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Aphorismi Respondentis.

I .

Comparativa, quæ dicitur, philologia non in singilis sin
gularum linguarum vocibus solum, sed in universo thxionmn 
systemate, ac præcipue quidem in rationibus syntacticis compa
randis versari debet. Tribus illis tandem philologiæ partibus 
simul comprehensis vera linguarum comparatio institui potest.

I I .

Si ad hoc usque tempus parum profecerit illa, quam di
ximus, disciplina, causa sine dubio quærenda est, tum n man
ca singularum linguarum cognitione, tum præcipue ir errore 
illo philologorum, quum crederent, in temeraria singulatum vo
cum similitudine inesse summam linguarum cognationen atque 
concinentiam. Quo igitur speciosior apparet ista vocaoulorum 
similitudo, eo majore opus est cautela, ne illa disciplina na
sutis conjecturis penitus involvatur.

I I I .

Ad illud altius fastigium, quo formæ vocum errumque 
origines indagantur, nostra ætate duo præsertim viri carissimi 
evexerunt se, G r i m  mi um  dico et Hop p i u m ,  quorim con
summatis laboribus etymologicis, sperare licet, idoneos viros 
ad tertium illud disciplina: fastigium tractandum haud defutu- 
ros fore.



S T Y C f t E l V

U K

M A N U S  L A G A R .



'ä. à î  ' 'i 'i s  «  '

J £  .!■ S i . J  V H -  r-‘ ' A



Eu Konungs pligler.

(Sjunde Bolien).

J a g  tälja vill en kungs pligter, hur mannafursten lefva m å, 
Och hvarifrån hans magt stammar, och hur han når den hög

sta lön.
När V edas  sakrament blifvit till dels åt X a ttra 'n , som sig bör, 
Då skall han all sin håg vända att rättvist vakta riket sitt. 
Att upprätthålla all verlden blef konungen af Brahma skapt, 
Ty utan kung af skräck stördes denna verlden från alla håll. 
F rån  Indra  tog lian grundämnen, de eviga, från Anila,
Från  A gni, Jam a, Sol,  Måne, från Skatternas och Vattnens

gud.
Enär af gudars grundämnen mannaherrskaren skapad blef,
Thy  öfvergår han all verlden i glans och magt och herrlighet. 
Lik en sol med sin glans bränner han alla ögon, alla b röst,  
Och ingen uppå jordrunden i ögat honom skåda kan.
Han är  båd’ Eld, och Sol, Måne, och Vind, och han är La

gens D ro tt ,
Genom sin magt, och H ög-lndra, och Kuvera och Varuna. 
Ej må en konung ringaktas, fastän et t  barn: "en menska

blott” !
Ty hög och stor bor gudomen i denna menniskogestalt.
Elden bränner blott en menska, som nalkas den i öfvermod, 
Men kungens eld en ätt bränner, med boskap, gods och skat

ter all.
Att upprätthålla lagbuden i alla former han sig te r ,
Se’n han betänkt hvad ske måste, hvad kraft och tid ocli ort

förmå.



Han, i Ii vars nåd bor sällheten, och segren i hans tapperhet, 

Han, hvilkens vrede död bringar; —  allt majestät i honom bor. 

l)en fâvitske, soin hat hyser mot honom, säkert han förgäs; 

Ty kungen straxt sin håg vänder at t  bringa honom uppå fall. 

Derför må konung ej vika ifrån den lag han fastställt har ,  

Ehvad han straffar vrångheten, eller befordrar dygdens lön. 

Brahma af evighet skapte Straffets gudom till kungens hjelp, 

Itättvisans arm och all verldens beskyddare, sin egen son.

Af skräck för den blir all verlden, hvad sig rörer  och hvad
ej rö rs ,

Hägnad uti sin rä t t  ständigt, och viker icke från sin lag.

När tid och ort och tillfälle och lagens bud han väl betänkt, 

Han kräfve, som sig bör ,  stafTet af dem som öfva brottslig
dåd.

Straffet är likt en stark konung, en ordnare och styresman, 

En underpant för laglydnad hos alla lefnadsåldrar städs.

Straffet s tyrer allt folk ständigt,  straffet vaktar och skyddar
dem,

Straffet vakar när allt sofver; straffet är  lagen, säger man. 

När straffet så med rä t t  drabbar, blir folket fromt och lycko
samt;

Alen om det ej med rätt  öfvas, då bringar det furstörelse.

Om kungen ej med straff drabbar, outtröttlig, de vrånge städs, 

Likt fiskarne i hafsdjupet den starke slog den svage då.

Af korpen otfret uppslökes, hunden åte det helga sm ör,  

Eganderätt ej mer funnes, och allting vändes upp och ner.

Af straffet styres all verlden, ty sällsynt är en rättvis man: 

Af slraffets fruktan städs hägnas hela verlden uti sin rätt . 

Oudar, Danaver, Gandliarver, Ilnxnser, foglar, ormars hop, 

Äfven de i sin rätt hållas, tyglade genom straffets magt.

Och alla kaster våldfördes, och alla skrankor brötes ned,

Och verlden kom i stor vånda, blef straffet hämmadt i sin gång.



Der straffet vandrar rödögadt och bistert,  syndförstörande, 
Der blifva folken ostörde, oin fursten ser med säker blick.
En konung, vis och sannfärdig och välbetänkt i alla värf, 
Som känner sällhet, dygd, rikdom, en sådan leder straffet

bäst.
1 dessa trenne tilltager den kung, som handhar straffet r ä t t ,  
Men är han vrång och vällustig, blir straffet sjelf hans liane

rna n.
Ty straffet är  en stark ande, svår att bära för ovis man: 
lin konung, som sin pligt glömmer, det nederslår med all

hans ätt.
Det härjar fält och borgffistten, och lefvande och liflöst städs, 
Och qväljer sjclfva gudomen, och Muni’s,  som i himlen bo.
Ej rätt  kan straffet handhafvas af kung, som slcmt betjonad är, 
Som girig, sinnlig, dåraktig, ej lagen i sitt hjerta bär.
Blott af en ren och Jagkunnig, löftestrogen och vis monark, 
Af trogna männer väl tjenad, kan straffet öfvas som sig bör.
I riket skall han rä t t  öfva, med stränghet straffa ovän sin. 
Mot trogna vänner rättskaffens, och mild emot Brahmanerue. 
Vidt spridcs sådan kungs ära ,  lik oljedroppen i en flod,
Om äfven han sig lifnärde axplockande på bergadt fält.
Men den på annat sätt handlar, och icke dämpar lustan sin, 
Hans ära spilles b o r t ,  liksom offersmöret i hafvets djup.
Alla kaster och lifsåldrar, soin hålla troget vid sin pligt,
Ilvar och en uti sin ordning, —  att värna dem blef kungen

skapt.
Från början vill jag framställa, och uti ordning, som sig bör, 
Hvad kungen har att u trät ta ,  med sina män, till rikets hägn. 
Vid dagens gryning uppstår han, och hälsar dcrpå vördnadsfullt 
Brahniânerne, de laglärde, och lyssnar uppå deras råd.
De ålderstigne, skriftlärde och rene må han hyllning ge,
'I y den de gamle högt aktar, vördas af Hu.xasu’s jemväl.



8 G

Ödmjukheten han städs läre af dem, om än så vis han är,

Ty ej förderfvas den konung, som ödmjukhet i hjertat bär. 
Mången konung på fall bragtes af öfvermod, med all sin ä t t ,  

Och botarmän jemväl vunno sig riken genom ödmjukhet.

Och öfvermod förgicks Vena, och konung Nahuscha jemväl, 
Och Sttdasa och furst N im i, och Sumukha och Javana.
Men kungadömet vann Prithu  och Mann  genom ödmjukhet, 

Och Ktivera blef skattfurste, och Visvamitra  blef Brahman.

Af lärde skall en kung höra Veda-visdom och evig lag, 

Slutkonst och själens grundläror, af folket åkerbruk och konst. 

Båd’ natt och dag han käckt sträfve att kufva sina sinnens
magt;

Med späkta sinnen blott kan han regera folket sitt med kraft. 
Tio laster, af lust födda, och dertill åt ta ,  vredens barn,

Med omsorg må han undvika, som leda till en neslig död.

Den kung, som sådan last öfvar, hvilken i lustan har sin ro t ,  

Mister rikdom och dygd; Iifvet, om vredefödda fel han gör. 
Sömn om dagen, och jagt, tärning, qvinnor, förtal och dryc

kenskap,

Spel, sång och dans och Justresor: —  de tio födas utaf lust. 

H a t,  våldsamhet och nidqväde, afund, baktal, och plundrings-
lust,

Hårdhet i ord och misshandling: —  de åtta äro vredens barn. 
Som rot till dessa två arter begäret af de vise nämns:

Det kufve han med ansträngning; derur uppstå de båda två. 

Dryckenskap, spel, och se’n qvinnor, och jagten sist,  —  i
denna följd,

Bland fel, som utaf lust födas, detta fyrtal är nesligast. 

Misshandling, hårda ord, lusten att röfva andras egendom: —  
Bland vredefödda fel akte förderfligast han dessa tre.

Men ibland dessa sju laster, som gripa vidt omkring sig städs, 

Den första är som mest s traffbar ,  och så i ordning, är  det sagdt.



Skall mellan last och död väljas, den sämre delen lasten ä r :
Till afgrund går den lastfulle, till himlen den som skuldfrii diör.

Sju eller åtta lagfarne hjeltar, af gammal ädel stam,

Till ministrar en kung välje, af väl bepröfvad redlighet.

En sak, fast lätt att u trä t ta ,  blir dock svår för en enda man;

Hur mycket mer ett stort r ike, om icke kungen bistånd harl

Med dessa må han städs rådslå om allmänt värf, om krig
och fred,

Om krigsmagt och om utskylder och säkerhet för lif och gods. 

När deras råd han först särskildt förnummit, se’n förenade,

I hvarje sak han utvälje hvad till hans fördel lända må.
Men först och främst han meddele åt en Brahman, den visaste 

Af dessa, hvarje s to r t  rådslag, som rör de tio statens värf. 

Förtröstansfullt han del gifve åt denne af hvart vigtigt värf; 

Och saken så han fullborde, när med denne han öfverlagt. 

Jemväl andra han n tkore  till sina råd, af pröfvad dygd,

Som penningvärf i grund känna, vise och oförvitlige.

Så många män, som erfordras att leda ärendernas gång,

Så många må han utvälja, af pröfvad redlighet och nit.
Af dessa skall han använda vid grufvor och vid åkerbruk 
De starke, trogne, högborne, —  men de fege i husets tjenst. 

Till budskap må han städs välja den alla lagar väl förstår 

Och alla tecken väl fattar, af ädla seder, ädel börd.

E t t  sådant sändebud prisas, som troget och vältaligt är ,
Soin eger skönhet,  godt minne och mod, och tid och ort

förstår.
Hären beror af anförarn, god ordning utaf straffets vård,

Af kungen r iket ,  skattkammarn, af sändebudet krig och fred. 

Ty sändebudet fred knyter och skiljer de förbundne å t ,
Och alla saker u tsä tte r ,  hvaraf bäd' krig och fred beror.

När han med utländsk kung handlar, af dolda vinkar slute han, 
Af rörelser och åtbörder, hvad denne kung i linnet har.



Kar ftirsteu såleds Yä) u trön t,  livad främmad kung i sinnet
har ,

Han alla mätt och steg tage, at t  han ej skada lida må.

Till bostad skall han utvälja en helsosam och bördig nejd,
Med fredligt stämda grannstater, bebodd af godt och ädelt folk. 

Hans borg skall vara väl hägnad af ödem ark, af skans och
graf»

Af sammanförda trädstamm ar, af väpnad styrka eller berg. 
Med allan magt en bergfästning som tillflykt han berede sig; 
Ty sådan borg är mångfaldigt beprisad ibland borgars tal.

De första tre bebos städse af rofdjur, rå t to r ,  vattendjur;

De sista trenne inhafva apor, gudar och menniskor.
Liksom de d jur ,  som der bygga, fredas från sina fiender,

Så kan af ovän ej skadas den man, som uti fästning bor.
Mot hundra fiender stånd håller en enda bågskytt i en borg ,  

Mot tiotusend e t t  hundra; deruti borgens dygd består.
E r  borg skall vara väl rustad med vapen, häs tar ,  säd och

mynt,

Och Brahmaner och konstnärer, machiner, vatten, proviant.
I  borgens midt må kung bygga sitt h u s ,  trefligt och skyd^

dadt väl,
Beqvämt för alla årstider,  med träd och vatten rundt omkring. 
Der bosatt må han utkora en maka af sin egen kast,

Med goda märken, högboren, Ijuf, dygdig, skön och älskans-
värd.

Om kung, som rike sitt skyddar, utmanas utaf annan d ro t t ,
I  striden må han ej rygga, men minnas väl sin Aatt/vi-pligf.* 
Aldrig fly uti str id , troget vakta sitt folk, och vörda städs 

Brahmanerne, är  villkoret för konungens lycksalighet.

Konungar som i krig sträfva at t  vinna seger på hvarann,

Och modigt slåss och ej rygga, de gå med ens till paradis.



Fiirrädiskt vapen ej h l te  krigarn rnot ovän sin i strid,

Ej fjedrad eller giftstruken pil eller elduppfyllda rör.

Ej må han slå afsuten, en tröttad och en bedjande,

En sit tande, en hvars hår lossnat, ej heller den sig fången
ger; —

En sofvande, en afväpnad, en naken eller harnesklös,

En som ser på ,  men ej s tr ider,  en som kä'mpar med annor
man: —

Ej den, som fått sin lans hruten, ej en sårad och djupt be
klämd ,

Ej den, som fegt sig bortvänder; de ädles pligt han minnas må. 

Men den, som ryggen fegt vänder och så af fienden slagen blir, 

En sådan på sig sjelf lastar sin höfdings hela syndaskuld, 

hlen allt hvad godt han hopsamlat till båtnad för ett annat lif, 

Af detta faller all fruktan till godo åt hans höfvidsman. 

Elefanter och stridsvagnar, hästar, qvinnor och munförråd,

Ät den segrande hemfaller, och metaller och annat gods.

Bet bästa bytet hembäres ät kungen: så är Veda's bud:

Åt krigarne skall utdelas af fursten hvad som samfäldt togs. 

Så är krigarnes lag stiftad; af evighet den städs består:

Från  den må X attra 'n  ej vika, när han i strid sin ovän slår.

Kung vare som en stork girig, men tapper som ett lejon
städs,

Till anfall lik en ulf rustad , lik haren snabb uti sin flykt.

Se’n konung hört sitt råds tanka i alla värf, vid middagstid 

Han rörelse och bad tage, och derpå skall till bords han gå. 

Af trogna kockar tillagad, vare hans näring pröfvad väl;

Med böner, för hvars kraft giftet ger vika, skall han njuta den. 

E t t  motgift må han städs blanda i allt hvadhelst han än b e rö r ,  

Och ädelstenar jemt hära, som öfvervinna giftets kraft.



Men qvinnor, livars juvel-smycken och kläder T'al man un
dersökt,

Må med fläktar och vällukter och vatten svalka honom se’n. 
Samma åtgärd han använde vid vagnar, bäddar och till bords, 
Vid bad och vid sin omklädning, vid alla smycken, som han

bär.

När han spisat, i frustugan han med qvinnor förluste sig; 

Se’n han sig vederqvickt måttligt,  han åter sköte sina värf. 

På ny tt  han då sig omkläde och mönstre sina krigare, 

Elefanter och stridsvagnar, häs ta r ,  vapen och tillbehör.
Se’n han förrättat qvällsbruken, han väpnad i palatset går ,  
Och hör på sina utsändes och spejares berättelser.

Han se’n sitt folk förafskedar, och träder i ett nytt gemak, 
Derpå af qvinner omgifven han till sin aftonmåltid går.

När han njutit en lätt föda, han med musik förnöje sig;
Till hvila skall gå tidigt, och uppstå s tärkt och vederqvickt. 
E t t  sådant Iefnadssätt före konung, så länge frisk han är ;
Men är han sjuk, åt statsråden han öfverlemne rikets vård.

En Domares uppmaning till vittnen alt säga 

sanningen.

(Åttonde Boken ,  t . 8 0 ) .

Hvad J i detta mål kännen, emellan dessa parter två, 

Förklaren fritt och sannfärdigt: här fordras Edert vittnesbörd. 

Den, som i vittnesmål säger sanningen ren ,  till himlen går ,  

Och här han vinner stor ära : hans ord af Braluna hedradt
blir.

Men i Varunas  band faller för hundra lefnadsskiften den, 
Som osann t,-vittnesbörd gifver; thy må han tala sanning blott.



Med sanning vittne rentvages; af sanning växer dygden fort, 

Thy vare vittne sannfärdigt, hvad kast han än må höra till. 
Hans vittne är hans själ ständigt; hans egen fristad är hans

själ:

Derför själen ej ringakta, som menniskans högsta vittne är. 

” Ej någon ser oss”, så tala de syndige uti sitt sinn’;
Men gudarne dem se ständigt och anden, som inom dem bor. 
Vatten ,  himmel och jord ,  måne och sol och eld, och lagens

drott,
Dygden, hjertat, och natt,  morgon och afton veta hvad du gör.

Quinnans Beroende.

(F em te  B o k e n , v. 147) .

Ej må mö eller gift qvänna, ej åldrig qvinna någonsin 

Sin egen vilja hörsamm,a, ej en gång i sitt eget hus.
Af fadren sin beror ungmö, den unga qvinnan af sin man,

Af sönerna beror enkan: —  ej qvinnan af sig sjelf beror.

Från fader, man och son aldrig hon söka må att skilja sig; 

Hon bringar skam åt två ä t te r ,  om hon från dessa skiljer sig. 

Hon vare städs vid giadt sinne, omhugsam uti husets värf ,

I husgerådets vård trogen, ej slösande men hushållssam.

Den man, uti hvars magt qvinna af fader eller broder gafs, 

Skall hon i lifvet städs tjena; den döde ej hon kränka må.

Vid äktenskap blcf brudbönen och offret åt Pradschapati 
Till sälihet stiftadt; brudgåfvan gaf mannen herraväldets rä tt .  

Den man, som bief med bön signad, sälihet åt makan sin
beskär,

Så väl här uti jordiifvet, som ock uti ett annat iif.

Är mannen ond och hängifven åt annan kärlek , arm på dygd, 

Må han dock lik en gud vördas af qvinnan, om hon dygdig är.



F ö r  qvirina ges ej särskilda offer, fastor och fromma värf; 

O m  hon blott maken hörsammar, vinner hon uti himlen pris. 

H var t  dygdigt vif, som åstundar att makens himmel dela få, 

Må aldrig honom misshaga, ehvad han lefver eller dör.

Gerna må hon sin kropp späka, lifnärd af helga örter b lott ,  

Men efter makens död aldrig nämna namnet på annan man. 

Hon intill döden fromt bide i kyskhet och i tålamod.

Och följe deras lag troget ,  som hylla blott en enda inan. 

Brahmaner, intill mâng’tusen , som öfvat kyskhet all sin t id ,  

Fastän de ingen son lemnat, hafva ändock till himlen gått. 

Och liksom desse botstränge, till himlen går hvart dygdigt vif, 

Som efter makens död kyskhet öfvar, om ock hon barnlös blef. 

Men qvinna, som, på barn girig, emot maken sitt löfte b rö t ,  

Hon blir på jorden ringaktad och når sin makes himmel ej.

D ygdens värde.

(.Fjerde B o b en , v. 2 3 8 } .

Liksom myran sin stack samkar, så samke menskan dygden städs, 

Genom ömhet mot allt skapadt, till sällskap på sin sista färd. 

Ej till en annan verld följer en fader eller moder med,

Ej hustru ,  son och blodsfränder; blott dygden följer med dit bort. 

Ensam till verlden föds menskan, ensam går hon den sista stråt, 

Ensam vinner hon dygdlönen, ensam undfår hon syndens straff. 

När fränderna ett lik nedsatt på jorden, lik en klump af 1er, 

Med borvändt anlet fly desse; blott dygden med den döde går. 

Derför må menskan städs samka till sällskap dygdens skatt åt sig; 
Med dygden till sitt värn går hon trygg genom mörkrets hem

ska nejd.

Hen man, som dygden främst söker, hvars synder boten plånat ut, 

I strålig luftgestalt stiger han genast upp till paradis.



F  A  B  L  £  K

V Ii

H I T O P A D E S A .





I .

D en blinda gam en, batten och foglarne.

V i d  stranden af Bhagirathi, p å e t t b e r g ,  vid narnn Gridhra- 

ku ta , s t i r  et t  s tort fikonträd. I dettas stam bodde en gain, 

vid namn Dscharadgava, som genom ödets grymhet var sin 

syn beröfvad; men foglarne, som bodde i samma träd ,  gåfvo 

honom af medlidande till mat,  hvar och en litet af sin egen 

föda, och deraf lifnärde han sig. Dä kom en gång en katt, 

D irgliakam a  benäimnd, dit för att äta fogelungarne. Men då 

fogelungarne sågo denne komma, blefvo de förskräckte och 

upphofvo ett skri.  Gamen hörde det och ropade: Hvem är 

det,  som kommer der? Dirgliakama  sade bäfvande, när han 

fick se gamen: ve mig, jag är förlorad: nu ,  när jag en gång 

är i hans närhe t ,  kan jag ej fly; derföre må det gå hur  det 

vill: jag vill närma mig och söka ingifva honom förtroende. 

Sedan lian så öfvcrlagt med sig sjelf, nalkades han gamen och 

sade: Ärevördige, jag bugar mig för digl Gamen sade: hvem 

är du? Denne svarade: jag är en katt.  Då sade gamen: 

Packa dig derföre långt bort;  i annat fall skall jag döda dig. 

Katten sade: hör först mitt tal,  och döda mig sedan, om jag 

så förtjenar. Ty

Hvem bör yäl för sin börd ensamt förintad eller hedrad bli? 
När man hans seder först pröfvat, han straffas eller hedras må.

Då sade gamen: Säg, hvarföre har då kommit h it?  Denne 

svarade: Jag är en ständig badgäst här  vid Ganges-straudcn,



ä ter  aldrig kö t t ,  och öfvar i egenskap al Bralunan-student bo

ten Tschnndrajana. Men Eder prisa alla foglar i min när

varo såsom en man, den der beflitar sig om lagens kännedom 

och förtjenar förtroende, och derföre har jag kommit hit ,  för 

at t  af Eder,  som grånat i vetenskapens tjenst, höra lagen. 

Och J ären så förfaren i lagen, at t  J  ämnen döda mig, ehuru 

jag är  en gäs t?  Så lyder en husfaders pligt:

Mot ovän, som ditt hus nalkas, du gästfrihet dock ö fvam å: 
Sin skugga ej et t  träd nekar åt den, som fälla vill dess stam.

Om han också ingen rikedom besitter, så bör han dock hugna 

sin gäst med vänliga ord; ty

Litet halm och en plats, vatten, i fjerde rummet vänligt t a l , —  
Uti de godes hus aldrig de fyra tingen saknas må.

Och ett annat:

Mot uslingar jemväl öfva medlidsamhet de dygdige:
Från Pariahns hydda bortdrager den hulda månen ej sitt ljus:

Och så ljuder ordspråket:

Hvarthelst med gäckadt hopp drager en gästvän u tur  huset hän, 
Han alla synder qvarlemnar och tager dygden med sig bort.  
Beger sig än en vanbörding uti e t t  hus af högsta kas t ,
Han måste som sig bör hedras : en gäst är  gudars like städs.

Gamen sade: Men kattor  äro ju  köttätande d jur ,  och här bo 

fogelungar; derföre sade jag sålunda till dig. När katten hörde 

d e t ta ,  berörde han först jorden och sedan sina öron och sade: 

Jag har hör t  lagbokeus läror och efter at t  hos mig hafva 

dämpat alla begär harj jag företagit denne svåra botöfning. 

Och ehuru lagbuden ofta motsäga hvarandra, s i  öfverens- 

stämma dock alla i den satsen, a t t  den första pligt är  att af- 

hålla sig ifrån dråp; ty


