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Boek XI Het Boek van de Eeuwigdurende
Dag

Canto Een
De Eeuwigdurende Dag:
De Keuze van de Zielen en de
Allerhoogste Vervulling

Sri Aurobindo
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Een wonderbare zon zag neer vanuit extase’s hemelen

Op werelden van onsterfelijke zaligheid, perfectie’s huis,
Magische ontvouwingen van de glimlach van het Eeuwige,
Die zijn verborgen hartslagen vingen van verrukking.
God’s eeuwigdurende dag omringde haar,
Domeinen verschenen van eeuwigdurend licht,
Die heel de Natuur binnenvielen met de vreugde van het Absolute.
Haar lichaam huiverde met eeuwigheid’s aanraking,
Haar ziel stond nabij de bronnen van het oneindige.
Zij leefde in Oneindigheid’s eindige voorhoeden, nieuw
Voor altijd voor een altijd levend zicht.
De Eeuwigheid vermenigvuldigde zijn onmetelijke zelf-kijk
En vertaalde zijn eindeloze machtigheid en vreugde
In heerlijkheidszielen, die, spelend met de Tijd, konden delen
In grootsheden, altijd nieuwgeboren uit de onbekende diepten,
In vermogens, die onsterfelijk sprongen van onbekende hoogten,
In gepassioneerde hartslagen van onsterfelijke liefde,
In scenes van een lieflijkheid, die nooit kan vervagen.
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Onsterfelijk voor het verrukte hart en ogen,
In serene bogen van doorschijnende kalmte
Gleden uit Wonder’s droom-onmetelijkheden wolkeloze hemelen
Omlaag in een afgrond van saffier; het zonlicht bezocht ogen,
Die zonder pijn de absolute straal verdroegen
En onsterfelijke zuiverheden van vorm zagen.
Schemering en mist waren ballingen van die sfeer,
Nacht was onmogelijk voor zulke stralende hemelen.
Standvastig in de boezem van de immensiteit
Werden spirituele breedten gezien, subliem geboren
Uit een stille schoonheid van scheppende vreugde;
Belichaamde gedachten behielden heerlijke dimensies
Om een of andere zorgeloosheid van goddelijke vrede te behagen,
Beantwoordde het diepe verlangen van een oneindig gevoel
En zijn behoefte aan vormen om zijn lichaamsloze ontroering te
herbergen.
Een mars van universele vermogens in de Tijd,
De harmonische orde van zelf’s uitgestrektheden
Huisvestte in cyclische symmetrieën en metrische vlakken
Een kosmische verrukking’s feestvreugde,
Een eindeloze uitbeelding van de geest in dingen,
Beraamd door de artiest, die de werelden gedroomd heeft;
Van alle schoonheid en het wonder hier,
Van alle Tijd’s complexe verscheidenheid,
Was eeuwigheid de substantie en de bron;
Niet uit een plastische nevel van Materie gemaakt,
Boden zij de suggestie van hun diepten
En openden de grote reeks van hun vermogens.
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Verrezen onder een drievoudige mystieke hemel
Werden, subliem, de zeven onsterfelijke aardes gezien:
Woningen van de gezegenden, bevrijd van dood en slaap,
Waar verdriet nooit kan komen, noch enige pijn,
Arriverend uit zelf-verloren en zoekende werelden
De Hemelnatuur’s onveranderlijke stilte veranderen
En de machtige postuur van eeuwige kalmte,
Zijn pose van onveranderbare extase.
Vlakten lagen daar, die de uitbreiding van God’s wijde slaap leken,
Denken’s vleugelen klommen omhoog naar hemel’s onmetelijke kalmte,
Verloren in blauwe diepten van onsterfelijkheid.
Een veranderde aardenatuur voelde de adem van vrede.
De lucht leek een oceaan van gelukzaligheid
Of het rustbed van de onbekende spirituele rust,
Een onmetelijke stilte, die alle geluid opslokte
In een stemloosheid van de uiterste zaligheid;
Zelfs Materie bracht een nabije spirituele aanraking,
Alles huiverde met de immanentie van het ene goddelijke.
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De laagste van deze aardes was nog steeds een hemel,
Die de schoonheid en helderheid van aardse scenes
Vertaalde naar de pracht van goddelijke dingen.

Eeuwige bergen, rand op stralende rand,
Waarvan de lijnen waren gegraveerd als op een saffieren plaat
En de grenzen etsten van hemel’s luisterrijke noen,
Klommen als opeengestapelde tempeltrappen en hoorden
Vanaf hun toppen van toploze meditatie beneden
De nadering van een blauwe pelgrimsmenigte
En luisterden naar een geweldige aankomende stem,
Van de wijde reis-hymne van tijdloze zeeën.
Een zingende menigte slipte uit bergboezems
Langs takken, die geurig waren met een zucht van bloemen,
Haastend door lieflijkheden met pretmakende sprongen;
De murmelende rivieren van gelukzaligheid
Rimpelden goddelijk als honing-gestemde verlangens,
Mengden zich met hun zusterkolken van verrukking,
En verwijdden zich dan tot een tempo van kalm-lippige mijmering,
Verder langs veelvuldig glinsterende riviermondingen van droom
En gingen fluisterend in meren van vloeibare vrede.
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Aan een oever gegrepen door zinloze extase
En wakend over een eeuwig evenwicht van denken
Zaten gebeeldhouwde zielen dromend aan rivieren van geluid
In onveranderlijke houdingen van marmeren zaligheid.
Om haar heen leefden kinderen van God’s dag
In een onuitsprekelijke gelukzaligheid,
Een nooit verloren geluk, onsterfelijke’s gemak,
Een blije eeuwigheid’s zaligvolle veelvuldigheid.
Rondom bewogen en spraken de onsterfelijke naties,
Zielen van lumineuze hemelse vreugde,
Gezichten van volslagen schoonheid, ledematen van de gevormde
Straal;
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In steden, gehouwen als juwelen uit bewuste steen,
En wonderschone weiden en aan blinkende kusten
Werden heldere vormen gezien, eeuwigheid’s stralende volksstammen.
Boven haar wentelden ritmische godheden de sferen,
Verrukte mobiele vastigheden, hier blind gezocht,
Door de enorme dwalende omlopen van onze sterren.
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Extatische stemmen troffen het gehoor’s koorden,
Elke beweging vond een geheel eigen muziek;
Gezang trilde van vogels op niet vervagende takken,
Waarvan van het verenkleed de kleuren waren gevangen
Uit de regenboog van verbeelding’s vleugelen.
Onsterfelijke geur vulde de huiverende bries.
In bossen, die bewogen boezems leken en bevende diepten,
Bloesemden de miljoenen kinderen van de onsterfelijke lente,
Zuivere talloze sterren van getinte heerlijkheid,
Nestelend voor beschutting in hun smaragden hemel:
Feeërieke bloemenmassa’s keken met lachende ogen.
Een dansende chaos, een regenboogkleurige zee,
Vereeuwigde voor Hemel’s altijd waakzame zicht
De verdringend bloembladglans van wonder’s tinten,
Die zweven over de gesloten ogen van de droom.
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Onsterfelijke harmonieën vulden haar luisterende oor;
Als een grote spontane uiting van de hoogten
Op Titaanvleugels van ritmische grandeur gedragen,
Stroomde uit een of ander spiritueel hart van geluid
Melodieën, bevend van de geheimen van de goden.
Een geest zwierf gelukkig in de wind,
Een geest broedde in het blad en de steen;
De stemmen van gedachtebewuste instrumenten
Doolden langs een levende rand van stilte,
En uit een of andere diepte, als een woordloze spraak van
Ondoorgrondelijke, onuitsprekelijke dingen, verrezen gezangen,
Die het Onbekende vertaalden tot een stem.
Als een klimmer op de onzichtbare ladder van geluid,
Aspireerde muziek niet met deze enkele en strevende stappen,
Die dwalen over vergankelijke snaren,
Maar veranderde haar altijd nieuwe ongetelde tonen
In een passie van onvoorziene ontdekking,
En behield haar oude niet vergeten extases
Als een groeiende schat in het mystieke hart.
Een bewustzijn, dat smachtte door elke kreet
Van niet verkende aantrekking en verlangen,
Het vond en doorzocht opnieuw de onbevredigde diepten,
Jagend, alsof in een of ander diep verborgen hart,
Om een of andere verloren of gemiste gelukzaligheid te vinden.
In die ver afdwalende symfonieën kon zij,
Brekend door betoveringen van het verrukte zintuig,
De lyrische reis horen van een goddelijke ziel,
Tussen gebruis en gelach met zijn voorsteven
De bekoring tartend van onschuldige Circeaanse eilanden,
Mooie avonturen zonder gevaar
In landen, waar het Sirenewonder haar verlokkingen zingt
Vanaf ritmische rotsen in altijd schuimende zeeën.
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In de harmonie van een oorspronkelijk zicht,
Bevrijd van onze beperkende straal van denken,
En de afkeer van onze verblindende harten
Om de Godheid te omhelzen in welk voorkomen dan ook,
Zag zij de hele Natuur wonderbaar zonder fout.
Binnengedrongen door schoonheid’s universele feestelijkheid,
Reikte haar wezen’s vezel vibrerend naar buiten
En claimde diepe vereniging met haar uiterlijke zelven,
En op de hart’s koorden, zuiver gemaakt om alle tonen te grijpen,
Dwongen Hemel’s subtiliteiten van aanraking onvermoeibaar
Levendigere verrukkingen dan het aardse leven kan verdragen.
Wat hier lijden zou zijn, was vurige zaligheid.
Alles, wat hier slechts een gepassioneerde hint en mystieke schaduw is,
Voorvoeld door de innerlijke profeet, die de geest
Van heerlijkheid waarneemt in zinnelijke dingen,
Veranderde in meer lieflijkheid dan nu kan worden gedroomd.
De machtige tekenen, waarvan de aarde de stress vreest,
Bevend, omdat zij niet begrijpen kan,
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En obscuur moet houden in vreemde en sublieme vormen,
Waren hier het eerste lexicon van een oneindig denkvermogen,
Dat de taal vertaalt van eeuwige zaligheid.
Hier was verrukking een gewone gebeurtenis;
De lieftalligheid, waarvan van de gevangen huivering
Ons menselijke plezier een gevallen draad is,
Lag, als symbolische gedaante, een zorgeloos ornament,
Genaaid op het rijke brokaat van het Godheid’s kleed.
Gevormde dingen waren de verbeelde huizen, waar het denkvermogen
Arriveerde om een diepe fysieke vreugde te peilen;
Het hart was een toorts, ontstoken aan de oneindigheid,
De ledematen waren bevende verdichtingen van de ziel.
Dit waren de eerste domeinen, de buitenste hoven
Immens, maar de minste in bereik en de minste in prijs,
De minste extasen van de onsterfelijke goden.
Hoger bestreek haar zwaai van visie en zij wist,
Door grote saffieren openende poorten toegelaten
Tot de wijdheid van een licht verderop.
Dat dit slechts weelderig gedecoreerde deuren waren
Naar nobeler werelden, gelukzaliger mooi.
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Eindeloos aspireerde de klim van die hemelen;
Werkelijkheid na werkelijkheid ontving haar vliegende kijk.
Toen, op wat een kroon van de opstijging leek,
Waar eindigheid en oneindigheid één zijn,
Beschouwde zij immuun de sterke onsterfelijke’s zetel,
Die leven voor een hemelse vreugde en regel,
De middelste regionen van de niet vervagende Straal.
Grote vormen van godheden zaten in onsterfelijke rijen,
De ogen van een ongeboren blik neigden naar haar toe
Door een transparantie van kristallen vuur.
In de schoonheid van lichamen, gewrocht door verrukking’s lijnen,
Als gedaanten van bekoorlijke lieflijkheid verspillende zaligheid,
Droegen Hemel’s schenkers Eeuwigheid’s wijn rond.
Een wirwar van heldere lichamen, van bewogen zielen,
Die de dichte en verstrengelde heerlijkheid schetste,
De harmonieuze tred van levens, die zich voor altijd verenigden
In de gepassioneerde eenheid van een mystieke vreugde,
Alsof zonnestralen, levend en goddelijk gemaakt,
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De goud-geboezemde Apsara godinnen,
Stroomden in bossen over uit een zilveren schaal van zaligheid,
Die zweefde door een lumineuze saffieren droom,
In een wolk van gewaad, verlicht door gouden ledematen
En glinsterende voetstappen, die feeërieke grasvelden betreden,
Maagdelijke bewegingen van bacchantische onschuldigheden,
Die weten dat hun uitgelatenheid een dans van God is,
Wervelend verbonden in maanverlichte braspartijen van het hart.
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Onberispelijke kunstenaars van nimmer falende vormen,
Magische bouwers van geluid en ritmische woorden,
Wind-bemaande Gandharva’s zongen in het oor
De oden, die het universele denken vormen,
De verzen, die de sluier wegscheuren van het Godheid’s gelaat,
De ritmen, die de geluiden brengen van wijsheid’s zee.
Met onsterfelijke gedaanten en verlichte voorhoofden,
Bewogen onze grote voorvaderen in deze gloriën;
Grenzeloos in vermogen en voldaan van licht,
Genoten zij het besef van alles, waarnaar wij streven.
Verheven zieners, bewogen dichters zagen de eeuwige gedachten,
Die, als reizigers van de hoogte, die bij ons vervormd
Door onze zoektocht aankomen, bedrogen door het kledende
denkvermogen,
Als goden, mismaakt door pijnen van geboorte,
Begrepen de grote woorden, die nu als fragiele geluiden worden
opgevangen
Door moeilijke verrukking op een sterfelijke tong.
De sterken, die struikelen en zondigen, waren kalme trotse goden.
Daar, als door bliksem gevuld met glorie en met vuur,
Versmeltend in golven van sympathie en zicht,
Aangeslagen als een lier, die klopt voor een ander’s zaligheid,
Aangetrokken door de koorden van onbekende extases,
Haar menselijke natuur flauw van hemel’s heerlijkheid,
Aanschouwde zij de omklemming, aan de aarde ontzegd, en droeg
De onvergankelijke ogen van ongesluierde liefde.
Meer en meer omhoog geklommen, niveau na niveau bereikt,
Voorbij wat de tong kan spreken en het denkvermogen dromen:
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Werelden van oneindig bereik bekroonden Natuur’s trap.
Er was daar een grotere kalmere lieflijkheid,
Een subtielere en diepzinnigere ether’s gebied
En een machtige plan, dan het meest hemelse gevoel kan geven.
Daar droeg de adem een stroom van ziend denkvermogen,
De vorm was een vaag gewaad van de ziel:
Kleur was een zichtbare toon van extase;
Gedaanten, half onstoffelijk, gezien door de starende blik
En toch weelderig tastbaar,
Maakten gevoelig voor de aanraking van de inwonende geest.
Het verheven volmaakte besef leefde verlicht
Als een gelukkige vazal van de innerlijke straal,
Elk gevoel was de Eeuwige’s machtige kind
En elke gedachte was een lieflijke brandende god.
Lucht was een verlicht gevoel, geluid een stem,
Zonlicht het ziel’s visioen en maanlicht zijn droom.
Op een wijde levende grond van woordloze kalmte
Was alles een potente en lucide vreugde.
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Naar die hoogten ging haar geest zwevend omhoog
Als een omhoog zwevende vogel, die ongezien opklimt,
Naar de opstijging zijn kloppende hart vertolkend
Van melodie, tot er een pauze komt van sluitende vleugels,
Trillend in zijn laatste tevreden schreeuw
En hij stil is met zijn ziel vrijgelaten,
Bevrijd van zijn hart’s last van heerlijkheid.
Ervaring klom op vreugde’s gekleurde borst
Tot in ontoegankelijke sferen in een spiraalvormige vlucht.
Daar verbleef de Tijd met de eeuwigheid als één;
Immense zaligheid voegde zich bij verrukte kalmte.
Als een, die verdronken is in een zee van pracht en zaligheid,
Stil in het doolhof van deze verrassende werelden,
Zag zij, zich wendend, hun levende knoop en oorsprong,
De sleutel tot hun bekoring en hun bron van heerlijkheid,
En kende hem als dezelfde, die onze levens strikt,
Gevangen in zijn angstaanjagende meedogenloze net
En het universum maakt tot zijn gevangenkamp,
En in zijn immense en lege onmetelijkheden
Van het werk van sterren een vergeefse kringloop maakt
En de dood het einde van iedere menselijke weg
En smart en pijn het loon van mensen’s zwoegen.
Van één, wie haar ziel onder ogen had gezien als Dood en Nacht,
Verzamelde zich een som van alle lieflijkheid in zijn ledematen
En verblindde haar hart tot schoonheid van de zonnen.
Getransfigureerd was de schrikbarende gedaante.
Zijn donkerheid en zijn sombere vernietigende kracht,
Voor altijd vernietigend en het mysterie openbarend
Van zijn verheven en gewelddadige daden,
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Verrees als een geheime pracht, geopenbaard voor het zicht,
Waar eens de onmetelijke belichaamde Leegte had gestaan.
Nacht, het schemerige masker, was een prachtig gezicht geworden.
De vage oneindigheid was gedood, waarvan de droefgeestigheid
In het verschrikkelijke onbekende
De obscure rampzalige gedaante van een god had afgetekend,
De dwaling was gevlucht, die de handen van smart wapent,
En verlichtte de onwetende kloof, waarvan de holle diepten
Een vreselijke stem hadden gegeven aan het niets.
Zoals voor het oog, dat ontwaakt in de slaap
De sombere binding van een boek geopend wordt,
Worden verlichte lettertekens gezien, die
Een gouden vuurzee van denken behielden, vanbinnen gegraveerd,
Een wonderschone vorm beantwoordde haar blik,
Waarvan de lieflijkheid leven’s blindste pijn rechtvaardigde;
De hele Natuur’s worsteling was zijn gemakkelijke prijs,
Het universum en zijn zielenstrijd scheen de moeite waard.
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Alsof de koorzangkelk van een bloem,
Luchtig, zichtbaar op muziek’s golven,
Nam een lotus van met licht gebloemde extase
Gedaante uit het bevende hart van dingen.
Er was niet langer de kwelling onder de sterren,
Het kwaad verschool zich achter Natuur’s masker;
Er was niet langer de duistere pretentie van haat,
De wrede grijns op Liefde’s veranderde gezicht.
Haat was de greep van een verschrikkelijke minnarij's strijd;
Een meedogenloze liefde, die alleen wil bezitten,
Heeft hier de lieflijke oorspronkelijk god vervangen.
De Wil om lief te hebben vergetend, die het geboorte gaf,
De passie om zichzelf in te sluiten en te verenigen,
Het zou alles opslokken tot één eenzaam zelf,
De ziel verzwelgen, die het zijn eigen had gemaakt,
Met lijden en met pijn van vernietiging
De onwilligheid bestraffend om één te zijn,
Verbolgen om de weigeringen van de wereld,
Gepassioneerd om te nemen, maar niet wetend, hoe te geven.
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Dood’s sombere monnikskap was geworpen van Natuur’s voorhoofd;
Daar verlichtte op haar de godheid’s verscholen liefde.
Alle gratie en glorie en alle goddelijkheid
Waren hier in één enkele vorm verzameld;
Alle aanbeden ogen keken door de zijne vanuit één gezicht;
Hij droeg alle godheden in zijn grandioze ledematen.
Een oceanische geest verbleef vanbinnen;
Onverdraagzaam en onwankelbaar in vreugde
Verrees een vloed van vrijheid en transcendente zaligheid
In onsterfelijke lijnen van schoonheid.

In hem droeg het viervoudige Wezen zijn kroon,
Dat het mysterie draagt van een naamloze Naam,
Het universum, dat zijn ontzaglijke bedoeling schrijft
In de onuitputtelijke betekenis van een woord.
In hem heeft de architect van de zichtbare wereld,
Tegelijk de kunst en de kunstenaar van zijn werken,
Geest en ziener en denker van geziene dingen,
Virât, die zijn kampvuren in de zonnen ontsteekt,
21

En van wie de door sterren verwarde ether zijn houvast is,
Zichzelf uitgedrukt met Materie voor zijn spraak:
Voorwerpen zijn zijn letters, krachten zijn zijn woorden,
Gebeurtenissen zijn de gepakte geschiedenis van zijn leven,
En zee en land zijn de bladzijden van zijn verhaal.
Materie is zijn middel en zijn spirituele teken;
Hij hangt de gedachte op aan een wimper’s heffing,
Laat de ziel vloeien in de stroom van het bloed.
Hij is de stille wil van atoom en aardkluit;
Een wil, die zonder bedoeling of beweging handelt,
Een Intelligentie, die niet hoeft te denken of te beramen,
De wereld schept zichzelf onwankelbaar;
Want zijn lichaam is het lichaam van de Heer
En in zijn hart staat Virât, Koning der Koningen.

In hem schaduwt zijn vorm het Gouden Kind,
Dat in de Zon-gekapte Onmetelijkheid zijn geboorte wiegt:
Hiranyagarbha, auteur van gedachten en dromen,
Die het onzichtbare ziet en de geluiden hoort,
Die nimmer een sterfelijk oor hebben bezocht,
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Ontdekker van ongedachte werkelijkheden,
Getrouwer aan de Waarheid dan al, wat we ooit hebben geweten,
Hij is de leider op innerlijke wegen;
Als een ziener is hij binnengegaan in de verboden werkelijkheden;
Een magiër met de almachtige staf van het denken,
Hij bouwt de geheime ongeschapen werelden.
Gewapend met de gouden spraak, het diamanten oog,
Is de visie en de profetie de zijne:
De imagist, die het vormloze giet in gedaanten,
De reiziger en de houwer van de onzichtbare paden,
Hij is de drager van het verborgen vuur,
Hij is de stem van het Onuitsprekelijke,
Hij is de onzichtbare jager van het licht,
De Engel van mysterieuze extases,
De veroveraar van de koninkrijken van de ziel.

Een derde geest stond erachter, hun verborgen oorzaak,
Een massa van superbewustzijn, omsloten door licht,
Schepper van dingen in zijn alwetende slaap.
Alles kwam voort uit zijn stilte, zoals een boom groeit;
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Hij is ons zaad en kern, ons hoofd en basis.
Alle licht is slechts een flits van zijn gesloten ogen:
Een alwijze Waarheid is mystiek in zijn hart,
De alwetende Straal is achter zijn oogleden opgesloten:
Hij is de Wijsheid, die niet komt door denken,
Zijn woordloze stilte brengt het onsterfelijke woord.
Hij slaapt in het atoom en de brandende ster,
Hij slaapt in mens en god en beest en steen,
Omdat hij daar is, doet het Onbewuste zijn werk,
Omdat hij daar is, vergeet de wereld om te sterven.
Hij is het centrum van cirkel van God,
Hij is de omtrek van Natuur’s loop.
Zijn sluimer is een Almachtigheid in dingen,
Wakker is hij het Eeuwige en het Allerhoogste.
Boven bevond zich de broedende zaligheid van het Oneindige,
Zijn alwetende en almachtige kalmte,
Zijn onbeweeglijke stilte, absoluut en alleen.
Alle vermogens waren hier geweven in talloze verdragen.
De zaligheid, die de wereld schiep, leefde in zijn lichaam,
Liefde en heerlijkheid waren het hoofd van de lieflijke vorm.
Opnieuw in de verlokkende mazen van hun strik gevangen,
Behielden de trotse zaligvolle ledematen
Alle vreugden, voorlopers van het hijgende hart
En vluchtig voor leven’s voorbijgestreefde verlangen.
Welk visioen ook aan het oog is ontsnapt,
Welk geluk ook voorkomt in droom en trance,
De nectar, verspild door liefde met bevende handen,
De vreugde, die de beker van de natuur niet kan bevatten,
Hadden de schoonheid van zijn gezicht bevolkt,
Wachtten in de schoonheid van zijn lach.
Dingen, verborgen door de stilte van de uren,
De ideeën, die geen stem vinden op levende lippen,
De ziel’s zwangere ontmoeting met oneindigheid,
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Waren in hem tot geboorte gekomen en vlam gevat:
De geheime fluistering van bloem en ster
Openbaarden hun betekenis in zijn peilloze blik.
Zijn lippen bogen zich welsprekend als een roos van de dageraad;
Zijn glimlach, die speelde met het wonder van het denken
En in het hart bleef als het zijn mond verlaten had,
Glinsterde met de straling van de morgenster,
De wijde ontdekking van de hemel versierend met edelsteen.
Zijn blik was het zicht van de eeuwigheid;
De geest van zijn lieflijke en kalme intentie
Was een wijs huis van blijheid en onthulde
Het licht van de eeuwen in de opgewektheid van de uren,
Een zon van wijsheid in een bos van wonderen.
In de orkestrale grootsheid van zijn denkvermogen
Kenden alle tegengestelde onderzoekingen hun nabije verwantschap,
Kwamen, rijk van hart, wonderbaar voor elkaar, samen
In de wederzijdse verwondering van hun myriaden noten
En verbleven als broeders van één familie,
Die hun gemeenschappelijke en mysterieuze thuis hadden gevonden.
Als aan de harp van een of andere extatische god,
Ontspringt een harmonie van lyrische zaligheid,
Die streeft om geen hemelse vreugde onbezongen te laten,
Zo was het leven in dat belichaamde Licht.
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Hij leek de weidsheid van een grenzeloze hemel,
Hij leek de passie van een zorgeloze aarde,
Hij leek het branden van een wereldwijde zon.
Twee keken naar elkaar. Ziel zag Ziel.
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Dan, als een lofzang vanuit hart’s heldere grot,
Vloog een stem omhoog, waarvan de magische klank
Het schrijnende geween van de aarde kon veranderen
In snikken van verrukking en haar schreeuwen naar geestlied.
“O menselijk beeld van het onsterfelijke woord,
Hoe hebt gij voorbij de topazen muren
De stralende zusters gezien van de goddelijke poort,
De genieën opgeroepen uit hun waakzame slaap,
En onder openbaring’s bogen de gebeeldhouwde,
In gedachten gehulde deuren gedwongen open te gaan,
De lanen van spiritueel zicht ontsloten
En de toegangen tot een hemelser staat geleerd
Aan uw verrukte ziel, die de gouden sleutel droeg?
In u heeft het geheime zicht, dat mensen’s blindheid miste,
Zijn kijk geopend voorbij de Tijd, mijn strijdwagenkoers,
En de dood, mijn tunnel, die ik drijf door het leven
Om mijn ongeziene verten van zaligheid te bereiken.
Ik ben de verstilde zoektocht van de jaloerse goden,
Die jacht maken op mijn wijsheid's onmetelijke mysterieuze werk,
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Gegrepen in de duizend samenkomende wegen van de hemel.
Ik ben de schoonheid van de ongesluierde straal
Die door de diepe wegen van de oneindige nacht
De onoverwinnelijke pelgrimsziel van de aarde
Trekt onder de vlammende toortsen van de sterren.
Ik ben de onschendbare Extase;
Zij, die naar mij gekeken hebben, zullen geen verdriet meer hebben.
De ogen, die leven in de nacht, zullen mijn vorm zien.
Aan de bleke kusten van schuimende staalachtige zeestraten,
Die stromen beneden een grijze gekwelde hemel,
Gaan twee vermogens, geboren uit een extase,
Dichtbij elkaar, maar gescheiden in het leven van de mens;
Een leunt naar de aarde, de ander hunkert naar de hemelen;
De hemel in zijn verrukking droomt van een volmaakte aarde,
De aarde in haar smart droomt van een volmaakte hemel.
De twee, verlangend zich te verenigen, wandelen toch apart,
Doelloos verdeeld door hun vergeefse eigenwaan;
Zij worden van hun eenheid weerhouden door bekoorde angsten;
Mysterieus verwijderd door mijlen van denken,
Staren zij over de stille afgronden van de slaap.
Of zij aan zij achterover geleund op mijn uitgestrektheden,
Als bruid en bruidegom magisch gescheiden,
Ontwaken zij om te verlangen, maar kunnen nooit omklemmen,
Terwijl zwak glinsterend ongekruist
Tussen de minnaars op hun huwelijksbed
Het schimmige spook aarzelt van een zwaard.
Maar, wanneer het vlammende fantoomscherp tenietgedaan faalt,
Dan kunnen ruimte en tijd nooit meer
De minnaar van de beminde scheiden; de Ruimte zal
Haar grote doorzichtige gordijn terugtrekken, de Tijd zal
De huivering worden van de geest’s eindeloze zaligheid.
Besteed aandacht aan dat moment van hemels lot.
Ondertussen zult gij de tweevoudige wet dienen,
Die de verkenners van visie eerst nu even zien,
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Die, dringend door het woud van hun gedachten,
De smalle bruggen van de goden hebben gevonden.
Wacht geduldig op de broze tralies van de vorm
En maak verdeling uw verrukkelijke middel
Van blije eenheid, hartstochtelijk versterkt,
Door aantrekking in de pulserende lucht ertussen.
Toch, als gij de gekwelde wereld zou willen achterlaten,
Onverschillig voor het donkere gekreun van dingen beneden,
Vertrap dan de landengte, spring over de stroom,
Verbreek uw contract met de werkende Kracht;
Verloochen de band, die u verbindt met het aardse ras,
Werp uw sympathie af met sterfelijke harten.
Verrijs, verdedig uw geest’s veroverde recht:
Terwijl u uw lading van overgankelijke adem afstaat,
Onder de koude blik van gelijkmoedige sterren
Uw geleende lichaam achterlatend op de zode,
Stijg op, O ziel tot in uw zaligvolle huis.
Dwaal hier op de speelplaats van het eeuwige Kind
Of in de domeinen, die de wijze Onsterfelijken betreden
Met uw kameraadschappelijke glorie onder de hemelen,
Spiritueel verlicht door een niet ondergaande zon,
Zoals godheden leven, die niet geven om de wereld
En niet delen in het gezwoeg van Natuur’s vermogens:
Geabsorbeerd in hun zelf-extase verblijven zij.
Werp de ambigue mythe van aarde’s verlangen af,
O onsterfelijke, verrijs naar gelukzaligheid.“
Over Savitri, luisterend naar haar vredige hart
Naar de harmonie van de verlokkende stem,
Stroomde een vreugde neer, die aarde en hemel teboven ging,
De zaligheid van een onbekende eeuwigheid,
Een verrukking uit een of ander wachtend Oneindig.
Een glimlach kwam rimpelend uit haar wijde ogen,
Haar zelfverzekerde gelukzaligheid’s boodschapper,
Alsof de eerste straal van een morgenzon
Rimpelden over twee ontwaakte lotusvijvers.
29

“O belager van mensen’s ziel met leven en dood
En wereld’s plezier en pijn en Dag en Nacht,
Die zijn hart verleidt met de verre verlokking van de hemel,
Die zijn kracht op de proef stelt met de nabije aanraking van de hel,
Ik klim niet naar uw eeuwigdurende Dag,
Zoals ik ook uw Eeuwige Nacht heb gemeden.
Geef aan mij, die zich niet afkeert van uw aardse Weg,
Het andere zelf terug, die mijn natuur vraagt.
Uw ruimten hebben hem niet nodig om hun vreugde te helpen;
De aarde behoeft zijn mooie geest, door u gemaakt
Om heerlijkheid omlaag te werpen als een net van goud.
De aarde is de uitverkoren plaats voor de machtigste zielen;
De aarde is het heroïsche geest’s strijdperk,
De smidse, waar de Aarts-metselaar zijn werken vormt.
Uw dienstbaarheden op de aarde zijn groter, Koning,
Dan alle glorieuze vrijheden van de hemel.
De hemelen waren eens voor mij mijn natuurlijke huis,
Ook ik heb gezworven door de bossen met juwelen sterren,
Liep over zon-gouden weiden en maan-zilveren graslanden
En hoorde de harpen-lach van hun stromen
En talmde onder takken, druipend van mirre;
Ook ik heb feestgevierd in velden van licht,
Aangeraakt door het etherische gewaad van de winden,
Uw wonder-ronden van muziek heb ik bewandeld,
Leefde in het rijm van heldere moeiteloze gedachten,
Ik heb snelle harmonieën geslagen van onmetelijke verrukking,
Danste op spontane maatstaven van de ziel
De grote en ongedwongen dansen van de goden.
O, geurig zijn de lanen, waar uw kinderen gaan
En heerlijk is de herinnering aan hun voeten
Midden tussen de wondervoeten van het Paradijs:
Een zwaardere voetstap is de mijne, aan machtiger aanraking.
Daar, waar de goden en demonen strijden in de nacht
Of worstelen op de grensgebieden van de Zon,
Onderwezen door de lieflijkheid en pijn van het leven
Om de ongelijke inspannende slagen te verdragen, die botsen
Tegen de rand van een of andere goddelijkste hoop,
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Om het onmogelijke te wagen met deze pijnscheuten van zoeken,
In mij strekt de geest van onsterfelijke liefde
Zijn armen uit om de mensheid te omhelzen.
Te ver zijn uw hemelen voor mij van lijdende mensen.
Onvolmaakt is de vreugde, die niet door allen wordt gedeeld.
O om verder te verspreiden, O om meer harten te omcirkelen
En pakken, tot liefde in ons uw wereld heeft vervuld!
O leven, het leven onder de wentelende sterren!
Voor victorie in het toernooi met de dood,
Voor het buigen van de vurige en zware boog,
Voor het vlammen van het schitterende zwaard van God!
O gij, die de trompet laat klinken in het strijdperk,
Scheidt niet het gevest van het onbeproefde staal,
Neem niet de strijder met zijn ongeslagen slag.
Zijn er nog niet een miljoen gevechten te leveren?
O koningssmid, kletter nog uw begonnen gezwoeg,
Smeed ons aaneen in uw sterke smidse van het leven.
Noem uw welgevormde juwelen heft Savitri,
Noem uw blad’s opgetogen glimlach Satyavan.
Geef vorm in schoonheid, wijs ons door de wereld.
Breek de lier niet, voordat het lied gevonden is;
Zijn er niet nog talloze melodieën te weven?
O subtiel-bezielde musicus van de jaren,
Speel uit, wat gij hebt gefloten op mijn vingergaten;
Stijg boven de inspanning, die hun eerste wilde klacht voorvoelde
En ontdek datgene, wat nog onbezongen is.
Ik weet, dat ik mensen’s ziel kan verheffen naar God,
Ik weet, dat hij het Onsterfelijke omlaag kan brengen.
Onze wil werkt toegestaan door uw wil
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En is zonder u een leeg gebrul van de storm,
Een zinloze wervelwind is de Titaan’s kracht
En zonder u een valstrik de sterkte van de goden.
Laat niet de onbewuste afgrond mensen’s ras verzwelgen,
Dat door aarde’s onwetendheid worstelt naar uw Licht.
O Donderaar met de bliksems van de ziel,
Geef niet uw zon over aan duisternis en dood,
Volbreng uw wijsheid’s verborgen ferme besluit
En het mandaat van uw wereldwijde liefde.“
Haar woorden gingen verloren in denken’s immensiteiten,
Die hen grepen op de grenzen van hun roep
En hun betekenis verborgen in de verten,
Die zich roeren tot meer dan ooit de spraak gewonnen heeft
Van het Ondenkbare, het einde van al ons denken,
En het Onuitsprekelijke, waaruit alle woorden komen.

Dan met een majesteitelijke glimlach als de middag-hemelen
De godheid van een wonderschone verschijning:
“Hoe zal de aardenatuur en mensen’s natuur verrijzen
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Naar de hemelse niveaus, en toch op aarde blijven?
Hemel en aarde staren naar elkaar
Over een kloof, die weinigen kunnen oversteken, niemand,
Arriverend door een vage etherische mist,
Waaruit zich alle dingen vormen, die in de ruimte bewegen,
De oever kan raken, die eenieder kan zien, maar nimmer kan bereiken.
Hemel’s licht bezoekt soms het denkvermogen van de aarde;
Zijn gedachten branden aan haar hemel als eenzame sterren;
In haar hart bewegen hemelse zoektochten zacht
En mooi als fladderende vleugels van vogels,
Visioenen van vreugde, die zij nooit kan winnen,
Kruisen de vervagende spiegel van haar dromen.
Vage zaden van licht en zaligheid dragen treurige bloemen,
Vage harmonieën, opgevangen van een half-gehoord lied
Vallen in zwijm weg tussen dwalende stemmen’s kruik,
Het schuim van de woelige lumineuze zeeën, waar
De mooie en verre heerlijkheid van de goden verblijft,
Onbekende verrukkingen, een wonderbaarlijk geluk
Doen haar huiveren en gaan half-gevormd over naar denkvermogen en
gevoel.
Boven haar kleine eindige stappen voelt zij,
Zorgeloos om knoop of pauze, werelden, die
Een vreemde volmaaktheid weven voorbij wet en regel,
Een universum van zelf-gevonden gelukzaligheid,
Een onbeschrijflijk ritme van tijdloze slagen,
De vele bewogen hartslagen van de Ene,
De magie van de grenzeloze harmonieën van het zelf,
De orde van de vrijheid van het oneindige,
De wonderplastieken van het Absolute.
Daar is de Al-Waarheid en daar is de tijdloze zaligheid.
Maar de hare zijn fragmenten van een ster-verloren glans,
De hare zijn alleen zorgeloze bezoeken van de goden.
Zij zijn een Licht, dat faalt, een Woord, dat weldra verstomd
En niets, dat zij betekenen, kan lang op aarde blijven.
Er zijn verheven glimpen, niet het blijvende zicht.
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Enkelen kunnen klimmen naar een onvergankelijke zon,
Of leven aan de randen van de mystieke maan
En naar het aardse denkvermogen de lichtstraal van de wijze
kanaliseren.
Er zijn weinig helden en halfgoden,
Tot wie de besloten onsterfelijke stemmen spreken
En de hemelse clan is dichtbij hun daden.
Er zijn weinig stilten, waarin de Waarheid wordt gehoord,
Die de tijdloze uitspraken in haar diepten openbaren;
Er zijn weinig prachtige momenten van de zieners.
Hemel’s roep is zeldzaam, zeldzamer dan het hart, dat waarneemt;
De deuren van het licht zijn voor gewone denkvermogens verzegeld
En aarde’s behoeften nagelen de menselijke massa aan de aarde,
Alleen in een verheffend uur van spanning
Antwoorden mensen op de aanraking van grotere dingen:
Of, opgetild door enige sterke hand om hemelse lucht te ademen,
Glijden zij terug in de modder, waaruit zij klommen;
In de modder, waarvan zij gemaakt zijn, waarvan zij de wet kennen,
Verheugen zij zich in veilige terugkeer naar een vriendelijke grond,
En, ofschoon iets in hen weent om de verloren glorie,
En de vermoorde grootsheid, aanvaarden zij hun val.
De gewone mens te zijn vinden zij het beste,
Te leven als anderen is hun geluk.
Want de meesten zijn gebouwd op Natuur’s vroege plan
En hebben een kleine schuld aan een superieure vlakte;
Het menselijke gemiddelde is hun hoogste toonhoogte,
Een denkend dier’s materiële bereik.
In de lange altijd opklimmende hiërarchie,
In de starre economie van kosmisch leven
Is ieder schepsel gebonden aan zijn toegewezen taak en plaats
Door zijn natuur’s vorm, zijn geest’s kracht.
Als dit gemakkelijk kon worden verstoord, dan zou het
De gevestigde balans van geschapen dingen verbreken;
De eeuwigdurende orde van het universum
Zou beven en een kloof gapen in het geweven Lot.
Als er geen mensen waren en allen waren briljante goden,
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Dan zou de bemiddelende trap verloren zijn,
Waarlangs de in Materie ontwaakte geest zich windt,
De kringlopen aanvaardend van de middelste Weg,
Die door zwaar gezwoeg en langzame eonische stappen
Het heldere miraculeuze randgebied van God bereikt,
Naar de glorie van de Bovenziel.
Mijn wil, mijn roep is daar in mensen en dingen;
Maar het Onbewuste ligt aan wereld’s grijze achterkant
En trekt naar zijn borst van Nacht en Dood en Slaap.
Opgesloten in zijn duistere en verstilde afgrond
Laat het een beetje bewustzijn ontsnappen,
Maar afgunstig op het groeiende licht houdt het zich in
Nabij de obscure randen van zijn grot,
Alsof een tedere onwetende moeder haar kind
Gebonden houdt aan de schortbanden van Onwetendheid.
Het Onbewuste zou niet zonder mensen’s denkvermogen
Het mysterie kunnen lezen van de wereld, die haar slaap gemaakt heeft:
De mens is haar sleutel om een bewuste deur te ontsluiten.
Maar nog steeds houdt het hem bengelend in zijn greep:
Het trekt zijn reusachtige cirkel rond zijn gedachten,
Het sluit zijn hart voor het hemelse Licht.
Een hoge en schitterende beperking schijnt boven,
Een zwarte en verblindende grens heerst beneden:
Zijn denkvermogen is ingesloten tussen twee firmamenten.
Hij zoekt door woorden en beelden naar de Waarheid,
En, turend over oppervlakken en ruwe buitenkanten
Of voorzichtige voeten dompelend in ondiepe zeeën,
Is zelfs zijn Kennis een Onwetendheid.
Hij is buitengesloten voor zijn eigen innerlijke diepten;
Hij kan niet kijken naar het gezicht van het Onbekende.
Hoe zal hij zien met de Alwetende’s ogen,
Hoe zal hij willen met de Almachtige’s kracht?
O te meedogende en gretige Dageraad,
Laat aan de cirkelende eonen’s trage loop
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En aan de werking van de onbewuste Wil,
Laat het aardse ras aan zijn onvolmaakte licht:
Alles zal worden gedaan door de langdurige daad van de Tijd.
Ofschoon het ras gebonden is door zijn eigen soort,
Is de ziel in de mens groter dan zijn lot:
Boven het golven en deinen van Tijd en Ruimte,
Zich losmakend van de kosmische algemeenheid,
Waardoor alle leven verwant is met verdriet en vreugde,
Bevrijd van de universele Wet,
Kan de zon-gelijke enkele en transcendente geest
Zijn weg vlammen door de denkvermogen’s versperrende muur
En alleen branden aan de eeuwige hemel,
De inwoner van een weidse en eindeloze kalmte.
O vlam, trek u terug in uw lumineuze zelf.
Of keer anders terug naar uw oorspronkelijke kracht
Op een ziener-toppunt boven denken en wereld;
Deelgenoot van mijn uurloze eeuwigheid,
Wees één met de oneindigheid van mijn vermogen:
Want gij zijt de Wereldmoeder en de Bruid.
Vanuit het vruchteloze hunkeren van aarde’s leven,
Vanuit haar zwakke niet overtuigende droom,
Vleugels herstellend, die de oneindigheid doorkruisen
Ga terug naar het Vermogen, vanwaar gij kwam.
Tot dat kunt gij uw vormloze vlucht verheffen,
Uw hart kan uitstijgen boven zijn onbevredigende slagen
En de onsterfelijke en spirituele vreugde voelen
Van een ziel, die nooit gelukzaligheid verloren heeft.
Verhef het gevallen hart van liefde, dat zich opwindt,
Werp begeerte’s afgrond in de diepten.
Voor altijd gered uit Natuur’s gedaanten,
Ontdek wat de doelloze cycli willen,
Daar vervlochten met alles, wat uw leven betekend heeft,
Hier vergeefs gezocht in aardse gedaante.
Verbreek in de eeuwigheid uw sterfelijke vorm;
Versmelt, bliksem, in uw onzichtbare vlam!
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Omklem, O Oceaan, diep in uzelf uw golf,
Voor altijd gelukkig in de omhelzende golven.
Word één met de stille passie van de diepten.
Dan zult gij de Minnaar en de Beminde kennen,
De grenzen achterlaten, die hem en u verdelen.
Ontvang hem in het grenzeloze Savitri,
Verlies uzelf in oneindige Satyavan.
O wonder, waar gij begon, eindig daar.“
Maar Savitri antwoordde de stralende God:
“Vergeefs brengt gij twee geesten in verleiding
Met eenzame zaligheid, die gered zijn uit een lijdende wereld;
Mijn ziel en de zijne zijn onverbrekelijk verbonden
In de ene taak, waarvoor onze levens geboren werden,
Om de wereld te verheffen naar God in onsterfelijk Licht,
Om God omlaag te brengen naar de wereld kwamen wij op aarde,
Om het aardse leven te veranderen in goddelijk leven.
Ik houd mijn wil om de wereld en de mens te redden,
Zelfs de bekoring van uw aanlokkelijke stem,
O zaligvolle Godheid, kan niet aangrijpen en verstrikken.
Ik offer de aarde niet op voor gelukkiger werelden.
Want daar verbleef het Eeuwige’s onmetelijke Idee
En zijn dynamische wil in mensen en dingen,
Alleen zo kon de enorme scene beginnen.
Vanwaar kwam deze nutteloze wildernis van sterren,
Dit machtige barre wentelen van de zonnen?
Wie maakte de ziel van het futiele leven in de Tijd,
Plantte een doel en een hoop in het hart,
Zette Natuur aan een enorme en betekeningsloze taak
Of beraamde haar miljoen eonen inspanning’s verspilling?
Welke kracht veroordeelde deze bewuste schepselen,
Die over de globe kruipen, tot geboorte en dood en tranen?
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Als de aarde omhoog kan kijken naar het licht van de hemel
En een antwoord kan horen op haar eenzame roep,
Dan is hun ontmoeting niet vergeefs, noch hemel’s aanraking een
valstrik.
Als u en ik waar zijn, dan is de wereld waar;
Ofschoon gij uzelf verschuilt achter uw werken,
Is het bestaan geen zinloze paradox;
Omdat God de aarde gemaakt heeft, moet de aarde God in zich
scheppen;
Wat zich verbergt in haar borst, moet zij openbaren.
Ik claim u voor de wereld, die gij gemaakt heeft.
Als de mens gebonden leeft door zijn menselijkheid,
Als hij voor altijd verbonden is aan zijn pijn,
Laat dan een groter wezen uit de mens verrijzen,
De supermens paren met het Eeuwige
En het Onsterfelijke schijnen door de aardse vormen.
Anders was de schepping vergeefs en deze grote wereld
Een niets, dat in Tijd’s momenten lijkt te bestaan.
Maar ik heb door het onbezielde masker gezien;
Ik heb een geheime geest gevoeld, die roerde in dingen,
Die het lichaam draagt van de groeiende God:
Hij kijkt door versluierende vormen naar de ongesluierde waarheid;
Hij duwt de gordijnen van de goden terug;
Hij klimt naar zijn eigen eeuwigheid.“
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Maar de god antwoordde aan het vrouw’s hart:
“O levend vermogen van het geïncarneerde Woord,
Al, wat de geest gedroomd heeft, dat kan gij scheppen:
Gij zijt de kracht, waarmee ik de werelden schiep,
Gij zijt mijn visioen en mijn wil en stem.
Maar de uwe is ook de kennis, gij kent het wereldplan
En het trage proces van de gang van de Tijd.
In de onstuimige drang van uw hart van vuur,
In uw passie om mens en aarde te bevrijden,
Verontwaardigd over de belemmeringen van de Tijd
En de langzame evolutie’s luie stappen,
Leid niet de geest in een onwetende wereld
Om spoedig het avontuur van het Licht te wagen,
Om de gebonden en sluierend god in de mens te dwingen,
Ontwaakt tussen de onuitsprekelijke stilten
Tot in eindeloze vistas van het onbekende en ongeziene,
Over de laatste begrenzingen van het beperkende Denkvermogen
En de Superbewuste’s hachelijke scheidslijn
Tot in het gevaar van het Oneindige.
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Maar als gij niet wilt wachten op Tijd en God,
Doe dan uw werk en leg uw wil op aan het Lot.
Zoals ik van u mijn last van de nacht heb weggenomen
En van u mijn schemerlicht’s twijfels en dromen weggenomen,
Zo neem ik nu mijn licht weg van de uiterste Dag.
Dit zijn mijn symbolische koninkrijken, maar hier
Kan de grote keuze niet gemaakt worden, die het lot vastlegt
Of de sanctie worden uitgesproken van de allerhoogste Stem.
Verrijs op een ladder van grotere werelden
Naar de oneindigheid, waar geen wereld kan zijn.
Maar niet in de wijde sfeer, waar een groter Leven
Haar mysterie en haar wonder verheft,
En niet op de lumineuze pieken van het hoogste Denkvermogen,
Of in de schuilplaats, waar de subtiele Materie’s geest
Zich verbergt in zijn licht van glinsterende heimelijkheden,
Kan het Eeuwige’s standvastige bevel gehoord worden,
Dat het front van bestemming met zijn basis verbindt.
Dit zijn alleen de bemiddelende verbindingen;
Niet het hunne is scheppende zicht,
Noch de vervullende handeling of laatste ondersteuning,
Die eeuwigdurend de kosmische pijler draagt.
Tweevoudig zijn de vermogens, die de einden van de Tijd behouden;
De Geest voorziet, de Materie ontvouwt haar denken,
De stille uitvoerder van God’s bevelen,
Zonder een jota of punt weg te laten,
Een vertegenwoordiger, die geen vragen stelt, onbewust, star,
Die onvermijdelijk een beladen thema ontwikkelt,
De intentie van zijn kracht in Tijd en Ruimte,
In bezielde wezens en onbezielde dingen;
Het vervult onveranderlijk zijn opgedragen taak,
Het vernietigt nog geen tittel van gedane dingen;
Onwrikbaar met het raadselachtige bevel
Verandert het niet de stappen van het Ongeziene.
Als gij dan werkelijk mens en aarde moet bevrijden,
Zie dan vanaf de spirituele hoogten op het leven neer,
Ontdek de waarheid van God en mens en wereld;
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Doe dan, alwetend en alziend, uw taak.
Stijg op, O ziel, in uw tijdloze zelf;
Kies bestemming’s loop en stempel uw wil op de Tijd.“
Hij eindigde en op het wegebbende geluid
Ging een kracht verder, die de gefundeerde sferen schokte
En de stokken loste, die de tenten van de vorm ophielden.
Vrijgesproken van visie’s greep en de vouwen van het denken,
Van haar besef weggerukt als verdwijnende scenes
In het ontzaglijke theater van de Ruimte
Verdwenen de hemelwerelden in het spirituele licht.
Een beweging was overal, een kreet, een woord,
Zonder begin op haar onmetelijke ontdekkingsreis,
Zonder een moment in haar ondenkbare terugkeer:
Als een koor in kalme zeeën hoorde zij het eeuwige Denken,
Dat zichzelf ritmisch onbeschrijflijk laat rondgaan,
In ruimteloze omloopbanen en op tijdloze wegen.
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In een onuitsprekelijke wereld leefde zij vervuld.
Als een energie van het drieëne Oneindige,
Verbleef zij in een onmetelijke Werkelijkheid,
Een verrukking en een wezen en een kracht,
Een verbonden en myriade-bewogen overvloed,
Een maagdelijke eenheid, een lumineuze echtgenote,
Die een veelvuldige omarming huisvestte
Om allen te huwen in God’s immense heerlijkheid,
De eeuwigheid dragend van elke geest,
De last dragend van van universele liefde,
Een wonderbare moeder van talloze zielen.
Alle dingen kende zij, alle gewenste of gewilde dingen:
Haar oor was geopend voor het ideale geluid,
De conventie vormen bond niet langer haar zicht,
Duizend deuren van eenheid was haar hart.
Een crypte en heiligdom van mijmerend licht
Verscheen, de laatste terugtrekking voor dingen verderop.
Toen pauzeerde in zijn ronden het enorme fiat
De Stilte gaf aan het Onkenbare alles terug,
Wat het had gegeven. Stil was haar luisterende denken.
De vorm van dingen was opgehouden in haar ziel.
Onzichtbaar was nu die volmaakte godheid.
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Om haar heen leefde een of andere ontzagwekkende geest,
Een mysterieuze vlam rond een smeltende parel,
En in het fantoom van de vernietigde Ruimte
Was een niet door oren gehoorde stem, die riep:
“Kies, O geest, uw allerhoogste keuze, die niet weer gegeven wordt;
Want nu kijkt van mijn hoogste wezen
De naamloze vormloze vrede naar u, waar alle dingen rusten.
Ken in een gelukkige onmetelijke sublieme beëindiging
Een immens sterven in de eeuwigheid,
Een punt, dat in het oneindige verdwijnt,
De gelukzaligheid van de gedoofde vlam,
Het laatste zinken van een golf in een grenzeloze zee,
Het einde van de beproeving van uw dwalende gedachten,
Het afsluiten van het reizen van uw pelgrimsziel.
Aanvaard, O muziek, de vermoeidheid van uw noten,
Het wijde doorbreken van uw kanaaloevers, O stroom.“
De momenten vervielen in eeuwigheid.
Maar iemand hunkerde in een onbekende boezem
En in stilte antwoordde het vrouw’s hart:
“Uw vrede, O Heer, een innerlijk geschenk om te behouden
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Midden tussen het geraas en verwoesting van wilde Tijd
Voor de grootse ziel van de mens op aarde.
Uw kalmte, o heer, die uw handen van vreugde draagt.“

Grenzeloos, gelijk de oceaan rond een eenzaam eiland,
Verrees een tweede keer de eeuwige roep:
“Wijd open staan de onuitsprekelijke poorten ervoor.
Mijn geest neigt omlaag om de aardse knoop te breken,
Om uit liefde voor eenheid zonder gedachte of teken
Muur en omheining neer te halen, om de hemel bloot te leggen,
Te zien met het grote oog van de oneindigheid,
De sterren te ontrafelen en voort te gaan in stilte.“
In een immense en wereldvernietigende onderbreking
Hoorde zij een miljoen schepselen naar haar roepen.
Door de ontzaglijke stilte van haar gedachten
Sprak onmetelijk de vrouw’s natuur:
“Uw eenheid, Heer, in vele naderende harten,
Mijn lieflijke oneindigheid van uw ontelbare zielen.“
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Machtig terugtrekkend als een zee bij eb
Zwol voor de derde maal de grootse vermanende uitroep aan:
“Wijd spreid ik de toevlucht van mijn vleugels uit.
Vanuit die niet communiceerbare diepten
Kijkt mijn vermogen van de machtigste pracht vooruit, verstild
Tot in zijn majesteit van slaap, teruggetrokken
Boven de verschrikkelijke maalstromen van de wereld.“
Een snik van dingen was het antwoord op de stem,
En gepassioneerd reageerde het hart van de vrouw:
“Uw energie, Heer, om vrouw en man aan te grijpen,
Om alle dingen en schepselen op te nemen in hun smart
En hen in moeder’s armen te verzamelen.“

Plechtig en veraf als een serafijn’s lier
Werd voor laatste grootse maal het waarschuwende geluid gehoord:
“Ik open het wijde oog van eenzaamheid
Om de stemloze verrukking van mijn zaligheid te ontdekken,
Waar het in een zuiver en voortreffelijk stilzwijgen
Onbeweeglijk ligt in zijn sluimering van extase,
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Rustend van de zoete gekte van de dans,
Uit welks ritme de klop van het hart geboren werd.“
De Stilte verbrekend met smeekbede en roep,
Klom een hymne van aanbidding onvermoeibaar op,
Een muziekbeat van gevleugelde verenigende zielen,
Toen antwoordde heel de vrouw hunkerend:
“Uw omarming, die de levende knoop van pijn klieft,
Uw vreugde, O Heer, waarin alle schepselen ademen,
Uw magische stromende wateren van diepe liefde,
Geef mij uw lieflijkheid voor de aarde en de mensen.“

Dan kwam na een stilte een geluidloze hemelse uitroep,
Zoals verrees uit het Oneindige,
Toen de eerste fluisteringen van een vreemde heerlijkheid
Zich in zijn diepte de vreugde om te zoeken verbeeldden,
De passie om te ontdekken en aan te raken,
De bekoorlijke lach, die de zingende werelden rijmde:
“O mooi lichaam van het geïncarneerde Woord,
Uw gedachten zijn de mijne, ik heb gesproken met uw stem.
Mijn wil is de uwe, wat gij gekozen heb, kies ik:
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Alles, wat gij gevraagd hebt, geef ik aan de aarde en de mens.
Alles zal uitgeschreven worden in het bestemming’s boek
Door mijn gevolmachtigde van het denken en plan en daad,
De uitvoerder van mijn wil, de eeuwige Tijd.
Maar, omdat gij mijn niet verminkte Kalmte hebt geweigerd,
En hebt afgewend van mijn grenzeloze vrede, waaruit het aangezicht
Van de Ruimte is gewist en de gedaante van de Tijd is verloren,
En van de gelukkige vernietiging van uw afzonderlijke zelf
In mijn niet vergezelde eenzame eeuwigheid,
Want niet voor u is het naamloze woordloze Niets,
De vernietiging van uw levende ziel
En het einde van denken en hoop en leven en liefde
In het blanco onmetelijke Onkenbare,
Ik leg mijn handen op uw ziel van vuur,
Ik leg mijn handen op uw hart van liefde,
Ik breng u onder het juk van mijn vermogen van werk in de Tijd.
Omdat gij mijn tijdloze wil hebt gehoorzaamd,
Omdat gij hebt gekozen om aarde’s worsteling en lot te delen
En u uit medelijden hebt gebogen over aardegebonden mensen
En u opzij gekeerd heeft om te helpen en verlangde om te redden,
Bind ik door uw hart’s passie uw hart op de mijne
En leg ik mijn prachtige juk op aan uw ziel.
Nu zal ik in u mijn wonderbaarlijke werken doen.
Ik zal uw natuur vastmaken met mijn koorden van sterkte,
Uw geest’s ledematen onderwerpen aan mijn heerlijkheid
En u een levendige knoop maken van al mijn zaligheid
En in u mijn trotse en kristallen huis bouwen.
Uw dagen zullen mijn zuilen zijn van vermogen en licht,
Uw nachten mijn sterachtige mysteriën van vreugde
En al mijn wolken liggen vervlochten in uw haar
En al mijn springvloeden huwen in uw mond.
O Zonnewoord, gij zult de aardeziel verheffen tot het Licht
En God omlaag brengen naar de levens van de mensen;
De aarde zal mijn werkkamer zijn en mijn huis,
Mijn tuin van het leven voor het planten van een goddelijk zaad.
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Wanneer al uw werk in de menselijke tijd is gedaan,
Zal het denkvermogen van de aarde een huis zijn van licht,
Het leven van de aarde een boom, die groeit naar de hemel,
Het lichaam van de aarde een tabernakel van God.
Ontwaakt uit de sterfelijke’s onwetendheid
Zullen mensen verlicht worden met Eeuwigheid’s straal
En de glorie van mijn zon-verheffing in hun gedachten
En in hun hart de lieflijkheid voelen van mijn liefde
En in hun daden mijn Vermogen’s miraculeuze drang.
Mijn wil zal de betekenis zijn van hun dagen;
Levend voor mij, met mij, in mij zullen zij leven.
In het hart van mijn schepping’s mysterie
Zal ik het drama spelen van uw ziel,
De lange romance opdragen van U en Mij.
Ik zal u achtervolgen door de eeuwen heen;
U zal door de wereld nagejaagd worden door liefde,
Ontdaan van onwetendheid’s beschermende sluier
En zonder schuilplaats voor mijn stralende goden.
Geen gedaante zal u afschermen van mijn goddelijke begeerte,
Nergens zult u aan mijn levende ogen ontkomen.
In de naaktheid van uw ontdekte zelf,
In een loutere identiteit met al, wat is,
Beroofd van uw dekmantel van menselijkheid,
Ontnomen van de dichte sluier van menselijk denken,
Eén gemaakt met elk denkvermogen en lichaam en hart,
Eén gemaakt met de hele Natuur en met Zelf en God,
In uw enkele ziel mijn mystieke wereld samenvattend,
Zal ik in u mijn universum bezitten,
Het universum alles vinden, wat ik in u ben.
Gij zult alle dingen dragen, opdat alle dingen kunnen veranderen,
Gij zult alle dingen vullen met mijn luister en mijn zaligheid.
Gij zult al ontmoeten met uw transmuterende ziel.
Bestormd door mijn oneindigheden boven,
En huiverend in immensiteiten beneden,
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Vervolgd door mij door mijn denkvermogen’s muurloze onmetelijkheid,
Oceanisch met de vloedgolven van mijn leven,
Zult gij als een zwemmer, verloren tussen twee springende zeeën,
Door mijn uiterlijke pijnen en innerlijke lieflijkheden
Met het vinden van mijn vreugde in mijn tegengestelde mysteriën,
Mij antwoord geven vanuit elke zenuw.
Een visioen zal uw snellende adem dwingen,
Uw hart zal u voortdrijven op het wiel van werken,
Uw denkvermogen zal u aansporen door de vlammen van het denken,
Om mij te ontmoeten in de afgrond en op de hoogten,
Om mij te voelen in de storm en de kalmte,
En mij lief te hebben in het nobele en het verachtelijke,
In mooie dingen en het verschrikkelijke verlangen.
De pijnen van de hel zullen voor u mijn kus zijn,
De bloemen van de hemel overtuigen u met mijn aanraking.
Mijn grimmigste maskers zullen mijn aantrekkelijkheden brengen.
Muziek zal u vinden in de stem van het zwaard,
Schoonheid zal u achtervolgen door de kern van de vlam.
Gij zult mij kennen in het wervelen van de sferen
En mij kruisen in de atomen van de werveling.
De wentelende krachten van mijn universum
Zullen aan u de sommeringen toeroepen van mijn naam.
Heerlijkheid zal naar beneden vallen van mijn nectarachtige maan,
Mijn geurigheid zal u grijpen in de jasmijn’s strik,
Mijn oog zal op u neerzien vanuit de zon.
Spiegel, gemaakt van Natuur’s geheime geest,
Gij zult mijn verborgen hart van vreugde reflecteren,
Gij zult onvermengd mijn lieflijkheid omlaag drinken
In mijn pure lotuskelk van de sterrenhemel.
Mijn vreselijke handen, op uw boezem gelegd, zullen uw wezen dwingen,
Gebaad in de vurigste verlangen’s stromen.
Gij zult de ene en huiverende noot ontdekken,
En roepen, de harp van al mijn melodieën,
En deinen, mijn schuimende golf in zeeën van liefde.
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Zelfs mijn rampspoed’s greep zal voor u
De beproeving zijn van mijn verrukking’s tegengestelde gedaante:
In pijn’s zelf zal mijn geheime gezicht naar u glimlachen:
Gij zult onverminderd mijn genadeloze schoonheid dragen,
Midden tussen wereld’s onverdraaglijke verkeerdheden,
Vertrapt door de gewelddadige wandaden van de Tijd,
Uitroepen naar de extase van mijn verrukking’s aanraking.
Alle wezens zullen voor uw leven mijn afgezanten zijn;
Naar mij toe gelokt op de boezem van uw vriend,
Gedwongen om mij te ontmoeten in uw vijand ogen,
Zullen mijn schepselen mij eisen vanuit uw hart.
Gij zult niet ineenkrimpen voor enige broederziel.
Gij zult hulpeloos aangetrokken worden door het al.
Mensen, die u zien, zullen mijn handen van vreugde voelen,
In smart’s pijnen de stappen voelen van wereld’s heerlijkheid,
Hun levenservaring haar tumultueuze schok
In de wederzijdse hunkering van twee tegengestelden.
Harten, aangeraakt door uw liefde, zullen antwoorden op mijn roep,
De oeroude muziek ontdekken van de sferen
In de openbarende accenten van uw stem
En naderbij mij komen, doordat gij zijt:
Bekoord geraakt door uw geest’s lieflijkheid
Zullen zij mijn lichaam omarmen in uw ziel,
In uw leven de schoonheid horen van mijn lach,
De huiverende zaligheid kennen,waarmee ik de werelden maakte.
Al, wat gij heeft, zal voor anderen’s zaligheid zijn,
Al, wat gij zijt, zal tot mijn handen behoren.
Ik zal heerlijkheid uit u schenken als uit een kruik,
Ik zal u als mijn strijdwagen wervelen over de wegen,
Ik zal u gebruiken als mijn zwaard en als mijn lier,
Ik zal op u mijn minstreelkunsten van het denken spelen.
En wanneer gij trillend zijt met alle extase,
Én wanneer gij als één geest leeft met alle dingen,
Dan zal ik u mijn levende vuren niet besparen,
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Maar van u een kanaal maken voor mijn tijdloze kracht.
Mijn verborgen aanwezigheid leidde mij onwetend verder,
Van uw begin in aarde’s stemloze boezem
Door leven en pijn en tijd en wil en dood,
Door uiterlijke schokken en innerlijke stilten
Langs de mystieke wegen van Ruimte en Tijd
Naar de ervaring, die alle Natuur verbergt.
Wie op mij jaagt en mij vangt, wordt mijn gevangene:

Dit zult gij van nu af aan leren van uw hartslagen.
Heb voor altijd lief, O schone slaaf van God!
O lasso van mijn verrukking’s verwijdende strik,
Word mijn koord van universele liefde.
Dwing de geest, door u gevangen, tot heerlijkheid
Van schepping’s lieflijke en onpeilbare eenheid,
Genoodzaakt om mijn myriaden eenheden te omarmen
En al mijn eindeloze vormen en goddelijke zielen.
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O Denkvermogen, wordt vol van de eeuwige vrede;
O Woord, roep de onsterfelijke litanie uit:
De gouden toren is gebouwd, het vuurkind is geboren.

“Daal af naar het leven met hem, die uw hart begeert.
O Satyavan, O lichtende Savitri,
Ik zend jullie verder als voorheen onder de sterren,
Een tweevoudig vermogen van God in een onwetende wereld,
In een omheinde schepping, afgesloten van het grenzeloze zelf,
God omlaag brengend naar de onbezielde aarde,
De aardewezens optillend naar onsterfelijkheid.
In de wereld van mijn kennis en mijn onwetendheid,
Waar God ongezien is en alleen een Naam wordt gehoord
En kennis is ingesloten binnen de grenzen van het denkvermogen
En het leven is opgehaald in het sleepnet van verlangen
En Materie de ziel voor zijn eigen zicht verbergt,
Zijt gij mijn Kracht aan het werk om aarde’s lot te verheffen,
Mijn zelf, dat omhoog beweegt langs de immense helling
Tussen de uitersten van de geest’s nacht en dag.
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Hij is mijn ziel, die klimt uit de onwetende Nacht
Door leven en denkvermogen en supernatuur’s Onmetelijkheid
Naar het hemelse licht van Tijdloosheid
En mijn eeuwigheid, verborgen in de bewegende Tijd
En mijn grenzeloosheid, gesneden door de curve van de Ruimte.
Het klimt naar de grootsheid, die het had achtergelaten,
En naar de schoonheid en vreugde, waar het afgevallen was,
Naar de beslotenheid en lieflijkheid van alle goddelijke dingen,
Naar licht zonder grenzen en onbeperkbaar leven,
Smaak van de diepten van de Onuitsprekelijke’s zaligheid,
Aanraking van het onsterfelijke en oneindige.
Hij is mijn ziel, die zich tast uit het beest
Om mensheid’s hoogten te bereiken van helder denken
En de nabijheid van Waarheid’s sublieme.
Hij is de godheid, die groeit in menselijke levens
En in het lichaam van aardewezen’s vormen:
Hij is de ziel van de mens, die klimt naar God
In de Natuur’s stroming uit aarde’s onwetendheid.
O Savitri, gij zijt mijn geest’s Vermogen,
De openbarende stem van mijn onsterfelijke Woord,
Het gezicht van de Waarheid op de wegen van de Tijd,
Dat aan de zielen van de mensen de routes naar God wijst.
Terwijl het schemerige licht van de gesluierde Geest’s top
Valt over Materie’s volslagen onbewuste slaap
Alsof een bleke manestraal op een dichte open plaats,
En het Denkvermogen beweegt in een halflicht midden tussen halve
waarheden
En het menselijke hart alleen menselijke liefde kent
En het leven een strompelen is en een onvolmaakte kracht
En het lichaam zijn precaire dagen telt,
Zult gij geboren worden in mensen’s dubieuze uren
In vormen, die de ziel’s goddelijkheid verbergen
En door de sluiers van aarde’s twijfelende sfeer
Mijn glorie laten zien, die doorbreekt als door wolken een zon,
Of brandend als een zeldzaam en inwendig vuur,
En met mijn naamloze invloed mensen’s leven vullen.
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Toch zullen zij omhoog kijken als naar toppen van God
En God voelen als een omgevende sfeer
En op God rusten als op een bewegingsloze basis.
Toch zal daar de Geest’s wassende pracht in bleke hemelen
Over het denkvermogen gloeien als een gehoornde maan
En mensen’s leven verlichten op zijn Godwaartse weg.
Maar er is meer verborgen in God’s Verdere,
Dat op een dag zijn verborgen gezicht zal openbaren.
Nu is het denkvermogen alles en zijn onzekere straal,
Het denkvermogen is de leider van lichaam en leven,
Het denkvermogen is de door gedachten gedreven strijdwagen van de
ziel,
Die de lumineuze dwaler draagt in de nacht
Naar vistas van een verre onzekere dageraad,
Naar het eind van Geest’s peilloze verlangen,
Naar zijn droom van absolute waarheid en opperste zaligheid.
Er zijn grotere bestemmingen dan het denkvermogen kan bevroeden,
Gefixeerd op het toppunt van het ontwikkelende Pad,
Dat de Reiziger nu betreedt in Onwetendheid,
Onbewust van zijn volgende stap, zonder zijn doel te kennen.
Het denkvermogen is niet alles, wat zijn onvermoeibare klim kan
bereiken,
Er is vuur in de apex van de werelden,
Er is een huis van het Eeuwige’s licht,
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Er is een oneindige waarheid, een absoluut vermogen.
De Geest’s machtigheid zal zijn masker afwerpen;
Zijn grootsheid zal worden gevoeld, die wereld’s koers vormt:
Het zal worden gezien in zijn eigen ongesluierde stralen,
Een ster, die rijst uit de Onbewuste’s nacht,
Een zon, die klimt naar Supernatuur’s top.
De dubieuze middelste Weg achterlatend,
Zullen enkelen de miraculeuze Oorsprong even zien
En sommigen zullen in u de geheime Kracht voelen
En zij zullen zich wenden om een naamloze tred te ontmoeten,
Avonturiers tot een machtiger Dag.
Opstijgend uit de beperkende breedten van het denkvermogen,
Zullen zij het wereld’s enorme ontwerp ontdekken
En in de Waarheid stappen, het Recht, het Onmetelijke.
Gij zult aan hen de verborgen eeuwigheden openbaren,
De adem van oneindigheden, die nog niet zijn geopenbaard,
Een of andere verrukking van zaligheid, die de wereld maakte,
Een of andere toevloed van kracht van God’s almachtigheid,
Een of andere straal van het alwetende Mysterie.
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Maar, wanneer het uur van het Goddelijke nadert,
Zal de Machtige Moeder geboorte nemen in de Tijd
En God geboren worden in menselijke klei
In gedaanten, gereed gemaakt door uw menselijke levens.
Dan zal de allerhoogste Waarheid gegeven worden aan de mens:
Er is een wezen voorbij het wezen van het denkvermogen,
Een Onmetelijkheid, gegoten in vele vormen,
Een wonder van het veelvuldige Ene,
Er is een bewustzijn, dat het denkvermogen niet kan aanraken,
Dat zijn spraak niet kan uiten, noch zijn denken openbaren.
Het heeft geen huis op aarde, geen middelpunt in de mens,
Maar toch de oorsprong van alle gedachte en gedane dingen,
De fontein van de schepping en haar werken,
Het is de oorsprong van alle waarheid hier,
De zonneboog van denkvermogen’s fragmentarische stralen,
Oneindigheid’s hemel, die de regen van God verspilt,
Het Immense, dat de mens roept om de Geest te verruimen,
Het wijde Doel, dat zijn beperkte pogingen rechtvaardigt,
Een kanaal voor het weinige, dat hij proeft van zaligheid.
Sommigen zullen de glorie’s recipiënten gemaakt worden
En vehikels van het Eeuwige’s lumineuze vermogen.
Dit zijn de verheven voorlopers, de leiders van de Tijd,
De grote verlossers van het aardegebonden denkvermogen,
De verheven gedaanteveranderaars van de menselijke klei,
De eerstgeborenen van een nieuw hemels ras.
Het geïncarneerde tweevoudige Vermogen zal God’s deur openen,
Het eeuwige supramentale zal de aardse Tijd aanraken.
De supermens zal ontwaken in de sterfelijke mens
En de verborgen halfgod manifesteren
Ofwel groeien naar het God-Licht en de God-Kracht
En de geheime godheid in de grot openbaren.
Dan zal de aarde door het Allerhoogste worden aangeraakt,
Zijn heldere ongesluierde Transcendentie zal
Het denkvermogen en het hart verlichten en leven en daad dwingen
Om zijn onuitsprekelijke mysterie te vertolken
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In een hemels alfabet van Goddelijkheid’s tekenen.
Zijn levende kosmische geest zal,
Het decreet herroepend van dood en pijn,
De formules uitwissend van Onwetendheid,
Met de diepe betekenis van schoonheid en leven’s verborgen bedoeling,
Het wezen omringen, dat gereed is voor onsterfelijkheid,
Zijn beschouwing, die oneindigheid’s mystieke golven doorkruist,
Brengt naar de Natuur haar vroege vreugde terug om te leven,
De bemeten hartslagen van een verloren heerlijkheid,
De roep van een vergeten extase,
De dans van de eerste wereld-scheppende Zaligheid.
De Immanente zal de getuigende God zijn,
Die van zijn veel-bladige lotustroon
Zijn bewegingsloze wezen en zijn stille macht gadeslaat,
Die de aardenatuur beheert door de eeuwige’s wet ,
Een denker, die de wereld van het Onbewuste wekt,
Een onbeweeglijk middelpunt van vele oneindigheden
In zijn duizend-zuilige tempel bij de zee van de Tijd.
Dan zal het belichaamde wezen leven als één,
Die een gedachte is, een wil is van het Goddelijke,
Een masker of mantel van zijn goddelijkheid,
Een instrument en partner van zijn Kracht,
Een punt of lijn, getrokken in de oneindigheid,
Een manifest van het Onvergankelijke.
Het supramentale zal zijn natuur’s fontein zijn,
De Eeuwige’s waarheid zal zijn gedachten en daden vormen,
De Eeuwige’s waarheid zal zijn licht en gids zijn.

57

Alles zal dan veranderen, een magische orde zal komen,
Die dit mechanische universum zal overtreffen.
Een machtiger ras zal de sterfelijke’s wereld bewonen.
Op Natuur’s lumineuze toppen, op de Geest’s grond,
Zal de supermens heersen als koning van het leven,
De aarde bijna maat en gelijke maken van de hemel,
En mensen’s onwetende hart leiden naar God en waarheid
En naar de godheid zijn sterfelijkheid verheffen.
Als een vermogen, bevrijd van inperkende grenzen,
Zijn hoogte gedreven voorbij dood’s hongerige bereik,
Zullen leven’s toppen vlammen met de Onsterfelijke’s gedachten,
Zal Licht binnendringen in de duisternis van haar basis.
Dan zal in het proces van de ontwikkelende Tijd
Al worden samengenomen in één enkel plan,
Een goddelijke harmonie zal aarde’s wet zijn,
Schoonheid en vreugde zullen haar manier van leven hervormen:
Zelfs het lichaam zal God herinneren,
De Natuur zal zich terugtrekken van sterfelijkheid
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En Geest’s vuren zullen de aarde’s blinde kracht leiden;
Kennis zal in het aspirerende Denken
Een verheven nabijheid brengen tot Waarheid en God.
Het supramentale zal de wereld claimen voor het Licht
En met de liefde van God het bekoorde hart laten huiveren
En Licht’s kroon plaatsen op Natuur’s opgeheven hoofd
En Licht’s heerschappij vestigen op haar onwankelbare basis.
Een grotere waarheid dan de aarde’s zal de aarde overkappen
En zijn zonlicht verspreiden over de wegen van het denkvermogen;
Een onfeilbaar vermogen zal het denken leiden,
Een ziende Macht zal leven en daad besturen
In aarde’s harten het Onsterfelijke’s vuur ontsteken.
Een ziel zal ontwaken in het Onbewuste’s huis;
Het denkvermogen zal God-zicht’s tabernakel zijn,
Het lichaam intuïtie’s instrument
En het leven een kanaal voor God’s zichtbare vermogen.
De hele aarde zal het Geest’s manifeste huis zijn,
Niet meer verborgen door het lichaam en het leven,
Niet langer verborgen door de denkvermogen’s onwetendheid;
Een nimmer falende Hand zal gebeurtenis en daad vormen.
De Geest’s ogen zullen kijken door Natuur’s ogen,
De Geest’s kracht zal Natuur’s kracht in bezit nemen.
De wereld zal God’s zichtbare tuinhuis zijn,
De aarde zal een veld en kamp van God zijn,
De mens zal instemming met de sterfelijkheid vergeten
En zijn belichaamde broze tijdelijkheid.
Dit universum zal haar occulte zin ontzegelen,
Schepping’s proces zijn antieke aanzien veranderen,
Een onwetende evolutie’s hiërarchie
Zal de Wijsheid vrijmaken, geketend onder zijn basis.
De Geest zal de meester zijn van zijn wereld,
Zich niet langer verschuilend in vorm’s obscuriteit
En de Natuur zal haar actie’s regel omkeren,
De uiterlijke wereld de Waarheid ontsluiten, die het versluiert;
Alle dingen zullen de bedekte God manifesteren,
Alles zal het Geest’s licht en zijn macht openbaren
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En bewegen naar zijn bestemming van gelukzaligheid.
Zelfs al zou een vijandige kracht zich vastklemmen aan zijn bewind
En zijn recht’s eeuwigdurende soevereiniteit opeisen
En de mens zijn hoge spirituele lot weigeren,
Zal toch de geheime Waarheid in dingen prevaleren.
Want in de opmars van de al-vervullende Tijd
Moet het uur komen van de Transcendente’s wil:
Alles wendt en keert zich naar zijn voorbestemde einden
In Natuur’s gefixeerde onvermijdelijke koers,
Verordend sinds het begin van de werelden
In de diepe essentie van geschapen dingen:
Zelfs zal er als een kroon op alles
Het einde komen van de Dood, de dood van Onwetendheid.

Maar eerst moet de hoge Waarheid voet zetten op aarde
En de mens aspireren naar Eeuwige’s licht
En al zijn ledematen de geest’s aanraking voelen
En heel zijn leven een innerlijke Kracht gehoorzamen.
Ook dit zal zijn; want een nieuw leven zal komen,
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Een lichaam van Superbewuste’s waarheid,
Een geboortegrond voor de Supernatuur’s machten:
Het zal aarde’s onwetende bodem Waarheid’s kolonie maken,
Zelfs de Onwetendheid een doorschijnend gewaad maken,
Waardoorheen de schitterende ledematen van Waarheid zullen schijnen
En Waarheid een zon zal zijn op Natuur’s hoofd
En Waarheid de gids zal zijn van Natuur’s stappen
En Waarheid naar buiten zal staren vanuit haar lagere diepten.
Wanneer de supermens geboren is als Natuur’s koning,
Zal zijn aanwezigheid Materie’s wereld herscheppen:
Hij zal Waarheid’s vuur ontsteken in Natuur’s nacht,
Hij zal aan de aarde Waarheid’s grotere wet opleggen;
Ook de mens zal zich keren naar Geest’s roep.
Ontwaakt tot zijn verborgen mogelijkheid,
Ontwaakt tot alles, dat sliep binnen zijn hart
En alles, wat de Natuur bedoeld heeft, toen de aarde werd gevormd
En de Geest deze onwetende wereld zijn huis maakte,
Zal hij aspireren naar Waarheid en God en Zaligheid.
Als vertolker van een goddelijke wet
En het instrument van een allerhoogst ontwerp,
Zal de hogere soort zich neigen om de mens te verheffen.
De mens zal verlangen om naar zijn eigen hoogten te klimmen.
De waarheid boven zal een waarheid beneden wekken,
Zelfs de verstomde aarde een voelende kracht worden.
De Geest’s toppen en de Natuur’s grond
Zullen naderen tot het geheim van hun afgescheiden waarheid
En elkaar als één godheid kennen.
De Geest zal uitkijken door Materie’s blik
En de Materie zal het Geest’s aangezicht openbaren.
Dan zullen mens en supermens één zijn
En heel de aarde zal één enkel leven worden.
Zelfs de menigte zal de Stem horen
En zich keren om te communiceren met de Geest vanbinnen
En streven om te gehoorzamen aan de hoge spirituele wet:
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Deze aarde zal worden geroerd met sublieme impulsen,
De mensheid zal ontwaken tot het diepste zelf,
De Natuur de verborgen godheid herkennen.
Zelfs de velen zullen een of ander antwoord maken
En de pracht van de Goddelijke’s stormloop dragen
En zijn onstuimige klop op ongeziene deuren.
Een hemelse passie zal mensen’s leven verheffen,
Hun denkvermogen zal delen in de onuitsprekelijke glans,
Hun hart zal de extase en het vuur voelen.
Aarde’s lichamen zullen bewust zijn van een ziel;
Sterfelijkheid’s onderworpenen zullen hun ketens losmaken,
Hoofdzakelijk mensen zullen spirituele wezens worden
En ontwaakt de stille goddelijkheid zien.
Intuïtieve stralen zullen natuur’s toppen aanraken,
Een openbaring natuur’s diepten beroeren;
De Waarheid zal de leider van hun leven zijn,
Waarheid zal hun gedachten en spraak en daad dicteren,
Zij zullen zichzelf opgetild worden tot dichter bij de hemel,
Alsof een beetje lager als de goden.
Want kennis zal zich in heldere stromen uitstorten
En zelfs het duistere denkvermogen huiveren met nieuw leven
En vlam vatten en branden met Ideaal’s vuur
En zich keren om te ontsnappen aan sterfelijke onwetendheid.
De grenzen van de Onwetendheid zullen terugwijken,
Meer en meer zielen zullen binnengaan in het licht,
Met een verlicht, geïnspireerd denkvermogen de occulte ontbieder horen
En levens oplaaien met een plotselinge innerlijke vlam
En harten bekoord raken van goddelijk geluk
En menselijke willen zich afstemmen op de goddelijke wil,
Deze afzonderlijke zelven, die de Geest’s eenheid voelen,
Deze zintuigen worden capabel voor het hemelse gevoel,
Het vlees en de zenuwen voor een vreemde etherische vreugde
En sterfelijke lichamen voor onsterfelijkheid.
Een goddelijke kracht zal stromen door weefsel en cel
En het bevel nemen over adem en spraak en daad
En alle gedachten zullen een gloed van zonnen zijn
En elk gevoel een hemelse huivering.
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Vaak zal een glanzende innerlijke dageraad komen,
Die de kamers van het sluimerende denkvermogen verlicht;
Een plotselinge zaligheid zal stromen door elke ledemaat
En de Natuur vullen met een machtigere Tegenwoordigheid.
Aldus zal de aarde zich openen naar goddelijkheid
En zullen gewone naturen de wijde verheffing voelen,
Gewone daden verlichten met de Geest’s straal
En de godheid ontmoeten in gewone dingen.
De Natuur zal leven om de verborgen God te manifesteren,
De Geest zal het menselijke spel opnemen,
Dit aardse leven zal het goddelijke leven worden.“

De maat van die subtiele muziek nam een einde.
Omlaag met een gehaaste zwemmende drijvende sprong,
Gedwongen door ongeziene werelden en bodemloze ruimten
Zonk de ziel van Savitri als een ster.
Midden tussen een gelach van onaardse lieren
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Hoorde zij om haar heen naamloze stemmen
Triomferend roepen, een ontelbaar geluid.
Een koor van bestormende winden kwam haar tegemoet.
Zij droeg de last van oneindigheid
En voelde de beroering van de hele etherische ruimte.

Haar achtervolgend in haar val, genadeloos lieflijk,
Was er een gezicht boven haar, die een jeugdige’s leek,
Symbool van alle schoonheid, die de ogen niet zien,
Bekroond als met pauwe-pluimen van prachtige tint,
Die een saffier omlijsten, waarvan de hartroerende glimlach
Onverzadigbaar werd aangetrokken tot heerlijkheid,
Weelderig voor de omarmingen van haar ziel.
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Veranderd in haar gedaante, en toch verrukt hetzelfde,
Werd het die van een donkere en schone vrouw
Als een maanachtige nacht met drijvende ster-getooide wolken,
Een schaduwachtige glorie en een stormachtige diepte,
Onstuimig in wilskracht en verschrikkelijk in liefde.
Ogen, waaraan Natuur’s blinde extatische leven
Ontsprong van een of andere geest’s gepassioneerde instemming,
Zonder haar naar de wervelende dans van de aarde.
Midden tussen de onbezonnen verrukking van haar val
Als een vogel gehouden in een kind’s tevreden handen,
Streefde haar geest in een bekoorde greep
En liet geen bevrijding toe, totdat de Tijd zou eindigen,
En, als de vrucht van de mysterieuze vreugde,
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Hield zij in haar sterke omarmende ziel,
Gelijk een bloem, verborgen in het hart van de lente,
De ziel van Satyavan, onontkoombaar door haar
Naar beneden gevoerd In die machtige sprong.
Onzichtbare hemelen zweefden in een opdringende vlucht
Langs haar, terwijl zij viel. Toen dwong
De hele blinde en nabije aantrekking van de aarde
Tot beangstigende snelheden van neerwaartse zaligheid.
Verloren in de duizelingwekkende neiging van die snelheid,
Verdween zij wervelend, wegzinkend, overmand,
Als een blad, dat spinnend van de boom van de hemel kwam,
In brede onbewustheid als in een poel;
Een openhartige tederheid trok haar naar binnen
In een wonder van miraculeuze diepten,
Boven haar sloot een duisternis van grote vleugels.
En zij werd begraven in een moeder’s borst.
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Toen, van een tijdloos plan, dat Tijd beschouwt,
Staarde een Geest naar de bestemming,
Zag in zijn eindeloze moment de eeuwen voorbijgaan.
Alles was nog in een stilte van de goden.
Het profetische moment omvatte de onbeperkte Ruimte
En wierp in het hart van de haastende Tijd
Een diamanten licht van vrede van het Eeuwige,
Een karmozijnen zaad van God’s gelukzaligheid;
Een oogopslag van de blik viel van onsterfelijke Liefde.
Een prachtig gezicht keek uit met onsterfelijke ogen;
Een hand werd gezien, die de gouden tralies wegtrok,
Die de onvergankelijke heimelijkheden bewaken.
Een sleutel draaide in een mystiek slot van de Tijd.
Maar waar de stilte van de goden was langsgegaan,
Verraste een grotere harmonie, uit stilte geboren,
Met vreugde en liefde hunkerende harten,
Een extase en een gelach en een roep.
67

Een vermogen neigde naar omlaag, een geluk vond zijn thuis.
Over de wijde aarde broedde de oneindige gelukzaligheid.

EINDE VAN CANTO EEN

Einde van Boek Elf
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