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In stille grensgebieden, grenzend aan sterfelijke’s vlakte,
Een wijde uitgestrektheid doorkruisend van briljante vrede,
Kwam Narad, de hemels wijze, uit het Paradijs,
Zingend door de ruime en luisterrijke lucht.
Aangetrokken door de gouden zomeraarde,
Die onder hem lag als een gloeiende bol,
Gekanteld op een tafel van de Goden,
Wentelend alsof rondgedraaid door een onzichtbare hand
Om de warmte en gloed te vangen van een kleine zon,
Ging hij over van de onsterfelijke’s gelukkige paden
Naar een wereld van zwoegen en zoeken en smart en hoop,
Naar deze kamers van zigzagspel van dood met leven.
Over een ontastbaar grensgebied van zielenruimte
Ging hij van het Denkvermogen naar materiële dingen
Midden tussen de uitvindingen van het onbewuste Zelf
En de werkingen van een slaapwandelende Kracht.
Onder hem cirkelend brandden myriaden zonnen:
Hij droeg de rimpelingen van de etherische zee;
Een oorspronkelijke Sfeer bracht de eerste vreugde van aanraking;
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Een geheime Geest nam zijn machtige ademteug,
Deze reusachtige wereld samentrekkend en uitdijend
In haar ontzaglijke loop door de Leegte;
De geheime macht van het scheppende Vuur
Toonde zijn drievoudige vermogen om te bouwen en te vormen,
Zijn oneindig kleine golfdeeltjes’ wevende dans,
Zijn nevelige eenheden, die basis zijn van vorm en massa,
De magische fundatie en patroon van de wereld,
Zijn straling, die uitbarst in het licht van de sterren;
Hij voelde een sap van leven, een sap van de dood;
Onderdompelend in de solide Materie’s dichte vereniging
En haar duistere eenheid van vormen,
Deelde hij in een stomme Geest’s identiteit.
Hij behield het kosmische Wezen bij zijn taak,
Zijn ogen maten de ruimten, peilden de diepten,
Zijn innerlijke blik de bewegingen van de Ziel,
Hij zag het eeuwige werk van de Goden,
En bekeek het leven van dier en mens.
Nu viel een verandering over de zanger’s stemming,
Een verrukking en een mededogen roerde zijn stem;
Hij zong niet langer van Licht, dat nimmer taant
En eenheid en zuivere eeuwigdurende zaligheid,
Hij bezong niet langer het onsterfelijke hart van de Liefde,
Zijn lied was een hymne van Onwetendheid en Lot.
Hij zong de naam van Vishnu en de geboorte
En vreugde en hartstocht van de mystieke wereld,
En hoe de sterren gemaakt werden en het leven begon
En de stomme regionen beroerd werden met de beroering van een Ziel.
Hij bezong het Onbewuste en haar verborgen zelf,
Haar omnipotente vermogen, die niet weet, wat hij doet,
Al-vormend zonder wil of gedachte of besef,
Haar blinde feilloze occulte mysterie,
En duisternis, die verlangt naar het eeuwige Licht,
En Liefde, die broedt binnen de schemerige afgrond
En het antwoord afwacht van het mensenhart,
En de dood, die klimt naar onsterfelijkheid.
Hij zong van de Waarheid, die roept vanuit Nacht’s blinde diepten
En de Moeder-Wijsheid, verborgen in Natuur’s borst
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En het Idee, dat werkt door haar sprakeloosheid
En het mirakel van haar transformerende handen,
Van leven, dat sluimert in de steen en zon
En Denkvermogen, subliminaal in geestloos leven,
En het bewustzijn, dat ontwaakt in beesten en mensen.
Hij zong van de Glorie en het wonder, dat nog geboren moeten worden,
Van de Godheid, die uiteindelijk zijn sluier afwerpt,
Van goddelijk gemaakte lichamen en zalig gemaakt leven,
Onsterfelijke lieflijkheid, die onsterfelijke macht omvat,
Hart, dat hart aanvoelt, gedachte, die direct gedachte ziet,
En de heerlijkheid, wanneer elke barrière valt,
En de gedaanteverandering en de extase.
En, terwijl hij zong, weenden de demonen van vreugde,
Omdat zij het einde zagen van hun lange verschrikkelijke taak
En de nederlaag, waarop zij vergeefs hoopten,
En de blijde bevrijding van de zelfgekozen doem
En de terugkeer in de Ene, waaruit zij kwamen.
Hij, die de Onsterfelijke’s zetels heeft veroverd,
Kwam omlaag naar mensen op aarde, de goddelijke Mens.
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Zoals een bliksemstraal schiet, viel er een glorie,
Naderend, totdat de verrukte ogen van de wijsgeer
Vanuit de lumineuze wolken keken en zijn aangezicht,
Vreemd getekend, een mooi masker van antieke vreugde,
Verschijnend in neergedaald licht, waar
Koning Aswapati’s paleis verrees tot in de winden
In Madra, omhoog bloeiend in delicate steen.
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Daar verwelkomde hem de wijze en de bedachtzame koning,
Aan zijn zijde een mooi wezen, gepassioneerd, wijs,
Hemelwaarts aspirerend als een offerande-vlam,
Vanuit haar aardse zetel door een lumineuze sfeer,
Met koninginne-gelaat, de menselijke moeder van Savitri.
Daar hielden zij, gedurende een uur onaangeraakt door aardse
belegering,
Op met het gewone leven en zorg en zaten
Neigend naar de hoge en ritmische stem,
Terwijl in zijn afgemeten zang de hemelse ziener
Sprak van het zwoegen van de mensen en waar
De goden naar streven op de aarde, en vreugde, die zich roert
Achter het wonder en het mysterie van pijn.
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Hij zong voor hen van het lotushart van liefde
Met al zijn duizend lichtende knoppen van waarheid,
Die in huivering slaapt, versluierd door klaarblijkelijke dingen.
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Het beeft bij elke aanraking, het tracht te ontwaken
En op een dag zal het een zaligvolle stem horen
En het zal bloeien in de tuin van de Echtgenote,
Wanneer zij wordt gepakt door haar ontdekte Heer.
Een machtige sidderende kronkeling van extase
Kroop door het diepe hart van het universum.
Uit haar Materie’s verdoving, haar denkvermogen’s dromen,
Ontwaakte zij, zij keek naar God’s ongesluierde gezicht.
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Juist, zoals hij zong en verrukking sloop door de aardetijd
En de hemelen aangreep, kwam met de roep van hoeven,
Alsof haar gezwinde hart haastte, Savitri;
Haar stralende voetstap glinsterde over de vloer.
Met een gelukkige verwondering in haar peilloze blik
Kwam zij, veranderd door de halo van haar liefde;
Haar ogen rijk met een stralende mist van vreugde,
Als een, die komt van een hemelse ambassade,
De trotse missie ontladend in haar hart,
Een, die de sanctie draagt van de goden
Voor haar liefde en zijn lumineuze eeuwigheid,
Stond zij voor haar vader’s machtige troon
En zag, gretig naar schoonheid op de ontdekte aarde,
Getransformeerd en nieuw in haar hart’s wonderlicht,
Als een roos van wonder, aanbiddend,
De vuurgetinte lieflijkheid van de zoon van de Hemel.
Hij wierp naar haar zijn uitgestrekte onsterfelijke blik;
Zijn innerlijke blik omhulde haar met zijn licht
En kennis terughoudend van zijn sterfelijke lippen,
Riep hij naar haar uit, “Wie is dit, die komt, de bruid,
De vlamgeborene, en rond haar verlichte hoofd
Hun lichten uitstortend, haar huwelijkse pralen,
Die vlammend om haar heen bewegen? Van welke groene glinster
Van bosplekken, terugtrekkend in bedauwde stilten
Of half geziene door de maan verraadde waterkanten
Brengt gij deze glorie van betoverde ogen?
De aarde heeft goud-getinte uitbreidingen, schaduwachtige heuvelen,
Die hun dromende fantoomhoofden kappen in de nacht
En, bewaakt in een kloosterlijke vreugde van de wouden,
Glooien afgeschermde oevers omlaag tot in gelukzaligheid,
Gegrepen door gebogen onophoudelijk smachtende handen
En de rimpel-passie van de opkijkende stroom:
Midden tussen koellippig gemurmel van zijn zuivere omarming
Verliezen zij hun zielen op bedden van bevend riet.
En al deze zijn mysterieuze tegenwoordigheden,
Waarin een of andere geest’s onsterfelijke zaligheid wordt gevoeld,
En zij verraden het aarde-geboren hart tot vreugde.
Daar hebt gij verwijld en als een wonder ondergaan onbekende ogen,
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Of hoorde een stem, die uw leven dwong
Om zijn verrukking te wringen door uw luisterende ziel?
Of, als mijn denken deze glinsterende aanblik kon vertrouwen,
Dan zou het zeggen, gij hebt niet gedronken van een aardse beker,
Doch stappend door azuren gordijnen van de middag,
Was gij omgeven op een magisch grensgebied
In helderdere landen dan menselijke ogen verdragen.
Bestormd door samendrommende stemmen van heerlijkheid
En gegrepen tussen een zonverlichte glamour van takken
In feeërieke wouden, omlaag geleid langs glanzende hellingen
Van Ghandaman, waar Apsara’s dwalen,
Hebben uw ledematen gedeeld in het spel, dat niemand heeft gezien,
En in goden-verblijfplaatsen hebben uw menselijke voetstappen
gezworven,
Uw sterfelijke boezem huiverde van goddelijke taal
En uw ziel beantwoordde aan een onbekend Woord.
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Welke voeten van goden, welke betoverende fluiten van de hemel
Hebben verheven melodieën rond getrild, van nabij en ver,
Naderend door de zachte en zwelgende sfeer,
Die gij, nog steeds verbaasd, hoort? Zij hebben uw stilte
Gevoed met een of andere rode, vreemd verrukte vrucht
En gij hebt schemerige maan-toppen betreden van zaligheid.
12

Openbaar, O gevleugelde met licht, vanwaar gij gevlogen zijt,
Helderkleurig haastend door de groen verstrengelde aarde,
Uw lichaam ritmisch met de roep van de lentevogel.
De lege rozen van uw handen zijn slechts vervuld
Van hun eigen schoonheid en de huivering
Van een herinnerde omhelzing, en in u gloeit
Een hemelse kruik, uw standvastige honinghart,
Opnieuw volvloeiend met een zoete en nectarachtige wijn.
Gij hebt niet gesproken met de koningen van pijn.
Leven’s gevaarlijke muziek klinkt nog in uw oor
In melodieën van ver, snel en groot, een Centaur’s lied,
Of zacht als water, klaterend tussen de heuvels,
Of machtig als een groot lied van vele winde.
Maan-helder verblijft gij in uw innerlijke zaligheid.
Gij komt gelijk een zilveren hert door de bossen
Van koraalrode bloemen en knoppen van gloeiende dromen
Of vlucht als een windgodin door bladeren,
Of dwaalt, O robijn-ogige en sneeuw-gevleugelde duif,
Zwevend door het struikgewas van uw zuivere verlangens
In de niet gewonde schoonheid van uw ziel.
Deze dingen zijn slechts beelden voor uw aarde,
Maar de waarste waarheid van dat, wat binnen u slaapt.
Want zodanig is uw geest, een zuster van de goden,
Uw aardse lichaam lieflijk voor de ogen
En gij zijt in vreugde verwant aan hemel’s zonen.
O gij, die zijt gekomen naar deze grote gevaarlijke wereld,
Nu alleen gezien door de pracht van uw dromen,
Waar liefde en schoonheid nauwelijks veilig kunnen leven,
Gijzelf een gevaarlijk groot wezen,
Een ziel alleen in een gouden huis van denken,
Leefde ommuurd door de veiligheid van uw dromen.
Op hoogten van geluk, die doem laten slapen,
Dat onzichtbaar jaagt op de onbewuste levens van mensen,
Als uw hart ingesloten kon leven in het ideaal's goud,
Kon zo hoog, zo gelukkig uw ontwaken zijn!
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Wanneer voor altijd doem achtergelaten kon worden om te slapen! “
Hij sprak, maar weerhield zijn kennis van woorden.
Zoals een wolk speelt met de bliksem’s levendige lach,
Maar nog steeds de donder terughoudt in zijn hart,
Liet hij alleen heldere beelden ontsnappen.
Zijn spraak als glinsterende muziek versluierde zijn gedachten;
Zoals een bries de heldere zomerlucht vleit,
Meedogend voor stervelingen, sprak het alleen tot hen
Van levende schoonheid en tegenwoordig geluk:
Hij verborg de rest in zijn alwetende geest.
Voor degenen, die luisterden naar zijn hemelse stem
Leek de sluier, die hemel’s mededogen werpt over toekomstige pijn,
De Onsterfelijke’s sanctie van eindeloze vreugde.
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Maar Aswapati antwoordde aan de ziener;
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Zijn luisterende geest had het dubieuze slot bemerkt,
Een omineuze schaduw gevoeld achter de woorden,
Maar kalm als een, die altijd gezeten is tegenover het Lot,
Hier tussen de gevaarlijke contouren van het aarde’s leven,
Beantwoordde hij bedekte gedachte met behoedzame spraak:
“O onsterfelijke wijze, die alle dingen hier weet,
Als ik kon lezen bij de straal van mijn eigen wens
Door het gekerfde schild van symbolische beelden,
Die gij geworpen hebt voor uw hemelse geest,
Kon ik wellicht de schreden zien van een jong godgelijk leven,
Dat in geluk begint met stralende ogen op aarde;
Tussen het Onkenbare en het Ongeziene
Geboren op de grenzen van twee wonderwerelden,
Ontvlamt het symbolen van het oneindige
En leeft in een groot licht van inwendige zonnen.
Want het heeft de tovenaarszegels gelezen en gebroken;
Het heeft gedronken van Onsterfelijke’s bronnen van vreugde,
Het heeft gekeken voorbij de juwelen tralies van de hemel,
Het is de aspirerende Heimelijkheid binnengegaan,
Het ziet voorbij gewone aardse dingen
En communiceert met de Vermogens, die de werelden bouwen,
Tot door de stralende poorten en de mystieke straten
Van de stad van lapis lazuli en parelmoer
Trotse daden naar voren treden, een gelid en opmars van de goden.
Ofschoon in pauzes van ons menselijke leven
De aarde voor de mens enige korte en volmaakte uren bewaart,
Wanneer de veranderlijke tred van de Tijd
Het eeuwige moment kan lijken, waarin de onsterfelijken leven,
Is niettemin de aanraking zeldzaam op de sterfelijke’s wereld:
En lichaam en ziel wordt hier bijna niet geboren
In het onstuimige moeizame bewegen van de sterren,
Wiens leven de paradijselijke toon kan behouden,
Hun ritme de veeltonige melodie herhalen,
Die onvermoeibaar bonst door de verrukkelijke lucht,
Gevangen in het lied, dat de ledematen van de Apsara beheerst,
Wanneer zij glanzend zweeft als een wolk van licht,
Een golf van vreugde op hemel’s maanstenen vloer.
Behoudt dit beeld, geworpen door licht en liefde,
Een stanza van de gloed van de goden,
Volmaakt gerijmd, een verzuilde rimpeling van goud!
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Haar lichaam, gelijk een tot gevulde kruik van heerlijkheid,
Gevormd in een pracht van goudkleurig brons,
Alsof om aarde’s waarheid te bevatten van verborgen zaligheid.
Droom-geschapen verlichte spiegels zijn haar ogen,
Subtiel omhuld door een sluimerende rand van git,
Die hemel’s reflecties behouden in hun diepten.
Gelijk zij is in haar lichaam, zo is zij vanbinnen.
Hemel’s luisterrijke ochtenden keren glorieus weer,
Zoals druppels van vuur op een zilveren bladzijde
In haar jonge geest nog onaangeraakt door tranen.
Alle mooie dingen lijken eeuwig en nieuw
Voor de maagdelijke verwondering in haar kristallen ziel.
Het onveranderlijke blauw openbaart zijn ruimtelijke gedachte;
Wonderbaarlijk zweeft de maan verder door verwonderende hemelen;
Aarde’s bloemen ontluiken en lachen naar tijd en dood;
De betoverde mutaties van het betoverde leven
Snellen als heldere kinderen langs de glimlachende uren.
Als alleen deze vreugde kon duren, noch pijn
Zijn bronzen noot kon werpen in haar ritmische dagen!
Behoud haar, zanger met de vooruitwetende blik,
En laat uw zegening zingen, dat dit schone kind
De nectar zal schenken van een leven zonder smart
Rondom haar vanuit een lucide hart van liefde,
Met haar zaligheid de vermoeide borst van de aarde helen
En gelukzaligheid werpen als een gelukkige hinderlaag.
Zoals de grote en gouden overvloedige boom groeit,
Bloesemend bij Alacananda’s murmelende golven,
Waar met bekoorde spoed de wateren stromen,
Lispelend en kabbelend naar de pracht van de morgen
En zich met lyrisch gelach vastklampt om de knieën
Van hemel’s dochters, druipend van magische regen,
Parel-helder van maan-gouden ledematen en wolken van haar,
Zo zijn haar dageraden als met juwelen bladeren van licht,
Zo werpt zij haar gelukzaligheid over mensen.
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Als een vlam van stralend geluk werd zij geboren
En zeker zal die vlam de aarde laten ontbranden:
Doem zal haar zeker voorbij zien gaan en geen woord zeggen!
Maar te vaak laat de zorgeloze Moeder hier
Haar gekozenen in de afgunstige handen van het Lot:
De harp van God valt stil, haar roep om zaligheid
Faalt ontmoedigd tussen aarde’s ongelukkige geluiden;
De snaren van de sirene Extase roepen hier niet
Of worden spoedig tot zwijgen gebracht in het menselijke hart.
Smart’s liederen hebben we genoeg: bidt, dat eens
Haar blije en zorgeloze dagen hier de hemel zullen brengen.
Of moet het vuur altijd de groten van ziel beproeven?
Langs de vreselijke heirbaan van de Goden,
Gewapend met liefde en trouw en geheiligde vreugde,
Liet eens een reiziger naar het Eeuwige’s huis
Heelhuids een sterfelijk leven passeren.“
Doch Narad antwoordde niet; stil zat hij,
Wetend, dat woorden vergeefs zijn en dat het Lot meester is.
Hij keek in het ongeziene met ziende ogen,
Dan, spelend met de onsterfelijke’s onwetendheid,
Als een, die niet weet, riep hij twijfelend uit:
“Op welke verheven missie gingen haar gehaaste wielen?
Vanwaar kwam zij met deze glorie in haar hart
En het Paradijs zichtbaar gemaakt in haar ogen?
Welke plotseling God werd ontmoet, welk allerhoogst gezicht? “
Tot wie de koning, “De rode asoca zag
Haar verdergaan, die haar nu ziet wederkeren.
Opgerezen in een lucht van een vlammende dageraad,
Als een heldere vogel, moe van haar eenzame tak,
Om haar eigen heer te vinden, aangezien hij voor haar
Hier op aarde nog niet gekomen was, zwierf deze lieflijkheid uit,
Haar weg klievend met de slag van haar snelle vleugels.
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Geleid door de verre roep reeg haar vage gezwinde vlucht
De zomermorgens en de zonverlichte landen aaneen.
De gelukkige rest bewaren haar beladen wimpers
En deze betoverde wakende lippen houden met schatten stil.
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Een maagd, die vervolmaakt komt door vreugde,
Maakt de naam bekend, die uw gehaaste hartslagen leerden.
Wie hebt gij gekozen, koninklijkst onder de mensen?“
En Savitri antwoordde met haar gedempte kalme stem,
Als een, die spreekt beneden de ogen van het Lot:
“Vader en koning, ik heb uw wil volbracht.
Een, die ik zocht, heb ik gevonden in verre landen;
Ik heb mijn hart gehoorzaamd, ik heb haar roep gehoord.
Op de grenzen van een dromende wildernis,
Tussen Shalwa’s gigantische heuvelen en broedende wouden,
Verblijft Dyumatsena in zijn met riet bedekte hermitage,
Blind, verbannen, verstoten, eens een machtige koning.
De zoon van Dyumatsena, Satyavan,
Heb ik ontmoet bij de wilde woud’s eenzame zoom.
Mijn vader, ik heb gekozen. Dit is geschied.“
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Verbaasd zaten allen enige tijd stil.
Toen keek Aswapati naar binnen en zag
Een zware schaduw zweven boven de naam,
Achtervolgd door een plotseling en ontzagwekkend licht;
Hij keek in zijn dochter’s ogen en sprak:
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“Gij hebt goed gedaan en ik stem in met uw keuze.
Als dit alles is, dan is alles zeker goed;
Is er meer, dan kan alles nog steeds goed zijn.
Of het nu goed of kwaad lijkt in mensen’s ogen,
Slechts voor het goede kan de verborgen Wil werken.
Onze bestemming is in dubbele termen geschreven:
Door Natuur’s tegenstellingen komen wij dichterbij God;
Vanuit de duisternis groeien wij nog steeds naar licht.
De dood is onze weg naar onsterfelijkheid.
‘O wee, O wee‘, roepen de wereld’s verloren stemmen,
Toch zegeviert uiteindelijk het eeuwige Goede.“
Dan zou de wijze hebben kunnen spreken, maar de koning
Brak haastig uit en hield het gevaarlijke woord:
“O zanger van de uiterste extase,
Geef geen gevaarlijke visie aan de blinde,
Omdat u door geboorterecht helder hebt gezien.
Leg aan de sterfelijke’s bevende borst
De ijzingwekkende beproeving op, die voorkennis brengt;
Eis nu niet de Godheid in onze daden.
Hier zijn geen gelukkige toppen, waar de hemelnimfen dolen
Of Coila’s of Vaicuntha’s sterachtige trap:
Abrupte, gekartelde heuvels, die alleen machtigen beklimmen,
Zijn hier, waar weinigen ook maar durven denken zich te verheffen;
Verre stemmen roepen omlaag van duizelingwekkende rotsen,
Koud, glad, steil als een afgrond zijn de paden.
Te hard zijn de goden voor mensen’s kwetsbare ras;
In hun grote hemelen verblijven zij van het Lot vrijgesteld
En zij vergeten de gewonde voeten van de mens,
Zijn ledematen, die het begeven onder de zweepslagen van smart,
Zijn hart, dat de tred hoort van tijd en dood.
De toekomst’s weg is verborgen voor het sterfelijke zicht;
Hij beweegt naar een versluierd en verborgen gezicht.
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Eén stap te verlichten is alles, wat hij kan hopen
En hij vraagt alleen een beetje sterkte
Om het hoofd te bieden aan het raadsel van zijn verhulde lot.
Opgewacht door een vage en half geziene macht,
Gewaar van het gevaar voor zijn onzekere uren
Bewaakt hij zijn flakkerende hunkeringen voor haar adem;
Hij voelt niet, wanneer rondom hem de vreselijke vingers sluiten
In de greep, waaraan niemand ontsnappen kan.
Wanneer gij haar greep niet kan losmaken, spreek dan alleen.
Wellicht is er een ontsnapping mogelijk uit de ijzeren strop:
Misschien bedriegt ons denkvermogen ons met zijn woorden
En geeft de naam van doem aan onze eigen keuze;
Misschien is de blindheid van onze wil het Lot.“
Hij sprak en Narad antwoordde de koning niet.
Maar nu verhief de koningin verontrust haar stem:
“O ziener, uw heldere aankomst werd gekozen
Voor dit verheven ogenblik van een gelukkig leven;
Laat dan de goedgunstige taal van smarteloze sferen
De vreugdevolle vereniging bevestigen van twee sterren
En vreugde bekrachtigen met uw hemelse stem.
Betrek hierbij niet het gevaar van onze gedachten,
Laat onze woorden niet de doem scheppen, die zij vrezen.
Hier is geen oorzaak voor vrees, geen kans op smart
Om haar omineuze hoofd te verheffen en naar liefde te staren.
Eén enkele geest in een menigte,
Gelukkig is Satyavan onder aardse mensen,
Die Savitri gekozen heeft als haar metgezel,
En fortuinlijk de bos hermitage,
Waar mijn Savitri, haar paleis en rijkdommen en een troon verlatend,
Zal verblijven en de hemel zal brengen.
Laat dan uw zegen de onsterfelijke’s zegel zetten
Op deze heldere leven’s onbevlekte gelukzaligheid,
De omineuze Schaduw verdrijven van hun dagen.
Te zwaar valt er een schaduw op mensen’s hart;
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Het durft niet gelukkig te zijn op aarde,
Het vreest de tegenslag, die te levendige vreugdes achtervolgt,
De ongeziene gesel in de Lot’s uitgestrekte hand,
Het gevaar, dat schuilt in fortuin’s trotse extremen,
Een spot in leven’s toegeeflijke glimlach,
En beeft bij de lach van de goden.
Of als er ongezien een panter-doem ineengedoken wacht,
Als vleugels van Kwaad broeden boven dat huis,
Spreek dan ook, opdat wij ons kunnen afwenden
En onze levens kunnen redden van het gevaar van een dwalende doem
En toevallige verwikkelingen van een vreemdsoortige bestemming.“
En Narad gaf langzaam antwoord aan de koningin:
“Welke hulp schuilt er in vooruitzien voor de gedrevene?
Veilige deuren gaan roepend open, de verdoemden gaan verder.
Een toekomstige kennis is een toegevoegde pijn,
Een kwellende last en een vruchteloos licht
Op de enorme scene, die Lot gebouwd heeft.
De eeuwige dichter, het universele Denkvermogen,
Heeft elke regel neergeschreven van zijn keizerlijk bedrijf;
Onzichtbaar schrijden de gigantische acteurs
En de mens leeft als een of andere geheime speler’s masker.
Hij weet zelfs niet, wat zijn lippen zullen spreken.
Want een mysterieus Vermogen dwingt zijn stappen
En het leven is sterker dan zijn bevende ziel.
Niemand kan weigeren, wat de onbuigzame Kracht van hem eist:
Haar ogen zijn gevestigd op haar machtige doel;
Geen smeekbede of gebed kan haar afleiden van haar pad.
Zij is als een pijl gesprongen van de boog van God.“
Zijn woorden waren van hun, die niet gedwongen leven tot verdriet
En met kalmte de slingerende wielen van het leven helpen
En de lange rusteloosheid van vergankelijke dingen
En beproeving en hartstocht van de roerige wereld.
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Alsof haar eigen boezem werd doorstoken, zag de moeder,
Het oeroude menselijke vonnis haar kind treffen,
Hoe haar lieflijkheid, die een ander lot verdiende,
Slechts een groter aandeel gegeven werd van tranen.
Strevend naar de natuur van de goden,
Een ondoordringbaar gewapend denkvermogen, gepantserd in machtige
gedachten,
Een wil, geheel gelegen achter wijsheid ‘s schild,
Ofschoon zij tot stille hemelen van kennis gerezen was,
Ofschoon kalm en wijs en Aswapati’s koningin,
Was zij nog altijd menselijk en opende haar deuren naar verdriet;
De steen-ogige ongerechtigheid beschuldigde zij
Van de marmeren godheid van de onwrikbare Wet,
Noch zocht zij de sterkte, die extreme tegenspoed brengt
Voor levens, die rechtop staan en het hoofd bieden aan de WereldMacht:
Haar hart ging in beroep tegen de onpartijdige rechter,
Schatte met perversiteit de onpersoonlijke Ene.
Haar kalme geest riep zij niet om hulp,
Maar als een gewoon mens onder zijn last
Zwak wordt en zijn pijn ademt met onwetende woorden,
Zo beschuldigt zij nu wereld’s ongevoelige wil:
“Welke sluipende doem is over haar pad gekropen,
Tevoorschijn komend uit het donkere woud’s naargeestige hart,
Welk kwaadaardig iets stond glimlachend langs de weg
En droeg de schoonheid van de Shalwa jongen?
Misschien kwam hij als vijand uit haar verleden,
Gewapend met verborgen kracht van oeroud onrecht,
Hijzelf onwetend, en greep haar onbekende.
Hier ontmoeten ons vreselijk verweven liefde en haat,
Als blinde zwervers te midden van de gevaren van de Tijd.
Onze dagen zijn de verbindingen van een desastreuze ketting,
Noodzakelijkheid wreekt onachtzame stappen;
Oude wreedheden komen onherkend terug,
De goden maken gebruik van onze vergeten daden,
Toch werd geheel vergeefs de bittere wet gemaakt.
Onze eigen denkvermogens zijn de rechtvaardigers van de doem.
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Want wij hebben niets geleerd, maar herhalen nog
Het volslagen misbruik van onze eigen en andermans ziel.
Er zijn duistere alchemieën van het menselijke hart
En van zijn etherische element gevallen
Verduistert liefde zich tot de geest van de lagere goden.
De vreselijke engel, toornig over zijn kwetsend zoete vreugden,
Die hij nog niet los kan laten,
Is meedogenloos voor de ziel, die zijn blik ontwapend heeft,
Hij zoekt met zijn eigen kwellingen zijn huiverende prooi,
Ons dwingend om ons bekoord aan zijn greep te klampen,
Alsof verliefd op onze eigen zielenstrijd.
Dit is één schrijnende misère in de wereld,
En smart heeft andere lasso’s voor ons leven.
Onze sympathieën worden onze folteraars.
Ik heb sterkte om mijn eigen straf te dragen,
Wetend, dat het juist is, maar op deze aarde verward,
Getroffen met het leed van gekwelde en hulpeloze dingen,
Wordt het vaak te zwak om andere lijdende ogen te ontmoeten.
Wij zijn niet als de goden, die geen smart kennen
En onaangedaan kijken naar een lijdende wereld,
Kalm blikken zij neer op de kleine menselijke scene
En de kortstondige hartstocht, die sterfelijke harten kruist.
Een oeroud verhaal van rampspoed kan ons nog steeds aangrijpen,
Wij houden de pijn van de borsten, die niet meer ademen,
Wij zijn geschokt bij het zicht van menselijke pijn
En delen de misères, die anderen voelen.
De onze zijn niet de passieloze oogleden, die niet kunnen verouderen.
Hemel’s onbewogenheid is te zwaar voor ons:
Onze eigen tragedies zijn niet genoeg voor ons,
Alle pathos en al het lijden maken wij het onze;
We hebben een verdriet om een grootheid, die heengegaan is
En voelen de aanraking van tranen in sterfelijke dingen.
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Zelfs een vreemde’s smart verscheurt mijn hart
En dit, O Narad, is mijn welbeminde kind.
Verberg onze doem niet voor ons, wanneer doem de onze is.
Dit is het ergste, een onbekend gezicht van het Lot,
Een omineuze verschrikking, stom, meer gevoeld dan gezien,
Op de dag achter onze zetel, s'nachts achter ons bed,
Een Noodlot, dat zich verschuilt in de schaduw van onze harten,
De kwelling van het ongeziene, dat wacht om toe te slaan.
Te weten is het beste, hoe moeilijk ook om te dragen.“
Toen riep de wijze uit, het moeder’s hart doorstekend,
De wil van Savitri dwingend zich te stalen,
Zijn woorden ontspanden een veer van het kosmische Lot.
De grote Goden gebruiken de pijn van menselijke harten
Als een scherpe bijl om hun kosmische weg te houwen:
Zij verspillen kwistig mensen’s bloed en tranen
Voor een moment’s doeleinde in hun lotsgebonden werk.
Dit kosmische Natuur’s evenwicht is niet het onze,
Noch het mystieke aandeel van haar behoefte en gebruik.
Een enkel woord maakt uitgestrekte werkingen vrij;
Een terloopse daad bepaalt wereld’s lot.
Zo zette hij nu bestemming in gang op dat uur.
“De waarheid hebt gij geclaimd; ik geef u de waarheid.
Een wonder van de ontmoetende aarde en hemelen
Is hij, die Savitri gekozen heeft onder de mensen,
Zijn gedaante is de voorhoede van de opmars van de Natuur,
Zijn enkele wezen overtreft de werken van de Tijd.
Heerlijk is de ziel van Satyavan,
Een saffieren snede van de slaap van de hemel,
Een straal vanuit het hartstochtelijke Oneindige,
Een stilte, ontwakend tot een hymne van vreugde.
Een goddelijkheid en koninklijkheid omgordt zijn voorhoofd;
Zijn ogen bewaren een herinnering aan een wereld van zaligheid.
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Zo helder als een eenzame maan aan de hemel,
Teer als de lieflijke bloemknop, die de lente verlangt,
Zuiver als een stroom, die stille oevers kust,
Neemt hij met heldere verrassing zintuig en geest.
Als een levend knooppunt van het gouden Paradijs,
Als een blauwe Immensiteit neigt hij naar de verlangende wereld,
Tijds vreugde, ontleend aan de eeuwigheid,
Een ster van pracht of een roos van zaligheid.
In hem balanceren ziel en Natuur, gelijkwaardige Persoonlijkheden,
En versmelten in een wijde harmonie.
De Gelukkigen in hun heldere ether hebben geen hart,
Lieflijker en waarachtiger dan dit van sterfelijke makelij,
Dat alle vreugde neemt als wereld’s ingeboren gift
En aan allen vreugde geeft als wereld’s natuurlijke recht.
Zijn spraak draagt een licht van innerlijke waarheid,
En een grootogige vereniging met het Vermogen
Heeft in gewone dingen zijn denkvermogen sluierloos gemaakt,
Een ziener in aardevormen van gewaadloze goddelijkheid.
Een kalme breedte van windstille en stille hemel,
Die de wereld gadeslaat als een denkvermogen van ongepeild denken,
Een stille ruimte, mijmerend en helder,
Door de morgen tot vreugde ontdekt,
Een groene wirwar van bomen op een gelukkige heuvel,
Gemaakt tot een murmelend nest van zuidelijke winden,
Dit zijn zijn beelden en parallellen,
Zijn verwanten in schoonheid en in diepte zijn gelijken.
Een wil tot klimmen verheft een heerlijkheid om te leven,
Hemel’s hoogte metgezel van aardeschoonheid’s betovering,
Een inspiratie voor de onsterfelijke’s sfeer,
Gelegen in de schoot van sterfelijke extase.
Zijn lieflijkheid en vreugde trekken alle harten aan
Om te leven met de zijne in een blije pachttermijn,
Zijn sterkte is als een toren, gebouwd om naar de hemel te reiken,
Een godheid, gehouwen uit de stenen van het leven.
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O verlies, indien de dood in de elementen,
Waarvan zijn gracieuze omhulsel werd geschapen,
Deze vaas zou breken, alvorens het zijn heerlijkheid kon ademen,
Alsof de aarde niet te lang van de hemel een zo uitzonderlijke schat
Kon weghouden, uitgeleend door de goden,
Een wezen, zo zeldzaam, van een zodanige goddelijke makelij!
Na een kort jaar, wanneer dit heldere uur terugvliegt,
En zorgeloos neerstrijkt op een tak van de Tijd,
Eindigt deze soevereine glorie, die de hemel aan de aarde gegeven
heeft,
Deze luister verdwijnt van het sterfelijke gewelf:
Hemel’s grootheid kwam, maar was te groot om te blijven.
Twaalf snel-gevleugelde maanden zijn gegeven aan hem en haar;
Wanneer deze dag weerkeert, moet Satyavan sterven. “
Als een heldere en naakte bliksemschicht viel het vonnis.
Maar de koningin riep uit: “Vergeefs kan dan hemel’s genade zijn!
De Hemel drijft de spot met ons door de schittering van haar geschenken,
Want de Dood is een schenker van de wijn
Van te korte vreugde, hooggehouden aan sterfelijke lippen
Voor een gepassioneerd moment door zorgeloze goden.
Maar ik verwerp de genade en de bespotting.
Vertrek uw wagen bestijgend, O Savitri,
En reis nogmaals door de bevolkte landen.
Helaas boog in de groene blijheid van de wouden
Uw hart zich naar een misleidende roep.
Kies nog eens en verlaat dit verdoemde hoofd,
De Dood is de hovenier van deze wonderboom;
Liefde’s lieflijkheid slaapt in zijn bleke marmeren hand.
Verder gaand langs een honingrijke, maar gesloten weg
Zou een weinig vreugde een bitter einde kopen.
Bepleit uw keuze niet, want de dood maakte het vergeefs.
Uw jeugd en uitstraling werden niet geboren om te rusten
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In een lege kist, achtergelaten op zorgeloze grond;
Een minder zeldzame keuze kan een gelukkiger lot oproepen.“
Maar Savitri antwoordde uit haar opstandige hart,
Haar stem was kalm, haar gezicht onbeweeglijk als staal;
“Mijn hart heeft eens gekozen en kiest niet weer.
Het woord, dat ik gesproken heb, kan nooit worden gewist,
Het staat geschreven in het aantekenboek van God.
De eens gestamelde waarheid, uit aarde’s sfeer gewist,
Door het denkvermogen vergeten, klinkt voor altijd
Onsterfelijk in de herinnering van de Tijd.
Slechts eenmaal vallen de dobbelstenen, geworpen door de hand
Van het Lot in een eeuwig moment van de goden.
Mijn hart heeft zijn trouw aan Satyavan verzegeld:
Haar signatuur kan ongunstig Lot niet uitwissen,
Haar zegel kan niet door Lot, noch Dood, noch Tijd opgelost worden.
Zullen diegenen scheiden, die één wezen geworden zijn vanbinnen?
Dood’s grip kan onze lichamen breken, niet onze ziel;
Als de dood hem wegneemt, zal ik ook weten, hoe te sterven.
Laat het Lot met mij doen, wat zij wil of kan;
Ik ben sterker dan de dood en groter dan mijn lot;
Mijn liefde zal de wereld overleven, de doem valt van mij af,
Hulpeloos tegen mijn onsterfelijkheid.
Lot’s wet mag veranderen, maar niet mijn geest’s wil.“
Met een onbuigzame wil goot zij haar woorden als brons.
Maar in het koningin’s denkvermogen, dat luisterde naar haar woord,
Klonk het als een stem van een zelfgekozen Doem,
Die elke vorm van ontsnapping ontkende.
Aan haar eigen wanhoop gaf de moeder antwoord;
Zij riep als een, die in haar zware hart
Werkt onder het snikken van haar hoop
Om een toon van hulp te wekken van bedroefder snaren:
“O kind, in de grootsheid van uw ziel,
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Die op de grens woont van een grotere wereld
En door uw bovenmenselijke gedachten verblind,
Verleent gij eeuwigheid aan een sterfelijke hoop.
Wie is hier op deze veranderbare en onwetende aarde
De minnaar en wie is de vriend?
Alles gaat hier voorbij, niets blijft gelijk.
Niemand is voor wie dan ook op deze vergankelijke globe.
Hij, die gij nu bemint, kwam als vreemde
En zal naar een verre onbekendheid vertrekken:
In zijn moment’s deel, eens gespeeld op leven’s toneel,
Dat hem enige tijd gegeven was van vanbinnen,
Beweegt hij naar andere scenes en andere spelers,
En lacht en huilt tussen nieuwe, onbekende gezichten.
Het lichaam, dat gij hebt liefgehad, is weggeworpen
Tussen de ruwe onveranderlijke substantie van werelden
Naar de onaangedane machtige Natuur en wordt
Ruwe materie voor de vreugde van ander’s leven,
Maar voor de zielen, op het wiel van God,
Dat voor altijd draait, komen zij aan en gaan,
Gehuwd en gescheiden in de magische ronde
Van de grote Danser van de grenzeloze dans.
Onze emoties zijn slechts hoge en stervende tonen
Van zijn wilde muziek, onweerstaanbaar veranderd,
Door het gepassioneerde bewegen van een zoekend Hart
In de wisselvallige verbindingen van uur met uur
Om hemel’s verre antwoordende lied omlaag te roepen.
Smeken om een onbegrepen zaligheid is alles, wat wij wagen;
Eenmaal begrepen verliezen wij het hemelse muziek’s besef;
Te nabij is de ritmische smeekbede gevlucht of heeft gefaald;
Elke lieflijkheid is hier een verbijsterend symbool.
De liefde sterft, voordat de beminde in onze borst is:
Onze vreugdes zijn parfums in een breekbare vaas.
O, welk wrak is dit op Tijds zee
Om leven’s zeilen te spreiden voor orkaanverlangen
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En het ongeziene hart tot loods te benoemen!
O kind, wilt gij de autocratie van de onbestemde Titaan’s stemming
Verkondigen, wilt gij die dan volgen
Tegen de Wet, die de eeuwige wil is,
Voor wie zijn eigen vurige wil de enige wet is
In een wereld, waar geen Waarheid is, noch Licht, nog God?
Alleen goden kunnen spreken, wat gij nu spreekt.
Gij, die menselijk zijt, denkt niet als een god.
Aan de mens, beneden God, boven het beest,
Is de kalme rede gegeven als zijn gids;
Hij wordt niet gedreven door een onbezonnen wil,
Zoals de daden zijn van vogel en beest;
Hij wordt niet bewogen door een strenge Noodzakelijkheid,
Zoals de doelloze beweging van onbewuste dingen.
De furieuze opmars van de reus en de Titaan
Klimt om het koninkrijk van de goden in bezit te nemen
Of zeilt langs de demonische grootsheden van de Hel;
In de niet reflecterende passie van het hart
Slaan zij hun levens stuk tegen de eeuwige Wet
En vallen en breken onder hun eigen gewelddadige gewicht:
Het middelste pad is gemaakt voor de denkende mens.
Zijn stappen te kiezen bij rede’s waakzame licht,
Zijn pad te kiezen onder de vele paden
Is hem gegeven, voor elk zijn moeilijk doel
Gehouwen uit oneindige mogelijkheid.
Verlaat uw doel niet om een mooi gezicht te volgen.
Alleen, wanneer gij boven uw denkvermogen ben uitgeklommen
En leeft in de kalme uitgestrektheid van de Ene,
Kan liefde eeuwig zijn in de eeuwige Zaligheid
En goddelijke liefde de menselijke band vervangen.
Er is een verborgen wet, een sobere kracht:
Het gebiedt u om uw onsterfelijke geest te sterken;
Het biedt zijn zware heilzaamheden aan
Van werk en denken en afgemeten ernstige heerlijkheid
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Als stappen om te klimmen naar God’s verre geheime hoogten.
Dan is ons leven een kalme pelgrimage,
Elk jaar een mijl op de hemelse Weg
En elke dageraad opent naar een ruimer Licht.
Uw daden zijn uw helpers, elke gebeurtenis een teken,
Waken en slaap zijn gelegenheden,
Aan u gegeven door een onsterfelijk Vermogen.
Zo kunt gij uw zuivere onoverwonnen geest verheffen,
Totdat hij, naar de hemel gespreid in een wijde vesper-kalmte,
Onaangedaan en zachtmoedig als de lucht,
Geleidelijk groter wordt naar een tijdloze vrede.“
Maar Savitri antwoordde met standvastige ogen:
“Mijn wil is deel van de eeuwige Wil,
Mijn lot is wat mijn geest’s sterkte kan maken;
Mijn lot is wat mijn geest’s sterkte kan dragen;
Mijn sterkte is niet die van de Titaan; het is die van God.
Ik heb mijn blije werkelijkheid ontdekt
Voorbij mijn lichaam in een ander wezen:
Ik heb de diepe onveranderlijke ziel van liefde gevonden.
Hoe zal ik dan een eenzaam goed verlangen,
Of, terwijl ik aspireer naar een witte vacante vrede,
De eindeloze hoop slachten, die mijn ziel vooruit liet springen
Vanuit zijn oneindige eenzaamheid en slaap?
Mijn geest heeft even gekeken naar de glorie, waarvoor hij kwam,
De slagen van een onmetelijk hart in het vlam van de dingen,
Mijn eeuwigheid omvat door zijn eeuwigheid
En, onvermoeibaar van de zoete afgronden van de Tijd,
De diepe mogelijkheid altijd om lief te hebben.
Dit, dit is de eerste, de laatste vreugde en voor zijn hartenklop
Zijn de rijkdommen van een duizend fortuinlijke jaren armoede.
Dood en smart zijn niets voor mij
Of gewone levens en gelukkige dagen.
En wat zijn voor mij de gewone zielen van mensen
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Of ogen en lippen, als die niet van Satyavan zijn?
Ik heb geen behoefte om mij te terug te trekken uit zijn armen
En het ontdekte paradijs van zijn liefde
En te reizen naar een stille oneindigheid.
Alleen nu koester ik voor mijn ziel in Satyavan,
De kostbare gelegenheid van mijn geboorte,
In zonlicht en een droom van smaragden wegen
Zal ik met hem wandelen als goden in het Paradijs.
Wanneer voor een jaar, dan is dat jaar mijn hele leven.
En toch weet ik, dat dit niet mijn hele lot is
Om alleen te leven en even lief te hebben en te sterven.
Want nu weet ik, waarom mijn geest op aarde kwam
En wie ik ben en wie hij is, die ik liefheb.
Ik heb naar hem gekeken vanuit mijn onsterfelijke Zelf,
Ik heb god zien glimlachen naar mij in Satyavan;
Ik heb het eeuwige gezien in een menselijk gezicht.”
Toen kon niemand antwoord geven op haar woorden.
Stil zaten zij en keken in de ogen van het Lot.

EINDE VAN CANTO EEN
Aangetrokken door de gouden zomeraarde,
Die onder hem lag als een gloeiende bol,
Gekanteld op een tafel van de Goden,
Wentelend alsof rondgedraaid door een onzichtbare hand
Om de warmte en gloed te vangen van een kleine zon,
Ging hij over van de onsterfelijke’s gelukkige paden
Naar een wereld van zwoegen en zoeken en smart en hoop,
Naar deze kamers van zigzagspel van dood met leven.
Over een ontastbaar grensgebied van zielenruimte
Ging hij van het Denkvermogen naar materiële dingen
Midden tussen de uitvindingen van het onbewuste Zelf
En de werkingen van een slaapwandelende Kracht.
Onder hem cirkelend brandden myriaden zonnen:
Hij droeg de rimpelingen van de etherische zee;
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Een oorspronkelijke Sfeer bracht de eerste vreugde van aanraking;
Een geheime Geest nam zijn machtige ademteug,
Deze reusachtige wereld samentrekkend en uitdijend
In haar ontzaglijke loop door de Leegte;
De geheime macht van het scheppende Vuur
Toonde zijn drievoudige vermogen om te bouwen en te vormen,
Zijn oneindig kleine golfdeeltjes’ wevende dans,
Zijn nevelige eenheden, die basis zijn van vorm en massa,
De magische fundatie en patroon van de wereld,
Zijn straling, die uitbarst in het licht van de sterren;
Hij voelde een sap van leven, een sap van de dood;
Onderdompelend in de solide Materie’s dichte vereniging
En haar duistere eenheid van vormen,
Deelde hij in een stomme Geest’s identiteit.
Hij behield het kosmische Wezen bij zijn taak,
Zijn ogen maten de ruimten, peilden de diepten,
Zijn innerlijke blik de bewegingen van de Ziel,
Hij zag het eeuwige werk van de Goden,
En bekeek het leven van dier en mens.
Nu viel een verandering over de zanger’s stemming,
Een verrukking en een mededogen roerde zijn stem;
Hij zong niet langer van Licht, dat nimmer taant
En eenheid en zuivere eeuwigdurende zaligheid,
Hij bezong niet langer het onsterfelijke hart van de Liefde,
Zijn lied was een hymne van Onwetendheid en Lot.
Hij zong de naam van Vishnu en de geboorte
En vreugde en hartstocht van de mystieke wereld,
En hoe de sterren gemaakt werden en het leven begon
En de stomme regionen beroerd werden met de beroering van een Ziel.
Hij bezong het Onbewuste en haar verborgen zelf,
Haar omnipotente vermogen, die niet weet, wat hij doet,
Al-vormend zonder wil of gedachte of besef,
Haar blinde feilloze occulte mysterie,
En duisternis, die verlangt naar het eeuwige Licht,
En Liefde, die broedt binnen de schemerige afgrond
En het antwoord afwacht van het mensenhart,
En de dood, die klimt naar onsterfelijkheid.
Hij zong van de Waarheid, die roept vanuit Nacht’s blinde diepten
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En de Moeder-Wijsheid, verborgen in Natuur’s borst
En het Idee, dat werkt door haar sprakeloosheid
En het mirakel van haar transformerende handen,
Van leven, dat sluimert in de steen en zon
En Denkvermogen, subliminaal in geestloos leven,
En het bewustzijn, dat ontwaakt in beesten en mensen.
Hij zong van de Glorie en het wonder, dat nog geboren moeten worden,
Van de Godheid, die uiteindelijk zijn sluier afwerpt,
Van goddelijk gemaakte lichamen en zalig gemaakt leven,
Onsterfelijke lieflijkheid, die onsterfelijke macht omvat,
Hart, dat hart aanvoelt, gedachte, die direct gedachte ziet,
En de heerlijkheid, wanneer elke barrière valt,
En de gedaanteverandering en de extase.
En, terwijl hij zong, weenden de demonen van vreugde,
Omdat zij het einde zagen van hun lange verschrikkelijke taak
En de nederlaag, waarop zij vergeefs hoopten,
En de blijde bevrijding van de zelfgekozen doem
En de terugkeer in de Ene, waaruit zij kwamen.
Hij, die de Onsterfelijke’s zetels heeft veroverd,
Kwam omlaag naar mensen op aarde, de goddelijke Mens.
Zoals een bliksemstraal schiet, viel er een glorie,
Naderend, totdat de verrukte ogen van de wijsgeer
Vanuit de lumineuze wolken keken en zijn aangezicht,
Vreemd getekend, een mooi masker van antieke vreugde,
Verschijnend in neergedaald licht, waar
Koning Aswapati’s paleis verrees tot in de winden
In Madra, omhoog bloeiend in delicate steen.
Daar verwelkomde hem de wijze en de bedachtzame koning,
Aan zijn zijde een mooi wezen, gepassioneerd, wijs,
Hemelwaarts aspirerend als een offerande-vlam,
Vanuit haar aardse zetel door een lumineuze sfeer,
Met koninginne-gelaat, de menselijke moeder van Savitri.
Daar hielden zij, gedurende een uur onaangeraakt door aardse
belegering,
Op met het gewone leven en zorg en zaten
Neigend naar de hoge en ritmische stem,
Terwijl in zijn afgemeten zang de hemelse ziener
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Sprak van het zwoegen van de mensen en waar
De goden naar streven op de aarde, en vreugde, die zich roert
Achter het wonder en het mysterie van pijn.
Hij zong voor hen van het lotushart van liefde
Met al zijn duizend lichtende knoppen van waarheid,
Die in huivering slaapt, versluierd door klaarblijkelijke dingen.
Het beeft bij elke aanraking, het tracht te ontwaken
En op een dag zal het een zaligvolle stem horen
En het zal bloeien in de tuin van de Echtgenote,
Wanneer zij wordt gepakt door haar ontdekte Heer.
Een machtige sidderende kronkeling van extase
Kroop door het diepe hart van het universum.
Uit haar Materie’s verdoving, haar denkvermogen’s dromen,
Ontwaakte zij, zij keek naar God’s ongesluierde gezicht.
Juist, zoals hij zong en verrukking sloop door de aardetijd
En de hemelen aangreep, kwam met de roep van hoeven,
Alsof haar gezwinde hart haastte, Savitri;
Haar stralende voetstap glinsterde over de vloer.
Met een gelukkige verwondering in haar peilloze blik
Kwam zij, veranderd door de halo van haar liefde;
Haar ogen rijk met een stralende mist van vreugde,
Als een, die komt van een hemelse ambassade,
De trotse missie ontladend in haar hart,
Een, die de sanctie draagt van de goden
Voor haar liefde en zijn lumineuze eeuwigheid,
Stond zij voor haar vader’s machtige troon
En zag, gretig naar schoonheid op de ontdekte aarde,
Getransformeerd en nieuw in haar hart’s wonderlicht,
Als een roos van wonder, aanbiddend,
De vuurgetinte lieflijkheid van de zoon van de Hemel.
Hij wierp naar haar zijn uitgestrekte onsterfelijke blik;
Zijn innerlijke blik omhulde haar met zijn licht
En kennis terughoudend van zijn sterfelijke lippen,
Riep hij naar haar uit, “Wie is dit, die komt, de bruid,
De vlamgeborene, en rond haar verlichte hoofd
Hun lichten uitstortend, haar huwelijkse pralen,
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Die vlammend om haar heen bewegen? Van welke groene glinster
Van bosplekken, terugtrekkend in bedauwde stilten
Of half geziene door de maan verraadde waterkanten
Brengt gij deze glorie van betoverde ogen?
De aarde heeft goud-getinte uitbreidingen, schaduwachtige heuvelen,
Die hun dromende fantoomhoofden kappen in de nacht
En, bewaakt in een kloosterlijke vreugde van de wouden,
Glooien afgeschermde oevers omlaag tot in gelukzaligheid,
Gegrepen door gebogen onophoudelijk smachtende handen
En de rimpel-passie van de opkijkende stroom:
Midden tussen koellippig gemurmel van zijn zuivere omarming
Verliezen zij hun zielen op bedden van bevend riet.
En al deze zijn mysterieuze tegenwoordigheden,
Waarin een of andere geest’s onsterfelijke zaligheid wordt gevoeld,
En zij verraden het aarde-geboren hart tot vreugde.
Daar hebt gij verwijld en als een wonder ondergaan onbekende ogen,
Of hoorde een stem, die uw leven dwong
Om zijn verrukking te wringen door uw luisterende ziel?
Of, als mijn denken deze glinsterende aanblik kon vertrouwen,
Dan zou het zeggen, gij hebt niet gedronken van een aardse beker,
Doch stappend door azuren gordijnen van de middag,
Was gij omgeven op een magisch grensgebied
In helderdere landen dan menselijke ogen verdragen.
Bestormd door samendrommende stemmen van heerlijkheid
En gegrepen tussen een zonverlichte glamour van takken
In feeërieke wouden, omlaag geleid langs glanzende hellingen
Van Ghandaman, waar Apsara’s dwalen,
Hebben uw ledematen gedeeld in het spel, dat niemand heeft gezien,
En in goden-verblijfplaatsen hebben uw menselijke voetstappen
gezworven,
Uw sterfelijke boezem huiverde van goddelijke taal
En uw ziel beantwoordde aan een onbekend Woord.
Welke voeten van goden, welke betoverende fluiten van de hemel
Hebben verheven melodieën rond getrild, van nabij en ver,
Naderend door de zachte en zwelgende sfeer,
Die gij, nog steeds verbaasd, hoort? Zij hebben uw stilte
Gevoed met een of andere rode, vreemd verrukte vrucht
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