
BOEDDHISME

HELLESTRAFFEN



THEORIE
• Boeddhisten namen idee over straf in 

hiernamaals over uit het Hindoeïsme
• Na slecht leven op aarde, verblijf in hel met straf, 

of verblijf in hemel als overgangsfase
• Volgende mogelijkheden: wedergeboren op 

aarde of verlossing van de ziel
• Afbeeldingen hellestraffen in tempels dienden 

als waarschuwing voor mens 
• Bij fout leven, straf zoals afgebeeld
• Mens kon/kan lot in eigen hand nemen



Yama is god over dodenrijk
• Na dood van mens stijgt ziel op richting 

Yama’s rijk
• Yama is eigenlijk Hindoe god, overgenomen 

door de Boeddhisten
• Hij heeft 2 assistenten, de ene schrijft en 

houdt archief van stoute mensen bij
• Hij heet meestal Citragupta (citra=graveren)
• De andere heet meestal Dwarakala, Dorakala 

(dwara = deur, poort)



Samsara = kringloop van 
wedergeboorten

• Vijfvoudig volgens Boeddhisten: pancagati 
samsara (panca=5; gati=gang,fase)

• De vijfvoudige ellendige vormen van 
bestaan



wereldbeeld

• Wereld verdeeld in 3 afdelingen:
• Kamaloka, wereld van begeerte
• Rupaloka, wereld van vorm
• Arupaloka, vormloze wereld

• (loka=wereld; kama=begeerte; rupa=vorm)



Kamaloka

• Kamaloka is onderverdeeld in 5 rijken
• Deel ervan is hel/zijn hellen
• Liggen onder de wereld van mensen, soort 

onderwereld
• Meerdere hellen, aantal verschilt per regio 

en per periode
• Er bestaan speciale teksten over hellen, 

bijvoorbeeld de Lokaprajnapti



Lokaprajnapti
(Sangkarnarayan,K, Matsuda,K., Yoritomi,M., 

Delhi 2002)

• Er zijn 8 grote hellen en 16 kleinere.
• Elke hel heeft 4 dimensies en is 

toegankelijk via 4 poorten
• Ze zijn van elkaar gescheiden
• In de hellen branden enorm hoge 

vlammen



Karmavibhangga

• 1922, ontdekking van de eeuw: Sylvain 
Levi, franse sanskritist, ontdekte deze Skt 
tekst in Nepal

• Inhoud sloot aan op de afbeeldingen van 
hellestraffen op de verborgen voet van de 
Borobudur

• Er zijn 10 typen daden van de mens die 
verblijf in hel ten gevolge kunnenhebben



Jataka’s

• In de verhalen over vroegere geboorten 
van Boeddha ook informatie over hellen

• Indiase teksten
• Oud Javaanse teksten, zoals 

Kunjarakakarna Kakawin geven informatie



Inscripties in ZO Azië met info over 
hellen en straffen

• Vietnam: Awici hel, Maharaurawa hel; naraka 
algemeen woord voor hel

• Overtreders van edict van koning komen in Awici 
hel terecht

• Zij die tempel beschadigen gaan naar Awici hel
• Zij die objecten, slaven, velden, runderen, 

buffels stelen vallen in grote hel met vuur. Zij die 
Boeddhistische kloosters beschadigen, gaan 
naar Raurawa hel

• Zij die stelen gaan naar hel, naraka



Java, inscripties over hellen

• Overtreders van vorsten edicten naar 
Maharorawa hel

• In die hel brandt vuur onder ketel met 
runderkoppen, de kawah met de 
wrsabhamuka; het Kingkara leger van 
Yama voert de straffen uit

• Overtreders van vorsten edicten komen in 
Aweci hel terecht.



Java, teksten over hellen
hindoe teksten

• Rorawa hel, slechte koning van Lanka, Rawana, 
komt erin (Arjunawijaya)

• Saptapatala, zeven hellen in onderwereld 
(Arjunawijaya)

• De wiebelende brug, wwat ugal-agil leidt naar 
onderwereld. (Bharatayuddha)

• In de Yamaniloka heerst Yama, de god des 
doods. Er stromt een rivier met heet water in. Er 
zijn bomen met zwaarden als vruchten en rotsen 
die tegen elkaar klappen. (Swargarohanaparwa)



Java, Boeddhistische teksten over 
hellen

• Aweci, met metalen kookpot voor koken 
mensenzielen (Kunjarakarna).

• Lohasubhumipattana, IJzeren aarde Omlaagval 
Hel, breed, vuren langs de randen, dolkboom 
met zwaardgras (Kunjarakarna)

• Sangghata, dichtklappende rotsen hel (KK)
• Sanjiwa hel, straffen voor lage wezens; 

vuurgezichten, kraaien met puntige ijzeren 
snavels; honden met demonenkoppen; wilde 
everzwijnen (KK)



Oud Javaanse Kunjarakarna
• 8 hellen
• Sanjiwa, herleven hel. De zielen worden in stukken 

gehakt, daarna herleven ze weer, om vervolgens weer in 
stukken gehakt te worden

• Kalasutra, doormidden zagen van zielen
• Samghata, dichtklappende rotsen
• Raurawa, enorm lawaai
• Maharaurawa, nog meer lawaai
• Tapana, brand, pijniging
• Pratapana, nog meer brand en pijniging
• Awici/Aweci, onderste hel



10 daden met als gevolg 
hellestraffen

• 1. gruwelijke lichamelijke misdaad
• 2. gruwelijke daad in woorden
• 3. gruwelijke daad in gedachten
• 4. daden als gevolg van het idee dat het leven door de 

dood wordt beëindigd
• 5. Daden als gevolg van het idee dat mens eeuwig is
• 6. Ontkennen van het begrip causaliteit
• 7. inactief zijn
• 8. ontkennen van wet van oorzaak en gevolg
• 9. goedkeuren van vernietiging
• 10. ondankbaarheid



Hoe lang straffen?

• Teksten zijn hierover vaag.
• Volgens ene tekst (Karmawibhangga 

bijvoorbeeld) levenslang, half leven of kort, 
afhankelijk van daad



Aard van de straffen

• Fysiek: martelen, koken, doorzagen, 
vermorzelen

• Mentaal: iemand heeft dorst, wil drinken, 
maar water droogt plots op, etc.



Toezicht op straffen

• Toezichters op straffen zijn menselijke 
wezens met bolle ogen, krulhaar en 
wapen (knots, zwaard)

• Dieren of vogels
• Mensachtige wezens met dierenkoppen
• Onderdelen van mensen: hoofdspook dat 

vuur spugt, handspook, dijspook



Namen van hellen
• Algemene naam voor hel: naraka 
• Algemene naam voor hemel: swarga
• Aweci/awici, zonder golven/verleiding hel
• Sangghata, yugmaparwata, dichtklappende rotsen hel
• Sanjiwa, tegengif hel
• Raurawa hel, met enorm vuur dat herrie maakt
• Maharaurawa hel, met nog groter vuur dat pestherrie maakt
• Krminicaya hel, opgestapelde wormen 
• Waitarani, waden door rivier hel
• Kutasalmali, zijdekatoenboom-doorn hel
• Nirucchwasa, niet ademen hel
• Uccwasa, laatste adem uitblazen hel
• Dravatrapu hel, vloeibare tin hel
• Ambarisa, koekenpan hel
• Anggaricaraya, draagbare vuurplaats hel
• Tiksnayastunda, scherpe staalpunt hel
• Medohrada, vetpoel hel
• Asrkpurnahrada, vol bloedpoel hel
• Puyapurnahrada, vol puspoel hel
• Asthibangga, bettenbreek hel
• Taptalaksamaya, hete hel



BOROBUDUR, JAVA

• Voorbeelden van hellestraffen en 
hemelverblijf op verborgen voet



Borobudur



O 21, roddelen, lelijk gezicht



IBa 17
koken in 
helleketel



III 69, koken in helleketel



Detail, 
dolkboom 
erboven



IVB 78
koken in ketel

dolkboom



O 88, slaan, dan verbranden in 
huis; belazeren, dan mond geplet



O 89, dieren levend koken, dito met 
mensen



O 90, zuipen, dan rivier met dolken



O 92, overspel, hond, rvier met 
pus? Bloed? Heet water?



O 93, handen gebonden, slaag



O 109, vissen vangen – koken in pot



O 110, zielen na straf bevrijd uit pot



Candi Jago, Oost Java
Kunjarakarna verhaal

Zielen en helledienaren met menselijk lichaam en dierenkoppen



Jago, detail



Candi Tigawangi, Oost Java
Sudamala verhaal (Hindoe)

Godin Durga, vogel ijzeren bek, rupssppok, handspook dijbeen spook, dienaren
Met dierenhoofden; Sahadewa (of Nakula) vastgebonden aan boom



Helledienaren met dierenkoppen, 
detail



Bali, modern, Hindoeistisch



Bale kulkul van Pura Dalem in 
Sidan, Bhimaswarga verhaal



Pura Dalem, Sidan
Slaan en steken



zagen



hellehonden



Yama, 
pan



Zwijn Sidamalung en 
dame



Rupsen met dame



Bhima bevrijdt 
zielen



Kertaghosa in Klungkung





God Yama op zijn leeuw































Burma



Burma
mediterende 

Boeddha
onder: vlucht uit 

paleis
links: hellepan



Detail, 18e-19e

eeuw



China



Pin Yao tempel, Yama, god van hel



Helledienaar met drietand



Pin Yao tempel, moderne 
afbeelding; neus afhakken



zagen



Pin Yao
zagen



Pin Yao: vertrappen geslachtsdelen



Fijnstampen in stampblok



Tong afsnijden



Japan



Seishu Raigoji tempel
tekst met afbeeldingen 
van hellestraffen, 13e

AD



Angkor Wat, Cambodia, oostkant 
zuidelijke gallerij

• 36 hellen genoemd in inscripties
• Iedere hel heeft speciale kenmerken en 

straf voor bepaalde misdrijven



O. Gaanderij, hellestraffen



Goede zielen: weg naar hemel



Goede zielen: naar hemel



In de hel 
gegooid



God Yama op 
buffel



Citragupta met boek en dharma



Onderste 
boven hangen



Pikkende vogels



Vastbinden aan dolkboom



Scherpe stekels



Klappende rotsen



hellepan



Slechte zielen: leeuwen



honden



Honden; zwaard



Olifant; zwaarden, touw



Tapir en tijger



Avici, doornbomen


