapyapa.

Wasishtha, 244', vg.

wassa of wassaiodsa, II, 40. 217.

Wasubandhu, II, 413, vgg.

Wasumitra (tijdgenoot van Kanishka),

II, 300, vg. 364. 371. 396. —
W. uit Maru, II, 403. — W.
(schrijver van een commentaar op

Wasubandhu), II. 414. 416. —
W. (schrijver van een werk over de

18 secten), II, 442. 446.

Wasupala , 196, vg.

Watsiputra, II, 354.
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Watxiputriya's (secte), II, 443, vg.

Wedalla (een awf/rt der H. Schrift),

II, :i4;5. ;J69. Vgl. Waipulya.

wedand (een der vijf Skandha's), 34'2

;

ontleding er van, 343, vg.

Wedanta, 3. 334. II, 392. 418. e. u.

Wedergeboorte (theorie dei') , 358, vgg.

Wedisa, II, '297. 3'25 , vg.

Weliai)i.hala'.s (de), 293. Vgl. Brhat-

[>halii.

WeUnvana of Wenuwaiui; zie ]jam-

boebosch

.

Wei'anja, 162.

Wessabhii ; zie Wicwabhu.

Wessantara; zie Wipwantara.

Wethadwipa, 231.

Wetuliya (• iietterij) , II, 373. 375.

394.

Weyyakarana (een anr/a der TI. Sclirift)

,

II. 343. 366. Vgl. Wyakaraiia.

Wibhaga of Wibhanga (deel van den

Winaya), II, 363. 375. 396.

Wibiiajya-wada en -wAdin, II, 285,

vg. 396. 44.5, vg.

Wieakha, 110. 128.

Wio'dvha, -109, vgg. '143. II, 41.

\Vi(;wabhü (een Buddha), 110. 320,

vgg. II, 180.

Wi^wakarman. 41. 153. 309. II, 107.

Wirwamitra (schoolmeester), 33.

Wipwantara. 70; zijne legende 303 vgg.

^'gl. Wes.santara.

Wirwapani (liodhisatwa), 324. 11,173.

Wideliaka (-geijergte) , II, 239.

Wiilu. II, 428.

Widiidabha, 199.

Wigatacoka, II. üOO. .3i7. vg. Vgl.

Witi'ifoka.

Wihara, II, 45, vg. e. <: — betee-

kenis van den term. !:>9. vgg.

Wijaya-Biihu. II. 388.

Wijayanagara, II, 436.

wijndna (een der vijf Skandha's), 340.

342; ontleding ei- van, 349, vgg.

Wijnanantya (aetlierisch gewest), 294.

Wikraniaijila, II, 434, vg.

Wihva-klooster. II. 344.

Winiala. 85, vg.

Wimalakirti (boek), II, 408.

Wimana-watthu (geschrift van don Pali-

canon), II, 342.

'wimnksha en wimukti. 381.

Winaya, 283, vg. II, 234. 258. —
VV.-Pitaka. I. 283. vg. II, 149. 241.

243. 334; bestaat in verschillende

redacties , 362 , vgg. — godsdienstig

vereerd, 404.

Winaya-Wibhasha, II, 361.

Winitadewa, II, 451, vg.

ivipagyand , 388.

Wipaeyin (een Buddha), 20. 110.320.

vgg. II, 180.

Wirasena. II, 348.

Wii-ïulhaka, 199, vg. 244.

Wiwarta (een tijdvak), 329.

wiwdsa, 250, vg.

Wishnii . 53. 91. 101. 234, vgg. e. e. —
zijn feest op Ceilon, II, 21(').

Witafoka; zie Wigatafoka.

Wrji's (de), 201, vg. 214, vgg. II,

129.

Wrjiputi'aka's (secte); zie Aanii.

Wrjizonen (de), II, 246, vgg.

Wrshabha (koning van Ceilon), II, 344,

vgg. 373.

Wrshabhagainin (oen van do aclit

Sthawira's), II. 246. 257.

Wrshasona. II, 348.

Wyakarana; zie Weyyakarana.

Ya(,as, 85. vg. Il, 2 i6, vgg. 263, vgg.

270, vgg. 323.
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Yacodhai-ü . 25. 35. 37. 41. 73. IHS.

198. 317.

Yaeoliila, II, 344, vg.

Yapowaü = Ya(;odliara.

Yajnawalkya, 6, vgg.

Yaksha's; liiin rang in 't wereldstelsel.

295.

yama, 424.

Yama, 94. 282, vg. 291. e. e. — zijn

hel, 11, 306.

Yama's (de) en Yamya's, 291.

Yashtiwana, 88, vgg.

yati, 428. Il, 3, n.

yatna II, 424.

Yatnika'.s (stel.<;el der), II, 424.

Yawa-koti, 290.

Yoga, 11; wijsgeerig stelsel, 334.

366, vgg.

Yoga-leerboek (van Asanga), II, 413.

Yogacara's (wijsgeerige school der), II,

.395. 398, vgg. 413. 418.

yogdnga's (de acht) , 391 , vgg.

Yogin, 288, vgg, 366, vgg. II, 399, e. e.

Yugandhara (gebergte) , 49. 267.

y 11(1(1 s (de acht) , 330.

Zandhof(klooster bij Waigali), II, 257, vg.

Zessen (de), II, 8, vgg. 36. 39. 48.

.50. .59. 113. 118.

Zuiderklooster (op Ceilon), II, 375, vg.
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