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femte; sången.

Märkandéya sade:
ni en af makan följd den starke trädens frukter plockade.
Ock en korg han dermed fyllde 5 derpå klöf kan offerved.
När kan sönderlade veden, honom öfverlopp en svett,
Ock af mödan i hans kufvud brände häftig smärtas qval.
Han till hulda makan nalkas; qvald af trötthet talar han:
"Mina lemmar och mitt lijerta liksom brinna, Sävitri!
"Icke mer mig sjelf jag känner, du, som talar sköna ord!
"Derfor, hulda! vill jag sofva; kraft att stå det fattas mig."
Sävitri till maken träder, och så vid hans sida hon
Sätter sig på jorden neder, tar hans hufvud i sitt sköt.
Der den fromma föll i sinnet, hvad af Närada var sagdt;
ögonblicket, stunden, timman, dagen sammanlade hon.
Och i samma stund hon märkte uti klädnad röd en man,

Sköngestallad, håret knutet, såsom solen strålande;
Svart och blek, med ögon röda, med ett tåg uti sin hand,
Stående jemte Satyavän och blickande på honom ned.
Vid hans åsyn, makens hufvud sagta nedlagdt, stod hon upp,
Och med knäppta händer talte, bäfvande och djupt beklämd:
"Att du är en gud jag märker; mensklig är ej din gestalt:
"Säg mig, gud! i nåd: hvem är du, och hvad vill du göra här?"

Yama sade:

Sävitril mot maken trogen är du, helig bot du gjort;
Derför skall till dig jag tala: jag är Yama, det förnimm!
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Maken din har fyllt sin lefnad, furstesonen Satyavän $
Bunden skall jag lionom föra: vet, att det min afsigt är!

Sävitri sade:

Det förtäljs, att dina budskap gå att hemta menskorne:
Salige! för hvilken orsak kommer sjelf du höge nu?

Märluindeya sade:
Så hon talte. Fädrens konung allt sitt förehafvande
Började att vidt berätta, för att göra henne fröjd:
"Medan han är pligten trogen, sköngestaltad, rik på dygd,
"Må han ej af mina budskap hemtas: derför kom jag sjelf."
Då ur Satyaväns lekamen Yama själen drog med kraft,
Af en fingers längd, betvingad, och med tåget han den band.
Då var kroppen, själberöfvad, plundrad på sin sköna glans,
Utan rörelse och anda, icke mera skön att se.
Yama, när han honom bundit, vandrade mot södern vänd.
Sävitri, sin make trogen, rik på from försakelse,
Följde Yama, hon den rena, djupt bedröfvad i sitt bröst.

Yama sade:

Vänd, o Sävitri, tillbaka! sista tjensten honom gör:
Du har gått så vidt gås borde, och din skuld till maken fyllt.

Sävitri sade:

Hvartkän man min make leder, eller hvarthän sjelf han går,
Dit har äfven jag att vandra: så är evigt pligtens bud.
Yid min bot, vid barnslig fromhet, makekärlek, löfteshelgd,
Yid din nåd och huldhet: må ej denna vägen stängas mig!
Sju steg knyter vänskap, säga de, som sannt och rätt förstå:
Och, i stöd af denna vänskap, hör hvad jag dig säga vill:

De oförvetne ej i skogen dväljas,
Och öfva pligter och en helig späkning:
Medvetet endast kan om pligt man tala 5
Derföv de gode kalla pligt det högsta.
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Då en blott insett, livad som pligten bjuder,
De gode alla följa samma bana;
Och ej en andra eller tredje går man:
Derför de gode kalla pligt det högsta.

Yama sade:

Vänd om, tillbaka! med ditt tal tillfreds jag är;
Ty skönt och prydligt oeli af allvar fullt det är.
Dig välj en ynnest, blott hans lif du ej begär,
Du tadelfria! annat allt jag gifva skall.

Sävitri sade:

Från väldet fallen uti skogens hyddor bor
Min makes fader, sina ögons ljus han mist.
Må lian sin synkraft åter få, den väldige,
Som solen glansfull, genom ditt beskärmande!

Yama sade:

Du tadelfria! jag din bön bevilja skall:
Som du nu talar, så det ock fullbordas skall.
Af vägens mödor 110g jag ser att trött du är:
Vänd om tillbaka, att ej trötthet dig betar!

Sävitri sade:

Hur skulle tröttad jag i makens närhet bli?
Hvar maken dväljes, dit är ock min gång bestämd.
Hvarthelst min make du vill föra, går ock jag;
Du gudafurste! hör ännu engång mitt ord:
Om fromme träffas, vill man träffas Un en gång,
Och an en annan: "det är vänskap", säga de.
Och icke fruktlöst blifver möte med god man:
Derför tillsammans med de fromme må man bli.
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Yama sade:

För hjertat Ijufligt, för förnuftet hugnerikt,
Är hvad du talat, och välsignelse det ger.
En nåd, blott ej du begär lif åt Satyavän,
För andra gången må du välja, herrliga!

Sävitri sade:

Ifrån min svärfar blef hans rike fordom ryckt:
Må vise fursten åter få sitt rike nu!
Och må min Guru icke vika från sin pligt:
Så är det andra, som af dig jag nu begär.

Yama sade:

Sitt rike åter skall han utan uppskof nå,
Och icke vika från sin pligt skall konungen 5
Då nu din önskan utaf mig du uppfylld fått,
Så vänd tillbaka, att ej trötthet dig betar!

Sävitri sade:

Af dig betvingas alla varelser med magt,
Med tvång du för dem, och ej frivilligt de gå5
Derför betvingarn har man kallat dig, o gud!
Hör än det ord, som ifrån mina läppar går:

Mildhet emot alla väsen, uti handling, själ och ord,
Medlidsamt och gifmiidt sinne, det är stads de godes pligt.
Så är verlden ock beskaffad: mildhet hylla menskor mest5
Men de gode öfva mildhet emot fiender också.

Yama sade:
Som vattukällan för den törstande sig ter,
Så är det talet, som af dina läppar gått.
En ynnest åter, blott ej lif åt Satyavän,
Välj dig, du sköna! hvad ditt hjerta önskar helst.



Sävitri sade:
Ej någon ättling har min fader, jordens hung:
Må fadren hundra ädelborna söner få,
Som fortkomst gifva åt hans ätt i många led:
Så är det tredje, livad af dig jag nu begär.

Yama sade:
Ett hundra söner, som åt ätten fortkomst ge,
Af herrlig skönhet, åt din far beskärda bli.
Då nu din önskan är, o furstedotter! fylld,
Så vänd tillbaka: lång är vägen, som du gått.

Sävitri sade:
Ej lång är vägen jag i makens närhet går,
Och längre längre är den väg min tanke går.
Medan vi vandra, må du höra än en gång
Det tal, som redo är att utgå från min mun:

*

Vivasvats ättling, majestätisk, hög och stor,
Vivasvatiden af de vise du benämns 5
Med lika lagar alla varelser du styr,
Thy lagens konung blef, o herre! ock ditt namn.

Men än till sig sjelf sin tillit till de gode sätter man 3
Derför hyser enhvar kärlek för de gode först och främst.
Utaf vänskap emot alla föds förtroende nemligenj
Derför sitt förtroende sätter menskan till de gode helst.

Yama sade:
Hvad nu du talat, sköna qvinna! här till mig,
Dess like aldrig af en ann* än dig jag sport:
Det har mig fröjdat} blott hans lif du ej begär,
En fjerde ynnest må du välja dig, — och gå.



Sävitri sade:

Må liuudra söner, utaf mig och Satyavån
I ära födde, som åt ätten fortkomst ge,
Högsinte, starke, åt oss två beskärda bli!
Så är det fjerde, hvad af dig jag nu begär.

Yama sade:

Ett hundratal skall utaf starka söner dig
Beskäras, qvinna! som ditt hjerta fröjda skall.
0 furstedotter! att ej trötthet dig betar,
Vänd nu tillbaka: lång är vägen, som du gått.

Såvitri sade:

De godes vandel är i pligten evig,
De gode sjunka ej, och ej de lida5
Frukt ger de godes möte med de gode,
Och ej bland gode känner god man bäfvan.
De gode leda genom sanning solen,
De gode bära genom frombet jorden:
Forntid och framtid söker helst de gode,
1 godas samqväm ej förgås de gode.

Piär en sådan helig vandel af de gode städs bemärks,
Tjenster öfva de mot andra, se dock ej på återtjenst.

Ej fåfängt öfvas emot menskor ynnest 5
Saken förgår ej, och ej eller namnet.
För det de gode öfva bot ocli andakt,
Derför de gode gifva skydd och frälsning.

Yama sade:

Ju mer du talar uti pligtens anda, skönt,
För sinnet stärkande och fullt af helig vigt 5
Ju mer min kärlek blifver innerlig till dig:
En nåd, du trogna! välj, som ej sin like har.



Sävitri sade:
Det högsta goda ur din nåd du ej slöt ut,
Du ärofulle! som vid andra valen skett.
Den nåd jag väljer: må han lefva, Satyavän!
Ty utan malten är mitt lif en skugga blott.
Skiljd från min make ingen sällliet jag begär 5
Skiljd från min make ingen himmel jag begär:
Skiljd från min make ingen kärlek jag begär;
Skiljd från min make vill jag icke lefva mer.

En herrlig gåfva utaf hundra söner mig
Du skänkt, och maken är mig undanryckt likväl.
Den nåd jag väljer: må han lefva, Satyavän!
Så, livad du talat, skall uti fullbordan gå.

Märkandeya sade:
Med ett "ja!" Vivasvatiden Yama löste tåget straxt,
Och till Sävitri han talte, glad i hjertat, lagens drott:
"Jag din make nu befriat: hell dig, prydnad för din ätt
"Frisk och uti alla måtto lyckosäll han blifva skall.
"Fyrahundraårig lefnad skall med dig han njuta få;
"Genom offernit och dygder skall han vinna verldens pri
"Med dig Satyavän skall gifva lif åt hundra söners tal,
"Konungar och krigarfurstar, söner och sonsöner stads
"Födande, de skola nämnas med ditt namn till evig tid.
"Hundra söner ock din moder åt din fader skänka skall:
"Utaf Mddavi benämnde Mälaver i fjerma led,
"Skola dina bröder blifva gudalike liöfdingar."
Men när lagens höge furste henne sådan nåd belett,
Sände Sävitri han åter, och till sitt palats han gick.
Men när Yama var försvunnen, Sävitri, som maken sin
Återfått, till stället vandrar, der den döda kroppen låg.
När hon maken såg på marken, gick hon fram och i sitt
Lyftande hans hufvud, satte hon sig der på jorden ned.



Satyavan, som sansning vunnit, talte då till Sdvitri)
Liksom hemland ifrån fjerran, ömt på henne blickande.

Satyavan sade:
Länge, länge ack! jag sofvit: hvarför väckte du mig ej?
Och hvar ar den svarta mannen, som mig ryckte med sig bort?

Sdvitri sade:

Länge i mitt sköt du sofvit, du, som ypperst är bland män!
Borta är den höge guden, Yama: allbetvingaren5
Fullsöfd är du lyckosälle, fri från trötthet, fursteson!
Om du så förmår, så uppstå: se den hemska, svarta natt!

Mdrkandéya sade:
Satyavan med vunnen fattning, såsom ur en ljuflig sömn,
Uppstod, och beseende alla skogens trakter talte han:
"För att frukter samla gick jag ut med dig, skönmidjade!
"Medan ved jag klöf, mitt hufvud brändes af ett häftigt qval.
"Plågad utaf hufvudbranden och ur stånd att längre stå,
"Somnade jag i ditt sköte: det, o hulda! minns jag väl.
"Medan så af dig jag vaktas, ryckte sömnen bort min själ5
"Derpå såg jag dystert mörker och en man af strålgestalt.
"Om du vet det, så förtälj mig, hvem han var, skönmidjade!
"Sågs af mig han uti drömmen, eller var det verklighet?"
Sdvitri till honom sade: "natten skymmer mer och merj
"Jag i morgon skall dig säga, hur allt tillgick, fursteson!
"Uppstå, uppstå, hell dig fromme! Skynda till föräldrarne!
"Mörk och hemsk är natten vorden, dagens ljus försvunnet är.
"Nattens vandrare med hemska läten draga muntert kring,
"Löfvens prassel hörs i skogen, väckt af vilda djurens språng.
"Och schakalerne, de hemska, sunnanfrån mot vestlig led
"Vandrande, förfärligt tjuta, skakande mitt bröst med skräck."


