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Så den qvidandes röst hördes; men jag blef skakad i m insjäl,  
Befarande en nidgerning, och bågen föll u tu r  min hand.
Hastigt ilar jag d it ,  skådar en yngling träffad i sitt bröst, 
Klädd i hudar ,  med hårfläta, fallen i floden, jemmerfull.
Med genomborradt bröst såg han på mig, som djupt förkros

sad stod,
Liksom han ville mig bränna med ögats blixt, och talte så: 
”Ilvad bröt jag väl mot dig, X n tra , jag som i djupa skogen

dväljs,
Att du mig drap, när flodvatten jag hemtade åt fadren min? 
Hjelplösa nu de två blinda örnkansvärda, i enslig skog,
Min hemkomst längtansfullt bida, gamla fader och moder min. 
Med denna enda pil trenne till döds, o mördare, du sköt,
Mig' ocli fader och m or: hvarför drap du dem, som ej ondt

begått?
Gagnlös blef både sjolfspäkning och Vedaläsning, synes mig,
I)å ej min far förnam, dåre, at t  utaf dig jag mördad blef.
Och hvad kunde han än göra, den blinde, oin han det förnam? 
F.j kan ett hugget träd frälsa från undergång e t t  annat träd» 
Till min fader du sjelf ila, och allt berätta,  Raghu-son!
Att han dig ej med bann bränner, som blixten ett förtorkadt

träd.
Se, till min faders bothydda denna ensliga gångstig för; 
Anropa honom, fort ,  ila! alt ej han vredgad hannar dig.
Men ur mitt bröst drag först jernet;  pilen, som från din båge

sprang,
Mitt hjerta ljungeldslik härjar,  och hämmar lifvets andedrag. 
Med pilen i mitt bröst kan jag cj dö; drag derför pilen u t:  
Jag är  ej tvefödd: räds icke, att ett Brahman-mord du begått;  
Väl var min far Brahman, modren var deremot en Sudra

blott:”
Så ynglingen till mig talte, der han förblödde för min pil.



Ur den skälfvandes bröst drog jag pilen u t ,  med ett väldigt
drag:

Pä mig, som skakad var ,  fäste den fromme då sin blick och
dog.

När lifvet flyktat ifrån Munisonen,

Var ock min ära och mitt lif förintadt:

Ty djup förvirring mina sinnen omslöt;

Ät ändlöst qval var jag, förvisst,  hemfallen.

Men när jag pilen utdragit,  brännande, lik en giftig orm, 

Vattenurnan jag tog, vandrar så till hyddan, der fadren var. 

Der jag skådar de två gamla blinda, saknande stöd och hjelp, 

Ömkans värda, likt två foglar, hvilkas vingar man slitit af. 

Talande om sin son endast, suto de sorgsna vid hvarann,

Och efter honom otåligt väntande; —  jag dem mördat re’nl —  

När ljudet af mitt steg M unin  förnam, han talte så till mig: 

”Hvad har dig så fördröjt? Bringa drycken skyndsamt å t  mig,
o sonl

Jadschnadatta, på flodstranden länge, o älskade, du lekt:

Din moder var i s tor ångest; dock måste äfven du , o son, 

Om något fel mot dig modren eller jag sjelf föröfvat h a r ,  

Fromt fördraga, och ej mera länge dröja, hvarhelst du går. 

Du är den lames fo t,  hulde, och du den blindes öga är:

På dig mitt hela lif hänger: —  hvarför svarar du e j ,  o
son?”

När jag betvingat tårfloden, som våldsamt hämmade min rö s t ,  

Med knäppta händer tilltalte jag honom, stammande och rädd: 

”Icke är j a g  din son, M uni\ Jag är X a tra n  Dasarathn:

I Helige, en slem gerning oförvålladt jag öfvat har.

Med bågen i min hand, H e r re ,  till floden S a m  ju  jag gick, 

Att fälla der en uroxe eller en törstig elefant.



E tt  ljud, som då e t t  kärl fylles med vatten, snart mitt öra
slår;

En elefant jag der anar, —  och träffar med min pil din son!
Då jag hans klagorop hö rde ,  hvars bröst af pilen träfifadt

var ,
Till stället jag förskräckt ilar, och ser den fromme i sitt blod.
E n  elefant att nedlägga, jag efter ljudet måttade,
Och sköt mot vattnets led pilen, hvaraf din son förintad blef.

När jag drog u r  hans bröst je rne t,  u r  lifvet han till himlen
gick,

Se’n länge han förut klagat för eder skull, J Helige!

Din högt älskade son, M uni, mot min vilja jag dödat har;
Jag nu berättat allt; —  derför afvänd från mig din vredes

blixt.”

När han mig h ö r t ,  en stund satt han förintad; se’n en suck
han drog,

Och kom till sans, och tilltalte mig, som med knäppta hän
der stod:

”Om ej du sjelf din nidgerning för mig berä tta t ,  fursteson,
Då skulle ock ditt folk träffat min vredes ljungeld, fruktansvärd.

O X atra !  om med flit öfvas mot skogens botarmän ett mord,
Ljungeldsfursten, den thronsäkre, kan det störta ifrån sin

thron.

Dens hufvud må i sju stycken sönderspringa, som sköt med flit
Mot M unin, stadd i botöfning, och Vedaläsaren sin pil.

Emedan du ej uppsåtligt honom dräpte, du lefva må,
Och ingen nöd i dag träffa Raghuidernas stam, o prins!

Led mig, furste, till det stället,  der med mordiska pilens udd

Ynglingen blef af dig träffad, han som min blindhets krycka var.
Beröra blott hans kropp vill jag, som ligger der till jorden

sträckt,

Om jag med lifvet når stället, —  röra honom den sista gång.



Med makan min, den blodstänkte, med vildt förströdda.
slitna hår,

Som beträder i dag dödens boning, vill jag beröra nit!”
Jag ensam då de två förde till stället, dignande af sorg;
Med sin maka jag lät honom beröra der sin fallne son.
När de sorgsna berört sonens lik, som på jorden utsträckt låg, 
De bröto ut i veklagan, och sjönko öfver kroppen ned.
Men modren till den hänsofne trycke på likets mun en kyss. 
Och klagansfulla skrän upphof, liksom kon ifrån kalfvcn ryckt: 
”Jadsclmadattn, du kiir höll mig, framför ditt lif, ju alltid,

son !
Hvarför, när du så lång resa rustar ,  talar du ej till mig? 
Son, omfamna mig först; —  sedan inå du på vägen digdiege! 
Är du, älskade, vred vorden på mig? hvi sv.:rar du mig e j ? ” 
Och derpå lädren framträdde, herörde liket med sin hand, 
Och till sin döde son talte sorgsen, som till en Jefvande:
”Är jag då ej din far, yngling, som färdats hit med modren din? 
Stå upp sålänge, träd närmre! min hals omfamna, dyre son! 
O! när den nästa natt kommer, hvem hör jag då i skogens djup, 
Så andaktsfull, med ljuf stämma läsa de helga skrifters ord? 

Om qvällen se’n, då bön, tvagning och eldens ofler fullbragt ä r ,  
Hvem skall fröjda mina fötter, och dem beröra med sin hand? 
Hvem skall till föda skogsfrukter och vilda örter  bringa hem 
Åt de blinda, när skarp hunger och sonens saknad dem förtär? 
Och modren der, som blind släpar i helig hot sin ålders last.
H ur skall väl jag, o son, henne nära, som blind och kraftlös ä r?
Stadna, stadna! O , dröj iilsklingl Gå ej till Jam as  boning än; 

I morgon skall du gå, käre, med mig och modren dit förvisst; 
Ty inom kort,  o son, löser väl sorgen öfver din förlust 
Från lifvets mödor oss båda, soin intet skyddsvärn ega mor. 
Och till Fivasvat's son träder jag ömkansvärde då med d g, 
Och ödmjukt honom anropar: ”Gif åt min son en rättvis lön!”



Enär förutan skuld dödad du blef af brottslig dåd, o son,, 
Skall du komina till de verldar, der de salige bjeltar bo: — 
I)e verldar, der de botfromiue, hörsamme, olfermilde bo,
Och icke vända mer äter ,  —  tiil dein, de eviga, du går: —  
De verldar, der de skriftlärde, och der de helga Mimis bo, 
Och Konungsvise städs dväljas, som Jujati och Näkuscha: — 
Der fromme män, som kyskt lefvat med sina makar all sin tid, 
Och de som utdelt guld ymnigt, ris och oxar och åkrar, bo; —  
Och der de ädle skyddsherrar dväljas, och de sannfärdige, — 
Till dessa verldar nu vandra, de eviga, och tänk på mig!
Ty ej på lägsta plats sitter den, som föddes i sådan ä t t :
Till sådant rum må den vandra, som dödat har min anförvandt!” 
Så klagade den högvise, djupt förkrossad, med makan sin, 
Och började med qvaldt hjerta den döda kroppens tvagning då. 
Men i himlagestalt syntes, åkande på en herrlig vagn, 
Munisonen och tilltalte föräldrarne med dessa ord:
”Genom eder försorg, gode, en herrlig boning har jag nått,
J sjelfve inom kort skolen också en önskad fristad nå.
Ej bören J mig mer sörja; ej fursten här försky Ilat har:
Af ödet var bestämdt sättet,  hvarpå mig döden hunnit här.” 
När detta tal han fullbordat, Munisonen till himlen gick;
I luften glänste strålbilden, der på sin sköna vagn han stod. 
Men då den fromme fullbordat sonens tvagning, med makan sin, 
Den helige till mig talte, som der med knäppta händer stod: 
”För det du obet nkt mördat min son, som intet ondt begått, 
Derför skall jag et t  grymt öde mana, ett skräckligt, öfver dig. 
Liksom jag här med våld slites af sonens död ur lifvet bort, 
Skall äfven dig till slut mörda smärtan öfver en sons förlust.” 
När jag en sådan dom undfått, jag återvände til! min stad, 
Och länge ej den högvise öfvcrlefde i sorg sin son.
I dag Brahmanens bannstråle mig trallar skoningslöst, förvisst; 
Ty hemsökt af min sons saknad mig lifvets andar ily med hast.



Ej mina ögon se mera, och minnet, drottning, grurnladt ar ,  
Och Yam as  sändebud mana mig att skynda, du herrligaI 
Ty smärtan att min son Rama ej skåda, härjar sä min själ, 

Som vattnens vald vid flodstranden, det s tarka, härjar trädens rot. 

Om Rama hemvänd vidrörde mig, och hans stämma jag förnam, 

Helt visst jag lefde då, liksom en sjuk, som druckit lifvets saft. 

Men kan det väl en lott gifvas, o trogna maka, mera grym, 

Än att ej skåda få Rama's anlet förr’n jag u r  lifvet går? 

Tillbakavänd från vildmarken, hem till sljodhja’s land igen, 
De sälle skola se Rama, lik Indra  som från himlen går.
Ej dödlig sällhet,  nej, gudars, —  väntar dessa, som skåda få 
Rama's anlet, likt fullmånen, när han i staden tågar in.
Det herrliga, det fläckfria, med lotusögon, tänders p ra k t ,  

Rama’s anlete, Stjernfursten likt, de salige skåda få!
I huldrik glans likt höstmånen, utslagna lotusblomman likt, 

Sälle de män, som hans anlet,  sonens anlete, skåda få!”

Så utaf Rama’s bild uppfylld, mannafursten på högrest bädd 

Slocknade på en gång sakta, liksom månen mot nattens slut. 
’O Ram a, o min son!” detta var furstens sista ord, när  han 

Af sonens saknad tä rd ,  sakta u tu r  det kära lifvet gick.

Så mannafursten om sin son, den älskade,

Som flyktig vandrat,  ordade med bitter sorg;
P å  bäddens dun, när natten gått sin halfva ban,

Från  lifvet då ,  det kära ,  flydde anden bort.
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F Ö R S T A  S Å N G E N .

S a g a r i d e r n a s  H ä r k o m s t .

I Ajodhja  det fanns fordom en konung, Sagara  vid namn, 
Kunnig i pligtens bud, barnlos, begärlig att en ättling få. 
fu/nrå/ia-konungens dotter ,  Kesini —  så ljöd hennes namn —  
Var lians första gemål, dygdig och sannfärdig i allt sitt tal. 
Men hans andra gemål nämndes, strischlanemi s dotter skön, 
Sutnati; ej på jordrunden hennes like i fägring fanns.
Med dessa båda drog fursten, att öfva bot och späkning stor, 
Till Ilim avnt, på bergsryggen, der B rig iis  flod sitt ursprung har. 
När seklet der till slut lidit, blef M unin  med hans bot förnöjd, 
B rigu , siarnes utvalde, och gjorde nåd åt Sagara-.
”Af ättlingar e t t  stort antal skall, syndfrie, beskäras dig: 
Oförlikneligt pris, höge, skall du vinna bland menniskor.
Den ena makan en  enda son skall föda, till ättens stöd,
Och sextio tusental söner den andra föda skall åt dig.”
När mannatigern så talat, konungsdöttrarne båda två 
Till honom glada framträdde, talte med knäppta händer så:. 
”Hvilken af oss skall en  föda, hvilken de många, siare?
Det vilja vi för visst höra; sannfärdigt vare nu ditt tal!”
När Brigu  dessas tal hörde, den höghelige Munin der,
Han svarade med ljuf stämma: ”F ri t t  är valet för eder här: —  
Antingen e n ,  som fortplantar ät ten ,  eller en svåra mängd, 
Ärorike och hugfulle; —  hvem väljer nu väl hvart och e t t? ’” 
När M unins tal hon hör t ,  valde inför konungen Kesini 
At sig sjelf att blott en föda, som skulle ätten fortkomst ge.



Men Sumiiti å t  sig valde, den skönfjädrades syster,  der 
Ärorike och hugfulle sextio tusen söners tal.

Dä böjde för den högvise sitt hufvud vördsamt konungen,
Och med gemåler två vände fursten hem till sin stad igen. 
E fter  tidernas lopp födde den äldsta, Resini, en son,
Ät Sag nr a en blodsfrände: Asamandscha blef han benämnd. 
Men drottning Sum ati födde såsom foster en kurbits fram; 
D erur ,  när skalet bröts ,  stego sextio tusen söner fram.
I fat med oflersmör fyllda de fostrades af ammors tropp,
Tills de efter en lång tidrymd trädde i ynglingsåldren in.
Då egde fursten, jemnstarke och jemnåldrige äfvenleds,
Sextio tusental söner, lika i kraft och hjeltemod.
Men den äldste och förstfödde, Asamandscha vid namn, o

prins I
Var de andra till stor plåga, så länge han i riket fanns.
Han plägade små barn gripa, och i Saraju-ttodens våg 
Dem kasta u t ,  och le ständigt, när han dem sjunka såg deri. 
Så han öfvade städs grymhet, fientlig mot hvar redlig man, 
Tills han, för folkets väl farlig, af fadren drefs ur staden bort. 
Asamandscha en son hade, högsinnad, Ansum at vid namn; 
Han var af folket högt älskad, och vänlig var han mot enhvar. 
När flyktad var en lång tidrymd, det Sagara  i sinnet föll 
A tt rusta till ett hästofler åt  Gudafursten, Raghu-sonl 
När fursten sitt beslut fattat,  af presters hop ledsagad han, 
Om oflerbruken väl kunnig, till offerfestens början skred.



A N D H A  S Å N G E N .

J o r d e n s  u p p g r ä f v a n d e .

D e r  S iva s  svåger, bergfursten IJimavat, stor i majestät, 
Och Vindhja  på hvarann blicka, liksom utmanande hvarann, —  
Der, mellan dessa två ,  reddes den helga offerfesten då;
Ty landet der är högheligt,  och prisas högt som offerstad. 
Och offerbruken fullgjorde, på Sahara’s befallning der, 
A nsum at, stor i spannkörning och stor i bågskyttkonst jemväl. 
När han vid heligt månskifte offret börjat,  till honom kom 
Uti jättegestalt In d ra , och förde offerhästen bort.
När såleds från den hugstore offerhästen var undanryckt,
Då alla presters hop trädde för offraren, och talte så:
”Med våld vid heligt månskifte blef offerhästen från oss ryckt; 
Välan, så döda häströfvarn, och bringa hästen hit igenl 
Ty detta offerbrott säkert oss alla bringa skall förderf: 
Derföre laga så, konung, att offret ostördt går sin gång!”
När han presternas ord hörde, i församlingen, fursten lät 
De sextio tusen ditkalla, och till sönerna talte så:
”J tappre söner, ej ser jag, hu r  jättarne bedrifvit nu;
Ty mägtige och invigde prester besörjde offret här.
Hvem helst han ä r ,  om afgrunden eller han hafvets djup bebor, 
Så döden honom, —  Hell Eder! —  fören hästen, J söner, hem! 
tjån öfver hela jordrymden, som omkransas af hafvets våg, 
Och plöjen den med stor om sorg, tilldess J hästen återfått. 
En livar af E r en mils sträcka genomgräfve med mycken flit, 
Och spåren den, som bortröfvat min häst, ty detta är mitt bud.



Imellertid jag Iiiir bidar med sonsonen orh presters hop,

I förinvigning, —  Hell Eder! —  till dess J hästen återfört.” 

Konungssönerne, hugstore, drogo alla med gladligt mod 

Hän öfver hela jordrymden, äggade af sin faders ord.

Med armar såsom ljungelden mannatigrarne grofvo nu,

Hvar och en till en mils ömfång, jordytan söndersplittrande. 

Med lansar liksom åskviggar och plogbillar, förfärliga, 

Sönderstyckad af dem, jorden af smärta djupa suckar drog. 

Af orm ar, som till döds slogos, af Titaners och jättars hop, 

Och alla djupets vidunder, uppgäfvos fasansfulla rop.

Till sextio tusen mil jordens yta gräfde de upp alltjemt,

Alla af grymhet stor fulla, tills afgrundsporten re’n de nått. 

Med gräfning såleds kringgingo konungssönerna, rundt omkring, 

Dschambuclvipa, det bergfyllda, på alla sidor, store prins!

Då gingo gudar, Gandharver och Titaners och ormars h ä r ,  

Samtlige hän till Urfadren, betagne utaf ängslan stor.

Och vördande den Hugstore, med smärtans moln uti sin blick, 

Betagne utaf stor bäfvan, till Urfadren de talte så:

”0  Herre , hela jordrymden gräfva Sagarn's söner upp;

Af deras gräfning, Hugstore, förödas alla varelser.

’S e ,  här vi finna häströfvarn, som offerdjuret från oss g re p : ’ 

Så tänka de, och utrota allt hvad som lif och anda har.”



T R E D J E  S Å N G E N .

K a p i 1 a.

IVIen då Urfadren hört hade gudarnes tal, den herrlige,
Till svar gaf han de uppskrämde, af ödets magt förvirrade: 

”Han, som besitter jordrunden som äldsta maka, Mndhavevn 
Vasudeva, den högvise, han är en mägtig herre städs.
I lia y  il a s  gestalt sitter han och vaktar all jorden jemt:
Utaf hans vredes blixt säkert konungssönerna slagne bli.

Helt visst från evighet denne jordens sprängning förutsett har, 

Sagaridernas fall äfven; ty vida spanar kring hans blick.”

När dessa ord af Urfadren de tre och trettio gudar hört,

De vände hem med stor glädje till nejden, der de kommit
från.

Likt ilskna vindars gny hördes ett väldigt dån,, der Sahara's 
Söner gingo, de hugstore, och gräfde upp all jordens rund. 
ålen när de hela jordytan plöjt och från höger vandrat kring, 

Sagnra's söner framträdde för sin fader, och talte så: 

”Genomströfvad är  all jorden, månget väsen förintadt re’11 . 

Gudar, demoner, nattgastar, jä ttar,  ormar af alla slag;

Och ändock ej din häst sågo vi, eller den som hiisten stal; 

livad är att göra n u ?  —  Hell Dig! —  här må fattas ett
visligt råd.”

ålen då sönernas tal hörde konung Sagava , stor i magt,

Han lågade af stor vrede, och dessa ord till gensvar gaf:

”Heli Eder! —  gräfven än inera, och sprängen jordens yta fort, 
Och när J träffat häströfvarn, vändeu hem med förrättadt värf.”



Att fadrens maning hörsamma, de sextio lusen söners tal,  

Mannhaftige ocli hugstore, till algrundsdjupet sig bege.

Men när de uppgräft afgrunden, verldselefanten sågo de, 

F im paxa , som bär jorden, liksom en bergsrygg hög och
stor.

Med alla berg och skogsmarker han hela jordens massa bär 

P å  sitt hufvud, V irnpaxa , drotten bland elefantens här. 

Närhelst denne vid månvexel skakar sitt trötta hufvuds last, 

A tt skaffa sig en kort hvila, dä blir jordbäfning, fursteson.

Ät höger då de kringgingo verldstraktens vaktare, och se’n 

De ärat elefantfursten, fortsatte de sin gräfning städs.

Nu från den östra verldstrakten mot södern gräfde de alltjemt, 

Och äfven södra verldsrymdens elefant blef af brödren sedd, 

Der han stod lik en hög bergsrygg, M ahnpadma , den väldige, 

Som på sitt hufvud bär jorden : —  vid hans åsyn de häpnade.
i*
At höger honom kringgingo Sagariderne vördnadsfullt,

De sextio tusen hugstore, och gräfde fort mot vestlig nejd. 

Och i den vestra verldstrakten elefanten de sägo då, 

Sautnanasa, den berglike, som vestern på sitt hufvud bär.

Åt höger då de kringgingo honom, se’n de hans välgång sport; 

Med fortsatt gräfning framskredo de derpå hän mot nordens
trakt.

Och i den norra verldsrymden de sågo llim apandura,

Den herrlige, som d e r  stöder jorden med sirligt smyckad kropp. 

Och äfven honom kringgingo åt högra sidan samtlige 

De sextio tusen hugstore, och gräfde fort i jordens djup.

Nu till nordöstra verldstrakten, den högt berömda, kommo de, 

Och äggade af stor vrede genomgräfde de jorden der.

Men der de alla hugstore, förfärligt snabbe, kraftige,

I  Rapilas  gestalt sågo Vasudeva , den evige.

Helt nära guden upptäckte de hästen vandrande jemväl: 

Oförliknelig fröjd intog dem alla vid en sådan syn.
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Och tänkande att h a n  röfvat hästen, mot honom rusa de, 

Och brinnande af stor vrede, ropa de: ”vänta, vänta, du!

Sel du är  den, som bortförde vår häs t ,  till offret invigd re’n; 

Men nu ,  skändlige, v e t , att du Saqara’s söner träffat h a r ! ” 

Men Kapila ej förr hörde deras smädliga tal, o prins,
Än h a n , uppfylld af stor vrede, ett enda ”Hum” till gensvar

gaf.
D å ,  i ett ögonblick, hela Sagaridernas hop med ens 

Förvandlad låg i askhopar, på Kabila's, den stores, vink.



i (i

' • ' *• ' 1 '■ i-. .:**!

F J E R D E  S Å N G E N .  

O f f r e t s  F u l l b o r d a n .

K i i n g  Sagara  vid sig tänkte, att hans söner nog länge dröjt, 
Och till sin sonson så talte, den strålande med egen glans: 

”Du är en lijelte, mångkunnig, och förfädren i styrka lik; 

Gå, uppsök dina farbröder och den, som hästen röfvat har; 
Mägtiga äro vidundren och starka, som i jorden bo;
Dcrför till motvärn väl rusta, med svärd och båge, dig mot

dem.

De vördnadsvärde städs hylla, och döda dem, som hindra dig, 

Och med förrättadt värf hemvänd, at t  fullborda mitt offer
se’n.”

Så af Sagara  tilltalad, tog den lierrlige Ansumat 
Sin båge och sitt svärd: derpå drog han med lätta steg åstad. 
Vägen, som utaf farbrödren, de högsinnade, gräfven var, 
Igenom jordens djup, följde, på sin faders befallning, han.

Der skådade den glansrike verldstraktens höge elefant,

Som gudar, jä ttar, nattgastar och alla ormar vörda städs.
Åt höger gick han kring denne, och sporde hur han sig befann, 
Och frågade om farbrödren och om häströfvarn först och

främst.

Verldselefanten genmälte, den kloke, på hans frågor så:

”0  Asamandscha's s o n , snarligt vänder du nöjd med hästen
hem.”

När Ansum at hans tal hörde, fort vandrade den ädle då 
Hvarje verldselefant sporde, i ordning, efter lag och sed.


