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D e t  haltva sekel, hvarundcr de ädlaste krafter va
rit ansträngda alt upplvfta täckelset, som för oss döl
je r  det gamla Indiens fabelrika fornverld, bar i det 
hela taget räckt till föga mer än uppväckande af 
en storartad nyfikenhet och lifvande af utsväfvande 
förhoppningar. Materialet, hvaraf denna fornverld 
skall construeras, hr så gigantiskt, att generationer 
ännu skola hafva arbete nog att lära känna och för
dela det, andra generationer att förarbeta detsamma, 
och forst en temligen allhgsen framtid torde det vara 
förbehållet att af allt det gifna draga de generella 
resultaterna. Det är alltså naturligt, att en stor del 
a f  dessa oroliga bemödanden, som gått ut på att i 
förtid sammanställa och generalisera det hittills gifna, 
för den historiska, philosophiska och philologiska 
forskningen oftast varit mindre ledande än missle
dande, och att den allvarliga kritiken alltför ofta 
med sin skoningslösa stränghet måst nedrifva mån
gen prägtigt skimrande hypolhcsbyggnad. Det är dcr- 
löre icke utan sin risk, att äfven inom ringare om
fång försöka framställa några allmänna drag af den 
Indiska odlingens historia ; men försöket måste bär 
vågas, om efterföljande blad skola förmå uppväcka 
något annat intryck än en tröttande och ointi’esse- 
rad förvåning öfver de främmadartade fragmenter, 
som deri innehållas, snarlik den man erfar vid å- 
skådandet af några vidunderliga Chinesiska 
bilder.

porslins-



För ingen af  våra läsare kan det vara obekant, 
att det gamla Indiens odling hufvudsakligen var reli
giös, icke i den mening, som skulle en på annan 
än religiös grundval hvilande odling vara tänkbar, 
utan så, att livarje af dess konstföreteelser bär en 
omedelbar religiös prägel, och att sålunda livar och 
en af dess bildningspcrioder ovillkorligen bestämmes 
a f  sitt motsvarande religionsstadium. För att döm- 
ma efter de materialier, hvilka hittills varit för forsk
ningen tillgängliga, synas de hufvudsakliga former, 
livarunder Indiens religion existerat, vara trenne, och 
vi kunna derföre betrakta Indiens kultur-historia så
som sönderfallande i trenne perioder. Deras utsträck
ning i tiden, de omständigheter, som varit öfver- 
gångsbildande, samt det speciella i folktron och dog
merna under livarje period måste ledas ur mera om
fattande och tillförlitliga premisser än dem, som hit
tills äro funna, och minst af allt skulle det höfvas 
oss att våga försöket.

Den första formen, livarunder Indernas religion 
framstår, är den, som linnes betecknad uti Vedas. 
Språket och dictionen i dessa verk, såvidt vi ännu 
blott delvis och ofullständigt känna dem, antyder en 
tid långt framom den för något annat Sanscrit-verks 
aifattaude. öfver detta fält af Indiska litteraturen 
är Colebrooke den bästa, om ej den enda domaren, 
och derföre må han tala. ” Den lära, säger han ,  
som Hinduernas heliga skrifter bekänna, är Gudo
mens enhet, hvari universum är inbegripet, och den 
skenbara polytheism de ådagalägga låter elementerna, 
stjernorna och planeterna framträda såsom gudar. 
Gudomens tre hufvudsakliga manifestationer, jemte 
andra personifierade attributer och krafter, och. de 
flesta af den Indiska mythologiens öfriga gudomlig- 
heter omtalas väl, eller åtminstone antydas, i Veulas", 
men dyrkandet af förgudade hjeltar ingår ej såsom 
integrerande del i systemet, ej heller förekommai in-



carnationer af gudarne i någon af dc delar jag- läst, 
ehuru dc någongång antydas af Cominentatorerne” *). 
Sednare Sanscrit-hirde, hvaribland W ilso n , under
kasta detta omdöme några inodificationer och liafva 
verkligen i Fredas anträffat hymner, som hänlyda på 
förgudade heroers dyrkan och incarnalioner af V i-  
sclniu j men summan af Veda-ritualen är dock till
bed jandet a f  dc personifierade elementerna, A tjn i, 
elden, Som a , månen, A ditja  eller Savitri, solen, o. 
s. v. Föröfrigt äro Vedas ingen tempelpoesi. Det 
är individen, som i sitt eget fjäll om enskilda gåf- 
vor anropar gudar, endast tänkta, ej föreställda un
der yttre bilder. Med ett o rd , Yeda-religionen var 
ingen idolatri, utan en monotheism, hvars gudom, 
det eviga, predikatlösa o s k a p a d e  A l l t e t ,  Brahmä, 
dyrkas under mångahanda elementarformer, men dock 
förnämligast uti sin manifestation såsom vcrldsska- 
pande Braliman (nom. Bralnnu) , af hvilken funda- 
mentalgud den Indiska religionens ursprungligaste 
form, Brahmaismen, härleder sin benämning.

1 M ann’s lagar —  näst Vedas tydligen det äld
sta Sanscritverk som kommit till vår kunskap —  fin
na vi denna Brnhmaism strängt systematiskt utbildad 
och tillika fullständigt praktiskt tillämpad uti kast- 
indelningen, den religiösa ritualen och dc i detail 
reglementerande föreskrifterna för det borgerliga lif- 
vct, nogsamt bevisande den höga odling Indien då 
redan innehade. Ilögst osäkra spår af idolatri fin
nas i denna lag-codex, och blott på ett. enda ställe**) 
nämnas i förbigående namnen Vischan och Ila ra  (Si
va), dock, såsom det synes, endast i egenskap af 
underordnade gudomligheler. I dessa lagar finna vi 
den idealiserade framställningen af Indiska samhälls
skicket, sådant det, inträdt; uti lifvel och genomträn
gande alla dess förhållanden, vid en sednare tid an
träffades och beskrefs af de Grekiska skriftställarne.

*) Asiatic Researches v. V I I I .  s. 4 7 5 . **) M anu  X II . 121 .



Elt ord i förbigående 0111 de profstyeken vi i 
öfversättningen meddelat ur dessa uråldriga lagar, i 
afscende på hvilkas innehåll föröfrigt vi hänvisa lä
saren till Palmblads klara och sakrika framställning*). 
Det har ej varit lätt att i en så begränsad meter 
inpassa textens korta och concisa kärnspråk, och in
gen har lorut, efter livad vi känna, a f  M anu  försökt 
en metrisk öfversättning. Också är det blott en 
högst liten del, innehållande de alldra allmännaste 
föreskrifter och betraktelser, som lämpar sig för en 
sådan öfversättning. Vi liafva uttagit den del, som 
af handlar en konungs pligter, likväl med uteslutan
de af speciellt reglementerande paragraphcr, i af- 
seende på aliening af konungens tjenare, beloppet 
af ulskylder och tulltaxor, samt en mängd minutiösa 
föreskrifter 1‘ör krigsväsendet. Den milda, patriar- 
kaliska anda, som genomgår denna konungabalk, 
contrasterar på ett märkvärdigt sätt mot de barbari
ska brottmålslagarna och den religiösa ritualens aske
tiska ursinne, och denna afdelning, tillika med de 
öfriga smärre fragmenterna, torde derföre vara den 
lämpligaste att gifva läsaren ett ungefärligt begrepp 
om det lagsystem, hvarpå Indiens rättsförhållande 
ännu i dag hulvudsakligen äro grundade.

Den andra periodens religiösa lif uppenbara för 
oss de underbara klipptemplen med sina groteska 
gudabilder, och de episka dikterna, som i sång för
klara dem. Utom lirahma-formen  hade nu folktron 
tillskapat en annan, S iv a , uttrycket af eldens al
strande och förstörande kraft, hvars råa och blo
diga eult, väl ursprungligen alstrad hos de nordli
ga ,  mindre bildade bergfolken, snart nedsteg på 
slätten och der ,  sammanparad med låglandets Vinclum, 
de mildare elementérnas, vattnets och luftens princip, 
slutligen ined Itralima-t‘ormen sammansmälte i den

*) llandbol; i Phys. oel» P o lit, ä ld re  och nyare G eograph ien , 
T red je  delens fö rra  ban d , s. 5 2 4 ,  följ.



Indiska Triinurli, livars trefaldiga manifestationer af 
del högsta väsendet och dess krafter så slingra sig 
om hvarandra, att ingen fullkomlig afsöndring af 
dem sinsemellan är möjlig. Alltefter individernas 
olika själsanlag fattade de gudomen under den ena 
eller den andra af dessa uppenbarelseformer, och 
här börjar alltså denna seklernas fanatiska lek, som 
så ofta störde ett föröfrigl lugnt och tålamodigt 
folks frid, och hvars blodiga spår utgöra nästan de 
enda synbara rörelsepunkterna uti Indiens inre löc- 
kenböljda historia.

Yischnuismen var en mild gudalära, sade vi, 
och det är derföre lätt förklarligt att det stora fler
talet af Indiska skrifter, som kommit till oss, är» 
författade af dess bekännare. Vischnuismens egent
liga lifseleinent är avalarerne eller VischmCs incar- 
nationcr och den dermcd sammanhängande hjeltc- 
förgudningen. Under olika verldsperioder, trodde 
man, stiger det högsta och enda gudomliga väsen
det, utan alt likväl helt oeh hållet lernna sin him
mel, och mera i formen af en från sig sjelft utgå
ende emanation, i mensklig gestalt ned i verlden, 
för att der bekämpa den öfverhandtagande ondskan 
oeh upprätthålla den svigtande dygden. Af sådana 
VischniCs uppenbarelser räknas ett antal af tio, i 
en beständigt stegrad potens a f  gudomlighet. Yi 
skola derföre i omvänd ordning betrakta några af 
de vigtigaste. I  sin sista incarnation kallas Fisclinu 
för K nlk i7 föreställd såsom en först i framtiden 
kommande verldsförstörare och verldsdomare; i den 
nionde är han Buddha , religionsreformatorn, hvars 
lära nu nära 500 millioner menniskor bekänna; i 
den åttonde oeh sjunde är han lirischna  och lla m a , 
oeh endast dessa två skola här sysselsätta oss. Så
som Rama eller Ramatschandva låter gudomen sig 
födas såsom son af den från Solen härstammande 
Ajodhja-konungeri Dasaratlui, oeii denna incarnation



är det, som gifvit ämne till den äldre af de två 
stora episka dikterna, neinligen 11 amaj ana, det är 
llam a’s vandel. Under detta namn föddes således 
guden af Dasaratha’s sednarc eller underordnade 
maka Kansalja. Barnet intog tidigt genom sin from- 
liet och sin ädelhet till den grad allas hjertan, att 
dess äldre broder B harata , thronarfvingen, som var 
född af den rättmätiga drottningen Iia ikeja , till 
llam a’s fördel afsade sig sin rätt till thronen. Men 
liliarata’s moder uppbjöd nu hos konungen hela 
sitt inflytande för att undantränga lla m a , och det 
lyckades slutligen så, att Dasaratlia landsförviste 
honom. Ram a  drog då jemte sin halfbroder Lax
mana ut i vildmarken och egnade sig der åt ett he
ligt och botöfvande lefnadssätt. Dasaratha’s ånger 
öfver sitt förhastade af en qvinnointrig föranledda 
steg, hans samvetsförebråelser deröfver och öfver 
ett i sin ungdom föröfvadt dråp, och hans plötsliga 
död är ämnet för den episod, som under namnet 
”Jadschnadatta’s död” är i öfversättningen medde
lad. Emedlertid, under det Ilarna lefde i vildmar
ken, blef hans unga gemål Sita , en incarnation af 
Visclinu’s himmelska gemål S r i, som låtit sig födas 
i konung Dschanaka’s ä t t ,  bortröfvad af Ceylons 
konung H avana, som härstammade från Titan-släg- 
tcn, men genom stränga botöfningar vunnit de lägre 
gudarnes ynnest och förskaffat sig en magt, emot 
hvilken hvarken gudar eller menniskor någonting för
mådde. S)å beslöt hafsguden Itama  att företaga ett 
krigståg mot Ceylon och störta våldsherrskaren. Ilan 
åtföljes af sina bröder och apornas konung Hanutnan, 
slår en brygga ifrån sydspetsen af Dekhan öfver till 
Ceylon, eröfrar Havana’s hufvudslad L anka , och 
hemförer sin älskade Sila. Sådant är i korthet inne
hållet utaf donna dikt af omkring 21000 dubbelverser, 
om hvilken i början af verket*) sålunda profeteras:

* ) Itama jana  L. 1. C. I I .  59 .



Sil lange uppå jordrymdeii floder strömma och berg besta. 
Så länge skall ock fortlefva liamajarm  i menskors mun.

Innan vi lemna Ram ajana , må vi nämna några 
ord om den andra derur lånla episod, som i öfver- 
sättningen benämnes ”Ganges’ nedstigande.” Det är 
bebant, att de båda stora Indiska epopéerna öfver- 
flöda af sådana episoder, som ligga utom det egent
liga ämnet för dikten. På en fard, som Rama  fö
retog för att bistå denne konung Dschanaka, hvars 
dotter sedan blef hans maka, kom han till Gangcs- 
stranden. • livad är då naturligare än att den, som 
gaf dikten sin närvarande form, gaf vika för fre
stelsen att få ådagalägga sin kunskap om den heliga 
floden? Skalden lägger berättelsen i munnen på Ram a’s 
följeslagare, Brabmanen Rausilsa, som, på samma 
gång han tillfredsställer Ram a’s nyfikenhet öfver 
den himmelska flodnymfen och orsaken hvarföre hon 
med sina heliga böljor från elhcrn nedsteg till jo r 
den, äfven får ett tillfälle alt prisa Rama’s förfä
der, Sagariderne, genom hvilkas underbara bragder 
delta underverk fullbordades, v. Bohlen, i sitt verk 
om Indien*), vill utdömma denna episod såsom en 
seduare tillsats på grunder, hvilka vi ej här kunna 
granska. Säkert är dock, att den fÖrtjenar sin plats 
i en Indisk Anthologi, och så har äfven A . v. Schle
gel tänkt, då han så mästerligt ombihlade den på 
Tyska hexametrar**).

Yngre än Ramajana är det andra Indiska epos, 
M aha-Rharata ; huru myckel de i tiden skilja sig, 
är svårt, kanske omöjligt att afgöra; åtminstone är 
v. Rohlens supposition, att de i ålder skulle förhålla 
sig såsom Homerus och Ilesiodus, väl temligen god
tycklig. Då Ramajana  bland gudar besjöng Rama  
och bland menniskor Solardynaslicns konungar, så 
valde M aha-Rharala’s sångare Vischnn’s nästföljande

*) Das altc Iiulien. T . I .  s. 5 4 1 .
**) Indische B ibliothek, s. 5 0  o. tölj.



incarnation såsom Krischna  och (le från Månen här
stammande konungarne till föremål för sina skilde- 
rier. Hufvudinnehållct ä r ,  såsom bekant, striden 
om tlironföljden i ett af Indiens nordligaste rike, 
a f  hvars hufvudstad Hastinapura namnet och vid
sträckta ruiner ännu upptäckas i det moderna Ilaslinpur, 
emellan de två från Jtharata härstammande Kura- 
och Panda-ätterne, och Panda's fem söner äro dik
tens egentliga hjeltar. Men dessa söner, a f  hvilka 
tre , Judhischthira , Bliima  och Arilsclm na , föddes 
a f  Panda's första gemål Ixanti, och de båda tvil
lingsbrödren Naknla  och Sahadeva af hans sednare 
gemål M adri, äro egentligen söner af de verldsvak- 
tande gudarne Jama  eller D harm a, V a ja , In d ra , 
och de två Asvinas , den Indiska olympens läkare, 
så alt äfven här händelsen spelar på en öfvermensk- 
lig grund, och gudar och menniskor om hvarandra 
uppträda såsom handlande personer. Och denna 
sammanblandning af gudomligt och menskligt, hvari, 
såsom Herder uttrycker sig, det öfverjordiskas begrepp 
ännu ej är så högt ställdt, att icke en jordisk hjelte 
kan kallas af andeverldens koi ung till hjelp emot 
dess fiender, detta sväfvande emellan himmel och 
jo r d , soin i den öfverväldigande känslan af naturens 
andliga sammanhang icke ser några concreta perso
ner, utan blolt successiva gestaltförändringar af i 
grunden samma väsende, är just grundkarakteren af 
det Indiska epos. Den högsta skönhet och den hög
sta kraft är en gemensam egendom för både gudom
liga och menskliga hjeltar, och då gudarne i kropps
lig gestalt uppenbara sig, så är det blott genom de
ras attributer, deras oförvissneliga kransar, deras 
frihet från stoft och svett och andra allmänna eeen- 
skaper, som de kunna särskiljas från de dödlige; 
likväl finna vi hiir och (1er i M aha-Bharata  eit fram
skridande i fattningen af personligheten, och i skil
dringen af Panda's söner, af Judhischthira's lugna



sans och Dhiinas råa ,  blindt framstormande kraft,  
visar sig redan en slymmelse till karaktersteckning.

Låtom oss ännu dröja litet vid ämnet för den 
Bliarateiska dikten. De fem gudasönerne, åt hvilka 
Pandu endast var en titulär fader, har gemensamt 
äktat D raupadi, dotter af Drtipada, konung i Pan
chaia, ett nordligt land högt upp i det närvarande 
Duab. En dylik polyandri ä r ,  utom hos de från 
den fordna krigarkasten härstammande Nairs i Södra 
Dckhan något för Indien alldeles främmande. Men 
så stor var dessa gudasöners dygd, att de heligt 
vördade sina ömsesidiga anspråk, och en livar af 
dem, under det hon vexclvis såsom maka tillhörde 
en af hans bröder, visade henne samma återhåll
samma vördnad, som den Indiska lagen foreskrifver 
mot en guru’s eller andlig ledares maka. Vid för- 
mälningen fingo bröderna af den gudasände siaren 
Naratla många varningar att ej för Draupadi’s skull 
råka i osämja, liksom det hände de två Titan-brö- 
derna Sunda  och Upasunda, hvilkas historia han 
berättar. Denna gamla saga, som i öfversättningen 
finnes meddelad, är ett älsklingsthema i den Indiska 
dikten. Den återkommer i Jlitopadesa, i den be
römda sagocykeln Iiathasaritsagara och annorstädes, 
och tycks, så väl i afseende på behandlingen af 
ämnet som den ålderdomliga dictionen, vara en bland 
de äldsta af M aha-Bharata’s oräkneliga episoder.

Den andra episoden vi meddelat ur Maha-Hha- 
ra ta , nemligen ”DraupadCs Bortröfvande” , ligger 
inom sjelfva diktens ämne. Pandu’s söner hade nem
ligen i följd af ett förloradt tärningsspel med sitt 
syskonbarn Durjodhana förbundit sig att i tolf år 
draga sig ifrån riket och hålla sig fördolde i vild
marken. De drogo då med Draupadi till skogen 
Kamjaka och lefde der i from enslighct. Episoden 
skildrar, huru, vid ett tillfälle, då brödren dragit 
ut på jagt åt hvar sitt håll i skogen, deras i hyd-



dan qvarlemnade gemål bief bortsläpad af den råa 
Dschajadratha, en af Durjodhana’s bundsförvandter 
och konung i Sindhu , ett land omkring södra Indus, 
huru våldsverkaren blef upphunnen och besegrad al 
de under tiden hemkomne Pandu-sönerne, oclx den 
älskade gemålen återförd. Konungadottrens anborna 
själshöghet, striden ocli vapengnyet samt segrarnes 
ädelmod, lilligt påminnande om Iliaden, samt den 
metriska omvexlingen, enär diktionen oftare från den 
tröttande slocan höjer sig i lyrisk hänförelse och 
rör sig i lifligare rythmer, — allt gör detta stycke 
till ett af de mest underhållande och intresserita i 
den ofantliga, mer än hundra tusen dubbelvcrser 
omfattande dikten.

Vi hafva nu sett, huru rikt och mångfaldigt re
ligionen gestaltar sig i det Indiska epos, jemfördt 
med V eda’s enkla läror. Att undersöka de histo
riska facta, som utan all tvifvel bilda epopéens grund
lager, de menskliga hjeltarne Ruma  och Krischna , 
åt hvilka dikten förlänat gudomlig värdighet, att 
förlora oss i gissningar, huru lång tid förflutit mel
lan en historisk Ram a’s eröfringståg mot Ceylon 
och en historisk Krisclina’s fejder mot Pandu-Hltens 
fiender, detta hör ej till vår uppgift. Vi hegifva 
oss derföre ifrån epos till den tredje kultur-perioden, 
livars grunddrag återfinnas i den klass a f  skrifter, 
som hlifvit oss bekanta under namnet Puranas.

Här blir svårigheten af  en karakteristik ännu 
större, dels emedan denna period omfattar en så 
stor tidcrymd, uppifrån det urgamla epos ända ned 
till Indiska culturens sednastc höstdagar, dels eme
dan af dessa skrifter, aderton till antalet, endast 
tvenne, en i original och en i öfversättning *), hit
tills hlifvit i sin helhet allmängjorda, och äfven 
detta skedt så nyligen, alt deras innehåll knappt

*) B h a g u va ta -P u ra n a , text. cd, B u rn éu f, V isclinxi-Purana , t ra us 1. 
by JVilson .



ännu hunnit med vederbörlig omsorg pröfvas och 
undersökas. För att gifva ett begrepp om dem, 
låna vi PVilsoris ord*): ” De olika verk, tom äro 
bekanta under namnet Puranas , äro tydligen upp
sprungna ur samina religiösa system som de episka 
dikterna, det vill säga ur den Indiska trons mythiskt- 
lieroiska stadium. Likväl innehålla de egenheter, 
som antyda, att de tillhöra en långt sednare tid, 
då opinionen i många afseenden blifvit bctydligen 
modifierad. De upprepa samma theoretiska cosmo- 
goni, som finnes i de två episka skaldeverken, de 
utsträcka och systematisera de chronologiska bcräk- 
ningarne, och gifva en bestämdare oeli mera ordnad 
framställning af den mylhiska fictioncn och den hi
storiska traditionen. Men utom dessa och andra om
ständigheter, som kunna härledas från en aflägsen, 
om ej uråldrig era, förete de karakteristiska egen
heter af modernare natur i den stora vigt de tillägga 
de enskilda gudomligheterna, i mångfalden uti ritual 
och canon, och i uppfinningen af nya legender, som 
förherrliga dessa gudars nåd och magt och upphöja 
fördelarne af en oinskränkt undergifvenhet under dem. 
Siva  och Visclmu äro, än under en, än under en 
annan form, nästan de enda föremål för gudomlig- 
dyrkan i Puranas, hvilka här lösgöra sig från den 
enkla L'erfa-ritualen och ådagalägga en sekterism och 
en exclusivité!, hvartill svaga spår först visa sig i 
M aha-Iiharata , men inga i Ilamajana. Puranas äro 
icke läogre några aucloriteter för den Indiska tron ; de 
äro speciala normer för särskilda, ofta stridiga grenar 
af densamma, compilerade i den tydliga afsigt att be
främja den med förkärlek, stundom med uteslutande 
ensidighet omfattade dyrkan af Visctuiu och Siva.” 

Så lärcr också Iirahm a-Purana , af hvars text 
ingenting mera är oss bekant än den i öfversältnin- 
gen meddelade /»amfn-sagan**), vara beskaffad. Efter

* ) F isch n u -P u ra n a , Preface p. I I I .  **) T exten till
denna episod ä r intagen i Lassen's  .\n tlio log ia  Sanscrita.



en kort cosmogoni, en uppräkning af Mann-perio
derna och slägtregistren öfver Solar- ocii Lunai>dy- 
nastiernas konungar till Rrisclmd’s lid, samt en kort
fattad verldsbeskrifning, upptages det mesta af boken 
utaf beskrifningen om Puruscholtama-Xetra, del land, 
som nu kallas Oude, med många inströdda locala 
legender, tydligen uppfunna för att förlierrliga Pisclimi 
i hans egenskap af Dschagannatha och hans under 
samma namn (det moderna Juggernaut) verldsbcröm- 
da tempel. Till denna legend-cykel hör också sagan 
om Kandu. Ämnet är ett ganska vanligt. En bol- 
öfvare sätter gudarne, de lägre ncmligen, genom sina 
öfvermenskliga späkningar i stor ångest. Indra  lyc
kas genom en skön qvinna att förmå lionom till alt 
bryta sin botstränghet och dymedelst förlora alla dess 
frukter. Tonen ä r ,  såsom inan kan vänta sig, iro
nisk, ej mot munin, som snarare framstår i en tra 
gisk dager, utan mot gudarne sjelfva. Detta begab- 
beri bör här förvåna oss lika så litet som det vi så 
ofta träffa i de grekiska dikterna. Folktron, alltid 
i grunden monolheistisk, hade fixerat sig på Vischnu  
eller S iv a , och den philosophiska speculationen inom 
det naturligas område neddragit de fordom tillbedda 
elementarmakterna. För öfrigt äro drag af list och 
afund i den Indiska mytliologien ej främmande äfven 
för de högre gudarne, och de episka dikterna, till 
ex. Ramajana i berättelsen om ambrosians tillredan
de*), gifva derpå tydliga exempel.

Oaktadt sjelfva affattningen af dessa Paranas i 
sin närvarande form fäller i en ganska sen lid, —  
fP ilson  antager på grund af flerfaldiga öfverensstäm- 
inelser mellan deras philosophemer och manicheismen 
samt neoplatonismen jeinte åtskilliga andra spår af 
berörin»- med den christna vcrlden tiden för derasO
affattande infalla i 12:e, 13:e eller 14:e seklerna af 
vår tideräkning — ; oaktadt, säga vi, de först i en

*) R a m a j, L. I . cap. X X V , följ.



scdiiare lid fått sin närvarande form, så är do cl; 
den odlingssgrad, de i allmänhet representera, långt 
äldre, oeh vare sig att de blott äro en med vissa 
modificationer moderniserad omskrifning utaf äldre 
verk af samma halt, eller doek i det hela framhålla 
grunddragen af den tid då Bi’ahmaismen giek under 
och sekterna vaknade till lif, så torde vi i alla fall 
haft grundad anledning att tala om dem, innan vi 
nämna något om andra litterära produktioner, som 
hvila på samma religiösa basis, men hvilkas affatt- 
ning faller i en långt tidigare period. Till denna 
klass af skrifter hörer Hitopadesa, den i hela verlden 
berömda fabelboken, ur livilken vi för vår öfversätt- 
ning äfvenledes heintat ett och annat stycke. Med 
Brahmaismens undergång började en profan folklit
teratur att utveckla sig med nya epopéer, hvilka i 
skönhet ej skola stå under, men i konstnärlig full
ändning långt öfver de gamla, och epigrammet, ly
riken och lärodikten började likaledes famstå i egen
domliga gestalter. Vi kunna ej här följa dessa märk
värdiga konslföreteelscr, utan vända oss genast till 
fabelverken, hvilka genom sin dialogiska form och 
prosans inträdande i språket bilda ett slags förarbete 
till den sednare dramatiska dikten. Pantschatantra, 
det berömda fabelverk, kvilket i Persisk bearbetning 
är kändt under namnet liidpai (troligen sammandra
get af sanserit-ordet Hidhgapriya , vän af vetenskap) 
oeh derifrån genom Araberna under namn af (Jalila 
och Dimna äfven t)lef bekant i occidenten, är utan 
tvifvel den äldsta produkten af delta slag. Detta 
verk finnes ännu blott i handskrifter, och högst väl
kommen är derföre för sanscrit-Uirde den underrät
telsen, att Prof. Kosegarten nu som bäst förbereder 
dess snara utgifvande. Hitopadesa, det är ” Ilelso- 
sam Undervisning” , ett utdrag och omarbetning af 
den gamla Pantschatantra, är oss deremot bekant 
genom flera upplagor, bland hvilka SchlcgcVs och



Lassen’s intager det utmärktaste rummet. Ilitopailesa 
är, såsom namnet utvisar, egentligen en uppfostrings- 
bok, fablerna blott en ram till innefattning af en 
mängd sedereglor och kärnspråk, lånla från äldre 
dikter, och innehållet i sin helhet för oss af blott 
undcrordnadt intresse. Vi hafva i öfversättningen, 
tyvärr, ej kunnat bibehålla den ursprungliga anord
ningen, enligt hvilken trenne fabler bilda den egent
liga kärnan, och de öfriga uti dessa äro episodiskt 
inflätade. Fablerne 7, 8 och 9 i vår öfversättning 
gifva dock cn bild i smått af den ursprungliga for
men. Hitopadesa’s anordnare tyckes, för att dom
ina af inledningen, tillhöra Stu«-scktcn, och cn upp
märksam läsare skall i den ironi, hvarmed proster
nes skenheliga gyckel och hofvens intriger och falsk
het gisslas, lätt finna, att det gamla Indiska stats
skicket här visar sig i sin upplösning.

Här måste vårt öfversältningsvärf för denna gång 
stadna, oaktadt det omfattar en alltför ringa del af 
denna rika och beundransvärda litteratur, hvars o- 
mälliga skatter dock ännu hlolt till en ringa del äro oss 
bekanta. Läsaren torde väl hafva väntat att här 
finna något ur de uråldriga fredas, och några styc
ken ur dem hade väl också varit det naturliga upp
slaget för en Indisk Anthologi. Men denna del af 
litteraturen har håde i afseende på sitt föråldrade 
språlt, som vida skiljer sig från det vanliga sanscrit, 
och sitt dunkla innehåll tillräckliga svårigheter, för att 
ännu för en lång tid afskräcka nybörjaren från hvarje 
öfverdådigt försök. En hymn, öfversatt efter den i 
Lassen’s Antliologia Sanscrila meddelade texten, fin- 
ner läsaren såsom prof intagen bland våra anmärk
ningar *), och dervid måste det för det närvarande 
bero. Ibland den sednare lyriska diktens alster fin
nes månaa både till innehåll och form beundransvädaö
stycken. Vi nämna blott Dschajadeva’s sköna paslo-

*} S ia . 121.



raldrama Gita-Govinda. Men dessa slags sånger, med 
dess glödande färgprakt och dess konstrika, musika
liska versformer fordra en Hiickerts konstnärshand, 
och förgäfves skall den, som ej undfått skaldens gåf- 
vor, forsöka alt efterbilda dem. Visserligen hafva vi 
sedan länge närt den önskan att i kretsen a f  dessa 
efterbildningar a f  Indisk diktkonst få införlifva Saknn- 
ta la , det herrligasle alstret af Indiens, kanske hela 
verldens dramatik. Men helt nyligen har en Dansk 
sanscritist, Mag. Jlammerich , gripit verket an, och 
tilldess vi sjelfva kunna uppfordra honom till en täf- 
ling, önska vi på det innerligaste, att hans danska 
Sakutdalu måtte äfven hos vår läsande allmänhet fin- 
na en välförtjent uppmärksamhet.

I afsccnde på sjelfva öfversättningsarbetet hafva 
vi föga att erinra. Det är ett försök att med den 
möjligaste ordagranna trohet äfven bibehålla origina
lets versmått. Schemat för dessa finnes i ett före
gående a f  oss utgifvet öfvcrsättningsförsök *), till 
hvilket vi äfven i våra anmärkningar på ett och an
nat ställe hänvisat läsaren. Den, som i någon mån 
är bekant med svårigheten af en öfversättning från 
de gamla språken, skall ej med öfverdrifven sträng
het bcdömma ett arbete, som företogs endast i den 
afsigt alt hos yngre medstuderande lifva och utvidga 
det vaknade intresset för indiska studier. Kunna 
dessa fragmenter i någon mån medverka till en kla
rare åskådning af den Indiska litteraturens historia 
eller locka en och annan ytterligare till studium af 
det underbart rika och fulländade språk, på hvilket 
de äro affaltade, så skola vi anse vår möda för mer 
än tillräckligt belönad.

Upsala, October

'•0 S d v itr f , eu episod ur den Ind iska  Epopéen M a liä -B h ä ra ta , 
från Sanscrit-tex ten  i svensk m etrisk öfversättning jem te inledning 
och anm ärkningar utg . Upsala 18 4 4 .
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