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Pramlotscha sade:

H it kom jag för a tt d ig  tjena, och blommor plocka äfvemleds: 

Sii g din befallning, högvise! Hvad skall jag göra, som dig
täcks ?

Fjasn sade:

Vid bennes tal förlät Munin all s ty rk a , och förvirrad ren  

Vid handen fattar han nym fen, och trädde så i hyddan in.

I)å återvände vindguden, och vårens gud och kärlekens 

Till paradiset: fullhordadt var värfvet, som dem ålagdt var. 

Inför Indra  de fram trädde, och prisade hvad nymfen gjort, 
Och gudaskaran högt lofsjöng Indra , och var vid gladligt mod. 

Men liandu , när i bothyddan han med Pramlotscha gången
var,

En gudaskön gestalt antog, och strålade lik Manmatha.
I ungdomskraft och full fägring förnyad, sinnetjusande,

Af gudasmycken höljd, Indra  till gestalten han liknade.

En herrlig gudadrägt bar han, och gudakransar, doftande: —  

Alla dessa behag skapte han sig med botens underkraft.

När hon hans fägrings glans skådat, betogs hon af förvåning
stor;

’’H ur mägtig är hans botstränghet!" så ropte hänryckt hon
och glad.

Gudstjenst och olTer, skriftläsning, helig morgon- och aftonbön, 

Sjelfbegrundning och bad, fastor och löften, —  allt, J helige, 

Öfvergaf h an , och blott lefde med henne uti allsköns lust: —  

På botens undergång tänkte hans kärleksqvalda hjerta ej.

A tt afton, natt och dag, veckor, m ånader, halfår, hela år 

F örrunno, det förnarn icke Munins sinnliga hjerta mer.

Ty nymfen der, den höftfagra, i kärlekslist bevandrad väl, 

Honom i hemlighet gladde: på konsten hon sig väl förstod.

Så med henne e tt fullt sekel lefde liandu, och litet m er, 

Tigern bland erem itskaran, i landtlig kärleksnjutning säll.
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TM till Munin hon sä talte: ”Nu vill jag hem till himlen gå: 

Brahman! mig nu din nåd visa, och gif mig orlof till a tt gå!” 

Men Munin, såleds tilltalad, med all sin håg vid henne fäst, 

Gaf henne detta svar: ”Stadna, o hulda, några dagar än !”

Af Munin så , den hugstore, tilltalad, än e tt hundra å r ,

Och derutöfver, qvarblef hon med honom uti kärleksfröjd.

När mer än hundra år flyk ta t, till Brahmanen den sköna så 

Ställde sitt o rd , och log hu ld rik t: ”Nu vill jag hem till him
len gå!”

Så tilltalad den högvise gaf nymfen bedjande till svar:

”Blif q var ännu en s tund , hulda; ej får så hastigt hem du gå!” 

Och så bevekt den höftfagra hos Munin dröjde än en gång,

I lust och gamman, två sek ler; —  blott föga fattades deri. 

Och hvarje gång hon se’n anhöll om tillstånd a tt till himlen gå , 

Den vise henne genmälde: ”0  vänta blott e tt ögonblick!”

Och såleds mången gång m anad, vågade icke nymfen skön,

Af fruktan för hans bannstråle, den vise Munin öfverge.

Och änskönt så han fortlefde med henne dag och natt i lu st, 
Var kärleksfröjden ny ständigt; så djupt var han af Karna

qvald.

Men en gång, när den högvise ur hyddan gick med snabba
steg ,

Den sköna honom tillsporde : ”hvarthän väl äm nar du dig nu? ” 
Till henne Kandu  så ta lte : "Se! dagen re’n förliden ä r :

Jag aftonbruken fullbordar, ty  annars brytes löftet m itt.”

Men dervid glädtigt log nymfen, och talte till den vise så: 

"Pligtkunnige! i dag alltså har qvällen hunnit dig en gång?”

Den vise sade:

På morgonen i dag kom ju du hit till denna sköna strand: 

Då såg jag dig, du höftfagra, då trädde du i hyddan min.

Och nu är qvällens stund inne, och dagen lu tar till sitt s lu t; 

Säg, hvarför 1er du så, hulda? Sannfärdigt det förtälj för mig!



Pramlotscha sade :

Jag kom en m orgonstund, Muni: det ä r  sanning och ingen
lögn;

Men i dag ifrån den stunden hafva sekler förflutit re’n.

Vjasa sade:

Men nymfen d ä , den långögda, sporde gamle Brahmanen så: 

"Säg m ig, hu r länge njöt såleds kärleksfröjden jag då med dig Ï

Pramlotscha sade:

Förlidna äro  re’n nio hundrade å r ,  och utom  dess 

Sex månader, i jemn räkning, och dertill ännu dagar tre.

Den vise sade:

Säger du sanning, höftfagra, eller ä r  detta blott e tt skäm t? 

Mig synes, a tt blott en enda dag jag förlefvat här med dig.

Pramlotscha sade:

H ur skulle väl i d in  närhet e tt lögnens ord jag tala u ti 

Och ännu m er, när u ttryck lig t, pligtkunnige, du spörjer mig.

Vjasa sade:

N är Kandu så , den högvise, talet af hennes mun förnam ,

”0 ,  ve! 0 ,  ve dig !” så ropte den vise, bannande sig sjelf.

Den vise sade:
Förintad ä r  min botöfning, b ru tna de löften som jag gjortl 

Och hvem har m itt förnuft dårat?  —  A tt bedraga blef qvin-
nan skapt.

Med sjelfbesegring blott kunde jag skåda Brahm, det eviga; 

Ve den med kärlekssvek röfvat min högsta åtrås föremål!

Vjasa sade:

Så bannande sig sjelf ständigt, den pligterfarne Munin der, 

Till nymfen, som stod helt nära , den fagra, ställde han
sitt tal.



Den vise sade:

Gå, löm ska, hvart du helst önskar: hvad göras borde har
du g jort,

Se’n Indra s vilja fullbordad blef genom dig med kärlekskonst. 

E j skall med vredeskärpt ljungeld jag till aska förbränna dig;

I salig kärlekslust lefde jag dock med dig, du herrliga!

Och hvad har också du b ru tit, och hu ru  vill jag straffa dig? 
Nejl min var skulden ostridigt, a tt sinnena jag ej betvang. —  

Nu är din önskan fylld: boten förstörde du i grund för mig; 

Men gudar, *om min botstränghet förskräck te , tvungo dig
dertill.

V  ja  sa sade :

Men när Brahmanen så talat till henne, den skönmidjade,

Hon bäfvade, och svettperlor från hennes panna bröto fram. 

Medan hon så i sto r fruktan , af ångestsvett begjuten stod , 

Ropte i vredesmod Munin till henne:. "G å! hvi dröjer d u ? ”

Af honom så försm ådd, nymfen flydde u r hyddan hans med
hast,

Aftorkande med löfqvistar sin sve tt, der hon i luften gick.

Så flög från träd till träd nymfen: från hennes lemmar flödade 

På trädens röda blom kronor svettens droppar i ymnighet.

Och fostret, som den högvise med henne a ls tra t, föddes då, 
Af hennes lemmars svettflöde, i träden , helt betäckt med hår. 

Uppammadt utåf kor växte barnet i fägring hundrafalldt,

Åt trädens dotter gafs namnet M arischa; blid och skön hon
var.

Men efter många års omlopp växte flickan till mogen m ö,

Och blef Pratschctasas-brödrens gemål och Da.xa's moder så.
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Och till Kotika så talte den kärleksdruckne fursten då :

”Hvein är hon väl, den glansrika, —  är hon väl född af mensk-
lig börd?

Ej sökte jag en brud längre, <Jin denna sköna blott jag vann; 

Förvisst jag henne bortröfvar, och vänder hem till riket mitt. 

Gå, ädle, gör dig väl kunnig, hvadan hon kom m it, hvem
hon ä r ,

Och hvarför hit den skönögda kom , till skogen ai  törnen full. 

01 skulle väl den höftfagra, den herrliga, när mig hon se tt ,  

Den skönmidjade, långögda, åt mig sin fulla kärlek ge?

Då vore mitt begär uppfylldt, om denna sköna blott jag vann; 

Gå, Ixotika, och utforska, hvilken som hennes herre ä r l ”

När Kotika förnam talet, från vagnen sprang den herrlige 

Mot henne, som schakaln rusar mot tigern m aka, spörjande:



a n d r a  s å n g e n .

H v e m  är d u , sköna, som i enslig hydda

Kadamba-grenen med din hand om sluter? 

S3 klart du strå la r, som i nattens m örker 
E n  eldens flainma, som för vinden fläktar.

D u , soin i skönhet ej din like eger,

Är du ej rädd a tt uti skogen dväljas?

Ä r du en Ja xa s , eller en gudinna?
En Danava’s ,  en D aitjas  sköna maka?

Ä r du väl do tte r utaf orm ars konung,

Ä r du väl m aka ât en nattlig demon?

Ä r gud Varuna, din gemål kanhända, —

Är Jam a ,  Som a, eller Rikdomsfursten ?

Allfadrens m aka, eller Solens, Vischnu’s? —

Är du väl kommen u tu r Indra's  boning?

T y ej du spörjer, hvilka män vi ä ro ,

Och ej vi känna, hvem som är din herre?

Förherrligande d itt beröm , vi spörje:

Hvad ä r  ditt u rsp rung , och hvem är din herre 

Förtälj din frändskap, och din ä t t ,  din make, 
F ör oss sannfärdigt, och hvad här du öfvar!

Mig kalla menskor Kotika, du hulda!

Min fader konung Suratha  benämnes.

Men han , som thronar på den gyllne vagnen, 

Lik offerelden, som pä bålet flam m ar, —



U t i  Kamjahas djurrika skog lustvandrade Bharata's 
Afkom lingar, de hugstore, liksom gudar, de lierrlige;

Ocli betraktade skogstrak ter, mångfaldiga, på alla håll,

Och sköna träd , som årstiden smyckat med herrlig blom ster
prakt.

I skogen der, den vidsträckta, ihm du-bröderna vandrade 

En tid bortåt, med jagtlustigt sinne, de lrnlra-like då.

Se’n drogo alla samtidigt å t verldens fyra trak ter b o rt,

Uppå Brahmanens ord vildbråd a tt fälla, mannatigrarne.
Men Draupadi de quarläto i hyddan, på den vises råd , 

Trinavindu s} den glansrikes, och Dhaumja’s, oflerprestens, råd. 

Då mot Salvcjas  land ryckte Amd/tu-folkens bepömde d ro tt, 

Vardliaxatri, den hugfulle, a tt u tkora å t sig brud.

Såsom en konung höfs, drog han med präktig svit åstad,
och så ,

Af många furstar ledsagad, kom till Kamjaka-skogen han. 

Panduidernes glansrika, älskade maka der han såg,

Dranpadi, der hon stod ensam vid hyddans dörr, i enslig skog, 

Strålande uti ren skönhet, fulländad till gestalt och skick,
Med ljus hon fyllde skogstrakten, liksom blixten den svarta

skyn.

”En Àpsaras, en guds do tte r, e tt irrsken utaf gudar sk ap tl” 
Så tänkte hvem som såg henne, och knäppte händren vörd-

nadsfullt.

Af häpnad Sindlins  dro tt intogs, Vardhaxntri Dschajadratha: 
När han den hulda såg , genast hans bröst af lågt begär betogs.
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Mod lotusögon, är Trigaria s konung: 

Xcma.nka.ra benämns den höge hjelten.

Och jemte denne, med en båge väpnad,

Står ädle sonen af /mhVu/a-drotten;

Se! bergbebyggarn uppå dig sitt öga,

Och sto ra, fäste r, af beundran fattad.

H an, som derborta stå r vid lotus-dammen,
Den mörka ynglingen, den skådansvärde:

Han är en son af Subala, den höge 

Ixvakti-dvotten, —  både skön och tapper.

Och han, som följes af tolf kungasöner, 

iS ttvira-hjeltar, som hans fanor bära ,

På vagnar dragna utaf bruna hästar,

L ikt eldar, flammande på bränneoflren: —

Vagnkämpar följa i hans sp å r, sex tusen,

Och elefanter, ry tta re  och fotfolk: —  
Dschajadratha är han benäm d, du sälla, 

Suvira’s konung, —  om han namn du sporde.

Hans tappra bröder af Surnra-stam m en, 

Balaliaka, Vidar ana, Ä nika ,
Och hela skaran utaf käcka svenner 

Åtfölja konungen, de höge hjeltar.

Med detta följe re’n sig närm ar fursten ,
Lik Indra , som af vindars här ledsagas! 

Förtälj för oss okunnige, hvems dotter, 

Skönlockiga, du ä r ,  och hvilkens m aka!”

i  - i * , *  g n t m n j f  - h ö j ,  t  utlf.



iVf lionom spord , den lierrlige Sividen,

(îaf konungsdottren Draupadi till gensvar.

Se’ii hon med skygghet låtit grenen fara,

Och tä tt  omkring sig dragit Kusa-manteln:

”0 !  fursteson! uti min själ jag känner:

Dig a tt tilltala höfves ej min like;

Ej heller skulle här en annan qvinna.

En annan m an, väl tala, hvad du talat.

År det tillbörligt, att jag står allena 

Till tals med dig, du ädle? D et besinna!
I djupa skogen skulle jag allena 

Med dig allena pligtförgäten tala?

Dock, frän kung Suratka  jag vet du stam m ar, 

Och Iiotika bief du benämd bland menskor: 

D erför, du Siva’s ättling, jag förtäljer 

F ör dig min frändskap och min ä t t,  den höga.

Af konung Drupada  ä r jag en do ttef,

Och Krischna näm ns, o h jelte, jag af menskor; 

Och männer fem jag korat har till makar,

De som till Khandavn i landsflykt drogo:

Judhischthira, A rdschunu, Bhimasena,
Och MadrVs söner tv ä , de höge hjeltar:

Mig ha de leinnat h ä r , och sig begifvit 

Pâ djurfângst â t de fyra ver Idens trakter.
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kungen drog östan, Uhimasenu sunnan, 
slrdschuna vestan, tvillingsparet nordan; 
Men snart jag tänker tiden är för handen 
För höge hjeltarne a tt återvända.

Och hedrade af dem 1 vänden å te r:
Nu stigen af, och lösen dragarspannen !
Ty Dharma's son gäst vänlig ä r ,  den ädle, 

Och fröjdad blir han visst vid eder åsyn."

Till S iva s  ättling talte så den höga 
DrvpadtCs do tte r då, med månblidt anlet, 
Och i löfhyddan trädde hon, den sköna, 
Ocli tänkte uppå gästernas förplägning.
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F J E R D E  S Å N G E N .

U t i  furstarnes krets trädde, der de suto församlade,

Kotika d å , och kungjorde hvad han talat med Draupadi.
Men när Kotika's ord hörde Stivira’s d ro tt, han talte så:

”När så m itt hjerta hänryckes af blotta ta le t, som jag h ö rt, 

F rån henne, af sitt kön ypperst, hur kunde sjelf du vända om? 

Ifrån den stund jag såg henne, de andra alla synas mig 

Som apor b lo tt, du arm starke! det i sanning jag säger dig.

Ty med en enda blick röfvadt m itt h jerta  u ta f henne blef; 

Om henne nu förtälj, konung: är den fagra af mensklig bö rd ?”

Kotika sade:

”Hon ä r  Krischna, den lofsjungna, konungadottren D raupadi, 
Pandu-sönernas utvalda m aka, och ärad högt af dem;

Med henne du förent vände hem till Suvira’s land igen!"

När dennes ord förnam drotten af S in d h u s  och Suvira’s land, 

Dschajndralhn , den lågsinte, han sade: ”må vi henne se!"

Så han trädde i löfhyddan, som vargen i e tt lejonbo, 

Beledsagad af sex fu rstar, och talade till Krischna så :

”Hell dig, o hell dig, höftfagra! A r  välgång dina makars lott? 

Och de, hvars väl du sjelf önskar, ä r  välgång äfven dem be
sk ä rd ?”

Draupadi sade:
Är välgång dig beskärd, konung, med ditt rike, din skatt och

här?
Och beherrskar du pligttroget, enväldig bland Stivira's ä t t ,  
Sindhti’s rike och Stivira’s , och hvad dig eljest hörer till?
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ÜWru-fursten liar god välgång, A’tmfi-sonen Judhischthira,
Och lians bröder och jag äfven, och de andra du spörjer om. 
Em ottag denna fottvagning och e tt sä te, o mannadrott!
Till morgonkost jag femhundra Antiloper dig gifva skall: 
Gazeller, N jankus, Ainejas, h jo rta r, harar och Sarabhas, 
B jörnar, Sambaras, samt R urus, vilda oxar och rådjurs mängd, 
Vildsvin, bufllar i s to rt antal, och alla andra slag af djur 
Skall Kunti-sonen sjelf gifva, Judhischthira, å t dig, o kung!

Dschajadratha sade:
”Hell dig! till morgonkost bjuder du allt slags villebråd å t mig: 
Kom nu , och på min vagn sä tt dig, och så fullkomlig sällhet

vinnl
Kunti's söner du ej hylle, dem lycksgudinnan svikit h a r ,
Som rike och förnuft tappat, och nu i skogen ömkligt bo.
E j älskar dock en klok qvinna d en ,m an , som är af lyckan

svikt;
Den lycklige sin gunst ger hon, men bådar ej, se’n lyckan flytt. 
Af lyckan svikne, thronfallne, förlorade för evig tid, 
P andu-brödrcn  du nog älskat, blott för att lida sorg och nöd. 
Blif nu min m aka, höftfagra, lemna dessa’, och sällhet vinn, 
Och hela S indhus  land mottag och Suvira , med mig fören tl”

När S iW /m -dro tten  så talat hjertekrankande orden, då 
Med rynkad panna steg Krischna tillbaks från platsen, der hon

stod.
Föraktande med stolt afsky hans andrag, den skönmidjade 
”Ej s å l” till S indhus  d ro tt ro p te , ”AmnVo-furste, blygs du ej 1” 
A tt hennes m akar hem vände, hon önskade så ifrigt nu,
Och bannade med hån S indhus  konung, fogande ord till ord.



i f l c d  sköna anletet af vrede flammande,

Med ögon lågande, och pannan m olnbetäckt, 

Och skälfvande af harm  till S iW /m -fursten då 

Drupada’s sköna dotter ställde så sitt ta l:

”0 ,  blygs du ej a tt hjeltarne, de giftige,

De ärorike, lasta så med smädligt tal,
De Indra-lik e , som i pligt och dygd bestå, 

Och ej för Maxer yika eller Iiaxaser1

Ej höfviskt ta la de, som synden öfva,

Till skogbebyggarn, till familjefadren,

Och till botöfvaren, den visdomsrike: 

Sim V a-drottl så  tala hundars likar.

Ej tro r jag v ä l, a tt h ä r i furstekretsen 

En enda finns, som toge dig vid handen,

Och hölle dig tillbaka, om du stode 

P å afgrundsranden, hotande a tt falla.

F ö rr kan du drifva med en staf från hjorden 

En berghög elefant i brunstig y ra,

Der han på Himalaja!s högslätt vandrar,

An du i strid består mot Dharma-sonen.

I barnsligt oförstånd du rycker malmen 

På lejonet, det väldiga, som slum rar;

Se’n du det tram pat, skall du fly med bäfvan , 

När vredgad du får skåda Bhimasena.
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E tt vuxet lejon, fullt af mod och sty rka,

Och grym het, fostradt uti bergets hålor,

E tt slum rande, du sparkar, när du träder 

Mot Ardschttna , den vredgade, i striden.

Två svarta orm ar tram par du , o dåre ,

Med gift uti sitt bett och klufven tunga,

När du dig rustar a tt bestå i striden 

Mot P a n d u -ittens tvillingspar, det ädla.

Som säfven, vassen eller bam buröret 

Af storm en sönderbryts och blir till in te t:

Så, i din vanm agt, söker du a tt röfva 

Mig, som af sådan hjeltestam  bevaras.”

Dscliajadratha sade: 

Jag v e t, o Erischna, och jag nogsamt känner, 

Hvad kraft som finns hos dessa gudasöner;

Men ändock ej förm år du oss a tt skrämma 

Med detta hot i dag; o furstedotter!

Ty uti högtberömda ä tte r  föddes,

Med dygder sju begåfvade, vi alla:

Upphöjde öfver dygder sex, o Erischna,
På E u n tis  söner med förakt vi blicka.

En elefant du nu i hast bestige,
Eller en vagn; ty ej med ord vi nöjas:

Och sedan må med ödmjukt tal du söka 

Att göra iSinrf/tit-fursten dig bevågen.

Draupadi sade: 

Jag mägtig ä r :  hyi skulle då jag synas 
Liksom en magtlös för NmnVrt-fursten ?

Med våld ej skräinm es jag , den högtberömda 

Till ödmjuk talan, o Suvira- konung !


