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Boek I Het Boek van Beginnen

Canto Vier
De Geheime Kennis

Sri Aurobindo
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De Verloren Immensiteiten

Op een hoogte stond hij, die uitzag op grotere hoogten.
Onze eerste benaderingen tot het Oneindige
Zijn zonsopgang prachten op een prachtige bergrand,
Terwijl de glorieuze zon nog ongezien draalt.
Wat wij nu zien, is een schaduw van wat komen moet.
De aarde’s kijk omhoog naar een ver Onbekend
Is alleen een inleiding voor de epische klim
Van de menselijke ziel van zijn vlakke aardse staat
Naar de ontdekking van een groter zelf
En de verre gloed van een eeuwig Licht.
Deze wereld is een begin en een basis,
Waar Leven en Denkvermogen hun gestructureerde dromen opzetten;
Een ongeboren Vermogen moet de werkelijkheid bouwen.
Een doodgebonden kleinheid is niet alles, wat we zijn:
Onsterfelijk wachten onze vergeten uitgestrektheden
Op ontdekking in onze hoogste zelven;
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Ongemeten breedtes en dieptes van het wezen zijn de onze.
Verwant aan de onuitsprekelijke Geheimhouding,
Mystiek, eeuwig in de niet gerealiseerde Tijd,
Zijn Natuur’s hoogten de buren van de Hemel.
Naar deze hoog gespitste domeinen, verzegeld voor ons zoeken,
Te ver van oppervlakkige Natuur’s postale routes,
Te verheven voor onze sterfelijke levens om te ademen,
Wijst diep in ons een vergeten verwantschap
En een zwakke stem van verrukking en gebed
Roept naar die lichtende, verloren immensiteiten.
Zelfs als wij falen om in onze zielen te kijken
Of ingebed liggen in het aardse bewustzijn,
Dan hebben we nog delen, die groeien naar het licht,
Zijn er toch lumineuze streken en serene hemelen
En Eldorado’s van pracht en extase
En tempels aan de godheid, die niemand kan zien.

Een vormloos geheugen vertoeft nog in ons
En soms, wanneer ons zicht naar binnen gekeerd is,
Wordt aarde’s onwetende sluier van onze ogen opgetild;
Er is een korte, miraculeuze ontsnapping.
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Deze smalle zoom van ingeklemde ervaring
Laten we ons aangemeten als leven achter,
Onze kleine wandelingen, ons onvoldoende bereik.

Onze zielen kunnen in grote eenzame uren
Nog regionen bezoeken van onvergankelijk Licht,
Alziende adelaarstoppen van stil Vermogen
En maanvlam oceanen van snelle peilloze Zaligheid
En kalme immensiteiten van geestruimte.

5

Het Gekozen Menselijke Vat
In het ontvouwende proces van het Zelf
Verkiest soms het onuitsprekelijke Mysterie
Een menselijk voertuig voor de nederdaling.
Een adem daalt neer van een hemelse sfeer,
Een Aanwezigheid wordt geboren, een leidend Licht ontwaakt,
Een stilte valt over de instrumenten:
Vast, bewegingsloos als een marmeren monument,
Kalm als steen, is het lichaam een voetstuk,
Dat een beeld draagt van eeuwige Vrede.
Of een openbarende Kracht snelt vlammend binnen;
Uit een of ander uitgestrekt superieur continent
Breekt Kennis door, die haar stralende zeeën sleept,
En de Natuur beeft met het vermogen, de vlam.
Een grotere Persoonlijkheid bezit ons soms,
Waarvan we toch weten, dat het de onze is:
Of we aanbidden de Meester van onze zielen.
Dan neemt het kleine lichamelijke ego af en valt;
Dat niet verder staat op het afzonderlijke zelf,
En de nauwgezetheid verliest van zijn afzonderlijke geboorte,
En ons één laat met de Natuur en met God.
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Op momenten, wanneer de innerlijke lampen ontstoken worden
En de leven’s gekoesterde gasten buiten gelaten worden,
Zit onze geest alleen en spreekt tot zijn diepten.
Een wijder bewustzijn opent dan haar deuren;
Binnendringend vanuit spirituele stilten
Buigt een straal van tijdloze Glorie voor even
Om te communiceren met onze gegrepen, verlichte klei
En laat zijn enorme witte stempel achter op onze levens.
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Signalen van de Eeuwigheid
In het vergeetachtige gebied van het sterfelijke denkvermogen,
Geopenbaard aan de gesloten profeet ogen van trance
Of in een of andere diepe inwendige eenzaamheid
Bijgewoond door een vreemd materieel besef,
Verschijnen de signalen van eeuwigheid.
De waarheid, die het denkvermogen niet kon kennen, ontsluiert haar
gezicht,
We horen, wat sterfelijke oren nimmer hoorden,
We voelen, wat aardse zinnen nimmer voelden,
We houden van dat, wat gewone harten verwerpen en vrezen;
Onze denkvermogens verstillen tot een heldere Alwetendheid;
Een Stem roept vanuit de kamers van de ziel;
We ontmoeten de extase van de Godheid’s aanraking
In gouden afzonderingen van het onsterfelijke vuur.
Deze tekens behoren bij een groter zelf,
Dat leeft in ons, door onszelf niet gezien;
Alleen af en toe komt er een heiligere invloed,
Een getij van machtigere stromingen draagt onze levens
En een goddelijkere Aanwezigheid beweegt de ziel;
Of door de aardse bedekkingen breekt iets door,
Een genade en schoonheid van spiritueel licht,
De mompelende tong van een hemels vuur.
We voelen onszelf en een hoge vreemde,
Hij is en handelt ongezien, alsof hij niet was;
Hij volgt de lijn van de eeuwigdurende geboorte,
Maar schijnt niettemin te vergaan met zijn sterfelijke vorm.
Verzekerd van de Apocalyps, die komen gaat,
Rekent hij de momenten en de uren niet;
Groots, geduldig, kalm ziet hij de eeuwen verstrijken,
En wacht op het langzame wonder van onze verandering
In het zekere opzettelijke proces van wereldkracht
En de lange mars van alles openbarende Tijd.
Het is de oorsprong en de meester clou,
Een stilte boven het hoofd, een innerlijke stem,
Een levend beeld, gezeteld in het hart,
Een niet ommuurde weidsheid en een onpeilbaar punt,
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De waarheid van dit alles vertoont zich cryptisch in de Ruimte,
Het Werkelijke, waarnaar onze strevingen bewegen,
De geheime, grandioze betekenis van onze levens.

Een schat van honing uit de honingraten van God,
Een Pracht, die brandt in een duister kleed,
Het is onze glorie van de vlam van God,
Ons gouden fontein van het wereld’s geluk,
Een onsterfelijkheid, gehuld in de monnikskap van de dood,
De vorm van onze ongeboren goddelijkheid.
Hij bewaakt ons lot voor ons in de diepten vanbinnen,
Waar het eeuwige zaad slaapt van vergankelijke dingen.
Altijd dragen we in ons een magische sleutel,
Verborgen in leven’s hermetische omhulsel.
Een brandende Getuige in het heiligdom
Beschouwt door Tijd en de blinde muren van de Vorm;
Een tijdloos Licht is in zijn verborgen ogen;
Hij ziet de geheime dingen, die geen woorden kunnen uitspreken
En kent het doel van de onbewuste wereld
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En het hart van het mysterie van de reizende jaren.
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Het Onwetende Denkvermogen’s Zicht
Maar alles is afgeschermd, subliminaal, mystiek;
Hij heeft het intuïtieve hart nodig, de inwaartse kering,
Hij heeft het vermogen nodig van een spirituele blik.
Anders lijkt voor ons wakende denkvermogen’s kleine momentane kijk
Een doelloze reis onze dubieuze koers te zijn,
Enige Kans heeft zich gesetteld of gewaagd aan enige Wil,
Of een Noodzaak zonder doel of oorzaak
Dwong onwillig om te verschijnen en te zijn.
In dit dichte gebied, waar niets duidelijk is of zeker,
Schijnt juist ons bestaan ons twijfelachtig toe,
Ons leven een vaag experiment, de ziel
Een flakkerend licht in een vreemde onwetende wereld,
De aarde een ruw mechanisch ongeluk,
Een net van de dood, waarin we bij toeval leven.
Alles, wat we geleerd hebben, lijkt een twijfelachtige gissing,
Het behaalde succes, een overgang of een fase,
Wiens andere einde verborgen is voor ons zicht,
Een kans, die gebeurt of een toevallig lot.
Uit het onbekende bewegen we naar het onbekende.
Altijd wordt ons bestaan hier omgeven door
Grijze schaduwen van onbeantwoorde bevragingen;
De donkere Onbewuste’s mysteries zonder tekens
Staan onopgelost achter Lot’s startlijn.
Een aspiratie in Nacht’s diepste,
Zaad van een vergankelijk lichaam en een half verlicht denkvermogen
Verheft haar eenzame tong van bewust vuur
Naar een onsterfelijk Licht, voor altijd verloren;
Het hoort slechts, als enkele echo op zijn roep,
Het zwakke antwoord in mensen’s onwetend hart
En ontmoet, zonder te begrijpen, waarom het kwam,
Of om welke reden lijden hier bestaat,
God’s sanctie aan de paradox van het leven
En het raadsel van Onsterfelijk’s geboorte in de Tijd.
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De Yoga van de Aarde

Langs een pad van eeuwigheden kronkelingen
In de opgerolde donkerte van haar onwetende koers
Zwoegt de Aardegodin over de zandgronden van de Tijd.
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Een Wezen woont in haar, dat zij hoopt te leren kennen,
Een Woord spreekt tot haar hart, dat zij niet kan horen,
Een Lot dwingt, wiens vorm zij niet kan zien.
In haar onbewuste omloop door de Leegte
Tracht zij zich te verheffen uit haar geesteloze diepte,
Een gevaarlijk leven is haar winst, een worstelende vreugde;
Een Denken, dat kan bevatten, doch dat amper weet,
Verrijst langzaam in haar en schept
Het idee, de spraak, die meer bestempelt dan verlicht;
Een bevende blijheid, die minder is dan gelukzaligheid,
Dringt binnen van al deze schoonheid, die moet sterven.
Gealarmeerd door het verdriet, dat aan haar voeten trekt
En bewust van de hoge dingen, die nog niet gewonnen zijn,
Koestert zij immer in haar slapeloze borst
Een binnenwaartse drang, die haar rust en vrede ontneemt.
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Onwetend en vermoeid en onoverwinnelijk
Zoekt zij door de ziel’s oorlog en de sidderende pijn
De zuivere volmaaktheid, die haar ontsierde natuur nodig heeft,
Een adem van de Godheid over haar steen en slijk.
Zij smeekt om trouw, die nederlaag kan overleven,
De lieflijkheid van een liefde, die de dood niet kent,
De straling van een waarheid, voor altijd zeker.

14

Een licht groeit in haar, zij neemt een stem aan,
Zij leert haar toestand lezen en de daad, die zij heeft gedaan,
Maar de ene nodige waarheid ontglipt haar greep,
Zichzelf en alles, waarvan zij het teken is.
Een onverstaanbaar fluisteren drijft haar stappen,
Waarvan zij de kracht voelt, maar niet het besef;
Enkele zeldzame wenken komen als gids,
Immense voorspellende flitsen doorklieven haar brein,
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En soms in haar uren van droom en mijmering
Kijkt de waarheid, die zij gemist had, uit over haar,
Alsof van ver en toch binnen haar ziel.
Een verandering komt nabij, die vliedt van haar vermoeden
En, altijd uitgesteld, poging en hoop afdwingt,
Maar toch te groot lijkt voor sterfelijke hoop om te wagen.

Een visioen ontmoet haar van hemelse Vermogens,
Die aan haar trekken, alsof machtige verloren bloedverwanten,
Die naderen met vervreemde grote stralende blik.
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Dan is zij bewogen naar alles, wat zij niet is
En strekt haar armen naar wat nooit het hare was.

Met uitgestrekte armen naar de onbewuste Leegte
Bidt zij hartstochtelijk tot onzichtbare vormen van Goden,
Verzoekt het stomme Lot en de zwoegende Tijd,
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Wat zij het meest behoeft, wat haar gezichtskring het meest overschrijdt,
Een Denkvermogen, onbezocht door illusie’s glans,
Een Wil, expressief van ziel’s godheid,
Een Kracht, die niet geforceerd wordt te struikelen door zijn vaart,
Een Vreugde, die geen verdriet meedraagt als haar schaduw.
Naar deze smacht zij en voelt ze voor haar bestemd:
Zij maakt aanspraak op hemel’s privilege als haar eigen recht.
Juist is haar claim, die de alles getuigende Goden goedkeuren,
Helder in een groter licht, dan de rede bezit:
Onze intuïties zijn haar eigendomsbewijzen;
Onze zielen aanvaarden, wat onze blinde gedachten weigeren.
Aarde’s gevleugelde hersenschimmen zijn Waarheid’s rossen in de
Hemel,
God’s onmogelijke teken van dingen, die komen gaan.
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De Onwetende Visie van de Mens
Maar weinigen kunnen kijken voorbij de huidige toestand
Of springen over deze aaneen geklitte zintuiglijke heg.
Alles, wat transpireert op aarde en alles daarbuiten
Zijn delen van een onbeperkbaar plan,
Dat de Ene in zijn hart houdt en alleen kent.
Onze uiterlijke gebeurtenissen hebben hun zaad vanbinnen,
En zelfs dit willekeurige Lot, dat Kans imiteert,
Deze massa onbegrijpelijke uitwerkingen
Zijn de stomme grafiek van waarheden, die ongezien werken:
De wetten van het Onbekende creëren het bekende.
De gebeurtenissen, die de verschijning van ons leven vormen,
Zijn een cijfer van subliminale huiveringen,
Dat wij zelden betrappen of vaag voelen,
Zijn een uitkomst van onderdrukte werkelijkheden,
Die nauwelijks opkomen in de materiële dag:
Zij zijn geboren uit de geest’s zon van verborgen vermogens
Door een tunnel te graven door een noodtoestand.
Maar wie zal doordringen in de cryptische kloof
En leren welke diepe behoefte van de ziel
Terloopse daad en gevolg bepaalde?
Geabsorbeerd in een routine van dagelijkse handelingen
Zijn onze ogen gefixeerd op een uitwendige scene;
We horen de crash van de wielen van Omstandigheid
En verbazen ons over de verborgen oorzaak van dingen.
Toch kan een voorzienige Kennis de onze zijn,
Wanneer we onze geest’s standplaats vanbinnen in konden nemen,
Wanneer we de gedempte demon-stem konden horen.
Te zelden wordt de schaduw van wat komen moet
In een ogenblik geworpen op het geheime zintuig,
Dat de schok van het onzichtbare voelt
En zelden in de weinigen, die antwoord geven
Deelt het machtige proces van de kosmische Wil
Haar beeld mee aan ons zicht,
Wereld’s denkvermogen identificerend met het onze.
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Ons bereik ligt vast binnen de opeengepakte boog
Van wat wij observeren en aanraken en denken kan raden
En zelden daagt het licht van het Onbekende,
Dat in ons de profeet en de ziener ontwaakt.
Het buitenwaartse en het onmiddellijke zijn ons gebied,
Het dode verleden is onze achtergrond en ondersteuning;
Het denkvermogen houdt de ziel als gevangene, wij zijn slaven van onze
daden;
We kunnen onze blik niet bevrijden om wijsheid’s zon te bereiken.
Als erfgenaam van het kortstondige dierlijke denkvermogen,
Leeft de mens, nog een kind in Natuur’s machtige handen,
In de opvolging van momenten;
Tot een veranderend heden is zijn smalle recht;
Zijn herinnering staart terug naar een spookverleden,
De toekomst vlucht voor hem uit, terwijl hij zich beweegt;
Hij ziet verbeelde gewaden, geen gezicht.
Bewapend met een beperkte precaire kracht,
Bewaart hij de vruchten van zijn werk voor vijandige kans.
Een worstelende onwetendheid is zijn wijsheid’s maat:
Hij wacht om de gevolgen van zijn daden te zien,
Hij wacht om de zekerheid van zijn gedachten te wegen,
Hij weet niet, wat hij zal bereiken of wanneer;
Hij weet niet of hij uiteindelijk zal overleven,
Of eindigen als de mastodont en de luiaard
En van de aarde zal verdwijnen, waar hij koning was.
Hij is onwetend van de betekenis van zijn leven,
Hij is onwetend van zijn hoog en heerlijk lot.
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De Onsterfelijke Goden

Alleen de Onsterfelijken op hun onsterfelijke hoogten,
Die verblijven voorbij muren van Tijd en Ruimte,
Meesters van leven, vrij van de bindingen van het Denken,
Die de opzieners zijn van Lot en Kans en Wil
En deskundigen van het theorema van wereld’s behoefte,
Kunnen het Idee, de Macht zien, die Tijds loop veranderen,
Komen gemaand met licht van onontdekte werelden,
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Horen, terwijl de wereld door zwoegt met haar diepe blinde hart,
De galopperende hoeven van het onvoorziene gebeuren,
Die de bovenmenselijke Ruiter dragen, naderen
En, onbewogen door aarde’s geraas en verschrikt geschreeuw,
Terugkeren naar de stilten van de heuvelen van God;
Zoals bliksem springt, zoals donder rolt, gaan zij voorbij
En laten hun spoor achter op de vertrapte borst van het Leven.

Boven de wereld staan de wereldscheppers,
In het fenomeen zien zij de mystieke bron.
Zij slaan geen acht op het bedrieglijke uiterlijke spel,
Keren zich niet naar het moment’s drukke gestamp,
Maar luisteren met het stil geduld van de Ongeborenen
Naar de langzame voetstappen van de verre Bestemming,
Die nadert door reusachtige afstanden van Tijd,
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Onopgemerkt door het oog, dat gevolg en oorzaak ziet,
Ongehoord midden tussen het getier op het menselijke niveau.
Aandachtig voor een ongeziene Waarheid, bemachtigen zij
Een geluid als van onzichtbare voorspellende vleugels,
Stemmen van niet gepeilde betekenis,
Gemompel, dat broedt in het binnenste in de kern van Materie’s slaap.
In de hart’s diepzinnige beluistering kunnen zij
Het gemurmel opvangen, dat verloren is door Leven’s zorgeloze oor,
Een profetenspraak in Denken’s alwetende trance.
Boven de illusie van de hoop, die voorbijgaat,
Achter de verschijning en de openlijke handeling,
Achter deze klokwerk Kans en vaag vermoeden,
Midden tussen de worsteling van kracht, de vertrappende voeten,
Door de kreten van angst en vreugde,
Over de triomf, het gevecht en de wanhoop heen,
Bewaken zij de Zaligheid, waarnaar het aarde’s hart geroepen heeft
Op de lange weg, die zijn eind niet kan zien,
Die zich ongemerkt slingert door de sceptische dagen
En, om het te ontmoeten, de achteloos bewegende wereld leiden.
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De Goddelijke Belofte van een Lumineuze Toekomst

Zo zal de gemaskerde Transcendente zijn troon bestijgen.
Wanneer de duisternis zich verdiept, en de aarde’s borst wurgt
En mensen’s lichamelijke denkvermogen de enige lamp is,
Als een dief’s in de nacht zal de verborgen tred zijn
Van iemand, wiens stappen ongezien zijn in zijn huis.
Een slecht gehoorde Stem zal spreken, de ziel gehoorzamen,
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Een Vermogen binnensluipen in denkvermogen’s innerlijke kamer,
Een charme en lieflijkheid leven’s gesloten deur openen
En schoonheid de verzettende wereld veroveren,
Het Waarheidslicht door verrassing de Natuur veroveren,
Een sluipgang van God het hart dwingen tot zaligheid
En de aarde onverwacht tot goddelijkheid groeien.

In Materie zal de gloed van de geest ontstoken worden,
In lichaam na lichaam de heilige geboorte aangestoken;
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De nacht zal ontwaken tot de lofzang van de sterren,
De dag een gelukkige pelgrimsmars worden,
Onze wil een kracht van Eeuwige’s macht
En gedachten de stralen van de spirituele zon.
Enkelen zullen zien, wat niemand nog begrijpt;
God zal opgroeien, terwijl wijze mannen praten en slapen;
Want de mens zal de komst niet weten voor haar uur
En geloof zal niet zijn tot het werk is gedaan.
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Onwetendheid en Kennis
Een Bewustzijn, dat zijn eigen waarheid niet kent,
Een ronddwalende jager van misleidende dageraden,
Tussen de wezen’s duistere en lumineuze einden
Beweegt hier in een half-licht, dat het geheel lijkt te zijn:
Een interregnum in de Werkelijkheid
Snijdt het integrale Denken af, het totale Vermogen;
Het cirkelt of staat in een vage tussenruimte,
Twijfelachtig van zijn begin en zijn slot,
Of snelt langs een weg, die geen einde heeft;
Ver van de oorspronkelijke Schemering, de uiteindelijke Vlam
Leeft het in een of andere reusachtige lege Onbewustheid,
Als een gedachte, die volhardt in een wijde leegte.
Alsof een onbegrijpelijke frase,
Die het Denkvermogen miljoenen weergaven suggereert,
Verleent het inhoud aan een willekeurige wereld.
Een veronderstelling, die leunt op twijfelachtige gronden,
Een verkeerd begrepen boodschap, een verwarde gedachte,
Die zijn doel mist, is alles, wat het kan uitdrukken
Of een fragment van het universele woord.
Het laat twee enorme letters zonder betekenis achter,
Terwijl zij straffeloos het middelste teken keert,
Dat een enigmatisch universum draagt,
Alsof een heden zonder toekomst of verleden,
Dat dezelfde omwenteling’s maalstroom herhaalt,
Om zijn eigen as draait in zijn eigen Niets.
Zo is de bedoeling van de schepping versluierd;
Want de kosmische bladzijde leest zonder context:
Haar tekens staren ons aan als een onbekend script,
Alsof afgeschermd verschenen door een vreemde taal
Of code van luisterrijke tekens zonder een sleutel
Een deel van een sublieme parabel.
Zij draagt voor de vergankelijke schepsel’s ogen
De grandeur van een nutteloos wonder;
Zichzelf verkwistend, opdat zij een tijd mag voortduren,
Een rivier, die nooit zijn zee kan vinden,
Gaat zij door leven en dood op een rand van de Tijd;
27

Een vuur in de Nacht is haar machtige actie’s brand.
Dit is onze diepste behoefte om nogmaals te verenigen,
Wat nu verdeeld is, tegenovergesteld en twee,
Veraf in soevereine sferen, die nooit treffen
Of tegenover elkaar staan als verre polen van Dag en Nacht.
We moeten de immense lacune vullen, die we gemaakt hebben,
De gesloten eindige’s eenzame klinker weer verbinden
Met de open klinkers van de Oneindigheid,
Een koppelteken moet Materie en Denkvermogen verbinden,
De smalle landengte van de opstijgende ziel:
We moeten de geheime verbintenis in dingen hernieuwen,
Onze harten het verloren Goddelijke Idee herinneren,
Het perfecte woord weer samenstellen,
Het Alpha en Omega verenigen in één klank;
Dan zullen de Geest en De Natuur het eens zijn.
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De Werkelijkheid van de Goden
Twee zijn de einden van het mysterieuze plan.

In de wijde tekenloze ether van het Zelf,
In de onveranderlijke Stilte wit en naakt,
Afzijdig, glansrijk als gouden oogverblindende zonnen,
Gesluierd door de straal, die geen sterfelijk oog kan dragen,
Branden de Geest’s loutere en absolute potenties
In de eenzaamheid van de gedachten van God.
Een verrukking en een straling en een zwijgen,
Verlost van de benadering van gewonde harten,
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Ontzegt aan het Idee, dat kijkt naar verdriet,
Ver van de Kracht, die het uitschreeuwt in zijn pijn,
Leven zij in zijn onvervreemdbare gelukzaligheid.
Onberispelijk in zelfkennis en zelf-vermogen,
Berusten zij kalm op de eeuwige Wil.
Slechts zijn wet erkennen zij en gehoorzamen hem;
Zij hebben geen doel te bereiken, geen streven te dienen.
Onverbiddelijk in hun tijdloze zuiverheid,
Wordt elke ruil of steekpenning van aanbidding geweigerd;
Onbewogen door roep van opstand en onwetend gebed
Slaan zij geen acht op onze deugd en onze zonde;
Zij buigen niet voor de stemmen, die smeken,
Zij drijven geen handel met vergissing en haar bewind;
Zij zijn bewakers van de stilte van de Waarheid,
Zij zijn de houders van het onveranderlijke besluit.
Een diepe overgave is hun bron van macht,
Een stille identiteit hun weg tot kennen,
Bewegingsloos is hun actie, als een slaap.
Terwijl zij in vrede de moeilijkheid aanschouwen onder de sterren,
Onsterfelijk de werken gadeslaan van Dood en Kans,
Onbeweeglijk de millennia zien verstrijken,
Onaangedaan zijn, terwijl de lange map van het Lot ontrolt,
Kijken zij naar onze strijd met onverdeelde ogen,
En toch zou zonder hen de kosmos niet bestaan.
Ontoegankelijk voor verlangen en doem en hoop,
Houdt hun standplaats van onschendbare macht
Bewegingsloos de wereld’s enorme taak op,
Haar onwetendheid wordt door hun kennis verlicht,
Haar smachten duurt door hun gelijkmoedigheid.
Daar de hoogte altijd de laagte aantrekt om te klimmen,
Daar de wijdten het kleine trekken naar onmetelijk avontuur,
Drijft hun afzijdigheid de mens zichzelf voorbij te gaan.
Onze passie verheft om de Eeuwige’s kalmte te huwen,
Ons dwergzoekende denkvermogen het Alwetende’s licht te ontmoeten,
Onze hulpeloze harten de Almachtige’s kracht te omsluiten.
30

Berustend in de wijsheid, die de hel maakte
En het wrange nut van dood en tranen,
Berustend in de graduele stappen van de Tijd,
Lijken zij zorgeloos over de smart, die het wereld’s hart doorboort,
Zorgeloos over de pijn, die haar lichaam en leven verscheurt;
Boven vreugde en verdriet gaat die grootheid’s wandeling:
Zij hebben geen deel in het goede, dat sterft,
Zwijgend, zuiver delen zij niet in het gedane kwaad;
Anders zou hun kracht ontsierd kunnen worden en niet kunnen redden.
Levend voor de waarheid, die verblijft in God’s extremen,
Wakker voor een beweging van alziende Kracht,
De langzame uitkomst van de lange dubbelzinnige jaren
En het onverwachte goede van kommervolle daden,
Ziet de onsterfelijke niet, zoals wij vergeefs zien.
Hij kijkt naar verborgen aspecten en afgeschermde vermogens,
Hij kent de wet en natuurlijke lijn van dingen.
Niet gedreven door een kort leven’s wil om te handelen,
Niet gekweld door de aansporing van medelijden en angst,
Maakt hij geen haast om de kosmische knoop te ontwarren
Of wereld’s verscheurde trillende hart te verzoenen.
In de Tijd wacht hij op het Eeuwige’s uur.
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De Grote Belofte en de Hoop
Toch is er een spirituele geheime hulp;
Terwijl een trage Evolutie’s windingen verder winden
En de Natuur haar weg houwt door onbuigzaamheid,
Troont boven een goddelijke interventie.
Levend in een dood wentelend universum
Draaien wij hier niet rond op een terloopse globe,
Achtergelaten voor een taak, voorbij onze kracht;
Zelfs door de verwarde anarchie, die Lot heet
En door de bitterheid van dood en val

Wordt een uitgestrekte hand gevoeld op onze levens.
Het is nabij ons in talloze lichamen en geboorten;
In zijn onwrikbare greep houdt hij voor ons
Het ene onvermijdelijke opperste resultaat veilig,
Dat geen wil kan wegnemen en geen doem veranderen,
De kroon van bewuste Onsterfelijkheid,
Door de godheid beloofd aan onze worstelende zielen,
Toen eerst mensen’s hart de dood trotseerde en leven leed.
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Een, die deze wereld gevormd heeft, is altijd haar heer:
Onze fouten zijn zijn stappen op de weg;
Hij werkt door de onstuimige wisselvalligheden van onze levens,
Hij werkt door de moeizame adem van strijd en zwoegen,
Hij werkt door onze zonden en droefenis en onze tranen,
Zijn kennis zet onze onwetendheid opzij;
Welke verschijning we ook moeten dragen,
Wat ook onze sterke ziekten en ons huidige lot,
Wanneer dwaling en verderf alles is, wat wij kunnen zien,
Dan nog leidt een machtige Begeleiding ons door alles.
Nadat we deze grote verdeelde wereld gediend hebben,
Zijn God’s zaligheid en eenheid ons ingeboren recht.
Een datum is gefixeerd in de kalender van het Onbekende,
Een verjaardag van de sublieme Geboorte:
Onze ziel zal onze afwisselende wandeling rechtvaardigen,
Alles zal naderbij komen, wat nu niets is of ver.
Deze kalme en verre Machten zullen eindelijk handelen.
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De Goddelijke Shakti Verborgen achter de Natuur
Onbeweegbaar gereed voor hun bestemde taak,
Wachten de altijd wijze meedogende Schitteringen
Op het geluid van de Belichaamde’s stem
Om over de kloven van Onwetendheid te springen en te overbruggen
En de holle smachtende diepten van het Leven te helen
En de afgrond te vullen, die het universum is.
Hier ondertussen aan de Geest’s tegenovergestelde pool

In het mysterie van de diepten, die God heeft gebouwd
Voor zijn verblijfplaats beneden Denker’s zicht,
In dit compromis van een onbuigzame absolute Waarheid
Met het Licht, dat verblijft nabij het duistere eind van dingen,
In deze tragikomedie van de goddelijke vermomming,
Dit lange verre zoeken naar altijd nabije vreugde,
In de grandioze droom, waarvan de wereld gemaakt is,
In dit gouden gewelf, op een zwarte draken basis,
De bewuste Kracht, die handelt in Natuur’s borst,
Een donker beklede werker in het kosmische schema,
Die kleibeelden in zich draagt van ingeboren goden,
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Spreekt de Uitvoerster van het onvermijdelijke Idee
Belemmerd, omgeven door de beproevingen van het Lot,
De geduldige voogdes van de langzame eeuwige Tijd,
Van uur tot uur van haar geheime aanklacht vrij.
Alles voorziet zij in gemaskeerde imperatieve diepten;
De stomme intentie van onbewuste kloven
Beantwoordt aan een wil, die de hoogten overziet,
En de ontwikkelende Woord’s eerste syllabe,
Zwaarwichtig, slecht begrepen, bevat haar verlichte afsluiting,
Ingewijd in een opperste victorie’s onmetelijke neerdaling
En het voorteken van de ziel’s immense verrijzenis.
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De Ene, Die de Velen is Geworden
Allen hier, waar elk ding zijn eenzame zelf schijnt,
Zijn gedaanten van de enige transcendente Ene:
Alleen door hem bestaan zij, zijn adem is hun leven;
Een ongeziene Aanwezigheid vormt de vergeetachtige klei.
Eén kwam er op de dubieuze wervelende globe
Als speelkameraad in het machtige Moeder’s spel,
Om zich te verbergen voor haar jacht in kracht en vorm.
Een geheime geest in de Onbewuste’s slaap,
Een vormloze Energie, een stemloos Woord,
Hij was hier, voordat de elementen konden verschijnen,
Voordat er licht was van denkvermogen of leven kon ademen.
Als medeplichtige van haar kosmische enorme pretentie,
Verandert hij zijn gelijkenissen in ware gedaanten
En maakt het symbool gelijk aan de waarheid:
Hij geeft aan zijn tijdloze gedachten een vorm in de Tijd.
Hij is de substantie, hij is het zelf der dingen;
Zij heeft uit hem haar werken van bekwaamheid en macht gesmeed:
Zij wikkelt hem in de magie van haar stemmingen
En maakt van zijn myriaden waarheden haar ontelbare dromen.
De Meester van bestaan is voor haar naar beneden gekomen,
Een onsterfelijk kind, geboren in vluchtige jaren.
In voorwerpen gesmeed, in de personen, die zij zich voorstelt,
Achtervolgt zij dromend haar idee van hem,
En vangt hier een blik en daar een gebaar:
Altijd herhaalt hij in hen zijn onophoudelijke geboorten.
Hij is de Maker en de wereld, die hij gemaakt heeft,
Hij is het visioen en hij is de Ziener;
Hij is zelf de speler en het gespeelde,
Hij is zelf de kenner en het gekende,
Hij is zelf de dromer en de droom.
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De Twee, Die Een zijn

Er zijn Twee, die Een zijn en spelen in vele werelden;
In Kennis en Onwetendheid hebben zij gesproken en ontmoet
En licht en donker zijn hun ogen’s uitwisseling;
Ons plezier en onze pijn zijn hun worsteling en omarming,
Onze daden, onze hoop zijn intiem met hun verhaal;
Zij zijn heimelijk getrouwd in ons denken en leven.
Het universum is een eindeloze maskerade:
Want niets is hier ten enenmale wat het lijkt;
Het is een droomfeit verschijning van een waarheid,
Die zonder de droom niet volkomen waar zou zijn,
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Het Spel van Purusha en Prakriti, Ziel en Natuur (1-2)
Deel 1. Anisa: De ziel, die zichzelf vergeet in de materie
Een fenomeen tekent zich veelbetekenend af
Tegen duistere achtergronden van de eeuwigheid;
We aanvaarden zijn gezicht en passeren alles wat het betekent;
Een deel wordt gezien, we nemen het voor het geheel.
Aldus hebben zij hun spel gemaakt met ons in de rollen:
Als auteur en acteur met zichzelf als scenery,
Beweegt Hij daar als de Ziel, zij als de Natuur.
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Hier op aarde, waar we onze delen moeten vervullen,
Weten we niet, hoe de drama’s koers zal verlopen;
Onze gestamelde zinnen versluieren in hun denken.
Haar machtige plan houdt zij achter voor ons zicht:
Zij heeft haar glorie en haar zaligheid besloten
En de Liefde en Wijsheid vermomd in haar hart;
Van alle wonder en schoonheid, die van haar zijn,
Kunnen we alleen een duister stukje voelen.
Ook hij draagt hier een verminderde godheid;
Hij heeft zijn almacht in de steek gelaten,
Zijn kalmte heeft hij opgegeven en oneindigheid.
Hij kent haar alleen, zichzelf is hij vergeten;
Aan haar laat hij alles gaan om haar groot te maken.
Hij hoopt in haar zichzelf opnieuw te vinden,
Belichaamd zijn oneindigheid’s vrede te huwen
Met haar scheppende passie’s extase.
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Het Spel van Purusha en Prakriti, Ziel en Natuur
Deel 2. Sakshi: De ziel verwikkeld in het Denkvermogen als Getuige en
Student van de Natuur
Ofschoon bezitter van aarde en hemelen,
Laat hij aan haar het kosmische beheer
En beziet alles, de Getuige van haar scenery.
Als figurant op haar toneel,
Spreekt hij geen woord of schuilt achter de schermen.
Hij neemt geboorte in haar wereld, wacht op haar wil,
Voorvoelt haar enigmatische gebaar’s betekenis,
De fluctuerende kans, veranderingen van haar stemming,
Werkt haar betekenissen uit, die zij niet lijkt te kennen
En dient haar geheime doel in de lange Tijd.
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Als iemand, te groot voor hem, aanbidt hij haar;
Hij adoreert haar als zijn regent van verlangen,
Hij geeft toe aan haar als de beweger van zijn wil,
Hij brandt de wierook van zijn nachten en dagen
Zijn leven offerend, een heerlijkheid van opoffering.
Een opgetogen procureur voor haar liefde en gratie,
Zijn zaligheid in haar voor hem is zijn hele wereld:
Hij groeit door haar in al zijn wezen’s machten;
Hij leest door haar God’s verborgen doel in dingen.
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Of, als hoveling in haar ontelbare gevolg,
Tevreden om met haar te zijn en haar nabij te voelen,
Maakt hij het meeste van het weinige, dat zij geeft
En bekleedt alles wat zij doet met zijn eigen heerlijkheid.
Eén oogopslag kan zijn hele dag prachtig maken,
Eén woord van haar lippen bevliegt de uren met geluk.

Hij leunt op haar in alles, wat hij doet en is:
Hij bouwt op haar gulheden zijn fortuinlijke dagen
En sleept zijn pauw gevederde vreugde in het leven
En koestert zich in de glorie van haar terloopse glimlach.
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Op duizenden manieren dient hij haar koninklijke behoeften;
Hij maakt de uren tot spil rondom haar wil,
Maakt dat alles haar grillen reflecteert; alles is hun spel:
Deze hele wijde wereld is slechts hij en zij.
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Het Spel van Purusha en Prakriti, Ziel en Natuur (3)
Deel 3. Anumanta: De onverschillige sanctioneerder van haar werken
Dit is het knooppunt, dat de sterren samenbindt:
De Twee, die een zijn, zijn het geheim van alle vermogen,
De Twee, die een zijn, zijn de macht en het recht in dingen.
Zijn ziel, stil, ondersteunt de wereld en haar,
Zijn daden zijn haar geboden’s registers.

Gelukkig, inert, ligt hij onder haar voeten:
Zijn borst biedt hij aan voor haar kosmische dans,
Waarvan onze levens het huiverende theater zijn,
En niemand zou kunnen dragen zonder zijn kracht vanbinnen,
Toch zou niemand het verlaten vanwege zijn genot.
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Zijn werken, zijn gedachten zijn door haar beraamd,
Zijn wezen is een uitgestrekte spiegel van haar:
Actief spreekt hij en beweegt door haar bezield;
Zijn daden gehoorzamen haar hart’s onbesproken eisen:
Passief verdraagt hij de schokken van de wereld,
Alsof haar aanrakingen zijn ziel en leven vormen:
Zijn reis door de dagen is haar zonnemars;
Hij rent over haar wegen; zijn koers is de hare.
Een getuige en leerling van haar vreugde en uitkering,
Een partner in haar kwade en haar goede,
Hij heeft toegegeven aan haar gepassioneerde manieren,
Hij wordt gedreven door haar zoete en verschrikkelijke kracht.
Zijn bekrachtigde naam ondertekent al haar werken;
Zijn zwijgen is zijn handtekening voor haar daden;
In de uitvoering van haar drama’s schema,
In de voorliefde van het ogenblik en diens stemming,
In de mars van deze klaarblijk gewone wereld,
Waar alles diep en vreemd is voor de ogen, die zien
En Natuur’s gewone vormen wonderweefsels zijn,
Ontrolt zij, door zijn getuigenzicht en beweging van macht,
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Het materiaal van haar kosmische Handeling,
Haar gebeurtenissen, die de ziel verheffen en vellen,
Haar kracht, die beweegt, haar vermogens, die redden en verslaan,
Haar Woord, dat in de stilte spreekt tot onze harten,
Haar stilte, die het opperste Woord transcendeert,
Haar hoogten en diepten, waarheen onze geest beweegt,
Haar gebeurtenissen, die de textuur van ons leven weven
En alles, waarbij wij onszelf vinden of verliezen,
Zoete en bittere, geweldige en gemene dingen,
Verschrikkelijke en mooie en goddelijke dingen.
Haar imperium heeft zij in de kosmos gebouwd,
Hij wordt bestuurd door haar subtiele en machtige wetten.
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Zijn bewustzijn is een baby op haar knieën,
Zijn wezen een veld voor haar uitgestrekte experiment,
Haar eindeloze ruimte is de speeltuin voor zijn gedachten;
Zij bindt aan de kennis van de vormen van de Tijd
En de creatieve vergissing van het beperkende denkvermogen
En de kans, die het rigide gezicht van het lot draagt
En het tijdverdrijf van dood en pijn en Onwetendheid,
Zijn veranderde en worstelende onsterfelijkheid.
Zijn ziel is een subtiel atoom in een massa,
Zijn substantie een materiaal voor haar werken.
Zijn geest overleeft midden tussen de dood der dingen,
Hij klimt naar eeuwigheid door wezen’s openingen,
Hij wordt door haar gedragen van Nacht naar doodloos Licht.
Deze grootse overgave is zijn vrije wil’s geschenk,
Zijn zuivere transcendente kracht onderwerpt zich aan haar.
In het mysterie van haar kosmische onwetendheid,
In het onoplosbare raadsel van haar spel,
Als een schepsel, gemaakt van vergankelijke stof
Beweegt hij in het patroon, dat zij voor hem heeft uitgezet,
Denkt hij met haar gedachten, met haar last zwoegt zijn borst;
Hij lijkt op wat zij hem zou doen lijken,
Hij is wat dan ook haar artiestenwil kan maken.
Ofschoon zij hem drijft op haar verbeelding’s wegen,
Spelend met hem als met haar kind of slaaf,
Naar vrijheid en Eeuwige’s meesterschap
En onsterfelijke’s standplaats boven de wereld,
Beweegt zij haar schijnbare marionet van een uur.
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Het Spel van Purusha en Prakriti, Ziel en natuur (4)
Deel 4. De Meester en heer van de Natuur, Isa
Zelfs in zijn sterfelijke sessie in het lichaam’s huis,
Een doelloze reiziger tussen geboorte en dood,
Efemeer dromend over onsterfelijkheid,

Spoort zij hem om te heersen. Hij neemt haar vermogens op;
Hij heeft haar opgetuigd aan het juk van haar eigen wet.
Zijn gezicht van menselijk denken zet een kroon op.
Gehouden aan haar lijn, gebonden aan haar gesluierde gril,
Bestudeert hij haar wegen, of hij zo zelfs voor een uur
Mag prevaleren en zij zijn wil zal uitwerken;
Hij maakt van haar zijn moment passie’s dienares:

48

Zij veinst te gehoorzamen; zij volgt haar schepsel’s leidraad:
Voor hem was zij gemaakt, leeft alleen voor zijn nut.
Maar haar overwinnend, is hij dan het meest haar slaaf;
Hij is haar afhankelijke, al zijn middelen zijn de hare;
Niets kan hij zonder haar, zij beheerst hem nog steeds.
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Uiteindelijk ontwaakt hij tot een herinnering van het Zelf:
Hij ziet binnen het gezicht van de godheid,
De Godheid breekt naar buiten door de menselijke vorm:
Haar hoogste hoogten ontmaskert zij en is zijn gezellin.
Tot dan is hij een speeltje in haar spel;
Haar schijnbare regent, en toch haar fantasie’s speeltje,
Een levende robot, bewogen door haar energie’s veren,
Hij handelt als in de bewegingen van een droom,
Een automaat, die stapt in de groeven van het Lot,
Hij strompelt verder, gedreven door haar zweep van Kracht:
Zijn denken zwoegt, een os in Tijds velden;
Zijn wil, die hij als de zijne denkt, werd gevormd in haar smidse.
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Gehoorzaam aan de Wereldnatuur’s stomme beheersing,
Gedreven door zijn eigen formidabele Vermogen,
Zijn gekozen partner in een titanenspel,
Heeft hij haar wil gemaakt tot de meester van zijn lot,
Haar gril de dispenser van zijn plezier en pijn;
Hij heeft zichzelf verkocht aan haar koningsmacht
Voor elke slag of gunst, die zij vermag te kiezen:
Zelfs in wat lijden is voor ons besef,
Voelt hij de lieflijkheid van haar beheersend aanraking,
In alle ervaring ontmoet hij haar zaligvolle handen;
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Op zijn hart draagt hij het geluk van haar tred
En de verrassing van haar aankomst’s vreugde
In ieder voorval en iedere moment’s kans.
Is alles wat zij kan doen wonderbaarlijk in zijn ogen:

Hij zwelgt in haar, een zwemmer in haar zee,
Een onvermoeibare amateur van haar wereldheerlijkheid,
Hij verheugt zich in elke gedachte en daad van haar
En geeft toestemming aan alles, wat zij kan wensen;
Wat zij ook verlangt, wenst hij te bestaan:
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De Geest, de ontelbare Ene,
Heeft hij gelaten achter zijn eenzame eeuwigheid,
Hij is een eindeloze geboorte in de eindeloze Tijd,
Haar eindige’s veelvuldigheid in een oneindige Ruimte.
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De Meester van het Bestaan Verblijft Binnenin ons

De meester van bestaan schuilt in ons
En speelt verstoppertje met zijn eigen Kracht;
In Natuur’s instrument slentert God heimelijk rond.
De Immanente woont in de mens als in zijn huis;
Hij heeft het universum zijn gebied van tijdverdrijf gemaakt,
Een uitgestrekt gymnasium voor zijn werken van macht.
Alwetend aanvaardt hij onze duistere staat,
Goddelijk, draagt hij de gedaante van dier of mens;
Eeuwig, stemt hij toe met Lot en Tijd,
Onsterfelijk, flirt hij met de sterfelijkheid.
De Al-Bewuste heeft zich aan onwetendheid gewaagd,
De Al-Zaligvolle droeg het om ongevoelig te zijn.
Als geïncarneerde in een wereld van tweedracht en pijn,
Doet hij vreugde en verdriet aan als een mantel
En drinkt ervaring als een versterkende wijn.
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Hij, wiens transcendentie de zwangere Uitgestrektheden regeert,
Verblijft nu voorziend in onze subliminale diepten,
Een lumineus individueel Vermogen, alleen.
De Absolute, de Volmaakte, de Eenzame
Heeft uit de stilte zijn stomme Kracht geroepen,
Waar zij lag in het saaie en vormloze zwijgen,
En door haar onbeweeglijke slaap tegen de Tijd
De onuitsprekelijke macht van zijn eenzaamheid bewaakte.
De Absolute, de Volmaakte, de Eenzame
Is met zijn stilte de ruimte binnengegaan:
Hij heeft deze ontelbare personen gevormd uit één zelf;
Hij heeft een miljoen gedaanten gebouwd uit zijn vermogen;
Hij leeft in allen, die alleen leefden in zijn Uitgestrektheid;
De Ruimte is hijzelf en de Tijd is alleen hij.
De Absolute, de Volmaakte, de Onvatbare,
Een, die in ons is als ons geheime zelf,
Heeft ons masker van onvolmaaktheid aangenomen,
Hij heeft deze woning van vlees zijn eigen gemaakt,
Zijn beeld in de menselijke maat gegoten,
Opdat we tot zijn goddelijke maat mogen rijzen;

Dan zal de Maker ons weer in een gestalte
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Van goddelijkheid gieten en ons een plan opleggen
Van de godheid op de sterfelijke’s vorm,
Onze eindige denkvermogens verheffen tot zijn oneindigheid,
Het moment aanraken met eeuwigheid.

Deze transfiguratie is aarde’s schuld aan de hemel:
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Een wederzijdse schuld bindt de mens aan de Allerhoogste:
Zijn natuur moeten we aantrekken, zoals hij de onze doet;
Wij zijn zonen van God en moeten gelijk zijn aan hem:
Als zijn menselijke deel moeten we goddelijk worden.
Ons leven is een paradox met God als sleutel.
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Onze Huidige Toestand
Maar ondertussen is alles een schaduw, geworpen door een droom
En voor de mijmerende en onbeweeglijke geest
Dragen het leven en hijzelf het aanzien van een mythe,
De last van een lang onbetekenend verhaal.

Want de sleutel is verborgen en door het Onbewuste gehouden;
De geheime God verblijft onder de drempel.
In een lichaam, dat de onsterfelijke Geest verduistert,
Zit hij, een naamloze Bewoner, die ongeziene vermogens bekleedt
Met Materie’s vormen en motieven voorbij het denken
En het gevaar van een onvoorziene consequentie,
Een almachtige niet te onderscheiden Invloed,
Ongevoeld door de vorm, waarin hij leeft
En versluiert zijn kennis door het tastende denkvermogen.
Als een zwerveling in een wereld, die zijn gedachten gemaakt heeft,
Draait hij rond in een chiaroscuro van dwaling en waarheid
Om een wijsheid te vinden, die op hoogte de zijne is.
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Als een, die vergeet, dat hij naar zichzelf zoekt,
Alsof hij een innerlijk licht verloren heeft, zoekt hij:
Als een gast, dralend midden tussen vreemde scenes,
Reist hij naar een huis, dat hij niet meer kent.
Zijn eigen zelf’s waarheid zoekt hij, die de Waarheid is;
Hij is de Speler, die het spel werd,
Hij is de Denker, die de gedachte werd;
Hij is de velen, die de stille Ene was.
In de symboolfiguren van de kosmische Kracht
En in haar levende en onbezielde tekens
En in haar complexe netwerk van gebeurtenissen
Onderzoekt hij het onophoudelijke wonder van zichzelf,
Tot het duizendvoudige enigma opgelost is
In het enkele licht van een al-getuigende Ziel.
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De Reis van het Leven
Dit was zijn verdrag met zijn machtige metgezel,
Uit liefde voor haar en voor altijd met haar verbonden
Het verloop te volgen van Tijds eeuwigheid,
Midden tussen magische drama’s van haar plotselinge stemmingen
En de verrassingen van haar gemaskeerde Idee
En de lotgevallen van haar uitgestrekte gril.
Tweeledig schijnt zijn doel, toch zijn zij altijd één
En staren naar elkaar over de grenzeloze Tijd;
Geest en Stof zijn hun einde en bron.
Een zoeker naar verborgen bedoelingen in leven’s vormen,
Van de grote Moeder’s niet in kaart gebrachte wil
En het ruwe enigma van haar aardse wegen

60

Is hij de onderzoeker en de marinier
Op een geheime innerlijke oceaan zonder grenzen:
Hij is de avonturier en kosmoloog
Van een magische aarde’s obscure geografie.
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In haar materiële orde’s gefixeerde ontwerp,
Waar alles zeker lijkt en, zelfs wanneer veranderd, hetzelfde,
Zelfs, ofschoon het einde voor altijd onbekend gelaten is
En leven’s wisselende stroom altijd onbestendig is,
Worden zijn paden voor hem gevonden door het stille lot;
Als stations in de eeuwen’s wentelende vloed
Verschijnen vaste landen, die bekoren en even blijven,
Dan lokken nieuwe horizonnen de denkvermogen’s vooruitgang.
Er komt geen afsluiting aan eindigheid’s grenzeloosheid,
Er is geen laatste zekerheid, waarin denken kan pauzeren
En geen eindpunt voor de ziel’s ervaring.
Een limiet, een verte nooit geheel bereikt,
Een niet bereikte volmaaktheid roept hem aan
Van verre grenzen in het Ongeziene:
Een lang begin is alleen gemaakt.
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De Zeeman op de Stroom van de Tijd

Dit is de zeeman op de stroom van de Tijd,
Dit is de Wereld-Materie’s langzame ontdekker,
Die, gezonden in deze kleine lichamelijke geboorte,
Zijn ambacht geleerd heeft in kleine baaien van het zelf,
Maar zich uiteindelijk waagt aan ongepeilde oneindigheden,
Een reiziger op eeuwigheid’s zeeën.
Aan zijn wereldavontuur’s ruwe initiële start,
Zie hem onwetend van zijn godheid’s kracht,
Een schuchtere ingewijde in haar onmetelijke ontwerp.
Een bedreven kapitein van een fragiel vaartuig,
Een handelaar in kleine vergankelijke waren,
Eerst omarmt hij de kust en schuwt de breedtes,
Waagt niet de verre gevaarlijke zee te trotseren.
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Hij kruist in een onbeduidende kustvaart,
Zijn gage uitgekeerd van haven tot naburige haven,
Tevreden met zijn veilige rondgang’s niet veranderende loop,
Riskeert hij niet het nieuwe en het onbekende.
Maar nu hoort hij het geluid van grotere zeeën.
Een verwijdende wereld roept hem naar verre scenes
En reizen in een grotere visie’s boog
En onbekende volkeren en nog onbezochte kusten.

Boven zijn in dienst gestelde kiel dient zijn koopvaardij- romp
De wereld’s handel in de rijkdommen van de Tijd,
Doorklieft hij het schuim van een grote landomsloten zee
Om onbekende havenlichten te bereiken in verre streken
En open markten voor leven’s overvloedige kunsten,
Volle balen, houtsnijwerk, kleurige doeken,
En juwelen speeltjes, gebracht voor een kind’s spel
En vergankelijke producten van zwaar werk
En kortstondige prachten, gewonnen en verloren bij de dagen.
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Of passerend door een poort van pilaarrotsen,
Nog niet wagend om naamloze oceanen over te steken
En te reizen in een droom van vertes,
Trekt hij dicht langs vreemde kusten
En vindt nieuwe toevluchtsoorden op stormachtige eilanden,
Of, begeleid door een zeker kompas in zijn denken,
Stort hij zich door een heldere nevel, die de sterren verbergt,
Sturend op de handelsroutes van de Onwetendheid.
Zijn steven duwt naar onontdekte kusten,
Hij waagt zijn kans op niet voorgestelde continenten:
Als een zoeker naar de eilanden van de Gezegenden,
Verlaat hij de laatste landen, steekt de allerlaatste zeeën over,
Hij keert naar eeuwige dingen zijn symbolische queeste;
Het Leven verandert voor hem haar in tijd gebouwde scenes,
Haar beelden, die de oneindigheid versluieren.
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Aarde’s grenzen wijken terug en de aardse lucht
Hangt niet langer haar doorschijnende sluier om hem heen.
Hij heeft de limiet overschreden van sterfelijk denken en hoop,
Hij heeft wereld’s einde bereikt en staart er voorbij;
De ogen van het sterfelijke lichaam dompelen hun blik onder
In Ogen, die uitkijken over de eeuwigheid.
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De Ziel’s Reis en het Grote Doel, Verborgen in de
Schepping

Een grotere wereld moet Tijds reiziger onderzoeken.
Uiteindelijk hoort hij een zingen op de hoogten
En het verre spreekt en het onbekende komt naderbij:
Hij gaat voorbij de grenzen van het onzichtbare
En gaat over de rand van het sterfelijke zicht
Naar een nieuwe visie van zichzelf en de dingen.
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Hij is een geest in een niet afgemaakte wereld,
Die hem niet kent en die zichzelf niet kan kennen:
Het oppervlaktesymbool van zijn doelloze queeste
Krijgt diepere betekenissen voor zijn innerlijke zicht;
De zijne is een zoektocht van duisternis voor het licht,
Van sterfelijk leven voor onsterfelijkheid.
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In het schip van aardse belichaming
Over de nauwe reling van het beperkende besef
Kijkt hij uit over magische golven van de Tijd,
Waar het denkvermogen als een maan wereld’s donkerte verlicht.
Daar tekenen zich, altijd terugtrekkend voor de ogen,
Als in een ijl mistig droomlicht getekend,
De omtrek af van een schemerige mysterieuze kust.
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Als een zeeman op de Onbewuste’s peilloze zee,
Reist hij door een sterrenwereld van denken
Op Materie’s dek naar een spirituele zon.
Door het lawaai en veelvoudig schreeuwen
Door de opgetogen onkenbare stilten,
Door een vreemde middenwereld onder hemelse luchten,
Voorbij aarde’s lengtematen en breedtematen,
Is zijn doel gefixeerd buiten alle aanwezige kaarten.
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Maar geen zal leren, waarheen hij door het onbekende vaart
Of welke geheime opdracht de grote Moeder gaf.
In de verborgen kracht van haar almachtige Wil,
Door haar adem gedreven over leven’s woelige diepte,
Door het donder’s gebulder en het windloze zwijgen,
Door mist en nevel, waarin niets meer is te zien,
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Draagt hij haar verzegelde bevelen in zijn borst.

Laat zal hij weten, het mystieke geschrift openend,
Of hij naar een blinde poort gaat in het Onzichtbare
Of, gewapend met haar goedkeuring om een nieuw denkvermogen
Te ontdekken en een lichaam in de stad van God
En het Onsterfelijke omsluiten in zijn glorie’s huis
En het eindige één maken met de Oneindigheid.
Over de zoute verspilling van de eindeloze jaren
Drijven haar oceaanwinden zijn dolende boot voort,
De kosmische wateren spatten op, terwijl hij gaat,
Met rumoer om hem heen en gevaar en een roep.
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Altijd volgt hij in haar kracht’s kielwater.
Hij vaart door leven en dood en ander leven,
Hij reist verder door waken en door slaap.
Een vermogen is in hem van haar occulte kracht,
Die hem bindt aan zijn eigen schepping’s lot,
En nooit kan de machtige Reiziger rusten
En nooit kan de mystieke reis ophouden
Tot het onwetende donker van de mensen’s ziel is genomen
En de morgens van God zijn nacht hebben overgenomen.

Zolang de Natuur duurt, is hij ook daar,
Want dit is zeker, hij en zij zijn één;
Zelfs wanneer hij slaapt, houdt hij haar op zijn borst;
Wie haar ook mag verlaten, hij zal niet vertrekken
Om zonder haar in het Onkenbare te rusten.
Er is een waarheid te kennen, er is werk te doen;
Haar spel is echt, hij vervult een Mysterie:
Er is een plan in Moeder’s diepe wereldgril,
Een doel in haar uitgestrekte en random spel.
Dit bedoelde zij altijd, sinds het eerste dagen van het leven,
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Deze voortdurende wil, die zij bedekte met haar spel
Om een Persoon op te roepen in de onpersoonlijke Leegte,
Met het Waarheidslicht aarde’s massieve wortels van trance te treffen,
Een stom zelf te wekken in de onbewuste diepten
En een verloren Vermogen te verheffen uit zijn python slaap,
Zodat de ogen van het Tijdloze konden kijken vanuit de Tijd
En de wereld het ongesluierde Goddelijke manifesteren.
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Hiervoor heeft hij zijn witte oneindigheid verlaten
En aan de geest de last van het vlees opgelegd,
Opdat het Godheid’s zaad mag bloeien in de geesteloze Ruimte.
EINDE VAN CANTO IV
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