AZ INDIAI TÁRSADALOM

Az Indus folyón kívül, nyugatra ind törzsek laknak. De ezek nem olyan magas termetűek,
mint az Induson belül lakók, nem is olyan vitéz lelkületűek és nem olyan sötét bőrűek, mint
az indek többsége, Én azonban csak azt nevezem az indek földjének, ami az Indus folyótól
keletre fekszik.
Az indek földjén a nyár az esős évszak. Nyáron, India síkságain is esik az eső,
úgyhogy ezek nagy része mocsárrá válik.
Azt mondják, az indek egykor nomádok voltak. Nem voltak városaik, sem az istenek
tiszteletére emelt szentélyeik; az általuk leölt állatok bőrébe burkolóztak, és fakéreggel
táplálkoztak.
Az összes indeket nagyjából 7 csoportba sorolják. Ezek közül az elsőt alkotják a bölcsek; ezek
szám szerint kevesebben vannak a többieknél, de hírnevük és tiszteletük révén fölöttük állnak.
A bölcseket semmilyen kötelezettség nem terheli, csupán az isteneknek kell áldozatot
bemutatniuk. Kizárólag ők értenek a jósláshoz, s a bölcseken kívül senkinek sem szabad
jövendölnie. Aki jóslatában már három ízben tévedett, semmi más büntetést nem szenved,
csupán azt, hogy a jövőben hallgatnia kell. Ha egyszer egyiküket hallgatásra kötelezték, nincs
ember, aki valaha is szóra bírhatná.
Utánuk következik a második csoport, a földművesek, akik szám szerint az indek
többségét alkotják. Ezeknek nincsenek harci fegyvereik, nem foglalkoznak katonáskodással.
Ha az indek egymás között hadat viselnek, akkor sem szabad bántaniuk a földön dolgozókat
és pusztítaniuk magát a földet.
A harmadik helyen állnak az indek között a kecskepásztorok, juhpásztorok és
tehénpásztorok, ezek nem laknak sem városokban, sem a falvakban, hanem a hegyek között
nomád életet folytatnak; nyájaik után ők is adót fizetnek, s a földeken madarakra és vadakra
vadásznak.
A negyedik csoport a kézműveseké és a kereskedőké. Közéjük tartoznak a hajóácsok
és a folyami hajósok is.
Az indek ötödik csoportját a harcosok alkotják.
A hatodik helyen állnak az indek között az úgynevezett felügyelők. Ezek tartanak
szemmel mindent, ami a földeken s a városokban történik, és mindezt jelentik a királynak.
A hetedik helyen pedig azok állnak, akik a királyokkal a közügyekről tanácskoznak.
Ez a csoport számát tekintve kicsiny, de bölcsességével és igazságosságával valamennyi
közül kiemelkedik.
Egyetlen csoport tagjai sem házasodhatnak más csoportból, például a földművesek a
kézművesek közül és viszont. Senkinek sem szabad továbbá foglalkozását másra fölcserélnie;
pásztorból nem lehet földművelő, és kézművesből nem lehet pásztor. Csupán a bölcsek
csoportja van nyitva valamennyi csoport számára, mivel a bölcsek tevékenysége minden
másnál fáradságosabb.
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