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Het Begin van de Schepping 
 

 

 
Het was het uur voor de Goden ontwaken. 
 
Over het pad van de goddelijke Gebeurtenis 
Lag het enorme, voorvoelende mentale van de Nacht, alleen 
In haar onverlichte tempel van de eeuwigheid, 
Gestrekt, onbeweeglijk op Stilte’s grens 
Men voelde haast duister, ondoordringbaar, 
In het sombere symbool van haar blinde mijmering 
De afgrond van het niet belichaamde Oneindige; 
Een onpeilbaar niets bezette de wereld. 
 

Een macht van gevallen grenzeloos zelf ontwaakt 
Tussen het eerste en het laatste Niets, 
Die de duistere schoot opriep, vanwaar hij kwam, 
Keerde zich af van het onoplosbare mysterie van geboorte 
En het trage proces van onsterfelijkheid 
En verlangde zijn eind te bereiken in vacant Niets. 
 
Als in een duister begin van alle dingen, 
Wiegde een stomme kenmerkloze gelijkenis van het Onbekende 
Voor altijd de onbewuste handeling herhalend, 
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Voor altijd de nietsziende wil verlengend,  
De kosmische dommeling van onwetende Kracht, 
Wiens bewogen creatieve sluimer de zonnen ontsteekt 
En onze levens draagt in haar slaapwandelende werveling. 
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Dwars over de vergeefse enorme trance van Ruimte, 
Haar vormeloze bedwelming zonder mentale of leven, 
Een schaduw, wervelend door een zielloze Leegte, 
Nogmaals teruggeworpen in gedachteloze dromen, 
Wentelde de aarde verlaten in de holle kloven, 
Vergeetachtig over haar geest en haar lot. 
 
De onbewogen hemelen waren neutraal, leeg, stil. 
 

 
 

Dan roerde iets zich in de ondoorgrondelijke duisternis; 
Een naamloze beweging, een ongedacht Idee  
Aanhoudend, ontevreden, zonder een doel, 
Iets, dat wenste, maar niet wist hoe te zijn, 
Verleidde het Onbewuste om Onwetendheid te wekken. 
 
Een scheut, die kwam en een sidderend spoor achterliet, 
Gaf ruimte aan een oude vermoeide onvervulde wens, 
Vredig in haar onderbewuste maanloze grot 
Om haar hoofd te heffen en te kijken naar afwezig licht, 
Gesloten ogen in te spannen van verdwenen geheugen, 
Zoals iemand, die zoekt naar een vervlogen zelf 
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En alleen het lichaam ontmoet van zijn verlangen. 
 
Het was alsof zelfs in deze diepte van dit Niets, 
Zelfs in deze kern van opperste ontbinding 
Er een vergeetachtige entiteit school, 
Overlever van een geslagen en begraven verleden 
Veroordeeld om de inspanning en de pijn weer op te nemen, 
Die herleefde in een andere mislukte wereld. 
 

 
 

Een ongevormd bewustzijn verlangde licht 
En een blank voorweten smachtte naar verre verandering. 
 
Alsof een kinderlijke vinger, gelegen op een wang 
Herinnerde aan de eindeloze nood in dingen 
Klampte de zorgeloze Moeder van het universum, 
Een verlangend kind, zich aan de duistere Uitgestrektheid. 
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Ontwaken naar het Licht 
 
Onmerkbaar begon er ergens een bres: 
Een lange eenzame lijn van aarzelende tint 
Verstoorde zoals een vage glimlach, die een verlaten hart verleidt, 
De verre grens van leven’s duistere slaap. 
 
 
 

 

 
Aangekomen van de andere kant van ongebondenheid 
Drong een oog van godheid door in de stomme diepten; 
Een schout in een verkenning van de zon, 
Leek het midden tussen een zware kosmische rust, 
De loomheid van een zieke en afgematte wereld, 
Om te zoeken naar een enkele en verlaten geest, 
Te gevallen om vergeten geluk te herinneren. 
 

Ingrijpend in een achteloos universum, 
Kroop zijn boodschap door het onwillige zwijgen, 
Die opriep tot het avontuur van bewustzijn en vreugde 
En Natuur’s gedesillusioneerde borst veroverend,  
Hernieuwde instemming afdwong om te zien en te voelen. 
 

Een gedachte werd gezaaid in de aangedane Leegte, 
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Een besef werd geboren in de duisternis’ diepten, 
Een herinnering huiverde in het hart van de Tijd, 
Alsof een lang dode ziel bewogen werd te leven: 
Maar de vergetelheid, die volgt op de val, 
Had de gepakte tabletten van het verleden uitgewist, 
En alles, wat vernietigd was, moet worden herbouwd, 
En oude ervaring nogmaals uitgewerkt.  
 
 

 

 
Alles kan gedaan worden, als Gods aanraking er is. 
 
Een hoop sloop binnen, die nauwelijks durfde te zijn 
Midden tussen s’ Nachts hopeloze onverschilligheid. 
 

Alsof verzocht in een vreemde wereld kwam er, 
Met timide en gevaarlijke instinctieve genade, 
Verweesd en verdreven om een tehuis te zoeken, 
Een dolend wonder zonder woonplaats, 
In een verafgelegen hoek van de hemel 
Een langzaam wonderbaarlijk gebaar’s vaag appel.  
 
De hardnekkige sensatie van een herscheppende aanraking 
Overreedde de inerte zwarte stilte 
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En schoonheid en verwondering verstoorden de velden van God. 
 
Een dwalende hand van bleek, betoverend licht, 
Dat gloeide langs een vervagende moment’s kant, 
 

 
 
Hield met gouden paneel en opalen scharnier 
Een poort van dromen open naar mysterie’s zoom. 
 
Een schijnende hoek, die verborgen dingen etaleerde, 
Forceerde wereld’s blinde immensiteit tot zicht. 
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De duisternis faalde en gleed als een vallende mantel 
Van het rustende lichaam van een god. 
 

8 



 

De Nederdaling van het Licht 
 
Dan stroomde door de bleke spleet, die eerst 
Nauwelijks genoeg leek voor een straaltje van de zonnen, 
De openbaring en de vlam naar buiten. 
 
Het korte eeuwigdurende teken herhaalde zich boven. 
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Een betovering van niet bereikte transcendentie 
Iriserend met de glorie van het Ongeziene, 
Een boodschap van het onbekende onsterfelijke Licht 
Gloeiend aan schepping’s sidderende rand, 
Bouwde Dageraad haar aura van luisterrijke tinten 
En begroef haar zaad van pracht in de uren. 
 

Een moment’s bezoeker de godheid straalde. 
 

 
 

Op leven’s dunne grens stond het Visioen even 
En boog zich over aarde’s peinzende voorhoofdskromme. 
 
Een verborgen schoonheid en geluk interpreterend 
In kleur’s hiëroglyfen van mystiek besef, 
Schreef zij de lijnen van een veelzeggende mythe, 
Die verhaalt van een grootheid van spirituele dageraden, 
Een briljante geschreven code met de hemel als pagina. 
 

Bijna werd die dag de epifanie ontsloten 
Waarvan onze gedachten en hoop de lichtsignalen zijn; 
Een eenzame pracht van het onzichtbare doel 
Werd bijna geworpen op het ondoorschijnende Leeg. 
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Nogmaals beroerde een tred de vacante Uitgestrektheden; 
Oneindigheid’s centrum, een Gezicht van extatische kalmte 
Scheidde de eeuwige leden, die de hemel openen; 
Een Vorm van verre schoonheden leek te naderen. 
 
Ambassadrice tussen eeuwigheid en verandering, 
De alwetende Godin leunde over de breedtes 
Die de lotsgebonden reizen van de sterren omsluiten 
En zag de ruimten, klaar voor haar voeten. 
 
Eenmaal keek zij half om naar haar gesluierde zon, 
Zette zich dan aandachtig aan haar onsterfelijke werk. 
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Aarde voelde de Onvergankelijke’s passage dichtbij: 
Het ontwakende oor van de Natuur hoorde haar stappen 
En de wijdheid keerde naar haar haar grenzeloze oog, 
En, verstrooid over verzegelde diepten, ontstak haar lumineuze 
glimlach 

12 



 

Om de stilte van de werelden te ontbranden. 

 
 
Alles groeide tot een consecratie en een rite. 
 
De lucht was een levendige verbinding tussen aarde en hemel; 
De wijd gevleugelde hymne van een grote priesterlijke wind 
Verrees en faalde op de altaar heuvelen; 
De hoge bogen baden in een openbarende hemel. 
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Vervaging van het Licht 
 

 
 
Hier waar onze half verlichte onwetendheid de afgronden 
omzoomt  
Op de stomme boezem van de dubbelzinnige aarde, 
Hier waar men zelfs de stap naar voren niet kent 
En Waarheid haar troon heeft op de schaduwvolle rug van twijfel, 
Op dit gekwelde en precaire veld van zwoegen 
Uitgespreid onder een of andere groot onverschillig staren, 
Onpartijdige getuige van onze vreugde en onheil, 
Baarde onze onderworpen grond de ontwakende straal. 
 
Ook hier ontstaken de visie en profetische glans 
Gewone, betekenisloze vormen in wonderen; 
Dan trok de goddelijke ingeving, gebruikt, zich terug, 
Ongewenst, vervagend uit stervelingen’s gebied. 
 
Een geheiligd smachten talmde in zijn spoor, 
De aanbidding van een Aanwezigheid en een Vermogen 
Te volmaakt om door dood gebonden harten te worden behouden, 
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Het voorweten van een wonderbaarlijke geboorte, die komt. 
 
Alleen een weinig kan het god-licht blijven: 
Spirituele Schoonheid, die menselijk zicht verlicht 
Omlijnt met haar passie en mysterie Materie’s masker 
En verspilt eeuwigheid op een slag van Tijd. 
 
Zoals, wanneer een ziel de drempel van geboorte nabij trekt, 
De sterfelijke tijd aangrenzend aan Tijdloosheid, 
Een vonk van godheid verloren in Materie’s crypte 
Haar luister verdwijnt in de onbewuste vlakken, 
Zo ging die vluchtige gloed van magisch vuur 
Over in heldere gewone lucht. 
 
De boodschap hield op en taande de boodschapper. 
 
De enkele Roep, het niet vergezelde Vermogen, 
Trok zich terug in een of andere verre heimelijke wereld 
De tint en het wonder van de hemelse straal: 
Zij keek niet meer naar onze sterfelijkheid. 
 

 
 
De overdaad aan schoonheid, natuurlijk voor god-soort 
Kon haar claim op tijd-geboren ogen niet behouden; 
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Te mystiek-werkelijk voor ruimte-pacht 
Werd haar lichaam van glorie weggewist uit de hemel: 
De zeldzaamheid en verwondering leefden niet meer. 
 
Daar was het gewone licht van aardse dag. 
 
Vrijverklaard van het respijt van vermoeidheid 
Vervolgde het rumoer van de snelheid van Leven 
De cycli van haar verblinde queeste. 
 

 
 
Allen sprongen naar hun niet variërende dagelijkse acties; 
De duizenden mensen van de grond en de boom 
Gehoorzaamden de moment’s niet voorziende drang 
En, als leider hier met zijn onzekere mentaal, 
Alleen, wie staart naar toekomst’s bedekte gezicht,  
Nam de mens de last op van zijn lot. 
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Komst van de Goddelijke Moeder en het  
antwoord van de Aarde 

 
 

 
 

En Savitri ontwaakte ook tussen deze stammen 
Die zich haastten zich te voegen bij Gebieder’s gezang 
En, verlokt door de schoonheid van de ogenschijnlijke wegen, 
Hun deel opeisten van de kortstondige vreugde. 
 
Verwant aan de eeuwigheid, vanwaar zij kwam, 
Nam zij geen deel aan dit kleine geluk; 
Een machtige vreemdeling in het menselijke gebied, 
De belichaamde Gast van binnen gaf geen respons. 
De roep, die de sprong wekt van het menselijk verstand, 
Zijn geschakeerde gretige beweging van navolging, 
Zijn trillend getinte illusie van verlangen, 
Bezochten haar hart als een lieflijke, vreemde klank. 
 
Tijd’s boodschap van kort licht was niet voor haar. 
 
In haar was er de smart van de goden 
Gevangen in onze vergankelijke menselijke vorm, 
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De onsterfelijke veroverd door de dood van dingen. 
 
Een grotere vreugde van de Natuur was eens van haar, 
Maar lang kon zij haar hemelse gloed niet houden 
Of staan op deze broze aardse basis. 
 
Een nauwe beweging in Tijd’s diepe afgrond, 
Leven’s fragiele kleinheid ontkende de macht, 
De trotse en bewuste wijdheid en de zaligheid, 
Die zij met haar meebracht in de menselijke vorm, 
De kalme heerlijkheid, die een ziel huwt met het al, 
De sleutel voor de vlammende deuren van extase. 
 

 
 
Aarde’s weefsel, dat het sap behoeft van plezier en tranen, 
Weigerde de zegen van onsterfelijke verrukking: 
Geofferd aan de dochter van oneindigheid 
Gaf zij haar passiebloem van liefde en ondergang. 
 
Vergeefs leek nu het prachtige offer. 
 
Een verkwisting van haar rijke goddelijkheid, 
Haar zelf en alles, wat zij was, heeft zij de mens geleend, 
In de hoop haar grotere wezen in te planten 
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En te acclimatiseren in hun lichaam’s levens, 
Zodat de hemel ingeboren zou kunnen groeien op sterfelijke 
bodem. 
 
Het is moeilijk aardenatuur’s verandering te overtuigen; 
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Sterfelijkheid draagt eeuwigheid’s aanraking slecht: 
Het vreest de zuivere goddelijke intolerantie 
Van die aanval van ether en vuur; 
Het moppert tegen haar smarteloze geluk, 
Slaat bijna met haat het licht af, dat zij brengt; 
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Het beeft bij zijn naakte kracht van Waarheid 
En de macht en lieflijkheid van zijn absolute Stem. 
 
De afgrond’s wet opgelegd aan de hoogten, 
Besmeurt zij met haar slijk hemel’s boodschappers: 
Haar doornen van gevallen natuur zijn de verdediging 
Zij keert zich tegen de redder handen van Genade; 
Zij ontmoet de zonen van God met dood en pijn. 
 
Een glorie van bliksems, die de aarde-scene doorklieven, 
Hun zonnegedachten vervagend, verduisterd door onwetend 
verstand, 
Hun werk verraden, hun goede tot kwaad gekeerd, 
Hun kruis, hun loon voor de kroon, die zij gaven, 
Laten zij alleen een prachtige Naam achter. 
 
Een vuur kwam en raakte mensen’s hart en ging; 
Een enkele heeft vlam gevat en is opgestegen naar een groter 
leven. 
 
Te verschillend van de wereld kwam zij om te helpen en te redden, 
Haar grootheid bezwaarde zijn onwetende borst 
En vanuit zijn schemerige kloven welde een verschrikkelijk 
antwoord, 
Een deel van verdriet, strijd, val. 
 
Leven met smart, de dood confronteren op haar weg, --- 
Het sterfelijke’s lot werd het Onsterfelijke’s aandeel. 
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Savitri confronteert de slag van Bestemming 
 

 
 
Zo verstrikt in de bitterheid van aardse bestemmingen,  
Wachtte zij op haar voorspelde uur van beproeving, 
Verstoten van haar ingeboren gelukzaligheid, 
Accepteerde zij leven’s obscure aardse mantel, 
Zich zelfs verbergend voor degenen, die zij liefhad, 
De godheid groter door een menselijk lot. 
 
Een donkere voorkennis scheidde haar 
Van alles, waarvan zij de ster was en stut; 
Te groot het gevaar en de pijn om te delen, 
Hield zij in haar verscheurde diepten de komende smart. 
 
Als iemand, die waakt over blind gelaten mensen 
Neemt zij de last op van een onwetend ras, 
Herbergt een vijand, die zij met haar hart voeden moet, 
Haar daad onbekend, de doem onbekend, die zij trotseerde, 
Niet geholpen moet zij voorzien en vrezen en wagen. 
 
De lang geweten en fatale morgen was hier 
Die een middag bracht, zoals elke middag. 
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Want de Natuur wandelt op haar machtige weg 
Ongeacht of zij een ziel breekt of een leven; 
Zij laat haar verslagenen achter en gaat voort: 
De mens bemerkt slechts en God’s alziende ogen. 
 
Zelfs in dit moment van haar ziel’s wanhoop, 
In zijn wrede rendez-vous met dood en angst, 
Brak geen schreeuw over haar lippen, geen roep om hulp; 
Zij vertelde niemand het geheim van haar smart: 
Kalm was haar gezicht en moed hield haar stil. 
 
Toch leed en worstelde haar uiterlijke zelf alleen; 
Zelfs haar mensheid was half goddelijk: 
Haar geest opende voor de Geest in allen, 
Haar natuur voelde alle Natuur als haar eigen. 
 
Apart, van binnen levend, droeg zij alle levens; 
Afzijdig droeg zij in zichzelf de wereld: 
Haar vrees was een met de goddelijke vrees, 
Haar kracht was gebaseerd op de kosmische machten; 
De universele Moeder’s liefde was de hare. 
 

 
 
Tegen het kwaad aan leven’s aangetaste wortels, 
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Met haar eigen rampspoed als haar heimelijke teken,  
Maakte zij van haar eigen pijn een mystiek scherp zwaard. 
 
Een eenzelvige geest, een wereldwijd hart, 
Tot het Onsterfelijke’s eenzame ongedeelde werk steeg zij. 
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De Transitie tussen Slaap en Waken 
 
Aanvankelijk verdroot het eerste leven niet in haar bezwaarde 
borst: 
In de schoot van aarde’s oorspronkelijke slaperigheid 
Inert, bevrijd naar vergetelheid, 
Rustte het terneergelegen, onbewust aan geeste’s rand, 
Stompzinnig en stil als de steen en ster. 
 
In een diepe kloof van stilte tussen twee rijken 
Lag zij afgezonderd van verdriet, ongezien door zorg, 
Niets herinnerde aan het verdriet hier. 
 
Dan roerde een trage flauwe schaduwachtige herinnering 
En zuchtend legde zij haar hand op haar boezem 
En herkende de nabije en kwijnende pijn, 
Diep, stil, oud, natuurlijk gemaakt voor haar plaats, 
Maar wist niet, waarom zij daar was, noch vanwaar zij kwam. 
 
De Macht, die het verstand ontsteekt, was nog teruggetrokken: 
Zwaar, onwillig, waren levens dienaren 
Als werkers zonder lonen van heerlijkheid; 
Weerbarstig weigerde de toorts van besef om te branden; 
Het niet geholpen brein vond zijn verleden niet. 
 
Alleen een vage aardenatuur behield het frame. 
 
Maar nu roerde zij zich, haar leven deelde de kosmische last. 
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Gemaand door haar lichaam’s stemloze roep 
Reisde haar sterke ver vliegende geest terug, 
Terug naar het juk van onwetendheid en noodlot, 
Terug naar het werk en de stress van sterfelijke dagen, 
Een pad verlichtend door vreemde symbolische dromen 
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Over het ebben van de zeeën van slaap. 
 
Haar huis van Natuur voelde een ongeziene macht, 
Snel werden leven’s verduisterde vertrekken verlicht, 
En geheugen’s vensters openden op de uren 
En de vermoeide voeten van gedachte naderden haar deuren. 
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Het Goddelijke offer in Materie 
 
Alles kwam bij haar terug: Aarde en Liefde en Doem, 
De oeroude twisters omcirkelden haar 
Zoals reusachtige beelden, die worstelen in de nacht:  
De godheden uit het schemerige Onbewuste geboren 
Ontwaakten tot strijd en goddelijke pijn, 
En in de schaduw van haar vlammende hart, 
In het sombere centrum van het akelige debat, 
Een wachter van de troosteloze afgrond 
Die de lange kwelling van de wereld erfde, 
Een roerloze gedaante van hoge en goddelijke Pijn 
Die staarde in de Ruimte met starre onverschillige ogen 
Die verdriet’s tijdloze diepten zagen, maar niet leven’s doel. 
 
Gekweld door zijn strenge goddelijkheid, 
Gebonden aan zijn troon, verwachtte hij onbevredigd 
Het dagelijkse offer van haar niet geweende tranen. 
 
De hele wrede kwestie van mensen’s uren herleefde. 
 
Het offer van lijden en verlangen 
Dat de aarde offert aan de onsterfelijke extase, 
Begon weer onder de eeuwige Hand. 
 
Wakker verdroeg zij de moment’s gesloten mars 
En overzag deze groene, glimlachende, gevaarlijke wereld, 
En hoorde de onwetende schreeuw van levende dingen. 
 
Tussen de triviale geluiden, de onveranderlijke scene 
Verrees haar ziel tegenover Tijd en Lot. 
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Onbeweeglijk in zichzelf verzamelde zij kracht. 
 
Dit was de dag, dat Satyavan sterven moest. 
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