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FÖKSIA SÅNGEK.

Märkandéya sade:

Hör, o konung! ädla qvinnors sälla lott, Yudhischthira!
Såsom den af honungsdottren Sävitri i fullhet njöts.
Uti Madra var en honung, lag och rätt i helgd han höll,
From och hjelprik, löftestrogen, sinnets luslar dämpande 5
Offerfrom och gifmild, rättvis, älskad utaf stad och land,
Furste, Asvapati kallad5 allas sällliet var hans fröjd:
Tålig och sannfärdig, barnlös, med besegrade begär,
Allt som lefnadsåren flydde, större städs blef lians betryck.
Då, i hopp om fadersfröjden, bitter späkning han bestod,
Återhållsam, knapp i föda, dämpande begärens makt.
Hundratusen offer hembar konungen åt Sävitri,
Och hvar sjette timma endast sparsam näring knappt han njöt.
Tio år och dertill åtta var han stadd i denna bot,
Och när adertonde året fyllt sig, nöjd blef Sävitri.
Uti kroppslig skepnad, konung! lät hon sig af fursten se,
Stigande ur offerelden, full af hög och salig fröjd.
Hon, all sällhets gifvarinna, talade till fursten så:
"Med din rena vandel, Konung! och ditt sjelfbesegrande,
"Och ditt hela hjertas hyllning, fullt tillfreds och glad jag är.
"Välj en nåd, livad helst du önskar, Asvapati, Madra-hung!
"Må du dock dig ej förirra någorleds mot pligtens bud!"



Asvapati sade:
Pligtbetänkt jag bot har öfvat, för att vinna fadersfröjd:
Måtte söners mängd, gudinna! gifva fortkomst åt min ätt!
Om du är tillfreds, gudinna, denna önskan väljer jag5
"Barn är främst af alla pligter:" så Brahmanerne mig lärt.

Sävitri sade:

Re'n, o konung! jag förnummit, hvarpå du din sträfvan vändt,
Att få ättlingar, och talat med Urfadren för din skull.
Han, som i sig sjelf beståndar, — genom dennes nåd, o kung!
Glänsande och skön en dotter skall dig blifva snart beskärd.
Derutöfver må dock intet yttras någorleds af dig:
På den store fadrens vink jag glad dig bringar detta tal.

Märkandéya sade:
Då med: "ja!" besvarte fursten hvad af Sävitri var sagdt,
Och till henne bönföll åter: "må det snart fullkomnadt bli!"
Men när Sävitri försvunnit gick han åter till sitt hus 5
I sitt rike glad han dvaldes, rättvist vaktande sitt folk.
När en tid forflutit fursten, se'n han späkningslöftet löst,
Pligterfarna gamla makan kärleksfullt i famnen slöt.
Uti furstedottrens sköte, MälavVs, den frukten snart
Växte såsom stjernefursten uppå klarnad himlarymd.
Och när tiden fyllt sig födde hon en dotter, lotusögdj
Fröjdad konungen för henne gjorde hvad som sed det var.
'Utaf Sävitri hon skänktes, Sävitri, med offer sontj"
Så Brahmanerne och fadren nämnde henne Sävitri.
Skön och herrlig såsom Lakschmi växte konungsdottren opp,
Och med tiden blef den flickan vuxen till en fager mö.
Smal om midjan, rund om höften, guldets like, — när hon sågs
Utaf folket, straxt de tänkte: "det en gudadotter är!"
Henne, mön med lotusögon, liksom flammande af glans,
Ingen korade till maka: alla skrämdes af dess glans.



Hon med badadt liufvud framgick infor Gudarne, och se'nEld hon offrat som sig borde, med de vise talte bon.
Men när alla cfferblommor hon församlat, trädde hon
Inför hugstor faders åsyn, som gudinnan Lakschmi skön.
Se'n hon sig till fadrens fötter böjt och framräckt blommorna,Skön vid mannafurstens sida hon med knäppta händer stod.
Fursten, då han såg sin dotter vuxen re'n och gudaskön,Outkorad af de tappre, sorgsen blef uti sitt bröst.

Konungen sade:
Dotter! det är tid till bröllopp, och ej någon väljer dig,Derför välj du sjelf en make, som i dygder liknar dig.Och den man, som af dig väljes, namne du för mig, att dåVälbetänkt jag må dig gifva: välj nu den du önskar helst!
Hvad jag hört ur pligtens böcker, som Brahmaner för mig läst,Hör det ock, du sköna! såsom jag förkunnar dig dess bud:"Tadlas bör den fader, som ej gifver dotter bort till brud,"Tadelvärd är ock den make, som ej nalkas maka sin,"Tadelvärd den son, som icke skyddar enke-moder sin.
"Se'n mitt ord du hört, så skynda dig i valet af gemål:"Att af Gudarne jag icke tadlas må, så handle du!"

Markandéya sade:
ISär till dottren så han talat, lät han komma rådets män,Och de gamle och allt restyg, och så höd han henne gå.Hon, den fromma, föll till fadrens fötter, blyg och vördnadsfull,Och behjertande sin faders tal hon utan tvekan gick.Stående på den gyllne vagnen, följd af rådets gråhårsmän,Till de konungsvises sköna späkningsparker då hon kom.Der de vördnadsvärde gamle helsande med bugning djup,Till en livar af dessa parker uti ordning så hon gick.Men vid alla helga dammar konungsdottren skänker gafAt Brahmanernes förnämste, och besökte nejd för nejd.



AXURA SÄMCJESf.

Mdrkandeya sade:

Men lill Madra-iursten lände siarn Ndrada en gång:
Salt med honom uti samspråk fursten då i salens midt.
Kom så, sedan alla dammar och skogshyddor hon besökt,
Sävitri till fadrens boning åter med sitt följe då.
När hon såg sin fader sitta jemte Ndrada, o kung!
Hufvudefc den sköna böjde till de bådas fötter ned.

t

Ndrada sade:

Hvart, o konung! var din dotter gången, — hvadan kommer hon ?
IIvarför söker ingen henne, vuxna ungmön, till sin brud?

Asvapati sade:
Just for sådan orsak sändes hon, och återvänder 11115
Derför, siare! af henne hör, hvem hon till make valt.
"Saken fullt förtälj!" Den sköna, manad så af fadrens tal,
Började med himmelsk stämma alt förkunna dessa ord:
"Uti Salva var en konung, dygdig, utaf krigar-stam,
"Dyumatsena var han kallad $ blind den fursten blef till slut.
'TIonom, synberöfvad, fader för en liten son, hans land
"Böfvades utaf en granne, som förut lians ovän var.
"Med sin maka, piltens moder, drog han bort till skogen dä 5
"Uti vilda skogen gången bot den fromme öfvade.
"Född i staden, i botöfningsskogen fostrad, sonen hans
"Salyavdn, mig jemlik, — honom har jag utvalt i min själ."



Nårada sade:
Ve, o ve! emot sin vetskap Såvitri ett fel begått,
Att bon den på dygder rike Satyavån till make valt.
Sanning talar piltens fader, sanning talar ock hans mor:
Derfor ock de tvefaldt födde honom Satyavån benämnt.

Konungen sade:
Är väl han förståndig, är han skön, den fursteson?
Ar han tålig och en hjelte, huld mot fadren, Satyavnn?

Nårada sade:
Såsom solen är han glansfull, som Vrihaspati så vis,
Såsom jorden tålig, hjelte som den store Indra sjelf.

Asvapati sade:
Ar han from, den furstesonen, och sannfärdig, gåfvomildÄr han fager, skön att skåda, är han ädelmodig ock?

Nårada sade:
Såsom Ratideva gifmild är han utaf egen drift,
From och sanningstrogen såsom Sivi från TJsinara:
Ädelmodig som Yayåti^ såsom månen skön att se,
Asvins-paret öfvergår i fägring Dyumatsénas son.
Han är sansad, mild, en hjelte, fri från lustar, sanningsviIcke hannande men vänlig, fast i löften, glänsande.
Redlighet i honom städse bor och fast ståndaktighet:
Så i korthet af de fromme dygderike prisas han.

Asvapati sade:
Såsom prydd med alla dygder prisar honom du för mig 5Må du nu hans fel förtälja, salige! om fel han har.

Nårada sade:
Till hans dygder sälladt häftar honom vid ett enda fel 5
Men det felet genom intet sträfvande besegras kan.



Ett är blott hans fel, ej mera: om ett år från denna dag
Satyavän har fyllt sin lefnads mått och kroppen lägger af.

Konungen sade:
Gå, o Savitrt, du sköna! gå och välj en annan man;
Ett stort fel vid honom häftar, salladt till hans dygders tal.
Såsom Närada, den sälle gudars gäst, förkunnat mig,
Oin ett år är fylld hans lefnad, och sin kropp han lägger af.

iSavitrt sade:

En gång faller lotten, en gång gifves ungmö bort till brud,
En gång har du sagt: "jag gifver"; dessa tre 'en gång' stå fäst.
Rik på lifstid eller fattig, rik på dygder eller ej,
En gång han till make valdes, ej den andra väljer jag.
I mitt sinne är beslutet faltadt, kungjordt uti ord,
Dernäst förs det ut i handling: här mitt sinne är min lag.

Närada sade:

Fast är sinnet hos din dotter Sävitri, du ädle kung!
Icke må i sitt beslut hon motstånd röna någorleds.
Ej hos annan man de dygder finnas, som hos Satyavän;
Derfor ock mig väl behagar, att din dotter blir hans brud.

Konungen sade:

Oomstötligt är det sanna ord du talat, salige!
Bringas skall det i fullbordan; ty du är min mästare.

Närada sade:

Obehindrad må din dotters, Sävitrfs, förmätning stå:
Jag den bringar i fullbordan: Hell åt Eder alla nu!

Märkandéya sade:
Näirada, när så han talat, bort till Brahma''s himmel flög;
Konungen i ordning redde allt till dottrens bröllopsfest.



TREDJE SÅNGEW,

Märkandéya sade:
Men på konungsdottrens brudfest sig betänkte konungen,
Och tillsamman lät han bringa alla festens tillbehör.
Och med sig Brahmaner alla, husels offerprester ock,
Tog han, och på helig morgon bröt han upp med dottren sin.
När han Médya-skogen hunnit, med Brahmanerne till fots
Och med presterne han nådde Dyumatsénas hydda då.
Der lian såg den ädle fursten uti salaträdets skygd,
På en bänk af kusagräset sittande, den blinde kung.
Men när fursten öflig helsning för den höge vise gjort,
Vördnadsfull, med ödmjukt tilltal han sig sjelf tillkänna gaf.
Denne, välbekant med pligten, honom aryha bjöd och plats5
"Iivarför kommer du?" så talte konungen till konung då.
Honom då förtaide denne, hvad hans plan och önskan var,
Hela ärendet utförligt, tydande på Satyavdn.

\

Asvapati sade:
Här är Sdvitri, min sköna dotter, vise konungsman!
Utaf egen drift, du fromme! henne till sonhustru tag!

Dyumatséna sade:
Från väldet fallne uti skogens hyddor vi
De-pligter öfva, som en eremit det höfs.
Hur skall din dotter, som palatset värdig är,
I enslig hydda dessa mödor härda ut?
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Asvapati sade:
Bad' sorg och glädje, både ljuf och bitter lott,
Yi städse hänna, både jag och dottren min.
Ej sådant gensvar till en man som jag väl höfs:
Med redligt uppsåt har jag nalkats dig, o kung!

Må du ej mitt hopp forstöra, som af vänskap till dig kom:
Icke må du mig förskjuta, som af kärlek nalkats dig!
Ty du är min like, — du mig höfves, och jag höfves dig5
Tag min dotter då till maka åt den gode Satyavän.

Dyumatséna sade:
Fordom re'n jag önskat hade en förbindelse med dig,
Men "mitt rike jag förlorat," detta 1111 betänkte jag.
Dock, den önskan, som jag fordom närde, den af dig i dag
Yäcks på nytt uti mitt lijerta: ty du är min dyre gäst.

Märkandéya sade:
Sedan de församlat alla vise skogsbehyggare,
Redde konungarne bröllopp, såsom rätt och öfligt var.
När sin dotter Asvapati gifvit bort och passande
Brölloppsfölje, gick han åter till sin boning, full af fröjd.
Satyavän var glad att sådan maka rik på dygder få,
Sävitri var glad att ega sådan man, hon önskat helst.
Men då fadren bortgått, alla prydnader hon lade bort,
Och af trädens bark en klädnad och en rödbrun mantel tog.
Genom angenäma dygder, ödmjukt sinne, foglighet,
Förekommande mot alla, allas glädje gjorde hon.
Makens moder genom kroppens vård och öfverskyggande,
Fadren genom offertjenster och ett fromt och höfviskt tal,
Och sin make genom hulda samtal och ett lätt behag,
Och förstulna ömhetsskänker lyckliggjorde Sävitri\
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Medan dessa goda städse bodde uti hyddan der,
Fi ömhet öf^ande och andakt, någon tid förgick, o kung!
Savitri sig grämde: stående natt oeh dag hon städs forblef;
Ty i hennes hjerta bodde ordet, sagdt af Närada.
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FJERHE SÅNGEN.

Märkandéya sade:

Uffen när många dagars skiften gått till ända, nalkades
Stunden, då det förelagdt var Satyavdn att dö, o kung!
livar je hvarje dag, som flydde, räknades af Såvitri,
Ock i hennes lijerta bodde ordet, sagdt af Nårada.
"Fjerde dag, som kommer, dör han:" så den sköna tänkte nu;
Lofvande tre nätters vaka blef hon stående dag och natt.
Men när mannafursten hörde hennes späkning, sorgsen djupt
Stod han upp och talte dessa hulda ord till Såvitri:
"Konungsdotter! öfvermåltan hård är boten du begynt5
"Trenne nätters stående vaka är ett svårt och smärtsamt värf."

Såvitri sade:

Fader! icke må du sörja: nog den boten fullgör jag;
Ty den är af mig besluten, och beslutet är dess grund.

Dyumatséna sade:

"Bryt ditt löfte!" så jag icke kan dig bjuda någorleds.
"Fullgör löftet!" så, tillbörligt ord af mina likar sägs.

Märkandéya sade:
Sedan så han talat, hugstor Dyumatséna stilla teg;
Och, liksom ett träd hon varit, Såvitri orörlig stod.
Efter dagen, hvilkens nästa morgon makens dödsdag var,
Framskred natten: djupt förkrossad var den stående Såvitri.
"Nu är dagen inne!" Hastigt offrar hon åt eldens gud,



Se'n vid solens första stråle morgonbruken hon fullbragt.
För Brahmanerne i ordning, och för makens far och mor
Hon sig böjde, och med knäppta händer stod hon ödmjuk der.
Önskningar för makens räddning åt den hulda Sävitri
Yttrades af alla fromme skogbeboende botarmän.
"Ske alltså:" i tankar djupa Sävitri försjunken stod,
Och i lijertat gömde alla orden, som de fromme talt.
Dag och timma dystert vägde furstedottren i sitt bröst:
Djupt bedröfvad hon betänkte, hvad af Nätrada var sagdt.
Dä till konungsdottren talte, der hon ensligt stilla stod,
Svärforäldrarne med ömhet, Bilaratiders höge son!
"Löftet, såsom du det gjorde, som sig bordt har du det löst5
"Nu är tid att taga föda: låt det utan uppskof ske!"

Sävitri sade:

När sig solen sänkt och löftet jag har fyllt, jag föda tar:
Det beslutet i mitt hjerta, detta vilkor fastställdt är.

Märkandeya sade:
Medan så om födans njutning ordades af Sävitri,
Satyavän på skuldran lade yxan, att till skogen gå.
Sävitri till maken talte: "icke får du ensam gå5
"Jag skall gå med dig, ty icke härdar jag att lemna dig."

Satyavän sade:
Skogen ej du förr beträdde, mödosam dig vägen blir:
Matt af fastan, som du öfvat, skall din fot väl bära dig?

Sävitri sade:

Fastan har mig icke mattat, ingen trötthet känner jag;
När att gå jag krafter eger, må du ej förhindra mig!

Satyavän sade:
O111 att gå du kraft besitter, fylla skall jag önskan din;
Säg farväl blott åt de gamle: mig ej träffe sådan skuld.
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Märkandeya sade:
Bugande den fromma talte så till svärföräldrarne:
"Maken min att frukter hemta till den djupa skogen går.
"Afvenleds jag ville gerna , se'n jag Edert tillstånd sport,
"Gå med honom ut ty skiljas ifrån honom kan jag ej.
"Att åt Guru offerbränsle hemta, derför går din son,

"Ej han hindras må 5 om eljest —, då väl hindras borde han.
"Snart ett år försvunnit, se'n jag öfver hyddans gräns ej kom;
"Att i blomning skogen skåda ar den högsta fröjd för mig."

Dyumatséna sade:
Från den stund, då af sin fader Sdvitri till maka gafs
Ät min son, jag kan ej minnas, att hon yttrat har en bön.
Derlör qvinnan må sin önskan uppfylld få, som hon begär;
Men, o dotter! gå blott varligt fram din väg med Satyavän!

Mårkandéya sade:
När färäldrarne hon helsat, gick hon bort, den strålande,
Leende vid sin makes sida, men förkrossad i sitt bröst.
Många herrligt sköna skogar, skiftande i brokig glans,
Fyllda med påfågelskaror, såg med stora blickar hon:
Floder ock med klara böljor och i blomning sköna träd;
"Se!" till Sdvitri med Ijuflig stämma talte Satyavän.
Men den rena såg på maken ständigt, livar je steg han tog;
Död i blinken tror hon honom, minnandes den vises tal.
Så hon gick vid makens sida, vandrande med lätta steg,
Men med klufvet hjerta; noga märkte hon på tid och stund.


