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Hundra bröder ock åt Lenne löddes, utaf samma blod,
AsvapatVs, iH«dr«-fiirstens, tappra ätt och Malavis.
Så sig sjelf och far och moder, svärforäldrarne jemväl,
Och sin makes ätt ur nöden räddat hade Sävilrt
Så skall äfven denna ädla Draupadi, i dygder stor,
Frälsa eder alla, liksom Såvitri, den träffliga.

Vaisampåyana sade:
Så utaf den sinnesstore hedrad Pdndu-sonen der,
I Rämyaka-skogen bodde, fri från sorger och besvär.
Men den man, som fromt förnimmer sagan skön om Sävitrt
Rik på goda ting han aldrig nöd och smärta lida skall.
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A n ni ä r k ii inga p,

Första Sången.

Sid. 5. r. 1. Märkandéya, en vis Brakman, som for konung Yudhi-
schthira, den äldste Pändu-sonen, i skogen berättar sagan om Såvitri.
Anses såsom uppbofsman till en af Purdnas, Hinduernes mythiska
skrifter, som efter bonom kallas Mdrkandéya-puräna.

— r. 6. Sinnets lustan dämpande, efter originalets jiténdrya, "be¬
segrande sinnena." Hinduernas lagar fordra strängt, isynnerhet af hvarje
ädelboren, sinnenas fullkomliga beherrskande. I Maniis lagar beter
det: "En man ådrager sig säkert straff, om han lyssnar till sinnenas
lockelser; men om han underkufvar dem^ vinner han himlens välsig¬
nelse." II. 95. Och vidare: "den man^ som är af sinnliga begär be-
fläckad, bonom kunna hvarken Védas eller frikostighet eller offer el¬
ler de heliga brukens iakttagande eller stränga botöfningar förskaffa
lycksalighet." II. 97. Isynnerhet är detta välde öfver sinnena konun¬
garne ålagdt såsom en helig pligt. "Dag och natt måste han (konun¬
gen) kraftigt bemöda sig att vinna en fullkomlig seger öfver sina or¬

ganer; ty endast den konung, som fulit besegrat sina egna begär; kan
allvarligt hålla sitt folk till uppfyllandet af sina skyldigheter." Manu
VII. 44.

— r. 8. Asvapati. I likhet med Grekerne bilda Hinduerne vanli¬
gen sina namn af epithetsord. Asvapati är Grekernes Hippomedon,
"hästfurste." Satyavdn betyder "den sannfärdige" o. s. v. Ordet As¬
vapatij som i originalet är första pa;on — « « « , har, då vårt språk
icke tillåter en sådan versfot, blifvit i öfversättningen förvandladt till
Ditrochaeus — &> — « . Här är för öfrigt stället att anmärka, det vi
för nomina propria begagnat Sanskrits nominativform, likväl med bort¬
kastande af det såkallade visarga, en aspiration^ som Bopp uttryckt
med bokstafven s.



— r. 9. barnlös} jfr. följ. vers. Hos Hinduernc räknas harnlösheten
såsom den största olycka; ty icke allenast den limliga ^ utan äfven den
eviga lycksaligheten beror pä egandet af en af komma. Endast en son

kan, genom att bringa sraddha eller libation för den döde, erhålla frid
for sin bortgångne faders ande. Derföre är allandet af en son, isyn¬
nerhet för en Brakman, en helig pligt, och en af dessa tre heliga
skulder, hvilka han under lifvet har all betala gudomen. Sedan han
nemligen läst Védas; i den form som lagen föreskrifver, aflat en son;
och efter bästa förmåga fullgjort offerceremonierna, har han betalat
dessa tre skulder och kan vänta sig en evig sällhet. "Genom en son
vinner mannen seger öfver allt folk, genom en sonson njuter han o-
dödlighelen, och genom en sonsons son kommer han till solens bonin¬
gar." Mann IX. 157.

I sammanhang härmed förklarar Manu äfven betydelsen af puttra,
son, såsom "befriare från helvetet." Emedan sonen öfverförer, träyatéj
sin fader från det helvete, dit barnlöse äro förfallne, put, kallas han
puttra. Se tVilsons Sanskrit-Dictionary till detta ord. Derivationen
är likväl icke enlig med Sanskrit språkets natur, och Hopp har i sina
editioner adopterat skrifsättet putra.

— r. 11. Späkning, efter originalets niyamam, egentl. underkuf-
vande. Sanskrit är rikt på uttryck för detta köttets dödande^ hvilket
så genomgår Hinduernes hela lif. Ett annat ord är tnpas, eg. brän¬
nande, hvilket förklaras af dessa ord bos Plinius d. ä.: "pbilosophos
eoruin, quos Gymnosophistas voeant, ab ortu ad occasum perstare, eon-
tuentes solem immobilibus oculis, ferventibus arenis toto die alternis

pedibus insistere." H. N. VII. 2. Huru långt delta botöfningsnit gick,
derpå lemnar Sanskrit-litteraturen otaliga exempel. Att stå på en fot
i toppen af ett högt träd med uppräckta armar, ürddhvabähu, ned¬
sänkt hufvud och vattendränkta kläder, var en vanlig form af detta
fromhetsnit. Se Matsyop. 5. Vårt lefnadsfriska språk saknar uttryck
för dessa mortificationer ; och öfvers. har derföre använd! ömsom späk¬
ning och botöfning; ömsom fromhet, och derföre alltid återgifvit or¬
det tapasvin; adjectiv af tapas, med "from", såsom närmast motsva¬
rande vår betraktelseform.

— r. 15. Sävitri, en personification af den närande solen,, kallad
Varada, "Välsignelsegifvariunan", och Chandras eller månens gemål.
Anmärkningsvärdt är Sanskrits med de Gothiska språken öfverensstäm-
mande åskådningssätt att personifiera solen såsom det qvinliga och
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månen såsom det manliga. 1 de Classiska och Romaniska språken år
förbållandet motsatt.

Sid. 4. r. 8. Urfadren eller rättare "den store fadren" efter ori¬
ginalets ■pitdmakä, jfr. v. 12, (äfven liktydigt med grandfather, Gross-
vater), och svayambhn, "den i och genom sig sjelf bestående", v. 9,—
äro Brahma s benämningar. Om Hinduernes monotheism och Brahma
såsom det högsta, allestädesnärvarande ^ allvetande och eviga väsendet,
se livad som är sammanfördt hos Bohlen, Das alte Indien, T. I. pag.
134, följ.

— r. 21. Stjernefursten,— täräpati, är månen, liksom tdråbhusha,
efter orden "den stjerneprydda", betecknar natten. Tärd, lärer i Véda-
dialekten heta stdrd och således ännu tydligare ådagalägga sin fränd-
skap med det Isl. stiarna^ det Tyska Sterne och det Engelska star.

— r. 2ö. Lakschmi, äfven benämnd Sri, är Vischnns gemål och
skördarnas gudinna, motsvarande Romarnes Ceres.

Sid. o. r. 5. Offerblommorna. Blommor spela hos Hinduerne en
vigtig rol, dels såsom förnämsta delen af deras prydnader, dels såsom
gudarnes sinnebilder. Vid olfer bjöd man åt hvarje gudomlighet de
densamma helgade växter, hvilka efter offrets slut utdelades bland den
offerförrätlandes vänner och anhörige.

— r. 11. Cälj du Sjelf en make. En för Hinduerne egendomlig sed,
vittnande om den höga plats och den stora aktning^ som i deras sam¬
hällen tillerkändes qvinnan, var det förnämligast i de högre klasserna
brukliga sjelfvalet, svayamvara. "Tre år må giftvuxen mö bida; se¬
dan må hon sjelf välja en brudgum af sitt stånd." Manus Lagar IX.
90.- Vanligen skedde detta vid en festlig församling, då jungfrun ..lin¬
dade en blomsterguirland kring den yngling, som hon utkorade. Be-
skrifningar på dylika sjelfval förekomma ofta i de Indiska dikterna. Se
Nala II. 8; V. 28, o. a. st.

— r. 17. Tadlas bör, o. s. v. Öfvers. har här varit nödsakad att Öfver-
skrida originalets versnummer med en rad. Denna och de två följande
verser bilda i texten blott en sloca, livars ordagranna ö l'versät t ning är
följande: "en icke förmälande fader är tadelvärd, tadelvärd också den
man, som ej nalkas (sin hustru), och då mannen är död, är tadelvärd
sonen, som icke skyddar sin moder."

— 3 r. fr. slutet. Be konungsvise, efter originalets rajarshayas. Af
llishi's, helige eller vise, som ursprungligen utgjorde ett mythiskt sju-



tal, och i andra led härstammade från Brahma, uppräknas flera olika
klasser. De vanliga äro 5: Dévarshayas, gudavise, Brahmarshayas,
Bralimavise, och Rajarshayas, kunglige vise. En fjerde är Malidr-
shayas, store vise. Wilson upptager i sin Sanskr. Diet. ännu tre an¬

dra mindre ofta förekommande klasser. Eliuru således dessa Rishi's
ursprungligen äro mythiska väsenden, blifver dock benämningen öfver-
förd på sådana menniskor, som genom stränga botöfningar höjt sig
till gudomlig rang och efter döden hafva anspråk på en plats i Indrags
himmel. *

2 r. fr. slutet. Helga dammar. Texten har tirtJidni, eg. heliga
ställen, isynnerhet vid floder och sjöar, dit Ilinduerne valfärdades och
der de förrättade religiösa tvagningar.

Andra Sången.
Sid. 6. r. 5. Ndrada, en af de tio gudomlige Munfs eller he¬

lige vise, son af Bralima, och uppfinnare af Vina eller lutan. Han
är gudarnes ombud, som bringar deras rådslut till de dödlige; kallaskälatrayajna, "den som känner de tre tiderna" (det förflutna, närva¬
rande oeb tillkommande), och föreställes såsom årets och tillika de
himmelska härskarornas gud.
— r. 5. Skogshyddor efter textens asrama, som betyder en platsför heliga späkuingars öfvande, eremitboning, m. m. I brist på ettför versen användbart ord; motsvarigt det tyska Einsiedeley, haröfvers. nödgals begagna "hydda", ehuru det ej fullkomligt återger detindiska begreppet.
— r. 15. Saken fullt förtälj. Sanskrit saknar alldeles det obli-

qua uttryckssättet, oeh begagnar partikeln iti, "så", alt anföra andras
ord. Öfvers. har öfverallt, der detta iti förekommer, begagnat cita¬tionstecknet och ett ordagrannt återgifvande? för att, såvidt möjligt va¬rit, rädda originalets egendomliga och naiva constructionssält.

— r. 17. Salva, ett land, hvars innevånare i Vishnu-purdna om¬nämnas tillika med Hunas (kvifa Hunncr eller Indo-Seliyter) och Sdkala-folket (Sagala bos Ptolemams). Salva tyckes höra till central-lndicn,och hafva utgjort , en del af Rdjasthan, då en 5«'ort-konung någonsfä-des beskrifves såsom fiendtligt uppträdande mot Dvarahd-folket i Gu-
zerat. Wilsons Visnu-purana s. 177 not. 6.
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s. r. Utaf krigarstam. Den stränga stånds- eller kast-indelning,
som rader hos Hinduerne, återfinnes hos intet forntidsfolk utoin Egyp-
terne. De förres stånd voro 4: Bralitnanas, Ksliatriyds eller krigare,
Vaisyds eller åkerbrukande och näringsidkande, samt Südras, den läg¬
sta klassen, hvars betydelse är dunkel, kanske "flyktingar." Utrym¬
met nekar oss att här behandla denna märkvärdiga kast-indelning med
dess många underafdelningar.

Sid. 7. r. 5. Be tvefaldt födde, — dvijds. Så kallas de 5 högsta
kasterna hos Hinduerne, och företrädesvis Brahmanerne, emedan de
efter att af sin Guru eller lärare hafva erhållit undervisning i Védas och
de heliga pligterna, vid manbara år högtidligen invigas genom anläg¬
gande af den helgade gördeln, hvilken ceremoni anses såsom deras an¬
dra eller pånyttfödelse. Detta snöre, som bäres öfver venstra axeln
tvärtöfver bröstet, är hos Brahmanerne af bomull, bos andra klassen
af kusagräs, och hos den tredje af ull. Före denna invigning stå alla,
såsom en gånq födde (ékajds), på samma grad med Südräs eller den
lägsta klassen.

1 de båda textupplagor, vi baft tillfälle att rådfråga, är en tredje
sloca lagd till de två föregående af Ndrada uttalade, hvilken i Öfver-
sättning lyder sålunda:

Hästar äro gossens fägnad: hästar formar han af ler,
Målar dem med granna färger; thy Chitrasva kallas han.

Chitrasva betyder nemligen "hästutsirande", liksom Satyavdn betyder
"sannfärdige." Dessa rader tyckas vara tillsatta af någon krittlande af-
skrifvare, hvars begär att lysa med ordderivationer blifvit väckt af den
nyss föregående. Dylika emendationer af sednare hand lära ofta träffas
i Indiska manuscripter, och slocans oväsentlighet på detta ställe väc¬
ker stark misstänka om en sednare inflickning, hvarföre vi uteslutit
den ur texten.

— r. 10. Vriiuispati, regenten på planeten Jupiter, i astronomisk
mening identifierad med planelen; i mythologien är han son af Angivas
och gudarnes lärare.

— r. 11. Den store Indra, i texten mahéndra. Indra är den
förnämste bland gudarne af andra rangen, och en af de 8 så kallade
verldsvaktarne, lökapdUis. Honom tillhör firmamentet med alla dess
stjernor. Han representerar, liksom Grekernes Pan, totaliteten af
Hinduernes polylatri, och träder ofta nog i den högsta gudomens ställe.

— r. 16. Ratidéva, efter orden kärleksguden. Nämnes såsom son

\



af Sankriti, af Bharata's ätt. Efter en legend i Mégha-duta si;all lian
hafva varit så frikostig med offer af hornboskap, att deras blod bil¬
dade floden Charmanvati, nu kallad Chambal.

— r. 17. Sivi från Usinara. Denna öfversättning från textens
Ausinara, bvilket likaså väl kan vara patronymicuni som gentile, bör
rättas till Sivi, TJsinaras son. Öfvers. bar sedan texten trycktes} i
Vishnu-puräna funnit Sivi s ättelängd, såsom härstammande från Yayäti,
om hvilken se straxt nedanföre.

r. 18. Yayäti, en konung öfver Indien, den femte af lunar-ätten}
son af Nahusha. Han berättas hafva genom en förbannelse af sin svär¬
far i förtid blifvit behäftad med ålderdomsbräckligheter. Slutligen fick
han dennes tillåtelse att öfverflytta sina egna lidanden på en af sina
söner och sjelf njuta en ostörd ungdom. Men omättlig i sitt begär
efter sinnliga njutningar beslöt han efter tusen års förlopp att åter¬
taga sina krämpor och draga sig tillbaka till botöfningsskogen (tapo-
vana) IVilsons Vischnu-purana s. 415.

— r. 19. Asvins-paret. Asvinau kallas ett par tvillingsbröder ^
söner af Surya, en af verldsvaktarne och personificalion af solen så¬
som himmelskropp, och hans gemål Savarnä. Denna kunde ej för¬
draga sin gemåls strålar; utan förborgade sig i skepnaden af ett sto,
i hvilken gestalt hon också födde dessa båda söner, Asviner benämnde
af asva häst. Asvinerne äro utmärkte för sin skönhet och gudarnes
läkare.

Sid. 8. rad. 2. Kroppen lägger af7 efter originalels déhanydsam
karishyati, "skall göra afläggande af déha" (kroppen, eg. det befläcka¬
de). Här^ såsom öfverallt der man tror på en själavandring, är den
yttre kroppen, déha, blott en graf, en grof täckelse för själen. Den-
sammas afläggande borttager icke individualiteten, ty själen, jiva 1.
buddhi, eger en annan mindre och subtilare skenkropp, manas, sam¬
mansatt af den finaste ethcr, som är det sensitiva organet och måste
beherrskas af buddhi, förnuftet. Af själen beherrskad kallas den sük-
shmasarira, den fina kroppen, och är mägtig af medvetande, ahankära
egentl. "jaghet." Men först genom omklädning af den grofva kroppen,
sthulasarira, blifva den mägtig sinnliga intryck.

— r. 2 fr. si. Krahma's himmel, i orig. tridiva, efter orden "de
trennes himmel", Brahimis, Vischniis och Siva's. Denna treenighet
är alltför andlig för att i de indiska dikterna få sin himmel utförligtoch sinnligt skildrad. 1 motsats häremot betecknas Indrd's himmel,
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svarga, såsom etl sinnligt paradis, der goda och rättvisa meuniskor
efter döden dväljas, tilldess de börja en ny vandring i andra kroppar.
Narada går till den högsta gudomens himmel, för att aflägga räkenskap
för sina derifrån euiotlagna uppdrag.

Tredje Sången.

Sid. 9. r. G. Helig morgon, — tithau punyé, efter orden "på en
ren man-dag." Hos Hinduerne funnos, liksom hos Romarne, heliga
och icke heliga dagar, d. v. s sådana, då en religiös eller eljest vig¬
tig förrättning kunde företagas, och då inga sådana borde förrättas.
Sol-dagen är eljest den vanligtvis för heliga bruk bestämda, och blott
i vissa trakter af Indien, såsom här, Måndagen.

—- r. 9. Sala, ett trädslag, Shorea robusta, Wilson's Diet.
— r. 10. Ixusa, ett slags gräs, som nyttjades vid många heliga

ceremonier, hvårföre det också plägar kallas olfergräs, Poa cynosuroi-
des. Med ett säte af detta gräs torde man ej få förstå en vanlig gräs¬
bänk, utan en matta, hvarpå Hinduerne suto med på orientaliskt vis
under sig korsslagna ben, såsom de förekomma afbildade uti vignet-
terna till gamla manuscripter.

— r. 15. Argha, en välkomstgåfva^ bestående af åtskilliga ingre¬
dienser, mest blommor, som bjudas åt gudar och Brahmaner. Origi¬
nalet har: "anviste honom argha och säte och plats."

— r. 18. Vise konungsman för metern i st. f. "konungsvise", se
anm. till sid. 5, 5:te raden från slutet.

Sid. 10. r. 25. Af trädens bark en klädnad. Originalet har val-
kala, en klädedrägt af bark, som begagnades af de botöfvande, Hvad
Bohlen anför ur Herodot (111. 106), gäller tvifvelsutan icke valkala, u-
tan den vanliga bomullsdrägten.

— r. 4 fr. slutet. Ofverskyggande, efter textens ächhädana. Sävi-
tri fröjdade sin svärmor genom omtanka för hennes yttre bebof, klä¬
der och skyddande för solstrålarne. Af Sanskrit-radix chhad betäcka
och dess Unadiderivatum chhattra, täckelse, parasol, kommer Satrapes,
egentl. den som låter bära ett sådant tak öfver sig; och, emedan detta
var ett företräde för de högsta klasserne, furste, satrap.



Sid. II. r. 5. Stående vatt och dar] hon stads förblef. En vanlig
form af botöfning, bär fullgjord för all undgå den öfvcrhängande faran.
Jfr. början af Fjerde Sången.

Fj e r «1 e Sange b».

Sid. 12. r. 5. Hvarje hvarje dag. Denna upprepning är mycket
vanlig i den indiska poesien, och utgör en af skönheter. Originalet
bar: divasé divasé qaté, lat. "die die praeterito." Construclionen är
fullkomligt motsvarande latinets ablativus absolutas, ehuru Sanskrit be¬
gagnar sin locativcasus.

— sista raden. Eldens gud, Hutäsa, "offerätaren" kallas Agni, el¬
dens gudomlighet, äfvenledes en af lökapäläs. Såsom elementareldens
herre har han danat jorden och skall åter förtära densamma. Nala IV. 9.

Sid. 15. r. 4. Önskningar för makens räddning, eg. "önskningar
om icke-enkoblifvandé." Textens avaidhavga kommer ulaf det med
privativa a sammansatta och genom den slags vocalförändring, som
kallas Vriddhi, utvidgade vidhava, enka, lat. "vidua." Bopp, besyn¬
nerligt nog, öfversätter: "Untrügliche Seegensprüehe, erspriessliche,
heilsame", o. s. v. Sannolikt, har han ansett avaidhavga. deriveradt af
det privativa a och vidhi, vanlig regel eller föreskrift vid offer.

r. 11. Bharatiders höge son, BharaUis sonson Yudhischthira, se

Inledningen.
Sid. 14. r. G. Att åt Guru offerbränsle hemta. Vi anföra såsom

bevis på Sanskrits lätthet for sammansättningar textens gurvagnihö-
trärtham, efter orden: "för Guru's eldoffers skull." Guru är en and¬

lig fader, som undervisar ungdomen uti mantra eller bönen, och som
vakar öfver fullgörandet af alla religiösa handlingar intill ynglingens
manbara ålder och den symboliska Investituren med snöret, han må
nu vara naturlig fader eller eljest en vän och lärare. Asvapati kallar
Närada sin guru, mästare, emedan han ger honom visa råd, se of-
vanföre sid. 8. r. 22. Guru i dualis, guru betyder vanligen föräldrar.

—• r. 5 fr. si. Med stora blickar, efter originalets viptdékshanä, eg.
med stora ögon. Stora ? eller egentligast långa ögon (uyatalöchana)
är ett vanligt epithet till en qvinnlig skönhet. Denna sednare bemär¬
kelse har säkert också här på stället viptdékshanä, men då en dylik
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långögdhet genom skiljaktigheten af de Europeiska folkens ansigtsbygg-
nad snarare skulle förekomma oss komisk än skön, bar öfvers. vågat
en tydning, som visserligen öfverensstämmer med originalets ordalag
oeb ännu mer med vårt åskådningssätt, men som ändå icke tycks vara
textens fullkomliga mening.

Femte gången.

Sid. lo. sista rad. Yama, Betvingaren (af yam kufva) är den tredje
bland lökapdläs och Underverldens herre, dödens och de dödas konung.
Till hans residens, Yamapura, bringas af hans ombud hvarje mennisko-
själ för att af Yama, hvars rättvisa alla väsenden ära, få sin dom,
till att gå antingen till paradiset (Svarga), eller helvetet (Naraka),
eller i en annan kropp begynna en ny vandring. För att nå Yama's
palats måste man öfverskeppa den sig niofaldt omkring underjorden
slingrande floden Vaitarani (svår att öfverfaral), och domen uttalas
efter en noggrann förteckning på den aflidnes geruingar. Gudens tje-
nare äro dcrföre alltid lika sysselsatte att bevaka de lefvande som
att befordra de döde till straff eller belöning. Blott till dem, som
utmärkt sig genom stor fromhet, kommer han sjelf, eljest skickar han
sina tjenare. Han drager då den lilla etherkroppen, sukshmasarxra,
(se noten till sid. 8. r. 2), här beskrifven såsom af en tummes stor¬
lek, utur den gröfre kroppen, biuder den med sitt tåg och förer ho¬
nom med sig till den södra verldsregionen, hvars vaktare han är. Han
kallas fädernas konung, pitriräja, emedan han herrskar öfver förfäder¬
nas andar, och dharmaräja, lagens eller rättens konung, se nedanföre.

Sid. 16. r. 20. Sista tjensten honom gör, egentl. "gör hans kropps-
upplyftande." Begrafningsbruken hos Hinduerne voro mycket enkla;
liket bestänktes med Ganges' heliga vatten, sveptes i bomull eller si¬
den, och brändes tillika med vällukter och under afsjungande af hym¬
ner och böner. Deras åsigter af jordlifvet och den kroppsliga betäck¬
ningen uttala sig bäst i följande vers ur Bhagavadgitä (II. 22):

Liksom en sliten klädnad utaf menskan

Läggs af och andra nya städse tagas;
Så lägger anden af sig slitna kroppen,
Och ingår uti andra nya kroppar.

— r. 6. fr. slutet. Sju steg knyter vänskap, efter orden: "de
lärde, som inse sanningens väsende, kalla vänskapen för säptapada (sju



steg), d. v. s. sju stegs sällskap är tillräckligt att knyta väuskap mel¬
lan de gode.

— r. 5. fr. si. De oförvetne, efter textens andimavantas, borde
med rätta vara: "de omedvetne", neml. af det som rätt är och tillbör¬

ligt är. Svårigheten att bruka ordet omedveten absolut har föranledt
öfvers. att använda ett uttryckj som är oegentligt och behöfver för¬
klaring. Dessa och de följande Trishtubh- och Jagati-stonzcvno. tyckas
vara liemtade ulur några uråldriga sentensböcker; och deras mening är
i allmänhet högst dunkel.

Sid. 18. r. 9. Och må min Guru o. s. v. se anm. till sid. 14. r. 6.

— r. 19. Derför betvingarn, o. s. v. Efter orden: "derutaf är, o
Gud! ditt berömda Frmirtskap (Yamatvam). Vi ha-fva i inledningen
talat om Sanskrit-språkets magt af abstractioner j må detta gälla såsom
ett exempel; tusentals andra kunna anföras. Artusenden förr än man
i Tvskland fann en abstraction för jag, "die Ichheit", hade Hinduerne
sitt alldeles liktydiga ahankdra.

— r. 25, Så är verlden ocli beskaffad: mildhet hylla menskor mest.
Säkert det svåraste ställe i denna episod. Calcutta-texten har: évam
yrdyas clia Idköyam manushydbhaktiyésald, hvilket skulle betyda: "så
är i allmänhet denna verlden: menniskorna hyllande foglighet." Boyy
har i sin text ändrat bhakti till sak ti, och skilj t. det ifrån det före¬
gående manushyd (Manu-födde, menniskor), hvilket möjligen skulle
betyda starke genom mildhet. Hans egen öfversättning: "So ist mei¬
stens diese Welt der Menschen mit kraft gerüstet" tycks ej lemna en

fullkomligt, tillfredsställande mening, hvars utfinnande också med de
läsarter, man hittills funnit, tycks vara snart sagdt omöjlig. Öfvers.
förmodar, att Sdvitri, efter att på ett halft förebrående sätt lofsjungit
gudens betvingande magt, Yamahet, vill låta honom förstå, att den
rätta och ädlaste styrkan ligger i mildhet, och derigenom förmå honom
till återgifvande af hennes make.

Sid. 19. r. $6. Vivasvats ättling. Vivasvat betyder dels solen,
dels är det, ett namn på den sjunde närvarande Manu. Vivasvatid är
ett gemensamt namn för Yama och Manu.

— r. 19. Lagens konung, dharmardja, se ofvanfÖre. Med dhartna
betecknas icke allenast pligt, hvilket i öfversättningen mest blifvit an-
vändt, utan det absolut rätta, totaliteten af gudomlig och mensklig lag.

Sid. 20. r. 5. I ära födde, egentligen "rättmätigt aflade." Origi-



nalets aurasa betyder ett barn födt med en hustru af samma kast.
Hustrun (bhdryu, hon som skall underhällas) måste alltid vara af sam¬
ma stånd som mannen (bhartri, den närande), eljest anses barnen så¬
som sudrds, tillhörige den lägsta kasten. Manu IX. 90.

— r. 16. De gode leda genom sanning solen. Santas, de gode, i
sin första betydelse "de varande", liksom hvarje Stoiskt moralsystem
betecknar de vise eller gode såsom allena egande en sann realitet, be¬
tecknar här dem, som genom stränga botöfningar hunnit en hög grad i
kroppslig mortification, och voro med de lägre gudomlighelerna full¬
komligt jemlike. Den indiska poesien företer talrika exempel på de
underverk, som dessa helige voro i stånd alt verkställa.

Sid. 21. r. 22. Söner och sonsöner stiids födande. Ättens fort¬
sättning i många led var rågan på sällhet. Se noten till sid. 5. r. 9.

— r. 26. Gudalike liöfdingar, — tridasöpamd, "like de tretton",
nemligen lägre gudomligheterna.

Sid. 22. r. 15. Beseende alla skogens trakter; i texten: disas
sarvä vanantanscha nirikshya, efter orden: "himmelsstreck bemärkan¬
de alla och skogens gränsor."

— r. 4. fr. si. Nattens vandrare, ordagrannt efter textens nak-
tancharäs. ludiska mythologien är öfvermåttan rik pä genier af alla
slag, goda och onda. Af det sednare slaget äro Rakshasas, resår, Ti¬
taner, gudarnes beständiga fiender. Såsom skogarnas invånare uppräk¬
nas isynnerhet Pisächäs, hvilha liksom vampyrer suga blod från dc
lefvande, Nala, XII. 7, och Svapadds, hundfotade, ett slags satyrer,
Nala, XI. 18.

Sid. 25. r. 2. fr. si. Blind är fadren o. s. v. De två och en half
följande slocas, eller fem följ. verserna, finnas ej i den uti Calcutta ut-
gifna Mahd-bharata-texten. Bopps text meddelar dem så som de fin¬
nas öfversatta. De innehålla ingenting annat än en omsägning af det
föregående, och hade derfÖre för meningens skull gerna kunnat vara
borta. Men just emedan denna passionerade barnsliga pietet är det
mest framstående i Satyavdrfs person, har öfvers. icke velat afkorta
denna qvidande klagan, som gör honom till en i den indiska poesien
så älskad kururim vdsantxmy en jemrande hafsfägel.



Sjette Sången.
Sid. 2o. r. 12. Paldsa, ett trädslag med röda blommor: Bntea

frondosa ? Wilson.
Sid. 26. r. 2. fr. si. Védas. Véda, vetande, kallas bos Hin-

duerne i vidsträcktare mening allt uppenbaradt, b vårföre alla deras he¬
liga böcker kunna betecknas med detta namn. Men vanligen förstår
man dermed de fyra äldsta samlingarne af religions-urkunder, hvilka i
en atlägsen urtid skola flutit från Brahmas läppar, och hvarpå Religion,Lagar ocb Litteratur grunda sig. Deras ålder är hög, men kan ej nogabestämmas, emedan de tillkommit småningom; Colebrooke (Asiat. Re-searches T. V. p. 288), en man, hvars nyktra och betänksamma forsk¬
ningar åtminstone böra freda honom från anklagelse för öfverdrift?förmodar^ att de äldsta styckena falla omkring 1400 är före vår tide¬
räkning. Angas} som egentl. betyder lemmar, kallas den del af Hindu¬
litteraturen, som närmast beror på Védas och till dessa hildar en slagscommentar, omfattande grammatik, exegetik, pronuntiation, astronomi
m. m., och derföre äfven kallad Védangas. Ofvers. har i stället för
svenska plural-formen Vedorna, begagnat det engelska plural-tecknet,som i detta ord sammanfaller med Sanskrits plural-form.

— sista rad. Till Gurus och Agnis stora fröjd. Öfver Guru se
noten till sid. 14 r. 6 och öfver Agni noten till sid. 12 sista rad. Lik¬
som Vesta hos Grekerne, så var Agni hos Hinduerue pä en gång el¬dens och kyskhetens symhol.

Sid. 27. r. 11. Alla goda märken liar till att enkosorgen undfly.Chiromantien var en långt drifven konst i Indien. Bopp öfversätter:"So wahr seine Gattin Sdvitri mit allen guten Merkmalen^ untrüglichen,verbunden ist.'' Härom gäller således hvad vi ofvanföre anfört, senoten till sid. 15 r. 4.

Sid. 28. sista r. Såsom Sdvitri i glans. Här menas gudinnan Sd¬vitri, efter hvilken Asvapatis dotter blifvit benämnd.
Sid. 29. r. 9. Den trakt, der fädren bo. PitaraSy fädrens andarbodde i södra verldsregionen, som var Yama's rike. Se not. s. !o; sista r.

Sjunde Sången.
Sid. 50. r. 4. fr. si. Smorde, efter orden "bestänkte." Alla invig¬ningar förrättades genom bestänkande med Ganges' heliga flodvatten.
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Sid. 51. r. o. Draupadi, Pdndu-sönemes gemensamma gemål, se
Inledningen. Dessa rader bilda öfvergången till den i Mahä-bhärata
närmast följande episoden om Draupadis bortröfvande af Sindhu-ko-
nungeu Jayadratha, samt återtagande af sina gemåler, Pändu-sönerne.

— r. 8. Pändu-sonen — Yudhisclithira, för bvilken denna saga
berättades af den sinnesstore, bvarmed menas Brabmanen Mdrkandéya.

— 2 r. fr. si. Men den man, som o. s. v. Alt andaktsfullt åhöra
de gamla dikterna var en förtjenstfull sak. Derfore sluta de nästan
alla med de kerrligaste löften om sällhet för dess åhörande. Så slutar
den i Vishnu-piiräna inryckta berättelsen om Syamantaka-juvelen med
dessa ord: "Den, som drager sig till minnes Rrishna's befrielse frän
falska anklagelser, skall aldrig till minsta grad blifva föremål för o-
grundade beskyllningar, och lefvande i fullt bruk af sina sinnen skall
ban blifva renad ifrån alla synder." Så äfven vid slutet af flodsagan
(Matsyopäkhyäna): "Den som städse förnimmer denna Manus vandel,
den man skall, förnöjd, i besittuing af alla fullkomliga ting; komma
till paradiset."

— sista rad. Rik på alla goda ting — sarvasiddhärtha, erinrar om
de Grekiska Stoikernas: govog o aocpos nkovaios. I allmänhet linnes en stor
öfverensstämmelse emellan den Indiska A<mÄ?/a-pkilosophien och den
yngre Stoicismen^ i det båda vilja föra menniskosjälen till en fullkom¬
lig likgiltighet för allt yttre och till och ined för själens egna natur¬
ligaste rörelser, lust och smärta. Målningen af de Indiska vise eller
gode, santas, företer en omisskänlig likhet med de stoiske aoifoi, så¬
som de skildras hos Diogenes Laertius, L. VII. Cap. I. §. 120—124.
Här är ej stället att uppvisa alla dessa beröringspunkter, och ännu
mindre att afgöra, huruvida denna likhet bör härledas från en tidigare
beröring mellan båda folken. Liksom Hinduernas culturförhållanden i
allmänhet; skall säkert deras philosopbiska speculation ännu länge för-
blifva ett hemlighetsfullt fäll för de lärdes undersökningar.


