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De rand van de Tijd
Enige tijd, teruggetrokken in heimelijke velden van gedachten,
Bewoog haar denkvermogen in een veel verbeeld verleden
Dat weer leefde en zijn einde naderen zag:
Stervend leefde het onvergankelijk voort in haar;
Vergankelijk en vervagend voor vergankelijke ogen,
Onzichtbaar, een noodlottige geest van het zelf,
Droeg het de toekomst op zijn schimmige borst.
Langs het ver terugvoerende spoor van vlietende gebeurtenissen
Keerde de stroom van aanhoudende uren weer,
En aan de oever van de mysterieuze rivier,
Bevolkt met welbeminde vormen, nu niet meer gezien
En de subtiele beelden van dingen, die waren,
Stond haar getuigende geest en overzag de Tijd.
Alles, wat zij eens had gehoopt en gedroomd en was geweest,
Vloog haar adelaar-gevleugeld voorbij door herinnering’s hemelen.
Zoals in een veelkleurige, vlammende, innerlijke dageraad,
Lagen haar leven’s brede hoofdwegen en haar lieflijke zijpaden
In kaart gebracht voor haar zonneklare, registrerende blik,
Van het heldere land van haar kindertijddagen
En de blauwe bergen van haar hoogvliegende jeugd
En de paradijswouden en pauwenvleugels van Liefde
Tot vastgeklampte vreugde onder de stille schaduw van doem
In een laatste ommekeer, waar hemel een wedloop hield met hel.
Twaalf gepassioneerde maanden leidden naar een noodlottige dag.
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Een absolute, bovennatuurlijke duisternis valt
Op een mens soms, wanneer hij God dicht nadert:
Een uur breekt aan, wanneer alle Natuur’s middelen falen;
Verdreven uit de beschermende Onwetendheid
En teruggeworpen op zijn naakte primaire behoefte,
Moet hij tenslotte zijn oppervlakte ziel afwerpen
En de ongeklede entiteit van binnen zijn:
Dat uur was nu over Savitri gevallen.
Een punt had zij bereikt, waar leven vergeefs moet zijn,
Of, in haar wakkere ongeboren element,
Moest haar wil haar lichaam’s noodlot tenietdoen.
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De wet van Karma en de boekrol van bestemming
Want alleen het ongeboren geest’s tijdloze vermogen
Kan het juk optillen, opgelegd door geboorte in Tijd.
Alleen het Zelf, dat dit beeld van het zelf bouwt,
Kan de vaste, eindeloze lijn slechten,
Die deze veranderende namen verbindt, deze talloze levens,
Deze nieuwe, vergeetachtige persoonlijkheden
En houdt nog altijd in onze bewuste handelingen verborgen
Het spoor van oude, vergeten gedachten en daden,
Het legaat onteigenen van onze begraven zelven,
Het bezwarende erfgoed van onze verdwenen vormen,
Blind geaccepteerd door het lichaam en ziel.
Een episode in een niet herinnerde vertelling,
Haar begin verloren, haar motief en plot besloten,
Een eens levend verhaal heeft ons huidige lot
Voorbereid en gemaakt, het kind van voorbije energieën.
De vastheid van de kosmische volgordes,
Vastgemaakt met verborgen, onvermijdelijke verbindingen,
Moet zij onderbreken, haar verleden losmaken door haar zielskracht
Een blok op de Onsterfelijke’s weg,
De grond vereffenen en haar lot opnieuw vormen.
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Een Kosmische Strijd
Een samenspraak van de oorspronkelijke Goden
Terwijl zij elkaar ontmoeten aan de grenzen van het onbekende,
Moet het debat van haar ziel met het belichaamde Niets
Bevochten worden tegen een gevaarlijke, schemerige achtergrond:
Haar wezen moet zijn vormeloze Oorzaak tegemoet treden,
Tegen het universum haar enkele zelf wegen.
Op de kale bergtop, waar het Zelf alleen is met de Leegte
En leven geen betekenis heeft en liefde geen plaats om te staan,
Moet zij haar zaak bepleiten op de rand van uitsterven,
In doodgrot van de wereld leven’s hulpeloze eis handhaven
En het recht verdedigen om te bestaan en lief te hebben.
De strenge economie van de Natuur moet veranderd worden;
Zij moet kwijtschelding verkrijgen van de boeien van het verleden,
Een oude rekening van lijdende uitputting,
Uit de Tijd de ziel’s lang vereffende schuld schrappen
En de zware slavernijen van de Karmische Goden,
De langzame wraak van de onverzoenlijke Wet
En de diepe behoefte van universele pijn
En harde opoffering en tragisch gevolg.
Uit een tijdloze barrière moet zij breken,
Met haar denkende diepten Leegte’s monsterlijke zwijgen doordringen,
In de eenzame ogen kijken van de onsterfelijke Dood
En met haar naakte geest de Oneindigheid’s nacht meten.
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De Kracht van Stilte
Het grote en pijnlijke moment was nu nabij.
Als een gepantserd bataljon marcherend naar zijn ondergang
Gingen de laatste, lange dagen voorbij met zware tred,
Lang maar te snel voorbij, te zeer nabij het einde.
Alleen te midden van beminde gezichten,
Gewaar tussen onwetende, gelukkige harten,
Hield haar gewapende geest de wacht over de uren,
Luisterend naar een voorziene, geduchte voetstap
In de besloten schoonheid van de onmenselijke wildernis.
Als een strijder in stille, verschrikkelijke listen,
De wereld onwetend, stond zij voor de wereld:
Geen helper had zij dan de Kracht van binnen;
Er was geen getuige, die keek met aardse ogen;
De Goden boven en de Natuur alleen beneden
Waren de toeschouwers van die machtige strijd.

7

Rondom haar waren de grimmige, naar de hemel wijzende heuvels,
En de groene, ruisende uitgestrekte diepgedachte wouden
Fluisterden onophoudelijk hun gedempte betoveringslied.
Een dicht, schitterend gekleurd, in zichzelf verzonken leven,
In de levendige, smaragdgroene eentonigheid van bladeren gehuld
En bezaaid met gevlekte zonnestralen en vrolijke bloemen
Ommuurde het afgezonderde toneel van haar bestemming.
Daar was zij opgegroeid tot de gestalte van haar geest:
Het genie van de titanische stiltes,
Haar ziel onderdompelend in zijn weidse eenzaamheid,
Had haar haar eigen naakte werkelijkheid getoond
En haar met haar eigen omgeving verbonden.
Zijn eenzaamheid vergrootte haar menselijke uren
Met de achtergrond van het eeuwige en unieke.
Een kracht van overgebleven, directe noodzaak
Reduceerde het zware raamwerk van mensen’s dagen
En zijn overladen massa uiterlijke behoeften
Tot een eerste smal gebied van simpele, dierlijke wensen,
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En de machtige woestheid van de primitieve aarde
En de broedende veelvuldigheid van de geduldige bomen
En de mijmerende, saffieren vrijheid van de lucht
En het plechtige gewicht van de langzaam passerende maanden
Hadden in haar een diepe ruimte gelaten voor gedachten en voor God.
Daar werd de stralende proloog van haar drama geleefd.
Een plek voor eeuwigheid’s voetstap op aarde,
Gelegen in het kloosterlijke verlangen van de wouden
En aanschouwd door aspiratie van de pieken,
Verscheen door een goudgekleurde opening in de Tijd,
Waar de luisterende stilte het ongesproken woord voelde
En de uren vergaten te verstrijken naar verdriet en verandering.
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De Alchemistische Energie van Liefde

Hier kwam, met het plotselinge, dat goddelijke komsten hebben,
Het wonder herhalend van de eerste nederdaling,
Tot verrukking brengend de saaie aardse omtrek,
Liefde naar haar, die de schaduw verborg, de Dood.
Wel zou hij in haar zijn volmaakte altaar kunnen vinden.
Sinds eerst de aardewezen’s hemelwaartse groei begon,
Door heel de langdurige beproeving van het ras,
Droeg nooit een zeldzamer schepsel zijn straal,
Die brandende test van de godheid in onze delen,
Een weerlicht van de hoogten op onze afgrond.
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Alles in haar wees naar een nobelere soort.
Nabij de aarde’s weidsheid, vertrouwd met de hemel,
Verheerlijkt en gezwind vloog haar jonge wijdziende geest,
Reizend door de werelden van pracht en kalmte
Over de wegen van het Denken naar ongeboren dingen.
Vurig was haar evenwichtige, nimmer aflatende wil;
Haar denkvermogen, een zee van witte oprechtheid,
Gepassioneerd in stroom, had geen enkele troebele golf.
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Als in een mystieke en dynamische dans
Beweegt zich een priesteres van smetteloze extases,
Geïnspireerd en bestuurd vanuit Waarheid’s openbarende gewelf,
In een of andere profetische spelonk van de goden,
Een hart van stilte in de handen van vreugde,
Bewoond door rijke, scheppende hartslagen,
Een lichaam als een parabel van de dageraad,
Dat een nis geleek voor gesluierde goddelijkheid
Of een gouden tempelpoort naar verder liggende dingen.
Onsterfelijke ritmen heersten in haar tijd-geboren schreden;
Haar oogopslag, haar glimlach wekten een hemelse besef
Zelfs in aardestof en hun intense heerlijkheid,
Goot een hemelse schoonheid over ’s mensen levens.
Een wijde zelfgave was haar ingeboren handeling;
Een grootmoedigheid als van de zee of de hemel
Omhulde met haar grootsheid alles wat kwam
En gaven een besef als van een vergrote wereld:
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Haar vriendelijke zorg was een milde, weldadige zon,
Haar hoge passie een blauwe hemel’s evenwicht.

Zoals een ziel zou kunnen vliegen als een gejaagde vogel,
Met vermoeide vleugels ontkomend aan een wereld van stormen,
En een stil bereik als een herinnerde boezem,
In een haven van veiligheid en prachtig zacht verpozen
Kon men het leven terug drinken in stromen van honingvuur,
De verloren gewoonte van geluk herontdekken,
Haar heldere natuur’s glorieuze ambiance voelen,
En zich tooien met vreugde in haar warmte en kleur’s regel.
Een diepte van compassie, een verstild heiligdom,
Haar inwaartse hulp ontsloot een poort in de hemel;
Liefde in haar was ruimer dan het universum,
De hele wereld kon toevlucht nemen in haar enkele hart.
De grote, onbevredigde godheid kon hier verblijven:
Vrij van de dwerg zelf’s gevangen sfeer,
Kon haar stemming zijn subliemer spirituele adem herbergen,
Die alle dingen goddelijk kan maken.
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Want zelfs haar diepten waren heimelijkheden van licht.
Tegelijk was zij de stilte en het woord,
Een continent van zelf verbreidende vrede,
Een oceaan van rimpelloos, maagdelijk vuur;
De kracht, de stilte van de goden waren van haar.
In haar vond hij een onmetelijkheid zoals de zijne,
Zijn hoge, warme, subtiele ether vond hij terug
En bewoog in haar als in zijn natuurlijke huis.
In haar ontmoette hij zijn eigen eeuwigheid.
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Een Snel Overzicht van Savitri’s Leven en Werk
Tot dusver had geen droeve regel deze lichtstraal onderbroken.
Op de broze boezem van deze hachelijke aarde,
Sinds haar ingesloten zicht in haar adem-gebonden huis,
Uit genegenheid openend naar gelukkigere sterren,
Waar het leven niet is blootgesteld aan droeve verandering,
Herinnerde schoonheid, die dood-gebonden oogleden ontgaat
En zich verwonderde over deze wereld van breekbare vormen,
Gedragen op canvas strips van schemerige Tijd,
Was de straffeloosheid van ongeboren Machten van haar.
Ofschoon zij zich boog om de menselijke last te dragen,
Behield haar tred nog de afmetingen van de goden.
De aardse adem heeft geen smet kunnen maken op dat heldere glas:
Onbezoedeld door het stof van onze sterfelijke atmosfeer
Weerspiegelde het ook nu nog hemel’s spirituele vreugde.
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Bijna zagen zij, wie leefde in haar licht,
Haar speelkameraad in de eeuwigdurende sferen,
Neergedaald uit zijn onbereikbare rijken
In haar verlokkende nadering’s lumineuze ontwaken,
De wit-vurige drakenvogel van eindeloze zaligheid,
Die met brandende vleugels zweefde over haar dagen:
Hemel’s stille schild waakte over het gezonden kind.
Een stralende omloop was haar vroege term,
Jaren als gouden kleding van de goden, die voorbijgaan;
Haar jeugd was getroond in kalme gelukzaligheid.
Maar vreugde kan niet duren tot het eind:
Er is duisternis in aardse dingen,
Die niet lang een te blije noot zal verdragen.
Ook om haar sloot zich de onontkoombare Hand:
De gewapende Onsterfelijke droeg de valstrik van de Tijd.
Men handelde met haar, die het belaste grote ontmoet.
De aanwijzer van de beproeving en het pad,
Die kiest in deze holocaust van de ziel
Dood, verval en smart als prikkels voor de geest,
De dubieuze godheid met zijn toorts van pijn
Verlichtte de kloof van de onvoltooide wereld
En riep haar om de kloof te vullen met haar onmetelijke zelf.
Groots en meedogenloos in zijn kalme blik,
Verhoogde hij de Eeuwigheid’s verschrikkelijk strategie,
Hij woog de moeilijkheid met de macht
En groef de afgrond dieper, die ieder moet doorkruisen.
Door haar goddelijkste elementen te overweldigen
Maakte hij haar hart verwant met het strijdende, menselijke hart
En dwong haar kracht op de aangewezen weg.
Hiervoor had zij de sterfelijke adem aanvaard:
Om te strijden met de Schaduw was zij gekomen
En zij moet het raadsel van mensen’s geboorte tegemoet treden
En leven’s kortstondige gevecht in de stomme Materie’s nacht.
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Hetzij om te dragen met Onwetendheid en dood
Of de weg te houwen van Onsterfelijkheid,
Het goddelijke spel voor de mens te winnen of te verliezen,
Was de ziel’s inzet, geworpen met Lot’s dobbelsteen.
Maar niet om zich te onderwerpen en lijden was zij geboren;
Om te leiden, te volbrengen was haar glorieuze deel.
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Het Enigma van het Menselijke Leven
Hier was geen weefsel van aardse makelij
Geschikt voor een dag gebruik door bezige, zorgeloze Machten.

Een flakkerend beeld op het scherm van het Lot,
Half-bezield voor een voorbijgaande show
Of een verstotene op de oceaan van Verlangen
Tot wervelen geslagen in een meedogenloze sport
En heen en weer geslingerd door de diepten van de Omstandigheid,
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Een schepsel, geboren om te buigen onder het juk,
Een bezit en speeltje van de Tijd’s heren,
Of nog een pion, die bestemd komt om geduwd te worden,
Een langzame zet voorwaarts op een onmetelijk bord
In het schaakspel van aarde-ziel met Doem, --Zo is het menselijke beeld, getekend door de Tijd.
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Een bewust frame was hier, een zelf-geboren Kracht.
In dit enigma van de schemering van God,
Dit trage en vreemde, ongemakkelijke compromis
Van beperkende Natuur met een onbeperkte Ziel,
Waar alles moet bewegen tussen een geordende Kans
En een zorgeloze blinde Noodzakelijkheid
Durft het spirituele vuur niet te hoog te branden.
Wanneer het eenmaal de intense oorspronkelijk Vlam ontmoette,
Zou een antwoordende aanraking alle gemaakte maatregelen
verbrijzelen
En de aarde doen zinken onder het gewicht van het Oneindige.
Een gevangenis is deze immense materiële wereld:
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Over iedere weg staat gewapend een steen uitziende Wet,
Bij iedere poort de enorme, sombere wachter’s pas.
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Een grijs tribunaal van de Onwetendheid,
Een Inquisitie van de priesters van de Nacht
Gerechtelijk gezeteld boven de avonturierziel,
En de duale tafels en de Karmische norm
Beperken de Titaan in ons en de God:
Pijn met zijn zweepslag, vreugde met zijn zilveren steekpenning
Bewaken de Wiel’s cirkelende onbeweeglijkheid.
Een binding is opgelegd aan het hoog-klimmende denken,
Een zegel op het te grote, wijd geopende hart;

Dood blijft de reizende ontdekker, Leven.
Zo is de troon van het Onbewuste veilig,
Terwijl de trage kronkelingen van de eons voorbijgaan
En het Beest graast binnen de gewijde omheining
En de gouden Havik de hemel niet meer kan doorkruisen.
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De Onbeperkte Vlam
Maar één stond op en ontstak de onbeperkte vlam.
Aangeklaagd door het duistere Vermogen, dat alle zaligheid haat
In het akelige hof, waar leven moet betalen voor vreugde,
Veroordeeld door de mechanische rechter
Tot de kwellende straf van mensen’s hoop,
Boog zij haar hoofd niet voor het grimmige vonnis,
Haar hulpeloze hart ontblotend voor lot’s slag.
Zo buigt en moet de mentaal-geboren wil in de mens,
Gehoorzaam aan de van oudsher vastgestelde statuten,
Zonder beroep de lagere goden toelaten.
In haar had de supermens zijn zaad gelegd.
Niet in staat om zijn machtige droomvleugels te vouwen
Weigerde haar geest zich vast te klampen aan de gewone grond,
Of, wanneer zij al leven’s gouden betekenissen geroofd vindt,
Vermengd met aarde, van de sterrenlijst geschrapt,
Of doven met zwarte wanhoop het Godgegeven licht.
Haar wezen, gewend aan het eeuwige en het ware,
Zich van haar goddelijke bronnen bewust,
Vroeg niet aan de sterfelijke zwakte pijn’s verlichting,
Lapte niet met falen onderhandeling en compromis.
Een taak had zij te doen, een woord te spreken:
Terwijl zij het onvoltooide verhaal schreef van haar ziel
Met gedachten en daden gegraveerd in Natuur’s boek,
Accepteerde zij niet om de lumineuze bladzijde te sluiten,
Haar handel met de eeuwigheid te annuleren,
Of een handtekening te zetten van zwakke instemming
Met het ruwe saldo van wereld’s wisselmarkt.
Een kracht in haar, aan het werk sinds de aarde gemaakt was,
Terwijl hij in het leven het grote wereldplan volbrengt,
Na de dood onsterfelijke doelen najaagt,
Verzette zich om frustratie’s dorre rol toe te staan,
De betekenis van haar geboorte in Tijd te verspelen,
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Het bewind te gehoorzamen van terloopse feiten
Of haar hoge afkomst af te staan aan het vluchtige Toeval.
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De Kracht Vanbinnen
In haar eigen zelf vond zij haar hoge toevlucht;
Zij evenaarde met de ijzeren wet haar soevereine recht:
Haar enkele wil verzette zich tegen de kosmische heerschappij.
Om de wielen van Doem te stoppen, verrees deze grootheid.
Door de klop van het Ongeziene op haar verborgen poorten
Werd haar kracht, versterkt door bliksem’s aanraking
Uit de sluimer gewekt, waarin haar hart zich had teruggetrokken.
Het verdroeg de slag van Dat, wat doodt en spaart.
Over de ontzaglijke grens kan geen oog zien,
De vreselijke weg versperrend, die geen wil kan veranderen,
Stond zij tegenover de machines van het universum;
Een hart stond in de weg van de aandrijfwielen;
Haar reusachtige werkingen pauzeerden voor een denkvermogen,
Haar machtige conventies ontmoetten de vlam van een ziel.
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Een magische hefboomwerking is plotseling gevangen,
Die de gesluierde Onuitsprekelijke’s tijdloze wil beweegt:
Een gebed, een meesterdaad, een koningsidee
Kan mensen’s kracht verbinden met een transcendente Kracht.
Dan wordt wonder de gewone regel gemaakt,
Eén machtige daad kan de loop der dingen veranderen;
Een eenzame gedachte wordt almachtig.
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De Godheid, verborgen Achter de Machinerie van de
Natuur
Alles lijkt nu de Natuur’s massale machinerie;
Een eindeloze dienstbaarheid aan de materiële overheersing
En lange determinatie’s starre ketting,
Haar vaste en onveranderbare gewoonten, die Wet navolgen,
Haar rijk van de onbewuste, vaardige kunstgreep
Annuleren de claim van mensen’s vrije wil.
Ook hij is een machine tussen machines;
Een zuigerbrein pompt de gedachtevormen uit,
Een kloppend hart snijdt emotie’s vormen uit;
Een onbezielde energie fabriceert een ziel.
Of het beeld van de wereld openbaart de tekenen
Van een gebonden Kans, die haar oude stappen herhaalt
In cirkels om Materie’s bindpalen.
Een willekeurige reeks van ongerijmde gebeurtenissen,
Waaraan de rede een bedrieglijke betekenis verleent, is hier,
Of de empirische, instinctieve zoektocht van het Leven,
Of het kolossale werk van een onmetelijk, onwetend denkvermogen.
Maar wijsheid komt en inzicht groeit vanbinnen:
Dan kroont het werktuig van de Natuur zichzelf tot koning;
Hij voelt zijn getuigende Zelf en zijn bewuste kracht;
Zijn ziel treed terug en ziet het allerhoogste Licht.
Een Godheid staat achter de ruwe machine.
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De triomf van Vuur
Deze waarheid brak door in een triomf van vuur;
Een victorie was behaald voor de God in de mens,
De godheid onthulde zijn verborgen gezicht.
De grote Wereldmoeder ontwaakte nu in haar:
Een levende keuze keerde lot’s koude, dode draai,
Bevestigde de geest’s tred op Omstandigheid,
Drong het gevoelloze, ijselijke, wentelende Wiel terug
En stopte de zwijgende mars van Noodzakelijkheid.

Een vlammende krijger van de eeuwige toppen,
Gemachtigd om de deur te breken, die ontkend en gesloten was,
Sloeg van Dood’s gelaat zijn zwijgende absolute
En verbrak de grenzen van bewustzijn en Tijd.
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