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De wereldwegen openden zich voor Savitri.
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Eerst bevolkte een vreemdheid van nieuwe briljante scenes
Haar geest en hielden haar lichaam’s blik.

Maar terwijl zij zich voortbewoog over de veranderende aarde,
Welde een dieper bewustzijn in haar op:
Als een bewoner van vele scenes en streken
Had het elk grondgebied en land tot zijn thuis gemaakt;
Het nam alle stammen en volkeren als haar eigen,
Tot de hele bestemming van de mensheid de hare was.

Deze vreemde ruimten op haar weg
Waren bekend en buren voor een besef vanbinnen,
Landschappen keerden terug als verloren vergeten velden,
Steden en rivieren en vlakten werden door haar blik opgeëist
Als traag-herhalende herinneringen voor zich,
De sterren in de nacht waren haar verleden’s briljante vrienden,
De wind murmelde naar haar van oeroude dingen
En zij ontmoette naamloze kameraden, eens door haar bemind.

Alles was een deel van oude vergeten zelven:
Vaag of met een flits van plotselinge aanwijzingen
Herinnerde haar daden aan een lijn van voorbij vermogen,
Zelfs haar beweging’s doeleinde was niet nieuw:
Als reiziger naar een vooraf uitgebeelde verheven gebeurtenis,
Leek het voor haar herinnerende getuigende ziel,
Alsof zij een vaak gemaakte reis herleefde.

Een begeleiding stuurde de domme wentelende wielen
En in het gretige lichaam van hun snelheid
Reden de schemerig gemaskerde gekapte godheden mee,
Die als onveranderlijk aan de mens toegekend bewegen vanaf zijn
geboorte,
De ontvangers van de innerlijke en de uiterlijke wet,
Tegelijk de vertegenwoordigers van de geest’s wil
En de getuigen en uitvoerders van zijn lot.

Onvermurwbaar trouw aan hun taak,
Houden zij zijn natuur’s sequentie in hun bewaking,
De ongebroken draden dragend, die vroegere levens hebben gespannen.

De oppassers van zijn bestemming’s afgemeten wandel,
Naar vreugdes leidend, die hij won en de pijnen, waarom hij vroeg,
Zelfs bij zijn terloopse stappen komen zij tussenbeide.
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Niets, dat wij denken of doen, is ijdel of vergeefs;
Elk is een losgelaten energie en houdt zijn koers.

De schaduwachtige bewaarders van ons onsterfelijke verleden
Hebben ons lot het kind gemaakt van ons handelen,
En uit de voren, geploegd door onze wil,
Oogsten we de vruchten van onze vergeten daden.

Maar, omdat de boom onzichtbaar is, die dit fruit droeg,
En wij leven in een heden, geboren uit een onbekend verleden,
Lijken zij slechts delen van een mechanische Kracht
Voor een mechanisch denkvermogen, gebonden door aarde’s wetten;
Toch zijn zij instrumenten van een allerhoogste Wil,
Gadegeslagen door een stil alziend Oog boven.

Een vooraf wetende architect van Lot en Kans,
Die onze levens bouwt naar een voorzien ontwerp,
Kent de betekenis en consequentie van iedere stap
En waakt over de inferieure struikelende vermogens.

Op haar stille hoogten was zij gewaar
Van een kalme Tegenwoordigheid, tronend boven haar kruin,
Die de bedoeling zag en iedere profetische wending koos;
Het gebruikte het lichaam als zijn voetstuk;
De ogen, die dwaalden, waren zijn zoeklichtvuren,
De handen, die de teugels vasthielden, waren zijn levende gereedschap;
Alles was de werking van een oeroud plan,
Een weg, voorgesteld door een onfeilbare Gids.

Door wijde middagen en gloeiende namiddagen,
Ontmoette zij de Natuur en menselijke vormen
En luisterde naar de stemmen van de wereld;
Gedreven van vanbinnen volgde zij haar langdurige weg,
Stom in de lichtende grot van haar hart,
Als een heldere wolk door de luisterrijke dag.

Eerst liep haar pad ver door bevolkte streken:
Toegelaten tot het leeuwenoog van Staten
En theaters van de luide handeling van de mens,
Baande haar gekerfde strijdwagen met zijn versierde wielen
Zich een weg door lawaaiige markten en langs wachttorens,
Langs uitgebeelde poorten en hoge droom gebeeldhouwde gevels
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En hangende tuinen in het saffier van de hemelen,
Door met pilaren geassembleerde hallen met gewapende wachten,
Kleine heiligdommen, waar een kalme Beeltenis mensen’s leven
gadesloeg,
En tempels, gehouwen alsof door verbannen goden
Om hun verloren eeuwigheid te imiteren.
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Dikwijls, van de vergulde zonsondergang tot aan de zilveren dageraad,
Waar juwelen lampen glinsterden op fresco muren
En het stenen vakwerk uitzag op maanverlichte takken,
Halfbewust van de trage luisterende nacht
Gleed zij schemerig tussen oevers van slaap,
Rustend in sluimerend paleizen van koningen.
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Gehucht en dorp zagen de lots-wagen voorbijgaan,
Tehuizen van een leven, gebogen naar de grond, die het ploegt,
Voor het onderhoud van zijn korte en vluchtige dagen,
Die, vergankelijk, hun oude herhaalde koers houden,
Onveranderlijk in de cirkel van een hemel,
Die niet verandert boven ons sterfelijk gezwoeg.
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Weg van dit denkende schepsel’s belaste uren,
Keerde zij zich naar vrije en zorgeloze ruimten,
Die nog niet waren verstoord door menselijke vreugden en angsten.

Hier was de kindertijd van de ongerepte aarde,
Hier waren de tijdloze overpeinzingen groots en blij en stil,
Die de mens had nagelaten om nog met zorg te vervullen,
Keizerlijke akkers van de eeuwige zaaier
En door wind bewogen graslanden, schitterend in de zon:
Of midden tussen groene mijmering van wouden en ruw begroeide
heuvels,
In het bos‘ murmelende bijenlucht wild zoemend
Of langs de lang verglijdende stem van zilveren stromen
Als een schielijke hoop, reizend langs zijn dromen
Haastte de strijdwagen van de gouden bruid.

Vanuit het wereld’s immense niet-menselijke verleden
Kwamen streekherinneringen en leeftijdsloze overblijfselen,
Domeinen van licht, in leen gegeven aan een antieke kalmte
Luisterden naar het ongewone geluid van hoeven
En grote onschendbare verwikkelde stilten
Namen haar op in een heimelijkheid van smaragd
En trage verstilde tovenaarsnetten van onstuimige bloei
Omgaven met hun kleurige bekoring haar wielen.

De sterke dwingende voeten van de Tijd traden licht
Langs deze eenzame wegen, zijn titanische gang vergeten,
En zijn grimmige en rampzalige ronden.

Het innerlijke oor, dat luistert naar eenzaamheid,
Zich zelf-verrukt neigend, kon onbelemmerd
Het ritme horen van het intensere woordloze Denken,
Dat zich verzamelt in de stilte achter het leven,
En de lage lieflijke onverstaanbare stem van de aarde
Steeg in de grote passie van haar zongekuste trance
Op met zijn verlangende ondertoon.

Ver van het ruwe geluid van luidruchtige behoeften
Kon het verstilde al-zoekende denkvermogen,
In rust met zijn blinde uiterlijkheid van de wil,
De onvermoeide greep voelen van haar stomme geduldige liefde
En de moeder van onze vorm kennen als een ziel.
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Dit wezen, struikelend in de velden van besef,
Dit schepsel, gekneusd in de vijzel van de dagen,
Kon in haar wijde ruimten vinden van bevrijding.

Nog was een wereld niet geheel in beslag genomen door zorg.
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De boezem van onze moeder had voor ons nog steeds
Haar sobere regionen en haar mijmerende dieptes behouden,
Haar onpersoonlijke bereiken, verlaten en bezield,
En de machtigheid van haar verrukkings-schuilplaatsen.

Met mijmerende lippen koesterde zij haar symbolische mysteriën
En waakte voor haar zuiver-ogige sacramenten
De vallei kloven tussen haar borsten van vreugde,
Haar bergaltaren voor de vuren van de dageraad
En huwelijks-stranden, waartegen de oceaan zich vleide
En het enorme zingen van haar profetische wouden.

Velden had zij voor haar eenzame opgewektheid,
Vlakten, stil en gelukkig, in de omarming van licht,
Alleen met de roep van de vogels en de tint van bloemen,
Én wildernissen van wonder, verlicht door haar manen,
En grijze zienersavonden, aangestoken met de sterren,
En schemerige beweging van de nacht’s oneindigheid.

Groots, bejubeld in haar Maker’s oog,
Voelde zij haar nabijheid tot hem in aarde’s borst,
Converseerde nog steeds met een Licht achter de sluier,
Communiceerde nog steeds met het Eeuwige verderop.

Enkele geschikte inwoners riep zij
Om in de blije vereniging van haar vrede te delen;
De breedte, de bergtop waren hun natuurlijke huis.

De sterke koning-wijsgeren, wier werk was gedaan,
Bevrijd van de kriigers-spanning van hun taak,
Kwamen zij naar haar serene zittingen in deze woestenij;
De strijd was gestreden, het respijt lag voor hen.

Gelukkig leefden zij met vogels en dieren en bloemen
En zonlicht en het ruisen van de bladeren,
En hoorden de onstuimige winden, dwalend in de nacht,
Mijmerden met de sterren in stomme constante gelederen,
En verwijlden in de ochtenden als in azuren tenten
En waren één met de glorie van de middagen.

Sommigen maakten een diepere sprong; uit leven’s uiterlijke greep
Gelokt tot in een vurige afzondering
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In de ziel’s ongeschonden sterren-witte uithoek
Verbleven zij met een altijd levende Zaligheid;
Zij hoorden een diepe Stem in de de extase en de stilte,
Behielden een alles openbarend Licht.

Een in de tijd gemaakt verschil zijn zij teboven gekomen;
De wereld was gesponnen met hun eigen hartensnaren;
Dichtbij getrokken naar het hart, dat klopt in elke borst,
Bereiken zij het ene zelf in allen door grenzeloze liefde.

Afgestemd op Stilte en het wereldrijm
Ontwarden zij de knoop van het gevangennemende denkvermogen;
De wijde onbezorgde getuigenblijk was bereikt,
Ontzegeld was Natuur’s grote spirituele oog;
Tot de hoogte van hoogten steeg nu hun dagelijkse klim:
Waarheid neigde naar hen vanuit haar hemelse werkelijkheid;
Boven hen branden eeuwigheid’s mystieke zonnen.

Naamloos zaten de sobere asceten zonder thuis,
Afstand nemend van spraak en beweging en verlangen,
Afzijdig van schepselen, geabsorbeerd, alleen,
Vlekkeloos in vredige hoogten van het zelf
Op concentratie’s lumineuze stemloze toppen,
Wereld-naakte kluizenaars met hun geklitte haar,
Onbeweeglijk als de passieloze hoge heuvelen rondom hen
Gegroepeerd als gedachten van een of andere onmetelijke stemming
In afwachting van Oneindigheid’s bevel om te beëindigen.
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De zieners, afgestemd op de universele Wil,
Tevreden in Hem, die glimlacht achter aarde’s vormen,
Verbleven niet bedroefd door de hardnekkige dagen.

Om hen heen, als groene bomen, die een heuvel omgorden,
Waren ernstige jonge discipelen, door hun aanraking veranderd,
Getraind voor de eenvoudige handeling en het bewuste woord,
Vanbinnen vergroot en groeiden om hun hoogten te ontmoeten.
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Vèr-dwalende zoekers op het Eeuwige’s pad
Brachten hun geest’s dorst naar deze stille bronnen
En spendeerden de schat van een stil uur,
Gebaad in de zuiverheid van de milde blik,
Die, zonder aandrang, vanuit zijn vrede over hen heerste,
En door zijn invloed de wegen van kalmte vonden.

De Kinderen van de monarchie van de werelden,
De heroïsche leiders van een komende tijd,
Koningskinderen, gekoesterd in die ruime sfeer,
Als leeuwen dartelend in hemel en zon,
Ontvingen halfbewust hun godgelijke stempel:
Gevormd naar het type van de hoge gedachten zongen zij,
Zij leerden de wijde grootheid van stemming,
Die ons maakt tot kameraden van de kosmische drang,
Niet langer gebonden aan hun kleine afzonderlijke zelf,
Plastische en ferm onder de eeuwige hand,
Ontmoetten de Natuur met een stevige en vriendelijke greep
En dienden in haar het Vermogen, dat haar werken vormt.

Als één ziel met allen en vrij van benauwende ketenen,
Uitgestrekt als een continent van warme zonneschijn
In wijde gelijkheid’s onpartijdige vreugde,
Ademden deze wijzen voor God’s heerlijkheid in de dingen.

Assisterend bij de langzame binnenkomsten van de goden,
Onsterfelijke gedachten zaaiend in jonge geesten, leefden zij,
Onderwezen de grote Waarheid, waarnaar mensen’s ras moet rijzen
Of openden de poorten van de vrijheid voor enkelen.

Het Licht schenkend aan onze worstelend wereld,
Ademden zij geesten, bevrijd van Tijds saaie juk,
Kameraden en vaten van de kosmische Kracht,
Een natuurlijke meesterschap gebruikend als de zon’s:
Hun spraak, hun stilte was een hulp voor de aarde.

Een magisch geluk stroomde vanuit hun aanraking;
Eenheid was soeverein in die bosrijke vrede,
Het wilde beest verenigde zich in vriendschap met zijn prooi;
Het gehate en de strijd overredend om op te houden,
Heelde de liefde, die stroomt uit ene Moeder’s borst,
Met hun harten de wrede en gewonde wereld.
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Anderen ontsnapten aan de beperkingen van het denken
Naar waar het Denkvermogen onbeweeglijk slaapt, wachten op Licht’s
geboorte,
En kwamen huiverend terug met een naamloze Kracht,
Dronken van een wijn van bliksem in hun cellen;
Intuïtieve kennis, plotseling in taal gevat,
Gegrepen, levendig, aanstekend met het geïnspireerde woord,
De subtiele stem horend, die de hemelen bekleedt,
De luister dragend, die de zonnen had ontstoken,
Zongen zij Oneindigheid’s namen en onsterfelijke vermogens
In metrums, die de bewegende werelden reflecteren,
Zicht’s geluidsgolven, die breken uit de ziel’s grote diepten.

Sommigen, verloren voor de persoon en strip van denken
In een onbeweeglijke oceaan van onpersoonlijk Vermogen,
Zaten machtig, van zicht voorzien met Oneindigheid’s licht,
Ofwel overzagen, als kameraden van eeuwigdurende Wil,
Het plan van verleden en toekomstige Tijd.

Sommigen vleugelden als vogels uit de kosmische zee
En verdwenen in een heldere en kleurloze Uitgestrektheid:
Sommigen schouwden in stilte de universele dans,
Of hielpen de wereld met wereld-onverschilligheid.

Sommigen schouwden niet langer, opgegaan in een eenzaam Zelf,
Geabsorbeerd in de trance, waaruit geen ziel terugkeert,
Alle occulte wereldlijnen voor altijd gesloten,
De ketenen van geboorte en persoon weggeworpen:
Sommigen bereikten, niet vergezeld, het Onuitsprekelijke.
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Zoals een zonnestraal door een schaduwachtige plaats zweefde,
Zo kwam de gouden maagd in haar gebeeldhouwde wagen,
Glijdend tussen meditatie’s zetels.
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Vaak in de schemering tussen terugkerende troepen
Van vee, die met hun stof de schaduwen verdikten,
Wanneer de luidruchtige dag achter de horizon was gegleden,
Aankomend in een vredig kluizenaarsbos
Rustte zij en trok rondom zich als een mantel
De geest van geduldige mijmering en krachtig gebed.

Of dichtbij leeuwenrivier’s getaande manen
En bomen, die aanbaden op een biddende kust,
Gebaarde een overwelfde en tempelachtige sfeer’s serene rust
Haar haastige wielen om hun snelheid te verminderen.

In de plechtigheid van een ruimte, die leek op
Een denkvermogen, dat oeroude stilten herinnerde,
Waar machtige vergane stemmen roepen naar het hart
En de grote vrijheid van broedende zieners
Het lange stempel van hun zieltoneel had achtergelaten,
Wakker in oprechte dageraad of in maanbeschenen duisternis,
Neigde de dochter van de Vlam naar de stille aanraking,
Dronk in verstilde luister tussen stille oogleden
En voelde de verwantschap van de eeuwige kalmte.
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Maar de morgen brak aan in haar herinneren van haar queeste
En van de lage rustieke rustbank of mat stond zij op
En ging gedreven op haar onvoltooide pad
En volgde de voorbeschikte loop van haar leven
Als een verlangen, dat stille goden bevraagt
En dan, als een ster, overgaat naar een of ander Verder.
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Vandaar kwam zij in grote solitaire streken,
Waar de mens een voorbijganger was naar menselijke scenes
Of als enige in Natuur’s uitgestrektheid streefde om te leven
En om hulp riep naar bezielde onzichtbare Vermogens,
Overweldigd door de immensiteit van zijn wereld
En niet gewaar van zijn eigen oneindigheid.

De aarde vermenigvuldigde voor haar een veranderend voorhoofd
En riep haar met een verre en naamloze stem.

De bergen in hun kluizenaars-eenzaamheid,
De bossen met hun veelvuldige lied
Ontsloten voor haar de gemaskeerde goddelijkheid’s deuren.

Op dromende vlakten, een lome uitgestrektheid,
Het doodsbed van een bleke betoverde avond
Onder de glamour van een verzonken hemel,
Lag zij onverstoord als aan een tijdperk’s einde,
Of kruiste een gretige groep van opeengehoopte heuvels,
Die hun top verhieven om een schuilplaatsachtige hemel na te jagen,
Of reisde in een vreemd en leeg land,
Waar desolate toppen in een vreemde hemel bivakkeerden,
Stille wachters onder een dwalende maan,
Of dwaalde in een of ander eenzaam ontzaglijk woud,
Waar voor altijd de krekel’s roep weerklonk
Of volgde een lang, glinsterend kronkelig pad
Door velden en weilanden, gehuld in onbeweeglijk licht
Of bereikte de woeste schoonheid van een verlaten ruimte,
Waar nimmer een ploeg was gedreven, noch een kudde gegraasd had
En sluimerde op kale en dorstige zandvlakten
Tussen het ongetemde wildebeest nacht’s appèl.
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Nog altijd was de voorbeschikte queeste onvoltooid;
Nog steeds vond zij niet het ene voorbestemde gezicht,
Waar zij naar zocht midden tussen de zonen van de mensen.
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Een grandioze stilte omwikkelde de koninklijke dag:
De maanden hadden de hartstocht van de zon gevoed
En nu belaagde zijn brandende adem de aarde.

De tijgers hitten slopen door de bezwijmende aarde;
Alles werd opgelikt als door een slappe tong.

De lente-winden namen af; de hemel was gezet als brons.

EINDE VANCANTO VIER
Einde van Boek Vier
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