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Verslag van de 27e Gonda Lezing:
“The Epic of the Greater Good”
Peter Bisschop

Op vrijdag 22 november 2019 gaf Professor James Fitzgerald (emeritus hoogleraar Sanskrit aan Brown University
in de Verenigde Staten) de 27e Gonda lezing in het Trippenhuis van de KNAW aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam. De jaarlijkse Gonda lezing is altijd een activiteit
om naar uit te kijken en geldt als hét evenement van de
Nederlandse Indologie. De belangstelling dit jaar was erg
groot. Er moest dan ook worden uitgeweken naar de geheel vernieuwde Tinbergenzaal.
In zijn Gonda lezing getiteld “The Mahābhārata: The Epic of the Greater Good” betoogde Professor Fitzgerald dat het Sanskrit Mahābhārata epos zoals wij dat nu kennen is ontstaan uit een eerdere heroïsche ‘Bhārata’
vertelling die tot twee keer toe op grote schaal is herzien. Hierdoor is een epos ontstaan dat niet louter een
loflied is op heldhaftige daden van legendarische krijgers uit een ver verleden maar een religieus getinte tekst
met een diepere boodschap betreffende “het Goede” (Fitzgerald’s vertaling van het rijke en omvattende begrip
dharma).
In de eerste herziening werd aan de oorspronkelijke “pre-Pāṇḍava” Bhārata waarin de strijd van de Bharatiden met hun vijanden werd bezongen de centrale figuur van koning Yudhiṣṭḥira toegevoegd, alsmede zijn vier
broers Arjuna, Bhīma, de tweeling Nakula en Sahadeva, en hun gezamenlijke vrouw Draupadī. De meesterzet
van deze Pāṇḍava-Bhārata betrof volgens Fitzgerald de gedachte dat de Pāṇḍavas en andere centrale karakters in
het verhaal niet louter menselijke helden zijn maar afstammelingen van de goden: Yudhiṣṭhira (de Dharma-rāja)
van de god Dharma, Arjuna van Indra, Bhīma van de Wind (Vāyu), Nakula en Sahadeva van de beide Aśvins,
Draupadī van Śrī/Lakṣmī, Karṇa van de Zon (Sūrya), etc. Op deze wijze werden de brahmaanse goden uit de
oorspronkelijk esoterische context van het ritueel gehaald en bekend gemaakt bij een groter deel van de Indiase
bevolking. In de tweede herziening werd er nog een diepere laag aan het epos toegevoegd, waarin de Bhārata
oorlog slechts een moment vormt in de oneindige cyclus van kalpas en yugas van de kosmische tijd. Hierin staat
de vishnoeïtische god Nārāyaṇa (die zich manifesteert in de gedaante van Arjuna’s wagenmenner Kṛṣṇa) centraal
en wordt Yudhiṣṭhira uiteindelijk overschaduwd door de gestalte van de kosmische Nārāyaṇa. In de conclusie
van Fitzgerald: “The Mahā-Bhārata was not Yudhiṣṭhira’s Bhārata anymore!”
Het is inmiddels ook min of meer traditie dat de spreker de dag tevoren wordt uitgenodigd voor een bezoek aan Leiden. Zo ook dit jaar. Professor Fitzgerald verzorgde op donderdag 21 november een meesterlijke
masterclass getiteld “Interventions of the God Dharma in the Mahābhārata.” Hierin ging het wederom om het
Goede (dharma), maar in dit geval – zoals valt op te maken uit de titel – in het bijzonder om de personificatie
van het Goede in de vorm van de god Dharma. In zijn masterclass besprak Fitzgerald de diverse verschijningen van de god Dharma door het epos heen. Een imposante handout gaf een min of meer volledig overzicht
van Dharma’s verschijningen in alle narratieve episoden van het Mahābhārata. Een belangrijk onderwerp in de
masterclass betrof Dharma’s relatie met de Vedische god van de Dood (Yama). De figuur van Dharma vervult
volgens Fitzgerald in het Mahābhārata de rol van psychopompus (begeleider van de zielen).
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Een steenfragment uit het
Government Museum in
Chennai
Anna Ślączka
Het Government Museum in Chennai is
het op één na oudste museum in India. De
gallerij met bronzen beelden is recentelijk
verbouwd en voorzien van een goede
klimaatinstallatie. De overige objecten,
onder andere de minder kwetsbare
stenen sculpturen, moeten het voorlopig
nog doen met een eenvoudigere ruimte.
Sommige beelden staan zelfs buiten de
Fig. 1. Het steenfragment uit Kaveripakkam,
Government Museum, Chennai.
museumgebouwen, in de tuin. Daaronder is ook een klein reliëf
Foto Anna Ślączka.
in steen (fig. 1; acc.no. 112-54/38), afkomstig uit Kaveripakkam
(nu in Vellore District). Volgens het informatiebordje stelt het reliëf ‘Umasahita with worshipper’ voor. De
beschrijving gaat er verder niet op in, maar voor iedereen die bekend is met de Tamil canon is het duidelijk dat
we hier te maken hebben met een heel bijzondere ‘worshipper’, namelijk de dichter-heilige Karaikal Ammaiyar
(7de eeuw).
Het verhaal van Karaikal Ammaiyar is
beschreven, samen met de hagiografieën
van de overige 62 Śivaitische dichters uit
de 7de-10de eeuw, in het Periyapuranam van
Sekkilar (ca. 12de eeuw). Volgens dit verhaal
was zij een beeldschone dochter van een
rijke koopman, en al van jongs af aan een
volgelinge van Śiva. Haar fervente devotie
leidde er echter toe dat zij verlaten werd
door haar echtgenoot. Vol verdriet vroeg
ze Śiva om haar schoonheid, die nu nergens
meer toe diende, weg te nemen en haar het
uiterlijk te geven van een uitgemergelde
geest (Tamil: pey). Vervolgens vertrok zij,
in haar nieuwe gedaante, naar het noorden
om daar Śiva in zijn verblijfsplaats op de
Fig. 2. Karaikal Ammaiyar op de berg Kailāsa, Airaberg Kailāsa te eren. Toen ze er arriveerde,
vatesvara tempel, Darasuram. Foto Anna Ślączka.
durfde zij echter de heilige berg niet met haar
voeten te betreden, en klom ze dus op haar hoofd de berg op. Het Periyapuranam beschrijft dit als volgt (vers 55):
She came near the Mount Kailas of pervasive radiance
Where abides the Wielder of the Trident, decked with a garland of konrai blooms …
She durst not tread with her feet the holy ascent, but measured it with her head.
(St. Sekkizhar’s Periya Puranam. Part I. Translated by T.N. Ramachandran. Thanjavur, 1990, p.359).
Dit onderdeel van het verhaal is precies wat afgebeeld is op het reliëf in het Chennai Museum: Karaikal
Ammaiyar die op haar hoofd op de berg Kailāsa arriveert en daar gezegend wordt door Śiva en Pārvatī. Deze
scène werd niet vaak afgebeeld op Tamil tempels, maar er bestaat minstens één vergelijkbaar voorbeeld: in de
Airavatesvara tempel te Darasuram (circa 1150). Hier staat op de tempelbasis het hele Periyapuranam afgebeeld
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(fig. 2; Śiva en Pārvatī zijn te zien aan de rechterkant). Er schijnt
nog een parallel te bestaan, op de Amritaghatesvara tempel te
Melakkadambur (vroeg-12de eeuw). Net als deze twee reliëfs
moet het Kaveripakkam-reliëf ook afkomstig zijn van de
tempelbasis. Dergelijke kleine, rechthoekige verhalende reliëfs
komen meestal in twee boven elkaar geplaatste reeksen voor op
de tempels uit de Chola-periode.
Eenmaal aangekomen op Kailāsa, uitte Karaikal Ammaiyar
de wens om bij de voeten van de God te mogen verblijven
wanneer hij danst, om zijn lof te bezingen. Zij is inderdaad
vaak, vooral in de Chola-periode, afgebeeld naast de dansende
Śiva (fig. 3). Opmerkelijk is dat wij op deze voorstellingen de
zogenaamde Chidambaram-Naṭarāja zien, bekend van, en
waarschijnlijk gebaseerd op, het beroemde bronzen beeld dat
vereerd wordt in de Chidambaram Naṭarāja tempel. Volgens
het Periyapuranam werd Karaikal Ammaiyar echter door Śiva
naar Tiruvalangadu gestuurd, ten noorden van Chennai (niet te
verwarren met een ander dorp met dezelfde naam in de buurt
van de stad Karaikal). Beide plaatsen hebben ieder hun eigen
dansmythe. Door de eeuwen heen werden deze twee mythen
blijkbaar met elkaar verward.

Fig. 3. Karaikal Ammaiyar naast de dansende Śiva,
Kailasanatha tempel, Sembiyan Mahadevi Village.
Foto Anna Ślączka.

Mahātmyas of Places, Mahātmyas of Rivers: The Pāñcarātra Tradition
Marzenna Czerniak-Drożdżowicz

Passages describing holy places, especially temples, constitute an important part of the canonical texts of the
religious traditions of India, also the Vaiṣṇava Pāñcarātra. Places where important temples were built are often
described and praised in the Māhātmyas—eulogies in the form of stories comprising the mythological history
of the place combined with elements of real history of the site. In my ongoing project I concentrate on some
Māhātmyas referring to the Kāverī region in South India.
Constituting integral parts of the Purāṇas or existing independently, Māhātmyas play an important role in the
processes of adopting local elements by the pan-Indian tradition, but also in introducing Brahmanical ideas
in different parts of India. Such processes are parts of the complex of Sanskritization/Brahmanization and
acculturation, referring to the mutual relations between pan-Indian and local cultures.
Some early examples of literature glorifying holy places can be found in such authoritative works of Sanskrit
literature as the Tīrthayātrāparvan in the Mahābhārata and the Bṛhaddevatā. The Māhātmyas continuing this tradition are connected with important religious sites, such as, in South India, the Varadarāja temple of Kāñcīpuram,
which is equated with heaven on earth (bhūlokavaikuṇṭha) and praised by the distinguished religious teacher and
philosopher Veṅkaṭanātha, who wrote a Māhātmya referring to this particular temple. Though the canonical
Pāñcarātrika Sātvatasaṃhitā does not have a Māhātmya, its exposition (vyākhyā), the Īśvarasaṃhitā has a Māhātmyā
of Nārāyaṇagiri (= Melkoṭe). Similarly, the Pārameśvarasaṃhitā, which is the vyākhyā of the Pauṣkarasaṃhitā, has
a māhātmya dedicated to Śrīraṅgam.
Śrīraṅgam is also eulogized in several other texts. Addressing the issue of the history of the temple and
texts connected with it, Hari Rao in his book The Śrīrangam Temple (1967) mentions two versions of the
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Śrīraṅgamāhātmya: Daśādhyāyī (Ten-chaptered)
and Śatādhyāyī (Hundred-chaptered). The text
of the Śrīraṅgamāhātmya which is the main source for my project can possibly be identified
with the Daśādhyāyī mentioned by Hari Rao. It
is a Sanskrit text in Telugu script, edited by a
Narayanaswamināyaka, published in Chennai in
August 1875. I am using a Devanāgarī transcript
prepared by the co-investigator in the project, Dr.
R. Sathyanarayanan, EFEO, Pondicherry. One of
the main outcomes of the project will be the publication of a critical edition and translation of
the Śrīraṅgamāhātmya.
Taking the example of this particular
Śrīraṅgamāhātmya, we observe some specific features of the Māhātmya genre: it describes the oriŚrīraṅgam, Raṅganātha temple. Golden roof of the vimāna.
Photo Marzenna Czerniak-Drożdżowicz.
gin of the holy site, the temple (vimāna) itself and the
idol (arcā) installed in it; it also describes the order of
the creation of the universe (sṛṣṭikrama), the power and role of the twelve-syllabled (dvadaśākṣara) mantra, and
praises the glory of the place by describing the fruits of worshipping the Lord of Śrīraṅga. All this is embedded
in the particular cultural context as well as the natural ecosystem of the place.
The story of the origin of the temple refers to Ikṣvaku of the Sūrya dynasty, and to Vibhīṣana who took
the holy temple from Ayodhyā to Laṅkā, but when he had approached the island on the Kāverī river, Lord
Raṅganātha decided to stay there. The establishment of the temple on the island connects the story with the
Cōḷa dynasty and two of its kings, Kiḷḷi and Dharmavarman. Although not known from historical sources, their
presence in the story speaks about the role of the Cōḷas in the
Kāverī delta. While working on the Śrīraṅgamāhātmya, I also refer
Śrīraṅgam, Raṅganātha temple. The gopuras.
Photo Marzenna Czerniak-Drożdżowicz.
to some Māhātmyas dedicated to the Kāverī river itself.
This specific
instance of the
coexistence of natural phenomena
and the temple, as
well as the usage
of nature for religious purposes
will enable close
observation
of
the mutual relation
between environment and culture
and its influence
on the production
of textual traditions.

Nummer 31 - December 2019

Copyright © 2019 VVIK Nieuws

Nieuwsbrief voor de Vrienden van het Instituut Kern

“Highland Philology” in a Flat Country,
in a Sunny Gem of a City
Iris Iran Farkhondeh
During my stay in Leiden as a Gonda-fellow at the
IIAS from April to October 2019, I worked on a
critical edition of Kṣemendra’s Samayamātṛkā (“The
Matron on Contract”) on the basis of all the sources currently available to my knowledge: a Śāradā
manuscript preserved in the Bhandarkar Oriental
Research Institute in Pune, a Devanāgarī manuscript
preserved in the Bodleian library in Oxford, and
the extant editions of the text. The Bodleian library
also preserves two manuscripts of the commentary
that Pandit Govind Kaul wrote for Sir Aurel Stein in
1898. I resorted to the commentary to try and clarify
some specific points. I translated the Samayamātṛkā
into French as an appendix to my dissertation on “The
representation of female characters in the Sanskrit literature of Kashmir, 8th–12th centuries” (defended in
November 2017 at the University Sorbonne Nouvelle
Paris 3, under the supervision of Prof. Balbir). I now
plan to publish an edition of this 11th-century satirical kāvya accompanied by a French translation and I
am also entertaining the idea of publishing an English
translation at a later stage.
Kṣemendra’s Sanskrit is both difficult and fun to
read. The author frequently plays with the polysemy
of words. He sometimes uses terms that seem obscure, some of which are probably peculiar to an idiomatic register of Sanskrit in use among Kashmirian scholars and some of which most probably come from the
Kashmirian vernacular. In this satire, Kṣemendra tells
us how a cunning matron teaches a young courtesan
the tricks of the trade. In general, feigned morality and
hypocrisy are the main topics of Kṣemendra’s satires.
However, more often than not, it seems that under
Kṣemendra’s pen, literary pleasure has the upper hand
on the desire to edify. Here the ways of the matron
and the courtesan somehow command admiration.
Kṣemendra’s satires are not only considered as his
most original works but also as a highly original genre
within Sanskrit literature. Though the theme of the
Samayamātṛkā is not unprecedented, since it is also the

theme of Dāmodaragupta’s Kuṭṭanīmata (“The Bawd’s
Counsel”), Kṣemendra has produced a unique literary
work with this text.
I gladly spent my days in the library of the University of Leiden, more specifically in the Asian Library
on the top floor, where I had access to the rich Indological collection inherited from the Kern Institute
and where I could work in an ideal setting delighted
by the open view on the gorgeous, lively skies of the
Netherlands.
During my stay in Leiden, I participated in the readings kindly organized by Prof. Silk with Prof. Isaacson who was the Numata Visiting Professor this year.
I was also glad that I could attend one of the meetings
of the Skandapurāṇa project with Prof. Bisschop, Prof.
Yokochi and Prof. Bakker.
Since I practice bharatanāṭyam, I was very happy to
share my love for this Indian classical dance by performing a dance piece during the “444 Years of Humanities Festivities” in the Stadsgehoorzaal in Leiden.
Currently I am a fellow of the Cluster of Excellence “Understanding Written Artefacts: Material,
Interaction and Transmission in Manuscript Studies”
in Hamburg where I work on my new project on the
dating of Śāradā manuscripts. Working at the Centre
for the Study of Manuscript Cultures opens new perspectives and expands the range of possibilities thanks
to the lab of the centre and through the enriching
encounters with colleagues working on manuscripts
from different periods and cultural areas. I also feel
very lucky to be able to attend the Sanskrit readings
with Prof. Isaacson here in Hamburg. As part of this
six months project, I am organizing a workshop on
Śāradā manuscripts that will take place in Hamburg on
the 6th and 7th of March 2020. I am very much looking
forward to this workshop that will gather scholars that
I admire.
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De Beschermer van het Oosten
Bernard Kleikamp

De belangrijkste ruimte in een Tibetaans-boeddhistisch klooster is de lha khang (“huis van god”). Hier
vindt de pūjā viering plaats. Deze lha khang is afgesloten met indrukwekkende deuren en wordt alleen maar
geopend voor vieringen. Dit kan tot drie of vier keer
per dag gebeuren.
De entreeruimte ligt voor de hoofdruimte. Hier
wordt men verondersteld de schoenen uit te doen
alvorens verder te gaan. De voorkant, en soms de
zijkanten, van de entreeruimte zijn open naar de buitenzijde, wat betekent dat de entreeruimte altijd publiekelijk toegankelijk is. De muren van entree- en
hoofdruimte zijn voor het overgrote deel bedekt met
muurschilderingen, die scenes en symbolen uit de
boeddhistische mythologie verbeelden.
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rondom de berg Meru. Ze hebben vurige aureolen en
worden afgebeeld tegen een achtergrond van wolken.
De wachtgod van het noorden heeft een oranje gezicht en draagt een paraplu. Die van het oosten heeft

Yulkhorsung, Jokhang Temple, Lhasa. 19950424

Mount Meru met Yulkhorsung in de Oost Poort, Tek Shok
Ling Nunnery, Boudhanath 20190505

In de boeddhistische religie is de berg Meru de as
van de wereld. Meru ligt verder dan het natuurkundige vlak van de werkelijkheid, in een oord van perfectie
en transcendentie. Soms zie je Meru ook afgebeeld
tussen de schilderingen in de entreeruimte.
Vier wachtgoden beschermen de vier windstreken

een wit of bleek gezicht en heeft een snaarinstrument. De beschermer van het zuiden heeft een blauw
gezicht en draagt een zwaard. Die van het westen
heeft een rood gezicht en draagt of een stūpa of een
slang. Hun Tibetaanse namen zijn Chenmizang, Yulkhorsung, Namtöse en Phagyepo. In andere talen dragen ze andere namen.
Deze vier beschermers van de windrichtingen
zijn (bijna) altijd aanwezig in de entreehal van een
Tibetaans-boeddhistisch klooster. Ze beschermen het
klooster tegen onheil. De wachters van het oosten en
zuiden bevinden zich links van de toegangsdeuren en
de wachters van het westen en noorden zijn rechts.
Vaak vinden we ook een enorme gebedsmolen in of
naast de entreeruimte. Als de hoofdruime geen entreeruimte heeft, dan vinden we de beschermers op
de muren van de lha khang.
Als musicoloog word ik van nature aangetrokken
door muziek, musici, en muziek instrumenten. Ik
was dan ook verkocht die dag in april 1995 toen ik
de Jokhang Tempel in Lhasa, Tibet, binnenging en
voor het eerst oog in oog kwam te staan met Yulkhorsung (Wylie transcriptie: Yul-‘khor-srung), de be-
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Yulkhorsung, Tek Shok Ling Nunnery,
Boudhanath 20190505
Yulkhorsung , Aidao Nunnery,
Chengdu, China 20160305

schermer van het oosten.
Sinds die tijd heb ik overal foto’s gemaakt van
Yulkhorsung en ik weet nu dat Yulkhorsung en zijn
medebeschermers niet alleen te zien zijn op muurschilderingen in de entreeruimtes van kloosters. Ze
zijn ook te vinden op de vier hoeken van stūpas als
driedimensionale figuren. Als je een denkbeeldige lijn
trekt van het centrum van de stūpa naar een van de
beschermers op de hoek, dan moet die lijn wijzen
naar de windrichting van die beschermer.
De vier beschermers tref je ook aan in Chineesboeddhistische tempels en kloosters als meer dan
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levensgrote standbeelden. Je
vindt ze als kleine beeldjes in
de werkplaatsen van kunstenaars in koper of klei voordat ze aan gelovigen en verzamelaars worden verkocht
om een plaats te krijgen in
huisaltaren. En je vindt ze
op talloze andere hindoeïstische en boeddhistische plaatsen: tempels, forten, paleizen,
kloosters, rotsschilderingen
en thangkas.
Yulkhorsung houdt een
getokkeld snaarinstrument
vast, een luit. In TibetaansBoeddhistische kloosters is
die luit soms een dranyen. In
India is het vaak een vīṇā. In
China kan het een pipa zijn.
Het Compendium van Boeddhistische Patronen
en Afbeeldingen van de Tibetanen (Bod brgyud nang
bstan brnyan ris kun btus, Gansu Province Nationalities
Languages Press, 2008) is een boek met voorbeeldtekeningen voor thangkas en muurschilderingen. Voor
een westerling zoals ik is dit een handig iconografisch
hulpmiddel. Het bevat duizenden voorbeeldtekeningen, van wolken en draken tot de zes symbolen van
een lang leven en de beschermers van de vier windstreken. Elke pagina is ondertiteld in het Tibetaans
en in het Engels. Hierin vond ik een archetypische
Yulkhorsung. Er is ook
een pagina met diverse
variaties van de luit.
In het Compendium
kijkt Yulkhorsung naar
rechts. Er zijn variaties in houding waar
hij naar links of recht
vooruit kijkt.

Compendium van
Yulkhorsung (links) en
van de luiten (rechts)
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Jayastambha

Autoritaire leiders die een democratische rechtstaat proberen over
te nemen: je zou het niet zeggen,
Victor van Bijlert
maar India lijkt hierin een gidsland te zijn, nog vòòr Trump en
Duterte. Het Indiase electoraat stemde in 2014 voor de partij van de
Hindutva en in 2019 opnieuw. Hindutva laat zo langzamerhand alle
schijn van gematigdheid varen. Van openlijke geweldpleging tegen
moslims die koeien geslacht zouden hebben tot International Day
of Yoga, Hindutva probeert van India een uniforme hindoenatie te
maken. Dit betekent dat er voor niet-hindoe minderheden weinig of
geen plaats meer is. Het verdacht maken van minderheden kent vele vormen. De meest recente uiting
hiervan is de inmiddels berucht geworden NRC (National Register of Citizens), een systeem dat de Indiase overheid feitelijk gebruikt om een deel van de moslims tot ongewenste buitenlanders te bestempelen.
De burgerrechten in de Indiase Grondwet worden uitgehold. Dit is een bron van zorg voor seculiere,
linkse en liberale Indiase intellectuelen. Zelfs een geharnaste voorstander van vrijemarkteconomie en
een kleine overheid, de journaliste Sagarika Ghose, roept op
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Fonds De Cock
Studenten en onderzoekers die een studiereis of andere wetenschappelijke
activiteit willen ondernemen kunnen hiervoor een beurs aanvragen uit het
Fonds De Cock. Achteraf wordt een kort verslag verlangd voor de VVIK
Nieuwsbrief. Ga voor de voorwaarden en de procedure naar de website van
de Vereniging.
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