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OPGEDRAGEN

in

Mredsd,ogcn,

aan hen, die

zomder begin en zonder einrde zijn;

aan de van NioLWeten omvanrgen wezena, wier
aalrvang ni€t is ne onderkennen;
aa.n hen, die, door de dorst gekotcnd, steeds weer
tot nieuwe geboorrte en nier.lwe dood gevoerd
wlorden, die de eindeloze toringloop der hergeboor-

ten doorsnellen.
OPGEDRAGEN aan hen, die gedurende vele
eeuwigheden Ised en surart hobhen ondervonden,

ongeluk lrcbben ervaren, en het veld des lfidens
hebben vergrroot, lang genoeg, inderrdaad, om onbevredigd te ziin met alle Wmrden, trang genoeg omr
zich van alle Worden af te wenden, lang genoeg
om zich ervan te bevrljden.

DE GRONDSLAG
Waar heilen ten clage de juistheid der stelling ,,ex nihilo nihil"
(uit niets komt niets) algemeen door ile wetenschap wordt erkend,
in tegens elling tot de leringen der geloofsgodsdiensten, welke beweren dat een in-zichzelf'bestaanile God' ilie zelf geen aanvang
heeft gekend noch einde hebtren zal, het heelal uit Niets heeft
voottgebracht, is diezelfde wetenschap verplicht, indien zfl de propositie van het bestaan Yan een persoonliik Goil ni,et wenst te aanvaarilen,. aan te nEmen, dat dat wat is, altijd geweest is, hetzij in
do ene vorm ,of in de aniler,e; tevens is de wijsbegeert'e mser en
rneer geneigtl de uitdrukking der Ouden, aangevende dat het heelal
toestand van Worden verkeert,
niet is, doch in een voortdutenile.Worden
als eeuwig, zonilet begin'
ov,er te nemen. Intlien wfr ons dit
geen
het ,,ex nihilo nihil",
meer
tussen
tegenspraak
voorstellen, is er
en sommige meer mod,erne godsbegrippen, aangezien op deze wiize
h,et Worilen zelf als God op de troon gezet wordt.
Nu blijft nog de rnoeilijkheid over, de vraag te beantwoortlen, of
ook de versch{jnselen, door dit Worden tot stantl gebracht eindig
of oneindig zfin, met andere woorilen, of er ooit €en eerste pheno'
menon geweest is. Laat ons om te beginnen vaststellen, dat, door
het toepassen van de wet der contradictie; niet kan worden aangetoond dat een oneinilig heelal, hetzij in tijd of in ruimte, niet bestaat.
Want deze wet tler contradictie is slechts ,een ,,wet van het denken",
en geen wet rler dingen, of, zoals Croom Robertson zegt, zii heeft
zelfs niet de schaduw van enige werkelfrke inhoud (Philosophieal
Edmains, btz.131). Ook ile uitdru,kking: ,,het totaal van het heelal",
of een zegswijze als ,de som der werel.dstelsels", behoeft niet in te
houden, dat het heelal einilig is, aangezien de infinitist (hii die de
oneindigheid van het heelal, zowel in ruimte als in tijd, aanvaardt)
zal z.eggen, dat men niet over woorden moet vallen, aangezien de
juiste uitdrukking mu ziin: ,,de oneindigheiil van het heelal", of :
,,itre oneindigheid der wereltlstelsels", en deze oneindigheitl kan

nit{mer worilen berreikt door een bii elkaniler optellen der eenheden,
waaruit het ons lfikt dat het hcelal bestaat
Aan de aadere kant is de mathematische wetenechap, toegepast
in de astronomie, en vertegenwoordigd door Einstein, Sir James
Jeans, en anderen, welke beweert dat het heelal eindig ic wat
zeggpn wil, dat men, door een bij elkander optcllen der eenheden,
eens het totaal bereikt. In de hieruit volgende wiisbegeerte is ruimte
niet meer het abstracte begrip van ledighei( doch iets beperhts,
begrensds; zii is slechts de ruimte tussen twee voorwerpen zodat
ook ruimte ophoudt daar waar de o jecten ophouden; wat zeggen
wil, dat buiten de uiterste grens van het heelal mk geen ruimte
meer is-

Sir James Jeans tracht dit als volgt te omsehrffven: ,,De aardse
zuivere mathematicus houdt zich niet bezig met stoffeUjke eubstantie, doch met zuiver denken. Zfin scheppingen worden niet alleen
door gedachte geschapen, doch bestaan slechts uit gedachte, evenals
de scheppingen van de ingenieur uit ,machines bestaan. En de
bqgyippen die nu fundamenteel blijken te zijn aan ons begrip d,er
natuur
een ruimte die eindig is; een ru,imte die ledig is, zodat het
ene pulrt van het andcre verschilt alleen in de eigenschappen der

ruimte zelf; vier-dimensionalg zeven- er meer dirnensionale
ruimten; een ruimte die steeds voortgaat zich uit te breiden; een
opvolging van gebeurtcnissen, welke de wet der waarschijnlijkheid
inplaats van die van causaliteit volgt
of anders, een opeenvolging
van gebeurtenissen die slechts volledig en juist zou kuruter worden
beschreven door zich buiten ruimte en tljd te plaatsen
al deze
- denkerq
begrippen komen mij voor als de structuren van zuiver
ni,et in staat tot matrerialisatie in enige zin die men ten rechtc
stoffeliik zou kunnen noemen,
Einstein zegt over ditzelfde onderwerp:
,,Men geloofde tot op heden dat tljd en ruimtc door zichzelve
bestonden, zelfs indien er niets anders was
ge€n zon, geen aarile,
- en ruimte niet het
geen sterren; terwijl wfr nu weten dat tijd
voertuig van het heelal zijn, doch da,t zij in het geheel niet zouden
kunnen bestaan, indien er geen inhoud was
namelljk g€en zon,
geen aarde, en andere hemellichamen".
Alhoewel wij kunnen inzien dat ruimte als mathematisch begrip
ophoudt te bestaan zodra de vq)rrrerpen die haar begrenzen ziin

Teggenomen, zullen wS in ons denken alttd bliiven te*ffen, dat
rui.mte iete rneer is dan het lerlig tussen twree of mcerdere obiectelr;
voor hei denken bliift ruirnte in m'eer omrYangriike zia het abetracto
begtip van ledigheid, welke Lerligheid niet onder woorden te vangu'
is, aangezien in de werel'il iler objecten g€en woorden worden aaa'

getroffen om ,,het objectloze" te omschrijven. Ons ilenken ech&gr
b€hoeft niot gebonden aan objecten te zijn, en ook niet aan woord€n,
zodat het in deze zin groter is dan het heelal, aangezien gedachta
teleologisctr is en het heelal als phpnomenon niet.
Maar juist omr€den het denken teleologisch is, kan het niet anders
dan zich een eerste ootzaak denken. Nu kan men dit bezwaar wel
trachten uit de weg te ruimen door tegenover ,,€€fgte oorzaaH' cen
,,laatste gevotgi' te plaatsen, doch hiermreil'e is in werkeliiliheld niets
se;zggd, aangezien het denken niet de noorlzakeliitihei'il van een
dergeliik laatste gevolg stelt; het kan zich heel goed voorstellen
dat i€ts wat eenmaal begonnen is, niet neer zal oplrourilen. Eohter'
indien w[j, om de handigheid van het rragen raar een laatste gevolg
te vermiiden, niet epreken over een eerste oorzaak, doch over een
eerste phenomenon, over een eerste verschfrnsel, dan zal de rood'
zakelijkheid hirervan zich sieeds en steeds weer aan het denkver'

,Historid' moet €"gens begonnen ziin- Indien men
znu willen z,eg;gelr., ilat ,,historie" feitcliik begon, zodra er een be'
wustziin of een den'kvermogen tras' om haar waar te ncmen en to
verwerken, is dit slechts de moeilfr'kheiil ontloperl want wat wii
hier bedoelen met,,historid' is niet de reeks van v€T werlite feiten'
doch de reeks van feiten per se, onverschillig of deze bewust ver'
werlit werden door de een of andere intelligentie of niet.
De eenvouiligste hypothese in dit verband wertl naar Yoren gg'
mogen opdringen,

bracht door Proclus, en wos door hem gevormrd als uitkomst ziiner
deducties ten aanzien van de natuur iler ziel, nameliik:'dat de ziel
van ieder onzer oneinilige reeksen van levens in het verleden aclrter
de rug heeft, en eYen oneindige reeksen voor zich. Nu moge de aiel
onsterflijk z{n of niet, indien oneindigheid van geheurtenissen
in het verloden denkbaar is, dan mogt zii ilenkbaat zijn aan de had
van ileze hypothese. IloEh hoe men zich ook moge inspannen' mEn
zal tst de conclusle komen, dat dit laalgte niet hret geval is. Eet
gaat er nu hier niet ,om, of wff het ons niet ku reE voorstellerL eu
ook niet of ryij ons iets van evenuel,e vorige Ievens kunnen her'

inneren; de waag is stcchts ,of wii ons ku,nnen denken, dat or
nimm€r een eerste feit heeft plaategevonden, ,ilat de reeks van
feiten, teruggaande tot in het verst verleden, oneindig is.
: Illcr. nu trachten d,e geloofegodsdiensten, in hot biizonder Jodentlom, ftilam. en Christendom, de oploasing te geven, door een
Schepper t€ veronalerstellen als oorzaak van het heelal, welk laatste
Eii .zou hobben geschapen ex nihilo, uit niets. Deze Schepper nu is
euwig, in tegenstelling nriet de voorbfgaande w€reld, en is daarom
onderscheiden van Zij,n Schepping. Op dcze w\jze z,ot de ,,hbtorio,'
van plaatsgevonden hehbende feiten treruggaan tot een zeker
moment in het verre verleden, rraarop deze Sch,epper het raadzaqm
zou hgbben geootdeeld iets uit het Niets te voorschijn te roelren,
het2fi uit verv,eling of uit verlangen naar een heelal dat Eem ve,rhreerlijkte. Op deze wfrze gezien zotr het heeilal, als phenomenort,
ge€n noumrenon bezitten, aangezien het slechts ,,voortbrengsel ls.
. .Behalve de hierbovengenoemde stelling der wetenschap, voor het
edrst tot uitdrukking gebrach in de wiisgerige wetensctrrap der
Grieken (Uit Niets komt Ni,ets), doet zieh hier oruniddellijk de
mo€ilijkheid v{x)r van de onvolkomenheid dezer sch,epping, en van
het lijdeu w,at daarin wordt aangettoffen. Is het mogelijk, dat de
eehepping van een volmaakt wezen zat beslist ,onvolmaakt is, zo on
derwiorpen aan lijden, za zichzelf in al haar delen op de been moet
houden door wederzij,ilsp vernietiging, roof en rnoord? Niet alleen
ilat deze ,moeil[jkheid met 66n slag alle andere karaktertrekken, die
men aan de godheid toeschr[jft, uit de weg ruim! zoals lipfde, goedheid' rechtvaard{gheid, enz., doch zif staat ons tevens toe rte denten
dat de Sehepper, na eenndaal het geheel op d,eze wffze tot startil gebracht te hebben, zich verder van de zaak ni,ets me€r aantreht, en
slles op zijn beloop laa,t, wellicht tot op een dag, dat hij komt afrekenerq en zien in hoevprre zljn echepselen het door Hemr, op de
rneeet willekeurige wfjze gestelde, iloel hebben gedienil. Op deze
w,ijae gezien zou,de sabbathsrust, die fleze Schepper zichzelf neroorloofde na .de zesde dag, tot op heden nog stqeds ong€stoord voort.
duren, en door hem worden doorgebracht in zelfbeschouwing en in
een zich bedwelmen aan eigen macht en grootheid, totdat hii ten
laatst,e uit die toestand van dromen wordt opgeschrikt door het een
of andere orwerklaarbarp gebeuren, of tengevolge van een zichzr+lt
g€geven postsuggeetie, en wraak neemt op ziin schepping, aangezien
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midden van alle wanhoop en sman:t; van liiden en jammer'
zich niet voldoende heeft ui'tgesloofd in het zingen van lofliederen
te zijner eer, en in het bewonderen z{iner grootheid. Of een dergeUik
begrip op zichzelf tot eer van die Schepper strekt, meen i'k aan de
sche.rpzinnigheiil nl{lner lezers te mogen overlaten; tevenB komt het
dezn,

t*

mij voor, dat niet ik het ben, die zogenaamde ,'lasteringerf' uit'
spreek, iloch zlj, die tloor hun ondoordachte theorieEn aanleiding'
tot zulke gedachten geven. Niet ik ben hel die de gtodhei'il beschouw,

zoals ik hi,er boven uiteenzetite, doch 2ff. Ook indien, in antwoord
op de moeilijkheid van het bestaan van het lijden, de zonde wordt
genoenrrd, kan illt niet voldoen, aangezien het gewone werkmansargunrent: ,,rnaar hoe kon zonde ontstaan in een volmaakt heelal,
indien zij niet als kiem in de schepping, en dus ook in ,ilen Schepper,
aanwezig was", nog nirnm,er afdloend beantwoortl is kumen worden.
Doch wij mogen niet vergeten dat tevens de grondgedachte dat
,,nidts uit niets-" kan voortkomen, een noodzakelijkheid is voor het
denken. Het was deze noodzakeliikheid, die de materialistische'
wef,enschap der vorige eeur ertoe bracht de oneindigh'eid der stof
aan te n€men, Nu, inderdaad, men er langs laborat'orische weg in.
geslaqgd is atomen te vormen en op te lossen, zou men kunnen aan-

dat deze oneindigheid der stof verworpen zou

moeten
worden, doch in werkelijkheiil blijkrt hieruit alleen dat de chemisten,
toen zij hun stelling naar yoren brachten, nog niet beschikton over
voldoende experimentele kennis om haar ten volle te kunnen staven'
De genoem.de laboratorische successen hebben dan ook ni,et tengevolge gehad, dat de wetenschap vanilaag aan de dag toregeeft, dat
ne,men,

seheppingen (in de zin van iets uit niets voortbrengen) mogelijk
ziin, doch dat zij de rnogelfikheiil van andere ioesrtanden der etof
oniler de ogen te gaan zien. De chomisten hadden zich dus ni,Et vergalopp,eertl toen z{ de onyernietitgbaarheid der stof naar voren
brachten; z[j waren slechts te voorzichtig, door dez,e te baseren op
louter experimenteel bewijs. Het enige wat aangetoond ie, is dat
stof kan worden ontbonden in iets and,ers, noem het energie of hoe
dan ook, tloch er heeft niets plaatsgevonden waaruit z.ou kunnen
worden bewezen, dat zfi zonder meer kan ophouden, en derhalve ook
zonder meer ui,t niets in het aanzijn zou kunnen g€ro€pen zijn; haar
onvernietighaarheid bliikt te berusten op een principe dat veel omvattender is dan dat van experimenele chenrrie of physica, en het is

dit principe wat mnder rneer alle mogeliike scheppingstheorie6n, als
een tevoorschiinroepen van iets uit niets, op zij zet.
Het zal hier geen nu.t hebbeni om alle theorieEn' die zowel door
wetenschap als wijsbegeerte van tiid tot tiid naar voren gebracht
zijn, aan een onderzoek te onderwerpen. De laatste conclusie zal
fuch a&ijd m,oeten ziin, dat, alhoewel er inderrdaad een eerste
ptrrenomenon, naar alle denkenswaarschiinlijklrcid, zal moeten
he;bben plaatsgehad, toch reeds van te voren alles wat is of ooit zfin
zal in potentie aanwezig rnoet ziln geweest, doch in een zodanige
vorm, dat het feitelijk ,,niet" was. Nu wreet ik zeer wel, dat hret voor
iemand die zich niet al te gemakkelijk van de dingen wil afmaken,
niet gewenst is, op het woord ,,potentie" terug te vallen, doch zelfs

wiisg€ren, zoals Bradley, die schrijvers over dit onderwerp emp
attent willen maken, dat, hoe moer zij sen€igal ziin dit woord tE
gebruiken, des te beter zij doen h,et te vBrmijden, moeten erkennen,
dat men het niet helemaal zonder deze term kan stellen,
Doch laat ons trachten deze term te vermijden; dan zal het enige
besluit, waartoe wij kunnen komen, het volgende mooten zijn:
Datgene wat wij ons denken als abctracte ruirnte, is geenszins
een hol ledig, doch integendeel uiterst actief, zf{ het ook in de vorm
van r.eine gedachte. Hot tilffkt te zijn de grote baarmoeder, waarin
zich alle vormen, alle gebeurtenisscn, alle mogelijkheden bevinden.
Meer nog: h€rt blijkt datgene te zijn, waarin mogelijhheid en daail,
potentie en phenomenale werkelijkheid, 66n zijn. Het heeft zelf geen
verband met de phenoanena ten aanzien van de vergankeliikheid van
dez,e laatste, dooh in,,het" zijn de phenmtrena altijd aanwezig, zij
}ett dan ook niet in de zin van phenomenatre werkelt,kheden. Eet is
:niet alleen abstracte Ruimte, doch tevens abstracte beweging;
het is, om in de termen der oude Hindoese wljsgeren te spreken, de
,rwortelloze wortel" van al het bestaanile.
'Waar rvlj alleen kunnen denken in ptrrenomena (immers, ons eigm
denken is een phenomenton), kunnen wij geen woorden of begtippen
hebben die ,,absentie van phenomena" dekken, zodat nad,ene aanduid.ingen nist alleen overbodig doch tevens schadelijk zouden ziin
Men heef,t getracht het te omschrijven als Universeel Bewustzijn,
doch ook deze terrn is onjuist, aangezien bewustzijn niet gedacht
kan worden afgescheiden van wijzigingen. Schopenhauer noemde
h,et Wil, wat wellicht nog de beste term is, alhoewel men dan nl,et
1n

mo€t yergpten in die Wil ook abstracte beweging te zien, aangezien
'I[il als
het ande.ts onmogelffi zal ziilI- te verklaren hoe uit louter
kracht, als energig bewustzijn kan geboren worden.
Het is deze gedachte, die heden ten dage, zowel door de weten'
sctrrap als door de wfisbegeerte, algemeen wordt aanvaard' als de
beste oplossing gevende voor all'e m,oeiliikheden, die opgeworpen

zouilen kunnen worden. Niet dat zij nieuw is: Plato, Leucippus'
Plotinus, later d,e Neo-Platonisten, en nog later Spinoza, en vele
anderen hebben dezelfde gedachte naar voren gebrach! alhoewel
zij haar olr verschillende wiizen hebben uitgewerkt, evenals zulks
door de huidige denkers gebeurt.
Wij willen ons hier nu niet bezighouden met de rnerschillende be'
schouwingen, hieromtrent gegeYen' inzake ,de wijze waarop men
tracht aan rte ionen, dat feitelirik alle godsdiensten en gew{itle geschriften hetzelftle beweren. Dit moge zijn zoals he't wil; het bliift
een waarheid, dat datgene wat de vertegenwoordigers der divetse
godsiliensten uit die boeken halen, iets geheel anders is. En dit
brenrgt ons op het volg€nale.
Men zou kunnen vragen: doch wat is

er dan tenslotte togen, dat'
gene wat hierboven nrordt aangoduid als abetracte Rui'mte, die
tcgeliikertiiit ook abstracto beweging is, zuiver derken, enz., met de
naam van God aan te duittren? Itret antwoord hierop is, dat hier
inderdaad niets tegen zou ziin, indien het woord ,,God" als zodanig
niet voot iets geheel anders stontl. Een woortl gaat niet vertler dan
het veld dat door dat woord wordt gedekt. Indien de Christen' de
Moslem, ile Jood, de Parsi, en nog anderen die men rekenen kan
dezelfde God te aanbidden, zij hef dan ook onder antlere rlamen'
hun God aanrroepen, verstaan zli daaronder niet een bidden tot datgeno wat wff hiervoor aanduidden als de ,,wortelloze wortel"; zii
aanbidden geen abstracte ruimte, geen abstract bewustzijn in de
zin van oneindige beweging zoniler dat er iets behoeft te ziin dat
beweegt. Hun God is een object, een indiviilu. Dit individu is niet dE
ruirrxte, rnaar roept uit haar de dingen te voorschiin; het is geen beweging, dooh beweegt en veroorzaakt beweging. Yerwijzirgen
naar wat Plato als Doffi beschouwt, kunnen hier niret
helpen. De priester en preiliker w€nsen aan hun volgelingen
duidelilk te maken, ilat er een god is, die hoort, en die ook kan
verhoren; een die ziet en waarneemt w,at de hinderen der mensen
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doen; zii stellen dsze Sod als een €erste ooruaak, en niet als oor'
zaakloze oorzaak in de zin Yan €€n phenomena'loos ledig. Dez€ god
is zelf een phenmnenon; en nimmpr kan een phenomenon tot
noumenon worden. Ook al toont de hedenilaagse theologie zich meer
en meer afkerig van een grove anthropomorphe beschouwing en
omschrfiving der godheid, toch houdt z{ niet op, en kan zij niet ophouilen, met haar attributen toe te schriiven' De god der geloofsgodsdiensten is niet in zidrzelf teruggetrokken en op zichzelf tetugwerkend abstract zuiver denken, iloch zelf denker, op zfln best

',ge'
dachte". Ileze god laat de vraag, waar hii ziin oorzaak vindt,
onbeantwoord, rwant het denken kan zich wel een eeuwigheiil van
beweging in het abstracte voorstellen, dooh ni,et van een objectr dat
beweging veroorzaakt, en zelf zonder oorzaak is. De god der geloofsgodsdiensten is niet het Universum ,,in abscondito", doch is zelf
,,conditi,e", voorwaarde, oorzaak zonder oorzaak, iots wat niet te
denken is ten opzichte van €en object. Op zijn best zou men kunnen
zegEen, dat hij een der eerste ,,geopenbaarde" objecten is, doch
,,in abscondito" niet eeuwiger dan wjj. En eens zal ook hij weer
tot oploseing moeten geraken in het ene grote wortelloze beginml,
dus is hii voorbiigaand, evenals alle andere phenorrnenq want er is
in het heelal geen evotutie van het geheel, doch alleen van de bijzondere stelsels waaruit het bestaat, omdat de eeuwige beweging
steeds doorgaat zich openbarend in ontstaan en vergaan, lvaara&n
niets te ontkomen zal weten. \Merretrden in wording en werelden in
ontwordiing worden waargenomen iloor de hedendaagse aetronomisohe wetenschap, wat de bevestiging is van de theorie6n der NeoPlatomisten, dat d,e Werkelijkheid op elk gegeven moment zich openbaart in elke graad van phenomenaal bestaarq welke gedachte wordt
ovelgenornen, zij het ook met kleine verschillen ten aanzien van
datgene wat men als,rweneld" wil beschouwen, door Bruno, Spinoza
en Schopenhauer. Of dit zo in alle on€indigheid zal doorgaan, wie
zal het zcggerl.? Zal wellicht toch het geheel evolueren tot... ja,
tot wat? Laat het denken een andere oplossing toe, dan w€rer een
opslorping in het abstracte, in het ,,potenti6l,e", waaruit het is
voortgekomen, wellicht over enkele aeoxren van eeuwigheden, doclh
toch eens plaatsvindend?
Het is deze gedachte, die vanaf de vroegste tifden de denkers der
IndiErs heeft beziggehouden, en die haar hoogste uiting vindt in

t,
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dratgene wtat men hed,em ,tsn ilage ,,Theosofie" noernt. De stichts{ter
van ile huidige ,,Ttrreosofische Vereniging", mevrouw II. P. Blavatsb,
heeft haar volledig uirtgewerkt in haar sitandaardwerk ,,De G€trrel ne
I-,ieer", welk boe\ ooik al zal lret van versehillende zijilen wellicht
nianmer worden .toegegeven, toch een zeer grote invloed gehad heeft
zowel op h,Bt wotenschappelij( als op hret god,edlenstig en wjiisg€riC
denken vanr de laatste vijftig jaren. Itret komt er hier nu minder op
aarq of zij eventueel occulte vemchffnselen in .Adyar ,,in soeme rgezat" zol hebben; ook niet of de door haar genoemde occulrte brmrnen,
z.oa-ls

de Sfanza'e van Dzyan en de eeoterisoh,e Senzarse Caiechisrnus,

producten harer fantasio zijn. Dit alles zijn bijkornstig[reden, waarvan nodh het ,,ja" noch hBt ,,neen" rooit afdoende zullen kunnen
bewez,en urorden voor zelfs onbevooroordeelde personen ( bevooroordeeldpn ziin altijd Ssmakkelijk te overtuigen geweest, aangezien mEn
altijd blij is overtuigd ,te kunnen wordon van datgene wart men
feitelijk graag aarurcemit) ; doc,h het zal rnoeten geze,gd worden, dat
d,e uitreenzettingen oy,er het ontstaan Yan het heelal, door trraar in
,,de Geheime Leer" gegeven, zowel wetenschap als wijsbegeerte
kururen vo,Id,oen, en dat er ,tot op heden nog nimtrner met succes een
aflder en beter antwoord gegeven is op de vole vragen, die opiioemen
bfr het zoeken naar een oorzaak.

IIet lidt hie,r nie;t in ,mijn bedoeling propaganda te malken voor
ih zelf geen lid ben; het enrige w,at ik wens

een vereniging, waarv.nn

te doen is de aandaoht vestigen, zij het wrellicht ten overvloede voor
het merendeel mijrqet I'ezers, op een uiteenzettjting fintrent de aard
en de oorsprong van allcs wat besrfaaf, wetrke een samenvatting is
van alles wat over dit ,onderwerp in de loop d,er voorbiie eeuwen is
gedaoht en geschleverq en daaruit een systeem opbourw! dat z.elfs
ile nr:eest critische (doch onbevooroordeelde) denker moet voldoen. Dit voor d,egenen, die zouden kunnen nnenen, dat hun hi,er in
dit werkje theosofie onde,r een dekmantql wordrt aangeboden.
Vo,lgens de opvattingen dan, die wij in ,,Dg Geheime I-loet'' vinden
uitgewerkl worden niet ,altreen de afmnderlijke wereldstelsels, doch
,odk reens alle stc sols ,tezamerq het ganse heelal, w,eer opgenomen in
de ene ,,wort'elloze wortel", door de Vedantijnen trre't ,,Perabrahman"
genoemld, terwijl iedpre periotle van bestaan, 'evenals die val niethestaan (in de gewone, dageliikse, zin vaLn het woord) zich uitstrekt
over een aantal jaren wAarvanr het cijfer met een 3 aanvangt, en

I3

met 15 ciifers gpschteven wordt. HBt ls dit wat ,de Grrote Adem'
genoond w,ordt, welke als het ware hoelallen omrophoudeliik door
uifad€mt en inademrt; wa.t mcn ook zou kunnen gelijkstellen met de
,,sankhara" of ,,werkingen" in het BqeddhiEtisohe systeem.
Over dit ontstaan en vergaan der werelden, inclusief hul goden
en heren, wordt d,oor de Boeddilra het volgende gez€gd (lste: cf
Bratltmajala Soetta van het Digha Nikoya) :
,,Hpt is nu eenrnaal zo, hiet is nu eenmaal de gang van zaken, dat
ielkens woer, telkens opnieuw, nadat lange tijdruirnten ziin voorbiigegaal$ dcze wereld ineenschrompelt... en het is nu eenmaal zn,
het is nu eenmaal de gang van zak€n, dat telkens weer, telkenc
opnieuw, nodat lamge tijdruimten zijn voorbijgegaarL deze wereld
oplieuw uitbot."
Uibbot ui wat? Uit de hierlmven 'omsolmevon ,,wortelloze wortcl"'
drp alles bevat wat is of ooit zqn z , die zelve eeuwige beweging is'
eeuwig denken, eeuwige krach,t, eeuwige wil, zonder begin en zonder
einde, waanuirt alles voortkomt, en waarheen allee zal moerten wederkeren.

Waarheen alles zal moeten wederkeren, tenzij.

..

HET BESULTAAT: DE LIJDENSWERETTD
Het zal buitengswoon moeiliik ziln, een behoorliik en afdoend
antwoord te geven op de vraag: wat ie Niets? Het is absoluut onmogelijk het Niets te denken, aangezien wii, zelfe zodra wii zou'ilen
menen het inderdaad te hebben verwerkelijkt in goilachte, onruid'
dellijk zullen bemerken dtt datgene wat w'ii als Niets wilden zien'
met onze eigen godachten, met ons eigen denken, gevuld is. Ditzelfile
nu gaat niet alleen op voor ons eigen denken, doch ook voor het
,,wontelloze" denken, wat wfi gewend ziin ,,het Niets" te noomen;
Indien de stelliqg ,,Niets uit Niets' ook nog enige botekenfu zal
witrlen blijven behouden, zal zij moeten worden opgevst als: Aangezien er Iets is, moct er altljd I€ts geweest ziin. Wensen wii dan toch
te blfiven bewererg dat er, v66r het eerste phenomenon, inderdaad
Niets geweest is, dan zullen wij aan ilat Niets een geheel andere
betekenis moeten hechten dan de theologie wenst dat wti zullen
il,oen, wanneer

zii ons leert, dat de Schepper hpt Al uit het Niets tc

voorechiin braolrt. Eet Niets is dan Eyens het AI, doch in sbecon
dito, als in een toestand van oplossiqa; laat ons desnooils zeggBE i
als elem€ilt zo iil, dat het buiten alles valt wat men el€Erent zou
kunnen [osmen. Datgene, wat d€ theoloog wenst dat wii onder
,,Niets" verstaan, is derhalve iets onbestaanbaars, l€ts onmogelii,ks,
wat reeds bliiken kan ui,t het feit dat hot nret kan worden gedacht.
Noem het Niets ilerha,Ive met all,e nogeliike Dam€n; zeg dat het
kraoht is, of denken, of gedachte, of bewustzijn, of wil, of wat dan
mk, het kan allBs dienst doen, ook al zal wellicht de ene benaming
passerder ziin dan de andere- IIet is 'de eeuwige, de oneindige wor.
telwerking, die zonder begin en zonder einde is, door welke wortel.
werking van tild tot tiid hoelallen worden uitgestoten en w€er opgeel,orpt, wat in sommige seholen van esoterisch en bespiegelenil
denken wordt aangeduid met de naam ,,de Gmte Mem".
Laat ons nu trachten uit tc vinden, hoe vBr wij gevorderrd ziin, en
.wat wii hebben gewnnnen, door lret vinden van deze ,,wortelloze
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werking". Een ieder zal het met mij eens ziin, dat hert onmogeliik ie
qerder en dieper terug te gaa& ook al zou men zich kunnen verIiezen in all,erlei beschouwingen ornrtrent de rneer bfjzonilere aald
ervan, Men zou subtiliteiten kunnen aanvo€ten, in verband met
woorden ats ,,denken", ,rgedachte"' ,,bewustzijn", doch hierqrredre mu
niemand erg veel veril,er kom'en, aangezien elke subtiliteit altiid
we€r m€t een anilere, wellicht nog subtieler,e, subtiliteit' zou kumen
worden beantwoord.
Ook kan het ons weinig interess€ren, op welke wijzn de evolutie
zich v,erdpr heeft voltrokken, nadat eerunaal hot €erste phenomenon
vergcheen. II,et is zeer waarschiinlijk, dat de theorieEn der weten.schap hier.omtrent, inzake nevelvlekken en vurige nevel, zich verdichtende en afkoelende, en tenslotte hemrellichamen vormend, juist
'is; ook.dat het leven daarop (in ieder geval op onze planeet) zich
gevormd heeft langs de weg van sUeods voortbrengen van nieuwe
vdrmerr, terwijl het bewustzijn, €veneens uit hetzelfde wortelloze en
teuwig in beweging zijnde Niets voortgekomen, zich ontwikkelde op
de wiize, waarop zulks door de Vodantijnen, Advaiti-wijsgeren, en
thoosofen wordt gedacht. Voor mver mli bekend, zfin deze theorie6n
nog nimrner met enig eircoes bestroden, ook aI huldigt men van ti$d
tot tijd'omtrent verschillerrde onder'd'elen eryan diversp reningen.
'Wii hebben geen twlst m,et hen, die gelorren dat bew.uetzijn het gevolg
,is van eeir bijzondere hersenstof, en evenmin met degenen, die aan
rmonadenr of Fohat; of dilrerse Logoi, of Mulaprakriti, of Dhyan.
Chohans geloven. Het enige wat voor ons v&n practisch belang is, is
het volgende.
. Wij zijn dus eeu,wig; mal niet als verschijning, ilan toeh ale moge.lijkheid in de boezem van het eeuwige, in de ,,wortelloze wortel3", in
.de rulmte, in het ,;Pralaya" der l{indoes. Er was y(x)r olur ninuner
€en aanvang, doch ook ,geen einde. Toen wij onze loop begonnen, toen
wij ,pntstonden", trad er slechts een verandering in wat betleft de
,aard vah ona ,ibestaa.n"; wij werden ,,phenomenaal", hehyelk wii
van te voren niet waren. Doch men kan niet zeggen, dat wfi nlet
n'ar€n; Gv€nmin als wij kunnen weten, hoe vaak wij ieeds €eri ontstaan en vprgaan ener goopenbaarde wereld hebben meegertaakt, hoe
vaak wij leeds ,,in Pralaya gegaan', ziin, en hoevele Manvatrtar&.E
wij.reeds hebben rneegemaakt. En nu zijn wlj hier, en het resultaat
van alle inspanning, van alle streven, van alle ,,ultadelnen en in{A

ademen" door ,,de Grote Ailem", is tot dusverre datgene. wat wii
hier beleven, als afzon'derlfike indivitludn.
Op welke w,iize het Grot'e Al-ziin, 'de Universele abstracte werking,
een eerste oorzaak heeft voortgebrach't, in 'de aanvang van het
huirlige Manvantara (wereld' of heelaltiidperk ), 'welke eerste oor.zaak zich weer geleend heeft tot een in het aanziln (phenomenaal
aanziin) roepen van ile antlere potentialiteiten in ile Wortelloze
Wortel; hoe tenslotte de uitsplitsing in verschillende afzonderlljke
individu6le denkv,errnogens, willen, wezenhoden, enz., is tot stand
gebracht, behoeft ons weinig te interesseren. IIet moge zijn' dat al
:dpze vraagstukken van zeer groot belang zfrn voor wjjsgerige be'
spiegeling, en voor de psychologische wetenschap, doch voor een
practische levensbeschouwing' die ons kan helpen in ons leven van
iedere dag, van heden, zullen zij ons van weinig nut zij.rg nog afge'
.zien van h,et feit, d.at freitelijk geen tw,ee geleerden of wiisgeren het
over het juiste verloop tlezer evoluf,ie, hetzij op st'offeliik 'ilan wel op
bewustzfrnsgebied, eens zijn- Wat er hi'er voor ons op aankomt, is te
weten, waar twli vantlaan komen, en wat ons weer in de verstverwff,derde toekomst te wachten staat.
Want men zal niet nalaten te vragen, w,aarom dan toch wel in
dit werkje zoveel aandacht is besteed aan die ,'w,ortelloze wortel",
lndien ils verdere evolutie niet van belang is in verband met het
ondprwerp wat wij wensen te behandelen. IIet antwoord op deze
:vraag is, dat zodra wij min ,of meer weten, vanvaar wij gekomen
zijn, wij ook enig idee kunncn hebben orntrent datgene waarheen w{
op weg ziin, van ilatgene wat ons op de zeer, zoet' z&r lange duur
te wachten staat. Dooh hierop ikomen wij nog nader terug.
Datgene, waarop ik nu de aandacht wil vestigen, is het resultaatn
,w,at dl ons werken en stneven, wat aJ onze eeuwigheid, al onze onein'
digheid van bestaan, alle in de ,'wortell'oze wortel" aanwezig zijnile
,,'werkingen", tot stand,gebracht hebben. En ik geloof, dat hierop
ninlmer een beter antwooril gegeven is dan door II,em' Die de Eerstontwaakte is onil,er de mensen en onder de Goden, onder de DhyanChohans en Heren der Eeuwigheid.
En terwijl ik dit noerschrijf, dringt Zljn Grootheid ilieper tot mij
door, dan wellic,ht ooit h,et geval geweest is. Hij doorzag het eenwige
onophoud,elijke spel van worden en ontworden, van Manvantara en
Pralaya, van uit- en inademing, en sprak hieromtrent de volgende
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woorden: ,,Zonder besin €n zonder einde, broeders, is dsze Sam'

elra!"
Ook sclmnk E.ii Zijn aandacht aan het resuJtaat, wat de mene
heilen evengoed als 2500 jaar geleden rondom zich heen kan zieq
en dit r,esultaat o,nwchreef Hij als volgt:
,,6kboorte is lfiden; ouderdcm is liiden; ziekte is liiden; dood is
liiden; verenigil te zijn met h€t. ongewenste is liiden; gescheiden te
ziin van het gewenste is lijden; elke onvervulde wens is lii'den;
kortom, de vijf groepen van hechten zijn lijden !"
Op een andere tild vroes IIfi: ,,Wat dunkt u, bhkikhoes' wat is
meer, de tranen die gij hebt vergoten, terwffl gij u op deze lange weg
steeds tot nieuwe geboorte en nleuwe dood haaettet, of het water
der vie.r gtote ze€€n?"
Nog zeide Hij: ,,Wat dunkt u, bhikkhoes, wat is meer, het bloed
dat op tleze lange weg, terwijl gii st€eds weer tot nieuwe geboorte
en nieuwe dood ijldet, verenigd met het ongewenste, gescheiden van
het gewenste, bij uw onthalzing vergoten werd, of het water der vier
gtote zee6n?"
Om zelf op beide vragen het antwcord te geven: ,,Zowel de tranen'
als het blo€d, vergoten gedurenile d,eze lange eindeloze galg, ziln
elk op zichzelf mper dan het water in de vier grote zeedn !"
Als wat zag Hii, de Boeddha, het resultaat van ,,d€ Grote Adem"?
Als lijilen, en als nieta meer. Iodere evolutie is een evolutie in liiden,
is een vergroting ervan. D,och ,,uit niets komt niets"; het bliikt due
dat in iliezelfde ;,Tlortelloze Wortel" ook het lijden in potentie aanwezig was, en dit zelfs wel als een der voornaamste karaktertrekhen.
Laat ons eers trechten deze lijdenswereld, dat fatale rresultaat van
,de Grote Adem" nader te bezien. Men zal dan in de allerperstc
plaats m@ten zeggen, dat, indien een God of Eertte Oorzaa& vcrantwoordeUjk is voor het geheel, het H€m niet tot eBr strekt, Men
kan opgaan in een beschouwing omtrent de schoonh,eid iler natuur,
en tlan lofliederen gaan zingen ter ene van de een of andele'
Schepper, doch hij, die dieper wenst te zien dan ile oppervlakte, zal
zich niet laten misleiden door het uitedijk salroonschijnen, door het
zingen van de vogel, door het bloeien der bloemen, door het ruls€n
van de wind door de takken der bomen. IIij zal dieper trachten door
te dringen in atgene wat hlj alras zal waarnemen dat aan alles
ten gtondelag ligt, namelffk wrede, hardp, onverschillige zelfzuolrt.
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Men mag in school en gezin aan het individu trachten duidelfrt
te maken, dat het niet leeft voor zichzelf alleen, dat het zich moet
lntomen, €n geen inbr,euk rnag maken op de rechten van anderen, dg
natuur geeft iets gehoel anders te zien. Zelfverl,oochening hoe
eclroon ook als ideaal, is geen feit in de natuur. Liefde is geen
aspect vsn het leven, mals wij dat rondom ons heen geop€nbaard
zien. Rechtvaardigheid is geen eigenschap, die aan de dingen inherent is. Itret enige wat wii kunnen waarnemen, is, hetzij bewust of
onbewust, het in practijk brengen van het ,,ieder voor zich".
Er is geen dier, dat geen yre€s ko€Bt€rt voor een ander dier of
voor de mens. Er is niets wat wordt gegeten door ie,ts wat
straks w€€r door iets anders gegeten wordt. De overheersende karaktertrek van het di,erenrijk is vrees, dus: lijden. Hoe men de natuur
ook mag idealiseren, aan dit fatale liiden valt niet te ontkomen.
Zelfs de planten en bomen, gedreven door dezelfde inherent,e kracht
der zelfzucht, trachten elkander te verstikken, om zelf voldoende
lucht, Iicht en water te bemachtigen. En tenslotte is daar de mens,
die zich verbeeldt dat al het andere in de natuur alleen daar is voor
hem, en die derhalve parasiteert op alle wordensrijken, inclusief op
dat waartoe hijzelf behoort, de wereld der mensen.
Behoeft er eigenl[jk veel gezegd te worden, naast alles wat reeds
door anderen omtrent dit onderwerp geschreven is, over het liiden
in de werreld der mensen? Is niet elke roman, die men in handen
neemt, elk drama, voorgesteld op h,et toneel van de schouwburg, elk
boek over geneeskund,e, €en argument voor het feit dat alle bestaan
liiden is? Tracht niet de wetenschap, wanneer zij dieren onderwerpt
aan ongehoorde martelingen, zich hierover te verontschuldigen met
te wijz,en op het l{jden drer mensen? Is er in de geschiedenis der
meneheid, yoor zover deze ons bekend is, 66n enkele bladzijde, die
nlet van lfrden spr:eekt? Is er 66n eeuw voorbijgegaarl die niet deze
aarde, op het ene of andere ileel ervan, tot het schouwtoneel van
oorlog, hongersnood, overstrorning, of ander lijden maakte? Indien
er aI geen oorlog was, dan was er honger; \ras,er geen honger, dan
was er geloofsvervolging; was d€ze er niet, dan waren er weer
and,ere factoren, die ervoor zorgden, dat er geen verademing voor
de eeuwig gemartelde mensheid kwam. En zelfs, indien al dezc
kwaden uit de weg zouden kunnen geruimd worden, dan bliiven nog
steeds ouderdom, ziektn, en dood, waardoor h,et liiden niet van het

aangezicht der aarde verdwiinen zal, tenzfli, dat eerst gsboorte is
opgehouden.

Indien twij dus in ons ,etrste hooftlstuk zeiden, dat alles wat is, of
ooit zsl wezen' aanwezig is in 'ile ,,wort'elloze wortel", dan moeten
wij ook het lijden ilaarin plaatsen. En ook de zelfzucht, die de voor'
naamste karakt'ertrek bliikt te ziin van allee wat lBeft en ademt'
Doch, indien wii de uibtlrulkking, 'die de Hindoes gebruiken voor de
,,Eeuwige, Oneindige Beweging" eens nader bezien, dan zullen w{
tot de gevolgtrekking m,oeten komen, tlat het ook niet an'ders kan
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zjtin. ,,Ile Grote Adern" ailomt wel uit, doch ailemt ook weer in, en
warneer het geopenbaarile bestaan ophoudt, wanneer datgene wat

men ,,pralaya" noemt, intreedt aan het einde van ieder rnanvan'
tara, keert alles weer terug tot ilatgene waarvan h'et is uitgegaan'
Ook deze Grote Adem btijkt dus slechts op zichzr'lf geooncentreerd
te zijn; het beetaande wordt wel ,,uitgegeven", doch ook weer terug'
genomen. Op welke wijze zou het dan mogelfjk ziin' dat hieruit iets
anilers dan zelfzucht en lijden te voorschfin kan komen?
Laten zij, die de dingen \f,ensen te idealiseren, eens rustig nadenken, en hun vooroordelen voor een ogenblik op z[ zetten. Kunnen
zij iets bedenken, wat niet door zelfzucht gedreven worilt? Kumen
z[j zich iets voorstellen, waar niet de zelfzucht, op welke subtiele
wijze tlan ook, aan ten grondslag ligt. Men heeft altjjd beweenil, dat
het menselfrk denken zioh tot zijn edelste hoogten kan verheffen in
de goilsdienst; is het nodig erop te wijzen, hoe zelfs deze ,edelst€
h,oogten" slechts ,,hoogten d,er zelfzucht" ziin? Waarom dient men
God, waarom tracht men hem lief te hebben, en ziin geboden, veronderstelde of werkeliike, te onderhouden? W'aarom tracht men
.Waarom
probeert men het kwode te
,,ziin broeders lief te hebben" ?
laten, en het goede te doen? Is het niet alles om de belonine die
eraan v,erbonden is? Het komt er nu op aan, hoe wii ons dsze be'
loning denken; men mag vrfielijk, indien men zulks, ter beantwoor'
ding van mijn argurnent zou verrkiezen te d,mn, zeggen' dat men niet
in de hemel der Christenen of in het Paradljs der Moelim gelooft. In
werkelljkheid is hiermede aan onzelfzuchtigheid weinig of niets ge'
wonnen, want zelfs hii, die het goode doet terwille van eigen innerlflke voldoening, vindt ilaarin zijn bel'oning.
Zij, die het liefst idealigtiseh willen denken, w€nsen zelfzucht
slechts te zien als een ondeugd, en sluiten de ogen voor het feit, dat

zij de enigb grondslag van het bestaan is, waaruit ilan logiseher'

wiize rnoet volgen, ilat ilitzelfde bestaan niBts an'ilers kan tonen dan
Iliden. Ook wordt door het bovenstaanile niet bedoeld, dat wii geen
'onzelfzuchtige handelingen en eigensehappen in onszelf moeten
traehten aan te kweken. Maar ik wil de natlruk erop leggen, dat het
enige wat wii kunnen doen, is, trachten onze eigen zelfzucht binnen
zekere grenzen terq te dringen; en misschien zou het nog beter zijn
te zoggen: deze zelfzucht anilers te richten. I{'et wezen, wat zelf'
zucht in zich zou d,oden, zou zicht*lf tot onvermijdelijke vernietiging
voeren; het zou ophouden te bestaan, aangezien het zelfzucht niet
heeft els eigenschap, doch verpersoonliJkte zelfzucht is; h'et was ook
als zelfzucht, dat het in potentie aanwezig was in het ,,Ene Onge'
kendd', in de ,,Tloitelloze Wortel3', in het Ene Beeinsel. Ego'ielme i's
geen eigenschap die wij kunnen doen ophouden zond'er meer; het is
eehter iets, wat wij anders kunnen leiden, wat wij anders kunnen
richten. Het zal immer hliiven behoren tot de grootste schoonheden
iler vBrschillenile religies, dat zfr getracht hebben ,,tegen de stroom
in te gaan", en onzelfzuchtigheid hehben gepredikt; hieriloor zfin ziti,
en ook vele andere humanitaire bewegingen, erin geslaagd de meest
brute uitingen der zelfzucht tegen te gahn, haar in vele dier uitingen te doen overwinnen, doch het grote levensbeginsel der natuur,
wat zelfzuc-ht is, zullen zij nooit kunnen vernietigen.
Ook de uitlatingen der goderg voor zover de mens zich kan ilenken
dat goilen zich zullen uitlaten ovier zichzelf, staan in hetz*lfde licht.
De Grote God van het Westen, de Almachtige der Christelljke vol'
keren, doet zich kennen ats Opperste T*lfzucht, wat blijken nnag uit
stellingen als: dat hij de wercld slechts heeft geschapen voor zichzelf; dat hij door.de mensheitl wenst te worden aangebeilen en Y€r'

eerd; dat hij geen ander naast zich duldt, doch herhaaldeliik
verklaart de ene en enige God te z{n; dat hij' volgens zijn eigen
zo zegt men ons tenminste, en staaft datgene wat men
woorilen
rrcgt met de uitepraken van een boe\ waaraan men godilelfike autori'
niet berei,il is zijn eer aan een ander te
teit en openbaring toekent
geven; dat hil een cherub of maohtige engel, Lucifier of Satan, uit de
hemel wierp, omreden daze zijn troon bedreigll,e; dat hii eens komen
zal ,,met de wolken des hemels", om,,gericht te houden", diegenen
straffende, die ziin opperste autoriteit niet hebben wensen te er'
kennen; dat hi.j zich niet ontzag zijn eigen zoon te geven ,,in de
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ilood" om terug te winnen wat hii verloren had; enz. Hii is toorai&
wanneer de dingen niet naar ziin zin gaan; hij wr,e€kt zich op ziitr

viianden; het ,,berouwt hem ile m€ns geechapen te hebben",
wannoer hij ziet dat deze zijn eigen weg wil gaan; hij beveelt een
heel lantl uit te roeien, inclusief alle vrouwen en kinileren, omdat de
bewoners crvan andere goden dienen, en hem niet belienen te erkennen. Zo mu men door kunnen gaan. Als het lastering is, op dgze
wilze over de god der Westerlingen te spreken, tlan staat de Biibel
vol lasteringen aan zijn adres, 'want alles wat ik hierbovm aanhaal.
is in die Bijbel te vinden; en deze zelfde ,,lasteringen" worden dageIijks door duizenden gelovigen her raald, terwfil deze laatsten menen
det het ,,complimenten" zijru DoEh van de werkelfikheid van het
feit, dat hier slechts zelfzncht aan het woord is, komt men niet af,
mk al zou men anderen het recht ontzqgd willen zien, er de aandacht op te vestigen.
Wat is dus het resultaat van alles wat wii wilden zien in ,,het
Algemeen Beginsel", in het Grote Ongekende, in de .A"in-soph van d,e
Kabbala, in het Opperste Mahaparabrahman der Hindoes? Dat alles
wat het in staat is voort te brengen, staat in het teken der zelfzucht, in het teken van het lijden. Als rresultaat van al,le werking€n
van het Eeuwige Beginsel, yan ,rile Kiem in de Wortel", van ,de
Grote Adem", van het hoogste en eeuwigste wat gedacht en z.clfs
niet gedacht worden kan, vinden wlj... een lijdenswereld, een oceaan
varr smart.
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WAAROM DIT RESULTAAT?

In het Manoe-Smriti (1, 4, 5 w.) vinden wii het volgende:
IIii, wiens macht mateloos is, zo door de grote wijzen gevraagil

4.

z[inile, betuigde hun zijn eerbied, en antwoordde: ,,Luister !
5. Dit bestonil in de vorm van duisternis, onwaarnoembaan tredis
van kentekenen, onbereikbaar voor rede, onkenbaar; als het
ware geheel vrerzonken in diepe slaap.
6. Toen verscheen de goddeliike Hiizelf, nitt te onderseheiden, dit
unakenile, de grote elementen en het ov,erige, te onderscheiden;
met onweerstaanbare macht, de duisternis verdr{vende.
7. Ifij, die door het innerlilk orgaan kan worden waargenomen, dire
alles doordringt, die niet te onilerscheiilen is, eeuwig, die alle
geschapen wezens bevat, onwaarn@mbaar is, scheen voort Yan
zichzr,lf8. Met de wens van vele eoorten van wezens voort te brengen uit
ziin eigen liehaam, schi,ep hji eerst met een gedachte de ra'
t€r€n, en plaatste ziin zaail daarin.
9. Dit werd het gouden ei, in glans gel{lk de zon; daarin werd h['
zelf geboren, de voortbrenger der ganse werelal10. De wateren worden Nara ge[eten; de wateren ziin voowaar d€
nakonr,elingschap van Nara; daar zij zfin eerste vertuig waren,
wordt hij hierom Narayana genoerqd.
11. Uit deze oorzaak, die niet te onderkennen is, eeuwig:, zowel
werkelijk als onwerkelflk, werd Poeroesha voortgebracht,
Brahman, die bekend is in d,e w€r€ld.
12. De Soddelijke verbleef gedurenil'e een geheel jaar in het ei' dan,
iloor zijn gedachte, vcrdeelde hijzclf het in twee helften.
13. En uit dsze twiee helften formBerde hij tle hemel en d€ aarale.
daartussen de tussengelegen sferen, de acht punten van de
horizon, en het eeuwig verblljf der wateren.
14. Uit het Atman bracht hjj voort hBt Manas (ilenkvermogen)'
wat, zowel werkeliik is als onwrrkeliik; en evenzo uit Manas de

Ahamkara (zelfzucht), welke ds eigenschap van zelfbewusffin
bezit, en vorstelfik is;
15. I)€ Grote, het Atman (mahAntam atmaham), en alles aangeiloan
iloor de drie eigenschappen' en, in hun volgorde, de viif or'
ganen die ile objecten der aandoening waarnomen.
16. Maar, zelfs de kleinste iteeltjes dezer z,e,s, welke mateloze macht
bezitten, samenvoegende mret deeltj€s van h,e.mzelf, scNep hii
alle dingen.
17. Omdat de.ze zee (soorten van) kleinste de€lties, die het wezen
(van ilen schepper) vormen deze binnengaan (6-sri)' daarom
noemen de wilzen hun wezen eharira (lichaam).
18. Hierin gaan de grote elementen binnen, tisampn met hun werk'
zame eigenschappen en Atman, door deszelfs kleinst'e deeltjes
d,e vormer van alle t €zens, ile onvergankeliike.
19. Doch van de kleinstre lic,haamsileeltjeg van deze zeven machtige
Poeroesha's ontspringt dit (het heelal), het vergankeliike uit
het onvergankelijke..."
Op deze

zelf& wijze gaat dan

he.t echeppingsverhaal van Manoe

verder, totdat wij lezen:

57. ,,Op dezze wize, door (afwisselend) te waken en tr slapen, doot
hij, ile onvrergankeliike, onophoudeliik het ganse beweegliike en
onbeweegUjke herleven en vernietigt hfr het...
80. De Manvantara's, de sche,ppingen en vernietigingen, zijn talloos;
spelend,erwfjs, als het tware, herhaalt het Bralman dit telkens
en telkens weer,"
bovenstaande vindt men, in korte woorilen, oniler allerlei
symboliek, een verslag van de oorsprong van al het bestaandg zoale

In het

fue

gedacht wertl door de ourle Indi6rs; alle scholen van Inil,isch
denken nemen dan ook dit verslag als uitgangspunt, alhoewel zii
het op verschillende wffzen, al naar de aard hunner leerliqgen, uit-

leggen. Ook ,de Gl,elreime Lcer", waaroyer wij hiervoor reeds
spraken, volgt dezelfde theori,e, en interpreteert haar nin of merr
in de richtiag der Vedanta- en Advaiti-wiisgeren.
Datgene wat wij hiervoor hebben aangeduitl als ,de Wortelloze
Wortel", of het Enige Algemene Begins€I, wordt in de Manoe.tekst
gbnoemrd ,,het Brahman", dat, als het ware spelenilerwijs, acheppin.
gpn en v€rni€tigingen tel&ens en telkens weer herhqalt. Het is dit

ot

wat ile Boedtlha bedoelde, toen Hii zeide: ,,Zoniler begin en zonder
einde, bhikkhoes, is deze Samsara" (Samyoetta Nikaya III/xxii' 99)"
Het resultaat van dit ,,spel" van het Brahman is eveneens telkens
en telkens we.er dezelfde lijdenswereld; vandaar dat de Boeddha.
vervolgt in dezelfde tekst: ,,Een begin der wezens' verzonken in
Niet-Weten, door de dorst gegrepen, die steeds weer tot nieuwe
geboorte gevoerd worden en de eindeloze kringloop der hergeboorten

doorsnellen, is niet te onderkennen!"
Doch tegelijkertljtl geeft Hij twee factoren aan, die wellicht alit
eteeds voortiilen van geboo,rte naar dood, en van d'ooil naar
nirouwe geboorte, onophoudeljik iloor, zouden kunnen verklaren. H{j
l.egt da;t de wezens ,,verzonken in Niet-Weten, gegrepen door de,
dorst", hun weg vervolgen. En het komt mij voor, dat een vingerwilzing in deze zelfil,e richting te vinden is onder 5 in d,e hierboven
aangehaalle tekst; daar toch lezen wii: ,,Dit (heelal) bestond in de
vonn van Duist ernis".
Het Sanskriet-woord voor ,,duisternis" iB ,,tamah", en wordt tloor
bljna aIIe uitleggers van de tekst verklaaril door ,,mfilaprakriti"' de
Voortbrengende Wortel van de Sankhya-wijsbegeerte. De Vedan'
tijnen echter, bij 'monde van een hunner ,bekendste commentators,
verklaren ,,tamah" door ,,avidyA", of Niet-Weten (zie de commenta'
ren van RAghavAnanila). Op deze wiize gezien komt de tetm ,,in de
vorm van Duisternis" (tamobhoetam) iets geheel anders tc be'
tekenen, en het schiint dat de Boeddha, toen Hii sprak over
"wez,ens
deze laatste verklaring aansloot.
Dan ,gaat, onder 8, de Manoe-tekst voort ons t'e verhalen, dat de

verzonken

in Niet-Weten" zich bij

uit zichzelf (uit

eigen Atman) voortscheen, en'
ee[ aanyirng maakte met scheppen, Er is echter 66n speeiaal wooril
in deze tekst, waarop ik ile aandacht zou willen vestigen.
Ilerhaaldelijk horen wij de vraag gestelil: ,,Waarom, indien d,e
godheid alwetentl is, heeft zii deze lijdenswereld geschapen, van te
goddelijke Hffzelf

voren wetende, welk ,een grote ellende daardoor gesticht zou
wontl,en?" Men ontkomt de fataliteit van deze vraag niet, door te
wiizen op de zonde, die toch zeer zeker niet noodzakeliik was, doch
die door ,,d,e vijand", de Satan, is aangebracht; indien da Alwetende rran te voren wist, dat dit geschieden zou' waarom dan niet
liever (en beter en wjjzer) het geheel ongeschapen gelaten? De
reden, waarom de hedendaagse theologie op deze vraag geen afdoend
2$

antwoord geven kan, en zulks ook nimmer zal kunnen geve$ ls ge'
legen in de voorstelling, die zii wil dat wii ons zullen maken omtrent
de Schepper. T,ondet enige wetenschappeliike of w[i.s,gerige reden
neemt zij aan, dat d,e Schepper niet alleen affis, doch tevens algoed
moet zijn; dat ]iefde en mededogen zfln enige driifveren zffrq en ileze
drijfveren zijn niet zeer wel ov€reen te brengen rnet het tot stand
brengen ener weteld, \raarvan hij van tevoren zou hebben geweten,
dat zfi een lijdenswereld worden zou. Kan de theologie ertoe be'
sluiten, deze biizondere karaktertrrekken in de godheid aan te vullen
rtet andere, dan zal het niet zo rnoeilijk rneer blijken een afdoend
antwooril te ,geven op de hierboven genoemde Yraag.
D,e Manoe-tekst z,egt niets ,omtrent enig gevoel van liefde en ont'
ferming, waardoor de Godheid zich geilrreven zou gevoeld hebben, om
ook andere, d,oor haar voort te brengen ['ezens, te doen delen in
haar vreugde en heerlfikheid. Ile Hindoe-wiizen hebben nimmer ile
vergissing begaan alleen het goede aan hun goden toe te schrijven,
waardoor zij genoodzaarkt wertlen uitvluchten, die geen wffsgerige
gronil hebben, te zoeken voor het bestaan van het kwaad. Wat wae
het, dat itre goditrelijke Hijzelf dr,eef tot scheppen? De tekst zegt
ons: het was de wens vele soorten van wezens voort te brengen
uit zijn eigen lichaam, uit zijn eigen wezen; met andele woorden i
zichzelf te kunnen ervaren in een zo groot tnogeliike menigvuldigheid. In Eoeddhistische terminologie zou dit heten: het was de
dorst die drreef tot scheppen, die dreef tot zelfbestaan.
Er is, op deze wijze gezien, geen tegenspraak tussen de Boeddha
en de Manoe-tekst, rwanneer de eerst€ zegt, dat de wezens hun
eeuwigdurende kringloop van hergeboorten doorsnellen ,door de
dorst gegrepen". Op deze wiize vBrschijnt, zelfs in de Wetten van
Manoe, de d,orst als Heer van het'Heelal, als Opperste en Eerste
Godheid, als Eerste Oorzaak.
Hier ,echter moeten wlj opnieuw ons in herinnering brengen de
grondgedachte, waardoor de hedendaagsc setenschap wordt geleid,
namelijk ,,Uit Niets komt Niets". Indien dus, als oerste oorzaak,
voorgesteld onder allerlei benamingen en onder allerl,ei s5rmbolen,
een wezen verschlint, dat door de dorst ergens toe gedreven wor.dt,
dan houdt dit in, dat in dezelfde wortelloze wortel de domt sv€neena
in potentie aanwezig moet ziin ger e€st. II,et komt er hier nu niet op
aan, of de uitdrukking ,,wez*n?' volkomen juist is; laat one ftet,,een
.te

hachtf' noem€n; of desngrds, op de wiize van de Gehefune t,eer' hct
ontwaakte Mahat, ,,het rpeds in de werelil der verschijnselen uitge.
straalde Algemene Verstanil als het eerste aanzicht van het onveranderliike Volstrekte". Het is hier de hoofdzaak, dat goed begepen
woldt, dat in datzelfde Yolstrekte, in de ,,Ruimte", levend .door bewqging en werkingen, in datgene wat in Pralaya is, dorst aanwezig
is, aangezien deze laatste ni,mrner zou kunnen ontstaan, indien het
anders ware; want uit niets homt niets.
Wanneer dan ook dezelfde Gelieime Leer de s0elling van I{egel
aanvalt, dat het,,Onbewuste" en Yolstrekte nooit de v€elomvattende
en moeizam,e taak van h,et ontwikkelen van een Ileelal zou [rebben
ondernomen, dan in de hoop h,eliler Zelfbewustz[jn te bereiken, kan
de bestrijding dezer stelling niet als afdoend worden beschouwd..Er
wordt namelijk gez.egd, dat het reindige het Oneindige niet kan beseffen, het niet kan meten ruet de maatstaf van eigen verstandelijke
ervaringen; dat slechts d,e bevrijde geest in staat is om flauw de
aard te beseffen van datgene waaruit hij is voortgevloeid; dat zelfs
de allerhoogste Dhyan-Chohan zich slechts in onwetendheid kan
buigen voor de ontzagwekkende geheimenis van Volstrekt Bestaan;
en dat, zelfs op het toppunt van bewust bestaan, het eindige niet in
staat zal zijn het te kennen, enz. floch dit alles zijn geen argumenten; het zijn sl,echts pogingen om ons eerbied in te boezemen voor de
algemene Potentie, en verder niets. Het nlag nu ziin, dat ons een
dergel{ke eerbied gepast voorkomt, in verband met onze eigen kleinheid, doch als argumenf kan deze eerbied niet worden gebruikt;
tracht men dit toch te doen, dan verdonkert men de, gedaehtelijke
horizon, en legt het denken aan banilen. Wat de schrijfster van de
Geheime Leer wil aanbonen, is, dat, waar het Yolstrekte zo oneindig
en ontzagwekkend is, men niet kan zeggen dat het zelfs ,maar e€n
instinctieve aandrang cf hoop zou kunnen bezitten om helder Zelf.
bewustzijn te verkriigen.
Doch, zoals ik reeds zei, deze oneindigheitl en ontzagwekkendheid
ziin geen argument. De stelling van I{egel wordt niet afdoende
erdoor bestreden en weerlegd. Indien, zoals de Yedant{nen zeggern.,
de drang tot Zelfbewustziin, tot Zelfkennis, aanwezig is in het Ontwaakte Mahat, in het eerste aanzicht van het Volstrckte, ilan moet
hjj ook aanwezig zijn geweest in datzelfde Volstrekte, eyenals de
wens tot het uit ,eigen Atman vormen van andere wezens, gevoed en
27

gevocld door het eerste Brah'man, daarin t'e vinden moet geweost
ziin, ook al zouden wellicht termen als ,,aanwezig" en ,,te vinden
z[in-'niet geheel op hun plaats wezen, ten aanzien van de staat van
Pralaya.

Ook is het niet necht duidelijk wat eerbied feitelijk te maken
hceft met de staat van ,droomloze slaap". [mm'ers, in dez,e ,,IVortel'
loze lVortel" is niet alleen als ,,Kiem in de Wortel" aanwezig al het
goeile, hoge, schone en verheveng wat daaruit voortkomt, doch ook
al het lage en plat-gemeng alle wreedheid' verdorvenheid, ellende,
hebzucht en zelfzucht. Hoe rnen ook denkt, het zal niet mogeliik zfln
zich dit Mahaparabrahman anders te denken ilan als algemene po'
tentie, en het is onbegrijpelijk, waarom daarvoor z6veel eerbieil moet
worden gekoesterd, dat deze ons tot argument kan dienen voor of
tegen de een of andete hypothese' Laat het nog zo volstrrekt ziin, hoe
volstrektet men het zich denkt, des te meer zal men er alles in
moeten plaatsen wat te kennen en te denken is, en zelfs mBer dan
dat. Het is niet vatbaar voor eerbied, aangezien h'et zelfs voor die
eerbied ,,Niet Is". Het is de Samsara in ,,opslorpingi', en tevens,
door het herhaalde ,,In- en tuitademenl', het meest hopeloze wat men
zich denken kan; het is de grondslag voor all,e pessimis'me, aange'
zien het lijkt, alsof het nimrmer mogelffk zal ziin eraan te ontkomen.
Wil men hl€rvoor eerbi,eil koesteren, goed! Doch uit die eerbied oorzaken en redenen nemen om het verstand het zwijgen op te Leggen, is
op zijn minst hoogpt onwiisgerig.
Doch Iaat ons het argument verder opnemen. Hierboven zagen
wij, dat de Veilantijnen de Duisternis, waarin het Al verkeerdg ver'
klaren als Niet-Weten, waarin de Boeddha mpdegaat, door te ver'
klaren dat de wezens in Niet-Weten verzonken z[in. Indien dan
hi,erop volgt, dat diezelfde wezens door de dorst gegrepen zijn, ter'
will Manm one zegt, dat zfj tot aanzijn kwamen, door'dat de goddeliike Hiizelf in zich de wens had, uit eigen Atman wezens te vormen,
dan door deze twee riitspraken tezamen te nemen, kriigen wii de
oplossing, dat het de wens, de dorst, de wil is, waardoor de wezens
ontstaaq terwijl diezelfde dorst gerieht is op opheffiqg van het
Niet-Weten, waaniloor dus op deze wiize de stelling van Ilegel
eerder bevestigil dan weerlegd wordt. IIet verhaal van Manoe o,m.
trent de schepping kunnen wij dus op ile volgende wiiz,e veteenvoudigen:

Door:ilat er Niet-Weten is, is er Dorst t'ot Weten Deze dorst opentaart zich in de wens zich te ervaren in de menigvuliligheid (van
wezeng), tencinde door mitldel van die zelfervaring t'e geraken t'ol
opheffing van het Niet-Weten. En op deze wiize vemchfint de zoge-

naamde ,,Wortelloze Wortel', het Ain'soph d'er Kabbalisten, het
Parabrahman der Veilantijnen, en de Algemene P'otentie hiervoor
genoemd, als Wil tot Weten, tot Kennen, tot Opheffen van het Niet'f!'eten.
Door d,e wijze waarop deze dorst werkt, w'ordt hij ,,wordingsdorst"'
aangezien hij zich wenst tc ervaren en te kennen door middel van
het Worilen. En omtrent deze wordingsdorst spreekt ile Boetldha
Zich uit als volgt (Angoettara Nikaya X/VII):
,,Bhilikhoes, het uiherste punt van wordingsdorst is niet zo klaar'
bliikelijk, dat iemand zou 'kunnen zeggen: ,,w'ordingsdorst was er
voorheen niet; hij is sedert mrtstaan." En, bhikkhoes, zul'ks wortlt
.gezegil. Iloch niettegenstaandre dit is het (volgende wel) klaarblfr-

lijk: ,,wordingsdorst heeft de een of de andere bestaansvoorwaarde"'
fk verklaar, bhikkhoes, dat wordingsdorst ggvoed wordt; hij is niet
zonder voeding. En wat is de voedi4g van wordingsdorst? Het ant'
wooril (hierop) behoort te ziin: Niet-Weten."
Indien wij ons nu willen herinneren, wat hiervoor gezegd wertl
omtrent ile indruk die de moderne wetenschap ontvangt, watrnoer
zij tracht d,oor te dringen in de geheimen van het heelal, namelijk
dat h€t geheel zich aan ons vooriloet als zuivere gedachte, zullen wii
in staat zfin een en ander nog naitrer te formuleren op de volgende
wiijze: Er wordt gewerkt aan het oplossen varr een probl'eem, en datgenre wat wij waarnemen als hemellichamen, zonnestelsels, cosmoi,
macroco.smoi en microcosmoi, mensen, dieren en dingen, alles wat
phenomenaal bestaan heeft, is slechts het uiterlijk aanzicht van de
formule waarmed.e gewerkt wordt teneindre deze oplossing tot stand
te brer\gen. En de kracht, die hieracht'er werkt' die de wezens als
zoilanig tot aanzijn brengt, is niets anders dan de'dorst, de wil, door
Manoe voorgesteld als de wens tot het uit eigen zelf voortbrengen
van andere wezens, gekoesterd door Brahm'a.
Doch wat is het probleem, aan d,e oplossing waarvan reeds gedurentle ontelbare Manvantara's tevergeefs gewerkt is? Wat valt er
te kennen? Wat vi.el er te kennen, toen er niets anders was? Hoe
rnen het,ook wendt,of keert, men zal toch altijd weer terug moeten
sg

homen

tot

de oplossing van Hegel,

al is het dan ook wellieht onder

andgre bewoordingen: tranneer datgene wat is, wil kennen, wil
w,eten, en er is niets wat het zou kunnen leren kennen, dan iq deze
wil tot kennen gericht op zichzolf; dan wil het zichzelf kennen' Dan
is Niet-Weten de voetling van ile ilorst, en tcgelijkertiid ziin bestgansvoorwaar.de.

Wanneer dan de Boeddha zegt, dat het uiterste punt van wordingsdorst niet zo klaarblijkelijk is, betekent dit, dat dit het uitprste
punt slechts zou kunnen teruggevonilen worden in het Ongekenile,
in datgene wat wij aanduidden met tle ,,Wortelloze lYortel". Iemand
zou dan ook niet kunnen z€gg€n ! wordingsdorst was er vDorheen
niet; hij is sedert ontstaan. Indsrdaad, als phenomenon was hii voorheen niet, iloch hij was aanwezig in het noumenon, aangezien dit
Iaatst€ alle phenomena bevatte voordat deze als zodanig ontstonden.
Doch tevens, als phenomenon, heeft deze dorst een bestaansvoor.
waarde, en deze bestaansvoorwaarde is ziln voeding, mals ook voor
ons het voodsel tot ons nemen een bestaansvoorwaarde is; en deze
vosding is : Niet-Weten.
T.qat ons nog even terugkeren tot de tekst van Manoe; wij zagen
dat, volgens de uitl'egging d,er Vedanta-wfrsgeren, h€t Niet-Be.
staande Al verkeerd,e in de vorm van Duisternis of Niet-Weten. Dit
Niet-Weten bliifi1 ,t , de bestaansvoorwaarde van de Dorst te ziin.
Maar tevens w,ordt hier ook wqer iets anders duidel[jk, namelijk dat
de Dorst op zichzrlf ook bestaansvoorwaarde voor het Niet-Wetrn
wezen mriet, aangezien er zonder hem niets zou kunnen ziin, waarop
de ter:rm ,,Niet-Weten" van toepassing zou kunnen wezen. Er kan
geen Niet-Weten zijn, zond,er iets, hetzii als per€loon, of als pheno.
menon van aldcre aard, of desnoods als noumenorq waarop dat Niet.
Wpten kan worden teruggebracht. Doordat er Niet-IYeten ls, is er
Wil of Dorst tot I{'eten; doordat er Dorst is, kar er Niet-Weten
zljn. Beide factoren houden elkander in stand, tot zelfs in pralaya.
Iil[i hebben hier dus te maken mtet een eeuwigdurende wiselwerking, waardoor zelfs in dat Pralaya de potenties in stand worden
gehouden, en waardoor zij bfi de aanvang van elk Manvantara weder
opnieuw uitbotten, tot ,,geopenbaand,' bestaan komen. IVanneer dus
de Boeddha zegt t ,,7ander begin en zondrt einde, bhikkhoes, is deze
Samsara," bedoelt Hfi hiennede niet alleen het geopenbaarde bestaar6 niet alleen de wereld der phenomena, doch ook het Voletrektg
en

het Onbewuste, ile Ain-soph der Kabbalisten, het

Mahapara-

brahman der Hiniloes. Dit Mahaparabrahman is in zichz,elf volstrekt
aangezien het door twee factorer5 die el,kander over en weer op de
been houilen, in het aanziia gehouden woralt; m€n kan zelfe nog
verdet gaah, en zeggen, dat het in wezen niets anders dan deze twee
faetoren is. De Boeddha gaf aan dit Allerhoogste van Yedanta"
Sankhya, en Geheime [,,eer de enig juis'te naam, nameliik Niet-Weten,
in stand gehouilen door de I)orst, en Dorst in stand gehouden door

Niet-Weten, \Yaar deze beide werken, wederzijds op elkander inis het eeuwige Mahaparabrahman daar, ale Dorst tol

werken,
Weten.

Wanneer wij dus in verschillende boeken, zowel van de zijde der
Vriimetselarij als van die der Theosofie, voorstellingen zien, bestaande uit verschillende driehoeken en vierkanten, waarvan als top
gedacht wordt het Mahaparabrahman, h,et Volstrekte, het Ain-soph,
plaatst hierop de Boeddha nog een verdexe driehoek, waarvan de
basislljn gevormd wordt door dit Mahaparabrahman, dat tevens
,,I)orst tot Weten" tot naam krijgt, terwijl de beide schuinopstaande
lijnen vah de nieurwe driehoek, bovenaan samenlopend, Dorst en
Niet.Weten worden genoemd, aan de bovenzijde elkander steunend,
en het veld, de ruimte die door de lijnen van de driehoek wordt omgeven vullend met,,abstract€ beweging" (zie ons eerste hoofdstuk),
met werkingen, met sankhara, zoals het zich r,onddraaiende anker in
een dynamo ook het electrisclle veld met stroom laadt en vult. Wii
krijgen dus de volgende tekening:

werkingen of
aanlhara.
Mahaparabraham

Ain.eophr of Dorst lot
Veten

Het driehoekige vlak, op d,eze tekening omgeven door D,orst, NietWetcn, en Dorst tot Wet€n, moet dus niet als in werkeliikheid be-
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gren^id g€dacht worden; het is de onbegrensde, de onbeperkte
ruimte, zowel die, waarin 'de hemellichamen zich bewegen, alsook
die, waarin zich geen he,mellichamen bevinden, zow€l tiidena e€n
Manvantara alsook gedurende Pralaya. Het omvat zowel het Ziin
als het Niet-Ziin.
Ik mag nu wellicht even de aa'ndacht van de lezer vragen voor
.i,ets wat de Boeddha aan Zijn bhikkhoes m'ed,edeelt in het 26ste
Soetta van het Majjhima Nikaya, bekend onder il'e naam var ,rD€
Ptediking van het Ed,el,e Streven". W'ij l,ezen dan het volgende:
(van Alara
,,Toen, bhikkhoee, bedaeht Ik het volgende: ,,I)'e leer
teneinile
verlaten,
alles
had
Hii
Kalama, Zffn leermeester, nattat
niet
afwenden,
Nibbana te zoeken) leidt niet tot afkeer, niet tot
'tot opheffing, niet tot be6indiging, niet tot doorzieh, niet tot ont'
'waking, ni,et tot Nibbana, doch slechts tot de sferen van het NietZijn! En Ih bevond deze leer, dat z{j geen voldoening gaf, bhikkhoes,
en onbevredigtl door haar zijnde, vertrck Ik."
Hierop wenilt Hii Zich tot een andete leraar, Oedilaka Rama'
poetta, wiens leer Hii ijverig bestudeert, totdat IIij haar' volgens
.Zijn eigen w,oorden, ,,had geleerd, gekend, beseft, en tot bezit ver'
kregen had," waatna I{ij tot de volgende gevolgtrekking homt:
,,En Ik bedacht, bhikkhoes, het volgende: s Deze leer leidt niet
tot afkeer, niet tot afwenden, niet tot opheffing, niet t'ot be'
{lindising, niet tot doorzien, niet tot ontwaking, niet tot Nibbana'
doch slechts tot de sferen van Noch Waarneming Noch Niet'Wanr'
neming. I' En Ik bevond dqze leer dat zff M[ geen voldoening gaf,
bhikkhoes, en onbevredigd door haar zijnde, vertrok ik."
Voor zover wij ons kunnen voorstellen, is er niets wat kan worden
omschreven als ,,sferen van het Niet-Zijn", of als ,,sferen van Noch
'Waarneming
Noch Niet-Waarneming", dan alleen datEene wat wij
hebben leren kennen als de ,,Wortelloze Wortel" van al het bestaande, als het Mahaparabrahman der Indi6rs, of het Ain-soph der
Xabbalisten. Het zijn deze sferen, het is een dergeliike ,,opslorpingi',
die zowel Alara Kalama als Oeddaka Ramapoetta de toekomstige
Boeddha leerden; doch deze laatste bevond dat zij geen voldoening
.gaven, en verliet zijn l,eermeesters. Waarom vold,eed hun leer Hem
niet? Omdat deze ,,niet leidile tot afkeer, afwenden' op'heffins' be€indiging, doorzien, ontwaking, en Nibbana." Afkeer en afwen'den

waren niet te vinden in datgen6 wat in stand gehouden wordt doot
de Dorrst en het Niet-Weten; ook is daar geen ophnffiirg' geen be'
Gindiging, aangezien, volgens de woorilen van Manoe, het Br'ahman'
spelenderwiis, het heelal telkms w,eer uitwerpt en in zieh opneemt;
ook is daar geen doorzien tre v,erverven, aangezien het op de been
wordt gehouden door Niet-Weten. Wat ontwaking aangaat, de enige

ontwaklng die dat Brahman kent, is die tot nieuw geopenbaard
bestaarq en dat bestaan is, volgens de ervaring en Dtrramrna van de
Boeddha, lijden, en verder niets- Itref was in die richting, dat Hii
Nibhana niet moest zoeken.
Wat hfr zocht was ophouden van het l{lden, en at was in ile door
Zffn leermeesters aangegeven richting niet te vinden. Het enige
resultaat dezer sf,eren van NietZijn en van Noch Waarneming Noch
Niet-Waarneming was: een lij,tlenswereld, waarin de wezens telkena
van geboorte tot dood, en van dood tot geboorte iilden. En dit brengt
ons tot de vraag, die wij als titel voor dit hoofdstuh gebruikten:
Tlaarom dit resultaat?
Wij zagen rceds, dat de Dorst, als Dorst tot w,eten, als Dorst tot
zich.zelf-kennen, de oorzaak is, en de drilivende kracht, van alles
wat phenomenaal bestaan heeft, en z6lfs niet alleen van dat, doch
ook van wat wli het noumenon zoutlen kunnen noernen. Nu zal het
duidpliik zijn, dat wannoer deze Dorst zichzelf wil kennen, hij ook op
zichzelf gericht zal moeten zijn, ook al tracht hij tot kennis omtrent
zichznlf te komen door zich te ervaren in de diverse objecten. IIet
was alleen om zichzelf te kunnen €rvaren, en door die zelf.ervaring
zich te leren kennen, dat alles wat is, fur het aanzijn geroepen werd.
Maar in alles was toch steeds de dorst op zichzelf gericht. Er ontstond een haken, een hunkeren naar ondervinding en tevens naar
bezit, aangezien dit laatste sen vorm van ondervinding, een vorm
van ervaring is. Zelfhandhaving is hiervan de logische uitkomst,
wan het Nfut-WBten zorgt ervoor, dat de Dorst, die immers dorst
tqt weten is, in stand bl[ift. Deze zelfhandhaving neemt rle vorm yan
,,Worden" aan, van eeuwigdurenrde verandering en wijziging, waardoor niets onveranderl[ik en blijvend is; het is een voortdurenil
jachten en zosken naar ervaring, steeds rneer ervaring van zichzelf.
Iloordat op deze wfize de Dorst uitsluitentl op zichzelf is gericht,
kan het resultaat ,moeil[]k iets anders zfjn dan zelfzuchi. IIpt valt
reeds op, dat de Poeroesha (mannelijke) Brahma, na uit het Atman

hpt Manas te hebben voortgebracht (wat kan verklaard sorden iloor

dat ht uit ziehzelf het denkvermogen voortbracht), uit
Manas de zelfzucht (Ahamkara) doet ontstaan. Deze zelfzucht ig
dus inherent aan Manas, en door Manas aan al het bestaandeEchter, waar zii aan al het bestaande inherent is, is het nfut nod'
zakelijk, dat zij alleen door middel van Manas werkt, en zagen wii
dan ook re€ds, bij onze bespreking van ile liidenswereld, dtt deze
zelfde zelfzucht ook wordt aangetroffen in datgene \raaraan men
geen Manas toekent, aan planten en bomen, enz. Het op zichzelf
gericht zijn van de Dorst is de zelfzucht; of anders gezegd: zelf'
zucht is de bffzondere wijze van spanning, waarin de Dorst verkeert'
Indien wij nu ,met het bovenstaande d,e Tw,eede van de Vier Edele
Waarheden ('de Eerste IMaarheid is Die van het Liiden, besprohen ln
onze beschouwing der liidenswer,eld), narnelijk Die van ile Oor'
sprong van het Lilden, vergelijken, zal het ons duideliik worilen,
waanom het resultaat van de Grote Adem nimmrer iets anders dan
een l[jdenswereld wezen ]an. De Boeddha formuleert dBze T\roede
te

zqggen,

Waarheid als volgt :
.Waarheid
van de Oorsprong ilee
,,En wat, hhikkhoes, is de Edele
Lijdens? Ilet is de levensdorst, de telkens weiler nieuw ontstaande,
die met Iust en verlangeir verbonden is, die.nu hier, dan daar bevrpdiging zoekt; de dor"st naar zinnelijke geno€gens, wordingsdorst
ontwordingsdorst !"
Het ie uit deze Dorst, dat het Lijden ontstaat. Ileze Dorst, die
inherent is aan het Yolstrekt€, aan het Allerhoogste, zelfs tiidens
Pralaya, is de oorzaak van het tot aanzijn komen van het phenomenale bestaarL en als zodanig de oorzaak van het Lijden. Deze dorst is
zelfs aanwezig in trret Niet-Zijn, zelfs in de sferen van Noch Waarneping Noch Niet-Waarne,rning en hret was ,om deze reden dat de
tmhomstige Boeddha, tijdens Zfln acoese onder de leiding van Alara
Kalama en Ooddaka Ramapoett& in een leer, die niet verder reikte
ilan tot dat, geen voldoening kon vinden. Want daar waar de Dorst
ie, is geboorte en dood, is komen en gaan, is worden en ontworden,
is lffden in iedere vorm.
Wanneer wij de woorden yan de Boeddha bestuderen, voor a)ver
deze in de Boeddhistische Canon te vinden zijn, vinden wii, dat Hii
Zich telkens afkerig toont van het geven van inliohtingen ten aanzien
van het ontstaan der wereld; ook wenst Hij geen uitsluited te geven
ar.

op yragen betrreffenile de einiligheid of oneindigheid van het heelal,
enz. Hii legt de nadruk op iets anders. Wat Hij wenst is ,,ophouden",
en dit is ni,et te beneikeq. zolang de Dorst niret is opgeho'uilenj
fuamers, zolang de laatste nog oppermachtig rheerst, zal er op zijn
hoogst een terugkeren zijn tot datgene waarvan men is uitgegaan.
Deze gedachte wordt in ,,De Geheime Lner" op de volgende w{ze

tot uitdrukking gebracht:
,,Dit is uw huidig T[iel," sprak de 14am tot de Vonk. ,,Gij zijt miizelf, mijn beeld en mijn Schaduw. Ik heb mijzelf in u gekl,eod, en gfi
zijt mijn Wahan (voertuig) tot de Dag ,,Zij met Ons", wearop gij
weder mijzelf en and€ren, uzelf en mlj worden zult."
Zonder nu dieper op deze beeldspraak in te gaan (zij die hieromtrent nadere inlichtingen wensenr kunnen deze in het standaardwerk
van H. P. Blavatsky vinden), hieruit blijkt, dat het einde zal z[in,
wederom' op te gaan in datgene .waaruit nnen is geworden. Telkens
zal het ene zich weer voegen tot het andere, al hoger en hoger, totdat tenslotte het laatste weer verzinkt in Pralaya, in het Niet-Ziin,
in dat wat Noch Waarneming Noch Ni,et-Waarneming is, Om in de
&anvang van het volgend Manvantara weer te worden ,,uitgeadgrnd,',
en het spel opnieuw te beginnen.
H,et is dit, wat ik ,,de Waanzin der Evolutie" noem. Er komt aan

dit spel nimnler een €ind. Men mag nog zo hoog klimmen, steeds
blijft men binnen het bereik van de Dorst, steeds blijft men zelf
Dorstwezen, en daardoor onderworpen aan het Lijden. Zelfs d,e allerhoogste Dhyan-Chohan is hiervan niet vrij; ook al leeft hij van het
begin tot het einde van het Manvantara, er is voor hem.,. de Dood,
die hem opwacht op de drempel van het nieuwe Pralaya. Ook is er
weer voor hem opnieuw geboort€, zodra een nieury heelal wordt uitg€stoten. Hfl behoort tot de wezens die, door de Dorst geketend"
steeds tot nieuwe gehoorte en tot nieriwe dood ijleq ook aI wordt
zijn lecfttd geteld in aeonen in plaats van in jaren. Er is geen

werkelijk verschil.
,,Zonder begin en zonder einde, bhihkhoes, is deze Samsara!', Er
is wellicht geen ontzaglijker woord uitgesproken t[jdens deze gehele
Manvantara: Het is het oordeel niet allreen over de wereld der verschijnselen, doch over dat grote Ongekende, over d,e Oerwortel, over
het Mahaparabrahmran, over het Ain-soph. Ook dat behoort tot de
Samsara, al is he.t ook nog zo ongekend, aI is het ook nog z,o otrtza6-
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afdwingend. Het kent geboorte en dooil, voort&omend€ uit ziin
schoot; het is onder de heerschappii van 'de Dorst, vaE ile grob ver'
oorzaker van heelallen, van liidenswe relden. IIet is de Dorst tot
Weten zelf, en wordt door het Ni€t'Weten in stand gehouilen' Ilet
moge, gezien van het standpunt van phenomenaal bestaan, al etn
einddoel zijn, een einile, aangezien het verstanil tot duizelen gebracht worilt door de geweldige tijdsiluur der uit' en inademing,
doch het Ieidt niet tot afkeer, niet tot afwenden, niet tot opheffing'
ni€t tot be6inillging niet tot doorzien, niet tot ontwaking, niot

tot Nibbana.
Het is niet ,,Het Einile Iles Liidens!"

HET ,,ZELF"

Er wordt van de Boedilha verhaald, dat, toen eens

Vacchagotta
tot H€m kwam met de vraag: ,,Is het Zelf?", dus: ,,bestaat er een
ZeIf?", eerstgenoemde hem geen antlvoord gaf, doch zich hulde in
stilzwfi,gen. Ditzelfde vond plaats, toen Vacchagotta Hem daarop

vroeg: ,,Is het Zelf niet?"
Toen hierop Ananda aan de Boeddha vroeg, waarom Hf geen
antwoord had gegeven op de vragen van Vacchagotta, zeid,e de
Boedrlha hem ongeveer het volgende: ,,Indien Ik gezegd zou hebben'
dat het Zelf is, dan zou Ik de leer van de Brahmanen en asoeten, die
aan de ,onvergankeliikheid van het Zelf geloven, hevestigtl hebben.
Had Ik daarentegen gezegd, dat het Zelf niet is, dan zou Ik d'e leer
tler Brahmanen €n asceten, die aan vernietiging gel,oven, hebben
bevestigd, In het eerste geval zou de gedachte van Vaechagotta,
steeds gericht geweest zijn op het ,,alles wat is, is niet-zelf', en in
het tw,eode geval zou hii in nog gtotcr verwarring geraakt zijn, aan'
gezien hii dan gedacht zou hebben: ,,Eertiids toch was mijn Zelf? Is
het nu echter niet meer?"
'Wat met
dit ZeIf bedoeld wordt, zal ons duidelijk worden, wanneer
wij nog even willen terugblikken op datgene wat ons gezqgd wordt
d,oor Manoe, in verband met het ontstaan d,er wereld. Wij vinilen
daar;
14. Uit h,et (eigen) Atman bracht hij voort het Manas, wat zowel
werkelffk als onwerkeliik isl en evenzo uit Manas de AhamkAra
(zelfzuc,ht, ik-zucht), welke de eigenschappen van zelfbewustzijn bezit, en vorstelfrk is.
15. De Grote, het Atman; en alles aangedaan d,oor de drie eigenschappen, en, in hun volgorde, de vijf organen die de objecten
der aandoening waarn€m€n.
16. Maar, zelfs de kleinste deeltjes dezer zes, welke mateloos macht
bezitten, samenvopgende met deeltj,es van hemzelf, schiep hij
alle dingen.
17. Omdat deze zes (soorten van) kleinste deeltjes. die het wezen
o,

vormen, deze binnengaan, daarom noomen de wiizen hun wezen

sharira. ,
18. Ilierin gaan

de grote elementen binnen, tezan€n met hun werk-

en Atman, door deszelfs kleins'te deeltjes
de vormer van alle w,ezens, de onvergankelijke.
Het itman wordt hier voorgesteld als het onvergankeliike' als een
deel der sc.heppend,e godhei,il zelf, verbonden m,et de ,,kleinste deeltjes"; het is dit wat door de Ilindoese wiisgeren werd bezien als Irct
Zelf, wat dan eveneens onvergankel[jk gedacht werd.
Op welke wijze een d.ergelijke ovtrtuiging kon ontstaan, en t€vens
welke plaats zij in lret denken der Indi6rs innam, zal ons duidelijk
ku,nnen worden uit het volgende.
In de Voua's vinden wij herhaaldeliik het w,ooril ,,Brahman" ge'
bruikt, en ook in de latere leringen der Brahmanen. AIs Parabrahman, of als Mahaparabrahman, kwam hot te staan voor datgene
wat wij hiervoor de ,,Wortelloze Wortel" noemden, of het Ain-Soph
der Kabbalisten. Later verschijnen vele Brahma's (Brahman is onzijilig; in ile nominativus wordt het Brahma) als zovele gotlen'
Ene Ongekend,e". Toch hail
dichter bij of verder verwijderd van
',Het
het w,oord oorspronkelijk een geheel andere en uitgebreidere zirq die
tenslotte werd verrolmaakt door de Atman-gedachte, door het begrip
zanrue eigenschappen

van het Zelf.

wjj het woord ,,Brahman" gebr'uikt voor (1)
(2) toverspr,euk, (3) bijzondere uitspraken der zieners en
yogi's, (4) het heilige weten (der Veda's), (5) datgene wat ook in
het Boeddhisme bekend is als ,,het heilige leven", ,,brahmacaryu-',

In

il,e Veda's vinden

gebed,

(6) het Ongekende I{oogste, d,e Wortelloze Wor{el, en (7) de stand
of caste der Bra.trm.anen. In de woorden van Manoe is Brahma (vermannelijkt ), ,,hij, die door het innerlijk ,orgaan wordt waargenomen'
die alles doordringt, die niet te onderscheiden is, eeuwig, die alle geschapen wezens bevat, onwaarneembaar, en uit zichzelf voortschijnend", de eerste die uit deze ongesehapen, wortelloze w'ortel
voortkomt, terwijl rleze wortel zelf het Brahman is. Het is dit
Brahman, wat bestond in de vorm (of de zodanigheid) van duisternis, enz.
In de Rig-Veda vinilen wij het w,oord ,,Brahman" steeds gebruiki
voor,"gebed", doch niet in de zin waarin dit wooril heden ten dage
wordt opgevat. Wanneer men nu over gebetl spreekt' denkt men aan
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het gew,one ,,bidilen", waarbij men het een of ander gewenste van de
goilheiil afsmeekt, haar ergens om vraagt, haar iets wil trachten af
te ilwingen; ook kan men het hezigen in de zin van offeren, waar'
mleds inen haar vleit' om op die wijze het verzoek kracht bij te zetten'
Doch ,,gebetf in tle zin van Brahman is i'ets anilers, namelijk het
denken terugtrekken van de dingen buiten zich, en het binnenwaarts
richten; zich in eigen innerlijk samentrekken in diep en geesteliit
aanschouwen, waardoor men zich verheft boven de werelil en trraar
'pietluttigheden, boven alle aardse zorgen en bestaan. Het was op
deze wijze, tlat door de Indische yogi Brahman ,,verrichti' werd'
Op ,ileze wijze werden de grootste en diepste goesteliike ervaringen
der Indische denkers opgedaarq terwijl zich tevens hierd'oor krachten
ontwikkelden, ilie in de normale toestand niet kunnen optreilen' Op
deie wiize kreeg het ,,gebed', Brahman, de betekenis van ,,manttam",
van toverspreuk. Dit kornt zeer sterk tot uiting in de Atharvaveda,
waarin wij lezen dat door het Brahm,an ziekten genezen kunnen
wbrden. Ook in de volgende uitsptaken vinden wij deze zelfile ge'

.

dachte terug: ,,Ik v,ernietig de viianden door het gebed" (Vai.
Samlu); en ,,I)oor het gebed doodt hii zowel de manneliike als ile
vrouwel{ke boze natuurgeesten" (Catap.-Brahm). Deze aoort van
gebed was dan ook niet gericht tot de goden, doch steeg ver boven
hen uit, wat blilken mag uit uitspraken als: ,,De Brahmaarq die weet,
hreeft de ,goden in zljn macht/' (Yaj. Samh. 31/21)'
Lang:zam,erhand werd ook de wijsheid, die verkregen wertl dcor
het op deze wijze in zich schouwen, als ,,Brahman" beschouwd, aangezien zfj in de Brahman-toestand was verikregen. Tloen dan ook ten
laatste de verzam,eling van gewijde uitspraken tot stand kwam in de
vorm van de Veda's, werd ook op deze en op de kennis daarin vervat,
het begrip ,,Brahman" toegepast, en evenzo op hen, die in overeenstemming met die kennis leefden, de Brahmagariya's, en ten laatste
de goestelljke stand begonnen te vormen. De verklaarders iler Yeda's
werden dan de Brahmanen geheten.
Doch ook wertl Brahman, zoals wij zeiden, het Ongekende lloogste,
dat wat wii in de Geheirne Leer vinden aangeduid als ,,de Wortelloze
'Wortel", en wat il,oor 'de Jooils€ Kabbalisten ,,Ain-soplt'' gerulem
werd. Dit geschiedde op de volgende wijze:
Wannrer de yogi zich trrad teruggetrokken van alles wat tot de
wereld der vormen behoonde ,en op deze wijze, als het ware, zuiver
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,,geest" geworden was, verdween ook de herinnering aan alles vat
stoffeliike of onstoffelfike vorm wasr. IIij kwam dan te staan tegenover onstoffeliik, ongevormd, zuiver,,ZIJN". Dit bleef het enige
object waarmpde het denken zich kon bezighouden; hierachter was
niets meer tc vinden, niets .meer le zien, niets meer te erkennenl
Iloch, waar de wiize van doordringing tot dit allerdiepste voor €en
ieder verschillend was, en waar €r giradaties bestaan in het zich
opheffen tot een d€rgel;jke hoogte, kreeg mnn tevens verschillende
bqschrijvingen omtrent dit Zijn. 7n lezen wff : ,,Ile duisternie is

het Brahman" (Rig-Veda L0/L29, 2); ,,Het Brahman is een lich,t,
stralend als de zon" (Vaj. Samh. 23/4Ui ,,Prana (l,even, Ievens-

kracht, het alles doordringende leven) is het Brahman" (Kaushitaki
Oepanishad 2/2) ; ,,Aum! f)e verte is het Bra,hma& de vert€t d€ oer.
beginselwerkende, de ethervolle verte" (Brh. Oep. 5/1); ,,Het
Brahman is het denken (manas)" (Taitt. Oep. 3/4).
Tenslotte werd dit ene object orok het enige waarop de bespiege.

ling van

de yogi zich

richtte; het was tevens het

ene,

wat hii niet

doorgronden kon, zodat men het d.e naam van ,,het wonderdingl,
begon te geven. Wff lezen dan ook in de Kena Oepanishad (III/15,
16): ,,Wa,t is dat voor een wonrlerding?
Tracht toch te doorgron.
o
Kenner
den,
des Wezens, wat dat voor e€n wonilerding is!" Waar
echter geen enkele yogi hier4omtrent enige verdere inlichtingen kon
vers'trekken, geen enkele m,editator zich hier:omtrent nadere zekerheid verschaffen kon, aangezien het was, aleof het voor alle verdere
bespiegeling en kennen terugweek, werd het verheven tot ,,het Alwenkende, Alwensende, Alriekende, Alproevend,e, Allesomvattende,

Zwijgende, Onbeweegbarre; dit is het Brahman; tot dit zullen wij,
hier vandaan gaande, binnengaan (Chand. Oep. 3/14).
Op deze w[jze was het ,,wonderd,ing" het Volstrekte geworden, dat

wat wij hiervoor omschreven als ,de Wortelloze Wortef,. Want in
hun denken kenden de yogi's noch aarde noch hemBl, nooh zon noch
andele hemellichamen; alles vB.rilween, en toch bleef steeds dat Ene.
Tevens, hoe vaak men zich ook wist omhoog te heffen, het was en
bl,eef altijd hetzelfdg en op deze wijze bewees het zich als onveranderliik, Nu ligt het voor de hand dat zi1i, die deze ervaring dagelffks hadden, tot de overtuiging kw.amen, te zijn opgestegen tot het
aller{hoogste, tot het goddelirke, tot het ltreilige Zijn, tot het Oer.Ziin,
waaruit alles moqst z{n voortgehomen Dit gaf ook een antwoord op
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de verschillende vragen, die in het brein van de Indische denker
waren opgestegen aangaande het ontstaan van het heelal, welke wi!
op de volgende wijze geformuleerd vinden:

Iflfu heeft gezien hoe datgene wat het eerst ontstaan is,
T[at beenderen heeft, wordt gedragen iloor het beenderloze?
'Waar was de adem, het bloed, het Zelf der aarde?
Onkundig vraag ik hen die hiervan iets weten,
De Wijzen, uit te vinden, wat ik niet woet:
Wie toch heeft, als Ongeborene, de zes wereldruimten ge
Ischraagd?
TY,ie

was toch dat Ene?

Behalve bovenstaande vraag vinden
pingsza4g in de Rig Voda:

wij ook de volgende Schep

Toen was noch het Niet-Ziin, noch het Ziin;
Er was geen luchtruim, en geen uitspansel daarboven.
Wie behoedde de wereld? Wie omsloot haar?
'Waar was de diepe afgrond, waar de zee?
Toen was er noch dood noch ,onsterflijkheid,
Noch was er nacht, noch had zich de dag goopenbaard.
In de ,oer-aanvang adernde windloos
I{,et Ene, waarbuiten niets anders was.

;

De ganse wereld was bedekt met dtuisternis,
Een ooeaan zonder licht, verlloren in de nacht
Toen werd datgene "wat in de schaal verborgen was,
Het Ene, door de kracht van het lijden der driften geboren-

Ilieruit kwam voort het €'erst ontstane;
AIe de zaadkie,m des Kennens, de liefile;
IIet wortelen van het Zijn in het Niet-Ziln vonden
De wijzen, na ernstig vorsen, in de aandrif,ten van het
linnerliik.

Als zij hun rnbetsnoer dwars legden,
Wat was daaronder? T[at was daarboven?
Zich inspannende krachten waren daar ile kienndragers;
Zich-zelf-stellen was onder, spanning was boven,
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Doch aan wie is het gelukt het uit te vorsen?
Wie heeft v€rnomen vanwaar de Schepping komt?
Zelfs de goden zijn uit haar voortgekomen !
Wie kan dan zeggen vanwaar zii zelve komt?

Hij die de Schepping heeft voortgebracht,
Die in Hoogste Hemellicht op haar nederziet'
Die haar gemaakt of niet gdmaakt hecft,
of weet ook Hii het niet ?
Hij rveet het !

-

Het waren deze vragen, die de overpeinzel in iliepste m'editatie
meende beantwoord te zien. Het ,,wonderding", wat h$ in zichzelf
'aantrof, scheen hern het ocrzijn zelf te wezen, waardoor hij 66n was
met de ,ongeschapen schepper, 'm'et de onontsprongen voort'
brenger, rnet het Opperste Brahruan. Op deze wiize kwamen ilan ook
uitingen tot stanil als: ,,Dit Brahman is zonder iets wat vroeger of
hoger is"; ,,dit Brahman is het eerstgeborenel" daarom zeggen zij:
,,Het Brahman is het Opperst€ dezer ganse wereld"; ,,daarom r.eggen
zij: door het Brahman worden hernel en aarde ondersteund" (citaten

uit de Brahmana's).
Alhoewel dit Brahman

nog gedacht werd onder een nog hogere
eolr,epper te staan, onder Prajapati, werd op de duur d'eze Prajapati
van de troon gestoten, en werd Brahman het ,,Brahman avayam'
bhoe", ,,het droor zichzelf zijnd,e Brahrnan", en op deze wfize tot het
onvergankel[jke oer-zijrg waaruit alles ontspringt, datgene wat wij
hiervoor herhaaldel{k als het Ain-soph, enz., aanduidden.
Wanleer men zich nu op deze wiize Brahman daoht als het oerzijn, zal het duidelijk wezen dat dan ook alleen kon gekend worden
zodra het ttoor middel van ieLs geschapens kenbaar werd' In de
Atharva Veda vinden wij melding gemaakt van ,,het Riik' het
]roogste, het verborgene, 'waarvan dri,e vaerd,e delen geheim blfrven",
aangezien het ni,et het gehele Brahman is, wat zich d,oor middel
der sclr,epping openbaart. De Catapatha Bra,hmana (IIi2 & 3) 'tracht
dit op de volgende wijze uit te drukken:
,,Inderdaad, het Brahman was deze wereld vanaf het begin; het
schiep d,e goden. H,et Brahman Zelf echter ging de tegenovergestelde
helft binnen. Nadat het de tegenovergestelde helft was binnengegaan, ov€rceoog het als volgt: H,oe nu kan Ik deze werelden binnen

{2

En het
mrjn beneik krijgen, hoe Mfi tot die werelden uitstrekken?
- (roepa)
de
vorm
door
werelden
uit
door
twee,
strekte zich in deze
en door het subject (nama). Want,itreze w€reld r€ikt zover als vorm
en subjeat reiken. Deze beide zijn d,e grobe rnonst€ts van het Braftrman. Wie deze beide grote monsters van het Brahman kent, wortlt
zelf tot €€n groot monster. Deze beide zijn te grote v,erschiiningen
van het Brahman- Wie deze beide grote verschijningen van het Brahman kent, wordt zelf tot een grote verschiining."
Dooh hierrnede was het denken van de yogi niet tevrneden; hij wilde
een identiieit in dat denhen tot stand brengen tussen die onbekende
wortel en ziin eigen zelf; datgene wat in eigen innedijk het hoogste
en ongekende was, rnoest noodzakelijkerwfize deel uitmaken van dat
Ene, welke gedachte wlj reeds in de woorden van Manoe vinden uitgedrukt, als hfi zegt dat de gotldelijke Hijzelf tot zelfs 'de kleinste
deeltjes van alles verbond met deeltjes van zichzelf. Door deze
SoildeUjke Hiizelf, de Eerste Brahma, de Eerste Oorzaak, terug te
brengen tot datgene waaruit Hij is voortgekomen, tot de ongekende
Wort'el, kon de identiteit van het innerlfjk z,elf, van het waargenomen wonderding, rnet die wortel gedacht en bevestigd worden. Zo
vinden wij in de Oepanishads de een-wezenheid, de identiteit van
het Atman rnet het Brahman naar voren gebracht; de,gedachte die
wij in deze Oepanishads overal terugvinden, is deze: ik zelf ben in
mijn diepste in-wezen identiek rnet de oer-grondslag van al het bestaand,e; en tot deze conclusie kwam men door het be,oefenen van
Brahman in d,e zin van zelfbespiegeling, van gebed, van doordringen
tot in zijn diepste, innerlijkste, zelf. Men maakte zich in needitatie
vrij van,,al het geschapene", en dan was dus datgene wat overlrleef,
de Ongekende Wortel, het oer-zijn; en dit noe'mde rnen het Atman,
het Zelf. In de Brahmana Oepanishad vinden wij het op de volgende
'wfize uitgedrukt (I/4,7): ,,Daarom is dit het voetspoor des heelals,
wat hier hot Atman is, want in dat kent men het ganse heelal; ja,
inderdaad, zoals men door een voetspoor uitvindt (het v,erblfff van
een rund), zo ook (tent men door het Atman het heelal)". Indien
men dus over Maya sprak, bedoelde m,en all€en datgene, wat voor
de yogi ophi,eld te bestaan, zodra hij tegenover het Atman stond,
zodat het als vergankeliik en lijden gezien werd, wat in dezelfde
Oepanishail worilt uitgedrukt nr,et de woonden: W'at van ltem is
uitgegaan, is vol van lljden.
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beiloelil
Het zal ons nu geheel duiilelfik zfin, wat door Vacchagotta
bestonil'
een
niret
wer,il, toen Hii de Boeildha vroeg of er aI of
"Zelf' Immers'
e€n vraag waarop de Boedilha niet wenste te antwoorden'
waar het inzieht, dat Vacchagotta had over het Opperste Brafunan'
vergeheetr en al verschitrde van tlatgene wat door do Boeddha was
plaats
zijn
ja,
op
neen'
noch
worven' zou geen enkel antwoord, noch
gew€€st zijn. Waar de eerste dat Opperste Brahman erkende als het
Hoogste, als het Oer-Zijq als het Hoogst-Bereikbare, wat h[j wenste
te bereiken, terwfl de Boeildha het kende als Dotst, in stand gegehouden door
houden door Niet-Weten, en als Niet-lVeten, in stand
gehandelil
hebben
geheel
anders
de Ilorst, zou elk antwoord ovet iets
dan de vraag. De Boeiltlha zou Vacchagotta niet duideliik hebben
kunnen maken, dat et een ZeIf is, zolang er Niet-Wetcn is; had l{ii
het bestaan van een Zelf bevestigd' dan zou Vacchagotta de gang'
bare meningen over 'de Oer-rrortel en over het Atman bevestigd
hebben gezien. Indien het antwoord ontkennend zou geweest zijn'
dan zouilen die Brahmanen' welke aan de vernietiging geloofden'
gelijk gekregen hebben, t'orwijl de Boeddha wist, ilat een vernieti'
grng niet mogeliik was, zolang de Dorst en hct Niet'Weten nog daar
waren. Een ontkennen van het Zelf zou geliik gestaan hebben met
een ontkennen van de Dorst, en het was juist dreze Dorst die IIii aantoonde de wortel van alle lfiden te ziin, waardoor het Zelf de wortol

van alle lijden wer'd.
Het diepste ilenken van IndiE had, zoals ik reeds zeide, nim'rner
dieper kunnen doordringen dan tot dat Zelf, tot het Atman' De yogi
in hoogste extase rneende tn staan tegenover dat waarm'eile hii zich
ten slotte volkomen zou kunnen ver-66n-igen, wat hii zijn Atmarl
,,het" Atman noemde, het Zelf dat ten grondslag lag aan alles, dat
achter de dingen verborgen was, onveranderlijk, onvergankel[ik,
zich-zelf-altiid-gelljkblijvend, en E6n. Hierachter was niets meer' m
voelde hij. Ook wist hii, dat op dit Ene geen attributen konden
worden toegepast, dat trret niet 'door attributen kon worden gekend'
En in zoverre. had hii gelfik. Dorst, Wil, in zichzell, kan niet door
attributen gekend worden. Ook is die dorst in zichzelf onveranderlijk
als 'ilorst tot kennen van zichzelf; hij zal nimmer ophouden, alvorens
hij zichzelf gekend heeft, welk volkomen Kennen de Verlichting
gehreten wordt. IIet is daarom ook begriipeliik dat bii diezelfde yogi
ziin zoeken zich altiid weer op dat Ene, en daarop altreen, richtte;
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.want het was dat Ene erom te d'oen zichzelf te leren kennen' ook al
'werkte het door miildel van het denkverrm'ogen van de yogi; het was

logisch ilart, zodra al het andere uitgeschakelil was, de extase van
die yogi zich nog slechts alleen daarop richten kon' Ook was dat
Ene inderdaad onvergankeliik; allBen de attributen, die hot hail
aangenomen en waardoor het zich openbaarde, waardoor het werkte
teneihde zichzelf t,e kunnen ervaren, waren vergankeliik, aangezien
2fi, r,odra dat Ene was waargenomen, als ovethodig in het niet ver'
zonken. De :,,rogi had zich dan ook bii het in diepste mBtlitatie ver'
zinken goh,eel en al van alle uiterliike verschijningsvormen van de
dorst afgescheiilen; zii bestonden niet meer voor hem' Maar dat
Ene attribuutloze zelf weril door hrem gevoeltl als onvergankeltk,
.als zichzelf eeuwig gelljkblijvend, door niets aangedaan, enz' Natuurliik, want die ttrorst, die wil, is onvergankelijk, zolang en aangezien
hij in stand gehouden worilt door het Ni'et'Weten; hii is bestaans'
voorwaard,e van eigen bestaansvoorwaarde. HS kan door niets in
wetkelijkheiil worilen aangedaan; hii is het enig werkeliike in een
onwerkel[ik heelal; de anilere tlingen zljn sl'echts May& uit het
1ry€zen van de dorst uitgesplitst; zfi gaan voorbii als wfize van er'
varing, als imiddel om tot zelf-ervaring te geraken; zij bestaan niet
,,ir wezen", en als zodanig ziin zij onwezenlijk. I{ij die tot de Dorst
zelf is doorgedrongen' is aangeland bij d,e boilem, bii de grondslag
van al Iret bestaande, bii ,,de Wortelloze Wortel", bii het Ene, bii
het Eeuwige, bii het Ain-SoPh.
Dlt Ene zal nim,mer ophouden, alvorens het iloel waartoe hret er
is, is bereikt. Doch dit doel is in zichzelt niets anders dan zichzelf
kennen, Ni,et-Weten opheffen, en daardoor vanzelf ophouden, aangezien de bestaansvoorwaarile ilie zijn bestaan rnogelijk maakt'
namelljk datzelfile Niet-Weten, dan niet meer aanwezig is. Het is,
zoals ik hiervoor reeds zeide, alleen Wil 'tot Kennen van Zichzelf, en
daarom zeiitre de Boeddha dan ook dat Niet-Wieten de oorzaak van
dit gehel,e samenstel van lilden is. De Dorst is slechts een andere
aaniluiding voor h,et Niet-Weten; het Zelf, het Atman, is slechts
een vorm waaronder dit Niiet-Weten zich voordeed aan de in ,gepeins
verzonken yogi. De yogi drong nimmer dieper door tlan tot dit NieL
Weten, en d,at zag hij als onvergankelijk, als onveranderllik, aJs E6n'
als Eeuwig, als het Atman.
Itret Zelf was dus slechts geidealieeerd Niet-Weten, geidealiseerde

Dorst of Wil. Het kon slechts Ziin of Ophouilen, doch ilit laatete
alleen door volkomen Bevriiding van de Dorst, verkregen door de
Verlichting; was dit niet bereikt, dan kon het ,,wonilerding" nooit
anders gezien worden dan als EEn en Eeuwig,
Nu streefde de yogr naar vereniging mot het Oppenste Atman,
wat in dit verband hetzelfde is als het Opperste Brahman- Niet
alleen, dat een dergeliik streven vrii overbodig was, aangezien bii
het intreden van Pralaya alles vanzelf erin terugzin&t, doch op deze
wfize z,oa hij ook nimmer van het lijden, van geboorte en dood, berl|d kunnen worden. Imm€rs, bij het eerste dagen van het nieuwe
Manvantara zou hij weer terugkeren. Zolang de Dorst €r is, zal aan
de omzwerving der wezens nimmer een einde komen. Op deze wfize
zal geen Bevrijding kunnen worden verkregen.
De Dorst is volstrekt als Dorst tot Opheffing van het Niet-W€ten.
Het is de Dorst tot Weten, zoals wij reeds zagen, die het Mahaparabrahman is, de basis van al het bestaande. Twoe bestaansvoorwa.arden die wederzijds zijrq die elkander over en weer op de been
houden, brengen iets in zichzelf volstrekts voort; zil ziin in zichzelf
volstrekt, tot zelfs in hun ophouden. Het was hierdoor dat de yogi,
lorcaren in alle kennis van Yerla's, Oepanishads, en Vedanta, gevorderd in de techniek van meditatie en in alle soorten van yoga,
het Atman altijd als onvergankelilk en volstrekt bleef zien.
Hieruit moest tevens noodzakelijkerwijze voortkomen, dat dit Ene
en Eeuwige Atman ,,Enig" was zonder een T\reede; trrots alle wegva]Ien van attributen kon men het ioch niet ontdoen van het attribuut van ,Enig". Het moest alles in alles zijn; het moest datgene
$'ezen wat aan alles ten grondslag lag, doch zonder door dat alles
te worden aangedaan. II,et werd niet begrepen als wil tot kennen,
als Dorst tbt Weten, en, doordat er niets te kennen viel dan zicht*lf,
als Dorst tot Kennen van zichzelf,
Zo kon dan ook h€t eindpunt van alle mensel[ik streven slechts
zijn; 66nworden met h,et Al-Ene, een opgaan in het Opperste
Brahman, dat vr{ \f,as van alle attributen, in volkomen en ongestoorde nrst; en aan dit opgaan werd de naam ,,Nirvana" gegeven
(PaIi: Nibbana). Dit Nirvana was een uitblussing, zoals het woord
reods aangoeft, dooh van al datgene wat m€t woorden kon worilen
omschreven, van alles wat attributen bezat, van alles wat kon
worden gedacht; het had niets te maken m€t jets wat men zich kon

voorst'ellen, zelfs in hoogste extase. Doch het {was geen uitblussing
van dit Nirvana zelf. Van het AI-Ene zelf kwam men niet af, ofldat
het niet gekend was voor datgene wat het was; alleen het Abeolute
€rsan was gezien. \Yant Dorst is absoluut, aangezien hij alleen in
en door zichzelf tot ophouden kan worden gebracht; hij is absoluut,

tot zelfs in zijn ophouden.
Nu is er een uitdrukking in het Mahayana, die zegt: wannreer de
'Wanneer
noch Dorst noch
twee niet meer zijn, is ook het en€ ni€t.
Niet-Weten rneer daar zijn, is ook de Dorst tot Weten niet meer. Het
d,e woorden van Manoe, ,,zelfs de kleinste
ileeltjes verbond mot d,eeltjes van zijn eigen zelf"; het is d,e zichzelf
in de menigvuldieheial versplitsende dorst, d,ie ons individuele dorst'
wezens maakt, die ons individuele Dorst doet z{jn. In een ieder van
ons werkt d,e Dorst op dezelfde wiize; hij tracht zichzelf te leten
kennen, zichz,c.lf te €rvaren, in de vorm van wensen, begeerten, rr€rlangens, die uitgaan naar ondervirading, naar toeneming van kennis,
naar vermeerdering van bezit, want bezit is strechts een vortrn van
ervaring. De gtote drijfkracht achter dit alles is dezelfde duisternis,
waarin het Volstreke gehuld is, de duisternis van het Niet-.Weten. Is
dit Niet-Weten opgeheven, dan is ook de Dorst zelf niet meer daar;
en waar deze twee niet meer zijn, daar is ook de ene, de Dorst tot
Weten, niet.
Het komt er dus voor hem, die bevrijd wenst te zijn van de lijdenswereld niet op aan, of en op welke wiize hfj terug kan komBn tot het
Eerste, tot het AI-Ene, Want dat rou weinig baten; mocht hii aI
slagen zich tot 66nwording omhoog te werken, aan de aanvang van
hett nieuwe Manvantara staat de nieuwe lijdenswer.eltl voor hem
open. De a@nen van tiid, welke tijdens Pralaya verlopen, komen hem
niet als zodanig voor, aangezien daar geen bewustzijn van tijd is,
dus de schijnbaar oneindige duur van deze 66nwording houdt geen
troost in. Nieuwe geboorte en nieuwe dood staan te wachten in een
nieuwe l{jdenswereld, het enig nesultaat wat de Gnotre Adem te voorsoffin brengt, en te voorschi$n brengen kan. Alle evolueren in deze

was de dorst, dire, volgens

richting is een evolutie van de waanzin,
Het enige ontkomeri aan deze l{jdenswereld, aan dit voortdurend
,,in- en ultgeademd lvrorden", is gelegen in ,,ophouden',. Ophouden
van oruze indivi.duelre dorst, ophouden van het Zelf, d,oor opheffing
van het Niet-Weten, Op andere wijze kan niets uit.eindelijks worden
ber",eikt-

Went:
,rl)aar waar geen geboren of oud worden, geen dood m'oer iF,'lipt
'*"*,
t
or*gttll"o .,it a" ** bestaanavom en het opituiken ln de
"t Ik verklaar dat het einde ikr wercld door gaan nlet tan
andere,
worden gE&end, gezien, of bereikt l"
Zo spra& de Eerst-Ontwaakte onder Zfin bloederen, de Yerheven'q
de Arahat, il,e Yolkomen Verlichte !

DE EENEEII)
De conclusfle, die wij zullen moeter trekken uit alles, wat wij in
ile vorige hoofdstuhken behandeld hebben, kan niet anders ziin dan
de volgende: het heelal, zowel het geziene als het ongeziene, is 66n
grote eenheid. Datgene wat wii als menigvuldigheid zien, is slechts
een wijze van openbaring; een openbaring waarin de grote eenh€id,
het Mahaparabrahrnan of Ain.soph, wat w[j in het vervolg, terwille
van de vereenvoudiging, het Volstrekte of Absolute zullen noemen,
tracht tot Weten te geraken, de duisternis van het Ni,et-Woten op
te heffen. Dit Volstrekte is, zowel in Pralaya als in Manvantara,
slechts Dorst tot Weten, en is volstrekt in zoverne, als het op de
been gehouden wordt door de beide elkander staande houdende bestaansvoorjwaarden, Dorst en Niet-Weten, Is een van deze beiile opgehouden door het ophouden van dB andene, dan is ook de derde
niet meer, €n z)r1 €r geen sprake meer kunnen ziin van ,,de Grote

Adeni', of van iets and,ers.
Wanneer dus de Bra,hmana Oepanishad ons zegt, dat wii door
het Atman het heelal kennen, is dit volkomen juist, aangezien het
Atmarq het Zelf in ons, dezelfde kracht is die werkt in alles, namelilik Ni,et-Weten, in stand gehouden door de Dorst, en Dorst, in stand
gehouden d,oor Niet-Weten. Is dit ons eenmaal volkomen rluidelijk,
dan kunnen wij ook begrijpen wat deze zelfde Oepanishad ons mededeelt nnet d,e woorden: ,,Wat van hem is uitgegaan, is vol van
lijden !"
Het behoeft nu ook geen verwondering m,eer te baren, wanneer
rvij lezen, dat de y,ogi nimmer datgene wat hij zijn Atman, ,,het wonderding", noemde, kon doorgronden, en daaruit concludeerde, dat hij

stond tegenover het ondoorgrondelijke, de onkenbare wortrel van het
heelal. Dat ,,wonderding" was het Niet.Weten, wat steeds en ste€ds
terugweek, aangezien het verbonden was rn1et de Dorst; Dorst wil
niet ophouden, doch zodra h,et Niet-W.eten doorgrond zou z{jn, zou
hii ophouden; aangezien hij Dorst tot Weten is. Tevens, zelfs het
diepste denken van de yogi was een werkzaamlrcid van het Niet-

'Weten, van het onvertichte Manas' en hoe zou Niet-Weten ooit Nietyogi geen inichtinWieten kunnen doorzien? Het was hi'erom, dat de
tndat
hil 'niet betref,
gen ver::schaffen kon omtrent dat ,,wonderding",

hii aangelantl
was bil datgene waar niets acht'er was, bij het ui -eindeliike VoI'
strekte. En dit was ook inilenilaad het gevali alleen, dat Volstrekte
wiist te iloen, niet beter kon iloen, dan concluderen dat

werd hieriloor niet gekend voor wat het was. Alleen de Volstrektheid

ervan was gezien.
Waarom trekt het zo rweinig de aandacht, wanneer wij de Boeddha
horen zeggen, ilat Ni,et-Weten aan alles ten grondslag ligt? Er is in
tte woorden van ,ile Volhomen Ontwaakte een diepere zin te vinden
ilan die, welke men er over Ilet algemeen in wenst te leggen' Hiet
versch[int het Volstrckte als het Niet-Wetenl en de abstracte bew€ging, door esoteristen, Yedantiinen, Advaita'wiisgeten' enz.' aan
het Volstrekte toeggeschreven, komt te staan voor ile ,,samkhara'',
de werkingen, die het eerste resultaat van Niet-Weten ziin, voor de
tweetle schakel in de keten der Nidana's. Op sommige plaatsen
wprden deze samrkhara (sankhara) aangedui'd met de naarn van
,,karma" of ,,kam,ma". Het is kamma w,at in 'ilat Volstrekte aan het
werk is, en daardoor alle nasleep daarvan, geboorte, ziekte, ouderilom, vewal, dood, enz., enz., zonder tregin en zonder ophouden'
In ilatz,elfd,e Volstrekte waren, ook tijdens Pralaya, aanwezig de
khanilha's, of groepen van hechten, nama-ro€pa' dit wil zeggen: de
stoffelijke vorm, en de functies waarin het subject zich beleeft'
namelijk aand,oeningen, waatnemingen, onderscheiding, en bewust'
worden. Daarin was terug tp vinden het liitlen, en, t'e oor'delen naar
het feit, dat Liiden de voornaamste karaktertrek van de geopenbaarile Schepping is, er is wellicht grond voor de mening dat lijden
d,e voornaamste karaktertrek van datzelfd'e Volstrekte is. Alles wat
wij ons denken kunnen, ook Mara, in de vorm van de relatieve
wereld d€r verschfinselen, vindt daar z{n oorsprong- IIet Volstrekte'
zou men kunnen zeggen, is Maya in potentie, is de Samsara in po'
tentiq en ver'der niets. De woorden van de Booddha: ,,Zonder begin
en zonder einde is deze Samsara'', verschijnen hier in een heel
ander licht. Nirnmer w&s €r een aanvang van het Niet'Weten;
nimmer was er een begin voor de Dorst. nimmer was er een begin
van ,,de Grote Adrem". Er was nooit een hegin, zoals or ook nooit een
eind zal zijn.

. 'i'l
Het is in ditzelfde Volstr.ekte, dat de tegenstellingen i.ilerutiek zijn.
Zlin en N,iet-Zijn hebben hier geen zin mee,r. I[et is zowel Duisternis als r,icht, zowel Goed als Kwaad, zowel Dag als Nacht, zowel
Hier als f)aar, zowel Object als Subject, Itret is inderdaail de Grote,
Alleso,mvattende E6nheid; hierbuiten is niets meer, Hii, die beryeert,
dat het't Volstrekte Ziin is, heeft evengoed gelfrk als d,e Boeddha,
toen Hij het aanduidde als,,de sferen van het Niet-Zijn-", of als die
van ,,noch Waarneming noch Niet-\Yaarneming". Het is het allerlaatste, het vetste, het enige, het VolstreLi,te Nournenon.
Itret is nu duidelijk, wraarom de Boeddha kon zeggen, dat allerlei
bespiegelingen omtrent een ontstaan der wereld, omtrent vragen of
de wereld eeuwig is of niet eeuwig, of het lichaam en het leven afzonderliike grootheden zijn, of dat zij een en hetzelfde zrJn, niet
bevordelijk zffn voor het heilige leven, het Iijden niet tot een einde
brengcn, niet voeren tot Ophouden, tot Nibbana, tot het Doodloze.
'Wie zou het Volstrekte het Doodloze
kunnen noemen, waar alles, bii
het in Pmlaya gaarg daarin de dood vindt; waar het, zelf Dood
zijndre, bij elk nieuw Manvantara opnieuw leven en dood, ontstaan
en vergaan,,,spelenderwijs" uitademt? Alle bespiegelingen hierover,
alle streven erheen, is hopeloos werk. Het brengt ons niet werkelijk
verder. Is het Volstrekte, is de oorspronkeliike Eenheid, de Essence,
die het Enig Werkelijke is, eenmaal bereikt, door moeitevolle gang,
door ingespannen arbeid, de Eeuwige Adem zal geen genade kennen;
en bij .de aanvang van het nieuwe Manvantara za,l hli weer gereed
staan ons voor de z,oveelste maal in een lijdenswereld uit te stoten.
,,Zonder begin en zonder einde, bhikkh,oes, is dsze Samsara!"
Ook is in dit Volstrekte geen eerste en geen twsed€; dat wat zich
als openbaring voordoet als zodanig, behoort weer tot het gebied
van Maya; het is alles aanwezig, tegelijk, het enp afhankel{jk
van het andere. Daarom lezen wlj ook in het Maka Shi Kwan: ,,Ik
beweer niet: Eerst bestaat het denkvenrnogen en alle dingen bestaan
Iater; en evenmin beweer ik: AIl,e dingen bestaan eerst en het denkv€rrnogen bestaat later." Dat wat wij ,,Universeel Denkvernr,ogen,'
noemen, behoort reeds tot de openbaring, tot datgene wat ,,eerstre,
tweede, derdd', enz., kent; het is slechts, ale het wane, een schaduw
van dat wat buiten alle Leven, buiten alle Bestaan, buiten all,e Openbaring valt, wat alleen te kennen is voor hen die ,,ertoe ontwaakt
zijn" en die het daarom als Ledig beschreven, omrdat een andere
(1

is gevulil met
omschriiving ni,et mogeliik was. Iloch rtie Irdigheid
alleswatmenzichdenkenkan;hetisgeenholledig,dochdeGrote
iden'
Eenheid, waaruit alles voortkomt, waarin alle tegenstellingen
tiekzijn.IletisilitEne,datrlebekendeChinesewijsgeerChisha
Daishi ,ertoe bracht, ziin voornaamste stelling naar voren te
z[in
brengen: ,,E6n denkv,ermogen is de drieduizend; de drieduizend
om
wijze
is
een
het 6ne denkverrnogen." De term ,,de drieduizend"
alle dingen in het heelal aan te duiden'
in een'theorie'
D,eze wiize van zien kan niet anilers dan r'esulteren
der tegen'
identiteit
de
van
die wij hierboven omschr'even als ilie
gef
ormuleerd vinden in
stellingen, zoals wij die in het Mahayana
stellingen als: de identiteit van het individuetre denkvenmogen en
het heelal, van subject en object, van het Ene en het Al, van'het Al
en het Niet, enz. Dit alles is erin te vinden, in datzelfde Volstrekte'
in datzelfile Absolute van vetschillende Europese wijsgeren, wat
door de Boetldha echt'er gekend wordt, en door Hem omschreven
als ,,Niet-\{eten".
Laat ons nu eens trachten na te gaan, op welke wijze de evolutie'
of dat wat wii als evolutie zien, werkt, ten aanzien van ilitzelfde
Volstrekte'
Er is in som,mige esoterische scholen van Indisch denken, en ook
. in de Theosofie, een theorie, die zegt, dat all'es wat wil doen en
laten, alles wat in iI€ voorbij'e eeuw€n gedaan en gelat'en, gezegd
en gedacht ,is, niet verloren is, doch geregistreerd is in datgene
wat men Akasha noemt, Ir,et Astrale Licht der lVesterse occultisten'
De ontzagwekkenil,heid van deze gedachte is waard, dat wij haar
oens nader ontleden.
II,et is niet met zekerheid te zeggen, hoe lang dit heelal roeds
bestaat, en zelfs niet, hoe lang de planeet, die wii bewonen, reeds
is. Wanneer wij ons denken niet aan banden willen laten leggen
door het cosmisch provincialisme, waarmedre de e€rste hoofdstukken
van Genesis verklaard worden, en dat tot op nog ni'et zo heel erg
lang geletlen het grootste struikelblok was, zelfs voor mannen der
wetenschap, zal ons blijken, dat het met betrpkking tot de ouderdom
der aarde niet op enkel,e millioenen jaren meer of minder aankornt.
Nu is alles, z€gt men ons, wat in deze talloze eeuwen hier is gebeuril,
r at gedaan en gelaten is, wat gezegd en gedacht is, niet verloren,
doch zorgvulldig geregistreerd. Dit Akasha is, cm het zo eeng te

noemen, het Onbewuste d,er wereld. Zoals in ons onbewuste, in de
volksmond het ,,onderbewustzijn" geheten, alles trewaard blijft, wat
wii tlidensons leven gedaan, gezegd, gehoord, gezien, gedacht, enz'
hebben, van waaruit dit alles, ons gehele verleden, onze wil bein-

vloedt, zo ook blijft in Akasha alles bewaard, wat in het heelal
heeft plaatsgevonden. Laat ons nu, teneinde al te uitvoerige uiteenzettingen te vermijden, ons bepalen bij deze planeet, die wij kennen
als onze aard,e,
Nu hebben wij, naar ons alle scholen van mystiek denken mededelen, een zeer lange periode van ontwikkeling achter ile rug. In
een mijner antlere boeken (,,tr)e Stroom Ingegaan") weril uiteengezet, dat het veroorzaken van hergeboorte een noodzakelijkheid is
voor de steeds doorwerkende individuetre wil, de individuele dorst,
die niet tot ophouden komt alvorens datgene wat zijn bestazursvoorwaarde is, namelijk het Niet-Weten, is opgehouden, welk ophouden
niet tot stand komt alvorens de Verlichting is verworven. Zo zijn
ons zoer vele wezens of bestaansvormen voorafgegaan, en alles wat
zij hebben gedacht en gedaan, in die speciale lijn van ontwikkeling,
welke haar culminatiepunt vindt in het huidig bestaan van elk nu
trevend individu, is geregistreerd, behouden gebleven in Akasha, wat
niets verloren doet gaan. Er loopt, vanaf het eerste begin, vanaf het
eerste gloren van de dageraad dezer wer€trd, van deze Manvantara,
een aantal draden, Iangs vele en velerlei bestaansvormen, waarvan
het begin in het Volstrekte ligt, en waarvan het voorlopige einde
voor een ieder van ons het NU is; dit NU is op ziehzelt nieLs werkeliiks, aangezien het van ogenblik tot ogenblik in laet Verleden verdw$nt, waardoor de draad verder wordt geweven, Nu zijn wii, nu
is elk onz.er, onafscheidelijk verbonden aan alles wat met onze individuele draad in verband staat, en dat alles vindt zijn culminatiepunt, voor het ogenblik, in het NU van een ieder van ons. Dat alles
zijn wii zelf, het is aan ons verbonden, wid zijn er de schepping van,
en de voortzetters. Itret is dit wat men ,rkamma" zou kunnen noomen,
,,karma". Verloren is het niet, noch in onszelf, noch in de ruimte,
waar het alles behoorlljk geboekstaafd is. En m zal het voortgaqn
tot aan het einde van dit Manvantara.
Doch wat vindt dan plaats? Niet alleen dat alles wat stoffelij&e
vorm heeft, hetzij die vorm van meer of minder grove of ijle substantie is, bij het intreden van Pralaya d,oor de Grote Adem wordt
ta

teruggenomen, waariloor h€t terugkeert tot het Niret'Ziin, doch het'
zelfde is ook het geval met het hierboven genoemde Akasha, waarin

niet alleen de registers, iloch tevens alle potenties van

h'et

verleden z$n vastgelegd. Het keett alles terug tot het VolstrBkts'
tot de toestantl van Niet-Ziin. Waar dit Voletrelite echter, behalrr
abetracte Ruimte, tevens abstracte Beweging is, houilt niets op dan
alleen in de zin van een ophouden van ,,geopenbaard Zijn"' Zoals
wij reeits zagen, z\in in het Volstrekte Zijn en Niet-Ziin identiek'
Doeh wat is nu getlaan? Welke kiemen zijn er gelegd? Hoe kan
de esoterische leer ertoe komen om te ?,e1get, dat datgene wat is en
altiitl zijn zal, ,de Kiem in de Wortel" is? Dit zal duideliik worden,
wanneer wij ons willen trachten voor te stellen, wat er plaats vindt
bfi het nieuwe Manvantara, wanneer de ,,Grote Adem" het heelal
weer uifstoot, ,,spelenderwijs", zoals Manoe het uitdrukt.
Al datgene wat in Akasha geregistreerd was, is omgez€t in ab-

stracte beweging in het Volstrekte, in abstracte werkingen' in
sankhara, Hierin is ook ,,in abscondito" aanwezig alle kennis
omtrent het heelal, omltrent alles wat gekend en gedacht en geweten
is, benevens de kiem van alle handelingen, van alle ,,kamma-'. Men
zou feitelijk kunnen zryger., dat het denken der mensen hi'er, hun
handelen, enz,, reeds van te voren datgene wat in hot volgen'd Man'
vantara tot aanzijn kornen zal, heeft geschapen in Akasha, en daarmede in het Yolstrekte, aangezien ook Akasha in datzelfde Volstrekte
verdwijnt. Op 'deze ryfize zijn wii dus de scheppers van de volgende
schepping, zoals wii ook t[iilens het vorige Manvantara de scheppers
van het heelal van nu zijn geweest.
Er is in dat Volstnekte dus geen heden en geen toekomst, en
evenmin een verleden. IIet is alles daar. Datgene wat wri nog zullen
doormaken tij,ilens het huid.ige Manvantara, is in het vorige reeds
door ons gereed gemaakt, is dus reeds daar. Hpt is hierom' dat de
mystici zeggen, dat Tiid geen werkeltke waarde is, dat alles op hetzelfde ogcnblik daar is, evenals een weg, die wij begaan, ilr zffn
geheel aanwezig is, doch wij hem sleehts bfr gedeelten waarnremen
gedurende onze tocht erlangs. Dat wat rnorgen, wat volgende week,
wat volgenil jaar, wat volgende oeuw plaatsvinden zal, het is alles
reeds daar, door ons zelf geschapen; het ,,komt slechts tot open'
baring", aangezien het is als de weg, waar wfi langs trrekken' en
waarvan zich sealeelte bii geileelte aan orrs openbaart, tiiilens de

,i

reis. Tevens wordt het aangevuld door nieuwe hanilelingeno door
nieuwe geilachten (misschien), waardoor wii in Akasha, en door
dat in het Volstrekte, opnieuw nog andere ,,sankhara" of welkingen
veroorzaken. En door het neit, ilat w[i nu de roeils vFoeger d'oor ons
geschapen weg opnieuw bewandelen, scheppen wij hier en nu reeds
de replica van ,ilie weg in datz,elfde Volstrekte, en is ons gehele
nieuwe treven in de volgende Manvantara reeds kant en klaar, zodat
wij dan weer niets vetiler te doen hebhen'dan die hier'iloor orts van
te voren geschapen weg maar w€er te ,gaan bewanilelen; ons verbeelilende dat wfr telkens wat niedws naar Yoren brengen, doch in
werkelijkheid niets anders doende dan datgene herhalen wat wii
rceds sinds talloze eeuwighreden hebben gedaan.
Om een ooncreet voorbeeld te nemen: de grote wereldoorlog, die
ons allen nog vers in het geheugen ligt, was niet iets nieuws. Itrii

was slechts de herhaling van diezelfde weleldoorlog, gestreden in
het vorige Manvantara; toen werd die oorloS die wii ons herinneren,
daar in kiem geschapen, in het Yolstrektg in het Ene. Doch ook in
dat vori,ge Manvantara was deze oorlog niets nieuws, maar slechts
de herhaling van de striid in Irct Manvantara il6Arvoor. En zo kan
men doorgaan tot in ile oneindigheid. Wat hier gezegil wordt van
de wer.eldoorlog, geldt ook voor de sterrerg voor d,e planeten, voor
d,e talloze zonnen, voor de zonnestelsels, en wat niet al. Dat wat hier
en nu is, schept .datgene wat in het volgend'e Manvaltara wezen z&l'
evenals het zelf de schepping is van datgene wat tijdens h,et vorige
Manvantara bestond. Inderilaad, hier geldt: ,,Zonder begin en zonder
einde, bhikkhoe"s, is deze Samrsara!"

Itrii ziin

de scheppers van het heelal; wfr zijn de scheppers van
ons eigen l,ot. Er schijnt geen ontkornen aan te zfin. Onze hanile.
lingen van heden, ons kamma van nr1 sch,ept onze toekomst, niet in
de zin van schuld en verdienste, doch in de betekenis van werkelijke
scheppende kracht, van voortbtengenile activiteit. AlIe vooruitgang,
alle ,evolutie, is slechts een herhalen van datgene wa,t reeds vrmger
heeft plaatsgevonden; er is geen evolutie in volstrekte zin. Datgene

wat de

iwetenschap, de wijsbegeerte, meent nieuw gevonilen te

hebben, Irret is alles even oud als de wereld, en ouder; het is van
oneindige ouderdom. Het ltki slechts ni,euw zoals voor ons, die langs
de weg trekken, telkens anilerre weggedoelten nieuw liiken, doch de

weg

is al de tijd daar

geweest; w,ij trekken slechts erla4gs. De
,D

r;l

vordering:en der wetenschap over tweeduizentl jaren z[in nu reeds
aanwezig, geschapen tijdens het vorige Manvantata, als resultaat
van het Manvantara d66rvoor; toen, tiidens.die vorige wereldkring'
was de wetenschap op het vergelijkendelwffs zelfde punt van die
cyclus, ,evenver als zij ,over 20 eeuwen wezx.n zall zij herhaalt
slech,ts; zij legt slechts de reeds sedert ,de eeuwigheid bestaande

weg af, reeds herhaaldelijk bewandeld, altijd in zijn geheel daar
zijnde, doch slechts bij gedeelten ,,geopenbaard", tengevolge van
ons d66rtnekken. Inderdaad, het is een waanzinnige, een doell,oze
evolutie, Wie durft hier nog te spreken van enig doel, van enige
zin van het leven? IIet is slechts herhaling, en door di,e herhaling
opnieuw scheppen, om straks r eer te herhalen, en daardoor weer
opnieulw te scheppen, om straks het nog eens te herhalen, en zo door
tot in het oneindige. Wat is hier voor doel, wat is hier voor zin?
Zonder einde zljn wfr, en zonder begin, ,,De aanvang der van NietWeten omkangen wezens is niet te onderkenn€n, van hen, die, door
de Dorst geketend, steeds weer tot nieuwe geboorte en niieuwe dood
gevoerd worden, die de eindeloze kringloop der hergeboorten doorsnellen!" Is het niet inderdaad lang genoeg,pm onbevr,edigd te zljn
met alle Worden, lang genqeg om ons van alle Worden af te wenden,
lang genoeg om ons ,ervan te bevrijden?"
Laat Akasha een uitvinding van ,,De Geheime Leer" zijn; laat de
wijsbegeerte van Indi€ gedwaald hehben; laten er geen Meesters of
Goden zijn; Iaten alle th,eorie6n over hergeboorte vergrssrngen of
dwalingen zijn! Doch 66n ding is zeker: indien het heelal is voortgekomen uit het Ene, uit het Volstrekte, uit fuet Absolute, waarin
dus alle werkingen en gewoel, alle strijd en hartstoeht, alle leed en
vreqgde, alle haat en liefde, alle zonde en deugd, steeds ook tijdens
de perioden van Niet-Zijn, in abscondito, in potenti,e, aanwezig
moeten z{in, dan scheppen wij reeds hier de kiemen voor een volgend
Zijn, die onze ,eigen kiemen z[jn, die bij elke nieuwe Zijns-openbaring
weer opnieuw naar rjoren moeten komen, weer opnieuw aan het werk
moeten gaan. Het is d,e wet van het behoud der energie, toegepast op
hret Universele, op het Absolutg op hot Volstrekte.
Dit geldt ook voor de theorie van Kar.ma, die van alle zijden bestriiders vindt. Het komt nlij voon alsof, indien er werkelijk een
Geheinr,e Leer is overgeleverd vanaf de oudste tijden tot op heden,
de ther.-ie van Karma daarin een di,epere zin gehad heeft dan mo56

menteel aan de werel'd is medegedeeld. Maar laat er geen Karma.
ziin, zoals men het heden ,ten dage wil voorstellen; laat het alles
fantasie zijn (wat ik we,et dat niet het geval is), dan nog is de mens
niet bevrijd van zijn verl,eden en evenmin van ziin toekomst. Karrna
strekt zich niet alleen van leven tot leven; laat ons, terwill,e van
het argurnent, aannem€n, dat het zich helemaal niBt strekt. Iloch
het werkt inderdaad van Manvantara tot Manvantara; ons.Karma
(handeling) heeft d,e kiem gelegd in het Volstrekte voor de herhaling van datzelfde Karma in het volgende wereldtijdperk. Wij zijn
er niet af. In het licht van dit inzicht komt het er niet op aan, of
wij in dit leven enig karma uit een vorig Ieven afwerken; aI zou

iets dergelijks in het gelaeel niet het geval zijn, al zou er

geen

hergeboorte wezen, al zou geen yolgend individu iets onilewinden
van wat wij hier doen of laten, in het Volstrekte, in het ongeopenbaarde Brahman, is de replica reeds goreed, .de replica, die tot
werketijkh,eid, zlj het dan ook tot relatieve werkelijkheid als ,,geopenbaard bestaan", zal komen; wij zullen onszelf daar weer teiugvinden, en dezelfde gang, gegaan tijdens dit Manvantara, weir
gaan in het volgende; hetzelfde Karma vetichten, uitvoeren, en
dragen, wat zeggen wil, .dat wij weer hetzelfd,e zullen doen en
laten, ondervinden en denken, wat wij ,hier gedaan en gedacht
hebben, Laat Karma zich dus niet strekken van geboorte tot geboorte, wat komt het erop aa[; doch het strekt zieh van wereldtijdperk tot wer,eldtijdperk, en dat is genoeg.
Het was wat de Boeddha inzag, en welk inzicht Hij Zijn volgelingen mededeetrde in de volgende woorden: ,,Ik riep de herinnrering aan
vele verschillende vroegere bestaansvormen op, als aan 66n leven,
dan aan twee levens, dan aan drie l,evens, dan aan viet levens, dan
aan vijf levens, dan aan tien levens, dan aan twintig levens, dan
aan dertig levens, dan aan veertig levens, dan aan vfrftig levens,
dan aan horrdrerd }evens, dan aan duizend trevens, dan aan hcnilerd*
duizend levens, dan aan tfrden gedurend.e het ontstaan veler
werelden, dan aan tijden gedurende het vergaan veler werel.den, dan
aan,tljden gedurende het ontstaan-vergaan veler werelden,' (B6ste
Soetta van het Majjhima Nikaya), Zijn kennen strekie zich van
Manvanitara tot Pralaya, . en van Pralaya . tot Manvantara, tot
het ontstaan-vergaan veler werelden. Het was dit inzicht, wat
IIpm het hopeloze van de toestand deed inzien, wat Ziin Modedogen
:)/

opwekte. Hier was geen einile te bekennen, zolang alles verzonken
lag in Niet-Weten.
Ook zal ons nu iluiilelijk worden, hoe er indertlaail zieners en
profeten kunnen zijn en geweest zijn, die toekomstige gebeurtenissen
met meerdere of mindere zekerheitl kunnen voorspetlen' Hij' ilie
tot op zekere hoogte ,,ontwaaht is" tot h'et volstrekte, kan zien wat
reetls vro,eger heeft plaatsgehad, en rwat in kiem aanwezig is' Hfi
kan zich verheffen boven de weg, en ilaardoor waarnemen, hoe
deze er verilerop uitziet. Want ttre gehele weg is 'er, nu en hier, iloch
wii nemen hem slechts in gedeelten waar. Ons bewustzijn is nu
eenmaal op deze bijzondere wijze ingesteld. Doch zf, wi'er bewuetzijn verruimd irs, zodat zij in nader contact kunnen trreden mgt het
Volstrekte, met rhet Absolutle, zien verd'er. Warmeer wij langs de weg
gaan, wordt deze ons, door ons gaan, slechts geopenbaaril voor ilat
deel waarlangs wii op dat bijzonilere ogenblik trekken' Hil echter'
d.ie zich boven de weg verheffen Xran, ziet verder; hem rwordt meer
ver'
,,geopenbaard". Hij ,,ziet" inderdaad in de t'oekomst, Doch deze
eeuwige
van
geen
bevriiiling
ruiming van bewustzirin brengt
'ilezelfde
kringloop, geen bevriiding van het onophoudelfik inhalen en uit'
stoten door ,;de Grote Adenr". IIet moge ons' op ors stadium Yan
ontwikkeling, m€t ons speciale bewustzifrl als iets zeer wonitrerlijks,
als iets bui,tengewoon interessants, als iets zeldzaam hoogs en ver'
hevens voorkomen, tloch het is even iloelloos en nutteloos als ale rest'
Ook wordt ons het w€zen Yan een Boeddha nu duitleliiker. Laat
(ms aannemen, dat in de I'oop van dit Manvantara er een wezen is,
dat ,,tot ophoutlen" komt (op welke wiize zullen wii straks nader
uiteen trachrten te zetten). Doch ook hii heeft de kiem voor het
volgend Manvantara gelegd; ziin neplica is aanwezig; zijn bevrijding
.is niet volkomen genveest zodat hij nie,t op de wljze van de Booddha
Gotama, zou hebben kunnen zeggen dat deze zijn laatste geboorte

geweet is. Hij heeft ontwordingsdors,t toegepast, en is opgehouden.
Komt hij nu tot bes,taan in een volgend wereldtijdperk, dan zal het
ogenbllk" waariop, tijilens het.huidige, ,,ophouden" voor hem intrad'
een crisis voor hqm teweegbrengen; hii zal een nisuwe weg' een
eigen pad, irslaan, een weg die zijns geliike niet heeft, aangezien ffi
rriet loopt langs het spoor, getrokken tijdens het vorige Manvantara.
Brengt zo iemand, tjidens dat ogenblik van crisis (en welk een crisis
het verkrflgen van het Boeddhaschap was, wordt ons onder allrdei
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zinnebeeldige voorstellingen maar al te duitlelilk geleerd in de Boetlilhistische canon), d,e Volkomen Verlichting feweeg, dan is er een
Boeddha vetschenen. T€vens, bij het verwerven van ile kennis om'
trent vr,oegere l,evens tijtlens het ontstaan-vergaan veler werelden,
wordt opnieuw een definitief ,,ophouden" tot stand gebracht, doch
nu op een dusdanige wiize, dat mert het verleden absoluut is afge'
nekend, op zulk een manier, als alleen door een Volkomen Verlichte
kan worden toegepast. Tijdens het vorige ontstaan'vergaan-tijdperk
was dit ophouden niet definitief geweest; €r was ge€n eind gemaakt
aan de replica, die reeds voor het volgend Manvantara geneed was.
Doch itre Boedilha wordt ook de Overwinnaar genoemd, die d,e benden

van Mara verstoort, verstrooit en ov,erwint. De diepe zin van deze
uitdrukking is, dat Hij de onmogelijkheid tewe,egbrengt ooit wser
in een Mara-wereld, in een ,,geopenbaarde" wereld, te ver,sch{jnen;

hfi overwint Mara in zijn eigen hersch'epping; hij overwint
zichzelf in zijn verschrikkelijke dubbelganger, reeds opg€'

bou'wd voor het volgend wetl,e'rverschiinen. Die dubbelganger, deze
Mata, wordt overlvonnen, wordt verstoord, wordt verstrooid, wordt
vrernietigd. ,,Worden" is voor eens en voor al opgehouden.
Doch gedurende zijn veriter leven is zulk een Boeddha iemanil
,,wiens spoor door mensen noch goden kan worden teruggevonderf';
hij is een ,,Spoortroze", zoals wij l{ery in de teksten herhaaldelijk genoemd vinden. Want in ecn vorig Manvantara was Hii tot ophouden
gekomen, itroor het $oepassen yan wat men ,,ontwordingsdorst (PaIi:
vibhavatanha) zou kunnen noemen, doch het werk was niet tot het
eind ioe gedaan. Maar nu werd ,et ecn ander Pad bewandeld' wat
echter ni,et van te vorcn was,gereed gemaakt, aangezien het nog
nimrner bewandeld was. IIet lyas ,,een pad naar het onbetrledene". In
de eeuwige gedenkschriften van het Volstrekte die zich steeds open'
baren, hoe verder de werneldtijdkring voortschrijdt, was omtrent dat
Pad niets te vinden. Gorlen noch Rishi's kunnen die weg vinilen, aangezien hij nog nim.mer is begaan. lYij lezen dan ook in het Dhama'
pada:

,,Wiens overwinning niet weder overwonnen kan worden,
Wiens overwinning door niemand kan worden gepeild,
In welk spoor zult gij I{em leiden,
De Ontwaakte, de Alwetend,e, de Slroorloze?"
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van het Niet'Zijn, H'em geleerd
door Alara Kalama, IIem niet hadden kunnen bekoren' Die sferen
leiden niet tot ,,ophouden, niet tot Nibbana". Hoe wist Hii dirt?
Omdat Hii het reeds langs die wqg geprobeerd had in een.vorig
Manvantara; er was geen uitreindelijke bevrijding te heneiken door
,,€en gaan in Pralaya". Hetzelfde goltl voor tle sferen van noclt'
waarnerning noch niet-waarneming; ook deze kende Hii; zii waren
hetzelfd,e Pralaya, wat nu juist was wat Hfi niet rnelerwenste' G€en
enkel leraar van Zijn tijd zou IIem meer vangen Yoor een volgend
Manvantara, voor een volgend ,,ontstaan-Yergaan veler werelden"'
Wat Hii wilde, was een volkomen ophouden, wat Hij bereikte tiidens
de geilenkwaarrlige nacht der Verlichting, onder de Bodhi-boom,
toen Hij ,,hot Duister overwon, het Licht deed ontspringen; het Niet'
Weten overwo& het Weten deed ontspringen!" Want het 'was het
Niet-Weten, wat ten grondslag lag aan al dat ontstaan en Yergaan'
en zolang dit niet geheel en al was opgehouden, was er ook geen ophouden van de Dorst, die telkens weer tot nieuw bestaan dr'oef, van
wereldtijdperk tot wereldtijdperk. Tocn Hij tiidens dat vorige Man'
vantara str,eed om de tsevrijding, had Hij Zich door die sferen van
het Niet-Z{jn, of door die van noch waarneming noch niet-waarne'
ming laten vangen, doch nu kende Hij dat alles. Ware Hij b{j Alara
Kalama of bij Oeddaka Ramapoetta gebleven, de wer'eld zou nirnmer
een Boedilha gekend hebben als IIii; er zou slechts een wezen in
Pralaya gegaan zijn, om gedurende deze weneldt{idkring ni'et meer
op te duiken, doch om in de volgende Zijn zoeken weer opnieuw te
beginnen en voort t,e zetten. Doch tl}dens de Verlichting' en alleen
door Haar, verkreeg Hij een ,,overwinning die niet weder overwon'
nen worden kan!" H[i was voor goed ontwaakt; in dit opzicht *as
tlij een Alwetende; Hij volgde geen 6p{x}r moer, door Hem t[idens
een vroeger Manvantara gereed gemaakt, en was derhalv€ een
,,Spoorl,oze". En door het opheffen van het Niet-Weten, door het op'

IIet was hierom, dat

d,e sferen

heffen van de bestaansvoorwaarde van dat Volstrekte voor zoYer h'et
I{em betrof, hief Hij dat Volstrekte zelf op, zodat Ht kon zeggen:
,,Ilez,e weretrd is niet meer." Voor zover het Hem aanging, had Hii
het Absolute, en derhalve ook de daarin aanwezig ziinde wenel'd, tot
een volkomen eind gebracht. Het was deze ,loverwinning, die door
niemand kan worden gepeild !"
Weten derhalve de scholen van min of meer ,,goopenbaard esots'
4n

risme" wel wat zij zeggenr 'wanne'er zii ons waarschuwen voor de
zogenaamile ,,zotrtn\oze" of ,,smakelozrc Bevrijtling", d.w.z' voor een
Bevrijding waaraan geen Volkornen Verlichting, geen Boeddhaschap,
verbonden is? Het is zeer zeker mogeliik, een bevrijdi4g voor deze
wereldtijdkring tot stand te brengen, met anilere woorden: r,in
Pralaya te gaan" alvorens het grote wer'eldpralaya intreedt' Doch
hiermede is aan werkelijkheid niets gewonnen. D,eze bevriiding is
niet volkomren, en daar,om zouteloos, smakeloos. Er moet moer gebeuren: de bestaansvoorwaarde van het Volstrekte, voor zover dat
Volslrekte ons betreft, mroet worden opgeheven, namelijk het Niet'
Weten, en dit kan slechts geschieden d,oor de Volkomen Verlichtins.
Een Bevrfding op die wijze verkregen, is AF, is volkomen, en
*eeft de wetenschap: ,,Dat wat te doen was, is gedaan !"
Deze Bevrijding ligt d,ethalve niet in het Yol,strekte, doch is een
Bevriiding van het Volstrekte. Het is ni,et een uitbhrs"sing in Nirvana, doch van dat i\irvana zelf. De Indische yogi was zeer v€r geImmen, doch verder dan tot de ,,Wortelloze lMortel" van alle bestaan
kwam hij niet. Hij moge gezegd hebben, dat hij in eigen Atma,n h,et
heelal kende, en zulks.moge volkomen waar geweest zijn; inderdaad,
-in eigen Dorst kent men de Groie Dorst. Wellicht kan zelfs een volkomen opgaan in dat Al-Ene tot stand gebracht worden, zodat
Pralaya intreedt, nog voor het wereldpralaya. Doch op deze wijze is
en blijft ,,deze Samsara zonder begin en zond,er einde".
Wat is dan, op deze wljze gezien, het nut der .evolutie? Terugwerken, met alle kracht, mpt alle moeite en ,ernstig streven, in de potentie der onbegrensde ruimte, in het Ni,et-Zijn, wat inderdaad het
m,eest volstrekte Zijn is, en op deze wijze nog even ver zijn als rwij
waren tiidens het Grote Pralaya? Vanwaar komt de evolutie? Uit
het .dbsolute, uit het Volstrekte ! Waarheen gaat zij? Naar datzelfde Volstrekte ! Waarop loopt alle evolutie uit? Op dat Volstrekte,
op absoluut, volstrekt Zijn, of, indien men die term liever hoort in
dit lrerband, op Zfrn.heid (in het Engels heeft men hiervoor de uitdrukking ,,Be-ness" geoonstrueerd, als onderscheiden van ,Being") !
I)och rwat yoor nut heeft dat? Het enige wat bereikt wordt door
hoger sfijgen, is straks nieuwe uitademing, nieuwe uitstoti4g, tijdens
de aanvang van de nieuwe wer,eldtiidkrinE, waarin niet eens de b[i
het intreden van Pralaya afgebrohen draad kan word€n opgenomenr
doch waarin de ganse veg weer opni,euw, van het begin tot het eind
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gemaakt hebhen
moet worden afgelegd, langs het spoor, ilat wij
Evolutie wordt
voorafging'
tiidens de tiddkring die aan die volgende
zii is de
waanzin;
van
hier zinloos, iloelloos, krankzinnig, de climax
apotheose der rlwaasheid.

lange weg, zoniler begin en zonder einde, is het pad iler
mensheid, der goden, der hoge goden- Hoe vaak wij deze lange weg
reeds gewandetril hebben, wie zal het zeggen? Maar 66n ding is zeker:
onbevretligd te z[in met alle Worilen, lang
het is lang geno€g
',om
genoeg om zich van alle Worden af te wenilen, lang genoeg om zich

En

d,eze

ervan te bevriiden !"
Volgens d,e Leer van de Boeildha gaat de ontwikkelingsgang van
het menselfik wezen, gedurenile een wereldtijdkring, langs verschillenile wegen, welke wfj vindcn uiteengezet in het Samyoetta Nikaya
<trt/22).
,,Er zijn viif reizen, Saripoetta; welke vrif? Naar d'e afgrond, tot
ile schoot der dieren, tot het rijk der geestwezens, tot de mensen, en
tot ile goden. Ik ken de afgronil, Saripoetta, en het pad dat erheen
leidt, en de levenswandel tlie erheen leidt, door het beoefenen waarvan men bij het uiteenvallen van het lichaam, na de dood, tot verderf
en onlr,eil komt, in een toestantl van kwelling en leetl. Deze weg ken
Ik, Ik ken de schoot der dieren, Saripoetta, en het pail dat erheen
Ieidt, en de levenswandel die erheen leidt, ttroor h€t beoefenen r aarvan men bii het uiieenvatlen van het lichaam, na de dood, in dierlijke schoot aanlandt; ook deze weg ken Ik- Ik ken het rijk der geest'
wezens (peta-s), Saripoetta, en het pad dat erheen leidt, en ile
Iwenswanilel die erheen leid't, door het booefenen waarvan men bii
lr,et uiteenvallen van het lichaam, na de dood, in het rijk 'der geestwezens aanlandt; ook deze weg ken Ik. Ik ken het rijk der mensen'
Saripoetta, en het pad dat erheen treiilt, en de levenswandel die erheen l,eidt, door het beoefenen waarvar m,en bii het uiteenvallen van
het lichaam, na de dooil, in het rijk 'der mensen aanlandt; ook deze
weg ken Ik. De Goden ken Ik, Saripoetta, en het pad dat tot 'de godenwereld leidt, en de Ievenswandel die erheen leidt, door het beoefenen
waaryan men bij het uiteenvallen van het lichaam, na de ilood, in
ile oorden van hemelse vreugde aanlandt, ook deze weg ken Ik."
Hoe vaak zijn deze reizen r,eeds niet door ons giem,aakt, ni'et alleen
gedurende het huidige Manvantara, doch ook gedurende die welke
daara'an voorafgegaan zijn? De Boeddha traeht hierop een antw,oord
A'

i,

te geven mei ile volgentle woorden (Samyoetta Nikaya IIl15):
,,Het is, bhikkhoes, alsof een man de gassprietjes en kruidenn
takjes en bladeren in dit ganse land (van Voor-Indi6) zou afsniiden,
en handvol na handvol op elkander ophoopte, zeggende. dit is m[in
rnoederr dit is de rnoeder mijner moeiler, dit is de moeder der moeder
mijner moeiler, zonder ophouden zo d,oorgaande. Er zou, bhikkho€s,
geen,einde zijn aan de moeders d'er rnoeder van deze man, d,och wel
zou er een eind konten aan de grassprietjes en kruiden, takjes en

blaileren van dit ganse land. Wat is hiervan de oorzaak? Zonder
begin en zond,er einde, bhikkhoes, is deze Samsara; een begin der
wezens die in Niet-Weten vorzonken zijn, die, door de dorst gegrepen, steeds \fleer tot ni,euwc geboorte gevoerd worden, en de eindeloze kringl,oop van hergeboorten doorsnellen, is niet te onderkennen.
Het is, hhikkhrcs, alsof een mar deze grote aarde bij handvollen
tot een grote bal van aarate zou ophopen, zeggende: dit is miin
vader, dit is mjjn vaders vader, dis is de vader van mijns vaders
vader, zonder ophouden zo doorgaande. Er zou, bhikkhoes, geen
einde zijn aan de vaders van de vader van deze. marq doch wel z,ou
deze gr,ote aarde opgebruikt worden, tot het einde toe. Wat is hiervan de oorzaak? Zonder begin en zonder einde, bhikkhoes, is deze
Samsata; een begin der wezens die in Niet-Weten verzonken zijn,
die, door de dorst gegrepen, steeds weer tot nieuwe geboorte gevoerd worden, en de eindeloze kringloop van hergeboorten doorsn€Ilen, is niet te onderkennen. En aldus hebt gti, bhikkhoes,
gedurende lange tild le,sd ondervonden, snart ondervonden, ongeluk
ervaren en het veld des lijdens vergroot
lang geno€g, inderdaad,
hhikkhoes, om onbevredigd te zijn m€t alle worden, lang genoeg om
zich van alle worden af te wenden, lang genoeg om zich ervan te bevrijden !"
Tot zover heeft dus de evolutie ons gebracht. Er wordt wel eens
gezegd, dat wij een eeuwigheid yoor ona hebben, en dat is zeer zeker
waar, doch het is nergens voor nodig te vergeten, dat wff ook een
eeuwigheid ach0er ons hebben, en gedurend,e die eeuwigheid hebben
wili het gebracht tot op het punt waar wij nu staan, en ook geen stap
verder. Maar even zover als rwij nu z{n waren wij ook op het oorres.
ponderende tijdstip in het vorige Manvantaray w{i zljn dus even ver,
niettegenstaande alle omzwervingen door aIIe bestaa,nrrijken heen,
als wij waren yoor een zo groot aantal jaren waarvan het ciifer,
&q

hieromtrent
lndien tle occulte verslagen en ile esoterische leringen
en met een 3
waarheid bevatten, geschreven wordt met 15 clifer's
een dwaas' Alle
aanvangt. Wie hier van evolutie Bpreken wil' is
alle streven is
is
nutteloos'
liirlen is telkens tev€rgeefs; alle strijd
Grote
verloren; wfr kunnen ni,et op tegen de ,domme krachf,' van de
kan'
Ailem,, het stomst'e en realelooste ding wat men zich denken
zoeken
zekerhei{
zfin
ver'eriirg
en
Laat dan hil, ilie in aanbi'tltling
zoals
gehoor
vinden'
t'e
trachten
wil, zieh op ile knie6n werpen, en
Laat
hii
!
gedaan
heeft
hij reeds zo menigmaal in het verl'eilen
machtigste
offeranden brengen aan goilen en lf,oge Goden, aan de
en hoogste productnn van datzelfde Volstrekte, en zien hoever dit
hem voeren zal! Het is alles waanzin op. waanzin gestapeld; het is
erger dan een o,iidelheiil iler iidelheden !" IIet iB een dwaasheid en
een krankzinnigheid die onzinniger is ilan men zich in zijn stoutste
en avontuurlijkste dromen han voorst'ellen.
In de evolutie ligt geen bevrijding, ligt geen werkeliike bereiking'
Er kan ontw,ikkeling zijn tot op zekere hoogte, doch atrtijd is 'er toch
weer een neerstorten, dat zoveel te dieper zal ziin, al naar mate wji
.hoger gestegen zijn, Toch ligt d€ze zelfde les roeds in datgene wat
wij rontlom ons heen zien: de dingen ontwikkelen wel, doch slechts
tot op zekerc hoogte; daarop treedt vetval in- Een boom gaat niet
tot in het oneindige door m,et evolueren- Eens is ftrii op het hoogte'
punt van zSn kracht, en vervalt, rreroudert en sterft. Is er enige
reden om aan te nemen dat dit niet voor het ganse heelal zou gelden'
,evengoeil ?

Het hoogste ,evolueren wat mogelijh is, .is een evolu'eren tot verr66n-iging m€t het Volstr.ekte, mot het Absolute, doch dit is een evo'
lueren om er straks toch weer uitgeworpen te worden, bij de aanvang
van het nieuwe Manvantara, Waarom dan erheen te evolueren? Er
is een voortdurend kornen en gaan! Laat er een aanvang of
g€en &anvang gewoest zfin doch een eintle is in geen geval te
zien.
Heeft de schrijfster van ,,De Geheime Leer" dit wellicht ook ge'
voeld, toen zij schreef (bladziide 89 der Ilollandse uitgave, 1923):
,,Alles m,et uitzondering van Paranirvana moet ale idebel beschouwd wlorrden door degene die die toestand zou willen begrijpen
en er kennis van verkr{gen hoe Niet-Ik, Lcegte en Duisternis, Drie
in E6n zijn, en alleen uit-zich-zelf-bestaand en volmaa}it. Het is
.at

ev€nw€l slechts volstrelt in betrel&eliike zin, want het moet pliats
maken voor nog verdere volstr.ekte volmaking ovel€enkomstig €eL
hogere maatstaf van voortreffeliikh€id in het volgsnd tfidperk van

werking..."
Er is, dunkt mij, geen duidelijker bew{is nodig voor ile stelling,
dat datgene wat in de Theosofi,e beschouwd wordt als Paranirvana
(Parinibbana) iets gehoel an:ders is dan ,wat de Boedilha als zodanig
beschouwl II,et Paranirvana der Geheirne Leer is geen ,,ophouden",
doch een onophoudelijk doorgaarq de ene hopeloosheiil gestapeld op

do andere. Doch dit is de logische uitkomst enet leer die hoop in
evolutie ziet. Door,,gaan" iB, volgens d.e woorden van de Booddha,
geen uit-eindelijk resultaat te hereiken; het ,,einde der wereld zal
op die ma.nier nimrner w,orden gezien of gekend." Een bereiking in
de zin der Geheime ker, die, volgens blailzij.rle 101 van dez,elfde
uitgavg bestaat in een ,,bewust" terugvallen in ,,Paranishpanna,' of
Paranirvana, is nog slechts gedeelteliik; er is geen uit-eindeUjke
rust; evolueren, wie weet waarheen, gaat nog door. Niet alleen dat
het niet wel mogelilk lijkt, in ,rhet Onbewuste', ,,berrust,, binnen to
komen, zonder alles daar @veneens tot bewustzijn te brengerl en op
deze wijze de oorzaak tc zijn van een nieuw Mahat, dat echter veel
te vroeg zou komen, en daardoor de r.egelmaat van ,,de Grote Adem"
in gevaar zou brengenl docrh zelfs indien het mogelijk zou zijn, dan
zou er nog geen einde bereikt zijn; een nieuwe cirkelgang zou beginnen.

Er is larlgs

deze weg van evolu,eren niets uit-ejndelijks

te

be-

werkstelligen. ,,Worden" moet ophouden. Lang genoeg zijn wij langs
deze weg van herhaalde geboorte en herhaald,e dood gegaa4 lang
genoeg,rom ons €ryan af te wenden, om ons ervan te bevriiden !"
De volgeling van de Boeddha-Dhamma wenst noch een evolueren
naar het Absolute, op fle wijze van Theosofie en yoga, o,m er straks
weer uit terug te vallen, noch een bereiken van datzefd,e Absolutg
om daarachter weer eenzelfd,e ,m,oeizame tocht te vervolgen. IIet is
alles even wanhopig en even dwaas.

De Boed.dha zegt in h,et Angoettara Nikaya (IV/E, 4b):
,,Daar waar geen geboren of oud worden, geen d,ood meer is, niet
me.er het wegvallen uit de ene bestaansvorm en het opduiken in de
andere
Ik verklaar dat het einile der wereld door gaan niet kan
worden gekend, gezien, of bereikt.

IH verLlaar ilat er geen einde kan gemaakt wor'len aan het liider
zond€r aler w€reld einde te hebben bereikt. Neen, in ilitzelfde ding

hier, wat slechts een vad€m groot is, tszamen met itreszelfs \f,aar'
nemingen en gedachten, verklaar Ik dat tlre wereld is, evenals de
oorsprong der weneld, en het tot een einde brengen van de weleld,
en eveneens ,ilo practijk waar'door de werelil tot een einil gebracht
zal worden."

r
r

En dan geeft Hfi de volgende stanza:
,,Niet iloor gaan kan het einde der werelil bereikt worden
Toch is er geen bevrijding voot de mens Yan het Lijden,
Tenz[j hii het einde der werelil bereikt. Daarom, laat de mens
T[orilen oen wereld-kenner, wiis, een wereld'be6indiger;
Laat hem iemand worden die het heilige leven leeft;
Eet einde der wereld kennende in volkomen geliikmoeilighei4
Verlangt hff nodr naar deze werel.d noch naar een andere !"

BEYRIJDING

In h,et 26ste Soetta van het Maijhfuna Nikaya lezen
gende:

wij het vol-

,,Voorts ,bhikkhoes, na volkomen vernietiging van de waarnemingen ran yor,m, vernietiging van de waarnemingen der traagheid,
en door het be6indigen van het zich ophouden met de waarnemingen
iler menigvuldigheid, verwerft de bhikkhoe deze gedachte r ,,Onbegrensd is de Ruimte", en hlj verwijlt in de sferen iler onbegrensde
Ruimte. Zo iernand, bhikkhoes, wordt eer bhikkhoe g:enoemd; hii
heeft Mara geblinddoekt, het oog van Mara vernietigd, is buiten
hret gezicht van Mara gegaan.
Voorts, bhikkhoes, na volkomen overwinning van de sferen van
onbegrensde Ruimte, verwerft de bhikkhoe de gedachte r ,,Onbe-.
grensil is Bewustzijnl',en hij verwijlt in de sferen van het onbegrensde Bewustzljn. Zo iemand, bhikkhoes, wordt een bhikkhoe genoemd; hij heeft Mara geblinddoekt, het oog van Mara vernietigil,
is buiten het gezicht van Mara gegaan.
Yoorts, bhikkhoes, na volkomen overwinning van de sferen van
onbegtensd Bewustzijn, verwerft d,e bhikkhoe de gedachte: ,,Nlets
is", en hii verw{lt in de sferen van Irct Niets. Zo iemand, bhikkhoes,
wordt een bhikkhoe genoemd; hij heeft Mara geblinddoekt, het oog
van Mara vernietigd, is buiten het gezicht van Mara gegaan.
Voorts, bhikkhoes, na volkomen overwinning van de sferen van
het riik van het Niets, bereikt d,e bhikkhoe het gebied yar Noch
T[aarneming Noch Niet-\Yaarneming, Zo iemand, bhikkhoes, wordt
een bhikkhoe gpnoemd I hij heeft Mara geblinddoekt, het oog van
Mara vernietigd, is buiten h,et gezicht van Mara gegaan.
Voorts, bhikkhoes, na volledige ove.rwinning van de sferen van
het gebied van Noch lVaarnerning Noch Niet-W'aarneming, bereikt
de bhikkhoe de oplossing van de mogelijkheid tot waarneming en
aandoening, en voor het heldere inzicht des wetens verdwijnt alle
waan. Zo iemantl, bhikkhoes, wordt een bhikkhoe genoemd; hij hp€ft
Mara geblinddoekt, het oog van Mara .vernietigd, is buiten het ge.

zicht van Mara gegaan; hii is volkomen bevriid van alles wat hecht
aan de wereld. Hij gaat, staat, zit en ligt neder in volkomen zekerheiil. En waarom? Omdat, bhikkhoes, hii buiten het bereik van Mara
is,"
T[anneer de hopeloosheid van de toestand, zoals getracht fu deze
uiteen t€ zetten in de voorgaande beschouwingen, ten volle is door'
zien en begrepen, kan men zich gaan afvragen, of er ilan toch nog
ontkomi4g is, en op welke wijze. Ogenschiinliik liikt zulks onmoge'
I[ik, Indien ons gehele leven in toekomstige wereldtiidperken reetls
kant en klaar voor ons ger,eetl ligt, zodat wii, met al onze theori,e€n
ov€r e€n vriie wil, niets anders hebben te doen, en ook inderdaad
niets anders doen, dan ,maar herhalen, schijnt er weinig'kans te zlin
enige vrijheid te verwerven, gebonden als wfi zijn aan onze eigen
handelingen, aan ons ,,karma" van het verlsilen, ,,als de luns van
de rollende wagen".
Het komt mii voor, dat ook mannen der wetenschap meer en m€er
tot dezelfde conclusies komen als hierboven uiteengezet. Indien wjj,
bffvoorbeeld, het rnoeilijke boek van J. W. Dunne bestuderen, ,,An
Experiment with Time", dan vinden wff dat hii dezelfde gedacltte
huldigt, zlj het ook dat hij er langs een andere weg toe gekomen is.
IIii zegt: ,,Er is 66n, en slechts 66n, toekomstige staat van het heelal
welke, alle tqgenwoordige omstandigheden in aanmerking ge'
-nomen, de ,,Grootste \Maarschfinlijkheid" heeft." Wij stelden reeds
'vast dat tijil een factor is, die zich bij ged,eelten aan ons openbaart,
doch in zijn geheel reeds kant en klaar d66r figt; allBs wat de tiid
ons te brengen heeft, werd r,eeds door ons in een vorig Manvantara
of wereldtijdperk gereedgemaakt. Sir James J,eans, in zffn werkje
,,The Mysterious Uniwrse" kont tot dezelfde conclusie als hij zegt:
,,Uw bewustziin raakt het beelal slechts langs uw wereldlijn, het
m$ne langs mijn wereldlijn, en zo verder. Eet effect, dat iloor dit
contact wordt voortgebracht, is in de eerste plaats dat van het vcorbiigaan van de tiid; het komt ons voor alsof wii langs onzr wereld'
lijn getrokken worden, teneinde de verschillen'de punten ervart te
ervaren, welke punten, op hun beurt, onze toestanden t[jdens de
vrerschillende tijdstippen vertegenwoordigen."
Ook is deze gedachte niet ni'euw. Plato schreef reeds, dtieEn'
twintig eeuwen voordat d,e wereld de naam van Sir Jamres Jeans t€
horen krgqg (in ,,Timaeus") :

,,Eet verleden en de toekomst ziin slechts geschapen soorten yan
onbew,ust doch verkeerdelijk terug brengen tot
eeuwige essenoe. Wlj zeggen ,,was", ,,is", en ,,zal2fin,, doch de waarheid is dat all,een,,is" in werkelijkheid mu kunnen gebruikt worden,"
Is lrct mogelijk niet langer ,,langs de wereldlijn tc worden getrokken", langs de rceds klaar gem,aakte tijd gesleurd te worden?
Volgens de Eoeddha is dit mogelljk. Hij leerde dat er Bevrijding is,
Volkomen Vrijheid, van alles wat m,et de Samsara in vorband staat,
niet alleen voor dit Manvantara, doch eveneens voor alle volgende
wereldtijdkri4gen.
Laat ons in dit verband eens trachten na te gaan, wat Ilijzelf z,egt,
en hoe Hij reage€rde op de verschillende leringen, gedurende Zijn
leven in Voor-Indid in zwang. In het 22ste Soetta van het Majjhima
Nikaya zegt Hij Irct volgende:

tijd, welke wfr

,,Daar Ik zo spreek, bhikkho,es, daar Ik zo leer, zo beschuldigen Mii
enkele asceten en brahmanen op een onw.are, onjuiste, valse, en onwerkelijke w[ize: ,,Een vernietiger is de asoeet Gotama; Hij leert
de verw,oesting, de vernietiging, de opheffing van h,et bestaande
wezen!" Wat Ik niet ben, bhikkhoes, wat Ik niet leer, daarvan beschutrdigen Mlj deze asceten en brahmanen. Het lijden, trhikkhoes, en
het ophouden des lijdens, dat leer Ik altijd en overal !,,

Want wat is hot enige w.at bereikt kan worden rnet vernietiging
van het bestaande wezen? Toch zeker niets meer, dan wat wij hicrvoor aanduidilen rqet de term ,,Pralaya"! Een andere vernietiging is
niet denkbaar; er is sleehts een opslorping in het Absolute, welke"
zoals wij reeds zagen, niets werkelijks en definitiefs tot stanal
brengt, aangezien ,,uitademing,, weer plaats vindt tljdens een
volgend Manvantara. Yoor iets dergelijks strikte men de Boedtlha
niet rmeer. Indien Hij ,,vernietiging', had geleerd, zou deze leer het
rresultaat geweest zijn van datgene wat IIem onderricht was door
Alara Kalama, wiens leer, volgens eigen zeggen, ni,et verder reikte
dan tot de sferen van het Niets, dus tot het Volstnekte, tot het Absolute, tot de ,Wortelloze Wortel", waarin tegenstellingen identiek
zijn, en waarin ,,Niets" voor hetzelfile staat als ,,Alles". Oeildaka
namlfoetta had hem een zelfde leer onderwez.en, doch had het
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het ,,de sferen
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ha]enaanAlaraKalamaenoeddakaRamapo,etta;niettegenstaanile
geons in het Jataka en in andere gedeelten van de Boeddhistische
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Mahayana,
schriften, zowel van lret Hinayana als van het

mogelijker mirakelen en goocheltoeren worden medegedeeld, die
door de onontwi.[&elden grif worden aangenotnen als waarheiil.
I),och waarom ilan toch iets dergeliiks ook nipt verzonnel ten aanzien van ,ileze twee asoeten? Het zou toch zo voor de hand plegea
hebben, te meer waar zij de eersten waren, 'ilie de juist verrezen
Boeddha in de gedachten kwamen?
Het enige antwoord hierop is, dat, zelfe indien er dichters en
fabelvertellers geweest waren, die een dergelfike gebeurtenis zouilet
gefantaseerd hebben, er niremanil in het ouil,e Inilie zou g€woeat ziin,
die het zou hebben geloofd, aangezien men te goeil zou gewetetr
hebben, dat het onmogeUjk zou geweest zljn, tleze twBe leraren na
hun dood te bereiken. Zelfs voor een lichtgelovige menigtg die bereid was te geloven dat hun l*taar Zijn mqeder in ile hemel zou
hebben bezocht, zou een vontelsel omtrent een bezoek bii de genoem.
de asoeten, na hun dood, iets onmogelijks zijn geweest; het zou geen
ingang gevonden hebben. Want men wist, .ilat hun leer had geleid
tot de sferen van het Niets, fot het gebieil van Noch T[aarneming
Noch Niet-lVaarneming, tot ,,verwoesting, tot vernietiging, tot cpheffing van het bestaand,e wezen !" Beiden waren bij hun dood ,,in
Pralaya gegaan"; zij waren opgehouden, en zouden niet meer terugkeren tijdens deze wereldtij,ilkring, en ook niet te bereiken zijn. Gedurende de ganse verdere duur van deze Manvartara waren zij onvindbaar. Zff waren ,,vernietigers" geweest, een titel die de Boddha
afwees; Hij predikte geen ,,vernietiging", doch ,,het ophouden van
het lijden". Yernietiging is geen uit.einilelilke Bevrijiling. Onze
dubbelganger in het Yolstrekte is gereed gemaakt; ons kamma staat
klaar aan de drempel van het volgenil Manvantara; de Gmte Adem
zal ook de vernietiger weer opnieuw uitstoten, om dezelfde, reeds
zovele malen gegane \reg opnieuw af te leggen.
. Hij bracht een andere boodschap: ,,Ophouilen, ophouden! Op ds*
wijze, bhikkhoes, ging Vipassi, de toekomstige Boeddha, het licht op
orr€r tot nu te ongehoorrde dingen" (14rle Sqetta van het Digha
Nikaya).
Het zal nu ook duidelijk worden, waarom niet alleen 2fr, die tot de
Boeddha kwamen mpt vragen omtrent de toestand van de Volkomene
na de dood, doch ook degenen, die heden ten dage nauwkeurig willen
weten, wat de Boeddhist bedoelt met uit.eindeliik Nibbana (Nir.
vana), zo moeilijk te beantwoorden zijn. Indien men hen zn,lu Tnggen,
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dat het vernietiging is, spreekt men positief onwaarheid, aangpzien

verniotiging betekent ,,vrernietiging in het Yolstrekte", daarin
tot ,,Niet-Zijn" komen, ophouden, in halaya gaan. De Boeddha Zelf
verklaart de uit+inilelilke Btaat van de Volkomene door hst voorbeeld van het uitgaan van een vuur. Wii lezen in het 72ste Soctta
van het Majjhima Nikaya:
,,Wat denkt g[j, Vaccha, wanne€r daar voor u een vuur zou
branden, zouilt gij dan weten: Hier voor mii brandt een vuur?"
,,Als hier voor m1ij €en Yuur zou branden, Gotama, dan zoq ik
weten: Hier voot mij brandt een vuur."
,,Als dan iemand u zou vragen, Vaccha: ,,Dat vuurr dat hier voor
u brandt, waardoor brandt het?", wanneer iemand u zulks vragen
zou, Vaceh% vat zoualt gij antwoorden?"
,,Indien, Gotam.q iemanil mij zou vragen 3 ,,Dat vuur, dat hier
voor u brandt, waardoor brandt het?", dan zou ik op die vraag antwoorden. ,Dit vuur dat hier voor mii brandt, brandt omdat het wordt
onderhsuden door hooi en hout!"
,,Iloch, Vaccha, als nu dat vuur voor u zou uitgaan, zoudt gii dan
weten: ,,Dit vuur hier voor mij is uitgqgaan?"
,;Wanneer, Gotarna, dit vuur voor mij zou uitgaan, dan zou ik
weten: ,,Dit vuur hier voor mij is uitgegaan."
,,Ilcch indien nu iemanil u zou vragen, Vaccha: ,,Dit vuur, dat
hier voor u is uitgegaan, waar is het heengegaan, naar welke richting naar het onsten of naar het westen, naar het noorden of naar
het zuiden?", altlus gevraagd, Vaccha wat zoudt gij antw,mrden?"
,,Dat is hier ilet van toepassing, Gotama, ornreden, Gotama, het
vuur, dat brandile omtlat het door hooi en hout werd onderhou'den,
ileae brandstof heeft rrerteerd, en, aangezien het niet verdcr werd gevoed, d,oor gebrek aan voeding uitgegaan genoenrd wordt"'
,,Op deae zelfde wijze nu, Vaccha, is alle roepa, is alle aandoening,
is alle gewaarwording, is alle onderscheidins, is all,e bewustlworden,
waardoor men de Volkomene aanduidenderwlis zou kunnen aanto

nen, door de Volkomene begrepen, bij de wortel afgehouwen,
gelijk gemaakt aan de tronk van een palmboom, zodat Irct niet mecr
kan ontkiemen, zich niet meer kan ontwikkelen. Bevrijd ziinde,
Vaccha, van ilat wat ro€pa, aandoening, gewaarwording, ondersclreiding, en bewustworilen wordt geheten, is de Volkomene diep,
onmeteliik, omraspeurbaar, evenals tle machtige oc-eaan. Het

zeggen dat Hij wordt herboren, is hier niet van toepassing;
het zeggen dat Hfi niei wordt herboren, is hier nipt van
toepassins; het zeggen dat I{ff wordt wedergeboren en niet wedergeboren, is hier niet van toepassing; het zeggen dat H{ noch wederg€br€n nooh niet wedergeboren wordt, is,hier ni,et van toepassing.'"

Is dit nu duideliik? Het vuur is opgehouden te branden, omdat de
brandstof is verteend, Wat is de brandstof? lYat anders ilan datgene,
wat gereedgehouden wordt in het Volstrekte, waarin ons gehele toe.
komstig leven voor dit wereldtijdperk reeds is vastgelegd, en waarin
opnieuw, hetzili middels Akasha of niet, datzelfde leven voor de
komende Manvantara weer geschape[ ]yordt ? Die brandstof is door
de Volkomene opgebruikt, is door Hem vernietigd; het vuur zal ophouden te branden, omdat er geen brandstof meer is.
IIet is alleen deze verklaring, die steekhoudend kan heten in het;
licht van datgene wat de Boeddha verstaat onder ,,branden". In de
bekende Vuurprediking (zie Mahavagga, l/23/L) zest Hii dat alle
dingen een branden zijn, en dan noemt Hij als de brandstof alles wat
maar terug te brengen is tot de wer€ld van vormen, geuren, smaken,

geluiden, tastbare dingen, en begrippen. Dit alles brandt door het
vuur van lust, haat, en waan. Wanneer IIij d,e Bevrijding beschrflft,
zegt W, dat deze is een gedoof d zijn van het vuur, door het opgeteeril zfin van de lrrandstof, Nu kan men hier wel allerlei v,erklaringen bij de haren bijhalen, en bijvoorbeeld verklaren, dat zodra
lust, haat en waan zijn opgehouden, het vuur niet m'eer brandt; in:
derdaad, volkomen juist. Doch deze uitlegging verklaart niet, hm,
de Booddha zeggen kan, dat het vuur is uitgegaan ,,doordat er geen
btandstof me€r is", tcrwijl vormen, geluiden, smaken, geuren, tast.
bare dingen, en denkbeelden, die de brandstof vormen, toch nog"
altijd aanwezig zijn, zowel voor de Verlichte als voor ieder ander
mens.

Waar willen wfi die brandstof zoeken, die niet meer aanwezig is,
volhomen opgeteerd, andrers dan in het Volstrekte? Daar ligt de
toekomst rran €en ieder onzer, daar ligt en zal altijd Jiggen ,,d,e Kiem
in de Wortel"; doch de Volkomene heeft die wortel afgehouwen,
,,gelijkgemaakt aan de tronk van een palmboom, zodat het niet
meer kan ontkiemen, zich niet meer kan ontwikkelen". In
geyroon llollanils: Hii heeft lret Yolstrektg die ,,wortelloze wortel',,
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ziin cong6 g€geven; Ht hseft zichzelf daarvsn ,rafgehouwenl" Eoe
dat ding nu ook v,erder nroge werken en ademen, Hii heeft er niets
nrcer rnee uit te staan. Datgene wat daar aan brandstof voor Hem
aanwezig was, heeft Hij verteerd, vernield, uitgerukt- En hierin be'
stond Zijn Bevriiding; dat l'olstrekte hail Itrem niets meer voor te
schrfjven; Zjin weg was daar niet meer uitgetekend, noch voor dit
Manvantara, noch voor enig volgend. Hij rwas vrif' En een grotene
vrilheid kan niet wotden getlacht. Het was dit wat tot stand was
gekomen in de nacht der Verliehting, toen Hij de benden van Mara
rnoest overwinnen. Mara was die verschrikkelijke dubbelganger, die
Hij voor zich had opgebouwd om in een volgend weteldtijdperk weer
tot wezen te komen. Hii had alle potentie in dat Volstrekte, voor
zover deze IIem Zelf betrof, verbrand, opgebroken, uitgerukt, voor
eens en voor al. Geen vernietiging voor Hem; IIii kende die rweg,
welke alleen leidde tot €en weer opduiken in een volgende werelil'
tljdkring, aangezien de potentiEle 'dubbelganger toch al reeds daar

was, vanaf het begin van de t[jdkring tot op het ogenblik dat de
asceet zich tot vernietiging, tot verwoesting bracht. Doch niiet aldus
voor Hem; geen half werk verrichtte Hji; afgehouwen worilen moest
Zijn kiem, van de ,,Wortelloze Worbel", zndat zij sterven mo€st, en
geen gelegenheiil meer vinden opnieuw uit te botten.
Op deze wiize gezien komt ile Verlichting, de Yolkomen Bevriiding,
in een veel ontzaglijker licht te staan. ,,Bevriid zflndg woet trIij dat
IIij bevriid is!" Hii, die dit tot stanil gebracht hecft' is inderilaail
,,Hoogste van Goden en tnensen"; hij is de enige in het ganse heelal,
die inderdaad vrij is, zelfs vrii van dat opperste en hoogste, waar'
ovpr mystici en yogfs ni,et antlers ilurven fluisteren dan ,'gehei'

menis". Hier is het Absolute, het Ain-soph der Kabbalisten' h,et
Allerhoogste, hot Mahaparabrahman, in het gezicht geslagen en
overworulen. Er is geen volkomener overwinning denkbaar. Vrli te
z[in, niet alleen van ile goden, niet van de Hoogste God, doch zelfs
van datgene waaruit de allereerste oorzaak is voortgekomen, vrii
van het Eeuwige, van het Zwiigenile, van Dat'\Yat-Eeuwig-[n'
Rust-Is, van het Volstrekte !
En toch, met een mindere bewiiding was ile Boeddha nfut tevre'
den, en is ook hij, die naar ile Verlichting' naar de Bevrijding, naar
Boeddhaschap streeft, niet tevreden- Er zijn wellicht vele stadia van
bereiking, d,och alle zijn zii niet AF, niet compleet.
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IIoe deze bereikingen door de Boeddha worden omschleven, err
onder welke termen Hij het Yolstrekt€ beschriift, zagen wii in de
tekst aan het begin van dit hoofdstuk. Er is een bhikkho'e die verwijlt in,de onbegrensde Ruimte"; hierdoor is hij ryeI iemand die
Mara heeft seblindd,oekt, het oog van Mara heeft vernietigd, buiten
het gezicht van Mara gegaan is, doch slechts voor deze Manvantara;
wat Mara is overkornen, is van mind,er belang in dit grotere, allesomvattende, verband; de,,Grote Adem" zal hem weten te vinden, in
de aanvang van het nieuwe weneldtijdperk.
De volgende schrede is ,,het Onbegrensde Bewustzijn", wat wij
omschreven zagen in Ile Geheime Leer als abstracte beweging, in de
zin van afgetrokken bewustzijn. Doch ook hier is het uit-eindelijke
niet gevonilen. Beiden Alara Kalama en Oeddaka Ramapoetta waren
reeds hier voorbij.
Want Alara Kalama hatl d,e volgendre schrede roeds gedaan; hij
verwijlde in de sferen van het ,,Ni,ets", wellicht de meest ge6igende
naarn voor het Volstrekte, waarin zelfs Niets geen werkelijkheiil
bezit, aangezien in dat Niets tevens h,et Al Iigt besl,oten. Oeddaka
Ramapoetta wist zich tot nog hogere hoogte te verhpffen, en verbleef in de sferen van ,,Noch Waarnerning Noch Niet-Waarneming".
Hoger verhief zich geen der Indische yogi's; hoger verh,eft zich
gten der onverl ichten.
Doch Gotama, de toekomstige Boerldha, verliet de leraar van het
rijk van Noch-Waarnieming Noch Niet-Waameming, omdat het niet
Ieidde ,,tot ophouden, tot Nibbana". Die sferen moeten ,,overwonnenl'
worilen. ,,Zo iemand, bhikkhoes, heeft Mara geblinddoekt, het oog
van Mara verni,etigd, is buiten h.et gezicht van Mara gegaan!" Evenzo dus als met hen die d,e vorige schreden gedaan hadden? Ja, doch
er is hier tevens nog iets meer: ,,Hij gaat, strat, zit en ligt noder in
volkomen zekerheid. En waarom? Omdat hij buiten
het be.

reik

van Mara is!"
Hier wordt Mara het Yolstrekte zelf. En, indien wij even veldet

denken, zal het ons duidelijk worden dat, indien de betitcling ,,Mara"
op iets van toepassing k an zijn met 1007o recht, Irct dan wel op
dat Absolute, op dat Volstrekte is, lVat is e& wat daaraan in uiter-

ste instantie niet het aanzijn te danken heeft? Zou er enig Zijn,
hetzd geopenbaaril of ongeopenbaard, rrezen, indien de ruimte een
hol ledig was, indien er, zoals men zich moeilijk indenken kan, geen
la

in de zln van De Geheime Leer mu wezen? Zou er iets
kunnien zijn? Elke vervloeking van eigen lot' elke lastering geEuimtB
boren

uit het leed en de jammer die

de menshtid te dragen heef't'

komt tenslotte d66r terecht, en te-recht! En komt er ook weer
vandaan!
Er is niets goeds, doch ook niets kwaads, wat niet tlaaruit voortkomt. Worilt de esoterische leer wel voldoende doordacht en vold,oende begrepe& zelfs door haar uitleggers en l'ertegenwoordigers?
Tot op heden bracht geen dier uitleggers ons veriler dan tot het
Volstrekte; wensten zij, ilat een ietler onzer trachten zou op ile
snel,st mogeliike wffze in ,,Pralaya te gaan", om op deze wijzrc in
ieder geval af te zijn van het ver ere lijden wat deze wercldtfidkring nog voor ons in petto heeft? Maar hierm,eile zou niets gewonnen zijn! Willen wij iets uit-eindelfiks beneiken, dan zal dit VoI'
strekte overwonnen m,oeten worden I dan zullen wij ons ervan
moete[ afhouwen, zodat, wat ona betreft, ,rde Kiem in de Wortel"
niet verder meer uitspruiten kanIn het licht van dit inzioht worden ook de eigenlijke grondslagen
van verschillende leringen iler diver,se kerken en secten duidelilker.
Itret blijkt, dat men overal wel ,rtle klok heeft horen luiden". Biti
voorbeeld: de Kerk van Rome weigert huwel[iken te ontbinden' en
er is e€n zegswiflz*, dat huwelijken in de hemel gesloten worden- In
zekere zin is dit volkomen waar: het huweliik wat iemand hier en nu
aangaat, is hetzelfde wat door hem werd gesl,oten in een vorig Manvantara; het was reods daar, het was reeds gesloten; beiden bruid
en bruidregom bewandelen nu slechts ilezelfde weg, waartdoor ge'
deelte bij gedeelte het gehele leven langzamerhand aan hen wordt
ontvouwd en geopenbaard. Itret huwclijk is sl,echts een punt van de
tijd waar zij ,,langs komen", doch het is er al de tijd geweest.
Ligt hi'erin wellicht een der redenen, waarom' wellicht mnder
het te weten, alle richtingen van ascetisrne, alle scholen van denken
die in de richting van bevriiding werkten, het huwelijk aan hun vol.
gelingen zoal niet verboden, dan toch wel ontraden hebben? Im.mers,
zodra men in 66n ding anders handelt dan de iloor het Volstrekte
voorgeschreven weg voorschrljft, is er een begin, hoe klein dan ook;
gemaakt met de losmaking, met de bevrilding ! Doch dit terloops.
Nu zal wellicht van sommige zilden worden aangevoeril, dat het
niet wenselijk is, een dergelijke gedachte onder de m€nsen t€

brengen; dat zij onheil kan veroomaken, aangezien zii d,e gronilvesten yan alles aantast. Mag m{in antwoord hierop wellicht het
volgende zijn?
Er is geen enkele gedachte, die dre grote menigte beroert, hoe vaak
herhaald, en hoe duidelijk ook naar voren gebracht. De orthodoxe
kerken zijn nog steeds in stand gebleven, en er zijn nog millioenen
Christenerg die het scheppingsverhaal van Genesis geloven, in die
zin, dat zij inder aad en letterl[jk aannemen, dat de Godheid in zes
dagen van vierentwintig uren, uit niets, het heelal heeft voortgebraeht, en dat de zon, de maan, de talloze sterren, heelallen, zonnestelsels, waarvan sommige millioenen lichtjaren van ons verwijderil
zijn, uitsluitend zijn geschapen terwille van deze kl,eine pil, die men
de Aarde nopmt, en geen ander doel hebben dan ,,om scheiding te
maken tussen de dag en de nacht, en om te zijn tot tekenen en tot
gezette tijden, en tot dagen en jaren." Door datgene wat de wetenschap gevonden heeft, wordt het geloof der massa's niet aangetast,
en zelfs in vrij ontwikkelde kringen kijkt men iemand nog vreemd
aaq'wanne€r hij terloops, zonder nu dinect een nieuwe thoorie te
willen verkondigen, zou zeggen dat de aarde toch ouder is dan zesduizend jaren, Men spr.eekt over Adam en Eva, over llet Paradijs,
alsof dit alles gewone, dagelijks,e rwerkelijkheid geweest is; alsof er
geen wetenschap is, die deze fundamenten van het volksgeloof
omv€rgeworpen heeft, en Eeen wiisbegeertre, die heeft aangetoond,
dat heel and,ere w.aarhoden verborgen zijn onder de sluier van
gewone geschiedenisjes.
Doch niet alleen in dit opzicht, ook op ander gebied han men dagelijks waarnemen, dat elke leer, elke hogere gedachte, aan de massa

voorbijgaat, zonder m,ee.r. Bij voorbeeld: Jezus leerde, dat men om
Itrem te kunnen volgen, m.oest opg€yen, alles wat men heeft; dat het
gernakkeliiker is voor een kameel om door het oog der naald te gaan,
dan voor een rijke om het godsrljk hinnen te gaan; dat men zijn
vffanden moet liefhebben; dat de l,oer van het godsrijk het tegendeel is van het,;oogom oog, en tand om tand"; dat men, om Ziin
discipel te zijn, rnoest brehen met zijn gezin, en zelfs vader en
mo€der morest ,,haten"; dat men mloest zegenen die ons vervloeken,
en hen, die ons haten, m,oest weldoen; en zo zou ik door kunnen gaan,
tot ik een heel boek van dergelijke uitspraken vol had. Niet alleen
nu, dat deze lerirlgen te vinden zijn in een boek, dat wellicht de

grootste verspreiding vinilt van alle boeken ooit gesehreven' doch
,ii *o.dun ook Zondag op Zondag, en nog herhaalde malen in ds
week van de kansels verkondigd. Maar ,,kwaad doen zij niet", ttraar'
rme ik bedoel, dat de menigte er onaangeroerd iloor blijft, rustig
doorgaat zich Christen te noemen, terrwijl zii juist tegenovergesteld
aan ile leringen van ile Christus handelt. Noch het boek, noch de
pretliking heeft enige invloed, dan alleen hier en daar bii een enke'
Iing, en de meesten van deze enkelingen volgen tle chrisiellike voorschriften dan nog om enige zekerheid te hebben dat het na de ilooil

zal af lopen' Maar het is en blijf t moeiliik te zien,'
goede de intlerdaad reine en verhevene woorden,
ten
welie invloed
die aan de Stichter van het Christenilom worden toegeschreven,
hehben gehad. De prediking heeft nog geen enkele oorlog voor'
komLen, nog geen geloofsvervolging verzacht, nog g€€n rflsson'
haat uit de wereld goholpen, rmg geen hebzucht en uitbuiting
uitgeroeid. Zii heeft slechts inwerking gehad op de enkelen, en niet
op de massa. En daarom vrees ook ik nief, dat datgene
wat ik hiervoor heb uiteengezet, ooit enige invloed hebben
zal, dan wellicht alleen hier en daar op een enkeling, die zich ertoe
zal z*tlen, ile Volkomen Bevrijding, en daarmede dre Verlichting' tc
venserkeliiken. Doch laat ons nu de draad van ons argument weder
rgoed met hen

opnemen.

Het voorbeeld van ile Boeddha toont ons aan' dat do zaak, diB
tot algehele
te
tot
ontkoming
een
weg
Er
schijnt
worilen.
te
behote'ft
wanhoop
gegeven
in
Ziin
L,eer.
Welke
ons
en
zijn, door ile Boeddha bewanileld'
is die weg?
Deze weg ligt opgesloten in datgene wat wij van te voren reeds
zeiden mot betrekking tot de aard van hpt Volstrekte; wii l'eerden
het kennen als Dorst tot Weten, in stand gehouden door Ni'etWeten aan de ene, en door de Dorst aan de anderre kant. Deze beidg
I)orst en Niet-Weten, ziin elkanders bestaansvoorqaarde; is een
dezer bestaansvoorwaarden opgeheven, dan valt ook de andere; ziin
zfi dan beide niet meer daar, dan is ook dat Volstrekte, v(xlr zoYer
het ons betref't, niet m,eer aanwezig; dan is ons eigen Atman, waardoor wij €en met het Volstrekte zija, niet mcer; dan is de kiem uitgerukt, de palmboo,m omgehouwen, en is er niets mcer wat zich nog
verder ontwikkelen kan
ons €erst zo hopeloos scheen te staan, toch geen reden

Laat ik nu op de voorgmnd mogen zeggen, dat ik geen hoodschap
heb tot hem die vermaak scheppen in het bestaan. Ik werp mii niet
op tot rechtar over hen, verondersteld al dat zij zulks zouden toeIaten. Voor hen, die zich in het leven kunnen verlustigen, die de
vele schoonheden ervan kunnen waarderen, zonder de angel van
verd'erf, lijden en vergan'kelijklrreid te voelen, die niet ,,aan hot leven
lijden", heb ik niets te brengen. Ik kan m{ integendeel oprecht verheugen in de blijdschap en de vreugde van anderen, en kan m[j zelfs
hun standpunt volkomen indenken. Het is even gerechtvaariligd als
het miine. Ook heb ik niets te zeggen tot degenen, die hun hoop gev€stigd hebben op ecn hemel in hpt hiernamaals; indien dat geloof'
oprecht is, en op goede grond g€vestigd, zullen zij zich niet van de
-wije laten brengen, door wat ik op papier wens te zetten; ik zou hun
zelfs de verzekering willen geven dat een leven in overeensternming.
met datgene wat zij zich denken in betere sferen gewenst te zijn"
hen voorzeker tot die sferen brengen zal, alhoewel ik hen zou willen
aanraden erom te denken, dat zii nog nimmer kennismaakten met
iete wat onvergankelijk is, zodat er dus geen rreden ter wereld is ont
aan te nemen, dat de hemelen van de Allerhoogste God wel bUjvend
en onvergankelijk zullen zijn. Ook heb ik ni,ets te zeggen tot de
massa, die Ieeft van de ene dag in de andere, het lijden trachtenil
tc vermijden, en pleizier trachtend te verw,erven; wellicht zullen z{i
eens tot een hoger inzicht ontwaken, doch voor het ogenblik ziin
zij toch niet le bereiken, noch door de kerken, noch door de wetenschap, noch door de wiisbegeerte, noch door de [,eer van de Boeddha.
Doch de Boeddha-Dhamma heeft een boorlschap voor hen dis
lijden; voor degenen die dbor dit leven gaan, hun eigen Ieed op.
etend; voor de gebondenen en de gebrokenen van hart, voor hen die
gevangen zijn en hun gevangenis kennen, weten en vo,elen; zij heeft
.den hoodschap als omschreven in de Inleiding van
,,Het Evangelie
van de Boeddha" (Dr Paul Carus, llederlandse vertaling van Felix

Ortt):

,,Boeddha, onze Heer, brengt troost aan hen die vBrrnoeid en belast
de wedo aan hen, die bezweken ziju onder de last

ziju Hii hergeeft

des levens. Hij ge€ft moed aan d,e zwakken, wier zelfvertrouwen en
hoop verloren zouden gaan. Gii allen, die Iijdt door de wederwaar-

g{ allen die moet worstelen en dulden' gii
allen dio snacht naar €en leven van waarheid, verheugt u in de

.dighetlen des levens,

blijde boodschap !
Er is balsem voor ile gewonile, en brood voor de hongerige' Er is
'water voor d,e dorstige, en hoop voor de wanhopige. Er is licht voor
degenen die in duisternis zijn, en er is onuitputtelijke z*gening voor
de oprechte. Geneest uw wonden, gii die gew'onil zijt; en eet tot ver'
zailiging glj hongerigen. Eust, gli die vermoeid ziit, en gfi die
dorstig zijt, lest uw dorst. Ziet op naar het licht, gii die in duisternis
gezeten zfft; en weest vol bliimoedigheid; gii verlatenen!"

De anderen zullen voortgaan met evolueren, zullen ,,de wetenechap vermenigvuldigen", zullen op d'e lange duur wellicht geraken
tot de kennis Yan vroegene geboorten, aangezien 2fr, door het in aan'
raking m,et het Volstrekte komen, daaruit als het wa:e kunnen af'
Jszen wat in het verl,eilen geschied is, en wat in de toeloomst zal
plaatsvinden; in sommige kringen wordt een dergeliike kennis reeds
zeer hoog geschat. Maar Uit'Eind,elilke Bevrijding houdt dit allee

liet in

Ook h,eb ik geen twist met degenen, die het leven blijmoedig
Iachend onder de ogen kunnen en durven zien, die h'et lot durven
tarten, tlie door niets ,,erondet" te krijgen zi'ln. Zi ziin het imrners,
die het leven nog zonneschijn en draaglijkheid verlenen'iloor hun
Iachend optimisme! Alleen, ik z,ou hen erop attent willen maken,
,dat, al menen zij dat er niets is, wat hen ,prondet'' krijgen zal, zij
toch niet bestanil zullen zijn tegen ,,de Grote Adem", die tot in de
,oneiniligheid door weretrilen uitbtaakt en verslindt; en, zo zil dit te
ver gezocht vinden, denken zij dat de dood hen et niet onder krijgen
'zal?

Doch op welke wijze z[in zowel d'e dooil als
,overwinnen?

,de Grote Adem" te

Wanneer wli nog eens lezen, wat de Boeddha zegt omtrent de
persoon d,ie tle ,,sferen van Noch Waarneming Noch Niet-Waarneming" overwonnen heeft, dan vinden wii dat IIij zegt, dat alle waan
,,verdwijnt voor het heldere inzicht des Wetens". Dit nu is in vol'
komen overeenstemaning met datgene wat wfr zagen omtrent de aartl
en het wezen van het Vlolstrekte; het is Dorst tot \Teten, in stand
gehouden door Dorst en door Niet-Weten. Wanneer wij dan ook het

v€rhaal van de Vprlichting van de Boeddha lezen, vinden vrdi, hae
Hii Zieh op het ernstigst inspande bm het probleem van het Ni€tWeten op te loesen, Bii het beschrijven van Z{n ervaring onder de
Bodhi-boom gebruikt Hii .de volgende uitdrukkingen (Dhamrracakka
Soetta van het Samyoetta Nikaya) : ,,In Mij ontsprnng het oog, ontsprong kennis, ontsprong inzicht, ontsprong wijsheid, ontsprong
lieht!" En IIij voegt eraaa toe (Mahapadama Soettanta van het
Digha Nikaya):
,,Deze Dhamrna, welke Ik heb verworven, is diep, duister, moeiliik
te verstaan, goed, uitnemend, niet te vatten uitsluitend door redenering, subtiel, en elechts te begrijpen voor hen die wijs zijn. De
mensen echter zoeken slrechts het vermaak, hebben slechts het vermaak lief, waarderen slechts h€t vermaak. voor vermaakzoekende,

vermaakminnende, slechts het-vermaak-waarderende mensen echter
is het mocilijk om de wet van het afhangen van bepaalbare oorzaken.
de Dhamma van het wederkerig van elkander afhankeliik gelijktij,rlig
ontstaan te begrijpen. Ook is het m,oeilijk voor hen om te verstaan

hoe alle g'es,tgl ilheden van het W.,orden slechts
daar zijn om te verzinken, hoe alles wat aa n
het Ylorden ten grondsIag ligt, moet worde4
opgegeven, hoe Dorst moet verdwijnen, hartstocht afwezig moe t zij n, mo,et ophouderS en
Nibbana b,ere ikt wordt."
Het bovenstaantte toont ons aan, wat geweten zal rnoeten worden,
rnen een aanvarg maken met het opheffen van het grote Niet.
Weten, wat de ,bestaansvoorwaarde is voor de Dorst, en het onophoudelffke Worden veroorzaakt. De volgende punten worden ge-

wil

noemd:

(l)
(2)

hoe aIIe gesteldheden van het Worden sl,echts .daar zffn om te
verzinken;
hoe alles wpt aan het Worden ten ,grondslag ligt, moet worilen
opgegeven;

(3) hoe Dorst moet v,erdwijnen; hartstocht afwezig

mnBt zljn, en

moet ophouden;
(4) hoe Nibbana ,bereikt wordt.
Wannoer wij deze vier punten nauwkeurig bezien, zullen wii
hemerken dat zt een opvallende overeenkornst tonen met de Vier

nog duiileliiker te doen uitkomen' geef ik
hieronder de volgenile uiteenzetting d'ezer Vier Waarheden in des
punten' hier'
Boeditha's eigen wooralen, deze vergeliikenile mpt de
boven genoemil.

Edele Waarheden .Om

ilit

rmet het
daar
slechts
het
Worden
eerste inzicht: hoe alle gestelilheden van
zfjn om te verzinken:

De Eerste E,ilel,e TVaarheid, in vergeliiking

het Lflden: ge'
,,Dit nu, bhikkhoes, is dB E'dele Waarheid van
dood is liiden;
noo"tu i" liiden, ouderilom is liirlen; ziekte is lfitlen;
van
ile nabiiheiil Yan wat niet geliefd is, is liiden; de afwezigheid
de
wat geliefd is, is lijilen; elke onvrervulde wens is liiden' Kortom:
viif groepen van hechten ziin liiden'"
WanneerdeBoeddhanaderhand,opverschillendeplaaLseninile

€erst'e waarheiil nailer verBoetldhistischB gewijile teksten,
een der
'Ieze
klaart, legt Hfi tevens tle nadruk erop, dat vergankelijkheid
kan
ontlenen'
rrecht
voornaamste r€denen is, waaraan iemantl het

in het
all€s tot lijden te verklaren' To zegt Hij bfivoorheeld
getreeril met het oog op de
Samyoetta Nikaya: ,,Dit heb Ik slechts
wat tot de aan'
vergankeliikheid van het bestaanile, waardoor alles
ook het be'
do"rring"r, behoort, tot het Lffdcn behoort' aangezien
behagen wat men
staanile onilerworpen is aan ophouden, dat het
en
erin schept, voorbijgaat' dat het onderw'orpen is aan voorbiigaan'
veranilerlii k is."

De Tw,eede Edele Waarheid'

in vrergelijking met

gmndslag
het tweeile inzicht: hoe alles wat aan het \{orden ten
doen'
kunnen
zullen
ilit
wij
Iigt, moet worden opgeheven. Alvorens
ligt'
grondslag
ten
zullen wff moeten wete& wat er tlan toch wel aan

van de oorsprong van
,,Dit nu' bhikkhoes, is de Eilele lVaarheid
verbonden
trei tfiden: het is de dorst, die tot herworden voert: die
zoekt;
is met lust en wrlangen; die nu hier, dan daar bevrediging
de ilotst naar zinnelijkheid, word'ingsilorst, ontwortlingsttr'onst"'

Hierworilt,onsdusmedegedeeldwataanhetWorden,watslechts
het vergankeliike kan voortbrengen, ten grondslag "lig1' nameliik

de Dorst; het is dreze Dorst die moet worden opgeheven; zoals ons

bevestigd wordt in

De D,erde Edele Ylaarheid, in vergeliiking met het
derde inzicht: hoe I)orst moet v€rdwijnen, hartstocht afwezig mmt
ziin, en moet ophouden:

,,Dit nu, bhikkhoes, is de Edele lVaarheid van het ophouden van
het lijden: het ophouden van deze Dorst door de algehele en restloze vernietiging van verlangens, deze opgeven, uitbannen, zich
ervan ontdoen en losmaken, en geen vat rneer geven."
Welke pogingen hiertoe

in het werk

gesteld kunnen worden,

toont ons

De Vierde Ed,ele Waarheid, in
vierde inzicht: hoe Nibbana bereikt wordt

vergelijking met het

:

,,Dit nu, bhikkhoes, is de Edele l[aarheiil van het pad dat voert
tot het ophouden van het lilden: het is het Edele Achtvoudige pad,
te wetenl Recht Inzicht, Recht Voornemen, Recht Spreken, Recht
Handelen, Rechte Br,oodwinning Recht Streven, Rechte Bezinning,
en Rechte Verinnerlijking,,,
Voor een uitgebrreidere uiteenzetrtng van da(gene wat met de
onderscheiden delen van dit pad bertoe.Itl wordt, zie men miin
werkje ,,De Zeven Sleutels yan de Boe,tldha-Dhamrna". Tevens is
hierover reeds zoveel geschreven, dat het hier niet nodig is, vgrder
op dit onderwerp in te gaan; zelfs het meest oppervlakkige werkje
over het Boeddhisme geeft nadere inlichtingen hierrorn1.1s L.1vijp
,
het tevens, voor de werkelijk belangstellend e, niet zo moeilijk is, orn
zelf uit te vinden wat bedoetd wordt met Recht Voornemen, Iiecht
Spreken, Recht Handelen, Rechte Broodwinning, enz. Deze delen
van het Pad behandelen de dagelijkse moraal van de volgeling van
de Boeddha-Dhamma. Men moet zich voornemen van goede wil en
goed,e gezindlrreid te zijn, terwfil men moet
spreken, handelen, en ziin
brtood verdienen op ecn wijze die niets en niemand kw,etst of benadeelt. Wat het Rechte Inzicht betreft, dit slaat op het kennin en
volhomen begrijpen van de Vier hierboven gurro".du Edele
lVaar_

het strcven
Rechte Streven wordt nailer omschreven als
goed,
edel, en
naar het doen opkornen van zulke geilachten, welke

hetlen.

Ilet

zouilen op'
bewijdend zfin, en het niet iloen opkomen, of indien zil
onedel' en
boos'
welke
gedachten
gekornen zffn, uitr'oeien, van ilie
zien der
het
niet bevrijdend zijn. De Rechte Bpzinning beiluiilt
' dingen, znals ze in werkelfikheid zijn, zonder ons te laten binden
leren zien
door eigen of anilerer vooroordeel, waardoor wij ze zullen
zullen
ernaar
begeerten
onze
en
als voorbijgaand en vergankeliikr
worden overwonnen.

.WaardeRechteVerinnerlijkinsbelangriikeris,zullenwijdeze

het Pad
afzonderlijk hieroniler vermelden' Men bedenke echter' dat
wil
bewandeld'
wortlen
gelr'eel
moet
achtdelig is, zoilat het in zijn
evenmin
zal
Eet
worden'
het met enig succes bewanileld kunnen
rnogeltk bl$ken attreen het Rechte Inzicht of de Rechte Verinner'
lijking te beoefenen, als het onmogelijk is alleen het grint van een
weg te bewandelen, en niet de aarde en het zand, die er zich tussen
bevinden.

De Boedilha ilan omschriift tle Recht'e Verinn'erliiking op de volgBnde wfrze:

,,En wat, bhikkh'oes, is de Reehte Yerinnerliiking?
Daar is, bhikkho,es, 'een bhikkhoe, die zich van zinnelijke ge'
noegens verre houdt, zich van onheilzarme tlingen verrre houilt' rede
beoefenentl, nadenkend in uit rust geboren zalige opgewelitheid'
Ileze ondergaat ile wiiiling van de eerste Jhana, die veroorzaakt '
wordt door afzontlering, en gekenmerkt wordt door vreugde en
geluk.
Voorts, na het be6indigen van bezinnen en overdenken, en vreugde
en geluk behoudende, bewerkt hij die innerlijke stilheid, die eenheid
van gemoed, die zalige opgewektheid, die vr{ is van bezinnen en
van overilenken, geboren uit concentratie. En hii ondergaat de
wiiiling lan de tweode Jhana, die een innerlijk evenwicht is, een
gedachteliike 66n-geheel'vorming, en teweeggebracht wordt door
verinnerlliking.
Voorts, in opgewekte rust verbliift hij geliiikmoeilig, inzichtsvol,
volkomen bewust, in zijn lichaam dat geluk ervarend waarvan de
voortreffelfrken zeggen: ,,Hfi die gelijkmoeilig en inzichtsvol is,
leeft gelukkig!" En hfi ,ondergaat de wijding van de derde Jhana.

Voorte, na het opgeven van vneugde en van liiden, na de vernietiging van aIIe vorige opgewektheid en bedroefdheid, bewetkt de
bhikkho€ de wiiding van de vierde Jhana, die vr[i is van l[iden, van
vreugde, gelijkmoedig, en volkomen van inzicht."

IIet zijn deze vier gedachtentrappen, die de Rechte Verinnerlilking
vormen, en die door m,iddel van overpeinzing mreditatie, kunnen
worden hereikt. Het denken verlreft zich trap voor trap, totdat
het tenslotte alles heeft losgelaten, volkomen vrijgemaakt is, en
het ware wezen il,er dingen in eigen innerliik kan aanschouwen. En
het is op deze vierde en hoogBte trap, waar de yogi het Atman waarnam, doch vanvaar de Boeddha h,et Uit-Eindelijk Nibbana binnenCirS. Itret is op deze gedachtetrap, dat het Volstrekte moet worden
ov€rwonnen.

.

Ilogere treden worden ons gegeyen in de tekst aan het begin van
dit hoofdstuk, doch ook die,uq,oeto;n uitlopen in een volkomen ovbr.
winning op d,e sferen van Noch Waarneming Noch Niet-lYaarnen
ming, waardoor de kiem van alle volgend zijn kan worden losgerukt
en uitgeroeid.

I{et bovenstaande heeft ons aangetoond, wat geweten zal moeten
worden, willen wij een aanvang kunnen maken met fuet opheffen van
het Niet-Weten. Doch hoe zal deze kennis ons kunnen helpen om
dat opheffen ook inderdaad tot stand te brengen, en daardoor ile
Dorst te doen ophouden? Want alleen in het doen ophouden van het
Niet-W,eten is het ophouden van de Dorst gelegen, en omgekeerd;
en waar de twee niet m,eer zfln, is ook het ene niet; daar is ook,
voor ulver hot ons betreft, het Volstrekte ni,et meer daar; daar
heeft het eeuwige Worden, van Ieven tot dood, van dood tot leven,
van Manvantara tot Pralaya, en van Pralaya tot Manvarrtara, opgehouden.

Het antwoord op deze vraag is : d,e Dorst moet in de eerste plaats
tot het inzicht gebracht worden, dat niets de moeite van het vasthouden waard is, zoals de Boeddha zegt in het 37ste Soetta van hBt
Majjhima Nikaya:
,rflaar is in een bhikkhoe het licht opgegaan: ,,Niets is waard dat
wordt!" Is dit licht: ,,Niets is waard dat het

het vastgehouden
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vastgehouilen woralt", in een bhikkhoe opg€gaan' zo beproeft hii
nauwkeurig ieiler ding, en wanneer hij het h'eeft beproefil, zo 'iloorziet hff het; en lrann€er hii het heeft iloorzien, en hij ondervindt
daarbij enige aandoening, hetzli een aangenam'e of een onaangenarne
of een noch aangenam,e noch onaangen atue' zo bliift hii stilstaan bij
deze aantloening in het inzicht in de wet der vergankelijkheid; ffi
bepaalt zich bij het inzicht in het ophouden der lusten; hii bepaalt
zich bij het inzicht in het ophouden, bii het inzicht in het ontzeggen'
Zo verblijvend lrccht hii aan niets in d'e wereld; niet hechtend'
wankelt hii ni,et; niet wankelend komt hij uit zichzelf tot volkomen
uitdoving; dan weet hii: ,,Overw'onnen is Eeboorte; het heilige
I,even is geleefd; dat wat te doen was, is geilaan; il'eze werelil is

niet meer!" Op deze wijze is, in het kort gezegd, een bhik'khoe door
overwinning van de Dorst .geheel verlost, volkomen tot rust gekomen.
geheel verzekerd, geheel geheiligd, geheel volkomen, Hoogste van
Goden en mensen!"
Doch laat hii, die zich op deze wijze oefent, zich in acht nemen,
want hoe hoger men stljgt, des te dieper zal men vallen, indien dit
stijgen niet plaats vindt op de juiste wiize. Zoals wij reeds zagen'
was de yogi van IndiE 'er ook in geslaagd, zich los te maken, zich te
onthechten van alles wat hem bond aan het aardse en'daarna kwam
hii te staan tegenover datgene wat hem toeleek ,,het wonilerilingf'
te zijn, het Atman, datgene waartloor hii deel uitmaakte van het
AI-Ene, van ilatgene wat het Opperste Brahman was, waarheen hij
wenste te gaan, waNreer zijn aardse l'even voorbfi gegaan was'
Om <lit te voorkomen, legde de Boeildha de nadruk op het feit'
dat er geen blijvend, onveranderlfk Zelf is, waarmede Hfi niet be'
doelite, dat, zolang er nog Niet-Weten was, geen Zelf bestaat, doch
dat dit Zelf slechts het gevolg was van het Niet-Weten' en opgeheven zou kunnen worden, zodra ile bestaansvoorwaarde ervan opgeheven was. In het Mahanidana Soetta van het Digha Nikaya
tracht IIij aan te tonen, tijilens een gesprek met Ananda' dat het
Zelf slechts het resultaat is van allerlei verkoerde denkwljzen" die
de mensen geneigd zijn te koesteren. Hlj onderscheidt daar drie
verschillende dwalingen, die Hij weergeeft als volgt:
(1) Aandoenins is het ZeIf;
(2) Aandoening is niet ltet 7*lf; hr;t Zelf. heeft geen aandoening.
(3) Noch is aandoening het Zelf, noch heeft het Zelf geen aanEA

doening. Het Zelf heeft aandoening, heeft in ieder geval het
vermogen tot aandoening,
I)+ e€rste stelling: Aandoening is het Zelf, bestriidt Eii met te
. vragen, ryelke soort van aaniloening dan toch wel feitelljk als het
Zelf behoort te worden gezien, onaangenam€, aangename, of onvet-

schilIige. Zeggen

wij: de aangenam,e

aand,oening

is het Zelf, tlaq
ls, zouden wii

,wanneer de aangename aanitroening voorbfjgegaan

Zelf zijn; het Zelf zor ilan voorbffgegaan zijn. Alle aantloe.
ningen ziin voorbijgaand, dus het Zelf, dat wij op aaniloening
.hebben gebaseerd, is evengoed vergankelijk.
De tweede stelling: Aandoening is niet het Zelf; het Zelf heeft
geen aandoening, is die der hedendaagse Threosofen en esoteristen,
Zii beweren, evenals de Hindoese yogi, dat h.et Zelf onder geen aan
doeninEen of woorilen te vatten is, dat het eeuwig hetzelftle is, on'
bewogen, alt[jil in rust, dat het geen Y€rrnogen tot aaniloening bezit
dat het door niets wordt geraakt of aangedaan. Het is lrct onbe'
rtoerde, het onverandBrliike, het onvergankeliike. Deze mening wordt
door de Boeildha bestreden met te zeggen, dat, indien er een dergeliik Zelf zou wezen, hoe zou men daar kennis van kunnen nemen?
Indien het Zelf, indien datgene wat zich stelt, geen aandoening zou
ondervinden, en geen vermogen tot aandoening hebben zou, dan zou
er nimmer gezegd kunnen worden: Ik ben. Ileze gedachte verder
uitgewerkt, komt tevens in te houilen, ilat, indien het Zelf geen aan.
doening kan onderrinden, indien het onveranderlijk, onaantloenbaar
is, het nimrner de ervaring kan optloen tiiilens de lange moeitevolle
tocht door de Samsara, die Theosofen en andere esoteristen beweren, dat het moet opdoen. Zonder enige aanitroening zou er nimmet
een ,,zich stellen" als enig Zelf kunnen zijn, en tweedens mu door
. dat Zelf geen enkele ervaring kunnen wortlen opgedaarl waarmealg
de theorie van hen, die zulks leren, te ene tmale valt.
De derde stelling: ,,Aandoening is niet het Zelf, en ook is het
niet altijd zondor aandoening; het heeft het vermog€n tot aandm'ning", worilt door de Boedilha bestreden met dezelfde uiteenzetting
als waarmede H[j ile tweede stelling bestrijdt. Als het ZeIf wel aandoening kan hebben, doch deze niet heeft, dan is er opnieuw geen
stellen van zichz,elf, en als zodanig geen Zelf. Tevens mu dan het
Zelf ophouden, indien er in het geheel geen aaniloeningen zouden
.zijn, fierwilil, indien die aandoeni4gen er wel zouden ziin, het zou
z,onder
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geborer worden en v€rgaan, tegelilk met deze zelfile aandoeningen,
aangezien zonder aandoening het niet kan zijn. De conclusie die uit
dreze

drie uitenzettingen te treliken is, is, 'dat er g€err Zelf ln uit-

houtlen willen, ook

in

rle Bevriiding. Heeft het dan nooit hun aan'

dacht getr,okken, dat de Boedilha herhaaldeliik erop wijst' dat in
nama-roepa geen Zelf te vintlen is, terwfil Hli toch, in Ziin leringen'
het individu beschriift als nama-roepa, en als niets meer? Het
g€wone argument hiertegen is, dat intlerdaad de Boeddha wenste
aan te tonen,.dat het Zelf niet in Narna-roepa gelegen was, doch dat
IIii nimrner loochende dat het i'ets anders was. Maar een d'ergelilk
aantonen zou geheel overboilig geweest zijn! Was er ten tiide van
.de Booddha 66n enkel vergevorilertl yogi, die geloofde dat het Zelf
gelegen'was in nama-r'oepa? Men wist wel beter; ietlet Brahmaan'
die ook maar enigszins do techniek van mediteren meester was'
hieltl een dergelijke oppervlakkige rnening 'er niet meer op na'
Yolgcns de gangbare opvattingen was het Zelf iets geheel andets'
Het was de Alziener, de Alhoorder, de eigenlijke Mens van binnen'
'Toch legt de Boeildha telkens en telkens weer de nadruk enop' dat
het Zelf niet ilit is, en niet dat; dat de gedachten over het Zelf
het resultaat zijn van verkeerde begrippen ten aanzien van Yer'
schillenile punten, iloor H'em naar voren gebracht' Waatom? Is lder
een andere oplossing mogelijk, tlan deze: dat Hfr indertlaail niet het
bestaan van dat Zelf ontkende, tloch er tevens op wijzen wilde, dat
het een hinderpaal \Yas voor de Volkomen Bevriiding voor de Uit'
'eindelijke Bereiking? lMat bedoelde H[ anders rnet het Niet'
-Weten? De antlere scholen van denken kenden de verschillenile
theori,e6n over het ,,Avitlya", het Niet-Weten, ook! Indien Hfr slech'ts
hetzelfde wenste te herhalen als zij, waarrom dan die grote strijil
naar de Verlichting? Waar'om dan al die inspanning? Waarom dan
het besluit om eerd,er lichaam en beenderen te doen verrotten, het
tloeil te docn opdrogen, dan van onder de boom op te staan alvorens
de Volkomen Verlichting te hebben verworven? Indien Hij dezelfdB
theoriedn als die, welke ontvouwd worden in de Oepanishads, wilde
tregrijpen, en niets anders, was dan aI die inspanning wel noodzakelijk geweest?
De enige oplossing voor aI deze vragen is, dat Hij niet tevreden
,rl^ i- Ld+

ademen, tot in aller eeuwen eeuwigheid door! Dit voldeed IIem niet,
en in de Verliehtingsnacht ontdekte Hij de ware aard van dat,,wonderding" van het Zelf, en verbrak daardoor de lljdensketen, waarvar
Niet-Weten de eerste schakel was. IIij ruimde het Niet-Weten uit d,e

weg, en hiermede ruimde Hij tegelijkertijd het Atman op, en het
Brahman, en het Opperste Brahman, en het Volstrekte, en ,,de Grotre
Adem" teyens. Hierdoor vernietigde Hij ,,de Kiem in de Wortel',,
voor zo\ier deze Hem betrof; Hff maakte een eind aan de replica, die
Hff reeds in dat Volstrekte voor een volgend Manvantara gemaakt
had. Hij roeide rlie verschrikkelijke dubbelganger uit, brak met datgene wat het Ahsolute nog voor llem in petto had gedurende het
Manvantara van heden, en werd daardoor bevrljd. IIij was bevrijd
van het Absolute, van het Universele, en een grotere Bevrijding is
niet denkbaar. ,Mijn Bevrijding is onwankelbaar!,' Inderdaad,
iemand die zo bevrijd is, ,,weet dat hij bevrijd is!,,
Wat is dus de Y[eg ter Ontkoming, door de Boeddha getoond?
Deze: het bewandelen van het Edele Achtvoudige pad, waardoor
het beoefenen van Inzicht, in hoogste instantie verkregen door het
bewerken der Jhana's, bevorderd wordt. Deze Jhana's deze.diepste
en hoogste en innerlijkste overpeinzingen, zijn het gloriepunt van
het Pad doch kunnen niet worden bewerkstelligd, indien ook de
and,ere delen van het Pad niet begaan worden. De Boeddha-Dhamma
schenkt inzicht en wijst op de noodzakelijkheid van h,et Ieven in
overeenstemming met dat Inzicht. Volgens des Boeddha's eigen
woorden: ,revenals men m,et de ene hand de andere hand wast, met
de ene voet de andere voet wast; zo ook reinigt zich het weten
in de tucht: zo ook rreinigt zich de tuoht in het weten. Voor zover het
weten strekt, strekt de tucht; voor zover de tucht strekt, strekt
het weten. I{em die het weten beoefent, past de tucht; hem die de
tucht beoefent, past lret weten. En weten en tucht zijn het beste in
de weneld" (4de Soetta van het Digha Nikaya).
Voorts: het kennen der Vier Edele Waarheden, in volkomenheid.
Het doorzien van het Lflden, van de oorsprong daarvan, van het
ophouden daarvan, en van hetzelfde Pad, hierboven genoemd. De
oorsprong en het ophouden van het L[iden zijn gelegen in de l)orst,
in stand gehouden door het Niret-Weten.
Ten laatste: het weten wat het ZeIf is; dat het, evenals al het
andere, slechts in stand gehouden wordt door Niet-Weten en Dorst;
oi

Volstrekte Zfn'
itat het inilerdaad 66n is met het Absolute' met het
anilers is dan
niets
doch dat ditzelfde Volstrektp Ziin eveneens
houdend'
I)orst en Niet-Weten, elkander over en lYeer op de been
op; door
Dan, door Dorst te tloen ophouilen, houdt het Ni€t'lYeten
wiize
het Niet-Weten te verlichten, houdt de Dorst op' Op deze
en is
ophouden'
volkomen
een
brengen wii het Absolute voor ons tot
Volhomen Bevrij ding verkregen.
Wortlt dit laatste niet ten volle begrepen, dan zal indertlaail uitblussing kunnen worden vetkregen, doch niet ,,de geen r€gten nalatendB wiize van uitiloving", welke door de Baeitdha bii Ziin dood
Soetta'
bereikt wertl, volgens de woorden van het Mahaparinibbana
Man'
dit
Het enig resultaat zal ziint uitblussing voor ile rest van
yantara, en hernieuwd onLstaan bij tle aanvang van ile volgende
wereliltijdkring.
Dit was de Bliitle Booilschap, door tle Boeildha gebracht' In het
Angoettara Nikaya horen wii Hem z'eg1etri ,,IJilel zijn de woorden
hun
van antlere asceten!"Want hun bevrijding, de ontkoming ilie in
leer besloten lag, ging nlet veriler alen tot een tiideliike uitdoving'
tot ecn Pralaya, om straks ile wezens weer opnieuw tot bestaan te
straks
doen kiomen. Vernietiging preilikte Hii niet, want die wordt
gestanil
vanzelf door het intreden van het wereldpralaya wel tot
bracht. Wat Hii Ieerde, was het OPHOUDEN'
Doot in hoogste aanschouwing ons Zelf te zien (welke hoogstc
aarschouwing slechts tot stand gebracht zal kunnen worden 'door
het bewandelen van het Edele Achtvoudige Pad; hi'erop kan nimmer
genoeg ile nailruk gelegd worilen!); het te kennen voor wat het in
werkeliikheid is, en daardoor, zoals ,,men aan het voetspoor de rer'
blijfplaats van het runtl kent", de natuur van het Absolute te
kennen; er dan en daar mede af te rekenen, geheel en al; dat is de
BBvriitling van de Boeatdha. Opheffen van ile Dorst, opheffen van
het Niet-Weten; het eerste in aanvang betracht iloor het bewarr'
ilelen van het Pad' het tweede bewerkt in diepste en innerliikste
aanschouwing; dit brengt teweeg het ophouden van het Mahaparabrahman voor zoYer het ons betreft, aangezien dit niets anders dan
Dorst tot Weten is.
Dat dit in onszelf gedaan kan en moet u"orden, leerde de Boeddha
ons, in de woorden waarmrede wii het vorige hoofdstuk besloten:

,,1k verklaar, dat er geen einde kan gemaakt worden aan het
lijden, zonder der wereld einde te hebben bereikt. Neen, in ditzelftle
ding hier, wat slechts een vadem groot is, tezamen met dPszelfs
waarnemingen en gedachten, verklaar ik dat de wer,eld is, en de
{rcrsprong der wereld, en het tot een einde brengen der werdld, en
even€ens de practijk, waardoor de werelil tot een eind gebracht kan
worden

!"

Is dit duitleliik? Er kan geen einde gemaakt worden aan het
li$ilen, voor'dat eerst het einde der wereld beneikt is' Wat is dit einde
der wereld? T,och zeker het Volstrekte, het Absolute, de Ene Grote
-Werkelijkheid,
het Ain-soph det Kabbalisten ! Doch zowel de weteld,

besloten in ditzelfde
groot,
slechts zes voet lang (zoals
Iiehaam, slechts een vadem
sommige vertalen). I{oe kan dat? Door het Atman, wat de yogi in
diepste meditatie kende als de wereld, en als de aanvang en het
einde der wereld. Doch in en door dat Atman rnoest niet in ilie oorsprong, in het Brahman, worden opgegaan, maar daar moest dat
Brahman, moest de wereld, en daardoor het lijden, tot een volkomen
eind gebracht w,orden. De pract[ik waardoor zulks plaatsvinden kon,
was in datzelfde lichaam aanwezig, door het bewandelen van het
door ftrem gegeven Edele Achtvoudige Pad, en door het Luicht, wat
door Zijn Dharnma kon worden verkregen. Een opgaan in enig Universeel Bewustzijn was geen bevriiding; en ook niet een opgaan in
het Yolstrekt Absolute; het was slechts een vervroegd Pralaya, en
verder niets. Waar dat Volstrekte alles is in potentie, doet de werkeliik Volkomen Bwriide potentie ophouden; en door het doen ophouden van Dorst en Niet-Wet'en roeit hij het Absolute uit.
,,Bevrijd zijnde, weet hii dat hij bevrijd is ! Hij weet, .ilat hergebooite is uitgeput; dat het heilige leven geleefd is; dat datgene
wat te doen was, gedaan is; dat deze wereld niet m,eer is!"
,,Dat ddz.e weneld niet m,e€r is." Zij is niret in Pralaya ge,gaan, doch
heeft inderdaatl opgehouden, voor zover het de Verlichte betreft.
Geen volgend Manvantara houdt voor l{em enige bedreiging inNu krijgt ook d,e uitdnukking: ,,dat wat te 'doen was, is g€daan!"
inderdaad zin. Wat was er te doen? T,och z,eker datgene waartoe de
Dorst was, waartoe hij Dorst was! En waartoe was hij Ilorst? Hf
was Dorst tot Weten ! Nu IS er weten; de dorst heeft volledige vol-

als haar oorsprong, als haar eind, liggen

oa

iloening gekregen. Doch geleste dorst ie geen dorst meer; 'volilane
wil is geen wil meer. De Dorst is opgehouden, want datgene wat te
doen was, is gedaan.
Is er grroter voldoening denkbaar? Is er grotere vrijheid, zelfs nog
tiidens dit leven, denkbaar? Yolkomen Bevriiiling te genieten' door
Volkomen Verlichting?
Nu zou men wellicht kunnen vragen: kunt ge ons niet enkele eenvouitige vingerwijzingen geYen' voor het eerste begilr, waatdoor wii

aan onze eigen Bevrijding zouden kunnen werken' Voor hen, die
zulks zouden vragen' het volgende:
'Wanneer men zich in ernst zet tot het bewandelen van het Edele
Achtvouilige Pad, in al zijn delen, zal men alras tot de overtuiging
komen, tlat dit Pad juist van ons vraagt te handelen op de manier,
die wij niet aangenaam vinden, en die wii, volgens de gewone gang
van zaken, ook nimmer zouden hebben toegepast. Om een voorbeeld
te noemen: volgens de woorden van de Boeddha bestaat het Rechte
Spreken uit het volgende: ,,H,et verm[iden varr onware woorden, het
vermijden van laster en kwaadspreken, het vermijden van ruwe taal,
het verm{den van ijdel gezwets. Dit, bhikkhoes, worilt het Bechte
Spreken genoemd." Elders wordt dit nog uitvoeriger besproken,
wanneer er gezegd wortlt: ,,Het spreken vau onwaarheid heeft hii
opgegeven; hij onthoudt zich van het spreken van onwaarheid; hij
is een waarheidssproker de waarheid van ganset harte toeg'eilaan'
oprecht, betrrouwbaar, geen bedrieger der mensen' En dit geldt hen
a.ls tucht."
Laat men eens trachten in deze werelil inderdaatl ,,een waarheids'
spreket'' te z$n. W'at deze wereld als zodanig betneft, men liagt'
het liegt, alles liegt, Er is voor absolute, volkomen waarheid, zonder
enige schijn van tw[ifel, zonder enige verkeerde indruk willens en
wetens te vestigen, geen plaats. Veronderstel: men heeft iets ge'
lezen in een der daghladen, wat men aan een ander wil voortvertellen. Doch men weet, hoe vaak @uranten zich vergissen, en is dus
niet geheel zeker van datgene wat men vertellen wil; is het in dit
geval niet beter te zwijgen? Men wenst te adverteren voor een of
ander artikel; hoe zal men dit doen, zonder zich schuldig te maken
aan ook maar de geringste overilrijving? Men wil aan iemand de
bijzondere eigenschappen vertellen van iets, wat men geadverteerd
gezien heeft, doch wat men zelf niet geproboerd heeft; hoe kan men

of men de waarheid spreekt? Een kind zal moeiliik te beantwoorden wagen stellen; hoe te antwoorden in volkomen overeen
stemming met de waarheid, en toch het denkvermoEen van het kind
niet vergiftigen met dingen dio het nog niet behoeft te weten, en
die het zelfs schade zouden kunnen toebrengen? En zo zou men
weten

kunnen doorgaan,
. Doch leeft men inderdaad, niet alleen ten aanzien van dit deel
van het Pad, doch rook met betrekking tot alle anderc, z6 nauwkeurig
en bezonnen, dan zal men ras hemerken, dat men zijn zekerheid omtrent eigen standpunt begint te verli,ezen. IIet leven begint andere
waarden te tonen, waarvan wij vroeger het bestaan niet vermoedden,
€n waar wij geheel vreemd tegenover kornen te staan, Doch wat wil
dit zeggen? Dat wij gebroken hebben met de zelfgemaakte sleur;
dat wij niet meer gaan in hetzelfde spoor, wat wij tijdens ecn vorig
Manvantara voor onszelf hebben gereed gemaakt. Er is een aan..
vang Sem.aakt met de Bevrljding.
Tevens, neemt men zich voor, mn binnen de grierrzen

voorges chreven doOr het Edele Achtvoudige
P a d, spontaan en zonder aarzelen te handelen, zonder acht te

slaan op conventie en traditie, zonder zich te laten binden door
ei gen of anderer voor.oord,elen, ook darl. zal men langzam,erhand beginnen te merken, dat een geheel nieuwe, een vrfe soort,
van handeling ontstaat, €en soort van handeling die volkomen is,
die AF is in zichzelf, die geen sporen, geen spijt opwekkende herirulering, geen nabetrachtingen nalaat. Doch ik herhaal: b i n n e n

de grenzen voorgeschreven door het E dele
Achtvoudige Pad. Ons trachten naar de Benfrding mag
nimmer een excuus worden voor het miskenncn en beperken van
ander]er rechten vq)r een imrnor.eel gedr4g, voor een last
en geyaar voor onze omgeving rrorden. Doch [randelt men
op de aldus aangege!-en wijze, dan zal men ,bemerken,
dat men zich inderdaad bevrijdt; tevens, alle bewsding
van conventie en traditie, alie losmaking van vooroordeel
is reeds een bevrijding van het fatale Absolute, aangezien dit ook
de grote bewaarplaats van oonventie en traditie is; van conventies
en traditi,es door onszelf geschapen, en van Manvantara tot Malvantara opni,euw ,rgeopenbaard,' en naar voren gebracht. Door ons
te bevrijden yan onze eigen vooroordelcn, bevrijtlen wij ons van

ztiver h€t ors aan'
orxze eigen sehepping; en in het Absolutr, voor
sehepping' Zii' die
eigen
onze
gaat, bevinrlt zich niets and:ers dan

goddelijke lnzettingen ziiq vergissen zich
is
rdet. Immers, alle ,overlevering, alle vooroorrdeel' alle conventig
God'
.afkomstig uit ilatzelf ile Goililelijke Abeolut€, de Allerhoogste
prbii
heirt, Die men zich ilromen kan. Maar men moet niet vergeten
te zeggen, dat wij zelf het zljn, ilie al zulke tradities en conventies
in die Goilheiit geschapen hebben, ttdens ons bestaan in ile vorige
Manvantara, terwiil wij nu bezig zijn ilezelfde vootoordelen in die
Goilheiil op te stapel€n voor de volgende wereldtijdkring' Ook op
en
deze wijze maakt ale noens zich zi.jn goil ,,naar zfin eigen beeltl
die
schepping
nieuwe
gelijkenid', wat tengevolge heeft, dat bii 'de
god ,,de mens naar Ziin beeld en geliikenis maakt"' Zlals 'de mens
is, zo is zfin goil, en omgekeerd. Men zou kunnen zegg€n: ,zeg mfi
hoe, wie en wat uw god is, en ik zal u zeggen wie sii ziitl" Doeh
heeft men ooit itre werkelijke zin van de woorden van Genesis: ,,Goil
schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis"' tenvolle begreptn? Ik
geloof van niet' Wd zffn geschapen in overeenst'emming met het
beeld wat wij zelf tot stand gebraeht hebben in het Vo'lstrelrte; wff
zffn db nauwkeurige weergaYe daarvan' En ilie dubbelganger'
.door ons vervaartligd in het vorige Manvantara, is zowel onze Goil
als onze Duivel, zowel onze Brahma als onze Mara' En, willen wii
de volkomen Bevrijiling v€rwerYen dan zal het zaak zijn aan beiden
te ontkomen. Maar in deze zirq en in deze zin alleen, zijn wfj onze
eigen God, €n onze.eigen Duivel, aangezien wij onszelf tot etand
gebracht hebben in het Volstrekte, in de Algemene C'mmische Potenti,e, en dagelijks voortgaan met dit tot stand brengen, door Ilorst
en Niet-Weten'
Bevrljiling bestaat in het ons niret rneer vasttreggen, noch in het
hier, nooh in het hiernamaals; z bestaat in het geen ',heiliee huisjes" meer hebben, noch deze v(x)r ons in orde maken, zo min hier
als in het hiernamaals. Aan een vrfjheid, die zich hier losgomaakt
heeft, doch zich in het Absolute heeft verankerd, hebben wii niets
zoals in het voorgaande dui'de'lijk' naar ik mecn t'e mogen aannemen'
werril aangetoond. I{et enige, wat daarmede te bereiken is, is een
verrroegtl Pralaya, met het onvermiideliik daarop volgend ni'euwe
Manvantara.
Het Absolute is niret ongeschapen; het is geschapen door ons;

i"*"""o, dat trailities

het is det onoltsprongen, doch het ls ontsprongen &or ons. Ook
is het niet ongevormd, want *ii hebben het gevormd, en gaan dage.
liiks voort zulks t€ doen. IIet kan gekenil worden aan het reeultaat I
een liidenswereld, een oseaan yan bloed en van tranen.
Ophouden, ophouden !

,,Eet is, bhikkhoes, het ig dat noch aarde, noch woter, noch hltte,
noch lucht, noch oneindigheid va ruimte, noeh oneindighcid van
bewustzijrq noch niets, noch waarneming, noch niet-waarneming
noch geboorte, noch dood bestaan. Geen vastheid is er, geen vooruitgan& geen grondslag; het is het Einde des Lifdens.
Het is moeiliik te doorzien hoe de dingen werkelijk zijn; de werkelffieid wordt niet gemakkelfiker doorschouwd. Door hem die
weet, wordt de dorrst beheerst; voor degene die het Rechte Inzicht
v€rwore€n heeft, ziin alle dingen niets"
Het is, bhikkhoes, ongeboren, onontsprongen, ongeschapen, ongevormd I ware het niet ongeboren, onontsprongen, ongeschapen, ongevormd, bhikkhoes, dan zou er g€en ontkomen zijn aan het geborene,
ontsprongene, geschapene, gevormde.
Doch het is, bhikkhoes, ongeboren, onontsprongen,- ongeschapen,
ongevornrd; daarcm is er ontkomen aan het geborene, ontsprongene,
geschapene, gevormde.
- Daar waar hechten is, daar is wankelenl w&ar geen hechten is,
ilaar is geen wankelen. Waar geen wankelen is, daar is rust; waar

rust is, daar is de dorst niet; waar de dorst niet is, daar is geen
kornen en gaan, daar is geen geboorte en dood. Waar geen geboorte
en dood zijrl daar is noch deze wereld noch gene wereld, noch beide.
Het is het Einde des Lijdens !"

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAIIATO SAMMASAM.
BOEDDHASSA
Er,e zfi Hern, de Verhevene, dre Vererenswaardige, de Volkomen
Ontwaakte.
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ENKELE AANTEKENINGEN
Hiermpde wordt in Boeildhistische terminologie
bedoeld' Boepa is ile stoffebestaande uit (1) aansubject,
lilke vorm, het object; nama het
(2)
doening der verschillende zintuigen door de buitenwereld;
(3)
onderscheiding,
waarnem,ing van datgene wat ons aanaloet;
waardoor wij het waargenomen object'onitrerscheiden van het

Nama-ro

epa

het leventle wezen in zfin geheel

andere' zodat wij het kennen als d6t en niet als iets anderg;
(4) het bewustworden van dit gehele proees, inclusief van
datgene wat ons oorspr'onkelijk aangedaan heeft'
Volgens de Boedtlha-Dhamma gaat het levende wezen geheel
op in deze functies, en is niets anders tlan deze viif' IIet is
dit nama-roepa, wat bedoeld wordt rnet ,,ile viif khandha's"
(Sanskriet ,,skanttha" ), of ,,viif gr'oepen van hechten" of
,,griipen", aangezien hiermede het levende wezen zich hecht
aan de buitenwer,eld, die buitenwerclil srijpt.
Mcn heeft vaak gezegd, rlat rdeze analyse van het levende
wezen vrii vaag is, doch men moet niet uit het oog verliezen,
dat de Boeddha-Dhamma geen wetenschappelijke analyse van
het levende wezen wenst te geven, doch het slechts wenst.
' te tonen op een zoilanige wijze, als voor hen, die de Bevrijdtng
wensen, doeltreffend zal ztjn
Manvantara - Sanskri,et, eigenlfik ,,Manoe-antara"r het tiid'
perk 'dat verloopt tussen het optreden van twee Manoe's, of
were,ldwetgevers. In meer algemene zin, waarin het ook in
dit werkje gebruikt is, staat het woord voor ,,wereldtijdperk",
de periode van geopenbaard bestaan. In de Oud-Indische w[isbegeertg zowel als in de werken van de modprne Thoosofie,
heeft het in de meeste gevallen deze betekenis. De gedachte

is, dat het Volstrekte met tussenpozen van niet minder dan
311,040,000,000,000 jaren het ganse heelal ,,uitademt" en,,inademt". IIoe rnren aan dit cijfer homt, zal duidelijk worden
indien men il,e gegevens bestudeert hier,omtrent gegeven in
da,

het Manoe Smriti (Wetboek van Manoe), Tevens ziin atle b$zonderheden hieromtrent te vinden in De Geheime leer van
II. P. Blavatsky, terwijl de Leden der The,osofische Vereniglng
overal gaarne bereiil zijn,nadere inlichtingen te deze aanzien
te verstrekken.
Pral aya Tiidperk dat verloopt tuss€n twee Manvantara's, en
even lang van duur als een Manvautara. Gedurende Pralaya
,. treedt een Volkomen rust in, waarin ,,Niets [s'f, aangezien het
al is opgelost in het Absolute, de Allerhoogste Giod,heid, het
Parabrahman der Vgdantijnen, de Ene tVerkelijkheid, ook w€I
door de Indiirs aangeduid met ,,SAT,, datgene waarvan Hegel
zegt dat het zowel Yoletrekt Zijn als Niet-Zijn is,

IIet zal de oplettende lezer wellicht opgevallen zijn, dat ik het
woord ,,Manvantara" nu eens als rnannelijk, en dan weer eens als
onzijdig gebruikte. Indien dit sl,ordig staat, mag ik wellicht mij verontschuldigen door te zeggen, dat het niet wel mogelijk is, te weten
welk geslacht een Pali of Sanskriet-woord in hct Nederlands toekomt. Door sommigen (o.a. door fouis A. Biihler) wordt ,,Sangha',
mannelijk genom€n, door anderen als vrouwelijk. ,,Dhamma,, vinrlt
men zowel vrourrelijk als onzijdig gebruikt. Ik hoop echter van
harte, dat mijn willekeurigheid niemand bij het lezen zal hebben
gehinderd. Ik gaf, tijdens het schrijven, het woord ,,Manvantara',
dat geslacht, waarmede het, tiidens het werk, in mijn denken opkwam, en kon, aangezien er niets gezegd kan worden omtrent enig
,rge u€" van het woorrd, er geen consequentie in zien, naderhand ver.
anderingen aan te brengen.
De Schrijrrer
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IN BEWERKING:
DE BOEDDHA DER SCHRIFTEN. Standaardwer\ bevattentle allea
omtrent leven, persoonliikheiil, pred.iking en dood van de Boeddha
groot aantal
Glotama, volgens de Boeitdhistische Canon, alsmede een
leerredenen, welke nog nimmer in het Nederlanils vertaald ziin'
Eet belangriikste en meest complete werk over de Boeddha, ooit in
onze taal verscihenen, en geput uit de oorspmntelijke bronnen
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