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Er kwam een glooiing, die langzaam naar omlaag verzonk;
Het slipte naar een struikelende sombere afdaling.

Het schemerhart wonder van het ideale was verloren;
Haar bepakte mirakel van heldere delicate dromen
En vage half geschilderde sublimiteiten had zij verlaten:
Denken viel naar lagere niveaus; moeizaam en gespannen
Hunkerde het naar een of andere grove werkelijkheid.

Het schemerlicht zweefde nog steeds, maar veranderde haar kleuren
En omhulde zwaar een minder heerlijke droom;
Het settelde in vermoeide massa’s in de lucht;
Haar symbolische kleuren mengden met saaiere roodachtige
En leken bijna een lugubere waas van de dag.

Een zware spanning en verschrikking belaagde haar hart;
Haar gevoel werd zwaar door een gevaarlijke last,
En bedroefdere, grotere geluiden waren in haar oren,
En door barse onderbrekingen van de lieve glinstering
Ving haar visie een haast van drijvende vlakten
En wolkachtige bergen en wijde taankleurige rivieren,
En steden klommen met minaretten en torens
Tegen een vruchteloze onveranderlijke hemel:
Lange kades en aanlegplaatsen en havens, wit met zeilen
Tartten haar blik voor enige tijd en waren dan verdwenen.

Midden tussen hen ploeterden zwoegende menigten
In altijd wisselende onbestendige groepen,
Een verijdelde cinema van aangeschoten schaduwachtige gedaanten,
Gehuld in de grijze mantel van een droom.

Betekenissen verbeeldend in leven’s zware koers,
Vertrouwden zij op de onzekere omgeving
En wachtten op de dood om hun geest’s scene te veranderen.

Een wild lawaai van werk en een gestamp
Van gepantserd leven en het monotone gegons
Van gedachten en daden, die altijd hetzelfde waren,
Alsof de saaie herhaalde dreun
Van een grote ruwe machine, bestookte haar ziel,
Een somber ontevreden rumoer, als een spook,
Van het klagen van een luide onrustige zee.
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Een enorme onmenselijke cyclopische stem,
Een gezang van Babel-bouwers, torenend naar de hemel,
Een kloppen van machines en het gerinkel van gereedschap,
Bracht de diepe ondertoon van werken’s pijn.

Zoals wanneer bleke bliksemflitsen een gekwelde hemel verscheuren,
Zo vlamde boven een wolk-omrande aaneenschakeling
Als rook, gedreven uit een rode schoorsteen,
De gedwongen scheppingen najagend van een onwetend
Denkvermogen:
Afdrijvend zag zij als afgebeelde fragmenten
Fantomen vluchten van menselijk denken en verbijsterde hoop,
De gedaanten van de Natuur en de kunstgrepen van de mens,
Filosofieën en disciplines en wetten,
En de dode geest van oude sociëteiten,
Constructies van de Titaan en de worm.

Alsof verloren overblijfsels van vergeten licht,
Vluchtten er vervagende openbaringen en verlossende woorden
Voor haar geest uit met slepende vleugels,
Van hun zending ontdaan en van hun kracht om te redden,
De boodschappen van evangelistengoden,
Stemmen van profeten, geschriften van verdwijnende geloven.

Elk op hun uur, als eeuwig verkondigd, gingen voorbij:
Idealen, systemen, wetenschappen, gedichten, ambachten
Vergingen daar onvermoeid en kwamen weer terug,
Rusteloos gezocht door een of ander creatief Vermogen;
Maar alle waren dromen, die een lege onmetelijkheid doorkruisten.

Ascetische stemmen van eenzame zieners riepen
Op bergtoppen of bij rivieroevers
Of uit het eenzame hart van open plekken in het bos
Op zoek naar hemelse rust of naar de geest’s wereldloze vrede,
Of in lichamen, bewegingsloos als standbeelden, gevangen
In beëindigingen in trance van hun slapeloze denken,
Zaten slapende zielen, en ook dit was een droom.

Alle dingen, die het verleden gemaakt heeft en vernietigd, waren daar,
Haar verloren vergeten vormen, die eens geleefd hebben
En alle huidige liefdes als nieuw geopenbaard,
En alle hoop, die de toekomst brengt, hadden al gefaald,
Verstrikt en gebruikt in vergeefse pogingen,
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Werden vruchteloos eeuw na eeuw herhaald.

Onvermoeibaar keerde alles terug en hield nog vol
Door de vreugde in de angst van achtervolging
En vreugde om te werken en te winnen en verliezen
En vreugde om te scheppen en behouden en de vreugde om te doden.

De golvende cycli gingen voorbij en kwamen weer,
Brachten hetzelfde gezwoeg en hetzelfde dorre einde,
Altijd nieuwe en altijd oude vormen, de langdurige
Ontzettende revoluties van de wereld.
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Opnieuw verrees de grote vernietigende Stem:
Langs het vruchteloze zwoegen van de werelden
Vervolgde de al-vernietigende macht van zijn enorme ontkenning
De onwetende opmars van de bedroevende Tijd.



7

“Aanschouw de gedaanten van deze symbolische werkelijkheid,
Haar solide contouren van scheppende droom,
Die de grote concrete taken van de aarde inspireren.

In haar beweging parabel van het menselijke leven
Kan u hier een resultaat traceren, dat de Natuur geeft
Aan de zonde van het bestaan en de dwaling in dingen
En de begeerte, die dwingt om te leven
En mensen’s ongeneeslijke ziekte van de hoop.

In een onveranderbare orde’s hiërarchie,
Waar de Natuur niet verandert, kan de mens niet veranderen:
Altijd gehoorzaamt hij aan haar vaste mutatie’s wet;
In een nieuwe versie van haar vaak vertelde verhaal
Wendt het ras zich in altijd wentelende cycli.

Zijn denkvermogen is gevangene in omcirkelende grenslijnen:
Want de mens is denkvermogen, voorbij het denken kan hij niet stijgen.

Als hij zijn beperkingen kon achterlaten, dan zou hij veilig zijn:
Hij ziet, maar kan niet klimmen naar zijn grotere hemelen;
Zelfs gevleugeld zinkt hij terug naar zijn geboortegrond.

Hij is een gevangene in het net van het denkvermogen
En slaat met zielenvleugelen tegen de muren van het leven.

Vergeefs heft zijn hart zijn hunkerende gebed,
De vormloze Leegte bevolkend met briljante Goden;
Dan keert hij teleurgesteld naar de Leegte
En vraagt bevrijding in zijn gelukkige niets,
Het kalme Nirvana van zijn droom van het zelf:
Het Woord eindigt in stilte, in Niets eindigt de naam.

Afgezonderd, midden tussen sterfelijke menigten,
Roept hij de niet mededeelzame Godheid aan
Om de geliefde te zijn van zijn eenzame ziel
Of werpt zijn geest in de lege omarming.

Of hij vindt zijn evenbeeld in het onpartijdige Al;
Hij verleent aan het Onbeweeglijke zijn eigen wil,
Kent aan het Eeuwige toorn en liefde toe
En geeft aan het Onuitsprekelijke een duizend namen.
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Hoop niet om God omlaag te roepen naar zijn leven.

Hoe zult gij hier de Eeuwigdurende brengen?

Er is voor hem geen huis in de jachtige Tijd.

Vergeefs zoekt gij in Materie’s wereld een doel;
Er is geen doel, slechts een wil om te bestaan.

Alles wandelt, door de Natuur gebonden, voor altijd hetzelfde.

Bezie deze vormen, die een tijdje blijven en voorbijgaan,
Deze levens, die verlangen en streven, dan niet meer zijn,
Deze structuren, die geen blijvende waarheid hebben,
De reddende geloofsovertuigingen, die zichzelf niet kunnen redden,
Maar vergaan in de wurgende handen der jaren,
Uit het menselijke denken verbannen, als onjuist bewezen door de Tijd,
Filosofieën, die elk probleem blootleggen,
Maar nooit iets hebben opgelost sinds de aarde begon,
En wetenschappen almachtig, maar vergeefs,
Die de mens leren, waarvan de zonnen zijn gemaakt,
Transformeren elke vorm om hun uiterlijke behoeften te dienen,
Vliegen door de lucht en varen onder de zee,
Maar leren niet, wat zij zijn of waarom zij kwamen;
Deze bestuursvormen, architecturen van het menselijke brein,
Die, gemetseld uit kwaad en goed, mensen’s geest ommuren
En, gespleten huizen, paleis en gevangenis tegelijk,
Verrotten, terwijl zij heersen en afbrokkelen, voordat zij ineenstorten;
Deze revoluties, demon of dronken god,
Laten het gewonde lichaam van de mensheid stuiptrekken,
Alleen om een oud gezicht in nieuwe kleuren te schilderen;
Deze oorlogen, slachting, die triomfeert, waanzinnige verwoesting,
Het werk van eeuwen, dat in een uur verdwijnt,
Het bloed van de overwonnene en de kroon van de overwinnaar,
Die mensen om te worden geboren moeten betalen met hun pijn,
Het held’s goddelijke gezicht boven sater’s ledematen,
De demon’s grandeur, vermengd met die van de halfgod,
De glorie en de beestachtigheid en schande;
Waarvoor is het alles, het werk en het kabaal,
De vergankelijke vreugdes, de tijdloze zee van tranen,
Het verlangen en het hopen en de schreeuw,
De veldslag en de overwinning en de val,
De doelloze reis, die nooit kan staken,
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Het wakende zwoegen, de verwarde slaap,
Zang, geschreeuw en geween, wijsheid en loze woorden,
Het lachen van mensen, de ironie van goden?

Waar leidt de mars heen, waarheen de pelgrimage?

Wie bewaart de kaart van de route of heeft ieder stadium beraamd?

Of anders gaat de wereld zelf-bewogen haar eigen weg,
Of er is niets anders dan een Denkvermogen, dat droomt:
De wereld is een mythe, die toevallig is uitgekomen,
Een legende aan zichzelf verteld door het bewuste Denkvermogen,
Verbeeld en gespeeld op een geveinsde Materie’s grond,
Waarop het staat in een onstoffelijke Onmetelijkheid.

Het Denkvermogen is de auteur, toeschouwer, acteur, toneel:
Alleen het Denkvermogen bestaat en wat het denkt, wordt gezien.

Wanneer het Denkvermogen alles is, geef dan de hoop op zaligheid op;
Wanneer het Denkvermogen alles is, geef dan de hoop op Waarheid op.

Want het Denkvermogen kan nimmer het lichaam van de Waarheid
raken
En het Denkvermogen kan nooit de ziel van God zien;
Alleen zijn schaduw neemt het waar, noch hoort zijn lach,
Terwijl het zich van hem afwendt naar de ijdele schijn van dingen.

Het denkvermogen is een weefsel, geweven uit licht en schaduw,
Waar goed en kwaad hun vermengde delen hebben vastgezet;
Of het Denkvermogen is het Natuur’s verstandshuwelijk
Tussen waarheid en leugen, tussen vreugde en pijn:
Geen gerechtshof kan dit worstelende paar scheiden.

Elke gedachte is een gouden munt van helder gehalte
En dwaling en waarheid zijn zijn voorzijde en achterzijde:
Dit is de keizerlijke oplage van het brein
En van deze aard is al zijn valuta.

Denk niet, dat gij op aarde de levende Waarheid kunt planten
Of van Materie’s wereld het huis van God kunt maken;
Waarheid komt daar niet, maar alleen de gedachte aan Waarheid,
God is daar niet, maar alleen de naam van God.
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Als er een Zelf is, dan is het lichaamsloos en ongeboren;
Het is niemand en van niemand het bezit.

Waarop zult gij dan uw gelukkige wereld bouwen?

Werp uw leven en denkvermogen af, dan zijt gij het Zelf,
Een alziende alomtegenwoordigheid, strak, alleen.
Als er een God is, dan geeft hij niet om de wereld;
Alle dingen ziet hij met een kalme gelijkmoedige blik,
Hij elk hart gedoemd tot verdriet en begeerte,
Hij heeft alle leven door zijn onverbiddelijke wetten gebonden;
Hij geeft geen antwoord op de onwetende stem van gebed.

Eeuwig, terwijl beneden de eeuwen zwoegen,
Onbewogen, onaangeraakt door al, wat hij heeft gemaakt,
Ziet hij de kleinste details onder de sterren,
De dier’s doodsangst en het lot van de mens:
Onmeetbaar wijs gaat hij uw denken teboven;
Zijn afgezonderde vreugde heeft uw liefde niet nodig.

Zijn waarheid kan niet in het menselijke denken verblijven:
Wanneer gij Waarheid verlangt, stil dan uw denkvermogen
Voor altijd, verslagen door het stille ongeziene Licht.

Onsterfelijke zaligheid leeft niet in de menselijke sfeer:
Hoe zal de machtige Moeder haar kalme heerlijkheid
Geurig houden in deze nauwe fragiele vaas,
Of haar lieflijke ononderbroken extase herbergen
In harten, die aards verdriet kan belagen
En lichamen, die de zorgeloze Dood naar willekeur kan doden?

Droom niet om de wereld, die god heeft gesmeed, te veranderen,
Tracht niet te tornen aan zijn eeuwige wet.

Wanneer er hemelen bestaan, waarvan de poorten voor smart gesloten
zijn,
Zoek daar de vreugde, die gij op aarde niet kon vinden;
Of kies in de vergankelijke hemisfeer,
Waar het Licht is ingeboren en Heerlijkheid koning is
En waar de Geest de onsterfelijke grond van de dingen is,
Uw hoge standplaats, kind van de Eeuwigheid.

Als gij Geest zijt en de Natuur is uw mantel,
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Leg af uw kledij en wees uw naakte zelf,
Onveranderlijk in zijn onsterfelijke waarheid,
Alleen voor altijd in het stille Allene.

Keer dan naar God, laat voor hem alles achter;
Liefde vergetend, Satyavan vergetend,
Vernietig uzelf in zijn onbeweeglijke vrede.

O ziel, verdrink in zijn stille zaligheid.

Want gij moet sterven aan uzelf om God’s hoogte te bereiken:
Ik, de Dood, ben de poort naar onsterfelijkheid.“

Maar Savitri antwoordde aan de sofistische God:
“Wilt gij nogmaals het Licht roepen om Waarheid’s ogen te verblinden,
Van Kennis een prooi maken voor de strik van Onwetendheid
En het Woord een pijl om mijn levende ziel te doden?

Biedt, O Koning, uw geschenken aan vermoeide geesten
En aan harten, die de wonden van de Tijd niet konden dragen,
Laat diegenen, die waren gebonden aan lichaam en aan denkvermogen,
Die ketenen afscheuren en vluchten in witte kalmte,
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Schreeuwend om een vlucht uit het spel van God.

Uw geschenken zijn zeker groots, want gij zijt Hem!

Maar hoe zal ik rust zoeken in eindeloze vrede,
Die de machtige Moeder’s gewelddadige kracht herbergt,
Haar zicht gericht om de enigmatisch gemaakte wereld te doorgronden,
Haar wil getemperd in de vuurzij van Wijsheid’s zon
En de vlammende stilte van haar hart van liefde?

De wereld is een spirituele paradox,
Uitgevonden door een behoefte in het Ongeziene,
Een gebrekkige vertaling voor het schepsel’s besef
Van Dat, wat voor altijd idee en spraak teboven gaat,
Een symbool van wat nooit kan worden gesymboliseerd,
Een verkeerd uitgesproken taal, verkeerd gespeld, en toch waar.

Zijn vermogens zijn gekomen van de eeuwige hoogten
En dompelden zich in de onbewuste schemerige Afgrond
En verrezen eruit om hun wonderbare werk te doen.

De ziel is een gedaante van het Onmanifeste,
Het denkvermogen werkt om het Ondenkbare te denken,
Het leven om het Onsterfelijke tot geboorte te roepen,
Het lichaam om het Onbegrensbare te verankeren.

De wereld is niet afgesneden van de Waarheid en God.

Vergeefs hebt gij de donkere onoverbrugbare kloof gegraven,
Vergeefs hebt gij de blinde en deurloze muur gebouwd:
Mensen’s ziel kruist door u naar het Paradijs,
Hemel’s zon baant zich een weg door dood en nacht;
Zijn licht is zichtbaar aan onze wezen’s grens.

Mijn geest is een toorts, ontstoken aan de eeuwige zon,
Mijn leven een ademteug, genomen door de onsterfelijke Gast,
Mijn sterfelijke lichaam is het Eeuwige’s huis.

Reeds wordt de toorts de onsterfelijke straal,
Reeds is het leven de Onsterfelijke’s kracht,
Het huis groeit van het huismeestersdeel en één.
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Hoe kunt gij zeggen, dat Waarheid nooit het menselijke denkvermogen
kan verlichten
En Zaligheid nooit het sterfelijke’s hart kan binnendringen
Of God neerdalen in de wereld, die hij gemaakt heeft?

Als in de betekenisloze Leegte de schepping verrees,
Als uit een lichaamsloze Kracht Materie werd geboren,
Als Leven kon klimmen in de onbewuste boom,
Deze groene heerlijkheid doorbreken in smaragdgroene bladeren
En deze lach van schoonheid ontluiken in de bloem,
Als gevoel kon ontwaken in weefsel, zenuw en cel
En Denken de grijze materie van het brein kon aangrijpen,
En de ziel vanuit zijn heimelijkheid kon gluren door het vlees,
Hoe zal het naamloze Licht niet de mens bespringen,
En onbekende vermogens tevoorschijn komen uit Natuur’s slaap?

Zelfs nu verrijzen aanwijzingen van een lumineuze Waarheid als sterren
In de door het denkvermogen maanverlichte pracht van Onwetendheid;
Zelfs nu voelen wij de onsterfelijke Geliefde’s aanraking:
Als nu de kamer’s deur ook maar een beetje openstaat,
Wat zal God dan beletten om binnen te sluipen
Of wie zal zijn kus verhinderen op de slapende ziel?

Reeds is God nabij, de Waarheid is dichtbij:
Moet, omdat het donkere atheïstische lichaam hem niet kent,
Daarom de wijze het Licht ontkennen, de ziener zijn ziel?

Ik ben niet gebonden door denken of gevoel of vorm;
Ik leef in de glorie van het Oneindige,
Ik ben dichtbij het Naamloze en Onkenbare,
Het Onuitsprekelijke is nu mijn huisgenoot.

Maar staande aan Eeuwigheid’s lumineuze rand
Heb ik ontdekt, dat Hij de wereld was;
Ik heb de Geest met geest ontmoet, Zelf met zelf,
Maar ik heb ook het lichaam van mijn God bemind.

Ik heb hem achtervolgd in zijn aardse vorm.

Een eenzame vrijheid kan een hart niet bevredigen
Dat één is geworden met ieder hart:
Ik ben een afgevaardigde van de aspirerende wereld,
Mijn geest’s vrijheid vraag ik voor allen.“
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Toen klonk opnieuw een diepere kreet van de Dood.



15

Alsof onder zijn gewicht van steriele wet
Onderdrukt door zijn eigen obstinate betekeningsloze wil,
Minachtend, vermoeid en meedogend
Behield het niet langer zijn oude intolerante geluid,
Maar leek op het leven’s op haar talloze paden,
Dat voor altijd zwoegt en niets bereikt
Door geboorte en verandering, haar sterfelijke krachten,
Waarmee zij voortduurt, rondom de vaste grenspalen draaiend
Van een wijd cirkelend doelloos ras,
Waarvan de koers voor altijd verder spoedt en hetzelfde is.

In zijn lange spel met Lot en Kans en Tijd,
Verzekerd van het verloren of gewonnen spel’s ijdelheid,
Verpletterd onder zijn last van onwetendheid en twijfel,
Die door kennis lijkt toe te nemen en door groei lijkt te vergroten,
Zinkt het aardse denkvermogen en het wanhoopt en kijkt
Oud, vermoeid en ontmoedigd naar zijn werk.

Was dan alles toch niets of vergeefs tot stand gebracht?

Iets groots is gedaan, een of ander licht, een of ander vermogen
Bevrijd uit de enorme Onbewuste’s greep:
Het is tevoorschijn gekomen uit de nacht; het ziet zijn dageraden,
Eeuwig cirkelend, hoewel geen dageraad kan blijven.

Deze verandering was in de godheid’s verafgelegen stem;
Zijn vorm van verschrikking was veranderd en liet
Onze vergankelijke inspanning naar eeuwigheid toe,
Maar wierp toch onmetelijke twijfels op van wat anders had kunnen zijn
Over grandioze aanwijzingen van een onmogelijke dag.

De grote aanzwellende stem riep naar Savitri:
“Omdat gij de wijsheid kent, die zowel
De sluier van de vormen als de verachting van vormen overstijgt,
Verrijs, verlost door de ziende goden.
Als u uw denkvermogen vrij had gehouden van leven’s onstuimige drang,
Dan had gij als hen kunnen zijn, alwetend, kalm.

Maar het heftige en gepassioneerde hart verbied dat.

Het is de stormvogel van een opstandig Vermogen,
Die de wereld zou verheffen en
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De niet ontcijferbare rol van het Lot ervan wegscheuren,
Dood’s bewind en Wet en de onkenbare Wil.

Haastigen naar actie, overtreders van God,
Zijn deze grote geesten, die teveel liefde hebben,
En zij, die als gij werden gevormd, want gij zijt beide,
Zijn gekomen binnen de nauwe grenzen van het leven
Met te grote naturen reikend over de tijd.

Aanbidders van kracht, die niet haar terugdeinzen kennen,
Hun reusachtige willen dwingen de woelige jaren.

De wijzen zijn kalm; stil rijzen de grote heuvelen
Onophoudelijk naar hun onbereikte hemel,
Gezeten op hun onveranderlijke basis, hun hoofden,
Droomloos in hemel’s onveranderlijke domein.

Op hun aspirerende toppen, subliem en stil,
Hun klimmende ziel halfweg verheffend tot de hemel,
Staan de machtige bemiddelaars voldaan
Om de omwentelingen van de sterren gade te slaan:
Bewegingloos bewegend met de macht van de aarde,
Zien zij de eeuwigheden voorbijgaan en zijn hetzelfde.

De wijzen denken met de cycli, zij horen de tred
Van verre dingen; geduldig, onbewogen houden zij
Hun gevaarlijke wijsheid in hun diepten achter,
Opdat niet mensen’s broze dagen zullen zinken in het onbekende,
Gesleept als een schip door de gebonden levathian
In de afgrond van zijn ontzagwekkende zeeën.

Zie, hoe alles schokt, wanneer te goden te dichtbij treden!

Alles beweegt, is in gevaar, angstig, verscheurd, ontredderd.

De haastende eonen zouden te snel verder strompelen,
Als de sterkte van de hemel de onvolmaakte aarde zou verrassen
En ongesluierde kennis deze ongeschikte zielen zou treffen.

De godheden hebben hun verschrikkelijke vermogen afgeschermd:
God verbergt zijn gedachte en zelfs hij lijkt te dwalen.

Wees stil en traag in deze langzame wijze wereld.
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Machtig zijt gij, vervuld met de vreselijke godin,
Naar wie gij roept bij de dageraad in de duistere wouden.

Gebruik niet uw sterkte, zoals de woeste Titaan zielen!

Raak de gezetelde lijnen niet aan, de oeroude wetten,
Respecteer de kalmte van grote gevestigde dingen.“

Maar Savitri antwoordde de enorme god:
“Wat is de kalmte, waarover gij snoeft, O Wet, O Dood?

Is het niet de saai uitziende inerte tred
Van monsterlijke energieën, geketend in een starre rondgang,
Zielloos en steen-ogig met werktuiglijke dromen?

Vergeefs is de hoop van de ziel, als de onveranderlijke Wet alles is:
Altijd dringen naar het nieuwe en het onbekende
De spoedende eonen, die God rechtvaardigen.

Wat zouden de aarde’s eeuwigheden zijn als de grijze beperking
Nooit zou zijn gebroken en gloriën niet waren ontstaan
Door uit hun obscure zaad te barsten, terwijl mensen’s trage leven
Gehaast opsprong naar plotselinge prachtige paden,
Geopenbaard door goddelijke woorden en menselijke goden?

Leg niet op gevoelige denkvermogens en harten
De saaie vastheid op, die levenloze dingen bindt.

De onbewuste regel is goed voor de dierlijke soorten,
Die tevreden zijn om te leven onder het onveranderlijke juk;
De mens keert zich naar een nobelere wandel, een meester-pad.

Ik treed uw wet met levende voeten;
Want om in vrijheid te verrijzen ben ik geboren.

Als ik machtig ben, laat dan mijn kracht zich ontsluieren
Als gelijkwaardige metgezel van de onheuglijke machten,
Of laat anders mijn gefrustreerde ziel verzinken,
Onwaardig voor de Godheid in de oorspronkelijke slaap.

Ik claim van de Tijd mijn wil’s eeuwigheid,
God van zijn momenten.“
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De Dood antwoordde haar,
“Waarom zou de nobele en onsterfelijke wil
Buigen voor onbeduidende werken van de vergankelijke aarde,
De vrijheid vergeten en het Eeuwige’s pad?
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Of is dit het hoge gebruik van sterkte en denken,
Om te worstelen met de boeien van dood en tijd
En het werk verkwisten, dat de goden zouden kunnen verdienen,
En te strijden en de doodsangst van wonden te dragen
Om de triviale vreugden te grijpen, die de aarde kan bewaken
In haar kleine schatkist van voorbijgaande dingen?

Kind, hebt gij de goden onder uw voeten vertrapt,
Alleen om armzalige flarden te winnen van aards leven
Voor hem, die gij liefhebt, de grootse bevrijding ongedaan maken,
Om zijn ziel van een vroege verrukking van de hemelen te weerhouden,
Die de genadige godheden geroepen hebben?

Zijn uw armen lieflijker dan de hoven van God?“

Zij antwoordde, “Recht betreed ik de weg, die de sterke hand
Voor mij gehouwen heeft, die onze paden heeft beraamd.

Ik snel naar waar zijn lieflijke verschrikkelijke stem mij beveelt
En ik wordt gedreven door de teugels van God.

Waarom heeft hij het plan wijd getrokken van machtige werelden
Of oneindigheid gevuld met zijn gepassioneerde adem?

Of waarvoor heeft hij mijn sterfelijke vorm gebouwd,
En in mij zijn heldere en trotse verlangens gezaaid,
Als het niet is om te volbrengen, in mij te bloeien, om lief te hebben,
Om zijn menselijke beeltenis, rijk gevormd, te beeldhouwen
In gedachten en grootsheden en gouden machten?

De verre Hemel kan op onze komst wachten in zijn kalmte.

Gemakkelijke waren de hemelen om te bouwen voor God.

De aarde was zijn moeilijke kwestie, de aarde gaf de glorie
Van het probleem en de race en de strijd.

Daar zijn de omineuze maskers, de verschrikkelijke vermogens;
Daar is het de grootsheid om de goden te scheppen.

Is de geest niet onsterfelijk en altijd vrijgesproken,
Verlost van de greep van de Tijd?
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Waarom kwam het omlaag tot in de sterfelijke’s Ruimte?

Een lading gaf hij aan zijn verheven geest in de mens
En schreef een verborgen decreet op Natuur’s toppen.

Vrijheid is dit met een altijd gezeten ziel,
Groots binnen leven’s beperkingen, sterk in Materie’s knopen,
Grote substantie van actie bouwend uit de werelden
Om fijne wijsheid te maken uit ruwe, verspreide draden
En liefde en schoonheid uit oorlog en nacht,
Het wonderbare waagstuk, het goddelijke spel.

Welke vrijheid heeft de ziel, die zich niet vrij voelt,
Tenzij kaal gestript en niet de banden kan kussen,
Die de Geliefde windt rond zijn speelkameraad’s ledematen,
Zijn tirannie kiezend, verpletterd in zijn omarming?

Om hem beter vast te grijpen met haar grenzeloze hart,
Aanvaardt zij de beperkende kring van zijn armen,
Buigt vol zaligheid onder zijn overmeesterende handen
En lacht in zijn rijke beperkingen, het meest gebonden, het meeste vrij.

Dit is mijn antwoord op uw verlokkingen, O Dood.“
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Onveranderbaar ontmoette Dood’s ontkenning haar schreeuw:
“Hoe machtig ook, wat ook uw geheime naam,
Uitgesproken in verborgen conclaven van de goden,
Uw hart’s efemere passie kan niet
Het ijzeren bolwerk breken van volbrachte dingen,
Waarmee de grote Goden hun kamp in de Ruimte omheinen.
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Wie gij ook zijt achter uw menselijke masker,
Zelfs als gij de Moeder van de werelden zijt
En uw aanspraak doet gelden op de werkelijkheden van Kans,
Is de kosmische Wet groter dan uw wil.

Zelfs God gehoorzaamt de Wetten, die hij maakte:
De Wet blijft en kan nimmer veranderen,
De Persoon is een luchtbel op Tijd’s zee.

Als voorbode van een grotere Waarheid, die komen gaat,
Uw ziel de schepper van haar vrijere Wet,
Zich beroemend op een Kracht erachter, waarop het steunt,
Een Licht boven, dat niemand heeft gezien, behalve gij,
Claimt gij de eerste vruchten van Waarheid’s victorie.
Maar wat is de Waarheid en wie kan haar vorm vinden
Midden tussen de misleidende beelden van het zintuig
Midden tussen de bepakte gissingen van het denkvermogen
En de duistere ambiguïteiten van een wereld,
Bevolkt met de onzekerheden van het Denken?

Want waar is de Waarheid en wanneer werd haar voetstap gehoord
Tussen het eindeloze lawaai van Tijd’s markt
En welke is haar stem tussen de duizenden kreten,
Die het luisterende brein kruisen en de ziel misleiden?

Of is de Waarheid niets anders dan een fonkelende naam
Of een vaag en prachtig woord, waarmee mensen’s denken
Zijn natuur’s keuze wettigt en heiligt,
De hart’s wens, die kennis als zijn mantel aandoet,
Het gekoesterde idee, verkozen onder de verkozenen,
Denken’s favoriet tussen de kinderen van het schemerlicht,
Die zich met hoge stemmen de speelplaatsen van het denkvermogen
verdringen
Of zijn slaapzalen bevolken in een kinderlijke slaap?

Alle dingen hier hangen tussen God‘s ja en nee,
Twee werkelijke Vermogens, maar voor elkaar onwaar,
Twee metgezelsterren in de maanbeschenen nacht van het
denkvermogen,
Die staren naar twee tegenovergestelde horizonten,
De witte kop en de zwarte staart van de mystieke woerd,
De snelle en de lamme voet, sterke vleugel, vleugel gebroken,
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Die het lichaam dragen van de onzekere wereld,
Een grote surreële draak in de hemelen.

Te gevaarlijk moet uw hoge trotse waarheid leven
In de sterfelijke kleinheid van de Materie verstrikt.

Alles in deze wereld is waar, en toch is alles onwaar:
Haar gedachten snellen in eeuwig cijferschrift,
Haar daden groeien aan tot Tijd’s afgeronde nul som.

Zo is de mens tegelijk dier en god,
Een disparaat enigma van God’s makelij,
Onmachtig om de Godheid’s vorm binnenin te bevrijden,
Een wezen, minder dan hijzelf, en toch iets meer,
Het aspirerende dier, de teleurgestelde god
En toch beest, noch godheid, maar mens,
Maar een mens, gebonden aan het soort, dat aarde’s gezwoeg tracht te
overtreffen,
De trappen van God beklimmend naar hogere dingen.

Voorwerpen zijn schijn en niemand kent hun waarheid,
Ideeën zijn gissingen van een onwetende god.

Waarheid heeft geen huis in aarde’s irrationele borst:
En toch is het leven zonder de rede een wirwar van dromen,
Maar de rede balanceert boven een schemerige afgrond
En staat uiteindelijk op een grondslag van twijfel.

Eeuwige waarheid woont niet bij de sterfelijke mens.

Of, wanneer zij woont binnen uw sterfelijke hart,
Toon me dan het lichaam van de levende Waarheid
Of teken voor mij de omtrek van haar gelaat,
Omdat ook ik haar zou kunnen gehoorzamen en aanbidden.

Dan zal ik u uw Satyavan teruggeven.

Maar hier zijn slechts feiten en de staalgebonden Wet.

Deze waarheid weet ik, dat Satyavan dood is
En zelfs uw lieflijkheid kan hem niet terug lokken.

Geen magische Waarheid kan de doden tot leven wekken,
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Geen vermogen van de aarde kan ongedaan maken, wat eens gedaan is,
Geen vreugde van het hart kan duren en de dood overleven,
Geen zaligheid kan het verleden overreden om weer te leven.

Alleen het Leven kan de stille Leegte vertroosten
En met denken de leegheid van de Tijd vullen.

Laat dan uw dode achter, O Savitri, en leef.“

De Vrouw antwoordde de machtige Schim,
En terwijl zij sprak, verdween de sterfelijkheid;
Haar Godin zelf werd zichtbaar in haar ogen,
Het Licht kwam, een droom van de hemel, op haar gezicht.

“O Dood, ook gij zijt God en toch niet Hem,
Maar alleen zijn eigen zwarte schaduw op zijn pad,
Terwijl hij de Nacht achter zich laat, neemt hij de opwaartse Weg
En sleept met hem zijn klampende onbewuste Kracht.

Van de onbewuste God zijt gij het duistere hoofd,
Van zijn Onwetendheid zijt gij het pertinente teken,
Van zijn onmetelijke donkere schoot het natuurlijke kind,
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Op zijn onsterfelijkheid de sinistere belemmering.

Alle tegenstellingen zijn aspecten van God’s gezicht.

De Velen zijn de ontelbare Ene,
De Ene draagt de veelvuldigheid in zijn borst;
Hij is de Onpersoonlijke, ondoorgrondelijke, alleen,
Hij is de enige oneindige Persoon, die zijn wereld ziet;
De Stilte draagt het Eeuwige’s grote stilzwijgende zegel,
Zijn licht inspireert het eeuwige Woord;
Hij is het Onbeweeglijke’s diepe en onsterfelijke zwijgen,
Zijn witte en tekenloze wezenloze ontkennende kalmte,
En staat toch als de Schepper Zelf, de almachtige Heer
En ziet, dat zijn wil gedaan wordt door de vormen van de Goden
En het verlangen, dat de halfbewuste mens drijft
En de onwillige en blinde Nacht.

Deze wijde goddelijke uitersten, deze inverse vermogens
Zijn de rechter- en linkerzijde van het lichaam van God;
Het bestaan, gebalanceerd tussen twee machtige armen,
Confronteert het denkvermogen met onopgeloste afgronden van Denken.

De duisternis beneden, een onpeilbaar Licht boven,
Worden in Licht verenigd, maar staan verdeeld door het scheidende
Denkvermogen,
Oog in oog, onscheidbaar tegenover elkaar,
Twee tegendelen, noodzakelijk voor zijn grote Wereld-taak,
Twee polen, waarvan de stromen de immense Wereld-Kracht wekken.

In de ontzaglijke heimelijkheid van zijn Zelf,
Met gelijke vleugels broedend boven de wereld,
Is hij beide in één, zonder begin, zonder einde;
Beide overstijgend gaat hij binnen in het Absolute.

Zijn wezen is een mysterie voorbij het denkvermogen,
Zijn wegen verbijsteren de sterfelijke onwetendheid;
Het eindige opgeborgen in zijn kleine secties,
Verbaasd, waardeert niet God’s waagstuk,
Die het aandurft om het onvoorstelbare Al te zijn
En te zien en handelen, zoals één Oneindige zou kunnen.

Tegen de menselijke rede is dit zijn vergrijp,
Te weten, dat hij voor altijd onkenbaar is,
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Alles te zijn en toch het mystieke geheel te overstijgen,
Absoluut, te verblijven in een relatieve wereld van Tijd,
Eeuwig en alwetend, geboorte te ondergaan,
Almachtig, te spelen met Kans en Lot,
Geest, en toch Materie te zijn en de Leegte,
Onbegrensbaar, voorbij vorm en naam,
Te wonen binnen een lichaam, een en allerhoogst,
Om dier te zijn en menselijke en goddelijk:
Als een stille diepe zee lacht hij in rollende golven;
Universeel is hij alles, transcendent niets.

Voor mensen’s rechtschapenheid is dit zijn kosmische misdaad,
Om almachtig boven goed en kwaad te verblijven
En de goeden over te laten aan hun lot in een verdorven wereld
En kwaden te laten regeren in deze enorme scene.

Alles lijkt tegenstand en strijd en kans,
Een doelloos werken met slechts een karige zin,
Voor ogen, die een deel zien en het geheel missen;
De mensen tasten de oppervlakte af, de diepten weigeren hun zoektocht:
Een hybride mysterie daagt het zicht uit,
Of een ontmoedigd armzalig mirakel.

Toch wordt in de exacte Onbewuste’s starre eigenwaan,
In de terloopse dwaling van wereld’s onwetendheid,
Een plan, een verborgen Intelligentie, even gezien.

Er is een bedoeling in iedere struikeling en val;
Natuur’s meest zorgeloze gelummel is een pose,
Die enige stap voorwaarts voorbereidt, enig diepzinnig resultaat.

Met ingenieuze noten, die een gemotiveerde score vullen,
Deze miljoenen dissonanten stippen het harmonieuze thema
Van de evolutie’s enorme orkestrale dans.

Een allerhoogste Waarheid heeft de wereld gedwongen te bestaan;
Het wikkelde zichzelf in Materie als in een doodskleed,
Een kleed van de Dood, een kleed van Onwetendheid.

Het dwong de zonnen te branden door de stille Ruimte,
Vuurtekenen van zijn onbegrepen Denken
In een wijde broedende ether’s vormloze mijmering:
Het maakte van Kennis een versluierd en worstelend licht,
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Van Bestaan een onwetende substantie, dicht en verstild,
Van Zaligheid de schoonheid van een gevoelloze wereld.

Het bewuste Oneindige woont in eindige dingen:
Verwikkeld slaapt het in Materie’s hulpeloze trance,
Het regeert de wereld vanuit zijn slapende gevoelloze Leegte;
Dromend werpt het denkvermogen en hart en ziel uit
Om kreupel, gebonden te werken op de harde aarde;
Het werkt een geheel uit door verstrooide punten;
Zijn glimmende scherven zijn Wijsheid’s diamanten gedachten,
Zijn schaduwachtige reflex onze onwetendheid.

Het begint vanuit de verstilde massa in talloze stralen,
Het vormt een wezen uit brein en zenuw,
Een bewust wezen uit zijn genoegens en pijnen.

Een pak obscure gevoelens, een punt van besef,
Overleeft enige tijd in antwoord op de schokken van het leven,
Dan, verpletterd of zijn kracht gebruikt, verlaat het de dode vorm,
Verlaat het het universum, waarin het leefde
Als een onaanzienlijke veronachtzaamde gast.

Maar de ziel groeit besloten binnen zijn huis;
Het geeft aan het lichaam zijn kracht en luister;
Het volgt doelen in een onwetende doelloze wereld,
Het verleent betekenis aan aarde’s zinloze bestaan.

Een halfgod-dier werd de denkende mens;
Hij wentelt in het slijk, maar stijgt in gedachte hemelwaarts;
Hij speelt en peinst , lacht en huilt en droomt,
Bevredigt zijn kleine verlangens als het beest;
Hij is geabsorbeerd in leven’s boek met studerende ogen.

Vanuit deze verwarring van intellect en gevoel,
Vanuit de beperkte scope van eindig denken
Ontwaakte hij uiteindelijk tot het spirituele denkvermogen;
Een verheven vrijheid begint en lumineuze ruimte:
Hij ziet de eeuwigheid even, raakt het oneindige,
Hij ontmoet de goden in grote en plotselinge uren,
Hij voelt het universum als zijn grotere zelf,
Maakt van Ruimte en Tijd zijn gelegenheid
Om de hoogten en diepten van het bestaan te verenigen in licht,
Spreekt in de hart’s grot heimelijk met God.
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Maar dit zijn aanrakingen en verheven geleefde momenten;
Fragmenten van de Waarheid hebben zijn ziel verlicht,
Reflecties van de zon in stille wateren.

Enkele hebben de laatste allerhoogste opstijging gewaagd
En breken door de grenzen van verblindend licht boven,
En voelen een adem rondom van een machtigere sfeer,
Ontvangen een onmetelijker bestaan’s boodschappen
En baden in zijn immense intuïtieve Straal.
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Op de top van het Denkvermogen zijn stralende hoogten
Blootgesteld aan de luister van de Oneindigheid,
Randgebieden en wingewesten van het huis van de Waarheid
Verheven gebiedsdelen van het Denkvermogen en onmetelijk.

Daar kan de mens bezoeken, maar kan hij niet leven.

Een kosmisch Denken spreidt zijn uitgestrektheden uit;
Zijn kleinste delen zijn hier filosofieën,
Die uitdagen met hun gedetailleerde immensiteit,
Elk een alwetend schema van dingen vormend.
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Maar nog hoger kan het opstijgende licht klimmen;
Er zijn uitgestrektheden van visie en eeuwige zonnen,
Oceanen van onsterfelijke helderheid,
Vuurheuvelen, die de hemel met hun toppen belagen,
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Daar verblijvend wordt alles een vuurzee van zicht;
Een brandende spits van visie leidt het denkvermogen,
Denken sleept erachter met zijn lange kometenstaart;
Het hart gloeit, een verlichte en een ziener,
En besef wordt aangestoken tot identiteit.
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Een hoogste vlucht klimt tot een diepste kijk:
In een wijde opening van zijn ingeboren hemel
Scharen Intuïtie’s bliksemschichten zich tot een heldere meute,
Die alle verborgen waarheden uit hun legers jaagt,
Zijn vurige scherpte van absoluut zicht
Klieft in gesloten onbekende schuilplaatsen van het zelf,
Doorzoekt de hemelse uithoeken van het brein,
Verlicht de occulte kamers van het hart;
Dit speerpuntaccent van ontdekking,
Gedrukt op het voorblad van de naam, het scherm van de vorm,
Ontbloot de verborgen ziel van alles, wat is.

Denken heeft daar openbaring’s zonne-heldere ogen;
Het Woord een machtige inspirerende Stem,
Gaat binnen in Waarheid’s binnenste kamer van afzondering
En rukt de sluier weg van God en leven.
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Dan strekt het grenzeloze oneindige’s laatste uitgestrekte zich,
Het kosmische imperium van het Bovenmentale,
Tijd’s bufferstaat, die grenst aan de Eeuwigheid,
Te onmetelijk voor de ervaring van mensen’s ziel:
Alles hier verzamelt zich onder één gouden hemel:
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De Vermogens, die het kosmosstation bouwen,
Betrekken dit huis van oneindige mogelijkheid;
Iedere god bouwt vandaar zijn eigen natuur’s wereld;
Ideeën worden in slagorde opgesteld als een groep van zonnen,
Die ieder zijn compagnie van stralen opstelt.

Denken dromt in massa’s samen, gegrepen door één beschouwing:
Heel de Tijd is één lichaam, de Ruimte één enkele blik:
Daar is de Godheid’s universele blik
En daar zijn de grenzen van onsterfelijke Denkvermogen:
De lijn, die de hemisferen deelt en verenigt,
Sluit de arbeid in van de Goden
En schermt de eeuwigheid af van het gezwoeg van de Tijd.



35

In haar glorieuze koninkrijk van eeuwig licht
Bewaakt de Al-heerseres, beheerst door niets, de opperste Waarheid,
Almachtig, alwetend en alleen,
In een gouden land haar onmetelijke huis;
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In haar gang hoort zij de tred, die komt
Vanuit het Niet Gemanifesteerde om nooit terug te keren,
Tot het Onbekende is gekend en door mensen gezien.
Boven de uitgestrektheid en de vuurzee van kosmisch Zicht,
Boven de stilte van het woordloze Denken,
De vormloze schepper van onsterfelijke vormen,
Naamloos, bekleed met de goddelijke naam,
Tijd’s uren overstijgend, Tijdloosheid overstijgend,
Zetelt de Machtige Moeder in lichtende kalmte
En houdt het eeuwige Kind op haar knieën,
De dag bijwonend, dat hij zal spreken tot het Lot.

Daar is het beeld van onze toekomst’s hoop;
Daar is de zon, waarop alle duisternis wacht,
Daar is de onvergankelijke harmonie;
De wereld’s tegenstellingen klimmen naar haar en zijn één:
Daar is de Waarheid, waarvan de wereld’s waarheden flarden zijn,
Het Licht, waarvan wereld’s onwetendheid de schaduw is,
Totdat de Waarheid de schaduw terugtrekt, die het heeft geworpen,
De Liefde, die onze harten omlaag roept om alle strijd te helen,
De Zaligheid, waarnaar wereld’s verlaten smarten hunkeren:
Vandaar komt de glorie, die soms op aarde wordt gezien,
De bezoeken van de Godheid aan de menselijke ziel,
De Schoonheid en de droom op Natuur’s gezicht.

Daar roept de perfectie, geboren uit het eeuwige
De volmaaktheid tot zich, geboren in de Tijd,
De waarheid van God, die het menselijke leven verrast,
Het beeld van God, dat eindige gedaanten achterhaalt.

Daar, in een wereld van eeuwigdurend Licht,
In de werkelijkheden van het onsterfelijke Supramentale
Leeft de Waarheid, die hier haar hoofd in mysterie verbergt,
Haar raadsel, dat door de rede onmogelijk wordt geacht
In de starre structuur van materiële vorm,
Ontraadseld, haar gezicht ongemaskerd en is daar
De Natuur en de algemene wet van dingen.

Daar, in een lichaam gemaakt van geeststof,
De haardplaat van het altijd levende Vuur,
Vertaalt de handeling de bewegingen van de ziel,
Stapt denken onfeilbaar en absoluut
En is leven een voortdurende aanbidding’s rite,
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Een offerande van de verrukking aan de Ene.

Een kosmische visie, een spiritueel besef
Voelt heel de Oneindigheid geherbergd in een eindige vorm
En gezien door een huiverende extase van licht
Ontdekt het het heldere gezicht van het Lichaamsloze,
Kan in de waarheid van een moment, in de moment’s ziel,
Nippen aan de honingwijn van het Eeuwige.

Een Geest, die niemand is en ontelbaar,
De ene mystieke oneindige Persoon van zijn wereld
Vermenigvuldigt zijn myriaden persoonlijkheid,
Stempelt op al zijn lichamen zijn goddelijkheid's stempel
En zetelt in ieder onsterfelijk en uniek.

De Onbeweeglijke staat achter elke dagelijkse handeling,
Een achtergrond voor de beweging en de scene,
Die de schepping ondersteunt met zijn macht en kalmte
En verandering op het Onveranderlijke’s sterfelijke evenwicht.

De Tijdloze kijkt vanuit de reizende uren;
De Onuitsprekelijke doet een gewaad aan van spraak,
Waarin al zijn woorden zijn geweven als magische draden,
Die bewegen met schoonheid, inspireren met hun glans,
En elke gedachte zijn bestemde plaats inneemt,
Vastgelegd in de herinnering van de wereld.

De allerhoogste Waarheid, onmetelijk en onpersoonlijk,
Past foutloos het uur en de omstandigheid,
Zijn substantie een puur goud, dat altijd hetzelfde is,
Maar gevormd in gaten voor geest’s gebruik,
Wordt het goud de wijnkruik en de vaas.

Alles is daar een allerhoogste epifanie:
Het Al-Wonderschone maakt een wonder van elke gebeurtenis,
Het Al-Schone is een mirakel in elke gedaante;
Het Al-Zaligvolle treft met verrukking het Hart’s kloppen,
Een pure hemelse vreugde is het gebruik van het gevoel.

Ieder wezen is daar een ledemaat van het Zelf,
Een deel van het miljoengedachte Al,
Een aanspraak op de tijdloze Eenheid,
De vele’s lieflijkheid, de vreugde van het verschil,
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Omzoomd met de vertrouwelijkheid van de Ene.

“Maar wie zal aan u Waarheid’s glorieuze gelaat tonen?

Onze menselijke woorden kunnen alleen schaduw van haar zijn.

Voor het denken is zij een ondenkbare verrukking van licht,
Voor spraak een onuitdrukbaar wonder.

O Dood, als gij de allerhoogste Waarheid kon aanraken,
Dan zoudt gij plotseling wijs worden en ophouden te bestaan.

Als onze zielen God’s Waarheid konden zien en liefhebben en
omklemmen,
Dan zouden haar oneindige stralen onze harten aangrijpen,
Ons wezen in God’s evenbeeld worden herschapen
En het aardse leven veranderen in het goddelijke.“

Toen antwoordde de Dood voor de laatste maal Savitri:
“Wanneer de allerhoogste Waarheid hier haar schaduw overstijgt,
Gescheiden door Kennis en de opklimmende onmetelijkheden,
Welke brug kan de diepten kruisen, die zij gelaten heeft
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Tussen haar en de droomwereld, die zij gemaakt heeft?

Of wie zou kunnen hopen om haar omlaag te brengen naar mensen
En over te halen om de wrede globe met gewonde voeten te betreden,
Haar onbenaderbare glorie en zaligheid achter te laten,
Haar luister te verkwisten aan de bleke aardse sfeer?

Is die kracht de uwe, O schoonheid van sterfelijke ledematen,
O ziel, die fladdert om aan mijn net te ontkomen?

Wie zijt gij dan, die zich in menselijke gedaante verbergt?

Uw stem draagt het geluid van oneindigheid,
Kennis is met u, Waarheid spreekt door uw woorden;
Het licht van verdere dingen schijnt in uw ogen.

Maar waar is uw sterkte om Tijd en Dood te overwinnen?

Hebt gij God’s kracht om hemel’s waarden hier te bouwen?

Want waarheid en kennis zijn een ijdele glans,
Als Kennis niet het vermogen brengt om de wereld te veranderen,
Als Macht niet komt om Waarheid haar recht te geven.

Een blinde Kracht, niet de Waarheid, heeft deze wereld gemaakt,
Een blinde Kracht, niet de Waarheid, beveelt de levens van mensen:
Door Vermogen, niet Licht, heersen de grote Goden over de wereld;
Vermogen is de arm van God, het zegel van het Lot.

O menselijke aanspraak op onsterfelijkheid,
Openbaar uw vermogen, ontbloot uw geest’s kracht,
Dan zal ik Satyavan aan u teruggeven.

Of als de Machtige Moeder met u is,
Toon mij haar gelaat, opdat ik haar zou kunnen aanbidden;
Laat onsterfelijke ogen kijken in de ogen van de Dood,
Een onvergankelijke Kracht, die ruwe dingen aanraakt,
Aarde’s dood in onsterfelijk leven veranderen.

Dan kunnen uw doden naar u terugkeren en leven.

De neergeworpen aarde zal misschien haar blik verheffen
En het geheime lichaam van God nabij haar voelen
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En liefde en vreugde de vlietende Tijd achterhalen.“

En Savitri keek naar de Dood en antwoordde niet.
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Bijna leek het, alsof in zijn symbolische gedaante,
Wereld’s duisternis had ingestemd met Hemellicht
En God niet langer het Onbewuste’s scherm nodig had.

Een machtige transformatie kwam over haar.

Een halo van de inwonende Godheid,
De Onsterfelijke’s luister, die haar gezicht had verlicht
En zijn straling had ondergebracht in haar lichaam’s huis,
Maakte overstromend van de lucht een zee van licht.

In een vlammend moment van apocalyps
Wierp de Incarnatie haar sluier af.

Een kleine gedaante in de oneindigheid
Stond er vooralsnog en geleek juist het Eeuwige’s huis,
Alsof wereld’s middelpunt juist haar ziel was
En heel de wijde ruimte niets anders dan haar uiterlijke gewaad.

Als een boog van kalme hooghartigheid van de verre hemel,
Die neerdaalt naar de aardse nederigheid,
Overwelfde haar voorhoofd’s spanne de Alwetende’s blik,
Haar ogen waren twee sterren, die naar het universum keken.
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Het Vermogen, dat regeerde vanaf de top van haar wezen,
De Tegenwoordigheid, die woont in lotus-heimelijkheid,
Kwam naar omlaag en hield het centrum van haar voorhoofd,
Waar denkvermogen’s Heer in zijn controlekamer zetelt;
Daar, getroond op concentratie’s ingeboren zetel,
Opent hij dat derde mysterieuze oog in de mens,
Het Ongeziene’s oog, dat kijkt naar het ongeziene,
Wanneer Licht met een gouden extase zijn brein vult
En de Eeuwige’s wijsheid zijn keuze bepaalt
En de eeuwige Wil de sterfelijke’s wil aangrijpt.

Het roerde zich in de lotus van haar zangstem,
En in haar spraak klonk het onsterfelijke Woord,
Haar leven bazuinde met de stappen van de wereldziel,
In harmonie bewegend met het kosmische Denken.

Zoals God’s zon verglijdt tot in de mystieke grot,
Waar zijn licht zich verbergt voor de achtervolgende goden,
Gleed het tot in de lotus van haar hart
En wekte erin de Kracht, die het Lot verandert.

Het stroomde tot in haar navel’s lotusdiepte,
Geherbergd in het kleine leefnatuur’s nauwe huis,
Op de lichaam’s verlangens groeide hemelverrukking’s bloem
En maakte van begeert een pure hemelse vlam,
Brak in in de grot, waar de opgerolde Wereldenergie slaapt,
En trof de duizendvoudig gekapte Slangenkracht,
Die vlammend omhoog torende en het Wereld-Zelf omklemde,
Materie’s stilheid verenigde met Geest’s stilte
En het aardse handelen vulde met Geest’s stille Vermogen.

Aldus veranderd wachtte zij tot het Woord zou spreken.

Eeuwigheid keer in de ogen van de Dood
En de Duisternis zag God,s levende Werkelijkheid.
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Toen werd een Stem gehoord, die het stilte’s zelf leek,
Of de lage kalme uiting van oneindigheid,
Wanneer het spreekt tot de stilte in het hart van de slaap.
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“Ik groet u, almachtige en zegevierende Dood,
Gij grandioze Duisternis van het Oneindige.

O Leegte, die ruimte schept voor al, wat is,
Honger, die knaagt aan het universum,
Die de koude overblijfselen van de zonnen consumeert
En heel de wereld verslindt met uw kaken van vuur,
Verkwister van de energie, die de sterren schiep,
Onbewustheid, drager van de zaden van het denken,
Onkunde, waarin Al-Kennis begraven slaapt
En langzaam in zijn borst tevoorschijn komt
En denkvermogen’s masker draagt van heldere Onwetendheid.

Gij zijt mijn schaduw en mijn instrument.

Ik heb u uw vreselijke gedaante van verschrikking gegeven
En uw scherpe zwaard van verschrikking en leed en pijn
Om de ziel van de mens te dwingen om voor licht te strijden
In de kortstondigheid van zijn halfbewuste dagen.

Gij zijt zijn aansporing naar grootsheid in zijn werken,
De zweepslag voor zijn hunkering naar eeuwige zaligheid,
Zijn schrijnende behoefte aan onsterfelijkheid.

Leef, Dood, nog een tijd, wees mijn instrument.

Op een dag zal ook de mens uw peilloze hart
Van stilte kennen en de mijmerende vrede van de Nacht
En de plechtige gehoorzaamheid aan de eeuwige Wet
En het kalme onbuigzame medelijden in uw blik.

Maar nu, O tijdloze Macht, ga opzij
En verlaat het pad van mijn geïncarneerde Kracht.

Bevrijd de stralende God van uw zwarte masker:
Laat de ziel van de wereld, Satyavan genaamd, vrij,
Verlost van uw greep van pijn en onwetendheid,
Zodat hij mag staan als meester van leven en lot,
Mensen’s afgevaardigde in het huis van God,
De gezel van Wijsheid en de echtgenoot van Licht,
De eeuwige bruidegom van de eeuwige bruid.“
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Zij sprak; de Dood, niet overtuigd, verzette zich nog,
Ofschoon hij wist, maar nog weigerde te weten,
Ofschoon hij zag, maar nog weigerde te zien.

Onwankelbaar stond hij op en claimde zijn recht.

Zijn geest boog zich; zijn wil gehoorzaamde de wet
Van zijn eigen natuur, die zelfs de Goden bindt.

De Twee bestreden elkaar oog in oog.

Zijn wezen torende als een enorm fort van duisternis;
Eromheen nam haar licht toe, een oceaan’s belegering.

Voor een tijd overleefde de Schaduw en trotseerde de hemel:
Bestormend van voren, onderdrukkend van boven,
Een concrete massa van bewuste macht, hij droeg
De tirannie van haar goddelijke verlangen.

Een druk van ondraaglijke kracht
Woog op zijn ongebogen hoofd en koppige borst;
Licht likte als een brandende tong zijn gedachten op,
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Licht was een lumineuze marteling in zijn hart,
Licht koerste als een prachtige kwelling door zijn zenuwen;
Zijn duisternis sputterde vergankelijk door haar vuurzee.

Haar beheersende woord beval iedere ledemaat
En liet geen ruimte over voor zijn enorme wil,
Die naar een of andere hulpeloze ruimte leekt te worden gedrongen
En niet meer kon terugkeren, maar hem leeg liet.

Hij riep naar de Nacht, maar zij viel huiverend terug,
Hij riep de Hel, maar deze week nors achteruit:
Hij keerde naar het Onbewuste voor steun,
Waaruit hij geboren was, zijn onmetelijke onderhoudende zelf;
Het trok hem terug naar de grenzeloze ledigheid,
Alsof door hemzelf om zichzelf op te slokken:
Hij riep zijn sterkte aan, maar het weigerde zijn roep.

Zijn lichaam werd gegeten door licht, zijn geest verslonden.

Tenslotte wist hij de nederlaag onvermijdelijk
En verliet verbrokkelend de gedaante, die hij had gedragen,
Verliet de hoop om mensen’s ziel zijn prooi te maken
En de onsterfelijke geest te dwingen om sterfelijk te zijn.
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Ver vluchtte hij om haar gevreesde aanraking te vermijden
En nam toevlucht in de terugtrekkende Nacht.

In de droomschemering van die symbolische wereld
Verdween de verschrikkelijke universele Schaduw,
Verdwijnend in de Leegte, vanwaar hij kwam.
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Alsof beroofd van zijn oorspronkelijke oorzaak,
Ging de schemerwerkelijkheid voorbij en vervaagde uit hun zielen,
En Satyavan en Savitri waren alleen.

Maar geen van beiden roerde zich: tussen deze gedaanten verrees
Een stille onzichtbare en doorschijnende muur.

In de lange blanco moment’s pauze kon niets bewegen:
Alles wachtte op de onbekende ondoorgrondelijke Wil.

EINDE VANCANTO VIER
Einde van Boek Tien
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