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Satyavän sade:
Skogen gräslig är att skåda, uti dystert mörker höljd:
Icke skall du vägen känna, ej förmå du skall att gå.

Sävitri sade:

Denna skog i dag har brunnit, en torr trädstam lågar än;
Under vindens fläktar ser man elden flamma här och der.
Derifrån jag elden hemtar och upptänder lågan fort:
Här finns bränsle; ditt bekymmer må du visa från dig bort.
Om att gå du icke mäglar, — ty jag ser, att krank du är,
Och ej lär du vägen känna uti nattomtöcknad skog, —

Så, i morgon när det ljusnar, vandra vi, om det dig täcks;
Natten här vi bida, om du, tadelfrie! så det vill.

Satyavän sade:
Hufvudsmärtan är försvunnen, stärkta kännas lemmarne;
Med ditt bistånd nu jag önskar att till mor och fader gå.
Aldrig förr i sena mörkret vände jag till hyddan hem:
Innan dagen är förfluten fordras jag af moder min.
Om jag går, änskönt om dagen, gräma sig föräldrarne,
Och min moder går att söka mig med hyddinvånarne.
Äfven förr af far och moder, djupt för mig bedröfvade,
Har jag många gånger tadlad blifvit: "Sent du kommer nu!"
"Hvad i dag är deras tillstånd för min skull?" så tänker jag;
Då af dem jag icke skådas, djupt bekymmer dem betar.
Förr också de mina sade till mig, när om natten de
Stodo upp, de båda gamle, fulla utaf ömhet stor:
"Lefva må vi, från dig skiljda, ej ett ögonblick, o son!
"Blott så länge som du lefver tryggadt är, o son! vårt lif.
"Uti dig de gamla blinda ha sitt stöd och ättens hopp:
"Du skall våra skuggor hedra, du fortplanta skall vår slägt."
Blind är fadren, gammal modren; jag är deras stöd förvisst;
När om natten de mig sakna, hvad bekymmer skall dem nå?
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Denna sömnen jag förbannar, för livars orsak fadren min
Ock min moder sorgen träffat oförskylladt, for min skull.
Jag också af sorgen täres, fallen uti svårt betryck:
Om jag far och mor beröfvas, ej att lefva härdar jag.
Säkert med förvirradt sinne lär min ögonlöse far
Ilvarje hyddans man, han träffar, fråga denna stund om mig
Ej mig sjelf jag så beklagar, såsom, hulda! fadren min,
Och den svaga svaga modren, maken följande, jemväl;
Ty för min skull häftig smärta dessa träffa skall i dag.
Lefvande med dem jag lefver: '"näras böra de af mig",
Och "af mig de böra hugnas": äfven detta känner jag.

Mårkandéya sade:
Så den pligterfarne sade, barnsligt from, föräldrakär;
Armarne han höjde, högljudt klagande sin bittra sorg.
Men när Sävitri, den fromma, såg sin make djupt betryckt
Talte hon till honom, tåren ur sitt öga torkande:
"Om försakelse jag öfvat, om jag offrat, skänker gjort:
"Så för mina svärföräldrar vare natten lyckosam!"
"Ej jag minns, att förr jag talat, än som fri, ett lögnens ord
"Vid den sanningen de lefve, svärföräldrarne, i dag!"

Satyavän sade:
Mig begärs de gamles anblick5 gå, o Sävitri! med hast:
Om min fader eller mor jag något menligt träffa ser,
Vill jag icke lefva, sköna! heldre vill jag dö förvisst.
Om ditt sinne pligteu känner och mig lefvande du vill,
Och du vill mig visa kärlek, må vi gå till hyddan god.

Märkandéya sade:
Då stod Sävitri den sköna upp, och håret sammanknöt,
Och i sina armar maken hof hon ifrån jorden opp.
Satyavän, när han sig upprest, strök med handen lemmarne
Skådande åt alla sidor föll på korgen då hans blick.
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Då sad' Sävitri: i morgon hemta frukterna du skall,
Men för säkerhet din yxa skall jag taga med mig dock.
Sedan på en gren i skogen korgens last hon hade hängt,
Och sin makes yxa fattat, gick på öppen mark hon fram.
På sin venstra skuldra makens arm den hulda stödjande,
Med sin högra honom omslöt 5 så hon gick med lätta steg.

Satyavän sade:
Dessa vägar väl jag känner, ty jag förr dem ofta gått:
Klart jag ser vid månens strålar, som bland träden bryta frani
Uppå hvilken väg vi kommit, och livar frukten samlad blef
Gå den stigen, der vi kommit, sköna! utan tvekan fram.
Vid palasaträdens dunge delar vägen sig i tu 5
Den, som sig mot norden vänder, denna följ och skynda fort
Jag är frisk och stark: mig längtar att de båda gamle se:
Så han talte, och till hyddan styrde han sin snabba gång.
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SJETTE SÅXCEX,

Mdrkandéya sade:
IWten vid denna samma tiden Dyumatséna, stor i kraft,
Hade fått sin syn, och allting såg han då i klarligt ljus.
Vandrande till alla hyddor med sin maka Saivya,
För sin sons skull djupt hedröfvad, gick den mannafursten då.
De till hyddor, och till floder, och till skogar, och till bad,
Vandrade omkring i natten, man och hustru, sökande.
Hördes gny, sitt anlet höjde de, sin son förmodande,
Och "med Sdvitri sig närmar Satyavän", så talte de.
Med af blod bestänkta fötter, sönderslitna, sårade,
Och af törnen stungna lemmar, lupo de som galne kring.
Till dem nalkades Brahmaner alla skogbebyggande,
Och liugsvalande dem förde åter hem till boning sin.
Der den gamle med sin maka, följd af fromma gubbars hop,
Muntrades med många sagor om de fordna konungar.
Tröstade de gamle båda, efter sonen längtande,
INär hans ungdomsdåd de mindes, djupt bedröfvades på nytt.
Och på nytt de jemmerklagan hofvo, krossade af sorg:
"Son! hvar är du? — Hulda qvinna! hvar är du?" så talte de.

Brahmanen Suvarchas sade:

Så sannt Sdvitri, hans maka, är i fromhet och i dygd,
Och i helig dåd fullkommen: så sannt lefver Satyavän.

Gautama sade:

Veda?s har jag läst och Angavs, och stor bot jag öfvat harj
Kysk min ungdom var, till Gurn's och till Agni's stora fröjd.
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Och med oförvillad andakt alla löften har jag löst,
Lefvande af tomma vinden städse, som tillbörligt var.
Genom sådan bot jag känner alla förehafvanden:
Tliy förnimm du denna sanning: Satyavän i lifvet är.

En Lärjunge sade:
Så sannt ordet, som ur munnen går, då jag det väl betänkt,
Ej till lögn och falskhet blifver: så sannt lefver Satyavän.

De vise sade:
Så sannt Sävitri, hans maka, alla goda märken har
Till att enkosorgen undfly: så sannt lefver Satyavän.

Bliaradliväja sade:
Så sannt Sävitri, hans maka, är i fromhet och i dygd,Och i helig dåd fullkoinmen: så sannt lefver Satyavän.

Däila sade:
Så sannt synen du har fått, och Sävitri sitt löfte löst;Och så sannt hon fastan hållit: så sannt lefver Satyavän.

Mändavya sade:
Så sannt uti lugna nejder djur och foglar skria högt,Och konungslig är din vandel: så sannt lefver Satyavän.

Dhaumya sade:Så sannt dygderik och älskad utaf folket är din son,Och har märken till lång lefnad: så sannt lefver Satyavän.
Mäirkandéya sade:Så af desse sanningstrogne botarmän hugsvalad han, JPå det ena och det andra tänkande, orörlig blef.I den stunden med sin make Satyavän kom Sävitri,Uti natten fram till hyddan; gladligt trädde hon derin.



Bralimanerne sade ;

Då vi med din son förenad och med vunnen syn dig se,
Om din lycka vi dig alla spörje, jordbeherrskare!
Genom sonens återkomst, och anblicken af Sävitri,
Och din syn, som nu vändt åter, trefald fröjd är dig beskärd.
Såsom vi nu alla talat, ingen tvifvel är det mer:
Större städs och ännu större snart din sällhet blifvgi skall.

Märkandéya sade:
Då upptändes af de alla tvefaldt födde der en eld,
Och så satte de, o konung! sig kring Dyumatséna ned,
Saivya äfven: Satyavän stod längre från med Sävitri',
Men uppfordrade af alla satte de sig gladligt ned.
Så med fursten suto alla skogens innebyggare,
Högligt fröjdade, o konung! furstesonen spörjande:
"Hvarför har du ej, o herre! kommit förr med makan din?
"Hvarför så i sena natten? Hvilket hinder mötte dig?
"Sorgsne voro far och moder, sorgsne, furste! vi också:
"Detta 'hvarför' vi ej känna; detta allt du säge nu!"

Satyavän sade:
Bortförlofvad af min fader ut med Sävitri jag drog;
Men när ved jag klöf i skogen, blef mitt hufvud svåra qvaldt.
Och jag somnade, — hur länge, vet jag ej; men nog jag ser,
Att så länge jag väl aldrig sofvit än till denna dag.
Ej må eder alla träffa sorger och bekymmer mer:
Att jag kom i sena natten, ingen annan orsak var.

Gantama sade:

Synens gåfva Dyumatséna, fadren din, helt plötsligt vann;
Du väl orsaken ej känner: Sävitri förtälje den!
Jag vill höra; ty du känner forntid, framtid, Sävitri!
Sävitri! du är, jag vet det, såsom Sävitri i glans.
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Orsaken du härtill känner, derför sanningen oss säg5Om en hemlighet du eljest ej bevarar, säg oss den!

Såvitri sade:
Så ar detta, som du känner, — din förmodan är ej falskjIngen hemlighet jag hyser: derför hören sanningen:Makens död var mig förkunnad utaf siarn Närada,Och i dag var stunden 5 derför jag ej honom lemnat har.Med sin tjenarskara trädde Yama till den sofvande,Och han förde honom bunden till den frakt, der fäclren bo.Men jag prisade den höge guden metl sannfärdigt tal 5Nådeskänker fem af honom mig beskärdes, — hören dem:
Synens gåfva och sitt rike var min svärfars dubbla nåd;|At min fader hundra söner, — hundra söner ock åt mig,Maken återskänkt, åt honom fyrahundra lefnadsårjTy för makens lif ståndaktigt har jag fullgjort löftet mitt.Så utförligt jag den sanna orsaken för Eder sagt,Som det var: min framtids sällhet denna stora nöden blef.

De vise sade:
Se, furstens ätt, som, utaf olycksmoln omhvärfd,I nattlig afgrund var så nära alt förgås,Af dig, du goda! nu på nytt upprättad är,Du löftesfromma, genom bot och fromhet stor.

Märkandéya sade:
Men när de vise, som der voro samlade,Ärat och högligt den förträffliga berömt,Och mannafursten och hans son sin helsning bragt,De gingo glade till sin boning hem i hast.
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Mårkandéya sade:
HTär den natten var förliden och sig solens skifva höjt,
Se'n de morgonbruken fullgjort, samlades botöfvarne.
Outtröttligt der de höge vise prisade på nytt,
Inför Dyumatséna, hela Sävitrfs lycksalighet.
Då från Salva kommo alla undersåtarne, o kung!
Och förkunnade, att fienden dödad blifvit af sitt råd.
När de sport, att han af rådet dödad var med all sin slägt,
Som det tillgått, allt de sade, och att fiendehären flytt:
"Emot fursten var en enda mening hos det hela folk:
"Seende eller blind han vare konung åter öfver oss!"
"Och med det beslutet sände blcfvo vi, o konung! hit:
"Redo äro alla vagnar och din fyradelta här.
"Återvänd, o furste! Hell dig! I din stad är segerfröjd:
"Nu besitt för långa tider dina ättefäders thron!"
Men när seende de bemärkte konungen och herrligt skön,
Föllo alla på sitt anlet, med af häpnad spärrad blick.
Han sig böjde för de gamle Brahmavise, hyddans män,
Och af alla dessa helsad gick han till sin kungastad.
Så med Sävitri och Saivya, på en prägtigt smyckad vagn,
Utaf männer dragen, gick han, beledsagad af sin här.
Då palatsets prester smorde Dyumatséna fröjdefullt,
Och hans son, storsinnad, smorde de till thronföljd äfvenleds.
Efter långa tiders omlopp Sävitri, till ära stor,
Födde hundra hjeltesöner, aldrig vikande i strid.


