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HOOFDSTUK XV
DE WERKELIJKHEID EN INTEGRALE KENNIS
VAN Onwetendheid wordt gezegd, dat het de oorzaak is van valsheid en

kwaad en al het lijden, die het leven verbitteren van het normale menselijke
wezen op deze aarde; zij zijn gecreëerd door ons onwetende egocentrische
denkvermogen en zijn reacties. In het voorgaande hoofdstuk zijn we ingegaan
op de oorsprong, natuur en de mate van deze onwetendheid.
De verschijning van een zelf-affirmerend ego, dat omgeven is door een
dubbele muur van pragmatische onwetendheid, is een noodzakelijk hoofdstuk
in dit gigantische Lila van Zelf-verhulling en Zelf-ontdekking van de Heer. Deze
onwetendheid sluit ons niet alleen uit van de kennis van ons eigen innerlijke en
grotere wezen, van de uitgestrektheid van de occulte delen achter de
oppervlakte, maar ook van de waarheid en de werkelijke natuur van de wereld,
die we om ons heen zien. Maar deze onwetendheid is geen negatie van kennis,
--- het is een beperking van bewustzijn en kennis, die gesluierd blijft achter ons
normale bewustzijn. Het is noodzakelijk om voort te gaan van deze
onwetendheid naar Kennis, van het besef van verdeling en onderscheid, dat
het kenmerk is van ons oppervlaktedenkvermogen naar integrale zelfrealisatie,
dat is te zeggen, naar de kennis van de integrale Waarheid. Deze Integrale
Waarheid is er al gesluierd achter ons oppervlaktebewustzijn, we moeten
ernaar ontwaken door de dubbele muur van de Onwetendheid op te lossen.
Het is niets niet-bestaand, dat verkregen moet worden van buitenaf.
Er is al in het laatste hoofdstuk verklaard, dat er drie stadia zijn van een
Integrale Zelf- realisatie, namelijk, om eerst onze eigen ware ziel of Psychisch
Wezen te ontdekken en te komen tot een bewuste relatie ermee, ten tweede
om het Essentiele Zelf te kennen, het Goddelijke Wezen, als het Zelf van alle
wezens en aldus onszelf te universaliseren door de bindingen te verbreken
van onze nauwe individualiteit, en tenslotte het Goddelijke te kennen in Zijn
integraliteit. De Allerhoogste Brahman te kennen in Zijn transcendente
evenwicht als de basis en ondersteuning van alles, dat geworden is, als de
Heer en meester van de schepping en ook als de Goddelijke Meester en Gids,
die gezeten is binnen het hart van ieder menselijk wezen, waarvan het
Psychische Wezen alleen een vonk is en een eeuwig deel, zou de Integrale
Kennis zijn. Het licht van deze Integrale Kennis van de verschillende
evenwichten zal het laatste overblijfsel verdrijven van de Onwetendheid en
verdeling uit elke hoek van het menselijke bewustzijn en de menselijke wil
bevrijden van de heerschappij van vitale standaarden. Een integraal Spiritueel
bewustzijn vindt de Waarheid midden tussen de oneindige complexiteiten van
de schepping: “zijn visie ontdekt de manifestatie van de Ene in de Velen, de
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identiteit van het Oneindige in de ongelijkheid van eindige dingen, de
aanwezigheid van de Tijdloze Eeuwigheid in de eeuwige Tijd”.1
Het is echter mogelijk om alleen te concentreren op een aspect van de
Allerhoogste Werkelijkheid en de Waarheid te affirmeren van een kenmerkloos
Brahman en de waarheid te ontkennen van het Individu en de Kosmos.
Volgend de Illusionist Adwaitabad, bijvoorbeeld, wordt van een onbepaalde en
onbepaalbare Brahman gezegd, dat Hij de Enkele Werkelijkheid is; zelfs het
gemodificeerde Monisme van Shankar komt niet overeen met enige blijvende
werkelijkheid van het individu of de kosmos; hij staat een soort van
“onwerkelijke werkelijkheid” of pragmatische werkelijkheid toe voor het individu
en de kosmos; zij zijn werkelijk, volgens hem, zolang als we zwerven in
onwetendheid, maar met de dageraad van Brahmajnana wordt alles
onwerkelijk en alleen Brahman valt op als de Enkele Werkelijkheid. Maar deze
absolutistische kijk op de Werkelijkheid drukt niet de hele werkelijkheid uit van
het Bestaan en in het geïnspireerde geschrift van de oude Vedanta is een
absolute en opperste Transcendentie geaffirmeerd om de basis en
ondersteuning te zijn van alles, dat geworden is; deze schepping is een
manifestatie van een of andere waarheid van de Goddelijke transcendentie, de
Allerhoogste Brahman, en daarom is het zo werkelijk als Brahman werkelijk is.
De werkelijkheid is geaffirmeerd in haar integraliteit in een uitgebreide
affirmatie en niet in een allerhoogste negatie. Het Absolute is geaffirmeerd als
de bron en inspiratie en geen negatie van alle relativiteiten. We kunnen de
integrale Waarheid niet verkrijgen door een allerhoogste affirmatie, noch door
een allerhoogste negatie: “door zowel een allerhoogste affirmatie als een
allerhoogste negatie kunnen we het Absolute bereiken.”2
De Ene is de Velen geworden, dat is te zeggen, de capaciteit om Velen te
worden is uitgeworpen voor manifestatie uit de eindeloze capaciteiten of
potenties van de Ene of de Absolute; bovendien zou er een manifestatie
geweest kunnen zijn van enige andere Waarheid van het Absolute, in plaats
van de Velen, of er zou helemaal geen manifestatie geweest kunnen zijn, want
het Absolute is niet gebonden om enige kosmos of veelvuldige vormen en
relaties te manifesteren, noch gebonden om geen enkele kosmos te
manifesteren, --- Zijn vermogen is onbegrensbaar. Het is dan geen loutere
leegheid en de realisatie van de Waarheid van het Absolute zal niet
onvermijdelijk resulteren in de weigering van de waarheid van de schepping.
Het creatieve bewustzijn van het Goddelijke heeft deze wereld in manifestatie
gebracht uit een essentiële Waarheid van Zijn Wezen, het is geen magisch
maya.
Het is geaffirmeerd, dat de Allerhoogste Brahman Zichzelf gevarieerd
manifesteert door veelvuldige tegenstellingen: de Ene wordt de Velen en gaat
1

Het Goddelijke Leven, Vol. II, part. 2, p. 518, 519

2

Het Goddelijke Leven, Vol. II, part. 2, p. 522
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toch door om de Ene te zijn, Superbewustheid wordt Onbewustheid, Kennis
wordt Onwetendheid, het Onbepaalbare bepaalt Zichzelf, het Oneindige en het
Onbeperkte beperkt Zichzelf, in het kort manifesteert Dat Zichzelf door de
klaarblijkelijke tegengestelde termen van Zijn wezen! Gewend aan een besef
van afgescheidenheid en ferm eraan vastgebonden, is het moeilijk voor het
menselijke denkvermogen om deze tegengestelde termen van het wezen te
verzoenen en aanvaarding van de een van de tegengestelde termen sluit de
aanvaarding van de andere uit als waar. Het normale menselijke
denkvermogen vindt een dualisme in het Worden, dat moeilijk te verzoenen is,
namelijk, tussen de Ene en de Velen, het Eindige en het Oneindige,
onbepaalbaarheid en bepalingen, Kennis en Onwetendheid, enzovoort. Het
wordt in een verwarring geworpen op rekenschap van deze raadselachtige
veelvuldigheid en ziet een onverzoenlijke tegenstelling tussen hen. Uiteindelijk
trekt het zich weg van de lagere termen van het wezen naar de Hogere of
grotere Werkelijkheid, dat is te zeggen, het vat de Ene op als de waarheid en
weigert de Velen als onwerkelijk, een onbepaalbaar kenmerkloos Brahman als
de enkele werkelijkheid en alle bepalingen als vlietend, niet permanent en
illusoir. We moeten ontwaken in het Supramentale uit onze slaap in de
Onbewustheid, wanneer alle onwetendheid van ons pragmatische bewustzijn
zal verdwijnen: “Het Eeuwige is onze toevlucht: de hele rest zijn valse waarden,
de Onwetendheid en zijn doolhoven, een zelf-verbijstering van de ziel in de
fenomenale Natuur”.3 De stormen en spanningen van het normale menselijke
leven en de verscheidene schrijnende ervaringen, die ongetwijfeld deel zijn
van de mens op aarde, geven extra kleur aan deze wereld-ontkennende
opvatting van de Mayavadins. Maar het onvermogen van het menselijke
denkvermogen zou niet genomen moeten worden als de standaard om de
waarheid te beoordelen of iets anders van de verscheidene termen van het
Wezen; de klaarblijkelijk tegengestelde termen, zoals de Ene en de Velen,
Vormloosheid en Vorm, Eindig en Oneindig, moeten niet genomen worden als
onverzoenbare tegenstellingen, maar alleen als aanvullingen van elkaar, als
“twee gezichten van de ene Werkelijkheid”.4
Sri Aurobindo geeft ons een integrale kijk van de Waarheid van de
Allerhoogste Werkelijkheid en affirmeert, dat Kennis inderdaad kennis of
realisatie van de Ene is als de basis van de Velen en Onwetendheid is de
kennis van de Velen of de Veelvuldigheid, die gescheiden is van de realisatie
van de Ene als de basis ervan. Met andere woorden, een exclusief accent op
het ene of het andere van de twee eerder genoemde aspecten van de
Werkelijkheid is Onwetendheid, en het geeft ons alleen een aspect van de
Alomtegenwoordige Werkelijkheid. Brahman is volgens Sri Aurobindo geen
kenmerkloze, relatieloze Eenheid, die niet in staat is om vormen aan te nemen,
noch verliest Hij Zijn goddelijkheid door vormen aan te nemen; Hij is de basis
en ondersteuning van alle relaties, alle vormen en alles, dat gemanifesteerd is
3

Het Goddelijke Leven, Vol. II, part. 2, p. 528
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in deze wereld van eindeloze namen en vormen. De veelvuldigheid is niet
inconsistent met de Waarheid van de Allerhoogste Brahman, Hij giet
integendeel Zichzelf uit in oneindige variaties door de creatieve beweging, die
hun betekenis en rechtvaardiging vinden in een of andere waarheid in het
Allerhoogste Goddelijke. Brahman is in essentie vormloos, dat is te zeggen,
Brahman is niet, zoals een eindig wezen, beperkt of gebonden door een
bijzondere vorm of gedaante; Hij kan enig aantal van zichtbare vormen
aannemen, maar tegelijkertijd de capaciteit behouden om eindeloze
variëteiten te behouden van vormen. Deze vormen, deze variëteiten strijden
niet tegen de Waarheid van de Allerhoogste Brahman, die niet ophoudt
zodanig te zijn, wanneer we de geldigheid toelaten van deze manifestaties,
juist zoals goud niet ophoudt om goud te zijn, alleen omdat er ieder aantal van
ornamenten uit gemaakt kan worden of aarde of klei houdt niet op om zo te zijn,
omdat de pottenbakker ieder aantal en variëteit van poppen en dingen eruit
maakt; zij laten integendeel de capaciteiten zien van goud en de
aardesubstantie om te gevormd te worden in verscheidene gedaantes. De
veelvuldigheid van namen en vormen, die uitgespreid is in deze wereld,
getuigen van de oneindige potenties van Zijn goddelijke Natuur; zelfs de
Onbewustheid houdt in haar boezem het kostbare geheim gevangen van de
Goddelijke Aanwezigheid, ieder deeltje van de Materie, ieder klein atoom, is
bezield met constante aanwezigheid van het Goddelijke --- bījam mām
sarvabhūtānām biddhi Pārtha sanātanam. Het daarom helder moeten zijn, dat
de Ene en de Velen aanvullingen zijn en er is geen tegenstelling tussen hen,
zij zijn de twee aspecten van de Integrale Werkelijkheid van Brahman. Met dit
probleem is erg extensief omgegaan door Sri Aurobindo in voorgaande
hoofdstukken.5
Laten we hier enige andere inzichten onderzoeken over de natuur van de
Werkelijkheid en van de kennis. Er is bijvoorbeeld de opvatting, dat er geen
objectieve werkelijkheid is, die onafhankelijk is van het bewustzijn; een ding is,
volgens dit inzicht, werkelijk als en wanneer we het zien, het heeft geen
onafhankelijk zelfbestaan. Alles, wat we objectief noemen, is een subjectieve
schepping van het denkvermogen, zijn essentie ligt in zijn perceptie. De enige
werkelijkheid is dan het construerende denkvermogen of bewustzijn en de
objecten, die erdoor gezien worden of geconstrueerd, geen intrinsieke
werkelijkheden hebben --- pratītimātramebaitad bhāti viśācarācaram, een
soort van subjectief idealisme.
Vervolgens is, volgens zekere scholen van het Boeddhisme, bewustzijn
zelf niet werkelijk. Het is een flux van percepties, die een besef van continuïteit
creëert, maar in feite heeft niets enige stabiele en blijvende basis: laten we
bijvoorbeeld kijken naar een snel draaiend wiel; het wiel heeft enige spaken,
ieder apart van de andere met lege ruimtes ertussen; wanneer het wiel snel
draait, verdwijnen de lege ruimten tussen de spaken en het wiel lijkt een
5

Het Goddelijke Leven, Vol. II, part. I , Hoofdstukken, I, V, VI.
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continu oppervlak te hebben zonder enige onderbreking of lege ruimte. Het is
de beweging, die een illusie veroorzaakt van continuïteit, waar er geen is. Op
overeenkomstige wijze, wordt volgehouden, creëert de flux van percepties een
besef van stabiele basis in dingen, die in feite geen werkelijkheid heeft.
Volgens deze lijn van denken is er geen intrinsieke werkelijkheid, noch in het
bewustzijn, noch in de objecten van dat bewustzijn en de negatie van beiden is
het absolute Nirvana.
Volgens Sri Aurobindo is deze kijk op de wereld niet geldig. Deze ervaring
van een constant veranderd en vluchtig bestaan zou waar kunnen zijn,
wanneer we het oppervlaktedenkvermogen nemen als de enige werkelijkheid,
dit zou de natuur kunnen zijn van de werking van oppervlaktedenkvermogen,
maar dit kan geen rekenschap zijn van het hele Bestaan. Wanneer bewustzijn
de enige werkelijkheid is, dan kan deze materiele wereld, waarvan gezegd
wordt, dat het erdoor gecreëerd is, alleen een ‘subjectieve structuur zijn, alleen
een voorbijgaande fase, die gevormd is door het bewustzijn en verdwijnt met
het verdwijnen van het bewustzijn. Wanneer het bewustzijn zelf weer
gedoemd is om een onwerkelijkheid te zijn, dan wordt het hele objectieve
bestaan onwerkelijk. Want, wanneer het bewustzijn iets creëert, dat objectief is,
moet het het creëren uit zijn eigen substantie, daar er geen andere
werkelijkheid is; en wanneer dat creatieve bewustzijn zelf iets is, dat
onwerkelijk is, zoals volgehouden wordt, dan moeten alle objectieve
bestaansvormen, die zo gecreëerd zijn uit de onwerkelijke substantie van het
bewustzijn, ook onwerkelijk zijn. Het is moeilijk om deze theorie te accepteren,
zegt Sri Aurobindo, als een beschrijving van de waarheid van deze schepping
om redenen, die ergens anders verklaard zijn.
Er wordt toegegeven, dat er geen objectief bestaan kan zijn, dat
onafhankelijk is van het bewustzijn, maar het menselijke bewustzijn wordt er
niet mee bedoeld; het bewustzijn van de natuur van ons oppervlaktedenkvermogen is een secundair vermogen van bestaan, het heeft geen
vermogen van scheppende objectieve werkelijkheden. De mondaine wereld is
geen massa onwerkelijke beelden, die uitgesponnen is uit de onwerkelijke
substantie van een oppervlaktedenkvermogen, het is de schepping van een
volmaakt Waarheidsbewustzijn, dat bezield is met een inherente zelf-kennis
en wereld-kennis. “Zij zijn in essentie scheppingen van het bewustzijn, maar
niet van een bewustzijn, dat een is met het wezen, wiens substantie de
substantie is van het Wezen en wiens scheppingen ook die substantie zijn,
daarom werkelijk”.6 Alles, dat we zien in de wereld om ons heen, is een
symbool, dat ons helpt om de onderliggende Waarheid te benaderen, die de
basis is en de geheime aandrang van alles, dat geworden is.
Vervolgens is er een zwaai in de tegengestelde richting en er is een
exclusieve objectieve kijk op de Kennis en Werkelijkheid. Er is geaffirmeerd
6
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door deze school van objectief Realisme, dat het fysieke bestaan de
fundamentele werkelijkheid is en alle andere termen, zoals bewustzijn,
denkvermogen, de ziel en de geest secundair zijn en de tijdelijke uitkomst van
een blinde en onintelligente fysieke energie. Wat ook bewezen kan worden
werkelijk te zijn voor het fysieke denkvermogen door objectief bewijs, kan
alleen een paspoort hebben van de Werkelijkheid; in het kort is
Lichamelijkheid, volgens dit inzicht, de test van Werkelijkheid. Volgens Sri
Aurobindo verklaart deze uitleg niets; het is veel te ruw en eenzijdig en het
faalt de sleutel te vinden naar het belang van de schepping en laat alles
onverklaard en obscuur: “Wanneer gedreven tot het extreme ervan, zou het
aan een steen of een plumpudding een grotere werkelijkheid toekennen en
aan denken, liefde, moed, genie, grootheid, de menselijke ziel en het
denkvermogen --- een inferieure afhankelijke werkelijkheid”.7
Subjectiviteit en objectiviteit sluiten elkaar niet uit, integendeel, zij zijn twee
aspecten van een en dezelfde werkelijkheid, die Zichzelf gemanifesteerd door
de evolutionaire beweging. We komen de aanwezigheid te kennen van een
externe wereld door de instrumenten van onze zintuigen; deze fysieke
zintuigen, zoals zicht, gevoel, gehoor, enzovoort, zijn de instrumenten van ons
oppervlaktedenkvermogen, waarnaar zij de boodschappen brengen van een
objectieve wereld. De externe stimuli of de gewaarwordingen, die
binnengebracht worden door de instrumenten, moeten op de juiste manier
geïnterpreteerd worden en begrepen, voordat zij kunnen getuigen van de
waarheid van een objectief bestaan.
De fysieke wereld is een orde van de werkelijkheid, die verschillend is van
de subjectieve staten van het bewustzijn, die behoren tot een verschillende
orde. Ik ben direct gewaar van mijn eigen mentale toestanden en activiteiten,
die voor mij tenminste zo werkelijk lijken re zijn als de externe wereld; maar de
activiteiten van andere denkvermogens zijn alleen indirect werkelijk voor me,
want ik zie hen of voel hen niet direct, ik kan hen alleen gissen vanuit een
directe ervaring van mijn eigen mentale toestanden en activiteiten. Aldus heeft
ons normale menselijke denkvermogen alleen een beperkte capaciteit van
kennen; het kent dingen, die ofwel binnengebracht zijn binnen zijn bereik door
de instrumentaliteit van de zintuigen of direct grijpbaar erdoor zijn, zoals zijn
eigen mentale toestanden en condities. Lichamelijkheid wordt zo gehouden
om de test te zijn van de werkelijkheid en het weigert wat dan ook te
accepteren als waar, dat niet conformeert met zijn standaard van de
werkelijkheid. Maar deze egocentrische attitude met zijn beperkte standaard
van de kennis is niet capabel om andere ordes van de werkelijkheid binnen
zijn scope te brengen. Het sluit bijvoorbeeld de werkelijkheid uit van het
suprafysieke of het supernormale, omdat het niet beantwoordt aan de test van
lichamelijkheid. Er wordt verder toegegeven, dat het menselijke
denkvermogen niet anders kan dan in dwalingen en misleidingen vervallen, zo
7
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gauw als het dwaalt in het domein van het suprafysieke. Dit is helemaal
verkeerd, want er zijn andere en geschikte methoden om het suprafysieke te
kennen; bovendien is de mogelijkheid om fouten te maken door uit te gaan van
de fysieke standaard, geen voldoende oorzaak om zichzelf voor altijd te
beperken tot egoïstische onwetendheid; de zoeker moet eerder door fouten en
struikelingen voortgaan naar kennis van zelfs beperkte en fysieke objecten en
dingen. Deze attitude is een soort obscurantisme, die overeenkomt met die,
welke prevaleerde in Europa, toen de religie terugschrok voor de uitbreiding
van wetenschappelijke ontdekkingen en hoe eerder als het verdreven wordt,
hoe beter het is voor de zaak van integrale kennis en de bevrijding van het
menselijke denkvermogen van de kluisters van de egoïstische onwetendheid.
Het suprafysieke is zo werkelijk als het fysieke en de kennis van het
suprafysieke en van de relatie ervan met het fysieke zal ons volledige kennis
geven; de kennis van het suprafysieke, die volledig gedissocieerd is van het
fysieke, zal zo onvolledig zijn als de kennis van fysieke als onderscheiden en
gescheiden van het suprafysieke. Volgens enkele inzichten betekent kennis
van het suprafysieke een drift naar het gebied van mysticisme en occultisme
en zonder het correcte belang en betekenis te begrijpen van waar occultisme,
werd het gekarakteriseerd als een dwaling, een bijgeloof. Er kan geen
onredelijkere kritiek zijn dan deze, want occultisme is niets meer dan het naar
de oppervlakte brengen of ontsluieren van werkelijkheden, die al niet voor de
hand liggend zijn of in zichtbare werking aan de oppervlakte. Het is een
ontdekking van de geheime wetten van de Natuur. Waar houdt de wetenschap
zich mee bezig? Ongetwijfeld is het de last van de wetenschap om de geheime
vermogens en processen van de Natuur aan het licht te brengen en hen te
gebruiken voor specifieke doeleinden. De wonderen van de moderne
wetenschappelijke ontdekkingen bestaan uit het aan het licht brengen van
geheime vermogens en processen van de Natuur. De wetenschap is dan niets
anders dan een occultisme, dat de Natuur’s vermogens onder de sluiers
vandaan brengt en hen optuigt voor de behoeften van de mensheid.
De protagonisten van de theorie van objectief realisme nemen hun
standplaats in op wat zijn veronderstellen als de basis van de fundamentele
werkelijkheid van de Materie. Zij affirmeren, dat Materie een object is van
zekere kennis, het is direct grijpbaar door de zintuigen. Zij nemen Materie als
de enige werkelijkheid en proberen alles te verklaren in termen van de Materie.
De opvatting van de Materie heeft radicale veranderingen ondergaan als het
resultaat van wetenschappelijk onderzoek en het is geopenbaard, dat wat we
direct lijken te kennen, geen Materie is, maar alleen haar eigenschappen; in
feite is Materie een structuur van energie, dat is te zeggen, wat aan ons
verschijnt als blokken van Materie, niet meer zijn dan de conglomeratie van
miljoenen en miljoenen elektronen en protonen, die het een aanschijn geven
van soliditeit.
Bovendien is de volledige verklaring van het Bestaan niet mogelijk door
een exclusieve concentratie op Materie. We moeten niet alleen de Materie
kennen en haar processen, maar ook het Denkvermogen en het Leven
16

begrijpen en hun processen, alsook de Geest en de ziel en hun betekenis; in
het kort moeten we niet alleen de waarheid ontwarren van wat er ook patent is
aan de oppervlakte, maar ook van alles, dat latent is achter de oppervlakte van
deze wereld van namen en vormen. Alleen zo is een integrale kennis van de
schepping en haar goddelijke betekenis mogelijk. Brahman is inderdaad de
fundamentele werkelijkheid achter alle verschijningen, maar een exclusieve
concentratie op deze fundamentele Werkelijkheid met de uitsluiting van de
werkelijkheid van de objectieve wereld van het Denkvermogen, het Leven of
de Materie of van alles, dat gecreëerd is, zal ons niet meer de integrale
oplossing de integrale oplossing geven dan een overeenkomende exclusieve
concentratie op het een of andere principe van Materie, Leven of
Denkvermogen of de objectieve wereld als de enkele werkelijkheid. We
moeten de fundamentele Werkelijkheid kennen, welke de Geest is, in al zijn
evenwichten, namelijk, het Zelf als de basis en ondersteuning van al het
bestaan, als de Waarheid, die inherent is in de kosmos en als de Goddelijke
Aanwezigheid in het individu. Het zal bekend zijn en begrepen, als dat het niet
alleen de waarheid bevat van het Universum en het individu, maar ook van
alles, dat het universum transcendeert. Ons denkvermogen, dat rondtast in
egoïstische onwetendheid, zoals het voor het heden geweest is, moet deze
fundamentele Waarheid of Werkelijkheid vinden, die aldus alle bestaansvormen zal verklaren en de prevalerende onwetendheid verdrijven, want
“Wanneer Dat gekend wordt, wordt alles gekend”.8
De huidige egoïstische onwetendheid is alleen een tijdelijk evenement
gedurende de aardse reis van de ziel en we hebben de capaciteit om boven
alle beperkingen uit te gaan, die geboren zijn uit die onwetendheid. Bij het
vooruitgaan van onwetendheid naar Kennis moeten we de mate en natuur
verzekeren van de Onwetendheid, zodat we een juiste opvatting zouden
kunnen hebben van de kennis, die zal kunnen resulteren uit de liquidatie van
de Onwetendheid. Om mee te beginnen zijn we onwetend over de
Allerhoogste Werkelijkheid, het Absolute, dat de bron en inspiratie is van alles,
dat geworden is of vorm genomen heeft in deze wonderbaarlijke schepping en
dit is onze Oorspronkelijke Onwetendheid, die zonder twijfel aan de bodem is
van veel van de duisternis en verwarring, die het menselijke denkvermogen
vandaag overschaduwen. Vervolgens zijn we onwetend over het Kosmische
Zelf, dat ofschoon het zelf ruimteloos, Tijdloos, Onveranderlijk is, Zichzelf
uitspreidt door de eeuwige Tijd; Het is de begeleidende Kracht en het
begeleidende Vermogen achter alle bewegingen van het kosmische Worden.
Dit is onze kosmische onwetendheid op rekenschap waarvan we een deel van
de creatieve beweging verkeerd nemen als de hele waarheid van het
kosmische bestaan. Dan is er onze derde of Egoïstische Onwetendheid, die dit
oppervlakte-gewaarzijn, dat we denkvermogen noemen, en dit leven en
lichaam foutief neemt als ons ware zelf en iedereen en al het andere
8
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beschouwt als Niet-zelf. Dit besef van verdeling en exclusiviteit is de basis van
onze egoïstische onwetendheid.
Onwetend over ons eeuwig worden, dat is te zeggen, de reis van onze
zielspersoonlijkheid door geboorten en overlijdens gedurende miljoenen en
miljoenen jaren of meer, beschouwen we deze korte spanne van het leven, dat
pulseert in een kort levend lichaam, dat rond beweegt binnen een beperkte
ruimte als het begin en einde van ons wezen. Dit is onze Tijdelijke
Onwetendheid. Zelfs binnen deze korte spanne van het bestaan op deze
aarde, zoals eerder gezegd, nemen we ons Oppervlakte Denkvermogen en
zijn wereldse ervaringen verkeerd als ons Totale Bestaan, dat volledig
onwetend is over de occulte delen van ons wezen en van alles, dat
superbewust, onderbewust, intra-bewust en omstandig is voor ons
denkvermogen. Het oppervlakte-gewaarzijn is alleen een nauwe strip van ons
volledige wezen en de aanvaarding daarvan als ons volledige bestaan is de
Psychologische Onwetendheid van het menselijke denkvermogen. Als een
resultaat van al deze veelvuldige onwetendheden wordt de menselijke pelgrim
geslagen met wat genoemd wordt als de Praktische of Pragmatische
Onwetendheid, die de Integrale Kennis schaduwt voor zijn zicht en hem
dwalend stuurt met onzekere stappen door de mazen van struikelingen en
mislukkingen, door vlietende vreugden en blijvend verdriet en alle andere
schrijnende ervaringen, die de korte spanne van zijn aardse bestaan
verbitteren.
Een ware en juist diagnose zou vooraf moeten gaan aan een radicale kuur
van een ziekte, op overeenkomstige wijze hangt ons idee van Integrale Kennis
af van een heldere opvatting van de mate en natuur van onze juist
aangekondigde veelvuldige onwetendheid. De onze is, zoals we gezien
hebben, een veelzijdige zelf-onwetendheid en dit moet vervangen worden
door een veelzijdige zelf-openbaring in ons bewustzijn. De veelzijdige
Waarheid, die nu overschaduwd is voor ons rationele denkvermogen, moet
geopenbaard worden voor ons bewustzijn, zodat we Integrale Kennis zouden
kunnen hebben .
Bij het opsommen zou Integrale Kennis dan de kennis betekenen van het
Absolute als de Oorsprong en de oorzaak van alles, dat geworden is; het is
een Kennis van de Geest of het Wezen en van deze schepping als een
manifestatie van die Geest; het is verder een eliminatie van ons besef van
verdeling en afgescheidenheid van onze opvatting van wat we beschouwen
het Niet-zelf te zijn en een realisatie van de wereld als een met ons in het
bewustzijn van ons Ware Zelf; het is bovendien een kennis van het Psychische
Wezen, dat een eeuwig deel is van het Goddelijke, als het werkelijke centrum
van onze individualisatie en zijn “onsterfelijke hardnekkigheid in de Tijd voorbij
de dood en het aardebestaan”.9 Integrale Kennis zal ook een kennis omvatten
9
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van ons grotere bestaan achter ons oppervlaktebewustzijn en de realisatie, dat
ons oppervlaktewezen, dat samengesteld is uit het denkvermogen, het leven
en het lichaam, hoofdzakelijk een fractie is van de verborgen delen, erachter
en erboven, en uiteindelijk een realisatie van een ware harmonie tussen de
verscheidene impulsen van ons oppervlaktewezen, die ons zal leiden naar een
uiteindelijke verandering van onze huidige natuur in een bewuste uitdrukking
van de Waarheid van de integrale Spirituele Werkelijkheid.
Integrale Kennis is een ‘ervaring’, die tot ons kan komen als een resultaat
van een verandering van ons huidige bewustzijn. Er is eerder verklaard, dat
het Goddelijke Creatieve Bewustzijn verwikkeld was achter Duisternis en
Onbewustheid juist bij de aanvang van deze materiele wereld en door een
langzaam en moeilijk proces van evolutie ontwaakt het Goddelijke Bewustzijn
uit zijn verdoving van Onbewustheid. Omdat het ontwaken geleidelijk is, kan
het niet anders dan dat er een stadium is, waarin het bewustzijn alleen half
ontwaakt is, zoals in het heden, wanneer de kennis verkregen moet worden
door het onbevredigende proces van intellectualiteit. Maar het huidige
onvermogen van het intellect kan niet anders dan vervagen, omdat er een
verdere verandering is van het bewustzijn, terwijl het rijst naar grotere
hoogten.
Er is een belangrijke verandering in de trend van de evolutionaire
beweging van het niveau van de mensheid, waarvan we de juiste notie zouden
moeten nemen. Door een geheime goddelijke impuls is de evolutionaire
beweging opgestegen van het niveau van Onbewustheid naar het niveau van
zelfbewuste menselijke wezens. Het Goddelijke Creatieve bewustzijn
handelde sub-rosa en ontwikkelde stap voor stap de principes van de Materie,
het Leven en het Denkvermogen, en alle andere complexiteiten van deze
wereld tot zover zonder enige bewuste bijdrage uit enige hoek. Dat is te
zeggen, de geheime goddelijke creatieve Kracht nam, als het ware, bezit van
de planten, insecten, dieren, enzovoort, en kneedde en vormde hen in
overeenstemming met een goddelijk plan en er werd geen bewuste inspanning
gevraagd van de evoluerenden. De mens moet ook zijn huidige beperkingen
ontgroeien, zijn bewustzijn en zijn natuur zullen radicaal getransformeerd
worden, terwijl hij voortgaat naar zijn goddelijke vervulling; maar in deze
voleinding moeten mensen’s wil en inspanning een groot deel spelen, dat is te
zeggen, zijn bewuste bijdrage naar zijn eigen verheffing is noodzakelijk. In het
kort hebben dingen in de lagere orde van de Natuur transformatie ondergaan
door een geheime goddelijke impuls, terwijl in de mens zijn spirituele groei
alleen kan komen door een “bewuste zelf-transformatie”.
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HOOFDSTUK XVI
DE INTEGRALE KENNIS
EN HET DOEL VAN HET LEVEN;
VIER THEORIEEN VAN HET BESTAAN
ER is eerder verklaard, dat onze huidige onwetendheid een noodzakelijke

episode is in de geleidelijke opstijging van het Bewustzijn uit zijn verdoving van
Onbewustheid en dat er een verdere opstijging zal zijn van het bewustzijn van
zijn huidige niveau van pragmatische onwetendheid, waarvoor de mens een
bewuste bijdrage moet maken. Het doel en integrale oogmerk van de
evolutionaire beweging is, terwijl het voortgaat naar steeds hogere niveaus
van bewustzijn, om een volledige manifestatie tot stand te brengen van de
Waarheid van het Bestaan, dat verwikkeld was in de oorspronkelijke
Onbewustheid; van de natuur van die Waarheid, die zo gemanifesteerd gaat
worden, hangt de trend af van de evolutionaire beweging en de voleinding,
waarnaar het voortgaat. Voordat we daarom het proces dichtbij onderzoeken
van de verdere opstijging van het bewustzijn van zijn huidige niveau, laten we
de fundamentele waarheden affirmeren van die Werkelijkheid, die verwikkeld
was in de Onbewustheid en die nu in het proces van manifestatie is.
Ten eerste is er een Absolute, dat de bron en oorsprong is en de
essentiële Werkelijkheid van alles, dat geworden is. Het niet mogelijk om het
te omvatten door mentaal begrip, noch het uit te drukken in mentale taal --avāṅ-manasa-gocaraḥ --- door een soort spirituele kennis door identiteit kan
deze Werkelijkheid begrepen worden. Ieder stukje van wat ooit geschapen is,
van de torende heuvels tot de kleinste deeltjes van de aarde, zelfs alle tijdelijke
vormen en vermogens inbegrepen, is niets anders dan de uitdrukking van een
of andere waarheid van die essentiële Werkelijkheid en het is zo werkelijk als
DAT werkelijk is --- “Het universele is dan werkelijk op grond van het Absolute,
waarvan het een zelf-manifestatie is, en alles, dat het bevat, is werkelijk op
grond van het universele, waaraan het vorm en gedaante geeft”.10
Het Absolute drukt Zichzelf uit in twee termen, een Wezen en een Worden;
beide zijn aspecten van een en dezelfde Werkelijkheid en terwijl het Wezen
een onveranderlijke vormloze essentie is, is Worden de dynamiek, die uit de
genoemde onveranderlijke essentie veranderlijke vormen en processen naar
buiten brengt; van deze schepping zou gezegd kunnen worden, dat het een
veranderbaar Worden is of uitdrukking van de onveranderlijke essentie van het
Wezen. Op de ondersteuning van de Status, dat is te zeggen, het Wezen, is
de dynamiek, dat is te zeggen, de schepping of het Worden mogelijk. Het
Wezen is de samensteller van het Worden en het is de waarheid, die aanwezig
10
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is in ieder en elk deel van het Worden; geen van hen is voldoende op zichzelf
en een exclusieve concentratie op de een of de andere van de twee aspecten
geeft ons alleen halve waarheden. Illusionisme, dat zijn exclusieve accent zet
op alleen een aspect van de voorgenoemde Werkelijkheid, is geen volledige
verklaring van het bestaan; In het kort “kan een verklaring van dingen, die het
kosmische en individuele bestaan berooft alle betekenis, niet de hele
verklaring zijn of de oplossing, die het voorstelt als de enkele ware kwestie.”11
De tweede belangrijke affirmatie is, dat de fundamentele Werkelijkheid van
het Absolute Sachchidananda is, dat is te zeggen, voor een juist spiritueel
bewustzijn is het Absolute een Goddelijk Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid of
Heerlijkheid van het Wezen. Het is een transcendentale Werkelijkheid en pari
passu de basis en ondersteuning en de geheime Waarheid, die onder de
volledige manifestatie ligt: “Alles is een manifestatie van Dat”.12 Het is de
geheime impuls achter alle wordingen en het is zelfs de waarheid in alles, dat
het tegengestelde ervan lijkt te zijn.
De Werkelijkheid of het Wezen is Een, maar het is capabel tot een
oneindige veelvuldigheid; deze Eenheid en deze veelvuldigheid strijden niet
tegen elkaar, zij zijn de twee aspecten van deze Ene Werkelijkheid, die de
inherente Waarheid in alle manifestaties. Op het niveau van een integrale
spirituele perceptie presenteert dit Wezen Zichzelf aan ons in zijn drie
evenwichten, namelijk, het Kosmische Wezen of Geest en het Zelf in ieder
individueel wezen, dat is te zeggen, in de Velen. Onbekwaam gemaakt door
een veelvuldige onwetendheid vergeet het individu zijn eenheid met de
anderen en met de kosmos en leeft in de nauwe beperkingen van een
scheidende kennis. Maar dit is alleen een voorbijgaande episode in de
evolutionaire beweging en onder de constante inspiratie van zijn
zielspersoonlijkheid of het Psychische Wezen, dat groeit van sterkte naar
sterkte, terwijl hij voortgaat van geboorten naar overlijdens, gaat hij uiteindelijk
boven zijn onwetendheid uit en herstelt de Kennis volledig, die tijdelijk voor
hem gesluierd was volgens een goddelijk plan en realiseert zijn eenheid met
andere individuen, alsook met het universum. Zijn individuele wezen
universaliseert zichzelf geleidelijk en komt zijn Spirituele eenheid niet alleen te
kennen met anderen en het kosmische Wezen, maar breidt zichzelf verder
onbepaald uit met een zicht zijn eenheid te realiseren met de Suprakosmische
Transcendentie.
Het drievoudige aspect van de Werkelijkheid, zoals juist verklaard,
namelijk, het Suprakosmische Bestaan, de Kosmische Geest en het
Individuele Zelf, moet geacht worden de essentie te zijn van de Waarheid van
de kosmische manifestatie en de verschillende evenwichten van de
Allerhoogste Brahman. Enig zicht of theorie van het Bestaan, dat of die de
11
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waarheid van de transcendentie negeert, is incompleet. Bovendien maakt enig
zicht, dat alleen het belang van de kosmos affirmeert en het individu als
onbelangrijk en kort van leven beschouwt, de fout om onnodige spanning te
zetten op een aspect van de Werkelijkheid in onwetendheid van de andere,
want wat ook de waarheid zou kunnen zijn van het oppervlaktewezen, de
zielspersoonlijkheid of het werkelijke individu in ieder en elk menselijk wezen is
een eeuwig deel van het Allerhoogste Goddelijke en geen vlietend bijproduct
van de kosmische energie. Maar “noch de kosmos, noch het individuele
bewustzijn is de fundamentele waarheid van het bestaan; want beide zijn
afhankelijk van en bestaan door het Transcendentale Goddelijke Wezen”13,
dat Zichzelf uitdrukt door hen.
Sachchidananda is tegelijkertijd onpersoonlijk en persoonlijk, dat is te
zeggen, Hij is niet alleen de oorsprong en bron van alle onpersoonlijke
deugden, waarheden, krachten, vermogens, bestaansvormen, maar
tegelijkertijd is Hij de Al-Persoon, het Transcendente Bewuste Wezen, de
Allerhoogste Persoon, die de inwonende Aanwezigheid in alle bewuste
wezens, die de zelven zijn en persoonlijkheden van die Allerhoogste Persoon.
Zijn eenheid te realiseren met het Goddelijke Wezen en geleidelijk onder het
Licht te komen van de Goddelijke Persoon, een perfecte realisatie te hebben
van de waarheid van het Goddelijke Zelf en te leven in een toestand van
volledige overgave als de Goddelijke metgezel van de Heer, in dit Lila van
zelf-beslotenheid en zelf-ontdekking, is de hoogste aspiratie van de Ziel in het
universum en het ultieme doel en intentie van de evolutionaire beweging.
In een voorgaand hoofdstuk14 heeft Sri Aurobindo erg lucide het proces
beschreven van de geleidelijke neerdaling van het Goddelijke Bewustzijn naar
de Onwetendheid en zijn opstijging uit de verdoving van de onbewustheid door
de evolutionaire beweging. Het is ook niet noodzakelijk om alles te herhalen,
dat eerder verklaard is over de niveaus van het Wezen en het Bewustzijn in de
Hogere en Lagere hemisferen. Ik zou de aandacht van de lezer willen trekken
naar de inhouden van de voorgaande hoofdstukken, waar Sri Aurobindo ons
een heldere uiteenzetting heeft gegeven over het onderwerp.15 We zullen
alleen korte referenties maken naar de voorgaande verklaringen, waar
noodzakelijk.
Er kan dan van evolutie gezegd worden, dat het begonnen is vanuit een
toestand van Onbewustheid en Materie was het eerste principe, dat ontwikkeld
is; Materie is de basis en de Geest, die volledig verwikkeld was in de
klaarblijkelijke Onbewustheid, zal de apex gaan worden, de voleinding van de
creatieve beweging, die de “Spirituele Evolutie” genoemd wordt. De lagere
trilogie van Materie, Leven en Denkvermogen, die de ondergeschikte principes
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zijn van de lagere hemisfeer, is al ontwikkeld en het Supramentale en de
hogere Drievoudigheid van Bestaan, Bewustzijnskracht, Zaligheid moeten nog
ontwikkelen als de evolutionaire beweging steeds hoger klimt naar steeds
grotere niveaus van bewustzijn. We kennen de reeds gerealiseerde vormen
van de Materie, het Leven en het Denkvermogen, maar we hebben nauwelijks
de zwakste realisatie van de hogere principes van het Wezen en het
Bewustzijn, namelijk, het Supramentale en de drieëne aspecten van
Sachchidananda.
De Materie was dan het eerste dominante principe om te ontwikkelen en
het is de basis en samenstellende van alle dingen, die geworden zijn. Recente
wetenschappelijke onderzoeken hebben geopenbaard, dat de Materie geen
oorspronkelijke werkelijkheid is, het is een product van Energie en deze
Energie moet weer de actie van iets zijn, het kan niet in de leegte hangen; het
is waarschijnlijk een actie van een geheim verwikkeld bewustzijn en Wezen.
Aldus is er geen onoverkomelijke tegenstelling tussen de Materie en de Geest.
Sri Aurobindo zegt: “De Materie is een vorm van de Geest, een woonplaats
van de Geest, en hier in de Materie zelf kan er een realisatie zijn van de
Geest”.16
Zoals Materie wordt het Leven dominant, zo gauw als het verschijnt
gedurende de loop van de evolutie. Het Leven is het tweede principe om te
ontwikkelen en het maakt de Materie het vehikel voor haar uitdrukking, dat is
te zeggen, Materie wordt levend. Het Leven zelf is geen oorspronkelijk creatief
principe, het is een beperkte uitdrukking van de energie van het Goddelijke
Wezen. Zoals de andere ondergeschikte principes van de Materie en het
Denkvermogen, is het Leven de uitkomst van zelf-beperking van de
vermogens van de hogere goddelijke principes. Het Denkvermogen is het
derde principe om te ontwikkelen, het wordt dominant, zo gauw als het
verschijnt en het tuigt de andere ondergeschikte principes op van de Materie
en het Leven tot de behoeften van zijn zelf-uitdrukking. Het gedraagt zich,
alsof het de schepper is van het bestaan, maar het Denkvermogen, is ons
verteld, is een vervormde reflectie van het Supramentale en het kan zijn eigen
perfectie bereiken door het licht toe te laten van een hogere kennis, die zijn
onwetendheid en onvermogens weg zou jagen. In feite kunnen alle principes
van de Lagere hemisfeer, namelijk, het Denkvermogen, het Leven en de
Materie, hun juiste waarden vinden in het transformerende Licht van de
Hogere hemisfeer. Het is waar, dat de Materie, het Leven en het
Denkvermogen zich hebben ontwikkeld uit de Onbewustheid, dat het zicht was
van dingen juist bij de aanvang, de oorspronkelijke Onbewustheid was alleen
een sluier en de geheime aandrang erachter is de Kracht van de Bewuste
Geest, die zich geleidelijk uitdrukt door het proces van evolutie. Deze
schepping is een Lila van zelf-verhulling en zelf-herstel --- de Heer dompelde
zichzelf in de verdoving van de Onbewustheid en Hij ontwaakt geleidelijke uit
16
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Zijn verdoving door de evolutionaire beweging. Dit is het hele verhaal, de
innerlijke betekenis van de schepping en onze hele attitude naar het leven zou
gebaseerd moeten zijn op dit inzicht van de fundamentele waarheid van dit
universum.
Onze kennis van de fundamentele Waarheid van het Universum, die
zojuist verklaard is, is geen hoofdzakelijk intellectuele dissertatie, want het zal
onze attitude bepalen naar het leven. De hele teneur van ons leven zou
gekleurd moeten zijn en gevormd in overeenstemming met onze Kennis van
de Ultieme Werkelijkheid. Filosofie is volgens onze opvatting geen
academische intellectuele speculatie. Aan de spirituele ervaring van de
zieners worden de precieze natuur van de Uiteindelijke Werkelijkheid en de
betekenis en het belang van de schepping geopenbaard en deze Kennis zal
de methoden en de regels bepalen van de discipline, die ons uiteindelijk zal
helpen om de Waarheid te realiseren. De metafysische waarheden, die door
ons ontdekt zijn, zouden een dynamisch belang moeten hebben om ons te
helpen om hetzelfde te realiseren. “De Waarheid van het wezen” zegt Sri
Aurobindo “moet de waarheid van het leven besturen; het kan niet zo zijn, dat
de twee geen relatie hebben of onderlinge afhankelijkheid. De hoogste
betekenis van het leven voor ons, de fundamentele waarheid van het bestaan,
moet ook de geaccepteerde betekenis zijn van ons eigen leven, ons doel, ons
ideaal”.17 Deze dynamiek is een enkelvoudig kenmerk van filosofisch denken
In het Oosten, meer in het bijzonder in India heeft filosofie niet alleen waarde
op rekenschap van zijn zoektocht naar de oorsprong en rationale van het
bestaan en zijn capaciteit om de ultieme waarheid van het Wezen te
openbaren, maar ook om het ultieme doel aan te wijzen en de voleinding,
waarop de spirituele inspanningen van de mens gericht moeten zijn. Het is niet
de enkele functie van de filosofie om de Ultieme Werkelijkheid te presenteren
op een manier en in een taal, die zelfs voor het gewone intellect begrijpelijk is,
maar het legt ook de regel neer van het leven, die ons zal helpen met haar
realisatie. De constante zorg van de filosofie is dan, in zover als het Oosten
het opvat, niet alleen om de natuur te laten zien van de Ultieme Werkelijkheid,
maar ook om het noodzakelijke accent te leggen op de realisatie van
hetzelfde.
Er zijn vier verschillende attitudes naar het leven in overeenstemming met
de vier verschillende opvattingen van de natuur van de Ultieme Waarheid van
het Bestaan, namelijk, (1) het Suprakosmische, (2) Het Kosmische en het
aardse, (3) Het Supra-aardse, en tenslotte, (4) het Integrale of Synthetische.
Deze laatste, namelijk, de Integrale opvatting van de Werkelijkheid, die Sri
Aurobindo accepteert, verzoent de klaarblijkelijke tegenstellingen in de andere
theorieën, synthetiseert de veelvuldige aspecten van de Werkelijkheid en laat
hun belang zien en last op mensen’s attitude naar het leven en de natuur van
de voleinding van zijn spirituele inspanningen. Laat ons nu de voorgenoemde
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theorieën, seriatim, onderzoeken en hun respectievelijke invloed bij het
vormen van de mentale attitudes en idealen van deze, die hen bepleiten.
In overeenstemming met het Supra-Kosmische inzicht is het allerhoogste
Absolute, een kenmerkloos Brahman, de enige Werkelijkheid en daarom zijn
het individu en de kosmos illusoir, op zijn best hebben zij een pragmatische en
geen blijvende werkelijkheid. Op de basis van deze opvatting van de enkele
werkelijkheid van Brahman en de illusie van alle bestaansvormen is het enige
wijze en noodzakelijke om te doen op de een of andere manier weg te gaan
van al het levende. Deze wereld is gekarakteriseerd als een onwetend
gekkenhuis en het juiste doel van de mens zou moeten zijn om genezen te
worden van deze onwetende krankzinnigheid en zinneloosheid en vertrekken
naar het licht en de vrijheid van brahmajñāna. In het kort is het ideaal van het
leven en de sādhanā van diegenen, die deze opvatting accepteren, een
zelfvernietiging is in het Absolute. Dit inzicht van de ijdelheid van het leven en
alle bestaansvormen, die gebaseerd zijn op de Suprakosmische opvatting van
de Werkelijkheid, is door Sri Aurobindo onder een verwoestend onderzoek
geplaatst en als onhoudbaar aangetoond.18
Laten we vervolgens het Kosmisch-aardse inzicht onderzoeken: Deze
opvatting staat diametraal tegenover de voorgaande van het Suprakosmische.
Het beschouwt de schepping of het Worden als erg werkelijk; nee, volgens dit
inzicht is het leven in het materiele universum de enige werkelijkheid. De mens
is de hoogste vorm in de schepping. Er is, volgens deze theorie, geen leven na
dit leven of een ander leven ergens anders. Het ideaal is volgens dit inzicht
een poging tot voortdurend toenemende perfectie van de menselijke natuur
met een inzicht om een toestand te verwerven van ‘blijvende gelukzaligheid’,
ergens binnen deze schepping. Gedurende de normale spanne van het
menselijke leven moet men het beste gebruik maken van de gelegenheden,
die zichzelf presenteren aan de mens hier in deze materiele wereld.
Bovendien moet hij het beste naar buiten brengen van zijn innerlijke potenties
en hen te benutten voor het goede van de maatschappij of het ras, waartoe hij
behoort.
Laten we nu doorgaan naar de volgende opvatting, namelijk, het
Supra-aardse: Het laat de werkelijkheid toe van dit aardeleven, dat opgevat
wordt als alleen een tijdelijke episode van de onsterfelijkheid van de ziel. Het
gelooft in de waarheid van de hogere vlakken van het bestaan, die een meer
of minder eeuwige duur hebben, waarnaar de Geest zonder lichaam vertrekt
na de dood van het lichaam. Het menselijke lichaam is inderdaad vergankelijk
en leeft kort, maar de ziel is onsterfelijk en na de dood vertrekt de ziel zonder
lichaam naar enige hogere vlakken van bestaan voor een meer permanent
verblijf. Volgens dit inzicht is het leven op deze aarde een tijdelijke sprong of
afwijking van de ziel van een hemels naar een materieel bestaan.
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We zullen nu in het voorbijgaan de ideeën en praktijken onderzoeken van
zekere religies, die gebaseerd zijn op de voorgenoemde opvatting. Het is
geaffirmeerd, dat de mens oorspronkelijk geschapen is als een levend
materieel lichaam, waar de ziel vervolgens naar binnen geademd is of
geassocieerd onder de leiding of door de Wil van een almachtige schepper. Dit
leven op aarde is mensen’s enige kans om te vertrekken naar een hoger vlak
van eeuwige zaligheid of naar een vlak van eeuwige misère en lijden, in
overeenstemming met zijn karma, dat is te zeggen, in overeenstemming met
een bijzondere geloofsbelijdenis, die hij accepteerde of negeerde of het pad
van rechtschapenheid, dat hij volgde of er vanaf dwaalde of morele disciplines,
die opgelegd zijn door bijzondere religies, of misschien op rekenschap van de
ondoorgrondelijke Wil van zijn Schepper. Volgens het bovenstaande inzicht
mogen we de ziel’s komst op aarde beschouwen als het startpunt van zijn reis
en het moet de rest ervan navolgen op een of ander supra-aards vlak, nadat
het zijn sterfelijke windingen heeft afgeschud. Of er zou verondersteld kunnen
worden, dat de ziel ook een bestaan heeft voor het aardse, waaruit het
neerdaalt naar het materiele bestaan en na een korte spanne van leven op
deze aarde weet teruggaat naar hemelse hoogten. De ziel neemt voor een of
ander doeleinde een menselijk lichaam aan en een menselijke natuur: “Maar”
zegt Sri Aurobindo “dit is waarschijnlijk niet het universele principe van het
aardebestaan, een voldoende rationale voor de schepping van het van het
materiele universum”.19 Er is een ander populair geaccepteerd inzicht, dat
deze wereld en alles dat erop gebeurt, niets anders is dan het Lila van het
Goddelijke wezen en de menselijke ziel neemt deel in dit Lila door een serie
geboorten met het eventuele prospect, nee, zekerheid van vertrek naar het
juiste vlak en de heerlijkheid genieten van een eeuwige nabijheid van de Heer.
Wanneer we een beetje dichterbij kijken naar alle bovenstaande inzichten,
vinden we, dat ondanks hun verschillen zij substantieel overeenkomen in het
accepteren van de volgende punten of assumpties: Ten eerste, de
onsterfelijkheid van de menselijke Geest, ten tweede, de tijdelijke natuur van
zijn komst op deze aarde, die beschouwd wordt als een afwijking van zijn
eeuwige natuur en een uiteindelijke terugkeer naar een hemels bestaan
voorbij dit leven, als zijn juiste woonverblijf, en ten derde, de ontwikkeling van
de ethische en spirituele potenties van het wezen al de noodzakelijke prelude
voor de ziel’s opstijging naar hogere vlakken. Uitwendig is de mens een
fysieke-vitale-mentale formatie en zoals hij samengesteld is, oefenen zijn
vitale delen een aanzienlijke invloed uit op de andere delen van zijn wezen.
Het is dienovereenkomstig nogal natuurlijk, dat de mens zou bezwijken onder
de aantrekking van zijn lagere natuur gedurende een bijzonder stadium van de
evolutionaire beweging. Normaal wordt hij daarom in grote mate in beslag
genomen, gedurende een groot deel van zijn aardse bestaan, met de
bevrediging van zijn persoonlijke verlangens, behoeftes, interesses en met de
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inspanningen om de idealen te bereiken, die door hem opgezet zijn in
overeenstemming met de eis van zijn mentale en vitale natuur. Ondanks een
dergelijke vooringenomenheid kan de mens niet gedurende een lange tijd de
roep negeren van zijn hogere natuur; vandaar dat hij midden tussen de
premies van de uitwendige natuur antwoordt op de roep van het mysterieuze
Verdere en zich keert naar het Supra-aardse; hij probeert, zoveel als mogelijk,
een leven aan te nemen van onthouding als een noodzakelijke conditie,
volgens hem, van zijn verheffing uit de lagere natuur. Aldus begint er een soort
conflict tussen een verlangen naar het normale leven van materieel gemak en
comfort en een aandrang naar een leven van soberheid als een noodzakelijke
prelude van de ontwikkeling van zijn hemelse natuur; in het kort komt het tot
“een aarzeling tussen een onvolmaakt menselijk leven, dat niet haar grotere
natuurlijke uitbreiding kan nemen en een ziek ascetisch verlangen naar het
hemelse leven”.20
Terwijl de oppervlakte mentale cognitie zich verdiept in een subtielere
realisatie van de Ultieme Waarheid, wordt er waargenomen, dat er een
Suprakosmische Werkelijkheid is, die de bron en inspiratie is van alle
bestaansvormen. Gefrustreerd in zijn poging om vrede te vinden en blijvend
geluk op aarde en belast met een leven, dat verbitterd is door allerlei soorten
schrijnende ervaringen, wordt het menselijke denkvermogen gegrepen door
een overweldigend besef van de volledige ijdelheid en onwerkelijkheid van het
wereldse bestaan en voelt een sterke drang om zich te keren naar de verre
Suprakosmische Werkelijkheid voor een bevrijding van het pijnlijke spoor van
herhaalde geboorten en overlijdens. Maar het was niet voor iedereen om het
normale leven af te zweren, ondanks al haar tekortkomingen, vandaar dat een
deel van het ras zijn leven verliet voor het leven van ascetisme als een
noodzakelijke stap naar bevrijding, terwijl de rest van de menselijke stam zijn
weg ging door het leven in stomme aanvaarding van de onvermijdelijkheid van
pijn en lijden als een noodzakelijk deel van het aardse bestaan.
Het voorgenoemde inzicht van het leven en de Allerhoogste Werkelijkheid
wordt geboren uit een onnodige nadruk op alleen een deel van het totale besef
van de schepping en een verkeerd genomen tegenstelling tussen de wereldse
en Suprakosmische bestaansvormen. Het mist een juiste appreciatie van het
hele belang van deze complexe menselijke natuur en haar deel in het schema
van de schepping. Ondanks zijn veelvuldige onwetendheid en de
verscheidene onvermogens van zijn oppervlakteformatie heeft de mens ook
een goddelijk deel in hem, dat gezonden is om een goddelijk doeleinde te
vervullen. Het is een synthese, die noodzakelijk is van alle complexiteiten van
de menselijke natuur en geen onverzoenbare tegenstelling tussen hen, die
eindigt in een ultieme zelfvernietiging. De oude Indiase cultuur was realistisch
genoeg om de verscheidene divergerende motieven van het menselijke leven
waar te nemen en bood een synthese aan; het vond de missende vergelijking
uit tussen “het totale besef van de schepping en de volledige wil van de
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Schepper”.21 Deze synthese accepteerde op een algemene manier vier
legitieme motieven van het menselijke leven in overeenstemming met de
veelvuldige preferenties van de menselijke natuur en leverde hen
dienovereenkomstig. De genoemde vier motieven zouden ruwweg als volgt
verklaard kunnen worden: 1) mensen’s vitale interesses en behoeften, 2) zijn
verlangens, 3) zijn ethische en religieuze aspiraties en 4) zijn ultieme spirituele
doel en bestemming. Onderwijs en een periode van oefening werd geleverd,
gebaseerd op de eerder genoemde motieven: een periode van normaal leven
voor de bevrediging van verlangens en interesses --- geen leven inderdaad
van volledige verlating werd ooit goedgekeurd, want het normale menselijke
leven moest getemperd worden en verootmoedigd door de matigende invloed
van de ethische en religieuze motieven; daarna een leven van onthechting en
geleidelijke terugtrekking van wereldse activiteiten, die culmineren in een
leven van volledige verzaking met het ultieme doel van zelfvernietiging in de
Geest.
De voorgenoemde regels van het leven voor de harmonieuze uitdrukking
van de verscheidene motieven van het menselijke leven, die uiteindelijke
leiden naar de verlangde voleinding, brachten een balans en symmetrie tot
stand in het menselijke leven. Maar het duurde niet lang, omdat er steeds
meer nadruk gelegd kwam op de menselijke impuls van volledige verzaking in
minachting van het normale leven van wereldse interesses en verlangens. Het
resultaat van de bovenstaande tendens was de schepping van een gapende
kloof tussen het normale leven van interesses en verlangens, op zijn best
getemperd door ethische en religieuze idealen in scherpe tegenstelling met
een abnormaal leven van volledige verzaking in de queeste naar de kortste
afslag naar de ultieme bevrijding door zelfvernietiging. Zij negeerden de
goddelijke betekenis van de schepping en juist de belangrijke rol, die de mens
moet spelen voor zijn zelfvervulling. “Het Leven” zegt Sri Aurobindo “is
gesplitst in het spirituele en wereldse en er kan alleen een abrupte transitie zijn,
geen harmonie of verzoening van deze delen van onze natuur.”22 Niet door
een weigering, maar door overname en radicale transformatie van de lagere
natuur en bewustzijn door Licht en Vermogen van het hogere Spirituele
bewustzijn kan een integrale oplossing van de klaarblijkelijke tegenstellingen,
die eerder verklaard zijn, gevonden worden.
Een overdrijving van een bijzonder aspect van de Allerhoogste
Werkelijkheid met de uitsluiting van de veelvuldige uitdrukkingen van zijn
Wezen berooft deze wereld van haar goddelijke betekenis en laat het proces
van het leven lijken op een betekenisloze bespotting zonder enige rationele
rechtvaardiging. De veelvuldigheid van het Worden moet begrepen worden in
het licht van de eenheid van het Wezen. “Een grote relatie van eenheid, een
integratie, herstelt de balans, verlicht de hele waarheid van het wezen en
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verbindt de stappen van de natuur aan elkaar”23. Er is meer dan eens
verklaard door Sri Aurobindo in de voorgaande hoofdstukken, dat het
Goddelijke de sleutel is tot de oplossing van alle schijnbare tegenstellingen in
de materiele natuur. De evolutionaire beweging heeft een goddelijke betekenis;
door dit proces heeft de Geest, die Zichzelf verwikkeld heeft in de Duisternis
en Onbewustheid, bij de aanvang van deze wereld, Zich stap voor stap
ontwikkeld van de Materie, het Leven en het Denkvermogen naar hogere en
nog hogere niveaus van bewustzijn, totdat het doel van deze scheppende
beweging, namelijk, een volmaakte zelf-uitdrukking van de Geest bereikt is.
Alles, dat geschapen is, alles, dat gebeurt in deze wereld van namen en
vormen, zijn een deel van de Geest’s zelf-uitdrukking --- het normale
menselijke leven is geen hopeloze sprong in een ongoddelijk slijk, waaruit
ontsnapping niet mogelijk is, behalve door zichzelf af te snijden van het leven
met een zicht op een uiteindelijke Zelfvernietiging in de Supra-Kosmische
Transcendentie. De pijnlijke ervaringen van het leven, de dood, ziekte en
onvermogens, zouden niet verondersteld moeten worden als de bestraffing
van de belichaamde ziel op rekenschap van zijn val uit de Genade, noch zijn
zij het resultaat van een of ander wreed spel van de Schepper. Alle
onplezierige ervaringen van het leven zijn de uitkomst van de Onwetendheid,
die een onvermijdelijke episode is gedurende de loop van het evolutionaire
ontvouwen van de Geest en hun enige rechtvaardiging ligt in de zekerheid van
onze ultieme onsterfelijkheid. De menselijke wezen, die door het leven gaan in
een toestand van partiele duisternis, in een kwetsbare materiele lichamen zijn
de kinderen van de onsterfelijkheid en door de barensnood van herhaalde
geboorten en overlijdens zijn zij bestemd om voort te gaan naar hun goddelijke
zelf-vervulling.
“Een involutie van de geest in de Onbewustheid is het begin; een evolutie
in de Onwetendheid met zijn spel van de mogelijkheden van een partiele
ontwikkelende kennis is het middelste, en de oorzaak van de anomalieën van
onze huidige natuur,… een voltrekking in een toepassing van de geest’s
zelfkennis en het zelf-vermogen van zijn goddelijke wezen en bewustzijn is de
culminatie”.24 Dit is het hele verhaal van de scheppende beweging en de
voltrekking, waar het naartoe gaat. Het denkvermogen is de middelste term,
die in een toestand van duisternis voortgaat naar Kennis.
Wat verwikkeld was, moet ontwikkelen; de verwikkelde Geest kan niet
anders dan ontwikkelen uit zijn involutie in de Materie en de Onbewustheid,
een vervolmaakt goddelijk leven op deze aarde lijkt de aandrang te zijn van de
Goddelijke Wil in de Natuur. Ondanks deze onmiskenbare trend van de
evolutionaire beweging naar een vervolmaakt goddelijk leven is het mogelijk
voor de Ziel in het aardebestaan om zichzelf af te snijden van de beweging
voor zelfvernietiging in de Allerhoogste Brahman of van een terugtrekking in
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de allerhoogste extase van de Goddelijke Aanwezigheid. Maar dit is noch
onvermijdelijk, noch de fundamentele intentie van de evolutionaire beweging,
die de geleidelijke zelf-uitdrukking lijkt te zijn van de Geest in het materiele
Bestaan.

30

HOOFDSTUK XVII
DE VOORTGANG NAAR KENNIS --GOD, MENS EN NATUUR
DE natuur van de Werkelijkheid, die Zichzelf verwikkelde in de oorspronkelijke

Onbewustheid, is Bestaan, Bewustzijn, Heerlijkheid van bestaan --Sachchidananda. De evolutie begon, zoals verklaard is, met de involutie van
de voorgenoemde spirituele Werkelijkheid en het zal eindigen met de volledige
manifestatie van het verwikkelde Goddelijke Bestaan. Uit de oorspronkelijke
Onbewustheid verscheen Materie; ofschoon het er onbewust en immobiel
uitziet, met veelvuldige onvermogens, is het niets anders dan een gesluierd
aspect van de Existentialiteit of Substantie van het Brahman25 bewustzijn, dat
verwikkeld is in de Materie en zijn eerste verschijning maakt als onbewuste
kracht of vibraties; daarna worstelt het voor uitdrukking door meer of minder
onvolmaakte vormen van bewust leven, totdat het het niveau bereikt van het
zelfbewuste oppervlaktedenkvermogen van de mens. Dit geleidelijk
ontwikkelende bewustzijn is bezield met de goddelijke Heerlijkheid van het
Bestaan en het probeert, met onverschillig succes, de volledigste uitdrukking
te geven aan zijn inherente Heerlijkheid van Bestaan, maar tot nu toe is het
alleen erin geslaagd om een besef te formuleren van plezier en pijn.
Bewustzijn moet nog steeds hogere niveaus bestijgen, totdat de verschijning
van de inherente heerlijkheid van het bestaan, dat het doel is van de
ontwikkelende Natuur, volledig zou kunnen zijn.
Juist bij de aanvang van zijn aardse reis moet de mens zijn individualiteit
affirmeren met zijn ego of Verlangenziel als de meester en gids van zijn
activiteiten; daarna moet hij geleidelijk zijn nauwe individualiteit teboven gaan
en zijn werkelijke zelf en Geest ontdekken, die gesluierd is onder zijn huidige
natuurlijke formatie van het denkvermogen, leven en lichaam. Door dit
zelf-vinden universaliseert zichzelf door zijn eenheid te realiseren met het
kosmische en suprakosmische bestaan. Dus door zijn zelf-overtreffen verwerft
de mens zijn zelf-vervulling en wordt de werkelijke innerlijke mens vrij van de
beperkingen van zijn onwetende egoïstische geestesgesteldheid.
In de woorden van Sri Aurobindo “moet de natuurlijke mens zichzelf
ontwikkelen in de goddelijke Mens; de zonen van de Dood moeten zichzelf
kennen als de kinderen van Onsterfelijkheid”.26 Dit is de reden, waarom,
volgens Sri Aurobindo, de komst van de mens op deze aarde een evenement
is van enorme consequentie, in zoverre als in de mens de volledige
manifestatie van de geest verworven zal worden.
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De mens moet boven zijn onwetendheid uitgroeien en Kennis bereiken.
Maar deze Kennis is geen mentale of intellectuele opvatting. Deze Kennis kan
verkregen worden door een directe perceptie in zelf-ervaring en verworven
worden door rationeel denken. Ons oppervlaktedenkvermogen of
oppervlaktewezen is niet ons werkelijke zelf. Het is een onwetende formatie
voor een tijdelijke periode, die ons werkelijke zelf voorlopig versluiert. De
vreugde van het Leven, waar de mens achterna loopt door zoveel zwoegen, is
niet de Heerlijkheid van het Bestaan, die op hem wacht aan het einde van het
reis. De mens moet duiken in zijn occulte delen vanbinnen met een zicht om
zijn werkelijke zelf te ontdekken; aldus moet hij het huidige egocentrische
gewaarzijn teboven gaan met een zicht om zijn werkelijke zelf te vinden: “het
ego teboven gaan en ons ware zelf zijn”, zegt Sri Aurobindo “gewaar te zijn
van ons werkelijke wezen, het te bezitten, een werkelijke heerlijkheid van zijn
te bezitten, is daarom een ultieme betekenis van ons leven hier”.27 De
veelvuldige activiteiten door de eeuwen, zijn prestaties in het domein van
intellectualiteit en religie en zelfs zijn frustraties in het leven zijn zovele wegen
van de Natuur om hem te leiden naar zijn goddelijke bestemming.
Zoals hij samengesteld is, moet de mens voortgaan met langzame en
onzekere stappen naar Kennis in het partiele licht van zijn onwetende
onzekerheid. Het is voor hem niet mogelijk in dit stadium om de waarheid te
vinden van de Eenheid in het midden van de veelvuldigheid overal om hem
heen. Zijn belangrijkste zorg aan de aanvang tenminste was hijzelf en de
wereld om zichzelf en misschien een zwakke glans van iets, dat supra-werelds
is, dat hij zich nauwelijks helder kan voorstellen in het begin. Zijn zoektocht
naar Kennis en Onsterfelijkheid werd daarom volledig ingenomen door drie
categorieën, namelijk, de mens zelf of zijn werkelijke ziel, Natuur en God.
Zichzelf of zoveel van zichzelf, als hij kan ontdekken, kent hij door direct
gewaarzijn, van de tweede, namelijk, de kosmos, de wereld, de Natuur, of
met andere woorden, de wereld en andere wezens, verwerft hij alleen een
indirecte kennis met de instrumentatie van zijn zintuigen, en ten derde, van
God begint hij met niets meer dan de wazigste van noties.
Met ‘God’ begreep de mens iemand, die de niet veroorzaakte oorzaak is
van alles. De methode van zijn zoektocht naar de kennis van de mens, de
Natuur en God, was door een totale en afwisselende ontkenning van de
waarheid van al deze categorieën. Achter deze ontkenningen was zijn
constante aandrang om de Waarheid te vinden en een harmonie, een eenheid
met alle disharmonieën en diversiteiten van de wereld om hem heen. Aldus
affirmeert hij alleen zichzelf en beschouwt de rest als mentale creaties, of
affirmeert alleen de Natuur en beschouwt al het andere als het product van
Natuurenergie of in het alternatieve affirmeert hij een kenmerkloos Absolute
als de Enkele Werkelijkheid en karakteriseert de hele rest als illusies.
Een exclusieve affirmatie van het Absolute lost het probleem niet op, het
laat het individu en de kosmos achter als onverklaarbare mysteriën. Het
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Goddelijke manifesteert of openbaart Zichzelf in het Worden; men moet
daarom de verbinding uitvinden van de eenheid, die God, de mens en de
Natuur samenbindt in een verenigende omarming. Kennis, waarnaar de mens
voortgaat van zijn huidige toestand van Onwetendheid, kan alleen werkelijk en
integraal zijn door de realisatie van de voorgenoemde categorieën van God,
Mens en Natuur en van hun fundamentele betekenis en niet door een
exclusieve nadruk op de een of de ander van hen. Het Allerhoogste Wezen is
zelf-voldoende voor Zichzelf, dat is te zeggen, Zijn integraliteit zal op geen
enkele manier lijden door de wens om te manifesteren, noch is Hij gebonden
om te manifesteren of niet te manifesteren, omdat Zijn vermogens
onbegrensbaar zijn; alleen enkele van zijn aspecten van Zijn wezen zijn
uitgedrukt in het Worden, dat is te zeggen, in de mens en de Natuur, en we
zullen hem kennen in Zijn integraliteit door een weigering van onze beperkte
onwetendheid en niet door een exclusieve nadruk op het een of de andere
aspect van Zijn Wezen. Aldus kan die mens zich verheffen van onwetendheid
en lijden naar het Licht en de Vreugde van een integrale realisatie van de
Waarheid van de Eenheid, die zelf-uitgedrukt is in de Waarheid van de
Veelvuldigheid.
De Waarheid zal echter niet dagen over het menselijke bewustzijn, totdat
de mens een aanzienlijk deel voortgegaan is van de reis in onwetendheid. Bij
de aanvang moet hij zijn eigen individualiteit affirmeren, zijn onwetende
egocentrische persoonlijkheid, voordat hij zijn bewustzijn kan vergroten om het
Licht en de Waarheid toe te laten van de Bovenste regionen. Gedurende deze
periode van egocentriciteit is de mens allerbelangrijkst voor zichzelf en hij
beschouwt al het andere, namelijk, deze wereld en alle andere wezens en
dingen als belangrijk in de mate, waarin zij nuttig voor hem zijn voor zijn
zelf-affirmatie. Volgens zijn opvatting van religie hebben zijn Goden, terwijl hij
in het genoemde lagere niveau van ontwikkeling is, waarde voor hem in
zoverre als zij nuttig voor hem zijn, in zoverre als zij de uiterlijke natuur kunnen
overtuigen om haar geschenken over hem uit te gieten of hem op andere
manier te helpen om zijn mentale en vitale hunkeringen te bevredigen. “Maar”,
vraagt het beduusde intellect “waarom zou dit schrijnende hoofdstuk van
duisternis en moeilijkheden, van hoop en frustraties tussenbeide komen in de
teneur van de evolutionaire beweging? Was dit noodzakelijk in het totale
schema van de Schepping?” Sri Aurobindo zegt, dat deze episode geen fout is
of sprong van de Natuur; de ontwikkeling van een sterke egocentrische
individualiteit was een noodzaak om de mens in staat te stellen om zich vast te
klampen aan de adverse krachten van de Natuur. Zijn pad naar de Kennis is
bezaaid met allerlei soorten moeilijkheden: “Hij moet zichzelf affirmeren in de
Onwetendheid, voordat hij zichzelf kan vervolmaken in de Kennis”.28
Laten we nu proberen de precieze natuur te begrijpen van de opstijging
van het bewustzijn uit de Onwetendheid en hoever de formatie van een
28
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egocentrische individualiteit een hulp is naar die opstijging. Laat ons onszelf
herinneren, dat het Bewustzijn Zichzelf verwikkelde in de oorspronkelijke
Onbewustheid bij de aanvang en Het ontwaakt nu geleidelijk uit zijn slaap van
Onbewustheid. Het is de geheime goddelijke aandrang achter de
Onbewustheid en Het werkt de evolutionaire beweging uit door twee krachten,
die min of meer parallel aan elkaar lopen en werken; een van deze twee
krachten, namelijk, het geheime kosmische bewustzijn werkt sub rosa achter
de oppervlakte, terwijl de andere, namelijk, een individueel bewustzijn aan de
oppervlakte werkt en geleidelijk ontwikkelt in een steeds helderder
gedefinieerde mentale-vitale-fysieke formatie; veel andere gescheiden
objecten en dingen worden ook gevormd aan de oppervlakte door de
genoemde goddelijke aandrang erachter. Aldus ontwikkelen door de actie van
de genoemde twee krachten het massa of het collectieve bewustzijn erachter
en de geleidelijke formatie van het individuele bewustzijn aan de oppervlakte.
Door het individu verhoogt de Kracht stap voor stap het niveau van bewustzijn,
totdat het individu er naar uit kan kijken om het Transcendente te ontmoeten.
Uit de oorspronkelijke Onbewustheid verscheen de Materie, het Leven en het
Denkvermogen, die gaan naar de formatie van het zelfbewuste individu, de
mens genaamd, met zijn diepe occulte delen, die onbekend zijn voor het
oppervlaktebewustzijn. Deze individuele formatie moet stijgen van een niveau
van bewustzijn naar een andere, hoger en nog hoger, totdat het het
Super-bewustzijn bereikt. Het is de taak van de mens, goddelijke geordineerd,
om de Natuur te verheffen van een toestand van loutere Onbewustheid naar
een van Super-bewustheid. Het collectieve bewustzijn, dat ook werkt
vanachter de oppervlakte, zoals eerder genoemd, is zelfs op zijn best een
stomme en obscure beweging en zou vaak foutief genomen kunnen worden
voor een blinde beweging en kracht, omdat het een sterke individuele formatie
vereist aan de oppervlakte om de volste expressie aan zichzelf te geven, dat is
te zeggen, om te ontsluieren, wat er ook gesluierd is in het collectieve
bewustzijn. Vandaar was het noodzakelijk, dat er een sterk egocentrisch
individu gevormd zou worden, dat krachtig genoeg is om tegenover de
aantrekking te staan van het collectieve bewustzijn, dat heimelijk actief is
achter de oppervlakte. Onderdrukking van het individu voor de behoeften van
de gemeenschap zouden gedurende een tijd een veronderstelde extra
efficiëntie verlenen aan enige politieke groepen met een zicht om enige
politieke doeleinden te bereiken, maar in de kosmische manifestatie hangt
massa of collectieve bewustzijn voor zijn groei en ontwikkeling af van het
individu en van zijn capaciteit om uit te drukken, wat ook niet uitgedrukt is in
het massa of collectieve bewustzijn achter de oppervlakte. Hij moet zich
daarom terugtrekken en apart staan als een gescheiden werkelijkheid vanaf
het begin. In deze materiele wereld, bijvoorbeeld, verkavelde een algemene
materialiteit of lichamelijkheid zich als de basis en substantie van alles, dat
gecreëerd is, maar het individu moest zijn gescheiden werkelijkheid affirmeren
in een materieel lichaam, uit de algemene lichamelijkheid, ieder met enige
unieke kenmerken en bezield met een gescheiden leven, dat tevoorschijn
komt uit de algemene en doordringende levensuniformiteit en een gescheiden
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denkvermogen, dat genomen is uit de algemene geestesgesteldheid. Aldus
gaat een gescheiden leven en denkvermogen, die opgesloten zijn in een
gescheiden fysiek lichaam, naar de formatie van het gescheiden individu.
Voordat hij zijn spirituele eenheid realiseert met de hele rest van het Worden
en dat besef uitbreidt naar zijn mentale-vitale-fysieke formatie, moet hij sterk
zijn egocentrische individualiteit affirmeren, die diep doordrenkt is met een
besef van scheiding van al het andere, zodat hij niet overweldigd zou worden,
weggevaagd, en verdronken in de kracht van het massabewustzijn, dat
geleidelijk steeds sterker wordt onder de oppervlakte en faalt om zijn
goddelijke bestemming te vervullen: “Want het individu is inderdaad deel van
het kosmische wezen, maar hij is ook iets meer, hij is een ziel, die neergedaald
is uit de Transcendentie… hij moet zichzelf vinden als het mentale en het vitale
ego, voordat hij zichzelf kan vinden als de ziel of de geest.”29
Omgeven door een dubbele muur van onwetendheid is mensen’s
zelf-affirmatie volledig, wanneer hij zijn oppervlakte egocentrische
individualiteit beschouwt als zijn totale wezen en zichzelf in ogenschouw
neemt als gescheiden van alle anderen en van deze wereld van namen en
vormen. Maar hij moet zijn ware spirituele individualiteit ontdekken, zijn
werkelijke zelf. De aanwezigheid in hem van de Spirituele Persoon, een
eeuwig individu, onder de sluier van zijn mentale-vitale- fysieke formatie, is
voor hem een constante inspiratie om voorwaarts te gaan in de zoektocht naar
de Waarheid over zichzelf en de kosmos en geleidelijk wordt deze queeste de
ene grote bezigheid van zijn leven. Gedurende de loop van deze bezigheid
dienen de verscheidene opvattingen over God en de Natuur, zijn idealen van
altruïsme, en van liefde en vriendelijkheid voor de verontruste mensheid om
zijn geleidelijke zelf-overtreffing te helpen en de ontdekking van zijn werkelijke
zelf. Van Zelf-kennis gaat hij voort naar wereld-kennis en ontdekt zijn eenheid
met de Ene en het Al, wanneer alle besef van verdeling en scheiding verdwijnt
en alleen “de spirituele werkelijkheid blijft, verenigd met de Ene en het Al door
die bevrijdende verdwijning.”30
De mens moet afkomen van de zevenvoudige onwetendheid, die heden
zijn bewustzijn sluiert, terwijl hij geleidelijk steeds verder voortgaat naar zijn
zelf-kennis: dat is te zeggen, hij moet zijn onsterfelijkheid van zijn ziel
realiseren en zijn eeuwige volharding begrijpen in de Tijd; hij moet ontdekken,
dat zijn uiterlijke oppervlakteformatie alleen een franje is van zijn totale wezen
en bewustzijn en daarbij af te komen van zijn psychologische onwetendheid;
hij moet realiseren, dat hij een uitdrukking is, ofschoon voorlopig partieel, van
de Geest en aldus af te komen van zijn constitutionele onwetendheid. Aldus
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ontdekt de mens, in het openbarende Licht van deze kennis van het Zelf en de
Geest, uiteindelijk de Waarheid over de Goddelijke Werkelijkheid in de
Kosmos en uiteindelijke opent zijn denkvermogen voor het besef van het
Absolute, dat de Ultieme Waarheid is en de basis van zowel het individu als de
kosmos. Aldus wordt het bewustzijn van de mens geleidelijk bevrijd van de
onbekwaam makende greep van
de kosmische, de egoïstische en de
oorspronkelijke onwetendheid, die hem uiteindelijk bevrijdt van zijn praktische
onwetendheid. Aldus bevrijd van de mazen van zijn veelvuldige onwetendheid
gaat de mens voort naar een integrale realisatie van de Waarheid van het
Bestaan. Terwijl hij voortgaat naar de integrale realisatie, ontdekt de mens de
inherente eenheid tussen de hoofdcategorieën, waarmee hij bezig is
gedurende het grotere deel van zijn bestaan, namelijk, God, de Mens en de
Natuur. Door de kennis van zijn werkelijke zelf ontdekt de mens de Geest en
de Ene Waarheid, die Zichzelf manifesteert door de diversiteiten van het
kosmische bestaan en ook het Absolute, waaruit al deze relativiteiten
ontsprongen zijn; hij realiseert, dat het creatieve bewustzijn van het Absolute,
de Shakti van de Heer van alle wezens, de geheime Waarheid en aandrang is
achter alles, dat geschapen is: “Aldus bereiken we in de vooruitgang van onze
zelf-kennis dat, waarvan door de ontdekking ervan alles bekend is als een met
ons zelf en door het bezit waarvan alles in bezit is en verheugd in ons eigen
zelf-bestaan”.31 Zo moet de mens een integrale Kennis bereiken van zichzelf
en de wereld en van het Absolute, dat alle relativiteiten manifesteert.
Geconfronteerd met omstandigheden, waarover hij geen controle gehad
lijkt te hebben en vaak verbijsterd in zijn poging om de krachten te beteugelen,
die zelfs de teneur van zijn leven verstoren, keek de mens om zich heen en
naar de externe wereld om het Onbekende te vinden in zichzelf en in de
Natuur, om het onzichtbare te ontdekken in het zichtbare. Aldus begon de
grote queeste van het menselijke hart en denkvermogen, de allerbelangrijkste
queeste van zijn leven en als een reiziger, die zijn weg tast uit de duisternis op
zoek naar het Licht, dat verderop schijnt, moet de mens voortgaan op zoek
naar het object van zijn queeste door dwalingen en struikelingen, totdat hij een
steeds lumineuzere visie krijgt van het onbegrijpelijke mysterie, dat nu
gesluierd blijft onder de nevels van zijn veelvuldige onwetendheid. Zijn initiële
perceptie van de verborgen waarheden zouden obscuur geweest kunnen zijn,
zijn vroege opvatting van God en de Natuur zouden inadequaat geweest
kunnen zijn, zijn opvatting over religie zou in het begin animistisch geweest
kunnen zijn of veel te antropomorfisch, in het kort leidt zijn uitgevoerde
zoektocht door welke primitieve kanalen ook bij de aanvang verder naar de
ultieme ontdekking van de waarheid: “dat zijn wezen en het Wezen een zijn,
dat dit een partiele reflectie is van Dat, en dat het vinden van zijn Grotere Zelf
overal het vinden is van God en het naderbij komen tot de Werkelijkheid in
dingen, de Werkelijkheid van alle bestaansvormen”.32 Aldus realiseert hij in de
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Kennis en de realisatie van zijn ware zelf de waarheid van het Kosmische zelf,
dat uitreikt naar de realisatie van het Absolute of Transcendente aspect als de
basis en inspiratie van het individu en de kosmos.
Een eenheid in diversiteit is de Waarheid over alle Bestaansvormen, op
overeenkomstige wijze is een eenheid achter diversiteit ook de waarheid
achter alle divergerende scholen van menselijk denken, religies en filosofieën.
De verscheidene systemen kunnen immens variëren, neen, de ene zou erg
tegengesteld kunnen lijken aan de andere, maar ieder van hen, vaag of lucide
als het geval kan zijn, portretteert een van de verscheidene aspecten van de
Werkelijkheid; de taak van ieder en elk van hen is de zoektocht naar een en
dezelfde Goddelijke Werkelijkheid en hoe verschillend de paden ook zijn, hoe
kronkelig ook de wegen en kanalen, waardoor zij voortgegaan kunnen zijn,
hun inspanningen kunnen niet anders dan leiden naar de genoemde Eenheid,
de inherente Werkelijkheid in alle divergenties. Om hem volledig te kennen,
moet de mens Hem kennen als het Ene Goddelijke achter alle eindeloze
complexiteiten van de Natuur, achter alle variaties in het rationele denken: Het
ultieme object van zijn zoektocht, die begonnen is sinds de dageraad van de
menselijke geschiedenis, wordt “meest integraal gevonden in de eenheid van
God en de mens en de Natuur en alles, dat in de Natuur is.”33
Het Licht van mensen’s hoogste opvatting over God, de Natuur en de
mens openbaart de waarheid van het Absolute, de Allerhoogste Brahman,
uitgedrukt door alle relativiteiten, de Heer van de Natuur, Schepper van alle
werelden en de geheime Goddelijke Aanwezigheid, immanent in alle
bestaansvormen, waarvan de Natuur het zelf van de energie is, de Ziel,
waarvan alle zielen eeuwige delen zijn en waarnaar zij vertrekken aan het eind
van hun aardse reis.
Met de dissipatie van de veelvuldige onwetendheid van zijn pragmatische
zelf ontdekt de mens zijn ware zelf en “Een drieëne kennis, de volledige
Kennis van God, de volledige kennis van zichzelf, de volledige kennis van de
Natuur, geeft hem zijn hoge doel”.34 Dit beëindigt zijn zoektocht naar Kennis,
die begon sinds de vroegste dageraad van de vast te stellen menselijke
geschiedenis.
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HOOFDSTUK XVIII
HET EVOLUTIONAIRE PROCES --- OPSTIJGING
EN INTEGRATIE
DE betekenis van de evolutionaire beweging is al erg duidelijk verklaard door

Sri Aurobindo. We moeten nu het exacte patroon begrijpen van de beweging,
zijn verscheidene aspecten en de manier, waarop het opgekomen is naar het
niveau van het menselijke bewustzijn --- een niveau van partieel licht en
partiele duisternis; we moeten ook het proces begrijpen van zijn verdere
opstijging naar steeds hogere niveaus, totdat het zijn doel bereikt van het
Supramentale bewustzijn en integrale kennis. Voor verder te gaan, moeten we
de volgende observaties maken.
De opvatting van een mechanische theorie van evolutie van een of andere
soort werd gevormd in verscheidene scholen van denken in het Westen sinds
oude tijden. Zij beschouwden materie als de fundamentele werkelijkheid en
een of andere onbewuste kracht was de “Godin”, zogezegd, die het wonder
van deze wereldvooruitgang uitwerkte door natuurlijke aanpassing, erfelijkheid
en natuurlijke selectie. Dit was het hoofdkenmerk van de lijnen van denken,
die culmineerden in een zuiver mechanische theorie van de evolutie, die deze
wereld van namen en vormen beschouwde als een soort automatische
machine, die op de een of andere manier tot bestaan was gekomen, een
zuiver automatische toepassing zonder enig doel of intelligente oorzaak. Na
gefaald te hebben om de betekenis en het belang uit te leggen van de
scheppende beweging en de verschijning van dergelijke belangrijke principes
als het Leven, het Denkvermogen, enzovoort, leidden dergelijke theorieën
naar allerlei soorten paradoxen. Bergsen, de eminente Franse filosoof,
betwistte de geldigheid van de mechanische theorieën van de evolutie in zijn
beroemde boek, ‘Creatieve Evolutie’ en vernietigde alle argumenten, die
voortgebracht werden door theoretici van automatische bewegingen door
‘Natuurkracht’ ter ondersteuning van hun stelling. Maar Bergson verliet op zijn
beurt alle teleologie in zijn theorie van creatieve evolutie en bracht daarmee
een ramp over zijn eigen opvatting van creatieve evolutie, die anders een
aanzienlijke vooruitgang was ten opzichte van de voorgaande theorieën van
mechanische evolutie. Volgens Bergson bestond zelfs de “naakte mogelijk van
een zeker evenement of gebeurtenis niet eerder in enige vorm --- mogelijkheid
bestaat niet in enige vorm voor de werkelijkheid.”
Wanneer volgens Bergson de evolutionaire beweging een proces is, moet ons
dan verteld worden, wat het doel is, waarnaar dit proces voortgaat? Er wordt
gezegd, dat het een ‘vrije’ stroom is, maar vrije beweging betekent niet een
beweging, die absoluut onbepaald is of willekeurig voortgaat. Tenzij zijn
Creatieve Evolutie iets creëert, dat zijn doel of doeleinde moet zijn, dan zou
zijn theorie geen enkele verbetering zijn ten opzichte van die mechanische
evolutie. Bergson was zonder twijfel de meest dynamische van de toenmalige
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Westerse filosofen en zijn opvatting over de evolutionaire beweging
markeerde een aanzienlijke vooruitgang op de voorgaande, maar zijn
uiteindelijke conclusies kwamen veel te kort van de Waarheid en betekenis
van een beweging, die noch mechanisch is, noch absoluut onbepaald door
enig doel of doeleinde. Een besef van de diepere betekenis van de creatieve
beweging begon geleidelijk te dagen in het menselijke denkvermogen en “in
plaats van een mechanische, geleidelijke, rigide evolutie uit onbepaalde
Materie door de Natuurkracht, gaan we naar de perceptie van een bewuste,
soepele, flexibele, intens verrassende en constant dramatische evolutie door
een Superbewuste kennis, die dingen in de Materie, het Leven en het
Denkvermogen openbaart uit het onpeilbare Onbewuste, waaruit zij oprijzen”,
zegt Sri Aurobindo.35 Evolutie is spiritueel. De Geest dompelde zich onder in
een verdoving van onbewustheid bij de aanvang van de schepping en de
Geest ontwaakt weer geleidelijk stap voor stap uit deze verdoving door een
langzaam en moeilijk proces, totdat de Geest volledig ontwaakt is, dat is te
zeggen, totdat er een volledige manifestatie is van de Geest. Deze
evolutionaire beweging maakt geleidelijk manifest, wat er ook nog niet
manifest is van de Goddelijke Bewustzijnskracht, die de heimelijke aandrang
achter de beweging is en die verblijft in ieder en elk deel, nee, zelfs in de
kleinste deeltjes van de wereld, die we om ons heen zien. Het werd aan Sri
Aurobindo overgelaten om aan de wereld, die dorstig is naar een kennis van
het mysterie van de creatieve beweging, de goddelijke betekenis te openbaren
van de genoemde beweging met alle lugubere details van de opstijging van
het Bewustzijn van zijn slaap van onbewustheid met een speciale nadruk op
het drievoudige karakter van de ontwikkeling van het proces. Deze openbaring
verleent aan deze beweging een nieuwe betekenis en belangrijkheid en aan
de mens een nieuwe hoop en verzekering van een goddelijke bestemming, die
opwacht aan het eind van zijn reis.
Wanneer we dichter naar de details kijken van de beweging, vinden we,
dat de Materie en verscheidene vormen van materie tevoorschijn komen uit de
nevelachtige conditie van duisternis en onbewustheid. Materie is het eerste
dominante principe om tevoorschijn te komen en het is de basis van deze
creatieve beweging. Het Leven is het volgende principe om tevoorschijn te
komen, eerst in planten, daarna komt het langzaam en geleidelijk tevoorschijn
in de insecten en lagere dieren, steeds hoger klimmend tot het volgende
dominante principe, namelijk, het Denkvermogen, tevoorschijn komt en het
niveau bereikt van het zelfbewustzijn in de mens. Aldus ontwaakt stap voor
stap de Goddelijke bewustzijnskracht uit zijn zelfopgelegde verdoving van
Onbewustheid. Wat verwikkeld was, moet zich ontwikkelen en door de logica
van dit proces moet de evolutionaire beweging verdere hoogten bestijgen,
totdat het niveau bereikt van de volledige manifestatie van de Geest. Deze
wereldbeweging is een goddelijk Lila van zelf-beslotenheid en zelf-herstel.
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Terwijl we het proces en zijn essentiële kenmerken een beetje
nauwkeuriger onderzoeken, vinden we een geleidelijke opstijging van het
bewustzijn van een lager naar een hoger niveau en ook een integratie; dat is te
zeggen, ieder dominant principe neemt het voorgaande principe op en
transformeert het; het Leven, bijvoorbeeld, komt tevoorschijn uit de Materie,
maar het snijdt zich niet af van de materie en werkt niet apart, integendeel, het
lijkt te verschijnen in de Materie, die het opneemt en in grote mate
transformeert; Materie wordt de basis voor de manifestatie van het Leven, in
het kort, Materie wordt levend. Daarna verschijnt het Denkvermogen in de
levende materie; in de mens vinden we, dat deze drie principes van Materie,
Leven en Denkvermogen geïntegreerd zijn in de fysieke-vitale-mentale
formatie, alsof de drie principes uitgerold zijn in een menselijke entiteit. Aldus
merken we op, dat er niet alleen een opstijging is van een nieuw principe,
maar ook een simultane overname en transformatie van het voorgaande
principe, dat geïntegreerd is met het nieuwe. Laten we proberen om dit punt
een beetje helderder te maken: de mens, bijvoorbeeld, is samengesteld uit
een fysiek, een vitaal en mentaal deel; buitenwaarts is hij een
fysieke-vitale-mentale formatie; zijn lichaam is materieel, maar de materie, die
zijn lichaam samenstelt, ziet er erg verschillend uit ten opzichte van haar
oorspronkelijke ruwe staat, toen het voor het eerst tevoorschijn kwam uit de
onbewustheid bij de initiële aanvang van deze wereld, dit is zo, omdat Materie
gedeeltelijk getransformeerd werd door de volgende verschijnende principes
van het Leven en het Denkvermogen. Materie werd getransformeerd in de
mate, dat het nodig was om het de juiste basis te maken of continent van de
vitale en mentale delen. Hoe ruw was Materie in het initiële stadium, toen het
niet het geschikte materiaal kon zijn voor het lichaam en vandaar is het
getransformeerd. Laten we kijken naar het menselijke brein: Materie is zonder
twijfel de samensteller van het brein, maar het ziet er zo radicaal verschillend
uit ten opzichte van zijn ruwe staat, toen het voor het eerst verscheen, het
heeft de noodzakelijke transformatie ondergaan om zo het juiste materieel te
zijn voor de formatie van de complexiteiten van het menselijke brein.
Het Leven en het Denkvermogen zijn geen oorspronkelijke principes van
het Bestaan, alleen een afgeleide; zij zijn vervormde of beperkte reflecties van
hogere oorspronkelijke principes. Vandaar, dat, ofschoon met verschijning van
het Leven het voorgaande principe, namelijk, Materie, tot op zekere hoogte
veranderd of getransformeerd is, en met het verschijnen van het
Denkvermogen de voorgaande principes, namelijk, de Materie en het Leven,
veranderd zijn en getransformeerd, deze transformaties niet totaal zijn of
compleet, want deze principes, het Leven en het Denkvermogen, zijn niet
krachtig genoeg om een complete en radicale transformatie te maken. Er is
een ander belangrijk kenmerk van deze evolutionaire beweging, die we zullen
moeten opmerken: er is wederzijdse modificatie in de integratie, die boven
verklaard is, dat is te zeggen, op rekenschap van de noodzaak om zichzelf uit
te drukken in de Materie, moeten de volgende principes, het Leven en het
Denkvermogen, zich onderwerpen aan de wet van de materiele natuur. Aldus
zijn zij, terwijl het Leven en het Denkvermogen de Materie veranderen, die
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geleidelijk levend, mobiel en bewust wordt, zelf in grote mate omschreven of
beperkt in hun vrije acties door de aantrekking van fysieke krachten, waar zij
vanaf moeten hangen voor hun juiste uitdrukking en werking. Bovendien is de
transformatie van de Materie alleen partieel, omdat het Leven en het
Denkvermogen geen oorspronkelijke creatieve principes zijn, zoals al
verklaard, en daarom missen zij de dynamiek, die nodig is voor een totale
verandering van het materiele principe.
Wanneer de Materie, het Leven en het Denkvermogen tussenliggend zijn,
dan moet er een oorspronkelijk creatief Vermogen zijn, dat groter is dan de
genoemde drie principes. Dit ultieme Creatieve Vermogen moet een
Bewustzijn zijn en geen onbewuste energie, anders konden het Leven en het
bewustzijn er niet uit ontwikkelen. Het moet daarom een Bewustzijn zijn en
een Kracht, die groter is dan het Leven en het Denkvermogen --- een
Supramentale Bewustzijnskracht, een occulte goddelijke gnosis, die in staat is
om een totale transformatie te bewerkstelligen van de intermediaire principes
van Materie, Leven en Denkvermogen. Laat ons onszelf herinneren, dat de
Geest verwikkeld was in de Onbewustheid, de Geest ontwikkelde zich weer
geleidelijk uit zijn involutie; een volle en volledige uitdrukking van de Geest is
het doel van de evolutionaire Natuur en de culminerende verschijning. Maar
deze verschijning is langzaam en moeilijk op rekenschap van de
continuerende grip van de oorspronkelijke onbewustheid. Het Denkvermogen,
dat gelokaliseerd is in een levend materieel lichaam, zwerft nu in
onwetendheid in zijn queeste naar kennis, met zijn vermogen, dat in grote
mate verminkt is door een omhullende onwetendheid; maar het is “bestemd
om volledig ontwikkeld te worden door het ontwaken van het supramentale in
het belichaamde wezen en de natuur”.36
De evolutie gaat niet alleen voort door een sterke geheime aandrang van
vanachter, maar ook door “neerdaling of bezieling of invloed van hogere
vlakken van de Natuur”.37 De evolutionaire beweging heeft nu stap voor stap
het niveau bereikt van de zelfbewuste mensheid door het voorgenoemde
proces van opstijging en integratie. Maar de mens is de middelste term, niet
het hoogtepunt en vandaar moet deze beweging een verdere opstijging maken,
totdat de occulte inwoner in de Materie, dat is te zeggen, de Geest volledig
uitgedrukt is. De mens is zelfs nu in een toestand van duisternis; geholpen
door zijn ‘intelligentie’, een instrument van de geheime evolutionaire kracht,
struikelt de mens zijn weg naar kennis in het partiele licht van zijn
pragmatische bewustzijn. Maar hij is geen automaat, hij moet een bewuste
contributie doen naar zijn eigen verheffing en deelnemen in de actie van de
evolutionaire Kracht, maar hij kan zo alleen onverschillig doen in het begin,
want hij is nog niet in vertrouwen genomen door de geheime goddelijke
aandrang achter de creatieve beweging.
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Zoals we al verklaard hebben, hebben de inspanningen van de
wetenschappers om de werkelijke betekenis uit te vinden van de evolutionaire
beweging, gefaald om bemoedigende resultaten op te brengen. Een studie
van de beweging van de uitwendige of de fysieke kant landde hen in zoveel
hiaten als zij niet konden overbruggen. Er zijn zoveel missende verbindingen,
die de wetenschap gefaald heeft om te ontdekken; er is nog geen
bevredigende verklaring gegeven door de wetenschap over de geleidelijk
verschijnende principes in het evolutionaire proces, de verwarring is zoveel
groter geweest, omdat de hiaten steeds dieper leken in de hogere toestanden
van de evolutionaire beweging.
De waarheid van de bovenstaande verklaringen zal klaarblijkelijk zijn,
wanneer we kijken naar de volgende onder andere voorbeelden. Er is
verklaard, dat het Leven eerst verscheen in planten; wetenschappers
ontdekten, dat er een of andere soort levensvibratie is in planten en er wordt
verder beweerd, dat het verschil tussen dergelijke levensvibraties in planten
en die in dieren alleen een gradatie is. Wanneer we nauwkeurig het actuele
verschil onderzoeken tussen het hoogste plantenleven en het laagste
dierenleven, wat zien we dan? Vinden we een continuïteit of een kloof tussen
de twee? We vinden definitief een diepe kloof, die de twee scheidt; in de ene is
er een volledige afwezigheid van het Denkvermogen, zelfs van de meest
rudimentaire vorm, terwijl er in de andere, dat is te zeggen, in het laagste
dierenleven een of andere soort Denkvermogen, zelfs ofschoon van een erg
rudimentair type, zichtbaar is en dit feit toont een grote vooruitgang aan in het
proces van evolutie; terwijl er in de ene alleen een leven is van vitale reacties,
is in de andere het Leven bewust geworden, hoe rudimentair het bewustzijn
voorlopig zou kunnen zijn. Laten we dan weer kijken naar het verschil tussen
het hoogste en het meest intelligente dier en de mens op de laagste sport van
de ladder, een primitieve mens, bijvoorbeeld, wat raakt ons in de twee, de
overeenkomst of het verschil tussen hen? Ongetwijfeld is het verschil
prominenter dan de overeenkomst, de afgrond tussen de twee is erg diep,
ofschoon het niet zo wijd zou kunnen zijn. Het hoogste dier heeft niet meer dan
een zintuig-denkvermogen, maar de mens, hoe primitief of barbaars hij ook
zou kunnen zijn, heeft een intelligentie, die erg onontwikkeld in hem zou
kunnen zijn gedurende een tijd, maar het is van hetzelfde soort, als die in het
bezit is van de grootste denkers en intellectuelen van opvolgende perioden.
Zelfs de meest primitieve mens, die veel gemeen zou kunnen hebben met de
lagere dieren, bezit het vermogen van denken en onderscheid tussen juist en
verkeerd en hij is in staat tot ethische en religieuze sentimenten, misschien
van een ruwe vorm om mee te beginnen. De wetenschap is niet in staat
geweest om deze transities te verklaren, er is alleen de hypothese gewaagd,
dat er dieren geweest moeten zijn van verschillende types, die stapstenen
waren tussen de ene variëteit en een andere en dat zijn nu niet langer bestaan,
omdat de Natuur niet toestond om hun nuttigheid uit te leven en vandaar
verdwenen zijn na het helpen van de voorwaartse mars van de evolutionaire
beweging. Sri Aurobindo zegt, dat deze verklaring van hiaten niet
gesubstantieerd is. De werkelijke betekenis van de evolutionaire beweging zal
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bekend zijn en de hiaten en afgronden zullen volledig verklaard worden,
wanneer we de beweging nauwkeurig onderzoeken van vanbinnen, een
uitwendige schatting zal het geheim niet openbaren.
Laten we nu vollediger proberen te begrijpen, wat het verschil maakt
tussen een verschijnend principe van het bestaan en een andere, tussen de
materiele, de vitale en de mentale variëteiten, terwijl zij geleidelijk tevoorschijn
komen gedurende de loop van de evolutionaire beweging. In de Materie, die
het eerste principe is om tevoorschijn te komen uit de eerste initiële
nevelachtige conditie, lijkt het bewustzijn in een diepe sluimering te zijn, er is
bijna geen beroering van het Leven of aanwezigheid van het Denkvermogen
zichtbaar aan de oppervlakte. Wetenschappers hebben verklaard, dat er
Leven is in een erg rudimentaire vorm in metaal; er kan experimenteel
bewezen worden, dat metaal in staat is tot reacties, die suggestief zijn voor het
Leven of een erg rudimentaire vibratie van het Leven. Wanneer we accepteren,
dat dit waar is, kan niet gezegd worden, dat metaal een vorm van Leven is; het
ziet eruit en is volledig een vorm van Materie, een materieel ding. Laten we nu
naar planten kijken, waarin verschillende levensvibraties te onderscheiden zijn.
Ofschoon planten alleen in staat zijn tot sub-mentale reacties op stimuli, kan er
goed gezegd worden, dat het een vorm van Leven is, en niet van Materie,
maar het is nog niet Mentaal bewust. In de volgende stadia van de lagere
dieren en mensen is het bewustzijn verder ontwaakt en van beiden kan
gezegd worden, dat zij mentaal bewuste wezens zijn, met alleen dit verschil:
terwijl het dier permanent neergebonden is aan een vitaal denkvermogen
besef, is in de mens het bewustzijn opgebloeid tot een bewuste geestesgesteldheid. Er kan gezegd worden, dat het menselijke denkvermogen zonder
twijfel een reflectie is van het Supramentale, maar het is een erg vervormde en
gedegradeerde reflectie van dat superieure principe. Het menselijke
denkvermogen is nog niet in bezit van Kennis, die het probeert te verwerven
door de instrumentatie van de zintuigen, een erg onbevredigend proces, dat
niet in staat is om de Ultieme Waarheid te openbaren. Het zou nu duidelijk
moeten zijn, dat het hele verschil het gevolg is van het geleidelijke ontwaken
van het bewustzijn van het ene principe naar het andere; in Materie lijkt het
bewustzijn in een diepe sluimer te zijn, in planten is er alleen een zwakke
beroering van het Leven, in de lagere dieren zijn een grotere verschijning van
het Leven en een beetje bewuste geestesgesteldheid te onderscheiden en zij
groeien, terwijl dier omhooggaat naar steeds hogere gradaties van de evolutie;
in de mens is het bewustzijn half ontwaakt en de rest van de reis, helemaal tot
de volledige ontwaking van het Bewustzijn in het Supramentale, moet nog tot
stand gebracht worden.
We hebben al verklaard, dat in deze opstijging van het bewustzijn van een
lagere naar een hogere gradatie er altijd een integratie is en geen wegsnijden
van het hogere van het lagere; dit bewijst op zichzelf de continuïteit van de
evolutionaire beweging --- er is een continue verbinding en geen losmaking
van het ene stadium van het andere. Er is een andere belangrijke factor om
notie van te nemen: in ieder lager principe zijn de hogere aanwezig of
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verwikkeld en zo wordt de geleidelijke verschijning van deze verwikkelde
principes mogelijk, terwijl de evolutie naar steeds hogere niveaus klimt.
Ongetwijfeld was onbewuste Materie bezield met het Goddelijke Bewustzijn en
daarom kan het Leven, Denkvermogen en het Supramentale eruit ontwikkelen.
Het Leven is verwikkeld in de Materie, maar het Leven verschijnt alleen,
wanneer de Materie, die de basis is, voldoende georganiseerd is om het uit te
drukken en te manifesteren. Op overeenkomstige wijze kan het Denkvermogen verschijnen in levende materie, wanneer het een punt bereikt heeft
van een zekere complexiteit en ontwikkeling, wanneer het een juiste inhoud
kan zijn van het mentale principe; er is een duw van vanachter en een
aantrekking van vanboven, dat resulteert in de verschijning van het volgende
hogere principe in het lagere. De kleinste deeltjes van de Materie, echter, de
elektronen en de atomen zijn eeuwige slaapwandelaars; zij lijken hier en daar
bewogen te worden door een onbewuste Kracht, zij weten niet waarom of door
wie zij zo gedreven worden; zij zijn niet gewaar van de Waarheid van hun
innerlijke bestaan, van de Goddelijke impuls, die besloten is achter de sluier
van onbewustheid en immobiliteit.
Er is ons verteld, dat het bewustzijn ook een Kracht is en de Kracht van het
besloten bewustzijn wordt zo intens om een nieuw principe in de Materie te
manifesteren, namelijk, het Leven --- als alleen een zwakke verdenking in
planten, wordt het Leven steeds meer manifest met de vooruitgang van de
beweging. Het derde principe, het Denkvermogen, moet zich nog ontwikkelen;
alleen de plant “is vitaal reagerend geworden op het bestaan, ofschoon niet
mentaal gewaar”38, het verandert externe contacten in levenswaarden, het
betrekt sap van de aarde en voeding van de lucht en het licht en gedijt op hen,
waartoe Materie hoofdzakelijk niet toe in staat is om te doen. Sri Aurobindo
zegt, “Het Leven in de boom wordt bepaald door zijn fysieke lichaam, maar het
neemt het fysieke bestaan op en geeft het een nieuwe waarde of systeem van
waarden”.39
In de dieren verschijnt een nieuw principe door de erge intensiteit van de
besloten kracht van Bewustzijn. Dieren hebben niet alleen Leven en vitaliteit,
maar ook ‘geestesgesteldheid’. Een bewust denkvermogen wordt ontwikkeld
in het dier, die het helpt om al zijn kontakten met de externe wereld, zijn
ervaringen te veranderen in zintuigwaarden en vitale-mentale waarden. Het
ontwikkeld een soort praktische intelligentie, die gebaseerd is op herinnering
en associatie van ideeën, die het veel sluwheid geeft en het vermogen om aan
de eisen van zijn omgeving te voldoen.
In de mens is er een verder ontwaken van het besloten bewustzijn en voor
hem neemt de wereld om ons heen een nieuwe vorm en kleur aan, aan zijn
denkvermogen verleent het een nieuwe betekenis en belangrijkheid. Hij is niet
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langer de automaat, noch belast met een denkvermogen, dat alleen in staat is
tot zintuigwaarden en vitale-mentale waarden, zoals de lagere dieren.
Ofschoon de mens voorlopig alleen bewust is aan de oppervlakte, heeft hij het
vermogen om diep te duiken in de occulte delen en zijn werkelijke zelf te
ontdekken en zijn eenheid met andere zelven en de wereld. In de mens is er
daarom een transitie geweest van een vitaal naar een rationeel denkvermogen
en de zijne zijn “niet langer de waarden van een reflex of reactief, maar een
beheersende, begrijpende, zelf-onthechtende intelligentie”.40 De mens is niet
alleen in staat tot intelligent denken, maar hij kan ook achteruit stappen en
zichzelf onthechten van de stroom van mentale toestanden en processen en
hen onder gedetailleerde introspectie plaatsen. De mens is niet hoofdzakelijk
een dier, de voorgaande stadia van lichamelijkheid en dierlijkheid zijn
opgenomen en geïntegreerd in zijn totale opmaak, maar zij zijn in grote mate
getransformeerd en geplaatst onder de voortdurende rem van het rationele
denkvermogen. Sachchidananda is de natuur van het verwikkelde Goddelijke
Bestaan en de volledige manifestatie van de Goddelijke Heerlijkheid van
Bestaan is het doel van de evolutionaire beweging. De conflicten en
onenigheden van het leven moeten plaatsmaken voor de goddelijke harmonie,
die de natuurlijke regel is van de Geest. Maar deze Goddelijke Heerlijkheid
van Bestaan is “een harmonie van verscheidene spanningen, geen liefelijke,
maar een monotone melodie de methode van zijn muziek”.41 Het is geen
monotone melodie, daarom worden de lagere en tegenstrijdige noties niet
buitengesloten, zij worden veranderd, omgevormd en een nieuwe betekenis
gegeven om zo deel te vormen van een integrale harmonie van verscheidene
spanningen van muziek: “Opstijging is de eerste noodzaak, maar een
integratie is een vergezellende intentie van de geest in de Natuur”.42
De komst van de mens op deze aarde is de belangrijkste episode in de
creatieve beweging, want in hem moet het Goddelijke Zichzelf ontdekken. Het
is het onderscheiden privilege van de mens om niet alleen om zich heen te
kijken, maar ook om in zichzelf te kijken en naar wat er ook boven zichzelf is.
Hij kan niet tevreden blijven met de bevrediging van zijn vitale en mentale
behoeften en verlangens, een queeste van het Onbekende wordt zijn
hoofdbezigheid in het leven. Ofschoon hij vandaag in grote mate gebonden is
aan de grillen van zijn lagere natuur, wordt hij niet volledig gedreven door zijn
Prakriti en hij maakt altijd een inspanning om een zegje te hebben in haar
werking, totdat hij het betere van haar krijgt en zichzelf haar meester maakt.
Hij voelt een constante aandrang om zijn lagere natuur te transformeren, om
zichzelf te bevrijden van haar constante aantrekking en te rijzen naar grotere
hoogten. Dit is niet hoofdzakelijk waar voor een individu, maar voor het hele
ras, want “Het is in zijn menselijke natuur, in de hele menselijke natuur, om
40
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boven zichzelf uit te gaan door bewuste evolutie, om te klimmen boven wat hij
is”.43
Ja, de mens moet boven zichzelf uitgaan, rijzen naar steeds hogere
niveaus van bewustzijn; het is als de trap opgaan, stap voor stap omhooggaan,
en door opvolgende elevaties gaan. Deze wereld van namen en vormen
arriveerde niet in een handomdraai bij het huidige stadium van ontwikkeling uit
haar oorspronkelijke toestand van onbewustheid en materialiteit; de mens kan
daarom niet in een ogenblik passeren door wat de verscheidene vlakken en
ondervlakken genoemd kunnen worden van het mentale bewustzijn. Bij het
nasporen van de loop van mensen’s geleidelijke verheffing zal het interessant
zijn om de trend op te merken van de evolutie van zijn natuur en een soort
overeenkomst in het patroon van de evolutionaire beweging in de uiterlijke
natuur. De eerste nadruk van de evolutionaire natuur was op lichamelijkheid
en de Materie was daarom het eerste principe om te ontwikkelen uit de
oorspronkelijke nevelachtige conditie aan juist de aanvang van deze materiele
wereld. Daarna ontwikkelde het Leven in de Materie, het Leven was het
tweede principe en het derde principe om te ontwikkelen was het
Denkvermogen, --- eerst de Materie, dan het Leven en het Denkvermogen,
alle geïntegreerd in een fysieke-vitale-mentale formatie in de mens. Exact
langs deze lijnen ontwikkelt de mens zich door de verscheidene vlakken en
ondervlakken van zijn mentale bewustzijn: Ten eerste neemt de fysieke mens
zijn standplaats in op de Materie; in dit stadium van de mensheid ligt alle
nadruk op lichamelijkheid, materialiteit; in dat stadium hangt het af voor alle
kennis, voor haar besef van werkelijkheid van het fysieke brein, van het
fysieke zintuigdenkvermogen. Voor de fysieke mens zijn de objectieve dingen,
dat is te zeggen, die dingen, die tastbaar zijn voor de fysieke zintuigen, alleen
belangrijk. Hij zwelgt in dat stadium in de bevrediging van zijn fysieke
verlangens en hunkeringen, legt het hele accent op de uitwendige of fysieke
werkelijkheid en hecht weinig waarde aan het innerlijke bestaan. De fysieke
mens heeft ook een vitaal en een mentaal deel, maar zij zijn opgetuigd voor de
bevrediging van zijn fysieke en zintuiglijke bestaan. Dit is het laagste ondervlak
van ‘intelligentie’ of het fysiek-mentale vlak, waar lichamelijkheid de dominante
factor is. Op de fysieke mens ligt de eerste nadruk in de loop van de
ontwikkeling van de menselijke natuur, juist zoals lichamelijkheid benadrukt
werd door de evolutionaire natuur in de stroom van de evolutionaire beweging
van deze wereld. Boven het fysieke denkvermogen ligt het vitaal-mentale vlak.
De vitale mens ontwikkelt geleidelijk uit de toestand van volledige
afhankelijkheid van grove Materie. De vitale mens is de mens van verlangen,
passie en emoties; hij is het kinetische individu, dat niet neergebonden kan
worden aan de welgevalligheid van een fysiek-mentaal bestaan: “Hij wordt de
verbreker van bindingen, de zoeker van nieuwe horizonten, de verstoorder van
het verleden en het heden in het belang van de toekomst” zegt Sri
Aurobindo.44 Deze vitale mens heeft een mentaal deel, dat volledig
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ingenomen wordt door de bevrediging van zijn vitale hunkeringen. De
volgende stap in de opstijging is de Mentale mens, die onder de invloed komt
van een mentaal vlak van zuiver denken en zuivere intelligentie, zoals de
filosoof, de intellectueel, de idealist, enzovoort. De mentale mens heeft ook
zijn vitale delen, zijn verlangens en passies, zijn ambities en vitale
hunkeringen, maar het mentale deel is dominanter in zijn opmaak, dan in die
van de vitale mens en wat we de fysieke mens genoemd hebben; ofschoon de
mentale mens niet in staat is om zijn lagere natuur te transformeren, is het
mentale deel in hem voldoende sterk om de rem te zetten op de wellustige
bewegingen van zijn vitale natuur en om het bestuur van de rede en harmonie
te brengen in de conflicten van zijn vitale en fysieke delen. De mentale mens
kan zelfs terug stappen en zich terugtrekken uit de stroom van zijn mentale
toestanden en processen en hen plaatsen onder nauwkeurig onderzoek van
zijn onthecht mentaal gewaarzijn. Aldus ontwikkelt het mentale zelf stap voor
stap in de mens van de initiële staat van opperste dienstbaarheid aan zijn
fysieke natuur, die steeds hoger opstijgt, wanneer “Hij de toeschouwer kan zijn
en bestuurder van zijn eigen denkvermogen en leven, hen bewust kan
ontwikkelen en in die mate een zelf-schepper worden.”45 Zoals al verklaard,
moet de mens boven zichzelf uitgaan en de stadia, die aldus genoemd zijn,
zijn zovele stappen naar het zelf-overtreffen van het mentale wezen.
De mens moet nog een lange weg begaan, hoger klimmen en nog hoger
met een zicht om een waar zelf-overtreffen te bereiken. Uit de ruwe
oppervlakkige geestesgesteldheid heeft de Natuur de mentale mens gebouwd,
maar dit is niet haar hoogste bereik, want de spirituele mens moet zich nog
ontwikkelen. Er is al eerder verklaard, dat diep achter het oppervlakte
denkvermogen er occulte delen zijn van ons wezen, waarvan ons oppervlakte
denkvermogen nog onwetend is. Het denkvermogen van de mens moet
binnenwaarts duiken en zijn zielpersoonlijkheid of Psychisch wezen uitvinden
en de andere innerlijke delen van zijn wezen. Deze opening naar de occulte
delen helpt hem om op te stijgen naar grotere hoogten, naar de vlakken van
het intuïtieve bewustzijn, dat overgoten is met het Licht van de spirituele
Gnosis. Deze dubbele opening, namelijk, de duik in de innerlijke delen en de
opstijging naar de hogere vlakken van het spirituele Licht breken de muren af
van de onwetendheid, die nu het menselijke intellect omgeven en opent ervoor
de vista naar buiten van een nieuwe evolutie, die culmineert in de formatie van
het Spirituele Wezen. Tot zover heeft de evolutie de filosoof geproduceerd, de
denker, de wetenschapper, de mentale mens, die zeer veel onder de invloed
staan van zuiver denken en zuivere intelligentie, maar het moet nog de
Spirituele mens ontwikkelen, dat is te zeggen, “de spirituele wijze, ziener,
profeet, God-minnaar, yogi, gnosticus, Soefi, mysticus”.46 Deze nieuwe
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evolutie zal alle activiteiten vergeestelijken van onze natuur, juist zoals de
evolutie van de mentale mens alle vermogens mentaliseerde van onze natuur
en orde en harmonie bracht midden tussen de chaos en de wellustige
bewegingen van onze vitale en fysieke delen.
Er zal nu aandacht gericht moeten worden op een of twee belangrijke
kenmerken van deze vooruitgang van de mentale naar de Spirituele mens. De
evolutie van de Spirituele mens kan alleen tot stand gebracht worden door een
bewuste inspanning ten deel van het menselijke denkvermogen; die
inspanning zal een constante poging omvatten door het denkvermogen om
zichzelf te bevrijden van de ketenen van zijn huidige pragmatische
onwetendheid, naar binnen keren om zijn werkelijke ziel te ontdekken en
zelf-kennis te verwerven; het individu en de kosmos zijn de twee evenwichten
van de Ene Waarheid, die Zichzelf te werk gesteld heeft in het individu en de
wereld, die we om ons heen zien en daarom zal het bewustzijn zich van
zelf-kennis naar buiten uitbreiden om de waarheid te vinden van de kosmos en
ook opklimmen naar het Licht van een hoger principe. Aldus stapt de mens uit
de Onwetendheid naar de Kennis.
Juist het begin van de spirituele verandering van de mens ziet de geboorte
in hem van een intense religieuze ijver, een groeiende liefde voor occulte
kennis, een hart gevuld met piëteit en een hunkering en een devotie voor de
Heer van alle werelden. Het menselijke ras is echter niet vrij van de
onvermogens van zijn oorspronkelijke onbewustheid; haar natuur wordt
gedomineerd door scepticisme en de wens van Geloof in iets, dat supra-fysiek
is, constant graviteert naar de Materie en de fysieke intelligentie haar enkele
instrument maakt en gids in haar zoektocht naar kennis; als een consequentie
weigert het menselijke ras te antwoorden op de roep van haar Goddelijke
bestemming en doorgaat met zwelgen in onwetendheid en lijden, en laat
daarbij alleen enkelen over, die het Goddelijke zoeken. Maar het hele ras, en
niet alleen enkele individuen, moet vooruitgaan, zodat de volledige
manifestatie van de Geest op deze aarde verzekerd is en mogelijk gemaakt.
Er wordt niet gesuggereerd, dat het hele menselijke ras zichzelf in een tijd zal
transformeren, noch is een dergelijke voltrekking mogelijk, maar er zou een
algemene aanvaarding moeten zijn van het ideaal door het ras, en niet door
enkelen alleen, en een bewuste inspanning om het te bereiken; anders zullen
alleen enkelen naar de apex gaan, zichzelf transformeren, terwijl de mensheid
een “vonnis van ongeschiktheid over zichzelf” laat passeren en geleidelijk
terugvalt in een toestand van passiviteit, die intellectuele en spirituele
stagnatie zal voorspellen, want door constante vooruitgang en niet door
immobiliteit kan het menselijke ras hopen om haar belangrijke plaats te
behouden in de schepping en het belang te rechtvaardigen van haar komst op
de wereld als het belangrijkste evenement in dit Lila van de schepping.
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HOOFDSTUK XIX
UIT DE ZEVENVOUDIGE ONWETENDHEID
NAAR DE ZEVENVOUDIGE KENNIS
IN essentie is de evolutie dan een beweging om te manifesteren, wat er

ook nog niet manifest is, een beweging voor de volledige uitdrukking van de
Geest, die erachter besloten is. Er is duidelijk een geleidelijk ontwaken
zichtbaar van het bewustzijn uit zijn verdoving van onbewustheid, van de
Materie naar het Leven, van het Leven naar het Denkvermogen en nu moet
het voortgaan van het Denkvermogen naar het Supramentale. Een verhoging
van bewustzijn moet zijn taak nog uit voeren van het verwijderen van de sluier
van pragmatische onwetendheid van het menselijke denkvermogen, zodat de
mens kan uitgroeien uit zijn half dierlijke staat naar Goddelijk leven. Deze
inspanning om naar een hoger niveau te stijgen is de last van alle hogere
religies, van yoga en van alle geëxalteerde menselijke inspanningen. Sri
Aurobindo voorziet een integrale verandering van de natuur en geen
ontsnapping van enige delen van het wezen naar hogere hoogten door een
weigering van andere delen om zo zichzelf te bevrijden van de aantrekking
van de lagere natuur; een volledige transformatie is de geheime aandrang van
de natuur: “het geheel van wat we zijn, zou moeten rijzen naar het spirituele
bewustzijn” zegt Sri Aurobindo.
Wat, zou gevraagd kunnen worden, is de trend van deze verhoging van
het bewustzijn? Wat is het exacte belang en betekenis van de term? Wanneer
het zorgvuldig onderzocht wordt, blijkt onze onwetendheid zevenvoudig te zijn;
ons bewustzijn moet uit deze zevenvoudige onwetendheid groeien naar
integrale kennis. Dit punt is al ergens anders behandeld en hoeft vandaar niet
verder behandeld te worden.47 Van de zeven vormen van onwetendheid, die
de veelvoudige aspecten van de Integrale Waarheid versluieren voor ons
begrip, is constitutionele onwetendheid de belangrijkste; het houdt ons
onwetend over de waarheid van ons werkelijke zelf, als ook de natuur en
constitutie van het menselijke individu. We leven op het materiele vlak en het
enige licht, dat nu onze stappen in het leven begeleidt, is de mentale
intelligentie, geassisteerd door een zintuigdenkvermogen. Materie is het ene
principe, waar we gewend aan zijn en als zodanig is materie onze
hoofdbezigheid in dit stadium van ons bewustzijn. Lichamelijkheid is nu de test
van de werkelijkheid voor ons en we geloven gemakkelijk alles, dat fysiek of
objectief bewezen kan worden. Deze attitude is werkelijk een soort
onwetendheid, die ons gewaarzijn beperkt van extra-wereldse en
supra-wereldse dingen. De mens moet dit stadium ontgroeien. Er is eerder
verklaard, dat de prevalerende menselijke onwetendheid geen negatie is,

47

Het Goddelijke Leven, Vol. II, hoofdstuk XV

49

maar alleen een beperking van kennis; onwetendheid is een vermogen van
Kennis, dat zichzelf beperkt heeft, zoals we al eerder verklaard hebben.
Bij de aanvang was mensen’s vooringenomenheid met de Materie een
noodzaak; de mens moest volledig en van nabij dit eerst verschijnende
principe, namelijk Materie, kennen en zelfs bezitten en alle ervaring krijgen, die
hij kan eruit krijgen door zijn intelligentie toe te passen op de data, die geleverd
worden door zijn zintuig-denkvermogen. Maar hij moet niet geheel in beslag
genomen worden door de Materie: hij moet materialisme niet de
geloofsbelijdenis van zijn leven maken. Materialisme kan met alles, dat het ons
kan geven, niettegenstaande de triomfen van de fysieke wetenschap, geen
werkelijk geluk brengen of de volheid brengen van het wezen voor het
menselijke ras. Dit stadium moet overkomen worden, want “onze ware
volledigheid komt” zegt Sri Aurobindo “niet door wijdere cirkels te beschrijven
op het vlak, waar we begonnen, maar door transcendentie”.48 De mens is
inderdaad een fysieke-vitale-mentale formatie, maar het mentale is een veel
belangrijker deel in zijn constitutie dan de andere principes; de mens moet
daarom steeds meer nadruk leggen op zijn mentale deel en het bevrijden van
de aantrekking van de fysieke en vitale delen. De groei naar een mentaal
wezen zal natuurlijk niet onmiddellijk het menselijke wezen vervolmaken, want
dit zal zijn ziel niet bevrijden, maar het is een erg belangrijke stap naar de
bevrijding van het menselijke individu van de greep van de fysieke en vitale
natuur, zowel als van mazen van de onwetendheid.
Gedurende de kindertijd van zijn bestaan op deze aarde was de mens
meer een mentaal geworden dier dan een mentaal wezen, dat is te zeggen, de
fysieke en vitale delen van zijn wezen hadden volledig overwicht over hem en
tuigden de mentale delen op tot de bevrediging van hun wellustige verlangens
en tendensen; het denkvermogen begint, in proportie met hoe het groeit van
sterkte naar sterkte geleidelijk zijn onafhankelijk te laten gelden van wat de
tirannie van het Leven en de Materie genoemd zou kunnen worden en
uiteindelijk groeit het mentale zelf uit het vergeestelijkte dier. Het
denkvermogen bevrijdt zichzelf zo van de controle van de lagere natuur, zet
een rem op de fysieke en vitale bewegingen en brengt hen onder het bewind
van een verlichte Wil en Intelligentie.
Mentale kennis geeft alleen een partieel licht en het is een onvolmaakte
gids naar onze bestemming. Een ethisch moralisme zou een gedeeltelijke
morele discipline voort kunnen brengen in het Leven, maar het mentale
principe, dat de regels formuleert van een volmaakt leven, is niet sterk genoeg
om radicaal de buitensporige vitale aandrang te vernietigen in de menselijke
natuur of een leven van harmonie te vestigen zonder het ondersteunende
spirituele element. Want de mens is niet hoofdzakelijk een belichaamd
mentaal principe en de hoogste verwervingen van de mentale kennis zijn niet
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de grens van mensen’s potenties. Er is ook een spiritueel principe, een
spiritueel vlak van zijn wezen, waarnaar hij op moet stijgen. Het spirituele
principe moet tevoorschijn komen in de mens als het mentale principe zich
ontwikkeld heeft en niet hoofdzakelijk een vlietende ervaring geworden is
gedurende momenten van tijdelijke exaltatie, maar een permanent principe om
de mens zijn passende instrument te maken en zijn pad te verlichten naar zijn
goddelijke bestemming. Dit zal onze constitutionele onwetendheid verdrijven,
dat is te zeggen, de onwetendheid over ons werkelijke wezen, die het lichaam
of het leven of het denkvermogen foutief neemt als ons totale wezen.
Maar het is niet mogelijk om onze constitutionele onwetendheid radicaal af
te schudden, tenzij we onze Psychologische onwetendheid ook teboven
komen, want deze twee zijn overeenkomstig en zijn bijna onafscheidelijk van
elkaar. Onze psychologische onwetendheid beschouwt ons oppervlaktebewustzijn als ons totale zelf in complete onwetendheid van de occulte delen
erachter. Ons oppervlaktedenkvermogen en bewustzijn is alleen een nauwe
zoom van de diepten, die erachter verborgen zijn en het beweegt binnen de
nauwe groef van de onwetendheid. We moeten diep duiken in het innerlijk en
in de meest innerlijke delen van ons wezen, het geheim vanbinnen uitvinden,
en het terugbrengen naar de oppervlakte. Terwijl we verdere vooruitgang
maken en een meer radicale verandering in ons bewustzijn teweegbrengen,
zullen we steeds meer vanbinnen beginnen te leven en handelen onder het
licht en de invloed van de innerlijke en lumineuze delen van ons wezen en de
twijfelachtige begeleiding afschaffen van een mentale verlichting.
Op het moment zijn we zelfs niet gewaar van de delen van ons bewustzijn
onder het oppervlakte-gewaarzijn, dat is te zeggen, het onderbewuste, zo
genoemd op rekenschap van het feit, dat het onder het niveau is van het
bewuste denkvermogen en leven. Het onderbewuste is een soort annex aan
het oppervlaktedenkvermogen, waarin voorbije indrukken sluimerend zijn, en
alles, dat het geheugen in de opslag houdt van onze denkvermogen’s externe
ervaringen om van te betrekken, wanneer het ook nodig is; het bevat de
reacties van onderdrukte fysieke en vitale tendensen, die omhoog stromen
gedurende de slaap of de dromen, wanneer de controlerende rem van het
wakende bewustzijn gerelaxeerd is. Het bevat, naast andere dingen, de zaden
van onbewuste gewoonten, die onze hardnekkige gewoonten ondersteunen,
obstinaatheden, impulsen, en zelfs smerige neigingen. Er wordt gezegd, dat
“het dier in ons, --- de hel ook, --- zijn leger van terugtrekking heeft in de dichte
jungle van het onderbewuste”.49 Er zijn ook de intra-bewuste en omgevingsbewuste delen, die een grote invloed uitoefenen op onze externe activiteiten.
Wanneer we het op de juiste wijze nauwkeurig konden onderzoeken, dan
zouden we vinden, dat ons oppervlaktezelf alleen een erg vervormde
uitdrukking is van werkelijke wezen erachter. Ons oppervlaktebewustzijn
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reageert, hoe traag ook, op de activiteiten en impulsen van deze gesluierde
delen; de oppervlaktepersoonlijkheid zelf is een formulering of het resultaat
van impulsen van vanachter, de invloeden inbegrepen, die komen van de
geheime intra-bewuste delen. In onze oppervlakteonwetendheid zijn we niet
direct gewaar van de schokken en stromen, die de subliminale delen van ons
wezen voortdurend ontvangen van de Universele krachten, mentaal, vitaal en
subtiel-fysiek, ofschoon hun resultaten in grote mate onze uitwendige
bestaansvormen en gedrag beïnvloeden zonder het te weten.
Zoals we eerder verklaard hebben, wordt ons ego omgeven door een
dubbele muur van onwetendheid, die voor zijn gewaarzijn de waarheid uitsluit
van ons werkelijke zelf en van het zelf van anderen; geen hoeveelheid
intellectueel onderzoek zal ooit voor het menselijke denkvermogen de
waarheid openbaren van zijn wezen en de waarheid van de kosmos. Wanneer
we de muren van onwetendheid zouden afbreken, die ons oppervlaktedenkvermogen scheidt van de occulte delen erachter, dan zouden we direct de
bron en oorsprong komen te weten van het denkvermogen en de vitale
energieën, die ons beïnvloeden; door achter de sluier te gaan van het
oppervlakkige denkvermogen en door te stijgen naar het hogere niveau van
het bewustzijn, zouden we het innerlijk en meest innerlijke delen ontdekken
van ons wezen en zelf-gewaar worden.
Voorbij het niveau van ons huidige mentale gewaarzijn zijn er hogere
niveaus van het mentale wezen, alsook dat van het Supramentale en het
zuivere spirituele wezen. Voor een verdere opstijging van ons bewustzijn van
het huidige niveau is het noodzakelijk om op te stijgen naar de hogere delen
van het Denkvermogen, waarvandaan invloeden nu komen naar ons
oppervlaktedenkvermogen, zonder dat wij het weten. Wanneer ons bewustzijn
kon stijgen naar de voorgenoemde hoogten van het Denkvermogen en een
direct contact met hen tot stand brengen, dan kon iets van de aanwezigheid en
het vermogen van de Geest enige invloed hebben, hoe indirect ook, op de
lagere en meer onwetende delen van ons wezen en hen geholpen kunnen
hebben om zich te veranderen. Zelfs ofschoon het niet mogelijk is in het initiële
stadium om deze hoogten te bestijgen en daar een permanent verblijf te
maken, is het mogelijk om meer licht te brengen in de onwetende delen van
ons wezen, door onszelf te openen, zover als mogelijk, voor de kennis en de
invloeden van de hogere niveaus van het bewustzijn; in het openbarende licht
van de hogere vlakken zou veel van onze constitutionele en psychologische
onwetendheid verdreven kunnen worden en het zou mogelijk kunnen zijn om
tenminste tot op zekere hoogte ons normale menselijke bewustzijn te
vergeestelijken.
In de huidige toestand van ontwikkeling is de mens in staat om op te
stijgen naar de hogere niveaus van bewustzijn in een toestand van trance, we
zijn nog niet in staat om het een normale ervaring te maken in ons wakende
leven. Om de hogere niveaus van bewustzijn een normale staat van ons
wezen te maken is het niet alleen noodzakelijk om steeds hogere hoogten te
bestijgen, maar ook om de lagere delen over te nemen voor een radicale
52

transformatie van de huidige menselijke natuur en het huidige bewustzijn als
een prelude voor een uiteindelijke integratie van de lagere met de hogere
niveaus van het wezen en het bewustzijn, want laten we onszelf herinneren,
dat opstijging en integratie de trend zijn van de evolutionaire beweging.
We leven van moment naar moment: een onmiddellijk heden, een meer of
minder zwakke herinnering van een verleden ik, dat doorleefd is en waarvan
alleen een deel behouden is en een toekomstig uitzicht, deze drie staten van
mijn bewustzijn en alles dat zij bevatten, stellen mijn besef van ‘ik’ heid samen.
Bovendien zijn we beperkt door ons fysieke geheugen en een gewaarzijn van
een ‘ik’ heid, of van dit huidige leven binnen een materieel lichaam, dat beperkt
is door een enkele geboorte en dood, --- al deze tezamen genomen maken
onze opvatting op van ons totale bestaan, en dit is onze tijdelijke
onwetendheid. Een evolutionaire verandering, waarnaar gerefereerd is in de
laatste paragraaf, zal deze tijdelijke onwetendheid weigeren, een
onwetendheid, die ons in het duister laat over onze onsterfelijkheid. Een
hoofdzakelijk geloof in onsterfelijkheid of een vage opvatting van een
ongedefinieerd bestaan is niet genoeg. We moeten waarlijk en werkelijk
zelf-gewaar zijn, ware zelf-kennis zal de onze zijn, wanneer we een concrete
realisatie zullen hebben van ons eeuwige bestaan.
Het ware belang van onsterfelijkheid is geen soort persoonlijke overleving
na de dood; het betekent een eeuwig bestaan, dat uitstrekt voorbij geboorten
en overlijdens, dat is te zeggen, een bestaan, dat afwisselt tussen deze en de
andere werelden, een bestaan, dat zich uitbreidt voorbij de Tijd, --- Tijdloos --het is iets, dat zelfs bestaan in niet-geboorte en niet-wezen, --- dit wordt
bedoeld met ware Onsterfelijkheid. Er is een secundair aspect of betekenis
van deze ware Onsterfelijkheid, dat een kennis is van de hardnekkige identiteit
van de ziel, die door geboorten en overlijdens gaat met de veranderingen van
het denkvermogen, het Leven en het lichaam, dat naar buiten brengt, wat
Tijd-Onsterfelijkheid genoemd wordt; het is ons Tijdloze bestaan, dat zich
manifesteert in de eeuwige tijd. In het kort “is het tijdloosheid, vertaald in de
Tijd-manifestatie”.50 Met andere woorden, onze ware Onsterfelijkheid
betekent, dat ons bestaan eeuwig is, zich uitstrekt voorbij de Tijd, vrij van
enige onderwerping aan geboorten en overlijdens, niet beperkt door geboorten
en overlijdens, enzovoort; terwijl Tijd-Onsterfelijkheid een secundair aspect is
van onze ware onsterfelijkheid, dat zichzelf manifesteert door geboorten en
overlijdens in de eeuwige tijd. De voorgenoemde realisaties relateren aan de
ene kant of de andere van dezelfde Waarheid en bevatten een besef van
vrijheid van de binding van het uur of van de geboorten en overlijdens. Deze
verheffing van ons huidige bewustzijn kan verworven worden door een
geleidelijke opstijging naar hogere niveaus en een terugtrekking uit onze
materiele vooringenomenheid. Door naar binnen te gaan kan dit licht
gevonden worden. Een besef van ware Onsterfelijkheid is het besef van ons
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eeuwige bestaan en een besef van Tijd-Onsterfelijkheid is het besef van de
hardnekkige identiteit van onze ziel door herhaalde geboorten in de eeuwige
tijd.
Het ego is niet ons werkelijke of ware centrum van individualiteit; het
identificeert of beperkt onszelf tot dit leven, lichaam en denkvermogen, --- dit is
onze Egoïstische Onwetendheid. Ons ego leeft binnen een dubbele muur van
onwetendheid, niet gewaar van de waarheid van ons wezen en de waarheid
van de kosmos. Het gewaarzijn van onze ware onsterfelijkheid sloopt de
muren van de onwetendheid en ons werkelijke zelf of ware individualiteit
verschijnt als een gescheiden individualiteit, de Purusha. Het ego leeft door
zijn beperkingen en door de verwijdering van de beperkingen ‘stort het ego
ineen, verliest zijn muur van scheiding naar de kosmische immensiteit”.51
Aldus wordt door een ontwaken in ons werkelijke wezen of individualiteit de
kosmische onwetendheid opgelost. Het ego is de oorzaak van de
onwetendheid van ons werkelijke zelf en van de kosmos en met de oplossing
van het ego en de verschijning van ons werkelijke individualiteit wordt de
kosmische onwetendheid verdreven. We realiseren de waarheid van de
kosmos en ermee samen realiseren we niet alleen de waarheid van de Ene en
van de Velen, de Eenheid en de Veelvuldigheid, maar we ontdekken ook het
Goddelijke in het universum --- vāsudeva sarvamiti. En vanuit een dergelijke
realisatie benaderen we het Absolute als de eeuwige bron, de oorsprong van
alles, dat geworden is of nog moet worden in de eeuwige tijd en alles, dat
bestaat in toestanden van manifestatie of niet-manifestatie, --- dit verwijdert de
Oorspronkelijke Onwetendheid, die een onwetendheid is van de
oorspronkelijke bron van alle wordingen.
Terwijl onze zelf-kennis geleidelijk uitbreidt en de veelvuldige
onwetendheid verdrijft, die boven genoemd wordt, wordt onze Praktische
Onwetendheid, die het resultaat is van hetzelfde en die de oorzaak is van de
verscheidene conflicten en onenigheden van het leven, ook geliquideerd;
juiste actie, juiste attitude, juiste wil van zelf-kennis en harmonie zullen de
opstijging volgen van ons bewustzijn van de zevenvoudige onwetendheid naar
de zevenvoudige kennis. Dit zal gebeuren als het resultaat van de bewuste
spirituele evolutie, die het huidige leven van Onwetendheid en Duisternis zal
transformeren in het Goddelijke leven van de Waarheidsbewuste Geest.
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HOOFDSTUK XX
DE FILOSOFIE VAN WEDERGEBOORTE
VAN geboorte en dood wordt gezegd, dat zij twee spirituele mysteries zijn

in dit fysieke universum. Wanneer we een beetje dichter naar het proces van
evolutie kijken, dan zou het lijken, dat het Leven verwikkeld was in de Materie
of het Leven zou gecreëerd kunnen zijn door dezelfde mysterieuze kracht, die
de Materie creëert. Maar het Leven is niet hoofdzakelijk een verschijnende
conditie van de Materie, zoals het opgevat wordt door zekere scholen van
denken; in het Leven is er iets anders behalve materialiteit, in het Leven is er
een opstromen van de vlam van de Ziel, die een vibratie is van de Geest.
Een perzische dichter zij eens, dat de eerste en de laatste bladzijden van
het Boek van Bestaan verloren zijn; inderdaad suggereren alle
omstandigheden van de menselijke geboorte en de dood een onbekend
hiervoor en een onbekend hierna; Filosofie is de queeste voor het herstel van
de verloren pagina’s: “Wat we waren voor de geboorte en wat we zijn na de
geboorte zijn de queesten”. De mens heeft geprobeerd om de oplossing te
vinden van het probleem van het ervoor en het erna met verschillend succes,
want het intellect kan deze vragen niet beantwoorden; de mysteries van
geboorte en dood kunnen niet ontrafeld worden met de hulp van de materialen,
die geleverd worden door het fysieke bewustzijn van de mens, toch voelt de
mens, dat er iets is in hem of dat er een deel van zijn wezen is, dat niet vergaat
met het lichaam, dat er iets is, dat eeuwig is en daarom zijn de theorieën van
wedergeboorte zo oud als het menselijke denken, maar ieder van hen is meer
of minder onbeslist. In het westen passeerden deze doctrines onder
verschillende namen met verschillende interpretaties, die beginnen bij de oude
theorie van transmigratie van Pythagoras. Reïncarnatie is een andere
populaire naam, maar Sri Aurobindo prefereert de term ‘Wedergeboorte’ of
‘punarjanma’ en geeft in dit hoofdstuk een exposé van het fundamentele idee,
dat de essentie is van deze doctrine en de rationale voor de aanvaarding
ervan. De oplossing van het probleem zou afhangen van onze opvatting over
de natuur en de betekenis en het object van de kosmische beweging. Laten
we nu om te beginnen enige theorieën onderzoeken:
Volgens de materiele hypothese is het ervoor van onze lichamen volledig
materieel, het resultaat van de combinatie van alleen fysieke elementen onder
de materiele energieën, verwantschap, enzovoort, en het hierna van de
lichamen zou een terugval zijn in de Materie met misschien enige resultaten
van hun activiteiten, die overleven in het algemene denkvermogen en leven
van het ras of van de mensheid. Laten we bijvoorbeeld het leven nemen van
een erg illustere man: zijn lichaam is het resultaat van de combinatie van
alleen fysieke elementen en is bestemd om terug te vallen in de Materie na de
dood; het enige, dat zou kunnen overleven, volgens deze theoretici, is niet zijn
lichaam, niets, dat eeuwig is binnen zijn wezen, dat materieel is, maar
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misschien alleen de voordelen van zijn goede daden in het geheugen van zijn
ras of de effecten van zijn activiteiten, welwillend of op een andere manier, in
het algemene denkvermogen van de mensheid. Dit is de enige soort
onsterfelijkheid, die opgevat wordt door het materialisme. Maar materialisme
faalt om het raadsel te verklaren van het ervoor of het erna van dit leven; zelfs
Materie zelf kan niet verklaard worden door Materie of door materiele krachten,
Materie is geen Zelf-bestaande entiteit, we zullen daarom andere hypothesen
onderzoeken voor een mogelijke verklaring.
Er is een oeroude religieuze mythe, volgens welke er gezegd wordt, dat
God de onsterfelijke zielen schiep uit zijn eigen Wezen, of eerder lichamen
schiep, waarin Hij de adem van het Leven ademt, dat wil zeggen, verlevendigt
of de lichamen tot Leven en bewustzijn brengt met een spiritueel principe.
Deze hypothese omvat twee paradoxen en is daarom onacceptabel voor de
rede of de filosofie. Eerst veronderstelt het de schepping van dingen, die een
begin hebben in de Tijd, maar geen eind in de tijd, bovendien komen zij tot
bestaan of worden geboren door geboorte van het lichaam, maar zij eindigen
niet door de dood van het lichaam, want zij worden verondersteld onsterfelijk
te zijn. Ten tweede wordt van de wezens gezegd, dat zij kant-en-klare
lichamen en natuur aannemen, volledig met iedere soort deugd en ondeugd,
en allerlei soorten tendensen, nobel en smerig, en andere voordelen en
nadelen; deze massa van goede en slechte kwaliteiten of misslagen zijn niet
verworven door de wezens zelf, noch zijn zij het resultaat van de geleidelijke
groei van de wezens, zij zijn aan hen opgedrongen in de tijd van hun tot
bestaan komen door de Wil van God en vooralsnog worden zij
verantwoordelijk gehouden door hun goddelijke Schepper voor een juist
gebruik van deze bundels van kwaliteiten of gestraft voor de misslagen, die
hun kant-en-klare lichamen en natuur vormen.
Er zijn, wat zekere postulaten genoemd worden van de filosofische rede,
dat wil zeggen, zekere legitieme en algemeen aanvaarde veronderstellingen
van de filosofische rede, waaruit Sri Aurobindo naar het volgende refereert:
Ten eerste heeft, wat ook geen einde heeft, ook geen begin gehad en wat ook
geschapen is of een begin gehad heeft, zal een einde hebben; de enige
uitzondering op dit postulaat is, waar de Geest neerdaalt in de Materie; in het
laatste geval is de Geest onsterfelijk en verleent zijn eigen onsterfelijkheid aan
de Materie. Hoe kon vandaar, wanneer volgens de eerder genoemde theorie
de Ziel afhankelijk was van het lichaam voor zijn tot bestaan komen, hij
bestaan, nadat het lichaam opgelost is? Wanneer het nog blijft bestaan na de
dood of de oplossing van het lichaam, moet het zo doen in een of ander subtiel
lichaam, dat bestaan moet hebben, voordat het naar het materiele lichaam
kwam; wanneer de ziel kon blijven na de dood van het lichaam, dan moet de
ziel gebleven zijn als een spirituele entiteit voor zijn komst naar het lichaam,
waarvan het evident niet afhangt voor zijn bestaan.
Ten tweede moet er, wanneer we een zekere ontwikkeling of voortgang
zien in de Tijd, een verleden zijn geweest voor dat stadium van ontwikkeling;
vandaar dat, wanneer de ziel een lichaam binnengaat en een natuur aanneemt,
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waarin een zekere ontwikkeling van de persoonlijkheid opgemerkt wordt, dat
stadium van ontwikkeling een verleden vooronderstelt, hier of in andere
werelden, wanneer de ontwikkeling of vooruitgang verworven is.
Zelfs wanneer we ons ontdoen van de voorgenoemde materialistische
opvatting, dan volgt het feit van eeuwigheid van de ziel niet als
vanzelfsprekend. Want er zijn verscheidene theorieën, die een partiele of
tijdelijke werkelijkheid toestaan aan de ziel. Er is bijvoorbeeld een theorie,
volgens welke een tijdelijke ziel gecreëerd wordt door een Onbewuste Kracht
en die terugvalt in het onbewuste na een korte flikkering van bewustzijn.
Vervolgens is er de oude theorie van een enkel-bestaand, onbepaald,
onbepaalbaar Superbewuste, die door Zijn Maya het individuele zielenleven
en deze wereld van namen en vormen creëert, die geen blijvend bestaan
hebben en onwerkelijk zijn; of er is de andere extreme theorie van Nirvana of
het Niets --- de Boeddhistische opvatting --- volgens welke de illusies van een
blijvend zelf of blijvende ziel er op de een of andere manier aan opgelegd is, in
werkelijkheid bestaat er geen dergelijke ziel of zelf.
Volgens alle voorgenoemde drie theorieën is de ziel niet onsterfelijk in de
zin van eeuwig te zijn; het heeft een begin en een na een soort min of meer
illusoir of onwerkelijk bestaan komt het tot een einde in de tijd. Vandaar, dat
volgens deze theorieën wedergeboorte niet noodzakelijk is of dat
wedergeboorte zoals de ziel zelf illusoir is. Volgens deze theorieën is de ziel
op zijn best een spiritueel substratum, dat door zijn aanwezigheid een massa
fenomenen ondersteunt en is wedergeboorte geen absolute noodzaak.
De moderne theorieën erkennen wedergeboorte niet als een noodzakelijk
deel van de kosmische beweging. Zij nemen het fysieke lichaam als de basis
van ons leven en bestaan en geloven niet in het bestaan van enige wereld, die
anders is dan de materiele. Volgens deze opvatting is er geen ruimte voor een
ziel of een Psychische entiteit, die de dood overleeft of de oplossing van het
lichaam of van wedergeboorte, want er is volgens hen geen altijddurende
persoon om de stroom te ervaren van fenomenen of door de avonturen te
gaan van herhaalde geboorten en overlijdens.
Wanneer gevonden wordt, terwijl de kennis voortgaat, dat de menselijke
persoonlijkheid, in een vorm of een andere, zelfs blijft bestaan na de dood en
oplossing van het lichaam en beweegt tussen deze wereld en andere vlakken
van bestaan, dan moet de moderne theorie van een tijdelijk leven of bestaan
op deze aarde op zichzelf verwijden en de mogelijkheid van een persoonlijke
individualiteit toelaten, die onafhankelijk is van het materiele lichaam en zich
uitbreidt voorbij geboorten en overlijdens. In dat geval zouden er twee
alternatieven zijn, namelijk, ofwel is er een Psychische entiteit, die bestaat in
een subtiele vorm op andere vlakken van het bestaan, terwijl het geboorte
neemt op deze aarde, dat een kort aards bestaan is; of dat de ziel een
Psychisch lichaam ontwikkelt in deze materiele wereld en blijft bestaan, hierna,
in andere werelden na de dood van het materiele lichaam; of het zou
herhaalde geboorten kunnen nemen op deze aarde.
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Er zou opgevat kunnen worden, dat de zielspersoonlijkheid een groei is
van een lagere orde van dieren en voordat het een menselijke vorm aannam,
dierlijke vormen bewoonde. Volgens deze veronderstelling moet het
toegegeven worden, dat het dier ook de oplossing overleeft van het fysieke
lichaam in de zin, dat ziel overgaat naar of andere dierlijke vormen inneemt, zo
gauw als de bestaande opgelost is, want het is niet mogelijk, dat de
onderontwikkelde ziel van het dier kan overgaan naar andere vlakken van
bestaan en dan terugkomen naar de aarde voor reïncarnatie, het in niet
voldoende ontwikkeld om een zodanige overgang te doorstaan. Er kan ook
opgevat worden, dat de ziel een geconstrueerde persoonlijkheid is, die
geleidelijk steeds sterker wordt in het ontwikkelen van het Leven, maar alleen
in staat tot overleven, nadat het de menselijke vorm aangenomen heeft,
wanneer die gecreëerd wordt; volgens dit inzicht kan de ziel het fysieke
lichaam niet overleven in de lagere stadia van het bestaan, dat wil zeggen, de
dierlijke lichamen, het zou alleen menselijke vormen overleven, wanneer dat
stadium bereikt is. Wanneer aan de andere kant de ziel niet opgevat wordt als
een ontwikkelende of geconstrueerde persoonlijkheid, maar een volhardende
werkelijkheid, die een aards leven nodig heeft en een lichaam als zijn
noodzakelijke gebied, dan zal het over moeten gaan van het ene lichaam naar
een ander zonder enig respijt of zonder verblijf op enige ander vlak of wereld
en wedergeboorte zal in dat geval Pythagoreïsche transmigratie zijn, continue
migratie van het ene lichaam naar het andere. Wanneer de ziel opgevat wordt
als een ontwikkelende entiteit en voldoende ontwikkeld om voorbij dit aardse
leven te gaan, dan is het idee van een overgang naar de andere werelden en
dan terug naar het aardse leven acceptabel. Maar er is nog een addertje onder
het gras, want de menselijke persoonlijkheid zou het niet leuk kunnen vinden
om terug te keren naar deze aarde als het eenmaal in staat is om op te stijgen
naar hogere vlakken van het Bestaan, het zou kunnen prefereren om te
zweven in de hogere regionen in plaats van naar beneden te komen voor een
nieuw aards bestaan. Bij de afwezigheid van enige dwingende reden om zo te
doen, zou het niet leuk kunnen vinden om te reïncarneren in een menselijk
lichaam en wedergeboorte zou in dat geval niet onvermijdelijk kunnen zijn.
De Mayavada school van filosofie, zowel als het Boeddhisme, laten het
bestaan toe van suprafysieke vlakken en werelden, een passage van de
zielspersoonlijkheid naar deze vlakken en een opvolgend terugkomen naar
deze aarde in menselijke vormen. Maar deze toelating geeft geen rekenschap
aan het accepteren van werkelijke wedergeboorte, want het Boeddhistische
inzicht staat wedergeboorte niet toe als de geboorte van een werkelijk
spirituele Persoon; en volgens de Mayavadins heeft het individu geen
blijvende werkelijkheid en vandaar is de geboorte en wedergeboorte van een
onwerkelijke persoon niet meer dan een deel van een kosmische illusie.
Volgens het Boeddhisme is er geen zelf, alleen de continuïteit van ideeën,
gewaarwordingen en acties stelt een fictieve persoon samen of creëert de
illusie van een persoon; volgens de Mayavadins is er geen eeuwig ‘jij’ of ‘ik’,
dat wil zeggen, geen eeuwig en werkelijk individu, apart of verschillend van de
Ene Brahman, altijd ongeboren, Tijdloos, onuitsprekelijk, en onaangedaan
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door de mutaties van de fenomenale wereld. Vandaar zijn, volgens dit inzicht,
alle geboorten, overlijdens, in het kort, alle ervaringen van deze fenomenale
wereld delen van de Grote Illusie. Deze theoretici verlenen alleen een
pragmatische of praktische werkelijkheid aan het individu en de kosmos, aan
de binding en de bevrijding en volgens hen “moet het ware belang van het
leven en de ervaring liggen in de mate, waarin zij zich voorbereiden voor de
negatie van het leven, voor de zelf-eliminatie van het individu, voor het einde
van de kosmische illusie”.52
Het oudere Adwaita Vedantisme staat werkelijkheid toe aan het individu en
het universum. Het staat toe, dat het Ene en Eeuwige in staat is tot worden en
in feite naam en vorm aanneemt in ieder individu, die door de ervaringen gaat
van het leven door herhaalde wedergeboorten. Volgens dit inzicht zijn
verlangen en een exclusieve concentratie op tijdelijke zaken in onwetendheid
van de Kennis van Brahman de oorzaken van het wiel van geboorte, en er
volgt, dat met het ophouden van verlangens of de terugtrekking uit tijdelijke
bezigheden het individu bevrijdt wordt van geboortes en het Eeuwige zich
terugtrekt uit individuele mutatie of persoonlijkheid.
Volgens dit inzicht is wedergeboorte inderdaad een actualiteit, maar het
heeft niets te maken met het ultieme doeleinde van de schepping of de relatie
van het individu met het doel van deze wereld van namen en vormen.
Wedergeboorte is een feit, maar niet noodzakelijk en onvermijdelijk. De wereld
is geboren uit de Wil van de Eeuwige en het zou kunnen eindigen met de
terugtrekking van de Goddelijke Wil en wedergeboorte is niet noodzakelijk om
het te onderhouden of te helpen om een of ander inherent doel tot stand te
brengen van de creatieve beweging. Golven na golven van geïndividualiseerd
bewustzijn komen van het universele door de Wil van het Eeuwige, bewegen
naar en van verschillende vlakken van Bestaan zonder enig klaarblijkelijk
doeleinde.
De Heer zou gekozen hebben om Zichzelf te besluiten in menselijke en
dierlijke lichamen, gaan over van geboorte naar geboorte als geïndividualiseerde persoonlijkheden, die uiteindelijk beëindigd worden op Zijn Wil of
als een resultaat van acties of verlichting. Dit zou opgevat kunnen worden als
een spel, een Lila zonder enig belang. Wedergeboorte heeft een betekenis en
een goddelijke belang, wanneer toegeven wordt, dat het een onmisbare
machinerie is voor de uitwerking van een spirituele evolutie. Wanneer
toegeven wordt, dat deze schepping een Lila is van zelf-verhulling en
zelf-ontdekking, dat de Geest Zichzelf verwikkelde in de Onbewustheid bij de
aanvang van de schepping en de Geest Zichzelf geleidelijk manifesteert in het
individu, terwijl het steeds hogere niveaus van bewustzijn bestijgt door de
evolutionaire beweging, dan verwerft wedergeboorte belang en betekenis als
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de onmisbare machinerie voor de volledige manifestatie van de Geest in de
materiele wereld.
Een oneindig bewustzijn en oneindige Kracht, een oneindige Heerlijkheid
van Bestaan, is de Werkelijkheid achter de fenomenale wereld; het Goddelijke
Waarheidsbewustzijn of het Supramentale is de Schepster, die deze wereld
van namen en vormen uitgelegd heeft door de drie dominante principes, waar
we bekend mee zijn, namelijk, Materie, Leven en Denkvermogen; de Geest
manifesteert Zichzelf door Zijn klaarblijkelijke tegengestelden; Het was
verwikkeld in Onbewustheid in het initiële stadium. Wat verwikkeld was, moet
ontwikkelen en daarom is de evolutie van de verwikkelde Geest onvermijdelijk.
De immense belangrijkheid van het individu kan opgevat worden vanuit het feit,
dat in hem het verwikkelde bewustzijn zelf-gewaar zal worden. Het Zelf als
individu is zo werkelijk als het Zelf als Kosmisch Wezen; de groei van het
individu is noodzakelijk, zodat hij kan stijgen naar hogere niveaus van
bewustzijn, zichzelf ontdekken als een eeuwig deel van het Goddelijke en van
deze zelf-kennis voortgaan naar wereld-kennis en beiden ultiem realiseren,
dat wil zeggen, het individu en de kosmos, als manifestatie van de
Allerhoogste Werkelijkheid. Voor deze voltrekking moet het individu groeien
van sterkte naar sterkte, voortgaan van onwetendheid naar Kennis en stijgen
naar steeds grotere spirituele hoogten door ervaringen te verwerven door
herhaalde geboorten en overlijdens; wedergeboorte wordt dan een noodzaak
voor de evolutie van de spirituele mens uit de initiële toestand van
onwetendheid en beperking. Het individu kan niet langer verondersteld worden
tijdelijk of illusoir te zijn, hij is een eeuwig deel van het Goddelijke. In de wereld
vinden we, dat individu na individu verdwijnt in de dood en dat nieuwe vormen
en nieuwe individuele persoonlijkheden hun plaats innemen, maar wanneer
het individu een werkelijkheid is, dan moet er achter deze veranderende
menselijke persoonlijkheden een ware en werkelijke Persoon zijn of Purusha,
die deze stroom van veranderlijke persoonlijkheden ondersteunt, dat wil
zeggen, Die de identieke Persoon is, die verschillende vormen en
persoonlijkheden aanneemt gedurende de loop van de evolutie. Het eeuwige,
dat vorm aangenomen heeft in het individu, ontplooide Zichzelf in de kosmos
en is de bron van het individu en de kosmos, die Het beiden transcendeert:
“deze drie-eenheid van zelf-manifestatie, dit wonderbaarlijke Lila van de
veelvuldige identiteit… is de lumineuze openbaring, die verschijnt door een
langzame evolutie uit de oorspronkelijke Onbewustheid”.53
De oorspronkelijke Onwetendheid was geen negatie van bewustzijn;
bewustzijn was erin verwikkeld. Door een exclusieve concentratie van
bewustzijn dompelde de Geest zich onder in een toestand van
zelf-vergeetachtigheid en Het herstelt Zich nu langzaam uit de trance van
zelf-vergeetachtigheid door zijn tegengestelden, namelijk, door de beperkte
principes van de Materie, het Leven en het Denkvermogen, totdat het volledig
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ontwaakt in het Supramentale. De Ene moet de Velen worden, de Eeuwige
Geest heeft Zichzelf geïndividualiseerd in de mens voor de Heerlijkheid van
een nieuwe ervaring. De individuele Purusha, een eeuwig deel van het
Goddelijke, trekt een lichaam aan met een zicht om te werken voor de
geleidelijke ontwikkeling van het Leven, het Denkvermogen en uiteindelijk de
Geest in dit fysieke bestaan. Deze aanname van een fysiek lichaam, die
geboorte genoemd wordt, is noodzakelijk voor de werking van het goddelijke
plan, namelijk, volledige manifestatie van de Goddelijke Purusha op deze
aarde. In de mens zal het Goddelijke eerst Zichzelf ontdekken en het zal lang
duren, voordat het menselijke instrument klaar is voor de goddelijke
manifestatie. Een geboorte is geen geïsoleerd evenement, noch een tijdelijke
zitplaats van de ziel in zijn tijdelijke reis van het ene vlak naar een andere. Het
heeft belangrijke betekenis als een instrument van het kosmische doeleinde
en het heeft een “voorbereidend verleden” en een “vervullend hierna” ervoor.
Wedergeboorte is geen onnodig, noch een melancholisch evenement, zoals
sommige theoretici ons willen laten geloven; het is een kans om mensen’s
bestemming uit te werken, die is, zoals we eerder verklaard hebben, een
volledige manifestatie van de Geest in een getransformeerd lichaam;
wedergeboorte is een noodzakelijk deel of machinerie van de evolutionaire
beweging, in zoverre dat de voltrekking, waarnaar zojuist gerefereerd werd,
niet bereikt kan worden in een geboorte en daarom zijn herhaalde geboorten
noodzakelijk om mensen’s bevrijding uit te werken van onwetendheid en
beperking.
De menselijke geboorte vind niet willekeurig plaats zonder enige
bepalende oorzaak of vervullende toekomst; bovendien is ieder menselijk
individu een complexe formatie en het resultaat van twee belangrijke spirituele
elementen, namelijk, een Spiritueel Persoon of Jivatman en een Ziel van de
persoonlijkheid of Chaitya Purusha. De Jivatman of de Spirituele Persoon
presideert over iedere menselijke formatie, het daalt niet neer naar de evolutie;
de Ziel van de Persoonlijkheid of het Psychische Wezen, een
vertegenwoordiger of directe reflectie van de Jivatman, die neerdaalt naar de
schepping en het is het centrum van menselijke individualisatie. Het
Psychische wezen of de Ziel van de Persoonlijkheid is een veranderbaar
wezen; in het initiële stadium is het alleen een vonk van de Goddelijke
Uitstraling en het groeit van sterkte naar sterkte door de rondten van de
zielservaring, door herhaalde geboorten, totdat het volledig ontwaakt wordt in
de mens. De Spirituele Persoon is nitya śuddha buddha mukta, mensen’s
eeuwige wezen, dat niet onderhavig is aan enige mutaties, en presideert
heimelijk over de geleidelijke evolutie van het Psychische Wezen in de
evolutionaire natuur.
De Universele Geest, die Zichzelf verwikkelde in de Onbewustheid,
ontwikkelt zich geleidelijk door een opvolging van fysieke vormen, door steeds
hogere gradaties van de Materie, het Leven en het Denkvermogen; op
overeenkomstige wijze ontwikkelt de Universele mens of de Kosmische
Purusha, dat wil zeggen, de Jivatman in het menselijke ras het vermogen, dat
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vandaag gegroeid is tot een zelfbewuste mensheid en dat nog verder zou
kunnen groeien naar het Supramentale. Zoals de Universele Geest door alle
lagere vormen ging van de Materie, het Leven, enzovoort, met een zicht om
het toppunt te bereiken, moet de Spirituele Persoon of de Kosmische man
gepresideerd hebben over de vooruitgang van het individu in de lagere vormen
van het leven en legde zijn invloed op aan de groei van de ziel of de
Psychische entiteit van sub-menselijke vormen naar de Ziel van de
Persoonlijkheid of het Psychische Wezen in de mens. De mens is echter niet
meer gebonden gedurende de hele tijd aan zijn huidige vorm en beperkingen
dan hij was aan zijn voorgaande sub-menselijke formaties in voorgaande
stadia van het bestaan; hij kan daarom niet anders dan naar steeds verdere
hoogten stijgen, omdat de vooruitgang is van de laagste vormen naar de
hogere en de hoogste: “de ziel is niet gebonden”, zegt Sri Aurobindo “door de
formule van de menselijke mensheid: het begon niet daarmee en zal er niet
mee eindigen; het heeft een voormenselijk verleden, het heeft een
supermenselijke toekomst”.54
Wanneer we de menselijke natuur nauwkeurig bestuderen, vinden we, dat
“al het aarde-verleden daar in is” in de ene vorm of de andere. De mens is een
fysieke-vitale-mentale formatie, die een fysiek en vitaal stadium vooronderstelt
van het bestaan voor de verschijning van het Denkvermogen; het dier is nog
aanwezig in de mens en ofschoon het in grote mate gecontroleerd wordt door
het Denkvermogen, vormt het een belangrijk deel van de menselijke natuur.
Met een zicht om de mensheid te bereiken, gaat de Natuur stap voor stap
voort door verscheidene stadia, eerst fysiek, dan vitaal en daarna mentaal en
ieder nieuw stadium heeft de voorgaande opgenomen en getransformeerd; in
de mens is het fysieke, vitale en het mentale geïntegreerd om een complex
menselijk wezen te vormen, dat, zoals eerder gezegd, aanwijzingen bevat van
zijn voormenselijke verleden; de ziel ging door alle stadia van de evolutie, want
“er is geen lichaam zonder ziel, geen lichaam, dat niet zelf een vorm van de
ziel is”, zegt Sri Aurobindo.55
Aldus neemt de ziel een menselijke geboorte na door verscheidene
geboorten te gaan in de lagere vormen van het leven op deze aarde. Twee
vragen rijzen op dit punt: of de ziel, die eenmaal de menselijke geboorte
genomen heeft, weer terug kan gaan naar een sub-menselijk niveau en weer
geboorte kan nemen in een dierlijk lichaam en leven; ten tweede, of
wedergeboorte door zal gaan als de ziel eenmaal arriveert op het menselijke
niveau en een menselijke formatie neemt en, wanneer het zo is, wat het
exacte proces is van dergelijke geboorten.
In antwoord op de eerste vraag zou gezegd kunnen worden, dat de
aankomst op het menselijke niveau een verhoging van het bewustzijn
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vooronderstelt, de Geest ontwaakt geleidelijk uit zijn verdoving door
opvolgende stadia van de evolutionaire beweging en als zodanig lijkt het
onmogelijk, dat een dergelijke beslissende conversie van het bewustzijn van
een lager dierlijk stadium naar het menselijke niveau omgekeerd kan worden,
met andere woorden, de beslissing van de Geest om te ontwaken naar het
menselijke niveau van de mensheid kan niet opzij gezet worden. Maar, zegt
Sri Aurobindo, de beweging van de Natuur is te complex om een dergelijke
mogelijkheid volledig uit te sluiten in buitengewone gevallen. Normaal echter
moet de ziel, die eenmaal in staat geweest is om een menselijke vorm aan te
nemen, door herhaalde wedergeboorte gaan in de nieuwe menselijke formatie.
In antwoord op de tweede vraag, namelijk, waarom de ziel herhaalde
geboorten zou moeten nemen en niet alleen een, moeten we zeggen, dat
hetzelfde doeleinde, dat de ziel door herhaalde geboorten liet gaan in de
lagere dierlijke vormen met een zicht om de huidige culminatie te bereiken in
de mensheid, nu de ziel herhaalde geboorten zal laten nemen als belichaamde
menselijke wezens. De ziel heeft het doeleinde nog niet vervuld van zijn
aardse avontuur door alleen het niveau van de mensheid te bereiken. Heden
ten dage is de mens veel te onvolmaakt om het laatste woord van de
evolutionaire Natuur, het moet de mensheid ontwikkelen naar steeds hogere
mogelijkheden. Het zou de Wil kunnen zijn van het Goddelijke om hogere en
grotere mogelijkheden te realiseren in de mens en de ziel zal daarom door
herhaalde geboorten moeten gaan, zodat de mensheid geleidelijk zou kunnen
naar haar hoogste hoogten om haar goddelijke bestemming te vervullen.
Dit is dan de rationale, de filosofische basis, van ons geloof in
wedergeboorten; het is geen machinerie om een illusoire individualiteit of een
evenement zonder gevolg te prolongeren, zoals verondersteld door sommige
scholen van denken; wedergeboorte is integendeel een spirituele noodzaak
om de goddelijke bestemming uit te werken van een werkelijk individu.
Geboorte in een menselijk lichaam is de eerste stap en wedergeboorten zijn
verdere stappen, die noodzakelijk zijn om de top te bestijgen van deze aardse
reis; “Wedergeboorte geeft aan de geboorte van een onvolledig wezen in een
lichaam haar belofte van volledigheid en haar spirituele betekenis”, zegt Sri
Aurobindo.56
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HOOFDSTUK XXI
DE ORDE VAN DE WERELDEN
WANNEER toegeven wordt, na wat Sri Aurobindo geopenbaard heeft in

het laatste hoofdstuk, dat wedergeboorte noodzakelijk is als belangrijke
machinerie van de spirituele evolutie, dan komt een andere belangrijke vraag
omhoog in verband hiermee: Is de evolutionaire beweging iets, dat volledig is
in zichzelf of is er een grotere totaliteit, waarvan het alleen een deel is; met
andere woorden, zijn er andere en hogere vlakken van bestaan naast de
wereld en, wanneer het zo is, hebben zij iets te maken met deze evolutionaire
beweging en deze materiele wereld?
Het antwoord op deze vraag is al ergens anders gegeven door Sri
Aurobindo en het is impliciet in de beschrijving van de graduele evolutie van
het bewustzijn in de Onbewustheid, voorafgaande aan de evolutionaire
beweging zelf. De Goddelijke Bewustzijnskracht, die de schepster is, die
geleidelijk neerdaalde in de onwetendheid, niet alles plotseling, maar
gedurende verscheidene stadia, door steeds meer beperking van haar
Bewustzijnskracht, totdat het zonk in de verdoving van onbewustheid;
gedurende dit proces van neerdaling moeten er vlakken gecreëerd worden
van hogere wezens tussen het hoogste Supramentale vlak en dit materiele
vlak van Bestaan. De druk van de hogere vlakken maken de evolutie mogelijk
en er moet een of andere gesluierde verbinding zijn tussen het leven op het
materiele vlak en de hogere. We zullen nu doorgaan met naderbij te kijken
naar de natuur van intercommunicatie, wanneer het er is, tussen deze vlakken
en in hoever dergelijke communicatie de evolutionaire beweging helpt of
hindert of de theorie van de wedergeboorte beïnvloedt.
Laat ons veronderstellen, dat er geen andere tussenliggende vlakken
gecreëerd werden en het een loutere druppel was van de ziel of een zuiver
spiritueel leven wezen van de Superbewustheid naar de Onbewustheid; in dat
geval zou er alleen het Absolute boven zijn en de Onbewustheid en alles, dat
eruit gecreëerd is beneden. De reis terug zou dan een abrupte overgang zijn
van een materieel bestaan naar het Absolute zonder door enige hiërarchie te
hoeven gaan van andere vlakken van bestaan tussen hen. Maar deze
eenvoudige opvatting kan de complexiteiten van het bestaan niet uitleggen.
Er zouden verscheidene alternatieven kunnen zijn op de hypothese, die in
de voorgaande paragraaf verklaard is: ten eerste zou er opgevat kunnen
worden, dat de schepping geboren is uit een onverklaarbaar verlangen in een
Al-Wil; een dergelijk verlangen zou de eeuwige individuele ziel of een
collectiviteit van zielen gedreven hebben om zich onder te dompelen in het
avontuur van duisternis en onwetendheid vanuit hun natuurlijke vlak van Licht
en Kennis, --- een abrupte onderdompeling van Superbewuste hoogten. Ten
tweede zou verondersteld kunnen worden, dat een onverklaarbaar verlangen
een Al-Ziel geïnduceerd zou kunnen hebben om een materiele wereld te
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bouwen uit de onbewustheid of dat de Alwetende Al-Ziel zich abrupt
ondergedompeld zou kunnen hebben in de Onwetendheid samen met de
individuele zielen met een zicht om terug te keren naar Zichzelf door een
moeilijk proces van een opwaartse evolutie, die opstijgt door het Leven en het
Denkvermogen. Als laatste zouden, wanneer het individu beschouwd wordt als
een fictie van onwetendheid, de myriaden van individuele zielen ontvangen
kunnen zijn door de Schepster uit een willekeurig Prakriti.
Volgend de voorgenoemde opvattingen of iedere van hen zijn er alleen
twee vlakken van het Bestaan, namelijk, het materiele vlak beneden en het
Superbewuste boven, of volgens extreme materialistische opvattingen is er
alleen een vlak van bestaan, het materiele. Wanneer er echter gevonden
wordt, dat er in feite andere vlakken van bestaan zijn, dan zou het moeilijk zijn
om deze ideeën vol te houden.
Men zou kunnen pogen om de contradictie weg te redeneren door vol te
houden, dat de andere werelden achtereenvolgend geschapen zijn door de
ontwikkelende ziel voor een zekere noodzaak gedurende de loop van zijn
opstijging uit de onbewustheid. Volgens dit inzicht is dan de hele kosmos
opvolgend aan en ontwikkeld uit het onbewuste. Volgend Sri Aurobindo is het
Superbewuste Sachchidananda de basis en ondersteuning van de kosmos,
die geleidelijk uit Dat gekomen is en waarin er een geleidelijke inzet geweest is
van een of andere eeuwige waarheid van het voorgenoemde transcendentale
evenwicht: “de kosmos is een zelf-gegradeerde devolutie uit de superbewuste
Sachchidananda”57 De Geest daalde stap voor stap neer in de Onbewustheid
door verscheidene gradaties van absorptie van zijn bewustzijn, terwijl hij
tussenliggende werelden creëerde van hogere wezens; volgens andere
ideeën is het een geleidelijke opstijging of evolutie van de Onbewustheid naar
een of andere Kennis of Licht, die niet alleen voldoende zou zijn om
onwetendheid en duisternis te verwijderen, maar ook de ontsnapping helpen
van de ziel uit een verkeerd genomen wereldavontuur. Om het kort te
verklaren, het hele onderwerp komt neer op de twee alternatieve
mogelijkheden over de oorzaak van de schepping; het verlangen van de
individuele ziel of een Wil in de Geest? Volgens de voorgaande ideeën werd
deze wereld niet geschapen door de Universele Heerlijkheid van het Bestaan,
maar door het verlangen van de individuele ziel; een mentaal individu, geven
zij toe, en geen Transcendente Goddelijkheid, is de oorzaak van de schepping.
Wanneer we geleidelijk steeds meer te weten komen over de uitgestrektheid
en de dynamische potenties van het Universele, niet te spreken over de
afhankelijkheid van het individu ervan, we zijn gaan realiseren, dat deze
wereld veel te uitgestrekt is om iets anders te hebben dan een kosmische
werkelijkheid en betekenis.

57

Het Goddelijke Leven, Vol. II, part. 2, p. 723

65

We moeten veronderstellen, dat de Velen oorspronkelijk immanent waren
in de Ene, het individuele in het Universele; met andere woorden, de Velen zijn
een van de potenties van de Goddelijke Transcendentie; geroerd door een of
andere spirituele noodzaak of een Goddelijke Wil zijn de Velen uitgeworpen
voor manifestatie door een proces van evolutie van de Onbewustheid naar
Superbewustheid. De Ene trekt de mantel aan van de Onbewustheid bij de
aanvang en uit die onbewustheid zijn de Velen geleidelijk ontwikkeld, ieder
met een sluier van onwetendheid en duisternis als een resultaat van de
onderdompeling van de Ene en Onbegrensbare in de Onbewustheid en
beperking. Het waren daarom niet de Velen, noch de individuen, die door hun
verlangen het Goddelijke dwongen zich neer te buigen naar de onbewustheid
als een prelude voor de kosmische manifestatie; een dergelijke opvatting is
juist het omgekeerde van de waarheid van het bestaan en de oorsprong van
deze materiele wereld.
Wat is de oorzaak van verlangen? Verlangen is het resultaat van een
totale wens of tekortkoming van iets, dat men zou willen hebben en van
genieten. Er zijn veel dingen in deze wereld, die men niet heeft, maar zou
willen bezitten, en verlangen is het besef van een wens voor deze dingen,
gekoppeld aan een meer of mindere intense aandrang om hen te bezitten.
Vandaar dat verlangen geen plaats heeft in het Allerhoogste Wezen, dat geen
onvolledigheid heeft of onvolkomenheid van enige soort; verlangen kan
daarom niet de oorzaak zijn van de schepping, wanneer we toegeven, dat de
Wil van het Al-Wezen of Allerhoogste Wezen deze wereld tot bestaan
gebracht heeft.
Er is eerder verklaard, dat in deze wereld de Geest Zichzelf manifesteert in
de Materie, het is een geleidelijke evolutie uit de onwetendheid en materialiteit.
Is Materie dan de enige vorm van manifestatie van de Geest? Wanneer de
Geest geen andere keuze heeft en Materie de enige vorm of basis is, waarin
de manifestatie van de Geest mogelijk is, dan is er natuurlijk geen
mogelijkheid van supra-wereldse werelden of vlakken. We drijven zo naar een
materialistisch evolutionair Pantheïsme, volgens welk alles, het Leven, het
Denkvermogen en de Ziel inbegrepen, zich hier ontwikkeld heeft op dit
materiele vlak uit de Ene en alles zal zichzelf vervullen in deze wereld. Er zijn
geen suprafysieke vlakken of werelden ergens anders, geen suprafysieke
actie van bewustzijn, voorgaande aan de formatie van de Materie, noch enige
druk van enige hogere vlakken van het Leven en Denkvermogen op het
materiele bestaan.
Volgens de bovenstaande materialistische opvatting zijn het
Denkvermogen en het Leven de producten van de Materie of de energie van
de Materie. Maar het Denkvermogen en het Leven zijn zo verschillend van het
materiele principe, dat het moeilijk is om de hypothese te accepteren, dat zij
producten zijn van materiele energie. Wanneer Materie het product is van
energie, dan moeten het Denkvermogen en het Leven de superieure
producten zijn van die energie, omdat zij zo superieur lijken ten opzichte van
de Materie. Bovendien moeten dan, wanneer er, zoals toegegeven is, een
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Kosmische Geest is, het Denkvermogen en het Leven de producten zijn van
een of andere spirituele energie, en daarom zijn zij de vermogens van de
manifestatie van de geest. Het Denkvermogen en het Leven zijn
onafhankelijke producten van een spirituele energie en vandaar is er geen
reden om te veronderstellen, dat alleen de Geest en de Materie bestaan, de
apex en de basis, of dat Materie de enige vorm is, waarin de Geest Zichzelf
moet manifesteren. De Geest manifesteert zich hier in de Materie en vandaar
noemen we het de aardse wereld of de wereld van Materie; de Geest kan
Zichzelf ook in andere principes manifesteren, namelijk, in het Leven, in het
Denkvermogen, of in een of andere subtielere substantie, en er kunnen logisch
andere werelden zijn dan deze materiele wereld, namelijk, de wereld van het
Leven, de wereld van het Denkvermogen, enzovoort.
In het licht van eerder genoemde hypothese over het bestaan van
werelden, die anders zijn dan deze fysieke en materiele, zouden drie vragen
kunnen opkomen: ten eerste, is er enig bewijs van het bestaan van dergelijke
werelden? Ten tweede, wanneer deze werelden er zijn, vormen zij dan enige
hiërarchie of gradatie tussen de Materie en de Geest? Ten derde, wanneer er
dergelijke werelden zijn en een dergelijke hiërarchie, zoals boven zijn
aangetoond, zijn deze werelden dan nogal onafhankelijk van en niet
verbonden met deze wereld van ons of is er enige interactie tussen de
suprafysieke werelden en deze wereld van de Materie?
Het geloof in het bestaan van supra-wereldse werelden en vlakken van
hogere wezens is zo oud als het menselijke ras; bovendien is de mogelijkheid
en het feit van directe communicatie of een of andere relatie tussen de wezens
van deze aarde en die van de hogere vlakken een welbekend populair geloof.
Met de komst van de rationalistische periode werd het oude populaire geloof
grondig in diskrediet gebracht als een eeuwenlang bijgeloof, dat onwaardig is
als geloof. Alleen de Materie is werkelijk, wordt volgehouden, en iets, dat
supra-werelds is, wordt a priori geweigerd als vals en onbetrouwbaar, want
niets kan geaccepteerd worden als waar, tenzij bewezen wordt, dat het zo is
door direct fysiek bewijs. Zo eist Rationalisme zelfs fysiek bewijs voor het
bestaan van de andere werelden of het suprafysieke bestaan.
In antwoord op de eerste vraag, die in de voorgaande paragraaf gesteld is,
zouden we dan kunnen zeggen, dat het irrationeel is om fysiek bewijs te
verwachten van het suprafysieke bestaan. Suprafysieke werkelijkheden
zouden fysieke resultaten kunnen produceren, maar alleen indirect en nu en
dan; normaal creëert het suprafysieke bestaan directe impressies op ons
denkvermogen, het zou zelfs concreet werkelijk kunnen zijn voor sommige
subtiele delen van ons bewustzijn en niet voor ons grove fysieke gewaarzijn.
Deze innerlijke ervaringen of de ervaringen van het subtiele deel van ons
wezen zouden zich soms naar buiten kunnen projecteren in concrete
waarneembare ervaringen. Dit gebeurt bijvoorbeeld, wanneer men ontwikkelt,
wat een “tweede gezicht” genoemd kan worden en de concrete aanwezigheid
van de Heer helemaal om zich heen ziet en voelt, misschien in de vorm,
waarin hij is in de gewoonte van aanbidden of Hem aanroepen. We moeten
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nadruk leggen op het feit, dat lichamelijkheid of het fysieke denkvermogen
voorlopig ons uiterlijke wezen zou kunnen domineren, maar alleen een klein
deel van ons wezen komt onder dergelijke dominantie; er zijn grotere en
subtielere delen van ons, die in staat zijn om de waarheden te begrijpen, die
subtieler en machtiger zijn dan het materiele bestaan. Het is daarom een fout
om deze nauwe lichamelijkheid, dat wil zeggen, het fysieke Denkvermogen de
beoordelaar te maken en het fysiek bewijs de test voor suprafysieke
werkelijkheden.
Er kan toegegeven worden, dat de subjectieve ervaringen of de beelden of
wat we de subtiele delen noemen van ons wezen fout zou kunnen zijn en
vandaar niet betrouwbaar. Maar het zijn niet de subtiele of subliminale delen
van ins wezen alleen, die onderhavig zijn aan dwalingen en vandaar worden
we niet veronderstelt om afbreuk te doen aan innerlijke ervaringen als
onbetrouwbaar en weigeren om er notie van nemen, alleen omdat er enige
dwalingen zouden kunnen zijn in het uitvinden van hun belang en hun
betekenis; we zouden integendeel zorgvuldiger de implicaties moeten
onderzoeken van dergelijke subtiele ervaringen en de waarheid in hen
uitvinden. De subliminale delen van onze wezens zijn meer betrouwbare
waarheidsvinders, dan het fysieke denkvermogen en de waarheden, waarvan
het subliminale een getuige is, zou niet genegeerd moeten worden, alleen
omdat zouden kunnen refereren aan dingen en gebeurtenissen op de
suprafysieke vlakken, waarmee het fysieke denkvermogen normaal niet
familiair is. Een geloof, zelfs ofschoon het een erg oude is, kan niet genomen
worden als bewijs van zijn werkelijkheid, ofschoon in sommige gevallen een
oud en wijd verbreid geloof in zich een beetje van waarheid zou kunnen
bevatten of het zou het resultaat kunnen zijn van een of andere innerlijke
intimatie. Maar geloven vermommen of vervormen vaker dan niet de actuele
boodschap of intimatie van het innerlijke wezen en overtuigen ons om allerlei
soorten grillige ideeën te onderhouden of laten de actuele waarheid zetten op
de mantel van onze familiaire fysieke ervaringen; een van deze vervormingen
heeft “woonplaatsen van de Goden geplaatst op de toppen van de fysieke
bergen”.
Ieder soort waarheid, fysiek of anders, moet natuurlijk niet tot stand
gebracht worden op geloven, maar op actuele ervaringen. Maar wat zou de
natuur moeten zijn van de ervaringen in ieder geval? Ervaringen om de
waarheid van dingen te ondersteunen zullen in ieder geval passend moeten
zijn voor of van dezelfde orde als de orde van de waarheid, die ontdekt moet
worden, dat wil zeggen, fysieke ervaringen kunnen alleen fysieke dingen of
gebeurtenissen kennen en geen supramentale waarheden; waarheden, die
behoren bij vlakken, die hoger zijn de fysieke zijn niet te bevatten door het
fysieke denkvermogen, zij kunnen gekend worden door enige hogere
ervaringen, subliminaal of spiritueel. We moeten het belang uitvinden van
iedere orde van waarheid, in overeenstemming met zijn eigen wet en zo
kunnen we steeds meer kennis verwerven van de veelvuldige waarheden van
het bestaan.
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Sinds de aanvang van de menselijke kennis worden de intimaties van de
werkelijkheden van de suprafysieke werelden gevoeld op een of andere
occulte manier in onze innerlijke ervaringen. Het is nogal mogelijk, dat het
denkvermogen niet in staat zou kunnen zijn om het volle belang en betekenis
te realiseren van dergelijke ervaringen, maar tenminste zoveel is zeker, dat
deze intimaties getuigenis dragen van het bestaan van andere en grotere
vlakken van bewustzijn dan deze materiele en dat die hogere domeinen enige
invloed uitoefenen op de acties en bewegingen op dit materiele vlak; in feite
lijken deze vlakken niet op teveel afstand te zijn of volledig onthecht van deze
fysieke wereld. Deze ervaringen zijn ofwel zuiver subjectief of meer objectief,
dat wil zeggen, subjectief-objectief. Als subjectieve ervaringen oefenen zij
nogal wat invloed uit op onze buitenwaartse acties. Onder de invloed van deze
vermogens van de hogere vlakken handelen we vaak en gedragen ons op een
onberekenbare manier of op een manier, die niet altijd goedgekeurd wordt
door onze rede; we worden begeleid door een vreemde aandrang, waarvan
we volledig ongewis zijn van de natuur of de oorsprong ervan. We komen de
oorsprong te weten van al deze impulsen, wanneer we in staat zijn om naar
binnen te gaan en een subtiel zintuig ontwikkelen of vermogen van begrip. We
voelen niet alleen een Levensimpuls of een vreemde aandrang om zich te
gedragen of te handelen op een bijzondere manier, maar we voelen ook de
invloed of de Vermogens, die handelen op ons denkvermogen op een occulte
manier, dat dan de capaciteit van het denkvermogen ver voorbij zijn huidige
beperkte limieten verwijdt. Al deze ervaringen zijn zonder twijfel meer of
minder subjectief, maar in hen is er altijd een element, “dat het stempel draagt
van een andere oorsprong, een hardnekkig supra-werelds karakter.58
De innerlijk ervaringen, waarnaar gerefereerd wordt in de voorgaande
paragraaf, zijn in het begin alleen subjectief en lijken een superieure of hogere
extensie te zijn van ons subjectieve wezen en bewustzijn; maar deze
ervaringen groeien geleidelijk in subjectief-objectieve ervaringen. Laten we
proberen om dit punt een beetje helderder te maken: in het initiële stadium van
deze ervaringen heeft men alleen een gevoel van gewaarzijn van een of
andere soort suprafysieke Kracht, die niet concreet is of objectief en waarmee
ons normale bewustzijn niet familiair is, het wordt meer of minder gevoeld als
een subtiele invloed over onze acties; later opent ons denkvermogen naar een
grotere en hogere gebied van bewustzijn en komt in contact met of krijgt een
subtiele ervaring van hogere werelden; dit is een soort subjectief-objectieve
ervaring, omdat het de aanwezigheid bevat van belichaamde wezens in deze
werelden; deze wezens behoren bij een suprafysieke natuur en hun formaties
zijn gemaakt van een subtiele substantie, en daarom zijn zij alleen te
onderscheiden voor een subtiel zintuig of ervaring. Aldus klimt het
denkvermogen van een innerlijke ervaring van suprafysieke Vermogens en
Krachten naar de innerlijke ervaring van de subtiele werelden, die wezens
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bevatten met subtiele lichamen; menselijke wezens zijn materiele formaties en
zij zijn te onderscheiden door de materiele en fysieke zintuigen, terwijl deze
subtiele lichamen gemaakt zijn van subtiele formaties en daardoor alleen te
onderscheiden door een subtiel zintuig of subtiele ervaring.
Vervolgens hebben deze subtiele of suprafysieke wezens suprafysieke
vermogens en zij worden vaak de instrumenten van kosmische vermogens.
Deze wezens zijn vaak in geheim contact of communicatie met deze materiele
wereld en het is mogelijk voor de mens om hulp of nadeel van hen te
ontvangen in overeenstemming met of zij weldadig zijn of kwaadaardig, of in
overeenstemming met of zij behoren tot een hoger vlak van zuiver vitaal of
mentaal bestaan of tot een van een lager vitaal bestaan. Soms kan een man
het bezit zijn van een of ander wezen van de subtiele wereld en hij kan het
instrument gemaakt worden van goed of kwaad in overeenstemming met de
natuur van de bezitter. Zeer vaak lijkt het leven zelf een slagveld te zijn voor
strijdende suprafysieke krachten van het goede en het kwade, de verheffende
en de vernederende. Sommige van deze Krachten begroeten we als Goddelijk,
terwijl we de andere veroordelen als Asurisch, in overeenstemming met hoe zij
mensen’s vooruitgang bevorderen of achteruit laat gaan naar zijn Goddelijke
bestemming.
De voorgenoemde supernormale ervaringen zijn zo frequent en
hardnekkig in sommige gevallen, dat het niet mogelijk is om ze af te doen als
hallucinatie of hen opzij te wuiven als hoofdzakelijk bijgeloof door iedereen, die
van deze intieme contacten had met hen. Een correcte interpretatie van deze
ervaringen is noodzakelijk.
Zijn de ervaringen, waarnaar boven gerefereerd wordt werkelijk of mythen
van het ontwikkelende bewustzijn van de mens? Hoe kan men hen
karakteriseren als verbeeldingen, wanneer zij een deel worden van zijn eigen
ervaring? Zou hij zichzelf achten om herhaaldelijk of constant in een toestand
van hallucinatie te zijn? Als dat zo is, dan zou de objectieve wereld en alles,
dat het bevat, ook beschouwd worden als producten van ons subjectieve
bewustzijn zonder enige blijvende werkelijkheid; in dat geval zouden alle
dingen een sfeer aannemen van onwerkelijkheid, behalve de onbewustheid,
waaruit alle dingen geschapen zijn, Onwetendheid, de schepper van dit
fenomenale bestaan en misschien een Superbewust of een
onpersoonlijk-onbewust Wezen, in wie alle dingen zouden versmelten en
verdwijnen!
Er is geen bewijs of basis voor de aanname, dat het denkvermogen van de
mens iets kan creëren in vacuo, dat wil zeggen, iets bouwen zonder enige
substantie of materiaal om mee te bouwen; nee, het is niet mogelijk voor de
mens om iets tastbaars te creëren uit niets. Terwijl het mentale wezen
vooruitgang maakt, lossen de knopen van de geheime centra van zijn
bewustzijn, die het licht en de vermogens van de grotere en hogere
werkelijkheden sluieren voor zijn mentale gewaarzijn, geleidelijk op en stellen
het denkvermogen van de mens in staat om directe invloeden te ontvangen
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van de hogere vlakken van het wezen; uit zijn subtiele ervaringen van de
hogere vlakken bouwt de mens in zijn eigen denkvermogen het beeld van het
Goddelijke, dat hij aanbidt en probeert de duisternis en het onvermogen weg
te jagen uit zijn fysieke bewustzijn door het Licht van de hogere sferen te laten
schijnen in iedere uithoek van het bewustzijn in de fysieke wereld. Dit betekent
geen schepping van de hogere of andere werelden uit niets, het is eerder de
ontdekking of de realisatie van de ware relatie van zijn eigen wezen met het
licht en de krachten van de suprafysieke werelden, waarvan zijn uiterlijke
wezen gescheiden is door een sluier van materiele onwetendheid als een deel
van het Goddelijke plan van de schepping.
Zelfs wanneer zij geconfronteerd worden met het meest overtuigende
bewijs van het bestaan van suprafysieke werelden, zou het fysieke
denkvermogen nog kunnen proberen om het eerste belang te geven aan het
materiele vlak en ons eigen bestaan hier en veronderstellen, dat de hogere
vlakken volgend op de manifestatie van deze wereld geschapen zouden
kunnen zijn om misschien haar verdere evolutie te helpen. In dat geval zouden
deze hogere vlakken niet subtiel of niet substantieel zijn, zoals we
veronderstellen, dat ze zijn, zij zouden integendeel zo substantieel of concreet
zijn als het fysieke vlak zelf in haar eigen orde. Volgens het voorgaande inzicht
moeten de hogere vlakken geschapen zijn uit de initiële onbewustheid door
een of ander Vermogen, een Al-Ziel, bijvoorbeeld, door een geheim proces,
waarvan we geen idee hebben en ze zijn daarom gebaseerd op het materiele
bestaan. Maar, zegt Sri Aurobindo, een visioen of ervaring van deze vlakken
openbaart, dat in plaats van dat zij op enige manier afhankelijk zijn op het
materiele vlak, zij grotere termen zijn van het wezen en het bewustzijn met
veel grotere vermogens en “alle actie van het materiele vlak lijkt meer op het
resultaat en niet op de oorsprong van deze grotere termen”.59
Zo gauw als we de werkelijke natuur en functie realiseren van de hogere
vlakken, vinden we, dat het materiele niet het vlak is van een dergelijk eerste
belang, zoals we het zouden willen geven, noch is het de oorzaak van de
suprafysieke werelden. Onze gril creëert geen mythische God, noch is ons
besef van Goddelijkheid een projectie van ons mentale bewustzijn; een
opvatting van goddelijkheid of van de Goden, zoals we in staat zijn om te
vormen, is integendeel niets anders dan een erg zwakke reflectie van eeuwige
godheden en de eeuwige Goddelijke Aanwezigheid erachter, erboven en in
alle bestaansvormen. De hogere vlakken van het wezen zijn niet onze
scheppingen, integendeel, de Kracht en de druk van de hogere vlakken helpt
de vooruitgang van de evolutionaire beweging door de manifestatie van de
verscheidene principes, namelijk, het Leven, het Denkvermogen en het
Supramentale. Een druk van het hogere vlak van het Leven, de Levenswereld
ontwikkelde het leven in de ontwikkelende natuur, een druk van het hogere
vlak van het Denkvermogen, de Denkwereld, hielp de verschijning van het
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Denkvermogen in de evolutionaire beweging en de druk en de kracht van de
Supramentale of de Spirituele werelden zullen de verschijning gaan helpen
van het spirituele principe op deze aarde door de opening van ons wezen voor
het Licht en de Vrijheid van de Geest. In deze geleidelijke vooruitgang van de
evolutionaire beweging is het menselijke bewustzijn een belangrijk instrument
en er is de al-belangrijke rol aan toegekend van het bevrijden van het Licht en
het vermogen uit de duisternis en inertie van de Onbewustheid en materialiteit.
Sri Aurobindo zegt, dat er echter zekere aanwijzingen zijn, die zouden
kunnen strijden tegen de hypothese van een onveranderlijke prioriteit van de
hogere werelden op het materiele bestaan. Er is een hardnekkige traditie, die
meer of minder gebaseerd is op de visie van na de dood verblijf onder
condities, die een hogere of suprafysieke prolongatie lijken te zijn van de
materiele natuur; bovendien zijn er, in wat de Levenswereld genoemd wordt,
condities, die juist op het inferieure principe lijken van dit aardse bestaan,
namelijk, duisternis, valsheid, kwaad, onvermogen en allerlei soorten
formuleringen, die verondersteld worden hun oorsprong gehad te hebben uit
de materiele onbewustheid. De kwade vermogens van de vitale of
Levenswerelden creëren de grootste verstoringen in onze levens en brengen
ons dikwijls in de war en zij zouden beschouwd kunnen worden als een
krachtiger levensbestaan of krachtigere projecties van het levensbestaan. De
neerdaling van het Leven en het Denkvermogen in de beperking van de
evolutionaire natuur zou uiteindelijk niet de oorzaak kunnen zijn van al de
misère of het lijden van het leven, wat er is niets in een dergelijk neerdaling,
dat duisternis en lijden onvermijdelijk maakt. Wanneer we daarom vinden, dat
kwaad en duisternis zelfs bestaat in andere werelden, zouden we kunnen
concluderen, dat zij ofwel projecties opwaarts zijn van een of andere inferieure
materiele evolutie beneden of dat zij gecreëerd werden in de tijd van de
involutionaire neerdaling van de Geest. Laten we proberen om dit punt zo veel
mogelijk op te helderen:
Er is ons verteld, dat de Geest stap voor stap neerdaalde in de
Onbewustheid, en als het ware een trap vormde en gedurende de koers van
een dergelijke neerdaling werd het Licht en het Vermogen geleidelijk steeds
zwakker, terwijl het de andere werelden creëerde door steeds meer beperking
en onwetendheid op te leggen aan Zichzelf, totdat Het volledig verwikkeld was
in de Onbewustheid; deze beweging wordt de involutionaire neerdaling
genoemd en gedurende de loop van deze neerdaling zou alle duisternis en
kwaadheden van de andere werelden gecreëerd kunnen zijn als een resultaat
van de geleidelijke beperking van het Licht en de Kennis van de Geest. In de
andere werelden daarom, dat wil zeggen, in de werelden van een groter leven
zou we een grotere lumineuze vinden, alsook een grotere duisternis, want het
Licht van de Geest vervaagde geleidelijk, terwijl door de hiërarchie ging van de
neerdalende orde van de andere werelden; hieruit volgt wat onaangenaam lijkt
te zijn voor onze denkvermogens of een of ander kwaad, dat beschouwd wordt
als buitensporig en abnormaal in dit materiele bestaan, is volmaakt normaal in
hun eigen werelden van bestaan en voor de wezens van deze werelden is het
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vol vreugde of bevredigd verlangen: “wat voor ons goddelijk of titanisch,
Rakshasisch, demonisch en daarom supernatuurlijk”, zegt Sri Aurobindo, “is,
ieder in zijn eigen domein, normaal voor zichzelf en geeft aan de wezens, die
deze dingen belichamen, het gevoel van zelf-natuur en de harmonie van hun
eigen principe”.60 Zelfs strijdt en onenigheid zouden in deze werelden een
soort levensbevredigingen te geven. De invloed van deze vermogens van het
kwaad en de duisternis geven rekenschap voor mensen’s gehechtheid aan
zijn verscheidene onvolmaaktheden en aan dit leven van “geluk en lijden,
gelach en tranen, zonde en deugd”. Op overeenkomstige wijze hebben de
vermogens van het denkvermogen hun volheid in de Denkvermogen-wereld,
die hun eigen gebied is van zelf-natuur, terwijl zij alleen een partiële invloed
uitoefenen op het menselijke bestaan en zij kunnen zich niet vollediger tot
stand brengen op deze aarde op rekenschap van hun ontmoeting met
verscheidene andere vermogens, die hun actie verminken en hen verhinderen
om hun invloed op te leggen.
Mensen’s beschrijving van de andere werelden tonen een bestaan aan,
dat vrij is van verscheidene onvolmaaktheden van het leven hier in de
aardenatuur; mensen’s opvatting van de andere werelden zou gedeeltelijk het
gevolg kunnen zijn van de intuïtie en van de subliminale ervaring, het is niet
volledig denkbeeldig; bovendien bekleedt de mens sommige van zijn
ervaringen van de werkelijkheden van andere werelden in vormen en beelden,
waarmee hij familiair is in dit leven. Er wordt ook gevoeld, dat de
voorgenoemde andere werelden een nogal grote hoeveelheid invloed
uitoefenen op dit materiele bestaan, waarvan de mate niet gemakkelijk uit te
vinden is.
Het feit van het bestaan van de andere werelden en de invloed, die zij
uitoefenen op deze materiele wereld, is belangrijk om meer dan een reden;
want anders zou Materie het enige principe zijn en het enige gebied van
manifestatie van de Geest, er zou geen druk zijn van enige hogere vlakken
voor de voortgang van een dergelijke manifestatie. Bij de afwezigheid van enig
alternatief principe om uit te kiezen voor de basis van zijn manifestatie, zou de
Geest afhankelijk zijn op een bepaalde manier van de Materie voor de
wereldmanifestatie en in dat geval zouden het Leven en het Denkvermogen
niet de dominante principes kunnen zijn, die zij heden ten dage zijn en al het
wereldlijke zou voor altijd en altijd onder de onvermogens zijn van “een
verduisterende materiele formatie”. Maar Sri Aurobindo zegt, “Het is niet
gemakkelijk om in de onvermijdelijkheid te geloven van deze zelf-beperking,
wanneer de Geest de schepper is.61.
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De natuur van de Allerhoogste Werkelijkheid is Sachchidananda, maar het
Licht en de Kracht en de Goddelijke Heerlijkheid van het Bestaan wordt
volledig gesluierd onder de onbewustheid als het resultaat van de
onderdompeling van de Heer in de Onwetendheid voor de manifestatie en
daarom kruipt deze wereld zelfs na miljoenen en miljoenen jaren van de
evolutionaire beweging nog in onwetendheid en beperking met het verzekerde
doel nog als een veraf gelegen mogelijkheid. Maar de Allerhoogste
Werkelijkheid was niet gebonden om zich onder te dompelen in de verdoving
van de onbewustheid als een noodzakelijke prelude in deze
wereldmanifestatie. De wereld had een heel andere tint aan kunnen nemen
onder een volledig verschillende vorm van manifestatie, terwijl alle namen en
vormen groeien in het Licht van de Spirituele Eenheid en Kennis, in plaats van
de strompelen, zoals heden, in verdeling en onwetendheid. Deze wereld had
een gebied van manifestatie kunnen zijn, waarin de Bewustzijnskracht en de
Wil van de Geest direct zijn mogelijkheden gerealiseerd zou kunnen hebben,
in plaats van door een langzaam en moeilijk proces van evolutie te gaan, zoals
heden ten dage. Het zou dan een wereldorde zijn, waarin de Velen
voortdurend bewust zouden zijn van hun eeuwige Eenheid en in plaats van de
angst van het afgescheiden bestaan zouden zij zich verheerlijken in de
veelvuldige vreugde van hun verscheidenheid in Eenheid, waar “het
Supramentale het dominante principe zou zijn vanaf het begin”.62
In deze wereld zien we niet, dat het Denkvermogen en het Leven vrije en
dominante principes zijn, die volledig in bezit zijn van zichzelf, want de vrijheid
van het Denkvermogen wordt gehinderd door het Leven in een materieel
lichaam en het Leven zelf is constant onderhavig aan de inertie van een kort
levend lichaam. Het Denkvermogen is opgesloten in een levend lichaam en
het wordt erg beperkt door het opsluitende materiaal en het Leven wordt
beperkt door de onvermogens van een instabiel materieel lichaam. Dingen
kunnen erg verschillend zijn in een wereld, waar het Denkvermogen, in plaats
van er aan onderworpen te zijn, de meester zou zijn van het materiele en de
vorm van zijn manifestatie, die subtiel en elastisch zouden zijn, in plaats van
ruw en niet elastisch te zijn, zoals in het huidige materiele universum. Het
leven zou ook in volledig bezit zijn van haar vrijheid, en niet langer bezig met
de taak van zelf-preservering voor de constante aantrekking van de
desintegrerende krachten van de Materie.
Alle bovenstaande suggesties zijn niet hoofdzakelijk filosofische of
intellectuele speculaties; de spirituele ervaringen geven integendeel directe
getuigenis van het bestaan van hogere en vrijere vlakken, waar het
Denkvermogen en het Leven dominante principes zijn, vlakken met
verschillende harmonie van die op deze aarde prevaleren en met een volledig
verschillend systeem van werking. Sri Aurobindo accepteert de getuigenis van
de voorgenoemde spirituele ervaringen over de andere werelden, omdat hij
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niet gelooft in het dogma, dat lichamelijkheid de enige test van de
werkelijkheid is of dat het bewijs, dat gebaseerd is op de fysieke zintuigen,
alleen waar is. Alles, wat belangrijk voor ons in de huidige context, is uit te
vinden, of ieder van de hogere vlakken volledig is in zichzelf, terwijl het niets te
maken heeft met de andere of dat zij een deel vormen van een onderling
verbonden kosmisch systeem. Directe subtiele ervaringen getuigen van het
feit, dat al deze vlakken een onderling verweven systeem vormen en de
hogere vlakken een aanzienlijke invloed uitoefenen op ons materiele vlak. Ons
normale uiterlijke bewustzijn wordt geheel in beslag genomen door haar
contacten met de fysieke wereld en het is daarom niet gewaar van het bestaan
van de hogere vlakken of hun actie op ons en op ons vlak van het bestaan. We
zouden echter gewaar kunnen zijn van de hogere vlakken, wanneer we
kunnen duiken in onze subliminale delen of ons bewustzijn vergroten voorbij
het niveau van haar huidige fysieke bezigheid. De ontdekking van het bestaan
van de hogere vlakken en hun invloed op deze aarde zal kleur geven aan het
oude geloof in het verblijf van de ziel of het menselijke bewuste wezen in
andere werelden na de dood van het lichaam; deze hogere vlakken kunnen
bovendien door hun druk de vermogens bevrijden van het Leven, het
Denkvermogen en de Geest in de evolutionaire natuur.
Deze hogere vlakken zijn dan niet tot bestaan gekomen als vervolg op
deze materiele wereld, noch door enige soort druk of projectie van het fysieke
universum, zoals verkeerd verondersteld zou kunnen worden. Wat ook
verwikkeld was, zal ontwikkelen, heeft Sri Aurobindo gezegd, vandaar is er
een aandrang of noodzaak in de verwikkelde principes om te ontwikkelen;
deze evolutie is, zoals we al verklaard hebben, geholpen door de druk van het
hogere, dat wil zeggen, van de wereld van het Leven, van de wereld van het
Denkvermogen en de wereld van het Supramentale. Deze twee krachten, de
drang van beneden en de aantrekking of de druk van vanboven zullen
geleidelijk de banden breken van de onwetendheid en de beperking, die het
Leven en het Denkvermogen houden bij hun huidige onvermogens en
uiteindelijk de verschijning helpen van de spirituele mens.
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HOOFDSTUK XXII
WEDERGEBOORTE EN ANDERE WERELDEN;
KARMA, DE ZIEL EN ONSTERFELIJKHEID
IN het licht van het exposé, dat in het voorgaande hoofdstuk gegeven is

door Sri Aurobindo, vinden we, dat wedergeboorte een noodzakelijke
machinerie is in de evolutie van de Spirituele mens. Deze aanname laat
enkele vragen opkomen, die beantwoord moeten worden: Wat is ten eerste
het exacte proces van wedergeboorte? Met andere woorden wordt er
gevraagd, of de wedergeboorte onmiddellijk plaatsvindt na de dood van het
lichaam of dat er een interval is tussen de dood en de volgende geboorte? Ten
tweede wat is, wanneer er een interval is, het proces van de ziel’s reis naar de
andere werelden, waar het verondersteld wordt om heen te gaan gedurende
een dergelijk interval en zijn terugkeer naar het aardeleven? Wat zijn er ten
derde de veranderingen, die de ziel ondergaat gedurende de passage door
herhaalde geboorten?
Wanneer er geen andere werelden zouden zijn dan dit materiele bestaan,
dan zou de ziel onmiddellijk na de dood een lichaam genomen hebben zonder
enig interval en de ziel zou aldus gebonden zijn geweest aan zijn materiele
formaties voor zijn manifestatie. Maar we hebben in het laatste hoofdstuk
gezien, dat er andere vlakken van bestaan zijn naast het materiele en dat er
na de dood een verblijf is van de ziel op deze vlakken als een resultaat van de
levenservaringen, die het eerder had en als een prelude voor een nieuw aards
avontuur.
Wanneer de ziel juist vanaf het begin van zijn aanname van een
menselijke formatie niet voldoende ontwikkeld is en daarom niet sterk genoeg
om zijn leven en denkvermogen te dragen naar andere en hogere vlakken van
wezens, dan kan het overgaan van een lichaam naar een andere, totdat het
het vermogen krijgt van een dergelijke zelf-overdracht naar andere werelden
als een stadium van voorbereiding voor de aanname van een nieuw leven en
persoonlijkheid.
Is er enige noodzaak voor dit interregnum tussen de ene geboorte en een
andere? Wat zijn de redenen van deze passage van de ziel naar andere
werelden na de dood? Er werd ons verteld, dat er een vitaal en een mentaal
deel is in onze complexe opmaak en dat er een aantrekking is van de hogere
vlakken op deze vitale en mentale delen, waarmee zij enige affiniteit hebben.
Bovendien is een periode van interregnum noodzakelijk voor de ziel om te
assimileren, wat ook noodzakelijk is uit de levenservaringen en weigeren, wat
ook onnodig is als een voorbereiding voor het volgende avontuur. Maar een
dergelijk vertrek naar de andere werelden zou niet mogelijk zijn, totdat de
vitale en mentale delen voldoende ontwikkeld zijn in de fysieke mens;
bovendien zouden de levenservaringen van een bijzonder individu te simpel of
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elementair kunnen zijn, --- het leven van een baby, bijvoorbeeld, die bijna
onmiddellijk sterft na de geboorte, --- om enig materiaal te leveren voor
assimilatie. Vandaar is er in de voorgenoemde gevallen geen verbinding met
de andere werelden en volgens sommige theoretici is er onmiddellijke
wedergeboorte. Er is een andere theorie, die vasthoudt, dat de passage naar
andere werelden een regel is voor iedere ziel als een noodzakelijk interval van
voorbereiding voor de nieuwe incarnatie. Er kan bij wijze van compromis
gezegd worden, dat transmigratie de regel is, zolang als de ziel onrijp is en
een interval tussen de dood en een nieuwe geboorte de wet wordt, zo gauw
als de ziel rijp en ontwikkeld wordt. Het is mogelijk, dat er geen behoefte zou
hoeven zijn voor het vertrek naar andere werelden, wanneer een ziel erg hoog
ontwikkeld is en zijn normale delen volledig ontwaakt voor het spirituele licht.
Er zijn enkele populaire overtuigingen, die behouden zijn sinds oude tijden,
die niet consistent zijn. Er wordt populair geloofd, bijvoorbeeld, dat de ziel
onmiddellijk geboorte neemt na de dood; er is een andere oude
geloofsovertuiging van een leven na de dood in de hemel of in de hel in
overeenstemming met de handelingen van piëteit of zonde, die het heeft
gedaan of de verdiensten of het nadelen, die verworven zijn gedurende zijn
voorgaand leven. De ziel zou alleen geboorte nemen, nadat het de vruchten
uitput van zijn verdiensten in de hemel of zijn veroordeling uitdient van lijden
en straf in de hel ! In de gewone opvatting van wedergeboorte is het idee van
progressie niet klaarblijkelijk; maar wedergeboorte is geen constante
re-iteratie, zoals vaak populair geloofd wordt, maar het is een progressie. Alle
progressie, die populair geassocieerd wordt met wedergeboorte, is de
capaciteit van de ziel om de noodzaak voorbij te gaan om weer geboren te
worden op deze aarde en van een eventuele samensmelting met zijn eeuwige
bron.
Laten we nu zien of de logica van de evolutionaire beweging de noodzaak
tot stand brengt van een onmiddellijke geboorte na de dood of dat van een
interval voor de reïncarnatie van het Psychische Wezen. We geloven in de
reïncarnatie of herhaalde geboorten van het Psychische Wezen, zelfs nadat
het het menselijke niveau bereikt heeft, want we beschouwen een korte
levensspanne niet als voldoende voor de groei van de natuur, herhaalde
geboorten zijn daarom noodzakelijk. In het rudimentaire stadium zou het
Psychische Wezen zo onontwikkeld kunnen zijn, dat het de constante hulp
moet verwerven van deze leven’s mentale, vitale en fysieke individualiteit, met
het zicht om door te zetten in dit aardse avontuur; in een stadium als dit wordt
gezegd, dat onmiddellijke geboorte noodzakelijk is. Sri Aurobindo zegt, dat het
twijfelachtig is, of in ieder stadium van de ziel’s reis, nadat het het menselijke
niveau al bereikt heeft, het psychische wezen zo zwak is en onontwikkeld, dat
het de constante steun moet krijgen van een denkvermogen en leven en een
lichaam voor de overleving op deze aarde. Er kan opgevat worden, dat in
gevallen, waar de neerwaartse of aardse aantrekking erg sterk is of de
ervaringen van het voorgaande leven erg kort, zoals in het geval van baby’s,
waar boven naar gerefereerd wordt, of dat er een sterke drang is voor de
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bevrediging van de aardse verlangens, de ziel, samen met de oude
persoonlijkheid, onmiddellijk na de dood zou kunnen migreren naar een ander
lichaam. Maar normaal neemt het Psychische Wezen niet alleen een nieuw
lichaam, maar ook een nieuwe persoonlijkheid.
Sri Aurobindo zegt, dat het Psychische Wezen, terwijl het ontwikkelt en het
menselijke niveau bereikt, voldoende sterk wordt en het vermogen heeft over
zijn mentale en vitale individualiteit, zodat zij zouden kunnen doorzetten
zonder een materieel lichaam en in staat om zichzelf te bevrijden van de
aantrekking van de fysieke aanhangsels. Na de val of de dood van het ruwe
fysieke lichaam gaat de zielspersoonlijkheid of het Psychische Wezen er uit in
een subtiel lichaam en draagt met zich het Denkvermogen en het Leven,
waarvan beiden op dat moment voldoende ontwikkeld moeten zijn om in staat
te zijn om door te zetten in een subtiel lichaam. Maar de zielspersoonlijkheid
zou geen nieuwe geboorte nemen, samen met dezelfde mentale en vitale
persoonlijkheid, en vandaar moet het Psychische Wezen zijn individualiteit
voldoende ontwikkelen om zo niet meer afhankelijk te zijn voor doorzetting van
een subtiel-mentaal of een subtiel-vitaal deel dan van een fysiek lichaam. De
oude formatie, de oude persoonlijkheid, moet weggeworpen worden en een
volledige nieuwe persoonlijkheid of formatie moet door de ziel aangenomen
worden in zijn volgende incarnatie; wegwerpen van de oude formaties en
aanname van nieuwe zijn nodig, wanneer wedergeboorte enig belang zou
moeten hebben, want wedergeboorte, zoals we al eerder verklaard hebben,
geen constante re-iteratie is, maar een progressie. Wanneer hetzelfde steeds
weer herhaald moet worden in de herhaalde geboorten, waar is dan de scope
voor progressie? Deze weigering van de oude formatie en de beslissing voor
een nieuwe zou noodzakelijkerwijze het Psychische Wezen’s verblijf nodig
hebben op een of ander suprafysiek vlak van bestaan, want er is geen reden,
behalve misschien een overweldigende last van verlangens en hechtingen aan
dit leven, waarom deze zielspersoonlijkheid zonder lichaam zal dralen op dit
materiele vlak van bestaan.
De volgende vraag is, wat het suprafysieke vlak is, waarnaar de ziel zal
vertrekken na de dood? De mens is een mentaal wezen en zou de ziel
vandaar, wanneer het bevrijd is van de kluisters van een fysiek lichaam, na de
dood vertrekken naar een mentaal vlak? Maar dit gaat niet noodzakelijkerwijze
op om meer dan een reden: ten eerste, heeft de mens, naast het mentale, ook
een vitaal deel, dat in hem vaak sterker is dan het mentale deel en achter
zowel het mentale als het vitale deel is er de zielspersoonlijkheid of het
Psychische wezen. Bovendien zijn er, terwijl zij dit fysiek vlak omgeven en
tussenbeide komen tussen dit materiele vlak en andere werelden,
verscheidene subtiel fysieke sub-vlakken met mentale en vitale inhouden,
waardoor contact met dit fysieke vlak of de onderlinge uitwisseling van
krachten tussen deze en hogere vlakken van het wezen doorgaan. Het is
daarom mogelijk, dat het mentale wezen zonder een hogelijk ontwikkelde
geestesgesteldheid en met hoofdzakelijk fysieke en vitale interesses in het
leven gevangen zou kunnen worden in de lagen van de voorgenoemde
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sub-vlakken en van het noodzakelijke vertrek tegengehouden naar de andere
vlakken van het wezen als voorbereiding voor de volgende geboorte. Deze en
andere contacten, die het menselijke wezen gedurende zijn aardse leven tot
stand gebracht zou kunnen hebben met de andere vlakken, zal het vlak
bepalen of de richting, waarnaar hij onmiddellijk na de dood zal vertrekken.
Het mentale wezen kan ook dralen in een of meer van deze sub-vlakken of
annexen aan dit fysieke vlak, in overeenstemming met zijn aspiratie, terwijl het
in het fysieke lichaam of in een of andere verlangen-wereld gevormd is en
gecreëerd door zijn eigen hardnekkige mentale beelden en overtuigingen,
totdat zij opgelost zijn door de druk van de ziel.
Een mens, wiens aardse leven meer of minder onder de heerschappij
geweest is van vitale verlangens en activiteiten, wordt waarschijnlijk
vastgehouden in de ware vitale werelden door dezelfde vitale vermogens, die
een dergelijke greep op hem hadden, terwijl hij in leven was op deze aarde. De
verblijfplaats van de ziel in de annexen of de vitale wereld, zoals eerder
genoemd, kan alleen tijdelijk zijn gedurende zijn reis na de dood van deze
fysieke naar de ware werelden van suprafysieke natuur. Naast de
subtiel-fysieke en de subtiel-vitale vlakken zijn er de mentale of
spiritueel-mentale vlakken, waar de ziel doorheen gaat. Maar het
ontwikkelende wezen kan niet voorbij het niveau gaan van de subtiel-mentale
vlakken, dat wil zeggen, naar de bovenmentale of supramentale vlakken,
bijvoorbeeld, wanneer hij zich niet voldoende ontwikkeld had of vooruitgegaan
was voorbij de mentale sport van de ladder in het voorgaande leven.
In feite is de mens niet essentieel een mentaal wezen, ofschoon het
denkvermogen een dominant element is in zijn buitenwaartse formatie of
zelf-expressie; er is erachter het psychische wezen, dat het werkelijke centrum
is van zijn individualisatie hier op aarde; bovendien gaat het Psychische
Wezen en niet het denkvermogen door herhaalde geboorten en vandaar zijn
de werelden van het Denkvermogen niet de uiteindelijke bestemming van de
reis na de dood. De werkelijke reiziger, het Psychische Wezen, moet zijn
toevlucht nemen tot zijn eigen vlak van zuiver Psychisch bestaan, de essenties
assimileren van zijn recente levenservaringen en Zichzelf anders voorbereiden
op de volgende incarnatie. Een normaal ontwikkeld mens zou er geen
moeilijkheid in vinden om door de subtiel-fysieke, subtiel-vitale en
subtiel-mentale werelden te gaan, en terwijl hij door deze andere werelden
gaat, de laatste overblijfselen afschudt van zijn vitale en mentale omhulsels,
juist zoals hij zijn fysieke omhulsel heeft achtergelaten, wanneer de laatste
sporen van zijn gevormde persoonlijkheid, die behoorden bij het leven, dat hij
net achtergelaten heeft, ook opgelost zouden worden. Het Psychische wezen
zal geleidelijk alle omhulsels afleggen, de subtiel-fysieke, de subtiel-mentale
en de subtiel-vitale, waarin het vertrok uit het fysieke lichaam en het zal in het
latente geheugen alleen de essentie behouden van de laatste persoonlijkheid
en andere levenservaringen voor de toekomstige incarnatie, zoals alreeds
verklaard.
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Wanneer we iets dichterbij kijken, dan zullen we het erg belangrijke deel
vinden, dat gespeeld wordt door de hogere werelden in de opstijging van het
bewustzijn uit de onbewustheid. Alle principes, die geleidelijk tevoorschijn
gekomen zijn, waren oorspronkelijk verwikkeld in de Onbewustheid en een
geheime aandrang van vanachter en de aantrekking van de hogere werelden,
dwongen de verschijning van ieder principe, namelijk, het Leven, het
Denkvermogen, enzovoort; de druk of de invloed van de hogere werelden, die
de voorgenoemde verschijning helpt, houdt niet op na de verschijning, want de
invloed van de hogere werelden gaat door met ook uitgevoerd te worden op
ons wezen in dit leven, hoofdzakelijk door onze subliminale delen met een
zicht om de ontwikkeling van het ontwikkelende menselijke wezen zo snel als
mogelijk te helpen. De invloed wordt niet altijd gevoeld in ons uiterlijke wezen
of oppervlaktebewustzijn, ofschoon het uitgevoerd wordt in onze subliminale
delen. In het erg belangrijke deel, dat gespeeld wordt door de hogere vlakken
in de evolutie van de spirituele mens, in het weerstaan van de inertie van de
materiele onbewustheid van juist het begin van de evolutionaire beweging,
zouden we de noodzaak moeten vinden voor dergelijke invloed, die zelfs
doorgaat na de dood van het fysieke lichaam, en gedurende het stadium
tussen de geboortes van de ziel’s reis van een geboorte naar een andere. Om
van iedere geboorte een werkelijke progressie te maken, is het noodzakelijk
om het te bevrijden van de kluisters van de fysieke, vitale en mentale attracties
en aantrekkingen van het vorige leven. Deze motieven en verlangens van het
verleden, die zich zelfs na de dood van het fysieke lichaam nog aan de ziel
klampen, worden geleidelijk uitgeput of losgelaten, terwijl de ziel door hogere
vlakken van dezelfde orde gaat, dat wil zeggen, de fysieke motieven worden
weggeworpen door de ziel in de subtiel-fysieke wereld, de vitale en de mentale
motieven worden weggeworpen in respectievelijk de subtiel-vitale en de
subtiel-mentale vlakken; aldus kan het bewustzijn doorgaan naar het vlak van
de Psychische rustplaats, die vrij is van alle uitschakelende aantrekkingen van
fysieke, vitale en mentale motieven van het voorbije leven en een nieuwe
formatie opnemen. Op deze manier zou de ziel progressief door de andere
wereld gaan naar zijn eigen vlak van bestaan, het karakter beslissen van de
nieuwe formatie voor de volgende incarnatie uit de essenties van de
levenservaringen en dan een nieuwe geboorte op deze aarde nemen.
Uit de onbewustheid is deze wereld van namen en vormen gegroeid, uit de
onbewustheid ontwikkelen zich de fysieke, vitale en mentale wezens, maar de
ziel creëert deze principes niet, het helpt alleen de geleidelijke verschijning
gedurende de loop van de evolutionaire beweging. De ziel is, zoals we al
verklaard hebben, het werkelijke zelf van de mens en het centrum van zijn
individualiteit en het helpt de evolutie of de geleidelijke manifestatie van de
voorgenoemde principes door een frontale persoonlijkheid, waarmee we
alleen bekend zijn. In feite zijn alle delen van het complexe menselijke wezen,
alle werkingen van de verwikkelde principes en hun geleidelijke manifestatie in
het wezen delen van complexe machinerie, die foutloos beweegt naar het doel
volgens het goddelijke plan.
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In het zicht van alles, dat boven verklaard is, neemt wedergeboorte een
betekenis aan en een waarde, die erg verschillend zijn van dat wat er aan
toebedeeld is door oude populaire overtuigingen. Er is een algemene
overtuiging, bijvoorbeeld, dat er twee aspecten van reïncarnatie zijn, namelijk
een metafysische en een morele: Volgens sommige populaire inzichten is de
ziel naar de aarde gekomen en blijft hier, of keert ernaar terug als een
resultaat van verlangen en onwetendheid. Het wisselt af tussen deze aarde en
de andere werelden en gaat steeds rond het draaiende wiel van de geboorte
door de aantrekking van verlangens en onwetendheid, totdat het vrij wordt van
de binding en ontwaakt naar de Kennis. Tot een dergelijke bevrijding beweegt
de ziel tussen de aarde en de hogere vlakken, hemels en hels, in
overeenstemming met hoe het de vruchten moet genieten van de deugdzame
daden of lijden voor zijn zondige handelingen in het voorgaande leven. Na het
uitputten van verdiensten of tekortkomingen, zoals eerder genoemd, neemt de
ziel weer geboorte in menselijke, dierlijke en zelfs plantaardige lichamen. De
natuur van de ziel’s reïncarnatie zal afhangen van de som van zijn voorbije
acties of Karma; wanneer hij deugdzaam was, zou hij geboren worden in de
hogere vormen en zijn leven zou een lang verhaal zijn van geluk en vreugde
en wanneer hij slecht of zondig zou zijn of schuldig aan goddeloos gedrag, dan
zou hij geboren worden in een leven vol lijden en misère. Van de natuur wordt
gezegd, dat het een onpartijdige accountant is en wanneer onze voorbije
acties van een gemengd karakter waren, dat wil zeggen, gedeeltelijk goed en
gedeeltelijk kwaadaardig, dan zullen de vruchten van onze voorbije acties ook
gemengd zijn; dat wil zeggen, dan zullen we de “het zeldzaamste geluk
hebben of het zwaarste ongeluk”. Zo is de onverbiddelijke Karmische wet, die
onze straf en beloning uitmeet met de meest strikte onpartijdigheid; “want deze
Wet is een rekenkundige met zijn abacus, zowel als een rechter met zijn code
van straffen voor lang voorbije misdaden en misdrijven”63. We moeten in dit
verband ook opmerken, dat volgens deze opvatting er een systeem is van
dubbele straf en dubbele beloning voor hetzelfde Karma; dat wil zeggen, een
zondaar wordt eerst gestraft in de hel voor zijn zonden, die hij begaan heeft in
zijn vorige leven en daarna moet hij weer betalen voor dezelfde zondige daden
door een levenslang lijden en ongelukkigheid bij de volgende geboorte; op
overeenkomstige wijze wordt de deugdzame beloond in de Hemel voor zijn
piëteit en weer gezegend met alle vreugden en geluk, in het kort, al het beste,
dat het leven kan bieden in het volgende aardse bestaan.
Sri Aurobindo zegt, dat de voorgenoemde ruwe populaire inzichten van
Karma niet aantrekkelijk zijn voor onze intelligentie. De goddelijke ziel zou niet
naar deze werelden gezonden geworden zijn voor de voorgenoemde soort
morele educatie, want er is een goddelijke betekenis in het aardse avontuur
van de ziel. Sri Aurobindo heeft ergens anders geobserveerd, dat dit inzicht
onacceptabel is om verscheidene redenen: “want het is niet ontoelaatbaar, dat
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de mens met zijn goddelijke capaciteit door zou gaan met deugdelijk zijn voor
een beloning en zonde schuwen uit verschrikking”.64 Bovendien zullen we
ongerijmdheid zien van dit zicht, terwijl we verder gaan.
Laten we kijken naar het plausibele aspect van de voorgenoemde wet van
Karma: Men is tevreden, dat alle energieën van de Natuur een of ander
natuurlijk resultaat moeten produceren: vandaar moet iedere actie, iedere
daad, die naar voren gebracht wordt door de energie van mensen’s natuur,
enig reactie hebben, enige resultaten; wanneer de resultaten of reacties niet
zichtbaar zijn aan de oppervlakte, dan moeten zij ergens anders zijn, wanneer
zij niet zichtbaar zijn in dit leven, dan moeten zij gebeuren in het volgende.
Bovendien zou een mensen’s actie resultaten kunnen produceren, die niet
alleen hoofdzakelijk het individu zouden kunnen beïnvloeden, maar ook vele
anderen. De vruchten van mensen’s goede of slechte daden zouden vele
anderen kunnen beïnvloeden; de huidige mens is het product van de voorbije
mens en de vader van de toekomstige mens. In het kort moeten mensen’s
acties of Karma niet alleen zijn toekomstige geboorte bepalen, maar ook het
niveau en de natuur van zijn volgende formatie, want van de laatste wordt
gezegd, dat het het resultaat is van zijn voorbije energieën. Sri Aurobindo zegt,
dat al deze ideeën over Karma, als een deel van de kosmische machine, zover
als zij gaan, geaccepteerd zouden kunnen worden.
Laten we nu zien, in hoeverre de bovenstaande verklaring een juist of een
verkeerd perspectief geeft over het hele besef van Karma. Er zouden twee
legitieme deducties kunnen zijn van de voorgenoemde theorie: ten eerste
moeten goede acties goede resultaten produceren en moeten kwade acties
kwade resultaten produceren; ten tweede moeten goede daden beloond
worden met geluk en goed fortuin en moeten kwade daden misère brengen en
ongeluk van allerlei soorten. Omdat toegeven wordt of geloofd, dat er zoiets is
als kosmische rechtvaardigheid, die strikt de acties en reacties van Natuur’s
energieën in het leven controleert, zouden we moeten vooronderstellen, dat
ofschoon het niet altijd zichtbaar in ieder incident van het leven,
rechtvaardigheid de regel moet zijn en het moet evident zijn in de totaliteit van
het Natuur’s omgaan met ons. Wanneer er afgevraagd wordt, waarom niet
alleen goede en kwade daden, maar ook goede en kwade gedachten hun
corresponderende resultaten zouden moeten produceren, zou gezegd kunnen
worden, dat de mens niet verantwoordelijk gehouden zou moeten worden voor
zijn gedachten, die anders dan zijn daden, meer of minder onvrijwillig zijn en
gebeuren ondanks zichzelf; vandaar wordt volgehouden, dat alleen zijn daden
zijn voortgang maken of bederven.
Wanneer de kosmos strikt mechanisch zou zijn in karakter, bewogen door
een strikt mechanisch proces, met andere woorden, wanneer alles in de
wereld alleen een wet en proces zou zijn zonder enige vormer van de wet,
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zonder enig Goddelijk Wezen en Wil achter de beweging, dan zou natuurlijk de
voorgaande beschrijving van de hele Wet van Karma acceptabel zijn. Maar er
is niet alleen een kosmos, maar een Kosmisch Wezen; de mens is niet
hoofdzakelijk een fysieke-vitale-mentale formatie, er is erachter een ziel, die
door herhaalde geboorten gaat en kiest zijn eigen buitenwaartse formatie
volgens een Goddelijk plan. Er is inderdaad een wet en een proces, dat
prevaleert in de kosmos, maar het Zelf is groter dan het proces, de Psychische
Purusha binnenin ons is groter dan Prakriti, die het veld is van de wet en het
proces. Mensen’s Psychische Wezen is niet hulpeloos gebonden aan enige
mechanische wet of proces gedurende zijn aardse reis. Het materiele lichaam
zou onderworpen kunnen zijn aan een of andere mechanische wet of proces,
maar zelfs het denkvermogen, dat enige subtiliteit heeft, heeft vrijheid en is
niet gebonden aan het rigide mechanisme van de Natuur. Het Psychische
Wezen is een vonk van het Goddelijke en het is daarom niet mogelijk, dat het
Goddelijke in ons een perfecte automaat is, onderworpen aan de rigide wet
van Karma. Wanneer enig deel van onze menselijke formatie of Natuur in dit
leven het resultaat is van voorbij Karma, moet het er zijn met de instemming
van het Psychische Wezen en niet als gevolg van een mechanisch proces. Het
doel van de komst van het Psychische Wezen op deze aarde is voor het
doeleinde van zelf-expressie; de ziel gaat door herhaalde geboorten met een
zicht om levenservaringen te hebben, die het uiteindelijk zullen bevrijden uit
zijn zelf-opgelegde onwetendheid en beperking. Voor de vervulling van het
voorgenoemde Goddelijke doeleinde zijn twee elementen noodzakelijk,
namelijk, Karma als een instrument en ten tweede de heimelijke Goddelijke
aandrang, het Goddelijke bewustzijn en Wil, vanbinnen, die de gebruiker is
van dit instrument van Karma. De Goddelijke Wil is de allerhoogste en niet een
wet van Karma, die hoofdzakelijk een instrument is, dat gebruikt moet worden
door de Allerhoogste gebruiker, in overeenstemming met Zijn ondoorgrondelijke Wil. De bestemming is erg complex en prevaleert, zolang als een
machtigere Goddelijke Wet niet tussenbeide komt. Daarom zegt Sri Aurobindo,
dat “Karma niet geaccepteerd kan worden als de enige bepaling van de
omstandigheden en de hele machinerie van wedergeboorte en van onze
toekomstige evolutie”.65
Sri Aurobindo zegt, dat de verkondiging van de wet van Karma ook lijdt
onder de fout van te hoge vereenvoudiging; de betekenis van deze opmerking
zal helder zijn door het volgende: actie is het resultaat van de energie van de
persoon in kwestie, maar er zouden verscheidene soorten energieën kunnen
zijn; we zijn een fysieke-vitale-mentale formatie en vandaar kunnen we fysieke
energieën, vitale energieën en mentale energieën hebben, en de natuur van
de energie, die naar voren gebracht wordt, zal de natuur bepalen van het
resultaat; dat wil zeggen, energie, die naar voren gebracht wordt voor het leren
van of zoeken naar de waarheid, die mentale energie is, zal resulteren in een
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toename van kennis, energie, die naar voren gebracht wordt voor het
bevredigen van enkele verlangens of de verwerving van een of andere ambitie,
enzovoort, is de vitale energie en het kan alleen resulteren in een of andere
vitale bevrediging en energie, die naar voren gebracht wordt voor het najagen
van gezondheid en kracht, kan alleen resulteren in de ontwikkeling van fysieke
sterkte en het lichaam. Deze stromen van oorzaken en effecten of het naar
voren brengen van een bijzondere soort energie om passende resultaten te
produceren, is een erg complex proces, en handhaving van een ethische
discipline of het onderhoud van een hoge standaard van de menselijke
geestesgesteldheid kan niet de enige bezorgdheid zijn van de kosmische wet.
Bovendien moet, wanneer de natuur van de energie de natuur van het
resultaat bepaalt, de natuur van de energie gevonden worden, voordat we het
passende resultaat kunnen vinden; het najagen van gezondheid zal de sterke
mens maken, het najagen van schoonheid zal schoonheid en harmonie
produceren of creëren in dit leven en de natuur, een najagen van een ethisch
ideaal zal resulteren in een toename in deugd en morele zuiverheid, enzovoort.
We kunnen daardoor niet verwachten, dat een goede mens, zelfs ofschoon hij
eerlijk, rechtvaardig en respectabel is, maar anders zwak en traag is, door de
Natuur beloond zal worden met alle prijzen, waarop de sterken en de
vaardigen recht hebben. De Natuur zou beschuldigd worden van
onrechtvaardigheid, wanneer zij de prijs van het ras, de victorie in de strijd, de
beloningen van kennis, enzovoort, toekent aan de voorgenoemde goede mens,
eenvoudig omdat hij goed is. Wanneer we daarom de goede en eerlijke mens
zien lijden in dit leven, kunnen we de Natuur niet aansporen om de goede
mens te compenseren voor zijn lijden in dit leven door hem beloningen te
geven in het volgende in de vorm van een “hoge post of een grote
bankrekening of een gelukkig, gemakkelijk en goed bestemd leven” zegt Sri
Aurobindo,66 voor zijn goedheid in dit leven.
Nu en dan komen we tegen, wat grillen van Bestemming genoemd zou
kunnen worden, dat wil zeggen, voorbeelden, waarin een mens voortdurend
geluk en voorspoed heeft zonder enige inspanning, wat hem betreft, om het te
verdienen en een andere mens in constante behoefte en armoede gedurende
zijn leven, ondanks zijn beste inspanningen om in welvarende
omstandigheden te zijn; geluk of ongeluk lijken naar de mens te komen zonder
enige ogenschijnlijke reden, maar het is moeilijk te geloven, dat het beloningen
of straffen zijn, zoals het geval zou kunnen zijn, voor de betrokken personen
voor vergeten goede en kwade daden, die door hen gedaan zijn in een vorig
leven. Wanneer we een erg goede man tegen komen, die lijdt in dit leven,
wordt ons gevraagd om te geloven, dat hij een schurk was in zijn vorige leven
en ofschoon hij een nieuw blad omgeslagen heeft en een goede en vrome
man geworden is in dit leven, hij moet betalen voor zijn zonden, die hij begaan
heeft in zijn vorige leven; op overeenkomstige wijze moeten we, wanneer een
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schurk vinden, die gelukkig is en welvarend is, geloven, dat hij een goede en
vrome mens was in zijn laatste leven en daarom in dit leven beloond wordt
voor de goede en vrome daden, die door hem gedaan zijn in zijn vorige leven,
ofschoon hij een schurk geworden is in dit leven. Het is moeilijk te begrijpen,
hoe een goed mens in een vorige geboorte plotseling een volte face uitvoert
en een schurk wordt in de volgende geboorte, of hoe een schurk in een voorbij
leven het voor elkaar krijgt om een nieuw blad om te slaan in zijn moeder’s
baarmoeder en een heilige wordt in dit leven! Bovendien doet juist het idee van
straf en beloning, dreiging van hellevuur voor de zondaar en de belofte van
hemelse zaligheid voor de goede, afbreuk aan de waardigheid van het
menselijke wezen en zijn goddelijke potentie. Dit is de reden, waarom Sri
Aurobindo zegt, “We zouden geneigd moeten zijn om ons af te vragen af te
vragen, hoe deze kindergrillen hun weg vonden in dergelijke diepzinnige
filosofische religies als het Boeddhisme en het Hindoeïsme”.67
De dwaling in de voorgenoemde manier van denken is het gevolg van het
opleggen van onze menselijke opvatting van beloning en bestraffing, ons idee
van stimulans of het afschrikmiddel voor de menselijke acties, aan de
Goddelijke Kosmische Intelligentie. De belofte van beloningen of de angst voor
straf weegt niet mee met het ware ethische wezen, “deugd is voor hem zijn
enige beloning; zonde brengt met zich zijn eigen straf in het lijden of een val uit
zijn eigen wet van de natuur”. Deze regel van beloning en bestraffing is evident
gecreëerd om mensen af te schrikken om schadelijke handelingen te doen
voor de maatschappij en hen ertoe te brengen om goede daden te doen, die
voordelig zullen zijn voor de maatschappij; dit zou op zijn best iets kunnen zijn
van sociale behoefte, maar het kan niet de waardigheid gegeven worden van
een wet van kosmische Natuur.
Is er dan geen klein beetje waarheid in de doctrine van Karma? Geen, hoe
dan ook, zegt Sri Aurobindo, als een fundamenteel principe van kosmische
werking. Het is echter mogelijk, dat in de totale werking van de Natuur een
soort verbinding zichtbaar zou kunnen zijn tussen het vitaal-fysieke goede of
ethische goede en het kwade. Onze vitale delen vereisen een of andere soort
beloning voor hun acties en in antwoord op deze eisen zou een
corresponderende kosmische actie kunnen volgen, want het is de manier van
de Natuur om enige van haar bewegingen aan te passen aan onze eisen.
Wanneer een mens met meer dan normaal vitaal egoïsme nogmaals doorgaat
om in dingen door te dringen tegen Natuur’s wetten, dan geeft hij aanleiding tot
reacties in de vorm van haat, antagonisme, afkeer tegen zijn egoïsme in de
denkvermogens van mensen of creëert erg adverse reacties in de Universele
Natuur, wanneer al haar wetten met de voeten getreden worden. Deze
reacties, die omhoog gebracht worden door intens vitaal egoïsme, zouden op
de mens terug kunnen komen als een boemerang en zijn vitale kracht
vernietigen, in de zin, dat “de kreupele voet van bestraffing uiteindelijk de
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succesvolle overtreder bereikt”. Een mens, die misbruikt maakt van de Kracht,
wat de Natuur gedurende een lange tijd zou kunnen toestaan, zou een
adverse wederkeer kunnen krijgen op de lange termijn in de vorm van
nederlaag en lijden. Deze moeten genomen worden als Natuur’s reacties op
en niet in de zin van bestraffing en beloning; wanneer ik mijn vinger in het vuur
leg, zal het verbrand worden, dit is alleen een les van ervaring, relatie of
oorzaak en effect en geen geval van bestraffing voor mijn onbezonnenheid.
Deze wereld beweegt niet om haar as met het enige object om ten dienste
te staan van de materiele behoeften van de mensheid, noch is oppervlakkig
geluk of werelds succes het doel van het aardse bestaan; de enige queeste
van de ziel op deze aarde is zijn groei, terwijl het door herhaalde geboorten
gaat. De ziel kiest in iedere geboorte, wat ook zijn groei stimuleert, of het nu
vreugde is of verdriet, rijkdom of armoede, geluk of angst; de ziel zou welvaart
kunnen weigeren en armoede accepteren, wanneer het zijn spirituele
inspanning voorlopig helpt, want iedere en elke van de voorgenoemde
ervaringen zou een stap kunnen zijn in de bevordering van de ziel’s ultieme
doel, namelijk, volledige zelf-ontvouwing in de materiele natuur.
Vervolgens is er een andere misvatting, die verwijderd moet worden: er
wordt soms populair geloofd, dat de ziel geen enkele verandering ondergaat,
terwijl het door herhaalde geboorten gaat; in zekere zin is het de herhaling van
dezelfde persoon met alleen een verandering van lichaam en omgeving.
Vandaar, dat er geloofd wordt, dat wat er in reïncarnatie terugkeert, niet alleen
dezelfde zielspersoonlijkheid is, maar ook dezelfde natuur, hetzelfde
denkvermogen, hetzelfde karakter en dezelfde tendensen, als die, welke het
voorgaande lichaam bewoonden; in feite was een persoon, die bekend is als
Rabindra in dit leven, exact dezelfde Rabindra in een vorig leven, met
uitzondering van het fysieke lichaam en de omgeving. Een mens is zo verliefd
op zijn ‘Ik’ heid en zijn ‘Mijn’ heid, dat wil zeggen, zijn uiterlijke wezen of
oppervlaktepersoonlijkheid, dat hij snel is om te geloven in de reïncarnatie van
dezelfde persoonlijkheid, hetzelfde ‘Ik’, zelfs ofschoon het opgesloten is in een
verschillend materieel omhulsel; maar dit is een dwaling van het fysieke
denkvermogen. Sri Aurobindo zegt, dat wedergeboorte geen betekenis zou
hebben, wanneer er geen groei of progressie zou zijn, maar alleen voor altijd
een herhaling van dezelfde formatie van de Natuur; wanneer Rabindra
doorgegaan was om dezelfde Rabindra te zijn tot het einde van het hoofdstuk,
dan “zou ons leven en wedergeboorte altijd dezelfde wederkerende decimale
zijn”; zegt Sri Aurobindo “het zou geen evolutie zijn, maar een betekenisloze
continuïteit van een eeuwige herhaling”.68 Terwijl het Psychische Wezen
overgaat van geboorte naar geboorte, neemt het een nieuw frontaal aspect
aan in iedere geboorte. Dit frontale aspect noemen we de persoonlijkheid, het
is een fysieke-vitale-mentale formatie, een buitenwaartse formatie van de
werkelijke Persoon, het Psychische Wezen, dat binnenin gezeten is. Het is
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alleen dit frontale aspect of het uiterlijke wezen of formatie, niet alleen van
mijzelf, maar van alle anderen, waarmee ik in contact kom in het leven. Onze
kennis van elkaar is aldus oppervlaktediep, dat wil zeggen, van wat we de
persoonlijkheid noemen en niet de occulte delen achter de oppervlakte.
Na de dood neemt, terwijl het Psychische Wezen het fysieke omhulsel
achterlaat, het, gedurende een tijd, de subtiel-fysieke, de subtiel-vitale en de
subtiel-mentale formaties of omhulsels met zich mee, totdat zij geleidelijk
opgelost zijn gedurende de reis tussen de geboorten. Het Psychische Wezen
behoudt echter de essentiële elementen van de voorbije formaties, die in het
subliminale blijven, ook samen met de essentiële elementen van de
persoonlijkheden of formaties van voorgaande geboorten; al deze elementen
van voorbije formaties worden behouden door het Psychische Wezen, zodat
het de voorbije formaties zou kunnen gebruiken of van betrekken als
materialen voor een nieuwe formatie in de volgende geboorte, die het
Psychische Wezen als noodzakelijk zou beschouwen voor zijn groei. In deze
zin zou ik kunnen zeggen, dat ik geworteld ben in mijn verleden, ik ben het
product van mijn verleden. De essentiële elementen van alle persoonlijkheden,
die ik aannam in mijn voorgaande geboorten, worden behouden door het
Psychische Wezen, maar het geheel ervan zou niet gebruikt worden voor de
volgende formatie, alleen een dergelijk deel van de essentiële elementen van
de voorbije formaties zullen gebruikt worden in iedere nieuwe geboorte als de
ontwikkeling zal helpen van de zielspersoonlijkheid, die, zoals we al eerder
gezegd hebben, de enkele bezigheid van het Psychische Wezen is. Hoe
talrijker en gevarieerder de elementen zijn van de gesluierde persoonlijkheden,
die zich combineren om de nieuwe persoonlijkheid te vormen in de volgende
geboorte, hoe rijker zijn formatie zal zijn en hoe groter zijn mogelijkheid zal zijn
om zijn mentale stadium te overtreffen en door te gaan naar iets hogers en
meer verheven.
De theorie van de beloning en de bestraffing is zelfs onhoudbaar vanuit
een algemeen gezichtspunt, omdat we geen enkele rationale vinden van het
systeem. Wanneer het doeleinde van het systeem reformatorisch zou zijn, dat
wil zeggen, om de belichaamde ziel te leren om moreel en deugdzaam te zijn,
dan zou dat doeleinde gefrustreerd worden door het feit, dat het wezen niet
zou weten, waarom hij beloond wordt of bestraft, wat de natuur was van de
deugdzame daden, die beloond worden en wat de zonde was, die door hem
begaan is in het voorgaande leven, die de bestraffing over hem naar voren
brengt in dit leven, want alle herinnering aan een vorig leven is volledig
weggevaagd. Zouden we deze poging om de belichaamde ziel te hervormen
door beloningen en bestraffingen voor vergeten handelingen en daden niet
moeten beschouwen als extreem onwijs? Dit zou nogal een effect kunnen
hebben, dat tegengesteld is aan wat er bedoeld is; er zal waarschijnlijk een
gevoel zijn van gewonde onschuld bij het zicht van goede mensen, die lijden in
dit leven voor geen ogenschijnlijke fout van hun kant en slechteriken, die
voorspoed hebben, ondanks hun slechtheid; men zou eerder kunnen
pauzeren en zich afvragen of ondanks alles “deugd het beste beleid is… voor
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enige redelijke en verstandige ziel, die binnengaat in de dispensatie van de
Natuur”.69 Zelfs, wanneer het Psychische wezen de gebeurtenissen herinnert
van vorige levens, heeft een dergelijke herinnering in het Psychische Wezen
weinig waarde voor het oppervlaktewezen, dat het lijden en de bestraffing
ondergaat. Maar de wet, die ons berooft van de herinnering aan vorige levens,
is een wet van kosmische wijsheid, zegt Sri Aurobindo, het helpt de groei van
de ziel en hindert het niet. Een heldere herinnering aan mijn vorige leven zou
in de weg staan van mijn groei, want ik zou teveel onder de kluisters zijn van
mijn oude persoonlijkheid met al zijn oude associaties, zijn liefdes en haat,
gehechtheden en wrok; een dergelijke mogelijkheid zou alleen de oude
formatie gecontinueerd hebben of geprolongeerd, het oude temperament en
voorliefdes in plaats van de ontwikkeling tot stand te brengen van een nieuwe
persoonlijkheid, die gevormd wordt met de essentiële elementen van oude
formaties, maar onbelemmerd door de herinnering aan voorbije connecties en
associaties.
De afwezigheid van enige herinnering aan onze vorige levens wordt soms
als een argument aangewend tegen het feit van wedergeboorte; maar dit
argument is ondeugdelijk om voor de hand liggende redenen. Hoeveel van ons
vorige leven herinneren we in dit leven? Er zijn veel voorbeelden van totaal
verlies van herinnering aan voorbije gebeurtenissen en zelfs van de identiteit
van de persoon zelf en toch is het dezelfde persoon, die door al deze vergeten
gebeurtenissen van het leven gegaan is en zelfs nu doorgaat; op
overeenkomstige wijze wist de verandering van een persoonlijkheid in een
geboorte naar een nieuwe in de volgende geboorte alle oppervlakkige mentale
herinnering uit, maar het feit kan de identiteit van de ziel niet wegdoen.
Bovendien neemt een nieuwe persoonlijkheid van hetzelfde wezen in iedere
geboorte een nieuw denkvermogen op, een nieuw leven en een nieuw lichaam
en als zodanig kan het brein in het nieuwe lichaam onmogelijk gebeurtenissen
van vorige levens herinneren, noch kunnen het nieuwe denkvermogen en
leven de impressie behouden van de oude persoonlijkheid, die geweigerd is
door de ziel. Er is inderdaad een subliem wezen, dat onze vorige levens
herinnert, maar ons oppervlaktedenkvermogen is afgesneden van het
subliminale geheugen, want ons oppervlaktedenkvermogen of de nieuwe
persoonlijkheid moet evident zich ontwikkelen zonder bewuste referentie tot
onze innerlijke en subliminale delen.
Onze subliminale delen sturen impulsen naar de oppervlakte, maar we zijn
nog niet in bewuste relatie met onze occulte delen en we zijn daarom niet
bewust van de bron van de impulsen, die van vanbinnen komen. Een precieze
herinnering aan de gebeurtenissen van een vorig leven is geen hulp, maar een
verhindering voor onze groei, zoals eerder verklaard, en daarom is het niet
belangrijk voor de Natuur voor haar evolutionaire werk; alles, wat belangrijk is,
is, dat de essentiële elementen van de ervaringen en acties van vorige levens
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behouden zijn in het latente geheugen als een bron van de materialen, die
nodig zijn om het heden en de toekomst van ons wezen op te bouwen.
Gewoonlijk denken we, wanneer we aan onsterfelijkheid denken, aan de
onsterfelijkheid van deze veranderende persoonlijkheid, die we aan de
oppervlakte zijn. Voor deze tijdelijke formatie, dit oppervlakkige ‘Ik’ van het
moment, eisen we de concessie van onsterfelijkheid. Zoals we al eerder
verklaard hebben, is deze oppervlaktepersoonlijkheid, of het oppervlakkige ‘Ik’,
waar we familiair mee zijn in dit leven, alleen een tijdelijke formatie voor het
doeleinde van alleen dit leven, het is het frontale aspect van de werkelijke
Persoon in ons. Dit oppervlakkige ‘Ik’ van dit leven is een van de vele stappen,
die we moeten klimmen met het zicht om ons doel te bereiken van een
verandering van het bewustzijn en het wezen.
Samen met ons oppervlakkige zelf eisen we ook de overleving van ons
denkvermogen, van ons leven en zelfs van dit lichaam, dat wil zeggen, alle
samenstellende delen van dit uiterlijke wezen of de fysieke-vitale-mentale
formatie. Dit kan niet gebeuren, voordat onze mentale en vitale wezens
krachtig genoeg geïndividualiseerd zijn aan de oppervlakte, wanneer de muur
van onwetendheid tussen ons uiterlijke of oppervlaktewezen en het innerlijke
zelf afgebroken is en de Manomaya Purusha en de Pranamaya Purusha, onze
innerlijke Mentale en innerlijke Vitale Wezens, onze levens besturen als
directe vertegenwoordigers van het Psychische Wezen; in dat stadium zou het
niet langer nodig zijn voor de zielspersoon om deze uiterlijke formaties van het
leven en het denkvermogen af te leggen gedurende zijn reis tussen de
geboorten met een zicht om vooruitgang te bevorderen. Maar zelfs in dit
stadium van vooruitgang zal het fysieke lichaam afgelegd moeten worden en
de ziel zal een nieuw lichaam moeten aannemen in de volgende geboorte. Het
fysieke lichaam zou alleen onsterfelijk kunnen zijn, wanneer de oorzaken van
haar achteruitgang geëlimineerd zouden kunnen worden, wanneer het
plastisch genoeg gemaakt zou kunnen worden om zo in staat te zijn om het
hoofd te bieden aan de eisen, die eraan gesteld zouden kunnen worden door
de vooruitgang van het Psychische wezen. Zelfs aan zijn voleinding is de
overleving van de dood door de fysieke-vitale-formatie samen met het lichaam
geen ware onsterfelijkheid. Want “de ware onsterfelijkheid” zegt Sri Aurobindo
“zou nog de eeuwigheid van de geest zijn, de fysieke overleving zou alleen
relatief kunnen zijn, te beëindigen door de wil, een tijdelijk teken van de
Geest’s victorie hier over de Dood en de Materie”.70

70

Het Goddelijke Leven, Vol. II, part. 2, p. 808

89

HOOFDSTUK XXIII
DE MENS EN DE EVOLUTIE
HET zou nu helder moeten zijn, dat de hoofdbetekenis van de

evolutionaire beweging een opstijging of ontwaking is van het bewustzijn van
zijn slaap van Onbewustheid, zodat de verwikkelde Geest volledig
geopenbaard kan worden in de Materie. Maar de Natuur levert geen enkele
clou over haar stomme geheim in het begin en vandaar is deze betekenis niet
klaarblijkelijk bij de aanvang van de beweging. Eerst is het een blinde kracht,
die dingen foutloos lijkt te vormen, in overeenstemming met een goed
overdacht plan, maar deze Kracht, die het werk doet van een occulte
intelligentie, is helemaal niet blind, het is de eerste expressie van de
verwikkelde Goddelijke Bewustzijnskracht. Het bewustzijn waakt op uit zijn
initiële verdoving door een langzaam en moeilijk proces van evolutie en de
Natuur levert langzaam haar kostbare geheim, in dunne stralen, zelfs in
oneindig kleine druppels, terwijl het genoemde Bewustzijn opstijgt door het
Leven en Denkvermogen, totdat het het niveau bereikt van het zelfbewuste
menselijke denkvermogen; de mens, het denkende dier, zelfs op de huidige
hoogte van zijn intellectuele verwervingen, gaat door om zeer in de greep te
zijn van zijn dierlijkheid en de constante aantrekking van een onbewuste
materiele natuur, die zijn vooruitgang vertraagt en zijn leven verbittert met een
herhaalde frustratie. Ondanks alle belemmeringen moet de mens zichzelf
overtreffen, het zelf-bewuste wezen moet groeien naar een Goddelijke
mensheid; want dat is de voltrekking, waarnaar de evolutionaire beweging
voortgaat, wanneer de laatste sporen van Onwetendheid en Duisternis
verdreven zullen zijn door het Licht van het Superbewuste.
De evolutionaire beweging heeft een dubbel proces, het ene is zichtbaar
en het andere onzichtbaar: er is, bijvoorbeeld, de fysieke evolutie, die
zichtbaar is, gedragen door geboorten, wanneer het ontwikkelde lichaam en
haar bewustzijn gehouden worden in een constant bestaan door erfelijkheid;
er is een ander proces van evolutie, dat onzichtbaar is, namelijk, de
geleidelijke evolutie of de groei van de ziel, terwijl het door herhaalde
geboorten gaat, van hoofdzakelijk een vonk van het Goddelijke aan het begin
van zijn reis ontwikkelt de ziel zich tot een volledig ontwaakte Psychische
Persoon. Het Bewustzijn ontwaakt geleidelijk uit haar slaap van onbewustheid,
terwijl de evolutie voortgaat door het Leven en het Denkvermogen, enzovoort,
ieder leven is, in zover als het steeds meer manifesteert van het licht en de
kracht van het besloten bewustzijn, een stap naar een victorie over de Materie,
die uiteindelijk radicaal getransformeerd zal worden en een juiste basis
worden voor de volledige manifestatie van de Geest.
De evolutie, die nog een lange weg af moet leggen, om het toppunt te
bereiken, zou niet geaccepteerd kunnen worden door het denkvermogen van
de mens als een correcte rekenschap van de creatieve beweging. Wanneer
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toegegeven wordt, dat er een evolutionair proces is, wordt eraan getwijfeld of
de mens, een wezen in onwetendheid, radicaal boven zijn natuur kan uitgaan
en een wezen van kennis worden, midden tussen de onwetendheid en de
duisternis van de aardse Natuur. Laten we nu de lijn van denken onderzoeken,
die de voorgenoemde twijfels laat opkomen in het denkvermogen van de
mens.
Ten eerste worden we, wanneer we aannemen, dat de schepping de
manifestatie is van het Tijdloze Eeuwige in de Tijd-Eeuwigheid, dat de
materiele onbewustheid de basis is van de opstijging van de Geest, wanneer
we aannemen, dat wedergeboorte een feit is, wanneer we aannemen, dat dit
alles waar is, niet noodzakelijkerwijze geleid naar de aanvaarding van een
spirituele evolutie als een resultaat van voorgenoemde assumpties. Er kunnen,
zoals toegegeven wordt, andere interpretaties zijn van de spirituele betekenis
van de evolutionaire beweging. Het Goddelijke is overal --- sarvam khalvidam
brahma --- iedere vorm van de manifestatie, ieder wezen, ieder deel van de
schepping is bezield met de Goddelijke Aanwezigheid en zij zijn daarom al
goddelijk door een dergelijke Aanwezigheid; waar is dan een behoefte voor
een verdere vooruitgang naar goddelijkheid? Bovendien zijn de talloze
variëteiten van het gemanifesteerde bestaan zonder twijfel de uitdrukkingen
van enige van de mogelijkheden van het Oneindige Wezen. Deze wereld van
namen en vormen is alleen tot bestaan gebracht voor de Heerlijkheid van de
Schepping en niet voor enig ander doeleinde, want er is niets, dat onvervuld of
onvolledig is in het Oneindige Wezen, dat niets nodig heeft; vandaar, dat er
geen grond is om de opvatting te rechtvaardigen van een teleologisch
doeleinde of een ‘culminatie’ in de scheppende beweging.
Ten tweede vinden we, dat in deze wereld ieder type van het leven, zolang
als het duurt, zichzelf niet overtreft of een ander type wordt. Wanneer er
verbeteringen zijn, zijn zij van dezelfde natuur en bijzondere types, mensen of
enige lagere dieren, bijvoorbeeld, blijven trouw aan hun eigen types en
patronen, zolang als zij actief zijn, zij worden geen andere types en nemen
geen andere natuur aan dan wat zij zijn. Het feit, dat de Bewustzijnskracht
eerst Materie manifesteerde en daarna de andere principes, namelijk, het
Leven en het Denkvermogen, rechtvaardigt de conclusie niet, dat het
Supramentale als volgende moet komen. Het denkvermogen is een instrument
van de onwetendheid, terwijl het Supramentale een evenwicht is van het
Allerhoogste Wezen en Kennis; hoe kan het denkvermogen van de mens
doorgaan naar de status van het Supramentale, zolang als hij op deze aarde is;
de mens is de hoogste volbrenging van de Natuur in deze onwetende wereld
en wanneer hij de mensheid moet overtreffen en doorgaan naar een hogere
status, moet hij uit deze wereld gaan naar een of ander verschillend vlak van
bestaan. Bovendien was deze wereld geschapen voor de Heerlijkheid van een
nieuwe ervaring: het Oneindige beperkte Zichzelf en werd Eindig, Kennis werd
Onwetendheid, de Ene werd de Velen, de Eenheid besloot zichzelf onder een
besef van verdeling en onderscheid; dit alles werd gedaan voor de heerlijkheid
van dergelijke beperkingen van het Onbeperkte, verdeling van het
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Onverdeelde, waar is dan de kracht van de bewering, dat het Licht en het
Vermogen van de Bovenste hemisfeer neer zullen dalen op deze aarde om
deze beperkingen ongedaan te maken en de besloten Aanwezigheid te
openbaren van het Goddelijke in deze wereld van namen en vormen? Waar is
de noodzaak om alles ongedaan te maken, dat het Goddelijke geschapen
heeft met zoveel zorg en vakmanschap voor de Heerlijkheid van een dergelijke
schepping?
Ten derde zijn er inderdaad enige wetenschappelijke generalisaties over
de aardse evolutie, maar zij zijn zo tegenstrijdig, dat er niets op hen gebouwd
kan worden. Alles, dat tot dusver naar buiten gebracht is, is, dat een bijzonder
type varieert binnen zijn eigen natuur, maar het niet kan overtreffen; een aap is
altijd een aap gebleven, behield zijn aapachtige natuur, er is nooit gezien, dat
het ontwikkelde in een hoger type, namelijk, de mens; er ontwikkelde eerder
een ras, dat in verschijning meer of minder op een aap leek, maar met erg
verschillende karakteristieken en natuur, tot de mens. De natuur en de
karakteristieken van dat ras waren in overeenstemming met de natuur van de
mens en het was vandaar mogelijk voor hen om zich te ontwikkelen in de
omloop van hun eigen natuur om de huidige menselijke wezens te worden.
Tenslotte is er niets om te laten zien, dat de Materie het Leven werd en het
Denkvermogen of dat enig onbezield bestaan een levend organisme werd.
Alles, wat opgemerkt werd, is, dat het Leven verscheen onder zekere fysieke
condities, maar er is niets om te bewijzen, dat het leven een resulterende
opvolging is van de Materie of enige andere materiele condities.
Als antwoord op de vraag, hoe deze variëteiten en gradaties van het
wezen gecreëerd werden, zou geantwoord kunnen worden, dat het Creatieve
Bewustzijn veel krachten in beweging zet, veel processen initieerde,
verscheidene vormen en types bouwde om een passende verblijfplaats te
creëren voor de Kosmische Geest. In de werkelijkheid van de Materie werden
oneindig kleine deeltjes gecreëerd in de vorm van atomen en elektronen en
protonen, opgeladen met een immense energie, die door een of ander proces
van associatie en groepering de verschijning mogelijk maakte van het
materiele koninkrijk; op overeenkomstige wijze was, wat bij de aanvang in het
Leven gecreëerd werd, een variëteit van plantaardig leven en alle denkbare
vormen van oerdiertjes, de levende cellen en plasma, enzovoort en door
hetzelfde proces van associatie en groepering van de voorgenoemde
materialen werden verscheidene vormen van levende organismes tot bestaan
gebracht. De schepping van verscheidene vormen en types en gradaties is
zichtbaar, maar zij zijn geen onmiskenbare bewijzen van enig proces van
evolutie. Er werken ook sub rosa allerlei fysieke en psychologische krachten,
waarvan we nog niet gewaar zijn en het is vandaar niet mogelijk om ons te
wagen aan enige definitieve theorie over de werkelijke trend van de werking
van de Natuur. De mens is op overeenkomstige wijze een type of patroon
midden tussen de verscheidene patronen, die gemanifesteerd zijn in de
Materie. De mens heeft ongetwijfeld een erg complexe opmaak en er wordt
gezegd, dat hij de kroon is en de glorie van de schepping, maar hij beweegt
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binnen zijn eigen natuur, hij gaat er niet boven uit. Wanneer hij streeft naar
perfectie, moet het een perfectie zijn binnen de grenzen van zijn svabhāva en
svadharma, dat wil zeggen, het moet een perfectie zijn door binnen zijn eigen
wet van zijn te blijven en niet door het te transcenderen; er wordt toegeven, dat
“de natuur en capaciteiten aannemen van een god tegengesteld zou zijn aan
zijn zelf-wet, onpraktisch en onmogelijk”.71 Juist zoals het Leven en het
Denkvermogen gescheiden en onafhankelijke manifestaties zijn in de Materie,
zo moet ook het Supramentale, als het al helemaal moet verschijnen, in de
aardse schepping komen als een nieuwe creatie en niet als een groei uit de
mens. De aap ontwikkelde niet in het menselijke wezen, maar het was een
volledig verschillend ras met alle essentiële elementen van de menselijke
natuurpotentie erin, dat menselijke wezens werd; op overeenkomstige wijze
zal het niet uit de mens zijn, die een volledig verschillende natuur heeft, maar
uit een ras, dat bezield is met de essentiële elementen van de supernatuur,
kan de Supermens groeien.
Wanneer we ten vierde aannemen, dat de mens uit het dier ontwikkelde,
vinden we nu niet, dat enig dierlijk type boven zichzelf uitgaat en als er
werkelijk enige dergelijke evolutiestress was in het dierlijke koninkrijk, moet het
gestopt zijn om actief te zijn na de verschijning van de mens, bovendien is er
niets om aan te geven, dat de mens enige radicale vooruitgang gemaakt heeft
na zijn verschijning uit het dierlijke niveau. Hij zou enige vooruitgang gemaakt
kunnen hebben in zijn kennis van de externe wereld en in de wetenschap,
maar hij gaat voort met hetzelfde blunderende individu te zijn, een bundel
deugden en vergissingen, in staat tot verwervingen en onderworpen aan
mislukkingen; er kan niet gezegd worden, dat hij spiritueler is dan de oude
wijzen, noch is hij superieur in het domein van kunst en ambachten aan de
oude kunstenaars; hij schijnt niet beter toegerust te zijn om om te gaan met de
stormen en spanningen van het leven, ondanks dat zijn ervaring rijk is met de
verwervingen van zijn vaderen. Er is, in het kort, niets om ons te overtuigen,
dat de mens ooit in staat zal zijn om zijn pragmatische onwetendheid af te
schudden en in het gebied van Licht en Levering te komen, zolang als hij op
deze aarde is. Zelfs, wanneer toegeven wordt, dat er wedergeboorte is, kan
het niet geaccepteerd worden als het middel voor de spirituele evolutie van de
mens. De mens moet vandaar, wanneer er een proces van evolutie is, het
laatste stadium zijn, de beëindiging, want de mens is nu in staat om dit
wereldse bestaan te weigeren en te vertrekken naar de andere werelden of op
te gaan in Nirvana.
Het bovenstaande is een lijn van argument tegen de theorie van de
evolutie, die zonder twijfel belangrijk is, maar het is niet doorslaand. Laten we
nu eerst het bezwaar onderzoeken tegen het teleologische aspect, dat
veronderstelt, dat er een doeleinde is, dat verworven moet worden in de
scheppende beweging en dat het geleidelijk voortgaat naar een culminatie,
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een transitie uit het leven van de Onwetendheid naar een leven in Kennis. Dit
bezwaar tegen een teleologische kosmos is tweeledig, namelijk,
wetenschappelijk en metafysisch. Het wetenschappelijke bezwaar is
gebaseerd op de bewering, dat we alleen een blinde kracht zien of een
onbewuste energie, die dingen automatisch vormgeeft en er kan geen element
zijn van doeleinde in wat onbewust is. Het metafysische bezwaar is gebaseerd
op de perceptie, dat het Oneindige volledig is in Zichzelf en er is niets, dat het
moet bereiken of realiseren, er kan vandaar geen element zijn van vooruitgang
in de manifestatie van de wereld.
Het wetenschappelijke bezwaar kan niet volgehouden worden, wanneer er
een heimelijk verwikkeld bewustzijn is achter wat de onbewuste energie lijkt.
Er is een aandrang achter de veronderstelde blinde kracht of onbewuste
energie voor de evolutie van de vorm en het leven met een geleidelijk
ontwikkelend bewustzijn. Het is volmaakt geldig en redelijk om deze aandrang
te beschouwen als de Wil van een heimelijk bewust Wezen en de drang of de
impuls van een progressieve manifestatie, dat wil zeggen, de geleidelijke
uitdrukking van de principes van het Leven en Denkvermogen in de
evolutionaire natuur getuigen niet van een teleologisch element in de
scheppende beweging.
Wat betreft het metafysische bezwaar tegen enig teleologisch element in
de creatieve beweging, dat zodanig is, dat het niet consistent zal zijn met de
natuur van het Allerhoogste Wezen, die volledig is in ieder aspect en verder
niets hoeft te bereiken of tot stand te brengen, kan er toegeven worden, dat de
term ‘doeleinde’, zoals toegepast op de creatieve beweging, niet wordt
gebruikt in de gewone menselijke zin, dat wil zeggen, in de zin van iets
verwerven, dat nog niet verworven is of verkregen. Bovendien is een
universele totaliteit, waarvan de materiele wereld een deel is, volledig in
zichzelf en in ieder opzicht en niets dan loutere heerlijkheid van manifestatie
kan opgevat worden als de oorzaak van de evolutionaire beweging. Toch kan
er, ondanks alles, dat boven verklaard is, een element zijn van teleologie in de
beweging, want de materiele wereld is alleen een deel van het gehele of totale
Bestaan en het inherente doeleinde van de evolutionaire beweging zou een
manifestatie kunnen zijn van de totale vermogens van het hele Bestaan daar
van alle mogelijkheden, die inherent zijn in de totale beweging”.72
Laat ons nu proberen om de bovenstaande verklaring een beetje te
verhelderen: Het eindige, bijvoorbeeld, is een deel van het Oneindige; het
eindige is beperkt in bijna ieder opzicht, in vermogens, in kennis, enzovoort, en
toch zou voor de loutere heerlijkheid ervan het doeleinde van de
wereldbeweging de perfecte en volledige manifestatie kunnen zijn van de
vermogens en potenties van het Goddelijke, van de Totaliteit, binnen het
kompas van het beperkte eindige bestaan, --- er kan gezegd worden, dat, voor
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de loutere heerlijkheid ervan, de uitdrukking van de Geest in de Materie om het
onbeperkbare binnen de beperkingen te brengen van het eindige bestaan, de
teleologie van de evolutie is. Bovendien heeft dit Lila van de schepping, zoals
ieder andere wedstrijd of Spel, een object, zonder de vervulling van dat object
zou het Spel geen betekenis hebben. Ieder spel moet een of ander object
verwerven, ieder drama heeft zijn ontknoping, anders zou er geen interesse
zijn in het spel, geen genot in de spelers.
Er is boven al verklaard, dat de evolutie een dubbel proces heeft, een
extern of de evolutie van fysieke vormen en een Spirituele evolutie, een
progressie van de ziel’s manifestatie, dat wil zeggen, de evolutie van de
zielspersoonlijkheid, terwijl hij door diverse geboorten gaat. De
wetenschappelijke theorie van de fysieke evolutie zou meer of minder
substantiële veranderingen kunnen ondergaan of zou helemaal achterwege
gelaten kunnen worden op rekenschap van opvolgende ontdekkingen, maar
dat zou op geen enkele manier het feit beïnvloeden van de evolutie van de
ziel of die van de spirituele evolutie, wat een geleidelijke manifestatie betekent
van de Geest in de Materie. Buitenwaarts is het evident, dat er een geleidelijke
ontwikkeling is van buitenwaartse vormen en lichamen, steeds complexere of
meer georganiseerde vormen van materiele lichamen en hoe complexer en
beter georganiseerd de buitenwaartse of materiele vorm is, hoe meer het in
staat is tot een ontwikkeld leven en bewustzijn. De lichamen van de lagere
dieren, bijvoorbeeld, zijn meer of minder onontwikkeld en zij kunnen alleen een
klein beetje behouden van de levenskracht, juist voldoende om hen in staat te
stellen om de strijd voor het bestaan te overleven door automatische
antwoorden op externe stimuli. Terwijl de evolutie steeds verder vooruitgaat,
worden de lichamen van de dieren steeds verder ontwikkeld, in staat om een
meer ontwikkeld leven en bewustzijn te behouden, totdat de stroom van
evolutie het niveau van de mensheid bereikt. Laten we nu kijken naar het
menselijke lichaam, hoe ontwikkeld en georganiseerd het is in ieder opzicht;
de ruwe onbewuste Materie, die het menselijke lichaam samenstelt, is
substantieel getransformeerd om het een geschikte en passende container te
maken van de ontwikkelde vitale en mentale principes in de mens; hoe veel
meer ontwikkeld en getransformeerd is de materiele samensteller van het
menselijke brein, zodat het de complexiteiten kan bevatten van het menselijke
denken. Er is een ander kenmerk van de buitenwaartse beweging, dat we
moeten opmerken: er is een successieve schepping met een ontwikkelend
plan en dat er een gradatie of hiërarchie op te merken is in de beweging,
namelijk, eerst verschijnt de Materie, dan het Leven in de Materie, daarna
verschijnt het Denkvermogen in de levende Materie; dierlijkheid wordt
geleidelijk opgevolgd door rationaliteit, van de lagere dieren naar de mens, --aldus is er een heldere gradatie van de lagere naar de hogere niveaus. Er is
een oud geloof, dat de mens superieur is aan de hele rest, de mens is de
oudste van de dierlijke soorten. Maar dit geloof wordt buiten beschouwing
gelaten door het feit, dat “het superieure niet eerder is, maar volgend in
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verschijning, de minst ontwikkelde gaat vooraf aan de meer ontwikkelde en
bereidt het voor”.73
Deze opvatting van de prioriteit van de lagere vormen van het leven wordt
ondersteund door de uitingen van de Upanishads, de Puranas en de Tantra.
De plantaardige en de vormen van het dierlijke leven zijn de lagere sporten
van de ladder en de mens in de culminatie van een ontwikkeling, die begon bij
de lagere vormen van het leven. Deze verschijnen helder uit de oude tekst en
dit is ook Sri Aurobindo’s van de trend van de evolutionaire beweging.
Laat ons in de achtergrond van een geleidelijk ontwikkelende evolutionaire
beweging, zoals boven gerefereerd, de theorieën onderzoeken over de eerste
verschijning van de mens op deze aarde. Laten we overwegen, welke van
volgende twee mogelijkheden acceptabel is: was de mens een abrupte creatie,
een plotselinge verschijning op deze aarde als een volledig ontwikkeld
menselijk wezen of is hij het resultaat van een langzaam en moeilijk proces
van evolutie uit het dierlijke wezen? De tweede theorie biedt geen enkele
moeilijkheid, want de conditie, die voorafgaat aan de verschijning van de mens
of de groei van de mens uit het dierlijke lichaam, is de noodzaak van een
fysiek lichaam; want de transitie van de dierlijke naar de menselijke natuur zou
niet zo moeilijk zijn, omdat de gewoonten en normale tendensen van de
hogere dieren niet fundamenteel verschillend zijn van die van de mensen, ook
het dier heeft enige van de kwaliteiten van de mens op een beperkte schaal;
terwijl in de dieren de werking van de faculteiten nogal mechanisch is en
minder opzettelijk, is het in de mens opzettelijk en gecontroleerd en begeleid
door de rede. De mens moet een bestuur van de rede opleggen aan de
willekeurige bewegingen van de fysieke en vitale delen van zijn wezen,
waartoe het dier niet in staat is om het te doen. Vandaar dat de verschijning
mogelijk is van de mens, zodra er een passend fysiek instrument is of lichaam,
dat in staat is om de ontwikkelde vitale en mentale principes te behouden. De
andere theorie van een abrupte verschijning van de mens, voor de evolutie
van het lichaam, is moeilijk te begrijpen. Zelfs, wanneer toegegeven wordt, dat
er een plotselinge stroming naar boven is van een ontwikkeld bewustzijn, moet
er dan een lichaam zijn om dat bewustzijn te behouden? Het materiele lichaam
moet bestaan voor de stroming naar boven van het bewustzijn voor de
verschijning van de mens, en betekent dit, dat er een proces geweest moet
zijn van evolutie, voordat er een zo goed ontwikkeld lichaam zou kunnen zijn?
Wanneer we voor een moment aannemen, dat een plotselinge neerdaling van
geestesgesteldheid van het mentale vlak mogelijk is, waar zou het dan
neerdalen zonder een lichaam? Hoe zou een dergelijk gecompliceerd
mechanisme als het menselijke lichaam plotseling geschapen kunnen zijn en
door welke miraculeuze procedure? We kunnen dit zelfs niet als mogelijk
accepteren door een veronderstelde al-krachtige materiele energie!
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Laten we toegeven, dat ieder type of patroon van het bestaan zijn eigen
wet moet van het wezen volgen, en de mens zich ook moet ontwikkelen
binnen de grenzen van zijn svabhāva en svadharma. Maar het is nogal
mogelijk, dat mensen’s svadharma de impuls omvat van zelf-overtreffen en
een vermogen van bewuste transitie naar een hogere staat van bewustzijn zou
een van de spirituele vermogens van de mens kunnen zijn. Vandaar, dat het
voor de mens in het groeien naar een spiritueel of supramentaal wezen niet
meer zal zijn dan ontwikkelen binnen zijn eigen type van bestaan en volgen
van de wet van zijn eigen svadharma. De mens zou tot dusver geacteerd
kunnen hebben op een spiraal van de Natuurbeweging, nu vooruitgaan, dan
terugtrekken, en hij zou niet in staat geweest kunnen zijn om boven zijn
voorbije natuur uit te gaan, veel van de initiële onwetendheid zou zijn pad van
progressie nog kunnen verduisteren, maar er kan niet toegeven worden, dat
de mens geen vooruitgang gemaakt heeft. Want er is in zijn latere ontwikkeling
een subtiliteit opgemerkt, een ontwikkeling van kennis in zijn verscheidene
activiteiten en zelfs in zijn spirituele inspanningen. Wanneer er een geval
geweest is van een hoog niveau van cultuur naar wat Sri Aurobindo “een
barbaars natuurlijk materialisme” noemt,74 dan zou het beschouwd moeten
worden als een tijdelijk fenomeen, “een neerwaartse curve van de spiraal van
progressie”. De weg van de evolutionaire natuur is als eerste om een type te
perfectioneren, voordat het in staat is om vooruit te gaan door zijn schaal open
te barsten, op overeenkomstige wijze moet de mensheid geperfectioneerd
worden, voordat het teboven gegaan kan worden. Wanneer de verschijning
van een type dieren, dat op apen geleek, maar in zich de elementen van de
mensheid bevatte, de evolutie van de mens mogelijk maakte, dan zou de
verschijning in het menselijke ras van een spiritueel type mentale wezens, dat
exact menselijk in verschijning en uiterlijk is, maar het stempel draagt van een
spirituele aspiratie, de trend kunnen zijn van de evolutie van het Supramentale
wezen.
Er wordt gesuggereerd, dat nadat enkele speciaal ontwikkelde wezens het
nieuwe type van de mensheid worden, en het nieuwe ras vormen, naar het
nieuwe leven gaan, Natuur’s doeleinde verworven zal worden en de rest van
de mensheid zou dan stationair kunnen blijven in haar huidige staat van
Kennis-onwetendheid. Maar er is aan de andere kant gesuggereerd, dat dit
nieuwe type ras door moet gaan of gepreserveerd door de natuur als de
belangrijkste intermediaire stap om de ziel, die door alle eerdere evolutionaire
stadia gegaan is door wedergeboorte, in staat te stellen om op te stijgen naar
de spirituele hoogten, het doel en de culminatie van zijn aardse avontuur. Er is
nooit gesuggereerd door Sri Aurobindo, dat het volledige menselijke ras in
enige tijd in de toekomst en bloc zal overgaan naar een supramentaal niveau;
er wordt gesuggereerd, dat ieder en elk menselijk wezen de inherente
capaciteit heeft, nadat hij een zeker niveau bereikt heeft in de evolutionaire
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beweging, om verder te gaan naar steeds hogere spirituele hoogten, helemaal
tot het supramentale niveau.
Terwijl de mens opstijgt naar steeds hogere niveaus van bewustzijn in het
proces van zijn zelf-overtreffing, zet zich er een radicale verandering van zijn
natuur in, namelijk, van zijn mentale, vitale en fysieke bewustzijn, gevolgd door
een radicale verandering van zijn lichaam. De verandering van het bewustzijn
is echter de belangrijkste factor, waarvan de verandering van de fysieke vorm
een consequentie zal zijn. Anders dan de lagere dieren is de mens gewaar van
zijn beperkingen en er is een constante aandrang in hem om zichzelf te
overtreffen, om de onvolmaaktheden van zijn natuur te ontgroeien. De drang
of spirituele aspiratie is inherent in de mens en het lijkt een permanente
eigenschap van het menselijke ras te zijn. Er is eerder verklaard, dat de komst
van de mens op deze aarde de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis
van de evolutie is en de verschijning van het denkvermogen en het lichaam
maakt een beslissende verandering in het proces van de evolutie. Vanuit een
oorspronkelijke staat van onbewustheid begon de evolutionaire beweging en
het bewustzijn ontwaakt geleidelijk uit zijn slaap, terwijl de beweging stap voor
stap doorgaat; voor de verschijning van het zelfbewuste menselijke
denkvermogen bewogen dingen en namen vorm aan, aangedreven door een
ogenschijnlijk bewuste energie; het leek een automatische actie te zijn van de
Natuur, die wezens en dingen produceerden en ontwikkelden in de lagere
stadia van de evolutionaire beweging; het leven en het bewustzijn
ontwikkelden geleidelijk in respectievelijk planten en de lagere dierenwereld
zonder enige bewuste deelneming door de levende wezens van de lagere
ordes, omdat bewustzijn niet voldoende in hen tevoorschijn kwam om hen in
staat te stellen om enig deel te nemen in hun verheffing. In de mens is het
bewustzijn voldoende ontwaakt uit zijn oorspronkelijke verdoving met een zicht
om te werken door de deelnemende wil van het levende wezen. De mens, die
voldoende ontwaakt is om de onvolmaaktheden te voelen van zijn natuur en te
ontdekken, dat hij een ziel heeft, voelt een aspiratie om boven zichzelf uit te
gaan. Het is niet langer een onderbewuste of automatische werking van de
Natuur, die hem zal leiden naar verdere hoogten, want hij voelt, dat hij een
bewuste contributie moet maken naar zijn eigen spirituele verheffing en deze
constante drang naar verdere groei toont de Wil van de Natuur aan voor een
grotere verheffing van zijn leven en bestaan.
De trend van de evolutionaire beweging ondergaat een andere
beslissende verandering na de verschijning van de mens. In de voorgaande
stadia van de evolutionaire beweging gingen noodzakelijke veranderingen in
het fysieke lichaam vooraf aan verandering van het bewustzijn; van de laagste
sport van de dierlijke wereld, helemaal naar het stadium van de hogere dieren,
apen en andere, bijvoorbeeld, ontwikkelde het bewustzijn met de geleidelijke
verandering van de fysieke lichamen, --- een ontwikkeld bewustzijn werd
gewoonlijk voorafgegaan door een georganiseerd fysiek lichaam, dat in staat
was om het te behouden. Maar in de evolutie van de mens zal verandering van
het bewustzijn noodzakelijke veranderingen in het lichaam teweegbrengen;
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met andere woorden, in de mens is verandering van bewustzijn de hoofdfactor
en het zal dergelijke veranderingen in het lichaam teweegbrengen als
noodzakelijk zou kunnen zijn om het te behouden en het haar volste
uitdrukking geven. In feite is door de hele evolutionaire beweging deze
verandering van bewustzijn altijd de hoofdfactor geweest, want de spirituele
betekenis van de evolutie is de geleidelijke ontwaking van de Geest uit zijn
slaap van onbewustheid; maar dit aspect was in het initiële stadium
verduisterd door het dode gewicht van materiele onbewustheid en het wordt
alleen evident in de mens, in wie bewustzijn voldoende ontwaakt is om er
gewaar van te zijn. In de evolutie van de mens zal daarom een verandering
van bewustzijn voorafgaan aan een verandering van het fysieke instrument. In
de mens is het Psychische deel in staat om sneller te ontwikkelen dan in de
lagere orde van de schepping en het kan niet anders dan dat er een tijd komt,
wanneer het Psychische Wezen, dat groeit van sterkte naar sterkte achter de
sluier, naar voren zal komen, het ego liquideren, de huidige leider van ons
leven en activiteiten, en de wagenmenner worden van ons leven. Het
denkvermogen, dat nu een instrument is van onwetendheid, zal daarbij een
verandering ondergaan van bewustzijn “van een fundatie in onwetendheid
naar een fundatie in Kennis”.
De onwetendheid is een involutie en geen negatie van kennis. De
oorspronkelijke toestand van deze wereld was Onbewust, maar deze
Onbewustheid was geen negatie van bewustzijn. Bewustzijn was verwikkeld in
Onbewustheid en zo ontwikkelt Bewustzijn zich geleidelijk uit de onbewustheid.
Op overeenkomstige wijze is Kennis verwikkeld in Onwetendheid en het zal
zich geleidelijk ontwikkelen uit de onwetendheid, die een onderdrukt
bewustzijn is, dat werkt om Kennis te manifesteren. Alle hogere vermogens
van bestaan waren oorspronkelijk verwikkeld in Onbewustheid en zij
ontwikkelen zich geleidelijk gedurende de loop van de evolutie. Aldus kan
Kennis niet anders dan zich ontwikkelen uit de huidige onwetendheid van het
denkvermogen en een vertrek naar een wereld verderop of een
samensmelting in het Absolute is niet noodzakelijk voor zo een radicale
transformatie.
De Goddelijke Bewustzijnskracht, die verwikkeld was in de
oorspronkelijke Onbewustheid, is de heimelijke impuls achter de evolutionaire
beweging; de spirituele aandrang in de mens is de drang van de verwikkelde
Bewustzijnskracht voor de manifestatie van het volgende principe, het
Supramentale. Het is waar, dat de spirituele drang in de mens in grote mate
van een ander wereld is, maar dat is het gevolg van een buitensporig
verlangen in het menselijke wezen om zichzelf snel te bevrijden van wat hij
beschouwt als serieuze obstakels voor zijn spirituele verheffing. Maar er is ook
de dynamische kant van de spirituele drang, dat wil zeggen, een sterke
aspiratie om niet alleen het denkvermogen, het hart en zelfs het lichaam onder
sterke controle te brengen, maar ook om radicaal te transformeren met een
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zicht om “een koninkrijk van God niet alleen binnen ons tot stand te brengen,
maar buiten in een collectief menselijk leven”.75
Wanneer de geleidelijke ontwaking van de Goddelijke Bewustzijnskracht
het werkelijke mysterie is van de scheppende beweging, wanneer een
complete manifestatie van de Geest in de Materie de last is van het
evolutionaire proces en de culminatie van de ziel’s aardse reis, dan kan de
mens, alleen een middelste term, niet de laatste verwerving zijn van de
evolutionaire Natuur.
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HOOFDSTUK XXIV
DE EVOLUTIE VAN DE SPIRITUELE MENS
JUIST bij de aanvang van de evolutionaire beweging was het een

zodanige toestand van duisternis en Onbewustheid, die alles eromheen
doordrong, dat het onmogelijk was om het belang ervan te raden of voor te
stellen, dat er ooit een wereld van namen en vormen uit tevoorschijn zou
komen; nee, de evolutionaire Natuur openbaarde in dat stadium de stomme
geheimen niet van de oorspronkelijke onbewustheid, noch de betekenis van
de scheppende beweging. Wanneer er in die tijd een getuige was van de
scheppende beweging, die niet geïnitieerd was in haar occulte geheimen, dan
had hij niets meer gezien dan de verschijning van een Energie uit het
klaarblijkelijke niet-bestaan, in beslag genomen door schepping van de
Materie en materiele objecten van alle beschrijvingen, uit de dan prevalerende
nevelachtige conditie om hem heen, en door de werelden en planeten en
universums van allerlei soorten; in het kort zou hij helemaal om hem heen “een
machtige betekenisloze beweging gezien hebben,… een kosmisch bouwwerk
zonder een bewoner”.76 Omdat hij onschuldig is over enige kennis van de
innerlijke betekenis van machtige creatieve beweging, zou de getuige niet in
staat zijn om er enige spirituele betekenis in te lezen of zich voor te stellen, dat
er ooit een uitbarsting van leven zou zijn in die oceaan van volslagen
onbewustheid en materialiteit. Nadat de Materie voldoende georganiseerd was,
was er in een hoek een zwakke puls van Leven zichtbaar, --- het Leven kwam
tevoorschijn uit de Materie. De getuige zou verder geïntrigeerd zijn om te
vinden, dat het oorspronkelijke aspect geleidelijk een volledig verschillende tint
aannam, alsof door de zwaai van een magiër’s staf, terwijl het Leven en het
Denkvermogen verschijnen, het zou kunnen zijn in de loop van miljoenen en
miljoenen jaren of meer. Bij de aanvang zou het lijken, alsof het
Denkvermogen alleen een slaaf was van het Leven, een kunstgreep om het
Leven te helpen om de aantrekking te overleven van de verscheidene
verstorende krachten van de Materie. Wie zou zich voorgesteld hebben, dat er
geen hoofdzakelijk zwakke vibratie van bewustzijn, maar een Mentaal Wezen
tevoorschijn zou komen uit de dan prevalerende fysieke en vitale bewegingen;
wie zou gedacht hebben, dat, terwijl de stroom van de wereldbeweging steeds
doorrolt, er een “Mens’ zou verschijnen, bezield met een Goddelijke potentie of
dat hij zou “ontwikkelen in de denker, de filosoof en de wetenschapper en, als
een allerhoogste uitdaging tot de heerschappij van de Materie, in zichzelf de
verborgen Godheid ontwaken, de jager worden van de het onzichtbare, de
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mysticus en de spirituele zoeker”.77 Het volledige aspect leek onbegrijpelijk,
mysterieus!
Zelfs na eonen, als de getuige terugkomt om te kijken naar de maalstroom
van de wereldbeweging, zou hij verrast zijn om een bijna radicale verandering
op te merken van haar oorspronkelijke staat van duisternis en Onbewustheid,
en het mentale principe op te merken, dat volledig ontwikkeld is in de mens.
Het was vooralsnog niet mogelijk voor hem om te bevatten, dat de geest de
volgende en uiteindelijke verschijning zal zijn. Bedrogen door de geleidelijke
verschijning van deze wereld uit een oorspronkelijke toestand van
Onbewustheid, zou hij de spirituele betekenis van de evolutie missen en zou
enige mogelijkheid van de Geest buiten beschouwing laten om tevoorschijn te
komen uit de evolutionaire beweging in enig stadium van zijn vooruitgang. Het
wordt overgelaten aan een meer geïnformeerde getuige om uit de vinden, dat
de Geest zonk in slaap van de Onbewustheid en de Geest geleidelijk ontwaakt
uit zijn zelf-opgelegde verdoving. Voor een veeleisende getuige hoefde de
trend van de evolutionaire beweging geen gesloten boek gebleven te zijn,
want de Natuur openbaart, tot op zekere hoogte, haar stomme heimelijkheid
bij iedere stap van het proces. In het plantenleven is er een zwakke en
obscure hint van de volgende stap, namelijk, het bewuste dier; in het
bewustzijn van de dieren, speciaal in de hoogste ontwikkelde, zijn er enige
elementen van conceptie, enzovoort, die aanwijzingen geven van de
mogelijkheid van de volgende verschijning, namelijk, de denkende mens. Op
overeenkomstige wijze zijn er zekere elementen in het bewustzijn en de natuur
van de mens, die zijn vermogen openbaren om zichzelf te overtreffen en te
ontwikkelen in een spiritueel mens, om de verscheidene beperkingen te
ontgroeien van zijn lagere delen van zijn wezen en zijn werkelijke zelf te
ontdekken.
In het licht van de voorgenoemde openbaringen over de intentie van de
evolutionaire natuur moeten we duidelijk twee vragen beantwoorden: wat ten
eerste de exacte natuur zal zijn van de verandering van het mentale naar het
Spirituele wezen, en wat ten tweede het exacte proces zal zijn, dat de evolutie
van de spirituele mens voort zal brengen. Deze vragen komen op uit onze
ervaring van de trend van de evolutie tot het huidige niveau van de mensheid;
dat wil zeggen, we hebben gezien, dat iedere principe gebaseerd wordt op de
basis van het voorgaande, er is niet alleen een opstijging, maar een integratie;
het Leven verschijnt in de Materie en ofschoon het Leven een vrij principe is, is
haar vrijheid aanzienlijk beperkt door de Materie, waarin het moet verschijnen;
op overeenkomstige wijze verschijnt het Denkvermogen in een levend
materieel lichaam en zijn vermogens worden vandaar omschreven door de
materiele en levenscondities, waarin het zichzelf moet manifesteren. Wij zijn
gewaar, hoe ons ons denkvermogen voortdurend gehandicapt is door de
constante aantrekking van de fysieke en vitale delen van ons wezen, waarvan
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het Denkvermogen alleen een dominant kenmerk is. Is er enige reden om te
veronderstellen, dat er een vertrek zou zijn van de vorige trend van de
evolutionaire beweging, wanneer de Geest verschijnt in een belichaamd
levend wezen? Er wordt toegeven, de Geest, terwijl het in ons verschijnt, niet
anders kan zijn dan in grote mate beperkt te zijn door de fysieke-vitale-mentale
condities, waarin het geworteld zal zijn. Wat is er om aan te duiden, dat het
Spirituele een gescheiden en moeilijk element zal gaan zijn in ons wezen. Op
zijn best zou de evolutie van het spirituele principe betekenen, dat het mentale
wezen een spirituele interesse zou ontwikkelen in dingen en dat het spirituele
een dominante trend in ons zal zijn, juist, zoals het mentale nu de dominante
eigenschap is in onze opmaak. Spiritualiteit zou een dominante trend
betekenen in de menselijke natuur, juist zoals er predominante en andere
fijnere smaken zijn in de menselijke natuur. Er is niets om aan te tonen, dat
de Geest het mentale radicaal zal transformeren in het Spirituele Wezen. We
moeten daarom duidelijk het onderscheid maken, als er een is, tussen het
mentale en het spirituele, en de factoren uit te vinden, die de verschijning
mogelijk zouden maken van de Geest als een gescheiden en onderscheiden
principe, en niet hoofdzakelijk een dominante trend van de menselijke
persoonlijkheid, als een nieuw Vermogen, dat het onze fysieke, vitale en
mentale natuur zal opnemen en het radicaal zal transformeren.
Het Leven verschijnt in de Materie en het Denkvermogen verschijnt in het
Leven in de Materie en het zou vandaar voor een oppervlakkig zicht lijken, dat
het Leven een werking is van de Materie en het Denkvermogen een werking is
van het Leven in de Materie, omdat zij verschijnen onder materiele en vitale
condities; op overeenkomstige wijze zou aangenomen kunnen worden, dat
spiritualiteit, die in de mens verschijnt, een activiteit moet zijn van het
belichaamde mentale wezen. Zouden we volgens de bovenstaande lijn van
redenering concluderen, dat elektriciteit ook een product is van water en wolk,
omdat bliksem verschijnt onder de condities van regen en wolken? Dit zal
tegengesteld zijn aan de werkelijke feiten, die geopenbaard zijn door
wetenschappelijke onderzoeken, dat elektriciteit de energiesubstantie is of de
fundatie van water en wolken, het is de oorzaak en niet het effect van regen en
wolken. Het is een belangrijk kenmerk van de evolutionaire beweging, dat wat
dan ook het resultaat lijkt te zijn van een bijzonder iets of beweging, in
werkelijkheid de oorzaak ervan is; het Leven verscheen alleen in de Materie,
omdat het Leven verwikkeld was in de Materie en het Leven in de Materie of
de levende materie zou de faculteiten van denken, voelen en willen niet
kunnen ontwikkelen, wanneer het mentale principe niet verwikkeld was achter
het Leven en de Materie om de verschijning van het Denkvermogen mogelijk
te maken door zijn drang naar manifestatie. Op overeenkomstige wijze is
spiritualiteit, die gaat verschijnen in de mens, het Vermogen, dat de fundatie
samenstelt van het levende menselijke lichaam en denkvermogen, de oorzaak
en geen werking van de condities, waaronder het verschijnt, --- het is een
principe, dat veel groter en machtiger is dan het denkvermogen en iets, dat
nogal onderscheiden is van het mentale principe. De Geest was eerst
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verwikkeld in Onbewustheid bij juist de aanvang van de wereldbeweging en
het zal de uiteindelijke verschijning zijn.
Zolang als de spirituele delen in ons niet bevrijd zijn van onze mentale en
vitale formaties, is het moeilijk voor ons om hen te kennen als onderscheiden
en gescheiden elementen in ons wezen. Het is nu, bijvoorbeeld, moeilijk om
de bewegingen van de ziel te onderscheiden van de mentale en vitale
bewegingen. Het zal voor ons niet mogelijk zijn om gewaar te zijn van enige
zielspersoonlijkheid of ons werkelijke Zelf, tenzij er een beslissende
verschijning is van de ziel, wanneer we in staat zullen zijn om onszelf te
onthechten of afstand te nemen van onze fysieke, vitale en mentale activiteiten
en gewaar te zijn van ons werkelijke Zelf of Purusha. Deze ontdekking van ons
zelf als de Purusha is, dat de evolutie voorwaarts beweegt. Wanneer de
stormen en conflicten van het oppervlaktedenkvermogen volledig verstild zijn
en onderdrukt en het volledige wezen in een toestand is van volmaakte stilte,
worden we direct gewaar van de mysteries en geheimen van de evolutionaire
natuur en van dit Zelf, dat zich ver uitstrekt in de universaliteit, terwijl we alle
onwetende bindingen verbreken van ons pragmatische bewustzijn. Dit is een
van de belangrijkste en beslissende stappen in de evolutie van de spirituele
mens.
Voordat enige van de voorgenoemde beslissende momenten gebeuren in
de evolutionaire beweging, het ware karakter ervan openbaren, wordt er
constante druk uitgeoefend aan de oppervlakte, dat wil zeggen, op het lichaam,
het leven en het denkvermogen, vanuit de occulte delen van ons wezen met
een zicht op hun bevrijding van het ego. Wenken komen naar de oppervlakte
van het Psychische Wezen of de Chaitya Purusha vanbinnen, maar bij de
aanvang faalt het oppervlaktedenkvermogen, dat onwetend is over de
betekenis en het belang van een dergelijke aandrang, om een ware zielsactie
te ontwikkelen. Er is een spiritueel bewustzijn in ons, dat onderscheiden is en
gescheiden van het mentale bewustzijn; juist zoals ons mentale bewustzijn
getuigt van het bestaan van onze mentale persoonlijkheid, geeft het spirituele
bewustzijn het bestaan aan van een spiritueel wezen of Persoon. Maar
gewoonlijk zijn we niet direct of zelfs indirect gewaar van het bestaan van de
genoemde occulte genoemde delen. Het spirituele bewustzijn gaat echter door
met een zekere invloed uitoefenen op ons denken en onze bewegingen aan
de oppervlakte, een soort zuivering of verheffende controle, met een zicht om
ons weg te trekken van de onwetendheid van een egoïstisch bewustzijn en
ons te laten omkeren naar de Goddelijke Werkelijkheid. Als een resultaat van
deze constante overreding vanuit de mysterieuze diepten van het wezen keert
onze natuur zich geleidelijk naar het Psychische Wezen en probeert een
innerlijke begeleiding te volgen. Dit is in feite een begin van de Psychische en
Spirituele transformatie en het Psychische Wezen zal naar voren komen en
het Licht van het Spirituele bewustzijn zal onze verdere vooruitgang
begeleiden. De uiteindelijke bevrijding van het Spirituele wezen in ons zal
geleidelijk een radicale transformatie teweegbrengen van onze

104

fysieke-vitale-mentale formatie, die niet langer de delen zal zijn van een
onwetende schepping, zoals heden ten dage.
Ondanks het feit, dat onze ziel doorgaat om zijn invloed uit te oefenen op
ons oppervlaktewezen, hebben we er geen helder besef van. Soms zouden
we enige van de effecten kunnen voelen van de ziel’s actie op ons
oppervlaktewezen, maar vaker dan niet zijn zij nogal incoherent en zonder
enig precies belang voor ons oppervlaktedenkvermogen; bovendien maken
we veel verwarring over hen, omdat we af en toe een sterke mentale formatie
of een vitaal verlangen en een mentale aspiratie foutief nemen als de ziel’s
impuls; op overeenkomstige wijze wordt een sterk vitaal verlangen, vermengd
met een mentale aspiratie voor een of ander altruïstisch of humanitair motief
foutief genomen als spiritualiteit. Laat ons onszelf weer de precieze natuur
herinneren van spiritualiteit: het is geen hoge toestand van intellectualiteit,
morele zuiverheid of zelfs religiositeit, noch zelfs een amalgaam van al deze
deugden. Al deze zijn zonder twijfel excellente hulpmiddelen voor de spirituele
evolutie, sommige van hen zijn onmisbaar als preludes voor onze spirituele
verheffing, maar zij zijn geen deel van een spirituele, maar van een mentale
evolutie: “spiritualiteit is in haar essentie een ontwaken naar de innerlijke
werkelijkheid van ons wezen, naar een geest, zelf, ziel, die anders is dan ons
denkvermogen, leven en lichaam”, en vandaar zijn perfectie en de hoogste
verwervingen van het denkvermogen, leven en lichaam geen spirituele
verwervingen.
Ons oppervlaktewezen, dat samengesteld is uit de mentale, vitale en
fysieke delen, is ons uiterlijke instrument, waarvan ons spirituele bewustzijn
afhankelijk is voor zijn actie. De Bewustzijnskracht, die de heimelijke impuls is
achter de scheppende beweging, gaat door met een dubbele evolutie in ieder
en elk menselijk wezen, namelijk, een evolutie van onze uiterlijke natuur, dat
wil zeggen, een evolutie van het mentale wezen in het leven en in het lichaam
en ermee samen, pari passu, een evolutie van het innerlijke wezen, dat wil
zeggen, een evolutie van onze occulte subliminale delen. De evolutionaire
natuur brengt een constante stress aan op de evolutie van het denkvermogen
tot zijn hoogste perfectie om het zo klaar te maken voor de ontsluiering van
steeds hogere gebieden van bewustzijn, het bovenmentale en het
supramentale. Deze dubbele evolutie kan alleen een belang hebben, namelijk,
een integrale transformatie van ons totale wezen, dat wil zeggen, een
transformatie van ons denkvermogen, leven en lichaam, om hen zo de juiste
instrumenten te maken voor de openbaring van de essentiële spirituele
werkelijkheid in ons. Wanneer de intentie een wegbreken zou zijn van de
geest van zijn involutie en een samensmelting van ons wezen in zuiver
spiritueel bestaan, dan zou de Natuur geen enkel accent gelegd hebben op de
evolutie van de uiterlijke instrumenten, het lichaam, het leven en het
denkvermogen.
Vanuit juist de natuur van voorgenoemde beweging kan het niet anders
dan dat de vooruitgang langzaam en moeilijk is, omdat de spirituele
verschijning in grote mate gehinderd wordt door de obstakels van het
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denkvermogen, leven en lichaam. De aantrekking van de neerwaartse
gravitatie en de verscheidene verlangens en passies van onze vitale delen en
de inertie van het onwetende fysieke deel worden vaak zo ondraaglijk, dat de
spirituele aandrang in de mens ongeduldig wordt en hij verlossing probeert te
verkrijgen door een totale weigering van zijn wereldse Natuur. Deze attitude
van het wezen ligt aan de wortel van de hardnekkige tendens van op een
andere wereld gerichtheid en ascetisme, die of dat in een grote mate de
spirituele inspanningen kleurt van vele zoekers. Er is aldus een duale tendens
in de spirituele verschijning: aan de ene kant is er een sterke aandrang voor de
tot stand brenging van het spirituele bewustzijn in de mens ten koste van alles,
zelfs door de weigering van het leven en de Natuur, en aan de andere kant is
er een inspanning tot en een aandrang voor de evolutie van de mentale, vitale
en fysieke delen, zodat zij passende instrumenten zouden kunnen zijn voor de
spirituele verschijning en niet haar obstakels. Wat daarom belangrijker is voor
de mens, is eerst de tot stand brenging van het spirituele bewustzijn van het
spirituele bewustzijn in hem, en de aandrang van dat bewustzijn om in contact
te komen met het Goddelijke Wezen, dit zou de constante aspiratie moeten
zijn van de zoeker.
Iedere mens volgt een bijzondere lijn of pad, volgens hun capaciteit, in
overeenstemming met hun capaciteit met een zicht om de spirituele
verschijning in hem mogelijk te maken. Laat ons bij het volgen van de koers
van de evolutie van de spirituele mens kijken naar de middelen, die toegepast
worden door de Natuur tot dusver en het actuele resultaat, dat verworven is in
het menselijke individu. De Natuur heeft vier hoofdlijnen gevolgd, zoals we
gezien hebben, met een zicht om het Innerlijke wezen te openen in de mens,
namelijk, religie, occultisme, spiritueel denken en een innerlijke spirituele
realisatie en ervaring. Uit de voorgenoemde vier lijnen zijn de eerste drie
benaderingen of hulpmiddelen, en spirituele realisatie of ervaring geeft een
beslissende ingang in de sfeer van spiritueel bewustzijn en integrale kennis.
In de religie is er een element van occultisme in haar ceremonies en
rituelen; er is altijd een filosofische basis van religie in het Oosten, wat niet het
geval zou kunnen zijn in het Westen, maar spirituele ervaring is het
uiteindelijke doel van de religie. De religie brak zich soms af van de ligplaatsen
van haar ondersteunende filosofie, vervallen van spirituele ervaring en kwam
enkel af te hangen van geloofsovertuigingen en dogma’s en de strikte
inachtneming van de regels van moreel gedrag. Occultisme had als haar doel
occulte kennis en ervaring, maar kwam zichzelf te beperken tot zekere occulte
kennis en uitoefeningen en week zelfs af naar de beoefening van magie
zonder een spoor van spiritualiteit in haar vooruitzicht. Spiritueel denken en
filosofie werd opgebouwd op spirituele ervaringen, ofschoon het in het begin
moest vertrouwen op religie als een hulp voor dergelijke ervaringen. Spirituele
ervaringen hadden eerst alle drie voorgenoemde methoden geprobeerd,
namelijk, religie, occultisme en spirituele filosofie, maar deed later ieder beetje
weg van wat ooit beschouwd werd als ondersteuningen en benaderde alleen
door de hart’s ijver de spirituele realisaties. Het weigerde alle bovenstaande
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benaderingen en ging door de intensiteit van de hart’s devotie naar het loutere
contact van de Spirituele Werkelijkheid: de Natuur had alle mogelijkheden
geprobeerd met een zicht om de ware manier te vinden “naar het allerhoogste
bewustzijn en de integrale kennis”.78
Alle voorgenoemde benaderingen hebben een of ander belangrijk belang,
in zo verre als zij corresponderen met de vier behoeften van mensen’s
zelf-uitbreiding of de overtreffing van zijn huidige onwetende toestand. Ten
eerste kan de mens niet tevreden blijven met de beperkte kennis, die hij over
zichzelf heeft en van de wereld om hem heen. Hij moet diep duiken in zijn
occulte delen met een zicht om zichzelf te ontdekken en zijn potenties en ook
achter het fysieke oppervlak te gaan van de Natuur en de universele wetten en
processen te ontdekken achter het fenomenale bestaan. Hij kan al deze alleen
doen door zijn Innerlijke of Subliminale wezen te kennen, dat wil zeggen, het
innerlijke mentale, het innerlijke vitale en het innerlijke fysieke en zijn meest
Innerlijke wezen of zielspersoonlijkheid; dit alles is het gebied van occultisme,
dat alleen ons ingang kan geven in de mysteries achter de oppervlakte. Ten
tweede moet de mens, die geconfronteerd wordt met de onvermijdelijkheid
van de dood en de andere rampen van het leven, proberen de Vermogens te
kennen achter de oppervlakte, die de wereld controleren en wanneer er een
Kosmisch Zelf is of Geest, die de Schepper van deze wonderbaarlijke wereld
is en de Uitgever van geluk of angst aan de benieuwde mensheid, dan moet hij
proberen om tot een of andere soort relatie te komen met Hem, zichzelf
afstemmen met de Allerhoogste Arbiter van deze werelden en een leven
leiden in overeenstemming met Zijn Wil, zodat hij de schrijnende ervaringen
van het leven kan vermijden en zijn huidige onvolmaaktheden teboven kan
gaan. Dit is de taak van de religie en “haar doeleinde is om het menselijke met
het Goddelijke te verbinden”.79 Maar de Kennis, die de mens zal bevrijden van
zijn onwetendheid en lijden is iets, dat veel meer is dan de
geloofsovertuigingen en dogma’s of de betekenisloze formaliteiten, waarnaar
enkele religies af en toe uitwijken. Religie zou in staat moeten zijn om zichzelf
te correleren met de waarheden van het universum, dat het werk is van
filosofie en in zaken, die gerelateerd zijn aan de Geest, is het spirituele filosofie,
waartoe de mens zijn toevlucht moet nemen voor steeds meer verlichting.
Maar alle bovenstaande drie benaderingen hebben waarde in zoverre als zij
helpen om het spirituele bewustzijn te openen in de mens, een bewustzijn, dat
geleidelijk het huidige onwetende bewustzijn zal verheffen en het in
conformiteit zal brengen met de Waarheid van de Geest, --- dit is het werk van
spirituele realisatie en ervaring. Aldus zien we, hoe alle voorgenoemde vier
benaderingen beantwoorden aan de behoeftes van mensen’s vooruitgang van
het niveau van het onwetende oppervlaktebewustzijn naar de hoogte van
spiritueel ontwaken of bewustzijn.
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Evolutie, wordt ons verteld, is een geleidelijk ontvouwen van alles, dat
verwikkeld was in de Onbewustheid en Onwetendheid. Vandaar kan dit proces
van ontvouwen niet anders dan langzaam zijn, gehinderd als het is door de
tegenstellingen van de oorspronkelijke Onwetendheid. In bijna ieder stadium
van de evolutionaire beweging is dezelfde trend op te merken en dat is de
reden, waarom de evolutie van religie niet anders kan dan langzaam en
moeilijk zijn; precies hierom zijn de eerste vormen van religie zo ruw en
onvolmaakt. De groei van het religieuze idee gaat door verscheidene
wisselvalligheden en zelfs enige schadelijk elementen kruipen nu en dan naar
binnen om menselijke wezens op een dwaalspoor te brengen. Fanatisme,
kleinzieligheid en allerlei soorten onverdraagzaamheid vallen gemakkelijk het
gebied van de religie binnen en beroven het van ieder spoor van spiritueel doel
en karakter. Maar al deze struikelingen en mislukkingen zijn karakteristiek voor
iedere menselijke inspanning en zij dienen niet als argumenten genomen te
worden tegen de waarde of noodzaak van religie. Zoals hij samengesteld is,
kan de mens bijna de Waarheid niet vinden zonder eindeloos tasten en
misvattingen.
Religie wordt vaak uitgelokt in haar poging om acceptatie zonder twijfel te
eisen van haar geloofsovertuigingen en formules. Geloof is inderdaad
noodzakelijk, wanneer de mens zijn pad moet vinden in het onzekere licht van
zijn onwetende denkvermogen, maar het zou van vanbinnen moeten komen
en niet opgelegd van vanbuiten. De taak van iedere religie is om de mens te
leiden naar de Goddelijke Werkelijkheid en om aan iedere mens een vorm te
geven van spirituele discipline in overeenstemming met zijn capaciteit.
De manier van de ontwikkeling van religies in India laat zien, hoe de
evolutionaire Natuur voldoende scope veroorlooft voor de groei van een
passend besef van religiositeit in de mens. In India was het aan verscheidene
religies met hun respectievelijke culten, disciplines, geloofsovertuigingen en
formules, toegestaan om naast elkaar te floreren en iedere en elke persoon
was vrij om welke religie dan ook aan te nemen of te volgen, die paste bij zijn
natuur of er gelijkluidend mee was. Het is juist, dat het zo zou zijn, want het
werkelijke deel, dat de religie speelt in de verheffing van de mensheid, is om
ieder mens te leiden naar het stadium, waar het spirituele leven zal beginnen
te verschijnen; vandaar dat iedere mens vrij zou moeten zijn om dergelijke
religieuze geboden aan te nemen en te volgen als hij niet alleen gelijkluidend
vindt met zijn natuur, maar ook zou helpen om het spirituele bewustzijn in hem
te ontwaken. Ondertussen moet de religie de mentale, vitale en fysieke delen
van de mens richten naar de spirituele richting en de spirituele betekenis en
het spirituele belang in hem openbaren.
De mens kan niet door acceptatie zonder vragen van de regels en
formules van de religie de verlangde vooruitgang maken; vormen en geboden
van de religie zijn bedoeld om intermediair te zijn tussen de mens en het
spirituele bewustzijn, zij zijn daarom belangrijk in zoverre als zij het ontwaken
helpen van het spirituele bewustzijn in de mens; Sri Aurobindo zegt, dat “in
deze pogingen religies’ grootste nut ligt als een bemiddelaar tussen de geest
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en de natuur”.80 We zullen heden ten dage de manier ontdekken, waarop en
de condities, waaronder er een ontwaken is van een rudimentair spiritueel
bewustzijn in de mens.
Terwijl hij gefrustreerd is op verscheidene manieren door de
tegenwerkende krachten van de Natuur, waarover hij geen controle heeft,
wanneer de mens de impotentie en beperkingen begint te realiseren van de
menselijke wil, dan begint een vaag besef van een of ander onzichtbaar
vermogen, dat werkt achter het fysieke universum werkt, over hem te dagen,
--- een Vermogen, dat machtiger is als hijzelf, machtiger dan iets, dat hij kent,
misschien de bron en schepper van deze wereld. Van enige andere intuïties,
die zijn denkvermogen ontving als een resultaat van constant contact met de
Natuur, werd hij vagelijk gewaar van een of ander Suprafysiek Wezen, dat
besloten is achter de wereld van namen en vormen en voelde een hunkering
om in een of ander contact met Hem te komen, Hem gunstig te stemmen of
Zijn hulp te zoeken in de diverse verdrukkingen van het leven. Aldus weefde
de mens de eerste vormen van religie door de glimpen van de Waarheid te
systematiseren en de materialen, die door hem ontvangen zijn in intuïties.
Vervolgend probeerde de mens deze kennis te benutten, hoe rudimentair
ook, van het Suprafysieke bestaan, en zijn inspanningen in die richting
creëerden vroege vormen van occultisme. Vanuit juist de natuur van het
proces was de vroegste vorm van de menselijke religie “een amalgaam van
primitieve intuïties, occult ritueel, religio-sociale ethiek, mystieke kennis of
ervaringen, die gesymboliseerd zijn in de mythe”;81 het was erg ruw en
onstichtelijk in het begin, maar het verwierf geleidelijk steeds grotere diepte en
groter belang in zekere centra van cultuur. Na de eerste formaties van de
religies met haar vertrouwen op primitieve intuïties, occulte rituelen, mystieke
ervaringen, enzovoort, schommelde het menselijke denkvermogen steeds
meer naar intellectualisme, omdat er een steeds grotere mentale en
levensontwikkeling was. Terwijl de Natuur haar geheime vermogens en
processen onthult aan het onderzoekende intellect, begint de mens steeds
minder te vertrouwen op ruwe magie en occultisme of op enig ander geloof in
de aanwezigheid en invloed van verborgen Goden en alles, dat
ondoorgrondelijk leek, werd gepoogd verklaard te worden door het
mechanische proces van de Natuur. Terwijl het menselijke denkvermogen
steeds meer begint te vertrouwen op intellectualiteit, wordt alle occulte en
mystieke substantie weggesneden uit religie en alles, dat toegestaan werd te
blijven, was een of andere formele beoefening en ethiek; vertrouwen werd
geplaatst op moreel gedrag en zelfs het element van spirituele ervaring werd
genegeerd: “Een complete ontkenning van religie, occultisme en alles, dat
suprafysiek is, is de laatste uitkomst van dit stadium.” Ondanks dit alles blijft de
evolutionaire Natuur in het denkvermogen van sommigen de aandrang tot een
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innerlijke zelf-ontdekking, een ontwaken naar de waarheid van het innerlijke
wezen. Nadat de tendens van intellectualisme haar hoogste piek bereikte,
werd gevonden, dat het intellect weinig of niets meer kan verklaren dan de
uiterlijke werking van de fenomenale wereld, het heeft geen toegang tot de
stomme mysteries van scheppende beweging. Dit gevoel bracht weer een
schommeling teweeg in de tegengestelde richting en in onze tijden nemen we
ook een groeiende zoektocht waar naar de diepere waarheden van dingen,
een herontwaken naar een of ander “besef van de waarheid en het vermogen
van de geest”.
Religie, die begon met ietwat ruwe en obscure formaties had de sterkte om
de afslachting van het intellectualisme te overleven. Het zal vooralsnog de
opwaartse curve moeten volgen van het menselijke denkvermogen en haar
belangrijkste functie uitvoeren van de leidende mens naar zijn God en de
ontwaking helpen van zijn spirituele bewustzijn.
Laten we nu de stadia zien, waar de religie doorheen gegaan is gedurende
de koers van haar natuurlijk evolutie. In het eerste stadium was het niet meer
dan een massa bijgelovige symbolen, mythen, en andere vormen en
ceremonieën, die culmineerden in een soort Natuuraanbidding; er was niets
van spiritualiteit in hen. Dit was zo, omdat primitieve mensen gewoonlijk in een
klein gebied leefden van zijn levenswezen, hoofdzakelijk bezorgd, als niet
helemaal, met vitale verlangens en activiteiten en daarom zou religiositeit in dit
eerste stadium een naar beneden roepen zijn van die vermogens, die die
elementale wezens plezierden of verzoenden, die aan een glad vitaal en fysiek
bestaan bijdroegen of het verzekerden. Er werden vooralsnog geen
geëxalteerde ideeën geboren in de onwetendheid van het primitieve
denkvermogen. Maar dit was alleen een begin en dit stadium werd gevolgd
door geavanceerdere types van religie met steeds geëxalteerdere opvattingen.
“De
aanbidding
van
goddelijke
vermogens,
opoffering,
een
oppervlaktevroomheid en sociale ethiek zijn de hoofdfactoren” van de
geavanceerde types van de religie, maar zelfs toen was er zelfs geen
spirituele filosofie ontwikkeld.
Het is altijd de mysticus of de occultist, die de schepper is van een religie,
want de Natuur openbaart haar geheimen eerst aan enkelen; het individuele
ego ontvangt altijd de intuïties en later laat hij mensen doordringen van de
Waarheid, die door hem ontvangen is en trekt de rest van de mensheid achter
hem. Sri Aurobindo zegt “op een punt of enkele punten wordt het vuur
ontstoken en verspreid van hart tot hart, van altaar tot altaar”.82 De waarheden,
die zo ontvangen werden door de individuen in spirituele ervaringen, in
momenten van inspiratie, werden door hen gewoonlijk behouden in cryptische
formules en vervolgens doorgegeven aan alleen enkelen van hun leerlingen of
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ingewijden. Deze cryptische formules werden gepreserveerd in symbolen, die
de essentie werden van de religie onder de vroege mensheid.
Vervolgens verscheen het tweede stadium van de natuurlijke evolutie van
de religie, waar een inspanning was om de spirituele ervaring en kennis
beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats dat haar ervaring beperkt werd
tot de enkelen, voor wij zij oorspronkelijk geopenbaard werden. Bovendien
was er nu een tendens om het spirituele element de essentie van religie te
maken. Men zou de twee methoden opmerken, die toegepast worden door de
Natuur voor de spirituele evolutie, de esoterische en exoterische, die anders
bekend zijn als de weg van de mysticus en de weg van de religieuze mens. De
esoterische methode is het principe van intense evolutie in een kleine cirkel of
ruimte, dat wil zeggen, de openbaring van de spirituele waarheden eerst voor
enkele mystici; dan is er de exoterische methode, waarbij de waarheden, die
geopenbaard zijn aan enkelen, steeds meer gegeneraliseerd worden en
beschikbaar gemaakt voor de massa, met andere woorden, een uitbreiding en
een verspreiding van de waarheden, die oorspronkelijk aan enkelen
geopenbaard werden. Met een zicht op deze uitbreiding moet aan de spirituele
waarheid enige intellectuele vormen gegeven worden om het begrijpelijk te
maken voor de massa’s en om enige emotionele vormen van aanbidding voor
te schrijven of enige eenvoudige rituelen met een zicht om het eenvoudig
aanvaardbaar te maken voor allen en allerlei. Gedurende de loop van deze
transformatie verloren de spirituele waarheden, die oorspronkelijk het bezit
waren van enkele mystici, in zuiverheid, hoogte en intensiteit; de lagere
mentale, vitale en fysieke natuur van de mens introduceerde ongetwijfeld veel
schijn en onechte substantie in de zuiverheid van de Waarheid en het belang
van de geloofsovertuigingen en rituelen en vormen van aanbidding, en de
spirituele kennis werd vervormd in rigide dogma’s en een dode massa van cult
en ceremonie en ritueel, die in loop van de tijd niets anders kon dan het
spirituele element volledig afwrijven van het lichaam van religie; “maar dit
risico moest genomen worden”, zegt Sri Aurobindo “want de expansieve
beweging was een inherente noodzaak van de spirituele aandrang in de
evolutionaire natuur”83 Er was nooit bedoeld, dat de Waarheden, die
geopenbaard waren aan enkelen, beperkt zouden blijven in een kleine cirkel,
integendeel, het moest zich verspreiden en in de loop van de tijd steeds meer
gegeneraliseerd worden in de mens.
Op de voorgenoemde manier kwam religie steeds meer af te hangen van
geloofsovertuiging en ritueel voor enig spiritueel resultaat. Bovendien waren er
enige occulte elementen in de rituelen, die het Onzichtbare probeerden te
ontdekken en ermee in contact te komen. Terwijl religie dit stadium van
ontwikkeling bereikte, verscheen er verschil van vooruitzicht, dat uiteindelijk
twee verschillende tendensen voortbracht in religieus najagen: er was een
tendens om de veelzijdigheid te behouden, die aantrekkelijk was voor de hele
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natuur van de mens, en er ontwikkelde zich een andere tendens naar
excessief rationalisme, dat alle occulte substantie wegsnijdt in de religie.
Volledig vertrouwen werd gesteld in het oppervlaktedenkvermogen en intellect
als de basis van alle spirituele kennis en inspanningen. Niets, dat faalde om de
test en het nauwkeurige onderzoek te passeren, werd geaccepteerd als de
waarheid en het intellect kwam door en door bijna alles te ontkennen in de
religie; het ontkende alle spirituele ervaringen en waarden en alles, dat occult
was in de religie; op deze manier werd het intellect het enige overlevende
vermogen en de gids van mensen’s inspanningen voor zijn verheffing uit
onwetendheid en beperkingen. Deze tendensen namen verschillende
wendingen in verschillende landen. In India was er een tendens om de
oorspronkelijke plasticiteit van de religie te behouden; religie beperkte zichzelf
niet tot alleen een geloofsovertuiging of dogma, het stond integendeel alle
elementen toe, die geleidelijk opgroeiden gedurende de loop van de natuurlijk
evolutie van de religie en het sneed er geen enkel deel vanaf. India liet iedere
soort spirituele filosofie toe en volgde de koers van iedere soort discipline.
Zoals de evoluerende Natuur stond India alle ontwikkelingen, alle
geloofsovertuigingen, alle formules, en sektarische culten toe en volgde iedere
avenue, die zou kunnen leiden naar mensen’s ultieme doel. Zelfs aan de
meest primitieve vormen van religie werd toegestaan om te overleven, nadat
aan hen enige diepere betekenis en waarde gegeven was. Het resultaat van
deze katholiciteit en plasticiteit, “die alle geloofsovertuigingen en vormen
toeliet, maar er boven uitging”, lag voor de hand. Het hielp een veelzijdige
religieuze evolutie en vermeed de botsing, die in Westerse landen gebeurde,
die probeerden om bindingen op te leggen aan de natuurlijke evolutie van
religie. Bovendien gaf het iedereen zijn eigen wending van spirituele ervaring
en gelegenheid om een methode te volgen, die paste bij zijn natuur. Het
gewone individu eist van zijn religie niet meer dan een ingang naar spirituele
ervaringen, of een of andere gemeenschap met God en zoekt een verzekering
van een gelukkiger bovenaards bestaan; hij kan bevrediging van deze eisen
hebben van sektarische culten of zelfs van enige nauwere geloofsovertuigingen. Religie heeft ook een belangrijke functie, namelijk, de spirituele
evolutie helpen in de mens door hem in een spiritueel wezen te veranderen.
De zoeker van de spirituele realisatie kan de nodige inspiratie betrekken en
substantiële hulp krijgen om zijn ideaal te bereiken van iedere of meer van de
immense variëteit van culten, die opgegroeid zijn in de loop van de natuurlijke
evolutie van de religie en toegestaan werden te overleven. Ondanks alle
dwalingen en tekortkomingen, die toegekend worden aan religie, ondanks alle
excessen, die begaan zijn in haar naam gedurende haar veelbewogen historie,
bestaat de grootste contributie van religie uit het verlichten van het pad van de
onwetende mensheid naar haar spirituele verlossing: “het omhooghouden van
dit groeiende licht van begeleiding op onze weg door de denkvermogen’s
onwetendheid naar het Geest’s volledige bewustzijn en zelfkennis.”84
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Vervolgens is occultisme een andere methode, die de Natuur gebruikt
heeft met een zicht om het innerlijke wezen te openen. Occultisme is
mensen’s inspanning om de geheime waarheden te ontdekken en de
potenties van de natuur en hen zoveel mogelijk toe te passen naar de
bevrijding van onze fysieke-vitale-mentale formatie uit haar huidige
beperkingen. Occultisme bevat ook mensen’s inspanningen om een
communicatie tot stand te brengen met hogere vlakken van bestaan, fysiek,
vitaal en mentaal met een zicht om zoveel als mogelijk kennis van de
suprafysieke werelden te verwerven en die kennis te gebruiken om zichzelf
meester te maken van de vermogens en krachten van de Natuur, in plaats van
hun hulpeloze slachtoffer te blijven, zoals heden ten dage. Occultisme streeft
ook de geheimen te kennen van fysieke objecten en dingen en
georganiseerde inspanning in deze richting hebben geresulteerd in astronomie,
chemie en andere verwante wetenschappen. Occultisme betekent
hoofdzakelijk de materiele limiet overgaan en het kan daarom als de
“wetenschap van het bovennatuurlijke” genaamd worden. Er wordt van ons
denkvermogen en leven gezegd, dat zij verstoorde reflecties zijn van hogere
goddelijke principes en als zodanig hebben zij grote vermogens en
mogelijkheden als potentie in hen; occultisme is ook een inspanning om deze
potenties van het denkvermogen en het leven naar buiten te brengen in het
volle spel en daarbij de controle vergroten van het denkvermogen over de
denkvermogens, levens en lichamen van onszelf en van anderen; zij kunnen
zelfs toegepast worden om de bewegingen te controleren van de kosmische
krachten, waarvan het normale menselijke denkvermogen volledig onwetend
is; hypnose, bijvoorbeeld, getuigt van de ontdekking, ofschoon op een erg
nauwe manier, van occulte vermogens, die de mens in staat stellen om het
denkvermogen, leven en lichaam van anderen te controleren. Bovendien zijn
we voortdurend onderhavig aan golven van suggesties en impulsen van
anderen, alsook aan de golven van Universele energie, die allerlei soorten
effecten produceert in ons zonder onze kennis en zonder dat we in staat zijn
om hen te vermijden; vandaar zijn er pogingen geweest om de bron en natuur
uit te vinden van de onzichtbare krachten, hen te beheersen, wanneer mogelijk,
en onszelf te beschermen tegen hun impact, --- dit is een ander belangrijk
gebied van occultisme.
Occultisme week terug naar de achtergrond en het werd uiteindelijk
genegeerd in het Westen, terwijl het wetenschappelijke materialisme zich
geleidelijk ontwikkelde en de Materie kwam te beschouwen als de enkele
werkelijkheid. Het fysieke is alleen werkelijk volgens dit inzicht en het
Denkvermogen en het Leven zijn de enige activiteiten van de Materie. Het
spirituele element wordt ook genegeerd. De Wetenschap probeert alles te
verklaren, dat ontstaan is op alleen de basis van de materiele energie, die het
beschouwt als de sleutel tot de betekenis en het belang van alles, dat we zien
in deze wereld om ons heen. Op deze manier werd occultisme in het Westen
gemakkelijk naar de achtergrond gedrongen. In feite ontwikkelde occultisme
zich niet als een goed georganiseerd systeem in het Westen of verwierf een
filosofische basis voor haar groei. Het week af naar magie met alle defecten
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van een system, dat gebaseerd is op onwetendheid of op extreem magere
kennis. In Egypte en in het Oosten bereikte occultisme echter veel grotere
hoogten als een resultaat van een veelomvattendere inspanning; het is nog
volledig behouden in de Tantra’s; hier is het een goed ontwikkeld systeem van
spirituele discipline en zelfrealisatie en het is de bron van alle occulte
elementen van religie.
Occultisme is geen magie, zegt Sri Aurobindo, noch is het een bijgeloof,
zoals populair geloofd wordt. In de wetenschap is de ontdekking van de latente
krachten van de fysieke Natuur en hun toepassing op de menselijke behoeften
en constructies erg effectief geweest; deze krachten worden zelfs misbruikt of
onhandig gebruikt, niet noodzakelijk ten bate van, maar ook voor de destructie
van menselijke levens door mensen, die mentaal en moreel ongeschikt zijn om
met dergelijke grote en gevaarlijke vermogens om te gaan. Nu dat de mensen
het geloof ontgroeid zijn in de enkele werkelijkheid van de Materie, is er een
zwaai geweest in de andere richting en onderzoeken naar de ontdekking van
verborgen vermogens en geheimen van het Denkvermogen en het Leven en
een studie van supernormale of abnormale fenomenen als deel van het
occultisme zijn al in voortgang in zekere scholen van denken. “Occulte
wetenschap is essentieel de wetenschap van het subliminale”,85 haar queeste
is om uit te vinden, wat er ook achter de oppervlakte is, ofwel van het
Denkvermogen of van de fenomenale wereld; het probeert de verborgen
vermogens te ontdekken en potenties van het Denkvermogen en het Leven en
de Wereldnatuur en om de krachten te ontrafelen van de besloten Geest als
deel van de zelfkennis en om de juiste dynamiek te maken van die kennis.
Gedurende de loop van de evolutie van de Geest zou het intellect ook verlicht
moeten worden. Spirituele realisatie en ervaringen, directe intuïtieve kennis,
directe visie en ziel-perceptie zijn zonder twijfel de juiste middelen van de
spirituele evolutie; desalniettemin moet ons denkvermogen geholpen worden
om de natuur te begrijpen van ons doel of queeste en de principes en
methoden om het te benaderen; er zou een of ander mentaal beeld of formatie
moeten zijn van niet alleen de natuur van de Supramentale Spirituele
Werkelijkheid, maar ook van haar relatie met het individu en de kosmos. Het
intellect is zonder twijfel niet in staat om ons in contact te brengen met de
concrete spirituele Werkelijkheid, maar het kan zeker aan het denkvermogen
de natuur verklaren van haar ultieme queeste en daarbij helpen bij het
denkvermogen’s directe zoeken. Naast een intellectuele verklaring naar het
denkvermogen van de algemene spirituele waarheid over het Absolute, zoals
het vis-à-vis staat met haar relativiteiten en de wereld van namen en vormen,
probeert het intellect een kritische controle uit te oefenen over verscheidene
spirituele ervaringen, extatisch of op een andere manier en de basis uit te
vinden van de waarheid, wanneer er een is, waarop deze ervaringen
gefundeerd zijn; wanneer het intellect faalt om een dergelijke basis uit te
vinden van de Waarheid voor dergelijke ervaringen, zou het hen kunnen
beschouwen als dingen zonder enige spirituele waarden en niets anders dan
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het resultaat van “een aberratie van het verbeeldende vitale denkvermogen,
de emoties, de zenuwen of de zintuigen”.86 Ook in het occultisme is de taak
van het intellect en de rede om zoveel als mogelijk de waarheid uit te vinden
en de betekenis van de krachten, die hier in het spel zijn; “want de actie van
het intellect is voornamelijk de functie van het begrip, maar secundair kritisch
en uiteindelijk organiserend, controlerend en formatief”.87 De bevrediging van
zijn behoefte of eis van het denkvermogen en de uitoefening van deze
drievoudige functie van het intellect zou alleen mogelijk zijn door filosofie, nee,
een spirituele filosofie, waar de geest het onderwerp van onderzoek is.
In het Oosten ontwikkelden dergelijke systemen, als voorgenoemd, in
goede aantallen; enige aanzienlijke spirituele inspanning had een spirituele
filosofie om het te ondersteunen, het te rechtvaardigen voor het kritische
intellect. Dergelijke filosofieën hadden eerst een intuïtieve visie en intuïtieve
uitdrukking, zoals bijvoorbeeld de Upanishads. Daarna werd het intellectuele
element steeds prominenter en later kwam de rol van filosofieën in het Oosten
een intellectuele verklaring te worden of een rechtvaardiging van de
waarheden van de innerlijke realisatie. In het Westen, echter, was de
benadering erg verschillend en behoudens enkele systemen van het oude
Griekenland, werd filosofie volledig afgesneden van het leven, daar was het
zuiver intellectuele verklaringen van mensen en dingen. In het Westen is
filosofie nooit een basis of ondersteuning geweest voor religie of “een
noodzakelijke toevoegsel aan iedere aanzienlijke schakering van spirituele
ervaring en inspanning”, zoals in het Oosten. Het is waar, dat intellectuele
controle van spirituele ervaringen niet altijd behulpzaam is, het kan zelfs een
versperring zijn, want de werkelijke controle zou een innerlijke gids moeten zijn;
maar het intellect kan niet genegeerd worden, er zou een brug moeten zijn
tussen het intellect en de Geest. Bovendien zou het intellect geoefend en
voldoende ontwikkeld moeten worden, want zonder het licht van een
ontwikkelde en spirituele intelligentie zou de innerlijke begeleiding grillig zijn en
spirituele elementen missen. Vandaar dat Sri Aurobindo zegt, “voor de
transformatie van de Onwetendheid in de integrale kennis is de groei in ons
van een spirituele intelligentie, die klaar is om een hoger licht te ontvangen en
het te kanaliseren voor alle delen van onze natuur, een tussenliggende
noodzaak van groot belang”.88
De voorgenoemde drie benaderingen, echter, namelijk, religie, occultisme,
en spirituele filosofie, kunnen op zichzelf de mentale mens niet transformeren
in een spiritueel wezen, wat de ultieme intentie is van de evolutionaire Natuur.
Er is reeds eerder verklaard, dat de trend van de evolutionaire beweging naar
een geleidelijke verschijning is van de Geest vanuit zijn zelfopgelegde sluier
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van het denkvermogen, leven en lichaam in ieder menselijk wezen. Alleen een
innerlijke realisatie en spirituele ervaringen kunnen een geleidelijke
verandering teweegbrengen van het menselijke bewustzijn en de bevrijding
helpen van de Geest van zijn zelfopgelegde binding van het lichaam, leven en
denkvermogen; de voorgenoemde drie benaderingen hebben waarde in de
mate, dat zij de deur openen naar spirituele ervaringen en daarbij de
verschijning helpen van het spirituele wezen. Religie met haar regels van
morele discipline en mystiek heeft goede en deugdzame mensen
geproduceerd, de mensen van wijsheid en vroomheid, maar niet de spirituele
mens; spirituele ervaringen door het hart en het denkvermogen kunnen alleen
de spirituele wijze en de mysticus, de profeet en de Rishi produceren.
Laten we onszelf nogmaals eraan herinneren, dat “spiritualiteit in haar
essentie een ontwaken is naar de innerlijke werkelijkheid van ons wezen”, dat
wil zeggen, direct gewaar worden van een geest, zelf of Psychisch wezen
vanbinnen, om er in directe bewuste relatie mee te zijn en om Dat het innerlijke
Licht en de gids te maken van onze leven’s reis, in plaats van het ego, zoals
heden ten dage. Laat ons nu de stadia markeren van deze spirituele
verschijning in de mentale mens. In het initiële stadium creëert de spirituele
aandrang een soort religiositeit in een mens, die zijn leven en zijn activiteiten
beïnvloedt; geleidelijk komt er een gewaarzijn van een innerlijke begeleiding
en controle, een controle, die groter is dan die van het denkvermogen; hij krijgt
intuïties en verheffende verlichtingen, die in al zijn activiteiten doordringen en
pogen zijn hele leven en Natuur te besturen; aldus begint de eerste spirituele
formatie van het wezen, aldus ontwikkelt de spirituele aandrang en de profeet
en de dienaar van God, die leeft in het spirituele denkvermogen en wiens visie
niet langer bestuurd wordt door het intellect, maar door een groter goddelijk
licht van de Geest. Het Psychische wezen is ontwaakt in hem en het
controleert de fysieke en vitale delen van zijn wezen. De laatste verschijning is
de mens, die niet alleen zijn ziel ontdekt heeft en het goddelijke gerealiseerd in
zichzelf, maar die overgegaan is in het kosmische bewustzijn en de eenheid
gerealiseerd heeft van zijn zelf met het zelf van de kosmos en binnengegaan is
in de vereniging met het Eeuwige. Door de waarheid van zichzelf te realiseren,
realiseert het psychische wezen de waarheid van de kosmos en die van de
transcendentie, die de basis is en de ondersteuning van het individu en de
kosmos. Dit is dan de hoogte, die bereikt wordt door de mens gedurende de
loop van de evolutionaire beweging, tot nu toe, die de spirituele mens
produceert in het menselijke mentale wezen.
We zullen nu ingaan op de inzichten van enkele scholen van denken, die
de waarde betwijfelen van de spirituele verwervingen van de mens. In de
reactie naar rationalistisch materialisme, religie en spiritualiteit werden religie
en spiritualiteit afgedaan als overbodig en ouderwets en zij werden opzijgezet;
de spirituele realisatie werd in diskrediet gebracht als hoofdzakelijk een
schaduwachtige mystiek en de mysticus werd gekarakteriseerd als een mens,
die zwerft in het land van de schaduwen en zich uiteindelijk verloren vindt.
Naast de voorgenoemde attitude van de extreme materialisten zijn er andere
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inzichten, die het nut betwijfelen van de spirituele tendens in de mens. De
spirituele inspanningen in de mens, zeggen zij, zijn niet in staat geweest om de
problemen van het leven op te lossen of enige verlichting te geven aan de
aangedane mensheid; de ascetische of de religieuze visionair onthecht
zichzelf volledig van het leven en haar problemen en draagt niets bij in de
richting van de verbetering van het menselijke lijden. Hoe helpen zij dan de
mensheid? Veel beter, zeggen zij, de inspanningen van de praktische mens
van intellect, die niet weinig bijdraagt aan de maatregelen om de hoog
benodigde ontspanning te geven aan de geslagen mensheid.
De waarde van spiritualiteit zou niet beoordeeld moeten worden door haar
succes of mislukking bij het oplossen van menselijke problemen door externe
middelen, juist zoals de speciale wetenschappen proberen te doen, de laatste
zijn hoofdzakelijk palliatieven en hebben geen blijvende waarde. Spiritualiteit
biedt aan de andere kant een permanente oplossing door transformatie van de
menselijke natuur en het menselijke bewustzijn en verwijderen daarbij juist de
wortel van alle moeilijkheden gedurende alle te komen tijd; noch is het een feit,
dat de spirituele mens zich volledig terugtrekt van het leven van de mensheid;
hij is integendeel een waardevolle begeleider van oude Rishis en heiligen, die
de mensheid ondersteund heeft door de eeuwen. Het feit, dat er nog geen
levenstransformatie geweest is, toont niet de futiliteit aan van spirituele
inspanningen, het is eerder het gevolg van de algemene tegenzin van de
mens om bij het spirituele ideaal te blijven of te streven naar een innerlijke
verandering. Van spiritualiteit wordt niet verwacht, dat het niet-spirituele
mechanische remedies aanbiedt voor de genezing van menselijke
kwaadheden; de beste inspanningen van de mens in deze richting hebben
gefaald om substantiële resultaten te bereiken en hij gaat door om hetzelfde
onwetende wezen te zijn, naar beneden gescheurd door fysieke verlangens en
tendensen. Zelfs heden ten dage struikelt de mens in het partiele licht van zijn
mentale kennis, onwetend over zijn eigen zelf, onwetend over de onzichtbare
vermogens, die hem in alle richtingen drijven. Door te ontwaken tot de
waarheid van zijn eigen wezen, door de ontdekking van het spirituele wezen in
zichzelf, zal de mens in staat zijn om zichzelf te bevrijden van de aantrekking
van vitale verlangens en passies en de binding van alle andere ongoddelijke
krachten. De taak van de Spirituele mens is om deze spirituele verandering in
de mens te helpen, om het mentale wezen te leiden van zijn oppervlakkige
bewustzijn naar de diepere spirituele realisatie en “tot dat gedaan is, kan een
uitwendige hulp bieden en verlichten, maar er is niets of erg weinig meer
mogelijk”, zegt Sri Aurobindo.89
Het is waar, dat de spirituele verandering tot dusver alleen succesvol
geweest in het individu en niet in de massa, maar de spirituele evolutie gaat
nog steeds door en het is de taak van de evolutionaire Natuur om geleidelijk
een transformatie tot stand te brengen van de menselijke natuur en zij wordt
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nu hoofdzakelijk in beslag genomen door een poging om een basis te
ontwikkelen van spiritueel bewustzijn en spirituele kennis. Spiritualiteit helpt de
mens om direct bewust te worden van zijn innerlijke wezen, om in direct
contact te komen met suprafysieke waarheden en gebeurtenissen, het helpt
de mens ook om zijn uiterlijke wezen en natuur te verbeteren door deze
invloed van spiritueel ontwaken erop te laten rusten. Zolang als we afhangen
van ons denkvermogen als het instrument voor het vergroten van ons
bewustzijn, is er geen transformatie van het leven mogelijk. De spirituele mens
blijft tevreden met dergelijke spirituele ervaringen en spirituele aanraking als
hij krijgt in dit leven, terwijl hij vooruitkijkt naar een grotere vervulling hierna.
Om een totale transformatie te bewerkstelligen van de onwetende menselijke
natuur is een krachtiger instrument dan het denkvermogen nodig.
Er is een ander bezwaar geweest tegen de methode van de mysticus en
ook tegen de waarheid, die hij ontdekt, dat het subjectief en niet verifieerbaar
is. Maar dit bezwaar heeft geen substantie, want de mysticus zoekt de
allerhoogste waarheid van dingen en hij moet zijn blik naar binnen richten en
niet naar buiten om het te vinden. Hoe kan een dergelijke waarheid uitwendig
verifieerbaar zijn? Het kan alleen gevonden worden in een direct visioen of
direct contact van het bewustzijn met de Waarheid zelf en niet door de
indirecte instrumentatie van de zintuigen. Er is ook betoogd, dat de methode
van de mysticus geen enkele waarheid vindt, die acceptabel is en algemeen
voor allen, er zijn verscheidene verschillen en zelfs tegenstellingen tussen de
ervaring van de ene en die van een andere; hoe kan dan een dergelijke kennis
een waarheid zijn voor allen? Zou het op zijn best een subjectieve mentale
formatie kunnen zijn? Dergelijke bezwaren worden afgevlakt in onwetendheid
van het feit, dat de queeste van de mysticus en de spirituele zoeker een
waarheid is van het Oneindige, dat een oneindige variëteit van aspecten heeft;
de benadering van de mysticus kan door een veelzijdige doorgang zijn,
vandaar dat de spirituele ervaringen van de ene erg verschillend kan zijn van
die van een andere; deze veelzijdige benadering van ene Waarheid is de
karakteristiek van de benadering van de menselijke ziel naar de Allerhoogste
Werkelijkheid gedurende de koers van de spirituele evolutie van de mens.
De fundamentele waarheid van alle spirituele ervaringen is zonder twijfel
een, maar er zijn verscheidene wegen, waarin de waarheid ervaren of
uitgedrukt zou kunnen worden; deze variatie van de uitdrukking van de
spirituele waarheid hangt in zekere mate af van de geestesgesteldheid van de
zoeker; de aanwezigheid van mentale en vitale elementen in de zoekers ligt
aan de wortel van de verschillende affirmaties van de Ene Waarheid in
verschillende individuen, zij creëren zelfs tegenstellingen, die de zoekers
verdelen in verschillende groepen. Deze variatie is noodzakelijk voor de vrije
groei van het spirituele bewustzijn in de mens. Gedurende de loop van de
evolutie van het spirituele wezen kunnen er dan niet anders dan variaties zijn
in de uitdrukking van de spirituele waarheid om meer dan een reden: de
variatie kan niet alleen het gevolg zijn van het temperament en de ontwikkeling
van de zoeker, het kan ook het gevolg zijn van het feit, dat de Eenheid, die
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fundamenteel is, Zichzelf kan uitdrukken op verscheidene manieren, want
“Een diversiteit in eenheid is de wet van de manifestatie”, zegt de Meester.
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HOOFDSTUK XXV
DE DRIEVOUDIGE TRANSFORMATIE
WANNEER het ultieme doel van de evolutionaire beweging het ontwaken

is van de mens naar de werkelijkheid van zijn eigen wezen en van het
Allerhoogste wezen en hem uiteindelijk bevrijden van de binding van de
Natuur, niet in deze wereld, maar door een vertrek naar een hogere staat van
zijn ergens anders, dan is er verder niets te bereiken. Iedere ziel zou zijn eigen
pad kunnen kiezen in overeenstemming met zijn capaciteit en zijn uitgang
nemen uit dit inferieure wereldse bestaan. Maar Sri Aurobindo zegt, dat er een
verdere intentie lijkt te zijn van de evolutionaire beweging, namelijk een
radicale transformatie van de Natuur. Het evolutionaire Vermogen heeft tot
dusver enkele individuen geholpen om hun zielen te ontdekken, direct gewaar
te worden van zichzelf als eeuwige wezens en hen in vereniging te brengen
met de Werkelijkheid achter de wereldse verschijningen. Als een resultaat van
spirituele ervaringen is er ongetwijfeld een of andere verandering geweest in
de natuur van de zoekers, maar dat is geen volledige of integrale transformatie
geweest, die alleen een nieuw principe tot stand zal brengen, namelijk, het
Supramentale principe op deze aarde.
Het Spirituele wezen is ontwikkeld, maar het Supramentale wezen moet
zich nog ontwikkelen na een radicale transformatie van de menselijke natuur.
Het Supramentale moet de normale natuur worden van een hoger type
wezens. Laten we proberen om dit punt te verhelderen: Voor de komst van de
mens op deze aarde was het vitale de normale natuur van de dieren van de
lagere wereld; daarna kwam een nieuw type van wezens, de mens genoemd,
in wie het denkvermogen met zijn vermogen van rationele onderscheiding de
normale natuur werd; het volgende of ultieme stadium van de evolutionaire
beweging zal een nieuw type wezens produceren, het Supramentale, waarin
het Supramentale de normale natuur zal zijn, zoals het denkvermogen de
normale natuur in de mens is. Deze voltrekking kan tot stand gebracht worden
door een drievoudige transformatie van de huidige menselijke natuur, namelijk,
de Psychische transformatie, de Spirituele transformatie en tenslotte de
Supramentale transformatie, die tot stand gebracht moeten worden door een
opstijging naar het Supramentale en het naar beneden brengen van het
Supramentale bewustzijn in ons totale wezen en natuur met een zicht op zijn
integrale transformatie.
De Chaitya Purusha of het Psychische Wezen is het werkelijke centrum
van onze individualisatie en het is er om de natuurlijke evolutie te
ondersteunen, dat wil zeggen, hoofdzakelijk de ontwikkeling van het lichaam,
het leven en het denkvermogen. Er is eerder meer dan eens verklaard, dat ons
uiterlijke wezen of oppervlaktebewustzijn met een predominant besef van ‘Ik’
heid en ‘Mij’ heid alleen een klein deel is van ons totale wezen. Achter de
oppervlakte zijn er de occulte delen van ons wezen, die samengesteld zijn uit
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het subliminale of Innerlijke wezen en het Psychische of het meest Innerlijke
wezen; over deze occulte delen presideert de Jivatman of het Centrale Wezen,
waarvan het Psychische Wezen in ons een projectie is. Dit zijn bij benadering
de occulte delen van ons wezen, maar gewoonlijk zijn we niet gewaar van hun
bestaan, noch hebben we enige relatie met het Psychische wezen zelf. De
Psychische entiteit of ziel is een spirituele substantie, helder en altijd zuiver en
het gebruikt ons lichaam, leven en denkvermogen als zijn instrumenten. Sri
Aurobindo zegt, dat “het een altijd zuivere vlam van de goddelijkheid in dingen
is”.90 We zijn echter niet gewaar van de aanwezigheid in ons van “Het licht in
de verborgen crypte van het hart’s meest innerlijke heiligdom”.91 Terwijl het
diep bewust is van de Waarheid en het Goede en de Schoonheid, zoals
inherent in zijn natuur, zendt het Psychische wezen voortdurend impulsen
naar de oppervlakte voor begeleiding, maar omdat we niet in staat zijn om hun
bron te ontdekken, handelen we niet op hen, noch appreciëren we hun
werkelijke zin en betekenis. We worden vaag gewaar van de wenken, die we
negeren, omdat ze teveel vermengd worden met de mentale substantie,
voordat zij aan de oppervlakte komen. Zolang als het ego doorgaat om de
innerlijke gids te zijn van onze leven’s reis, moeten we vaak van het pad
afdwalen van de waarheid en het goede en de schoonheid, want zij zijn niet de
substantie van zijn ingeboren karakter. Maar de zielspersoonlijkheid gaat van
sterkte naar sterkte, assimileert de essentie van onze mentale, vitale en
fysieke ervaringen met een zicht om te helpen om de evolutie te bevorderen
van de mentale-vitale-fysieke formatie. De ultieme taak van de
zielspersoonlijkheid is om het ego te liquideren en de innerlijke gids te zijn van
de menselijke spirituele inspanningen, ofschoon we in het initiële stadium
alleen het zwakste idee hebben van de zielspersoonlijkheid als iets, dat de
dood overleeft en de oplossing van het lichaam.
Terwijl de evolutionaire beweging steeds verder voortgaat, voelt de mens
de drang om steeds meer naar binnen te kijken en probeert de bron en
betekenis te herkennen en uit te vinden van aanwijzingen, die naar de
oppervlakte komen vanuit zijn occulte delen. Niet ieder menselijk wezen
ontwikkelt noodzakelijk een zielspersoonlijkheid of een Psychisch wezen bij
juist de aanvang, dat wil zeggen, in een nogal wilde en onontwikkelde toestand
van zijn eerste verschijning op deze aarde; hij moet een lange weg gaan,
voordat het geheime Psychische principe in hem een persoonlijkheid
ontwikkelt en het Psychische wezen of zielspersoonlijkheid wordt. Terwijl het
Psychische wezen geleidelijk ontwikkeld wordt, oefent het steeds meer druk
uit op het denkvermogen en het leven, dat buitenwaarts aangegeven wordt
door de toenemende aantrekking naar wat ook, dat waar en goed en mooi is.
De invloed komt van de Goddelijke vonk in ons, die nu ontwikkeld is in een
Persoon om de geleidelijke perfectie te helpen van onze natuur. Maar zoals
we al eerder verklaard hebben, worden de aanwijzingen van ons meest
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Innerlijke wezen of Psychische wezen teveel vermengd met veel, dat mentale
substantie is, samen met vitale verlangens en tendensen en oude fysieke
gewoonten en vormen een mentaal idee van een zeer vermengd karakter.
Nu zullen we in het kort de geleidelijke ontwikkeling nasporen van het
Psychische Wezen in de mens, zijn functie en de condities, die voorafgaan
aan de Psychische transformatie. Laten we, voordat we verdergaan, hier
nogmaals het belang verklaren van zekere termen, die Sri Aurobindo
regelmatig gebruikt, zodat zij geen enkele verwarring zouden kunnen
scheppen in onze denkvermogens: deze termen zijn, de Jivatman, Vonk-ziel of
Psychische essentie en het Psychische wezen; zij zijn zonder twijfel drie
verschillende vormen van dezelfde Werkelijkheid, maar zij zijn verschillende
evenwichten van die Werkelijkheid, de Jivatman wordt op verschillende
manieren genaamd, het Centrale Wezen, het Individuele Zelf, het Individuele
Goddelijke, dit Centrale Wezen of Jivatman presideert over ieder menselijk
wezen gedurende zijn reis door herhaalde geboorten, maar Het is Zelf altijd
ongeboren en daalt niet neer naar de evolutie. Deze Jivatman brengt zijn
vertegenwoordigers naar voren op ieder vlak van bewustzijn van het
menselijke individu en oefent daarbij de nodige controle uit over zijn leven en
bewegingen. Op het subliminale vlak plaatst de Jivatman de Manomaya
Purusha, de Pranamaya Purusha en de Annamaya Purusha om het leven te
controleren op de mentale, vitale en fysieke vlakken. Achter de mentale, vitale
en fysieke Purusha’s plaatst de Jivatman de Chaitya Purusha, ons meest
Innerlijke Wezen, de ware vertegenwoordiger van het Centrale Wezen en het
werkelijke centrum van onze individualisatie. Deze vertegenwoordigers zijn de
projecties van de Jivatman, waardoor Het het leven controleert in de lagere
natuur.
Vervolgens worden de termen vonk-ziel, ziel of de Psychische essentie
gebruikt in de dezelfde zin; zij duiden een ongedifferentieerde Goddelijke
Bewustzijnskracht aan, die nog geen enkele vorm aangenomen heeft of enige
persoonlijkheid ontwikkeld, toch is deze Goddelijke vonk aanwezig in alles, dat
werelds is en in alle levende wezens, van de laagste tot de hoogste, niets kan
er zonder bestaan. Daar het een Goddelijke vonk is of Goddelijke
Bewustzijnskracht, die inherent is in de schepping, is het nodeloos om te
zeggen, dat het oneindige mogelijkheden heeft, die in staat zijn tot oneindige
differentiatie, dat wil zeggen, in staat om elk aantal en iedere variëteit van
vormen te scheppen uit zijn vormloosheid. Het Psychische wezen of de
Zielspersoonlijkheid wordt geleidelijke gevormd door deze ziel of Goddelijke
vonk gedurende de loop van de evolutie. Anders dan de Psychische essentie,
de Psychische entiteit of de ziel, is het Psychische wezen een gevormde
Persoon, --- de Chaitya Purusha --- gestuurd om de mens te begeleiden bij zijn
aardse reis door herhaalde geboorten. Laat ons refereren naar de analogie
van de klei en de pot met een zicht om dit punt verder te verhelderen. Klei is
een ongedifferentieerde toestand van een materiaal, waaruit een pop of pot
gemaakt kan worden door de vindingrijkheid van de pottenbakker; de
ongedifferentieerde homp klei bevat in zichzelf de mogelijkheid van zoveel
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specifieke en goed gedefinieerde vormen of poppen als de pottenbakker ervan
kan maken. Op overeenkomstige wijze is de ziel of de Psychische essentie het
ongedifferentieerde materiaal, waaruit het Psychische wezen of de
zielspersoonlijkheid gevormd is door de inherente goddelijke aandrang, die
erin vervat is. De Psychische essentie blijft erachter en is de ondersteuning en
aandrang voor de groei van het Psychische wezen, dat een onderscheiden
Persoon is.
Ofschoon de mogelijkheid van de groei van Psychische wezens in dieren
niet volledig uitgesloten wordt door Sri Aurobindo, creëert de Psychische
essentie gewoonlijk eerst in de mens een vorm en een persoonlijkheid, het
Psychische wezen, dat voor het eerst in de mens verschijnt als het centrum
van zijn individualiteit en de innerlijke gids naar zijn spirituele verheffing. Maar
juist bij de aanvang blijft het Psychische wezen zwak en onontwikkeld,
onvolmaakt, ofschoon niet onzuiver, en het gaat door een langzame
ontwikkeling. Het Psychische wezen groeit van sterkte naar sterkte, terwijl het
door herhaalde geboorten gaat en de essentie assimileert van de
levenservaring, en gaat zijn invloed steeds meer opleggen aan het
oppervlaktewezen. Het Psychische wezen moet uiteindelijk naar voren komen
en het ego of de Verlangensziel liquideren en de volledige controle opnemen
van het leven en de activiteiten van de zoeker; wanneer deze transformatie
gebeurt in de mens, zal hij niet langer afgedwaald zijn van het juiste pad, want
het Psychische wezen zal hem alleen leiden naar de Waarheid, het Goede en
het Mooie. Maar dit kan alleen gebeuren, “wanneer de mens ontwaakt tot de
kennis van de ziel en de behoefte voelt om het naar voren te brengen en het
de meester te maken van zijn leven en actie, zodat een sneller bewuste
methode van evolutie tussenbeide komt en een psychische transformatie
mogelijk wordt”.92 Nu zijn we niet in een bewuste relatie met ofwel ons
Psychische wezen of het subliminale; de zielspersoonlijkheid oefent door de
Manomaya, Pranamaya en Annamaya Purusha’s, dat wil zeggen, de
subtiel-mentale, de subtiel-vitale en de subtiel-fysieke wezens, die ons
subliminale samenstellen, een constante invloed uit op het uiterlijke wezen
voor zijn verheffing en vrijheid van de binding van de egoïstische
onwetendheid. Ons oppervlakte of uiterlijke wezen is aldus een amalgaam van
allerlei soorten impulsen van vanbinnen en invloeden van vanbuiten en lijkt
een heterogene samenstelling te zijn en geen homogeen geheel.
Op rekenschap van de voorgenoemde heterogene natuur van ons
oppervlaktewezen is er een constant conflict in onze leden en onze rede vindt
het moeilijk om harmonie te brengen of een orde te creëren midden tussen
deze verwarring; vaker dan niet drijven we in de stroom van onze natuur en
handelen in overeenstemming met de aandrang van wat dan ook, dat
bovenaan staat in die tijd, “zelfs onze ogenschijnlijk opzettelijke keuze is meer
van een automatisme dan we kunnen voorstellen”; Sri Aurobindo zegt, dat
essentieel de mens inderdaad een persoon is, maar uitwendig, in zijn uiterlijke
92

Het Goddelijke Leven, Vol. II, part. 2, p. 918

123

wezen, is hij een meervoudige persoonlijkheid, en alleen wanneer de
werkelijke Persoon of zielspersoonlijkheid sterk genoeg wordt om volledige
controle op te leggen aan zijn uiterlijke wezen, is het mogelijk om harmonie te
brengen in de chaos en het conflict van de veelvuldige fysieke en vitale
tendensen en hem te bevrijden van de gewoonlijke motiefkrachten vanuit alle
richtingen.
We hebben eerder verklaard, dat de uitwendige mens een meervoudige
persoonlijkheid is en deze verschillende zelven of personen staan in de weg
van zijn gladde vooruitgang naar zijn doel; er zijn, bijvoorbeeld, de fysieke
Purusha, de vitale Purusha en de mentale Purusha. In het initiële stadium is de
fysieke Purusha predominant in de mens en het onderwerpt al zijn activiteiten
aan de behoeften van zijn lichamelijkheid; een dergelijke mens zou de fysieke
mens genoemd kunnen worden, wiens enkele bezorgdheid de bevrediging is
van de fysieke hunkeringen, behoeften en gewoonten. De fysieke mens heeft
zonder twijfel ook de andere delen in hem, namelijk, de vitale en mentale,
maar zij zijn allemaal opgetuigd voor de behoeften van zijn hoofdbezorgdheid,
namelijk, lichamelijkheid. Maar een mens kan niet tevreden blijven met de
bevrediging van zijn ruwe fysieke verlangens en tendensen, bovendien gaat hij,
door de hardnekkigheid van de subtiel-fysieke Purusha of de Annamaya
Purusha in zijn subliminale delen, die de fysieke delen controleert van zijn
uiterlijke natuur, geleidelijk vooruit naar een hoger niveau van de evolutie. Er is
weer de vitale mens, waarop de vitale delen een volledige heerschappij
hebben en hij onderwerpt al zijn interesses en activiteiten van het leven aan de
bevrediging van zijn vitale verlangens en tendensen, namelijk, zelf-affirmatie,
zelf-vergroting, bevrediging van alle soorten ambities en passies, met een
manie voor dominantie, vermogen, opwinding, avontuur, enzovoort. De vitale
mens tuigt ook de andere delen van zijn wezen op voor de bevrediging van zijn
vitale preoccupatie, voorlopig wordt alles gevoeld als toevallig. De vitale mens
is dynamisch, actiever, maar turbulent en chaotisch, maar hij ontwikkelt
geleidelijk een meer gebalanceerde formatie, wanneer het denkvermogen en
het redenerende intellect zijn gezant worden. Dit is de tweede stap in de
evolutie van de menselijke persoonlijkheid. In het volgende stadium ontwikkelt
de mentale mens, die het bestuur binnen probeert te brengen van de mentale
rede op de willekeurige tendensen van de vitale en fysieke delen. Zijn
hoofdpreoccupatie is mentaal, omdat die van andere respectievelijk fysiek en
vitaal waren. Ofschoon van de mens gezegd wordt, dat hij een mentaal wezen
is, kunnen de fysieke en vitale delen, als zij een beetje sterk zijn, hun
tendensen opleggen aan de mentale heerser met een hardnekkigheid, die
vaak onweerstaanbaar is. Dat is de reden, waarom we nu en dan een mens
vinden, die anders wijs is, intelligent en normaal sober, maar bezwijkt onder de
aantrekking van zijn fysieke en vitale delen. Ondanks zijn vermogen en
wijsheid is het denkvermogen zwak en het wordt vaak voor de gek gehouden
door de vitale en emotionele suggesties en geleid naar verkeerd denken en
verkeerde actie. Aldus controleert en domineert het ene deel van zijn natuur
de andere delen, het leven en het lichaam, die de eerste vermogens zijn, die
vaak de mentale delen dwingen.
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Bij de aanvang staat het Psychische wezen in de mens terug en staat als
een constitutionele heerser zijn ministers toe om voor hem te besturen, terwijl
hij nu en dan een woord van advies toewerpt, die zij zouden kunnen negeren.
Dit gebeurt, zolang als het Psychische wezen, die de ware monarch is van ons
leven en ons wezen, niet volledig ontwikkelt en sterk genoeg wordt om de
natuur te controleren: Door het naar voren komen van deze ware monarch en
zijn opnemen van de heerschappijen van het bestuur kan er een werkelijke
harmonisatie plaatsvinden van ons wezen en ons leven”, zegt Sri Aurobindo.93
Het uiterlijke wezen, dat wil zeggen, ons oppervlaktebewustzijn, staat nog
niet in een bewuste relatie met het Psychische wezen in ons. Terwijl het
Psychische element in ons steeds sterker wordt, laat het ons zich op de
Waarheid, het Goede en het Mooie richten, maar een direct contact van ons
oppervlaktewezen of bewustzijn met de spirituele werkelijkheid binnenin ons is
de conditie, die voorafgaat aan de Psychische wezen’s komst naar voren en
de Meester worden van ons leven en onze natuur. Er zijn drie benaderingen,
waarmee het Psychische wezen dit directe contact verwerft met het
oppervlaktebewustzijn. We hebben al verklaard, dat, terwijl het Psychische
wezen steeds sterker wordt, het steeds meer invloed probeert te brengen op
het oppervlaktebewustzijn, maar de mens is onwetend over de bron en
betekenis van deze impulsen, die van vanbinnen komen, vermengd worden
met veel mentale substantie en falen om het verlangde resultaat te bereiken in
het begin. Later, toen het menselijke wezen stap voor stap ontwikkelde,
keerde zijn denkvermogen steeds meer naar het Psychische wezen; deze
attitude van het denkvermogen is het gevolg van de ziel’s plaatsing van een
Psychische indruk op het intellect en het grotere denkvermogen van inzicht en
intuïtieve intelligentie; het denkvermogen wordt langzamerhand bewust van
een spiritueel element in het wezen, een onpersoonlijke Werkelijkheid,
waarnaar het toegetrokken wordt; er komt geen enkele specifieke concrete
realisatie in dit stadium, het is alleen een soort verheffend mentaal gewaarzijn
van iets, dat spiritueel is, in het wezen. Als een resultaat van deze ervaring
worden het denkvermogen en het leven kalm en rustig en ontwikkelen zich in
een spirituele wijze. Dit is de eerste benadering door het denkende
denkvermogen, maar dit creëert een vergeestelijkt bewustzijn, maar geeft ons
geen integrale transformatie.
De volgende benadering wordt gemaakt door het Psychische wezen door
het hart. Er wordt ons verteld, dat de occulte zetel van het Psychische wezen
juist achter het gebied van het hart is of het hart centrum, en vandaar is deze
benadering, die door de emoties gemaakt wordt, effectiever. Deze benadering
is door adoratie en liefde van het Al-mooie en het Al-zaligvolle en het Al-goede;
in dit stadium ontgroeit het denkvermogen het besef van alleen een
onpersoonlijke spirituele Werkelijkheid en wordt gewaar van een concrete
persoonlijke Werkelijkheid, dat wil zeggen, voelt de aanwezigheid van een
Allerhoogst Persoonlijk Wezen, de Heer, die levendig wordt en die hij adoreert
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en liefheeft met alle intensiteit van zijn emotionele natuur. Hij vervalt in het
gevoel van God-extase en het wordt dan gemakkelijk voor hem om zijn hele
wezen hieraan te onderwerpen, zijn Geliefde, als de devoot, de Bhakta.
Wanneer hij in dit stadium direct gewaar wordt van zijn ziel, probeert hij zijn
natuur te veranderen door zuiverheid en zijn leven en vitale natuur te
verdrinken in de verrukking van zijn intense liefde voor zijn Beminde. Hij
ondergaat een aanzienlijke verandering, krijgt de hoogste innerlijke ervaring
en ontwikkelt zich in een heilige. Maar zelfs dit is niet voldoende voor integrale
transformatie van het denkvermogen en de vitale en de fysieke delen van de
mens; het ego moet volledig vervagen, wanneer het Psychische wezen de
Meester zal worden van zijn wezen en de natuur, de wagenmenner van zijn
strijdwagen van zijn leven.
De voorgenoemde transformatie kan ik in grote mate komen door de totale
toewijding van de Wil in werken, terwijl de aanwijzingen van het ego proberen
te negeren en steeds meer het vermogen van de ego-wil op ons te elimineren
en af te komen van de greep van wereldse verlangens en passies als de
hoofbron van onze acties. Deze toewijding van de Wil, gekoppeld met intense
devotie in het hart, dient om het ego onder het bestuur te brengen van een of
andere hogere wet en zich uiteindelijk uit te wissen. Deze drie benaderingen,
dan, de benadering van het denkvermogen, de benadering van het hart, en de
benadering van de Wil creëren een spirituele conditie van oppervlaktewezen
en stellen het instaat om zichzelf steeds meer te openen, niet alleen voor het
Psychische licht vanbinnen, maar ook voor het Spirituele Zelf of Ishwara, die
overal is, boven, beneden en omgeeft ons aan alle kanten, --- deze toestand
brengt een aanzienlijke verandering in de natuur tot stand.
Om de voorgenoemde verandering van de natuur te completeren moet er
iets anders gedaan worden. Normaal is het centrum van het bewustzijn het
oppervlaktedenkvermogen; terwijl het ego geleidelijk vervaagt en het
Psychische wezen de teugels overneemt van het bestuur van ons leven en de
natuur, moet het centrum van bewustzijn verschuiven van de oppervlakte naar
het innerlijke wezen; de onze is nu een oppervlaktepersoonlijkheid, dit moet de
innerlijke Persoon worden, de Purusha en zijn standplaats innemen in het
centrum van ons innerlijke wezen. Maar het is helemaal niet gemakkelijk om
meer dan een reden: ten eerste is de uiterlijke natuur tegen enig vertrek uit de
gewone bewegingen, en ten tweede is het een lange weg om van het
oppervlakte of uiterlijke bewustzijn over te steken naar de diepere en diepste
delen van ons wezen, waar het Psychische element gesluierd staat van ons
oppervlaktebewustzijn en in dit tussenbeide komende gebied zijn er de
subliminale delen en de andere natuurbewegingen, die de inwaartse beweging
niet helpen, maar hinderen. Ons bewustzijn moet een grotere zuivering
ondergaan en er moet erin het vermogen groeien om zichzelf steeds meer
open te stellen voor de occulte delen in ons alsook voor het kosmische Zelf en
Vermogen, een bewustzijn, dat de nauwe oppervlaktepersoonlijkheid zal
ontgroeien en zijn beperkte licht, wanneer het ervoor mogelijk zal zijn om naar
de diepste delen van ons wezen te gaan en een nieuw bewustzijn te creëren,
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dat schittert met het innerlijke spirituele licht door de diepten te verenigen met
de oppervlakte.
Zoals we eerder verklaard hebben, is er een dubbele muur van
onwetendheid, die het ego of oppervlaktebewustzijn scheidt van onze occulte
delen en ook van de wereld om ons heen. In de voorgaande paragraaf hebben
we in het kort verklaard, wat Sri Aurobindo gezegd heeft over de manier van
de ultieme destructie van de genoemde muren van onwetendheid. Er zouden
premature pogingen kunnen zijn om de muren van scheiding af te breken van
ons uiterlijke van de innerlijke en meest innerlijke wezens, zelfs voordat de
natuur klaar is, dat wil zeggen, zelfs voordat het rustig wordt en de benodigde
zuiverheid verwerft; dit zou gedaan kunnen worden door een gewelddadige
inspanning, geboren uit een sterke kracht van aspiratie. Maar deze premature
bewegingen hebben hun gevaren. Zonder de sleutel naar de toegang van
iemand’s innerlijke regionen zou men zichzelf kunnen terugvinden in een grot
van duisternis of dwalend in een wildernis van verlokking en deceptie. Zolang
als egoïsme het dominante element is in de natuur van de zoeker of wanneer
hij de zwakheid van excessieve ambitie en ijdelheid heeft, zal hij waarschijnlijk
afdwalen van het juiste pad en blijven dwalen in een chaos van ervaringen,
niet in staat om ware realisatie te verkrijgen. Al deze gevaren waren bekend
aan de oude wijzen door hun spirituele ervaringen en daardoor werd een koers
van rigide discipline en andere methoden van zuivering van de natuur
opgelegd door hen aan de aspirant naar spirituele verheffing. Bovendien werd
volledige onderwerping aan de Guru of de Pad-vinder opgelegd; een Guru, die
zelf de Waarheid gerealiseerd heeft en het Licht ontvangen, dat hij moet
overbrengen op de zoeker, wordt zijn gids, die sterk genoeg is om hem bij de
hand te nemen door de gevaren en moeilijkheden van de passages. Er zal ook
van de kant van de zoeker een volledige oprechtheid, zuiverheid en
gereedheid vereist worden om zich over te geven aan het Hoogste en zijn ego
te onderwerpen aan het Goddelijke juk.
We hebben verklaard, dat de mens een meervoudige persoon is; behalve
de Chaitya Purusha, ons werkelijke zelf, zijn er de Manomaya Purusha, de
Pranamaya Purusha en de Annamaya Purusha, die het subliminale wezen
samenstellen; deze Purusha’s zijn de vertegenwoordigers van ons Centrale
wezen, de Jivatman, die in onze subliminale delen gestuurd zijn om onze
mentale, vitale en fysieke bewegingen respectief te richten in het uiterlijke
wezen. Ons normale oppervlaktedenkvermogen is niet gewaar van deze
onderscheiden en gescheiden Purusha’s of de onderscheiden en gescheiden
impulsen, die door hen naar de oppervlakte gezonden worden; deze impulsen
van de drie onderscheiden bronnen rollen in een ongedifferentieerd mentaal
gewaarzijn, een amalgaam van mentale, vitale en fysieke tendensen. Deze
subtiel-mentale, subtiel-vitale en subtiel-fysieke wezens zijn de Purusha’s en
het uiterlijke wezen met de mentale, vitale en fysieke tendensen en activiteiten
stellen de Prakriti samen, onze geformuleerde natuur. De willekeurige
bewegingen van ons uiterlijke wezen en de eisen van onze geformuleerde
natuur kunnen doorgaan, zolang als de Chaitya Purusha achter hen ermee
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instemt of zich niet van hen terugtrekt. De ferme greep van het ego en zijn
onwetende bewegingen staan in de weg van onze zelfrealisatie, wat de
conditie is, die voorafgaat aan enige spirituele verheffing. Naast, wat verklaard
is in de voorgaande paragrafen, is er een andere effectieve methode om
binnen te gaan in onze occulte delen met een zicht om onze ziel te ontdekken
en onszelf te bevrijden van de binding van onze uiterlijke natuur. Door zichzelf
terug te trekken uit de activiteiten van het oppervlaktewezen, door een
volledige onthechting van wereldse hoop en angsten en de aantrekking van
vitale en fysieke verlangens en passies, zou men geleidelijk een belangeloze
getuige kunnen worden van de oppervlakteactiviteiten. Door een volledige
onthechting van alle mentale activiteiten zou men zichzelf kunnen realiseren
als het zuivere Mentale wezen of de Manomaya Purusha; op overeenkomstige
wijze zou men door volledig afstand te nemen van levensactiviteiten en ook
van de gewone eisen van het lichaam, zichzelf kunnen bevrijden van de trog
van onwetende oppervlakteactiviteiten en zichzelf realiseren als de
Pranamaya Purusha, het zelf van het Leven, en Annamaya Purusha, het zelf
van het lichaam. Door aldus zichzelf volledig terug te trekken uit alle
activiteiten van de natuur kan men zijn onpersoonlijke Zelf realiseren, de
Getuige Purusha, voor altijd vrij van de stormen en spanningen van de
oppervlakte. Maar alleen deze terugtrekking uit de natuur zal leiden tot een
spirituele realisatie, maar zal geen transformatie van de natuur voortbrengen;
voor deze voltrekking moet men binnenwaarts voortgaan, door alle
tussenbeide komende ervaringen gaan naar het werkelijke centrum van onze
individualiteit, dat wil zeggen, het Psychische wezen en het Meester van ons
leven en wezen maken. In deze passage naar de “lumineuze crypte van de
ziel”, zijn volledige weigering van de uiterlijke natuur, dat wil zeggen, volledige
onthechting van de eisen van de mentale, vitale en fysieke delen van het
uiterlijke wezen, samen met soberheid, zelfzuivering en concentratie in het
hart, nuttige middelen om het doel te bereiken; maar al deze inspanningen
moeten, om werkelijk effectief te zijn, gebaseerd zijn op een besef van
opperste opoffering aan het Goddelijke Wezen, en behalve enkele begaafden,
is strikte gehoorzaamheid aan de aanwijzingen van een Meester of Guru ook
noodzakelijk voor het succes van deze inspanningen.
Terwijl de muur van innerlijke scheiding geleidelijk scheurt en ineenstort,
overgiet het licht van het Psychische wezen, dat nu volledig gegroeid is en
ontwaakt, het volledige wezen; het Psychische wezen komt naar voren en
wordt de gids en Heerser van onze natuur. Zoals we al eerder verklaard
hebben, keert het Psychische wezen zich altijd naar de Waarheid, het Goede
en het Mooie en vandaar wordt onder zijn bestuur iedere uithoek en ieder
hoekje van ons wezen opgelicht met het Psychische Licht en ieder spoor van
valsheid, zelfdeceptie, obscuriteit en alle verwarringen van een onwetend
bewustzijn worden geleidelijk verdreven. Als een resultaat van de
voorgenoemde verandering wordt ons Bewuste wezen bevrijd van duisternis
en inertie, wanneer het zich altijd keert naar spirituele waarheden en capabel
wordt tot spirituele ervaringen. In dit stadium is de Psychische verandering
bijna volledig en het ego wordt vervangen door de Chaitya Purusha als de
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leider, gids en inspiratie van ons wezen gedurende de rest van zijn reis naar
zijn goddelijke vervulling.
We hebben eerder verklaard, dat er dat er een dubbele muur is van
onwetendheid, die niet alleen voor het oppervlaktebewustzijn de waarheid van
ons eigen wezen uitsluit, maar ook de waarheid van de kosmos, de occulte
bewegingen van de Universele Natuur. Het eerste resultaat van het afbreken
van de muur van onwetendheid, die ons scheidt van ons eigen wezen, is de
controle van ons wezen door de Psychische Persoon, zoals verklaard is in de
vorige paragraaf. Het tweede resultaat van de voorgenoemde verandering is
de stroom van spirituele ervaringen van iedere soort, naast een direct
gewaarzijn van de bewegingen van de occulte kosmische krachten, een
gewaarzijn van de eenheid van ons zelf met andere zelven en met de
universele natuur, een verlichting van het denkvermogen door kennis en een
verrukking van het hart door liefde en devotie. Juist zoals we onze ziel zouden
kunnen ontdekken en het de leider maken van ons wezen door een opening
naar binnen, zo zouden we de waarheid kunnen ontdekken van de kosmos en
van alles, dat het bevat, door een opening naar buiten van ons Innerlijke en
meest Innerlijke wezen en natuur. In het kort gaan we voort naar een kennis
van de kosmos, een direct contact met het Kosmische Zelf en een direct
gewaarzijn van de waarheid van de Eenheid in diversiteit.
Er zou genoemd kunnen worden, dat ons subliminale wezen veel grotere
vermogens heeft dan ons uiterlijke wezen; het heeft het vermogen van direct
gewaarzijn van verscheidene suprafysieke wezens en dingen en ook enige
bewegingen van de occulte krachten van de universele Natuur, het is niet
beperkt tot ruimte en tijd, zoals het uiterlijke wezen en het kan evenementen
en dingen zien op grote afstanden en zelfs degene, die nog moeten gebeuren.
Vandaar, dat zelfs voordat de ziel verschijnt als de leider van ons leven en
wezen, zou een opening van het innerlijke mentale en het innerlijke vitale
kunnen resulteren in enkele van de spirituele ervaringen, die verklaard zijn in
de voorgaande paragraaf.
Zelfs de voorgenoemde Psycho-Spirituele verandering is niet genoeg, een
hoogste spirituele transformatie moet volgen op deze Psycho-spirituele
verandering; die spirituele transformatie kan alleen volgen uit een opening
naar boven naar het Superbewuste, de Allerhoogste Spirituele status, die de
oorzaak en de ondersteuning is van deze dynamiek van de wereldschepping.
Deze taak zal ook uitgevoerd worden door het Psychische wezen. De
Psychische verandering maakte onze opening mogelijk naar de waarheid van
de kosmische manifestatie, de betekenis van eenheid in diversiteit; zoals we al
verklaard hebben, opent deze Psychische verandering opwaarts naar het
Superbewuste, dat nu van ons versluierd is door het “deksel van het
denkvermogen”; aldus is de vooruitgang van de Kennis van het Zelf naar de
kennis van de kosmos en de occulte vermogens van de Universele Natuur en
van de Kennis van de kosmos naar onszelf opwaarts, dat wil zeggen,
voortgaan naar de kennis van de Ultieme Werkelijkheid, het Superbewuste.
Onder de druk van de van de voorgenoemde Psycho-spirituele verandering
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barst het mentale deksel van de onwetendheid en verdwijnt, en laat het
vergeestelijkte bewustzijn achter om zich te openen naar de Allerhoogste
Status. Deze opening opwaarts zou ook kunnen gebeuren, voordat een
Psycho-spirituele verandering plaatsvindt; het zou kunnen gebeuren door een
vroege verlichting of als het resultaat van een intense aspiratie of door een
druk van een of ander hoger niveau van bewustzijn; we kunnen niet zeggen,
hoe het zal gebeuren, want de keuze wordt niet altijd aan ons overgelaten. Het
zal komen “door de actie van de Bewustzijnskracht in zijn aandrang naar een
hogere zelf-manifestatie en formatie van ons bestaan”.94 Zo gauw als het
onwetende deksel van ons denkvermogen gebroken is, opent onze mentale
visie opwaarts naar iets, dat een oneindigheid lijkt te zijn, een eeuwig Bestaan,
een eeuwige bron van Licht en Vermogen en grenzeloze Extase. Eerst krijgt
het denkvermogen niet meer dan een constante visie van de Oneindigheid van
het Licht en de Zaligheid, die alleen een deel van het wezen verlicht, terwijl de
lagere Natuur in duisternis en obscuriteit blijft. Daarna stijgt het denkvermogen
op naar de voorgenoemde hoogten, maar faalt om zijn vermogen van heldere
onderscheiding te behouden, wanneer het daar aankomt of een heldere
opvatting van de ervaring, wanneer het naar beneden komt van die hoogten;
dit komt, omdat deze hoogten superbewust geweest zijn voor het
denkvermogen, dat een vreemdeling was voor deze statische ervaringen.
Terwijl het denkvermogen geleidelijk bewust wordt op de Superbewuste
hoogten, waarnaar het opstijgt, krijgt het een kennis en ervaring van
superieure vlakken van bestaan, die het dan beter kan onderscheiden. Het
denkvermogen krijgt een nieuwe ervaring van vrede en kalmte in de hogere
regionen van licht en zaligheid, wanneer het opstijgt en houdt zelfs een
prettige herinnering van de genoemde ervaring, wanneer het naar beneden
komt naar het lagere bewustzijn. De mentale opslag wordt echter wazig en wat
overblijft, is niet langer de levendige herinnering van een dynamische ervaring,
maar alleen een zwakke indruk van een nieuwe ervaring. Geleidelijk krijgt het
denkvermogen de sterkte om op te stijgen naar de voorgenoemde hoogten,
wanneer het dat wil doen en behoudt een of andere indruk van het verblijf in
het land van de Geest. Sommigen zouden de hoogten kunnen bestijgen in
trance, anderen door concentratie in het wakende bewustzijn, terwijl
sommigen, die verder gevorderd zijn, op zouden kunnen stijgen naar die
spirituele hoogten, wanneer zij ook willen, zelfs in ongeconcentreerde
momenten. Maar zelfs deze constante spirituele ervaringen zijn niet in staat
om een volledige transformatie van het wezen tot stand te brengen. Spirituele
transformatie kan tot stand gebracht worden door een opstijging van het
denkvermogen naar het hogere bewustzijn van de Geest en het naar beneden
brengen naar het lagere gebied van onze natuur. De opstijging naar de hogere
hoogten zal gevolgd worden door de permanente neerdaling van het Licht en
het Vermogen en de Zaligheid van de Geest. Het neerdalende Licht van de
Geest zal de lagere natuur doordringen, dat wil zeggen, de mentalevitale-fysieke formatie en ons volledige wezen overgieten met de Goddelijke
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extase en daarbij een permanent contact tot stand brengen met het
Superbewuste. Deze ervaringen komen steeds weer, totdat zij normaal
worden voor ons bewustzijn, zoals ons huidige onwetende mentale bewustzijn.
Dit brengt een revolutie tot stand in het volledige wezen: “Er kan geen limiet
gefixeerd worden op deze revolutie; want het in zijn natuur een invasie door
het Oneindige”, zegt Sri Aurobindo.95
Op de manier, zoals aangegeven in de voorgaande paragrafen, gaat het
proces van de Spirituele transformatie voort. Het bereikt haar culminatie,
wanneer het bewustzijn van het wezen permanent op een hoger vlak verblijft
van het spirituele licht en vandaar het denkvermogen en het leven en het
lichaam controleert. Een Licht en een vermogen dalen neer van het gebied
van de Geest en nemen volledig bezit van ons wezen met een zicht om het te
hervormen; het overgiet het hele wezen met een constant gewaarzijn van het
Oneindige. Gewaar van zichzelf als de Psychische Persoon, ziet hij het
Goddelijke wezen in alles, dat hem omgeeft, krijgt de aanraking van de
Beminde in alles, dat hij aanraakt, hoort de stappen van de Heer van alles
werelden, waar hij ook gaat. Aldus verandert het bewustzijn van het mentale
wezen in dat van het Spirituele wezen, dat zich verheerlijkt in een toestand van
Goddelijke liefde en extase en aan wie de goddelijke betekenis van de
schepping geopenbaard wordt en voor wie de eenheid van de Geest en het
gemanifesteerde bestaan een blijvende werkelijkheid is Dit is de tweede van
de drievoudige transformatie, waarnaar boven gerefereerd wordt, namelijk de
Spirituele Transformatie.
Wanneer deze mentale-vitale-fysieke formatie helder was en zuiver vanaf
het begin, zonder vertroebeld te worden door de onzuiverheden van de lagere
natuur, dan zou de spirituele transformatie gladjes en snel kunnen zijn. Maar
de Natuur wil klaarblijkelijk “geen summiere triomf over haar eigen
complexiteiten” en vandaar is de koers van de spirituele verheffing langzaam
en haperend. Na de Psychische transformatie wordt de vooruitgang
standvastiger, ofschoon het lang kan zijn. Alleen in momenten van intense
religieuze vurigheid en diepe concentratie rijst het mentale bewustzijn naar
spirituele hoogten, maar zelfs dat eindigt in een verblijf en het bewustzijn komt
terug naar haar normale evenwicht. Er kan geen totale verandering zijn, tenzij
men op de hoogste hoogten kan blijven. De hogere krachten moeten
neerdalen, zodat er een geleidelijke mutatie zou kunnen zij van alle delen van
het wezen. Wanneer de Psychische verandering niet tot stand gebracht is, en
wanneer er een premature roep naar beneden is van de hogere Kracht, dan
zou het zich terug kunnen trekken, want de natuur is niet puur genoeg om het
te behouden. De neerdalende Ananda, het Vermogen en het Licht kunnen niet
behouden worden, wanneer er seks is en andere onzuiverheden in het wezen,
en daarom trekken zij zich terug. Aldus “kunnen de onvolmaaktheden van het
van de transformatie belemmeren”96 zegt Sri Aurobindo. Bovendien zou het
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werk van transformatie zelfs kunnen stoppen voor het leven van de zoeker,
wanneer zijn natuur de limiet bereikt heeft van haar capaciteit en niet meer kan
assimileren. Vaak raakt het licht van een grotere kennis vermengd met
mentale en vitale dwalingen, wanneer het wezen niet zuiver is en het effect
niet ander kan dan gehinderd worden.
Zoals we eerder verklaard hebben, worden de vermogens van het
denkvermogen en leven veranderd en verminderd op rekenschap van hun
wezen, dat belichaamd is in de Materie, zij moeten toegeven aan de inertie
van hun materiele inhoud. Noch het denkvermogen, noch het leven slaagt er
daarom in om hun materiele bestaan te transformeren, begrensd als het is
door de beperkende condities van een materieel lichaam. Een hoger spiritueel
vermogen moet naar beneden geroepen worden om de verlangde verandering
tot stand te brengen. Maar de hogere mentaal-spirituele vermogens lijden ook
onder dezelfde onbekwaamheden, wanneer zij neerdalen naar het leven en de
materie, ofschoon zij veel lumineuze verandering voort kunnen brengen in het
wezen; alleen het Supramentale kan de integrale transformatie completeren,
die eerst begon in de Psychische verandering, dat wil zeggen, de volledige en
totale verandering van ieder deel van het wezen, mentaal, vitaal en fysiek.
Alleen het Supramentale, de
creatieve
Bewustzijnskracht van het
Goddelijke, is in staat om een totale transformatie te bewerkstelligen van het
wezen vanuit een basis van Onwetendheid naar een basis van Kennis. Zijn
zelf-bewerkstelligende Kracht is op geen enkele manier verminkt of beperkt,
zelfs wanneer het neerdaalt naar het leven en de materie, naar iedere en elke
donkere en onzuivere hoek van het wezen, om ieder spoor te laten verdwijnen
van de dralende onwetendheid en onvermogen, voorafgaand aan een totale
transformatie van het wezen. De eerste of de Psychische verandering moest
gecompleteerd worden door een hoger Spiritueel bestaan naar beneden te
roepen en het bewustzijn van het mentale wezen te richten op dat van het
Spirituele wezen, op overeenkomstige wijze moet de tweede of de Spirituele
verandering de Supramentale Kracht binnenroepen met een zicht om de
laatste of de Supramentale transformatie te bewerkstelligen.
In het volgende hoofdstuk zullen we ingaan op alle details van de
neerdaling van het Supramentale in de evolutionaire Natuur met een zicht om
haar te overtuigen om het verwikkelde Supramentale principe te bevrijden en
daarbij de Supramentale transformatie te bewerkstelligen of de goddelijke
vervulling van de mens in dit materiele universum.
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HOOFDSTUK XXVI
DE OPSTIJGING NAAR HET SUPRAMENTALE
HET is mogelijk voor het normale menselijke denkvermogen om een

opvatting te vormen over de natuur van de Psychische verandering en ook van
enkele stadia van de spirituele verandering, maar de hoogten van het
Supramentale gebied van bewustzijn liggen voorbij de capaciteit van het
menselijke denkvermogen om het voor te stellen; Sri Aurobindo zegt “Zoals de
hoogtepunten van het menselijke denkvermogen voorbij de dierlijke perceptie
liggen, zo liggen de bewegingen van het supramentale voorbij de gewone
menselijke mentale opvatting”97 Nadat het normale denkvermogen ervaringen
heeft van de hoger niveaus van bewustzijn, die liggen tussen het normale
stadium en de hoogten van het Supramentale gebied, kan het denkvermogen
het belang vatten van de termen, die het Supramentale wezen beschrijven.
Door deze hoogten kan het denkvermogen nu en dan een glimp krijgen van --Satyam Ritam Brihat --- de Waarheid, het Juiste en het Uitgestrekte. Zelfs de
voorgenoemde lumineuze benaderingen kunnen alleen onvolmaakte
aanwijzingen geven van het Supramentale en geen precieze kennis daarvan,
die alleen de taal van de mysticus levendiger kan maken.
We moeten ons herinneren, dat de verandering van het denkvermogen
naar het Supramentale een passage is van de Natuur, waarmee we bekend
zijn, naar de supernatuur, waar we geen juiste opvatting over hebben. Het is
daarom niet mogelijk om het te bevatten door de inspanning van het
denkvermogen, dat een instrument van onwetendheid is. We hebben
opgemerkt, dat gedurende het hele proces van de evolutie een heimelijke
impuls, die niets anders is dan de heimelijke Bewustzijnskracht, de
verschijning mogelijk heeft gemaakt van verwikkelde vermogens, diegene, die
besloten waren achter de sluier; voor een dergelijke verschijning was een druk
nodig van superieure vermogens vanaf hun eigen vlak; de verschijning van het
mentale principe, bijvoorbeeld, dat verwikkeld was achter de evolutionaire
beweging, was mogelijk op rekenschap van de heimelijke impuls van
vanachter, gekoppeld aan een druk van het denkvermogen vlak van vanboven.
Op overeenkomstige wijze zal de verschijning van het bovenmentale en het
Supramentale, die ook verwikkeld zijn achter de evolutionaire beweging,
mogelijk zijn door niet alleen de druk van een heimelijke goddelijke impuls
achter de evolutie, maar ook door de neerdaling van het Wezen en
Vermogens van Superbewuste van vanboven, De conditie dan, die voorafgaat
aan de verschijning van het bovenmentale en supramentale, is de neerdaling
van de voorgenoemde vermogens van het Superbewuste.
In de afwezigheid van een neerdaling van vanboven zou er, zoals
verklaard in de voorgaande paragraaf, een ras van menselijke wezens kunnen
97

Het Goddelijke Leven, Vol. II, part. 2, p. 955

133

verschijnen met geen intellectuele, maar een intuïtieve geestesgesteldheid als
een resultaat van een heimelijke druk van vanboven; dit stadium zal gevolgd
worden door een bovenmentale verandering of bovenmentalisering, die ons
zal brengen op juist de grenzen van het Supramentale, zegt Sri Aurobindo.
Maar Natuur zal een zeer lange tijd nemen om dit te bereiken en de
verandering zou op zijn best alleen “een onvolmaakte superieure
vergeestelijking” kunnen zijn. Maar transformatie kan alleen komen door een
directe neerdaling of interventie van vanboven en de volledige overgave van
het lagere bewustzijn aan de neerdalende Bewustzijnskracht. Aldus zal de
Supramentale Bewustzijnskracht van vanboven en de Supramentale
Bewustzijnskracht, die verwikkeld is in de evolutionaire beweging de radicale
transitie bewerkstelligen in het verlichte menselijke denkvermogen, wanneer
zijn wil volledig overgegeven is aan het Goddelijke.
De Psychische en spirituele transformatie moeten voorafgaan aan de
Supramentale transformatie; de mens moet gewaar zijn van de waarheid van
zijn eigen wezen en in volledige controle zijn over de bewegingen van zijn
lagere natuur, voordat er een supramentale verandering in hem kan zijn. Er is
eerder verklaard, dat alle bewegingen, alle activiteiten in deze wereld,
ontspringen aan een Universele Energie, die niets anders is dan de Goddelijke
Bewustzijnskracht. Deze creatieve Bewustzijnskracht maakt zijn eerste
verschijning bij de aanvang van deze wereld onder een masker van
Onbewustheid en creëert vormen van materiele objecten en dingen met de
hulp van een ogenschijnlijk blinde universele Kracht. Deze ogenschijnlijk
blinde en onbewuste Kracht ontwaakt eerst beetje bij beetje in de lagere
dieren, wat het tweede stadium is van de opstijging van het bewustzijn en
daarna is het half ontwaakt in het menselijke denkvermogen, waar het eerste
teken verschijnt van de rede en de intelligentie. Er is nog geen lumineus of
direct gewaarzijn van de Waarheden, want de mens is de middelste term en
het denkvermogen van de mens is een instrument van Onwetendheid en niet
van Kennis, het bereikt een indirecte kennis van de fenomenale wereld door
de instrumentatie van de zintuigen; het heeft geen directe greep op de
Waarheid, maar het bereikt een constructieve waarheid met de hulp van
allerlei soorten intellectuele constructies. Maar dit is niet de limiet van de
evolutionaire inspanning, noch haar hoogste hoogtepunt; er zal een transitie
zijn van onze huidige toestand van kennis-onwetendheid naar een toestand
van de Supernatuur, wanneer ons denkvermogen in staat zal zijn tot een
grotere en intiemere intuïtie, een direct gewaarzijn van de Waarheid en een
bewuste participatie door het individu in de werking van de Goddelijke
Bewustzijnskracht of het Goddelijke Maya. Dit vermogen van intuïtieve
intelligentie modificeert het bewustzijn substantieel, maar is niet in staat om
een totale transformatie tot stand te brengen van het bewustzijn door de
massa van Onwetendheid en Onbewustheid te laten verdwijnen, die erin
volharden. Het vermogen van vergrote visie en intuïtieve intelligentie geven
een grotere en wijdere visie van de werking van de Universele Kracht in hem
en openbaart aan hem de juiste manieren en middelen voor een snellere
evolutie van zijn zelf en zijn natuur. Alleen, wanneer het Psychische wezen
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naar voren gekomen is en de Meester geworden is van zijn leven en
bewegingen, ontwikkelt het wezen het vermogen van vrije keuze en de
werking van de vrije wil, die steeds effectiever wordt.
Onze opvatting van de vrijheid van de wil is het vermogen van het ego om
te handelen in volledige vrijheid zonder op enige wijze door iemand of iets
bepaald te worden, dat het een vermogen is van de wil van het individu om te
handelen in een geïsoleerde onafhankelijkheid. Bovendien vooronderstelt het
idee van vrijheid van de wil een vermogen van acceptatie of weigering van een
bijzondere actie of ding of beweging zonder enige soort oplegging van welke
bron dan ook: dit is echter een misvatting van het menselijke denkvermogen
van het menselijke denkvermogen als gevolg van de excessieve
individualisatie van het menselijke ego, want we vergeten, dat ons ego een
deel is van de kosmische natuur en ons spirituele wezen is een deel van het
Allerhoogste Transcendentie, die de oorsprong en de basis is van alles, dat
geworden is. Hoe is het dan mogelijk om een dergelijke volledig geïsoleerde
onafhankelijkheid te hebben van de menselijke wil? Vandaar, dat de vrijheid
van de wil, vrijheid van de keuze, enzovoort, die het wezen verwerft, wanneer
het Psychische wezen controle leeft over zijn leven, vrijheid is van de
mechanische actie van Natuurkrachten of de onwetende onderwerping aan de
aandrang van de inferieure natuur, die zijn deel was, zolang het ego de leider
was van zijn leven en activiteiten. Zelfkennis, die de prelude is voor het
Psychische wezen’s wording van de leider van het leven en activiteiten van het
wezen, breidt zich uit naar wereldkennis of een kennis van de kosmos,
wanneer de individuele ziel het instrument wordt van de Goddelijke gnosis en
een bewuste deelnemer wordt in de werking van de universele Krachten. Zijn
kennis breidt zich ook opwaarts uit naar de Kennis van het grotere Zelf, de
Transcendente Werkelijkheid, zoals we al verklaard hebben, in het kort
realiseert het zichzelf als een met die Transcendentie en vooralsnog een
individueel wezen van de Allerhoogste Werkelijkheid, een bewuste deelnemer
in dit Lila van de schepping en een spiritueel centrum.
De voorgenoemde bewuste participatie in de actie van de Supernatuur
moet voorafgaan aan de uiteindelijke of Supramentale transformatie --- een
culminatie van de creatieve beweging, die stap voor stap begon vanuit de
onbewustheid en het automatisme van de Materie, door de lagere dieren en
het leven en het denkvermogen van de mensheid in de greep van de
onwetende natuur, maar constant streefde om boven zichzelf uit te gaan
vanuit conflicten en onenigheden en voort te gaan naar steeds grotere
harmonie, van onwetendheid naar Kennis, met een altijd ontwikkelend plan om
de stomme geheimen van de Natuur te ontwikkelen door een gekweld proces
van de evolutie; maar de transitie naar deze hoogste staat duurt een lange tijd
om te gebeuren, omdat alleen de instemming van de Purusha of
Zielspersoonlijkheid niet voldoende is, er moet instemming zijn van de Natuur,
dat wil zeggen, ieder deel van ons wezen, dat er nu aan gewend is om te
gehoorzamen aan de wet en opdracht van de lagere natuur, moet overgehaald
worden om in te stemmen met en zich over te geven aan de hogere wet van
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de spirituele waarheid. Dit kan niet anders dan een moeilijke verwerving zijn,
want de onwetendheid en onvermogens van ons wezen op rekenschap van
zijn oorsprong uit de Onbewustheid dwaalt nog rond in verscheidene delen
van ons wezen en geven niet gemakkelijk toe om zich over te geven aan de
hogere wet. Sri Aurobindo zegt, “het vitale deel is verknocht aan de wet van
zelf-affirmatie en verlangen , het denkvermogen is gehecht aan zijn eigen
gevormde bewegingen, en beiden zijn gewillig gehoorzaam aan de inferieure
wet van de Onwetendheid.98 Maar de overgave van het hele wezen aan dit
Licht en Vermogen van de Supernatuur is essentieel, zelfs ofschoon het
langzaam en met moeite verworven moet worden, want een dergelijke
overgave is de tweede voorwaarde, die voorafgaat aan de Supramentale
transformatie.
De Psychische en spirituele veranderingen moeten volledig zijn in ieder
aspect, voordat er een Supramentale verandering kan zijn, bovendien moet er
een lange en inspannende inspanning van de wil, een tapasya, voorafgaan en
een uiterlijke opoffering mogelijk maken van ieder deel van het wezen aan het
Allerhoogste Wezen en de Allerhoogste Natuur. Dit impliceert een weigering
van alle oude gewoonten en mentale formaties van het wezen en een direct
gewaarzijn binnenbrengen van de Waarheid, dat wil zeggen, Waarheid-zicht,
Waarheid-onderscheiding, in het kort, een bewustzijn, dat volledig verschillend
zal zijn van de Denkvermogen’s huidige natuur en neigingen. Het vitale deel
moet haar gewoonteneigingen opgeven, haar emoties en verlangens, haar
passies en impulsen en zichzelf overstromen met een lumineuze, vrije,
verlangenvrije en zelfbepalende Kracht, waarvan het leven het bewuste
instrument moet zijn; het fysieke deel moet zichzelf bevrijden van haar
gewoontebehoeften en hunkeringen, zichzelf bevrijden van haar “blinde
conservatieve hechtingen”: zelfs de onbewuste en onderbewuste delen in ons
moeten bewust worden, niet langer obstakels van de Goddelijke vervulling van
de mens. Dit kan gebeuren, deze voltooiing is alleen mogelijk, nadat de hele
natuur hervormd is door het Licht en het vermogen van de dominante
Psychische en Spirituele wil.
Ons volledige wezen is normaal verdeeld in onwetendheid tussen de
verschillende delen van zichzelf, namelijk, het oppervlakte of uiterlijke wezen,
het subliminale of het meest Innerlijke wezen, naast het Jivatman of het
Centrale wezen, dat presideert over ieder menselijk individu. Met de
Psychische en Spirituele transformatie worden de muren van onwetendheid
afgebroken en er is niet alleen een vereniging van het volledige wezen, maar
het centrum van ons bewustzijn wordt ook verschoven van het uiterlijke naar
het innerlijke zelf. Op het huidige moment beschouwen we het ego als het
centrum van onze individualiteit en als zodanig nemen we alle begeleiding en
richting voor actie van het ego. Met de destructie van de muren van
onwetendheid en met het centrum van begeleiding en inspiratie, dat naar het
innerlijke Zelf verschoven is, zullen al onze acties in overeenstemming zijn
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met zijn wil en visie; bovendien zal de individuele wil zichzelf openen voor het
kosmische bewustzijn. Deze vereniging van het individuele wezen en deze
universalisatie van zichzelf zijn de essentiële condities, die voorafgaan aan
een supramentale transformatie. We moeten ons herinneren, dat de
Supramentale transformatie het individu verheft naar een bewustzijn, dat
prevaleert in haar Spirituele Hogere Hemisfeer, het is daarom noodzakelijk,
dat het individu klaar gemaakt moet worden door een Psychische en Spirituele
verandering, zodat het Allerhoogste Licht, Vermogen, Kennis en Ananda zou
kunnen neerdalen op een geschikte ādhār. Wanneer er een premature
neerdaling is, dan zou de inferieure natuur niet in staat zijn om het te dragen of
erop te reageren of het te assimileren. Sri Aurobindo zegt, “Totdat de Natuur
klaar is, moet de Supramentale Kracht indirect handelen; het zet de
tussenliggende vermogens van het bovenmentale of de intuïtie naar voren, of
het werkt door een modificatie van zichzelf, waarop het al half
getransformeerde wezen geheel of gedeeltelijk kan reageren”.99
Wanneer het veld in ieder aspect gereed gemaakt is op de manier, zoals
verklaard in de voorgaande paragrafen, dan gebruikt de Supramentale Kracht
zijn directe invloed en een “allerhoogst geconcentreerde tred van evolutionaire
snelheid wordt mogelijk”. De goddelijke impuls achter de evolutionaire
beweging is een goddelijke wijsheid, die overal aanwezig is en de Natuur’s
stappen en processen begeleidt, het is zelfs achter wat we een mirakel
noemen; niets gebeurt door toeval, niets gebeurt door kans, er is een methode
achter alles, dat gebeurt. Op rekenschap van deze goddelijke wijsheid achter
de Natuur’s processen is er een gradatie in de laatste steile opstijging, in de
transitie van het vergeestelijkte denkvermogen naar het Supramentale. Er zijn
hogere gebieden van het Denkvermogen, die dienen als verbindingen tussen
de mentale en Supramentale gebieden van bewustzijn. De opstijging naar het
Supramentale is zelfs vanuit het Vergeestelijkte denkvermogen zo steil, dat
het niet mogelijk geweest zou zijn om het te onderhandelen zonder deze
hogere gebieden van het denkvermogen, waarvan we niet gewaar zijn op het
huidige niveau van ons bewustzijn, want zij zijn verborgen in onze
onderbewuste delen. De eerste noodzaak is, dat de aanraking van de
spirituele Kracht zich moet stempelen op ieder deel van ons wezen, het
denkvermogen, het hart, en het leven, hen een nieuwe oriëntatie geven, die
hen opwaarts zal keren en een subtiel spiritueel Licht zal hen overgieten met
een hoger bewust zijn, waarmee zij niet vertrouwd zijn. In de verrukking van
deze ontwakende aanraking en de blootstelling aan het spirituele licht zou het
bewustzijn zo verheven kunnen worden, dat het wezen onmiddellijke
vereniging zou kunnen zoeken met het Goddelijke door zichzelf helemaal weg
te snijden van de evolutionaire beweging: “het is of kan een sprong zijn, een
snel en onmiddellijk verbreken van de bindingen”. In een geval als dit is het
wezen niet gebonden om de wet van de evolutionaire transformatie te volgen.
Maar, wanneer het wezen transformatie zoekt van het aardse leven, dan moet
de eerste aanraking van ontwaken gevolgd worden door een geleidelijke
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opstijging, stap voor stap, “totdat de ladder van de opstijging getranscendeerd
is en er een verschijning is van deze grootste wijd open ruimten, waarover de
Veda spreekt, de ingeboren ruimten van een bewustzijn, dat allerhoogst
lumineus en oneindig is”.100
In het proces van evolutie hebben we een opstijging en integratie
opgemerkt, eerst verschijnt er Materie, dan wordt Materie levend, wanneer het
Leven verschijnt in de Materie en ermee geïntegreerd wordt. Daarna verschijnt
bewustzijn in de levende materie en stijgt geleidelijk op naar het niveau van
het zelf-bewuste Denkvermogen in menselijke wezens, waar een integratie
van de materie, het leven en het denkvermogen tot stand gebracht wordt; ons
lichaam is een integratie van materie, leven en denkvermogen, maar op dit
niveau is de integratie van de voorgenoemde drie principes van materie, leven
en denkvermogen niet volledig, want het dominante principe, namelijk het
denkvermogen, is niet in staat om de andere principes van het leven en de
materie volledig te vergeestelijken. Het denkvermogen is zelf een vrij principe,
maar het verliest veel van zijn vrijheid, wanneer het omsloten wordt in een
levend lichaam en ondanks zijn beste inspanningen kan het denkvermogen
niet ieder deel van het wezen binnen de baan van het mentale principe
brengen en delen van het leven-wezen en het lichaam blijven sub-mentaal,
onderbewust of onbewust, ondoordringbaar voor het licht van het mentale
principe. We hebben al verklaard, dat het denkvermogen niet krachtig genoeg
is om de andere delen van ons wezen volledig te integreren en te mentaliseren.
De voortgezette aanwezigheid van deze onderbewuste en onbewuste delen
verhindert, dat het denkvermogen de natuur perfectioneert, want deze duistere
en onbewuste delen van het wezen volgen een verschillende wet en weigeren
het bestuur van de rationele wil en de ontwikkelde intelligentie, die het
denkvermogen zou kunnen proberen aan hen op te leggen. Het resultaat van
deze weerspannigheid is, dat het extreem moeilijk wordt voor het
denkvermogen om zichzelf te overtreffen en de natuur te vergeestelijken. Zelfs
wanneer het spirituele bewustzijn een goddelijk licht en zuiverheid brengt in
het denkvermogen en een goddelijk vuur ontsteekt in het hart en een spirituele
wet oplegt aan het leven, dan kan het alleen de lagere acties van het leven en
het lichaam intomen en controleren, maar kan hen niet perfectioneren of
transformeren; het wordt overgelaten aan een hoger en meer dynamisch
principe om deze laatste taak uit te voeren, want een volledige transformatie
van Onwetendheid naar Kennis is het doel.
De natuurlijke neiging van ieder deel van ons wezen is om zijn eigen
dharma te volgen en vandaar klampen de inferieure delen van het wezen zich
ook hardnekkig vast aan hun eigen impulsen en reacties en zelfs de hogere
dynamische impulsen falen om snelle resultaten voort te brengen. Voordat de
radicale verandering tot stand gebracht kan worden in de lagere en onwetende
delen van het wezen, moeten zij overtuigd worden om te erkennen, dat hun
vervulling niet ligt in vasthouden aan hun eigen onbewustheid en aan hun
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perverse en tegengestelde smaak, dat zij vervormde vermogens zijn van
de Geest en zij hun eigen waarheid en integrale natuur moeten herstellen. Een
dergelijke realisatie kan voortgebracht worden “door hardnekkig het spirituele
licht naar binnen te brengen en de intieme ervaring van de spirituele waarheid,
het spirituele vermogen en de spirituele zaligheid in de recalcitrante
elementen”; zegt Sri Aurobindo.101
Wanneer we het innerlijke wezen kunnen openen en zijn centrum van
actie, dan kunnen het subtiel-fysieke bewustzijn en zijn subtiel-fysieke
geestesgesteldheid de hardnekkigheid van de lagere delen van het wezen
veel effectiever teboven komen om vast te houden aan hun onwetendheid dan
het oppervlaktedenkvermogen, maar zelfs deze effectievere actie van
vanbinnen kan niet volledig alle onwetendheid en duisternis wegjagen uit
iedere uithoek van het wezen. Desalniettemin is er, wanneer het Psychische
wezen in controle is, veel minder weerstand van de duistere centra beneden
en kan de spirituele kracht, die neerdaalt, effectiever werken. Wanneer de
belangrijke resultaten van de vergeestelijking zich beginnen te manifesteren,
dat wil zeggen, wanneer het ego vernietigd is in het grotere bewustzijn van het
Universele zelf en er een constant contact is met de Goddelijke Werkelijkheid,
dan wordt de interventie van een hogere spirituele dominantie mogelijk, onze
volledige openheid voor deze hogere dynamiek helpt hun effectieve en
volwassen actie op ons wezen. In dit stadium van de vooruitgang begint de
ommekeer van de spirituele naar de supramentale transformatie.
Voor verschillende personen zouden er verschillende lijnen van transitie
kunnen zijn van het spirituele naar het supramentale niveau, maar essentieel
is het principe van alle opstijgende mogelijkheden hetzelfde, omdat alle
inspanningen gebaseerd zijn op een fundamentele waarheid. Terwijl we de
opstijging van het bewustzijn nauwkeurig onderzoeken van het mentale naar
het supramentale niveau, vinden we, dat het bewustzijn zichzelf verheft door
een opstijging van vier stappen; deze trap of gradatie gaat door het Hogere
denkvermogen, het Verlichte Denkvermogen en de Intuïtie naar het
Bovenmentale en verder voorbij het Bovenmentale, waar het bewustzijn door
zekere zelf-transmutaties of veranderingen moet gaan met een zicht om het
hoogtepunt te bereiken, waar het Supramentale of de Goddelijke Gnosis
verblijft. Het volledige gebied van deze hoogten, dat wil zeggen, de gebieden
van het Hogere denkvermogen, het Verlichte denkvermogen en de Intuïtie, het
Bovenmentale zijn geen gebieden van Onwetendheid, zij zijn gnostisch. Deze
opstijgingen beïnvloeden niet alleen ons denken en kennis of ons vermogen
van cognitie, maar zij brengen ook een geleidelijke verandering of transmutatie
tot stand van de substantie en van juist de kern van ons wezen en ons
bewustzijn. Sri Aurobindo zegt, “Ieder stadium van deze opstijging is daarom
een algemene, wanneer geen totale conversie van het wezen in een nieuw
licht en vermogen van een groter bestaan”.102
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Kan er betwijfeld worden, hoe een geleidelijke stijging van lagere naar
hogere en nog hogere niveaus een verandering zullen voortbrengen in de
substantie van ons wezen? Het kan op zijn best onze kennis verhogen, maar
hoe zal de substantie van ons wezen beïnvloed gaan worden? We zullen in
enig detail moeten gaan met een zicht om dit punt op te helderen: We zouden
onszelf kunnen herinneren, dat de Materie en de Geest alleen twee extremen
of extreme einden zijn van dezelfde Werkelijkheid, de ene is grof en de andere
is subtiel. Uit de oneindige potenties van het Allerhoogste Goddelijke, is
veelvuldigheid uitgeworpen voor manifestatie; de Ene is de Velen geworden
en oneindige verdeling kon niet anders dan volgen als het resultaat van de
genoemde creatieve conceptie. Om deze oneindige verdeling mogelijk te
maken heeft de Geest geleidelijk de grofheid van de Materie aangenomen,
want alleen in die toestand is oneindige verdeling mogelijk, er kan geen
zodanige verdeling zijn in de subtiele substantie van de Geest. Door
exclusieve concentratie heeft de Creatieve Bewustzijnskracht of het
Goddelijke Zichzelf zo verdicht in de Materie, dat het de aanraking en het
gevoel heeft aangenomen van grofheid en soliditeit; Materie is een toestand
van verdichte slaap van de Geest. Door de temperatuur te verlagen wordt
damp vloeibaar water en door de verdere verlaging van de temperatuur wordt
door water de vorm van solide ijs aangenomen; door het omgekeerde proces
van geleidelijk de temperatuur verhogen wordt ijs water en water wordt damp,
in essentie is het dezelfde substantie, in welke vorm het ook voorlopig kan zijn,
subtiel, minder subtiel of solide. Op overeenkomstige wijze nam de zuivere
substantie van de Geest de grofheid aan en de soliditeit van de Materie en trok
mantel aan van Onbewustheid bij de aanvang van de materiele wereld door
een geleidelijke neerdaling of proces van involutie; de geleidelijke neerdaling
van het Bewustzijn bracht een verandering voort in de zuivere substantie van
de Geest --- van subtiliteit naar grofheid en soliditeit --- vandaar kan er in de
geleidelijke opstijging van het Bewustzijn van de huidige staat naar steeds
hogere niveaus, helemaal naar de Supramentale hoogten, niets anders dan
een omkering zijn van de neerdalende beweging, dat wil zeggen, een
geleidelijke afname van de onderscheidende eigenschappen van de materiele
substantie van de grofheid naar steeds meer subtiliteit. Een stijgen van het
Bewustzijn van zijn huidige niveau over de trap van de opstijgingen, zoals
eerder verklaard, zal niet alleen een groter vermogen van Kennis produceren,
maar zal ook een verandering voortbrengen in de substantie van het wezen,
het zal in feite een conversie van het wezen tot stand brengen in een nieuw
licht en vermogen van een groter bestaan. Om samen te vatten werd het
bewustzijn, terwijl het neerdaalde bij de aanvang van de schepping, steeds
meer verdund en verminderd en door een exclusieve concentratie werd de
zuivere substantie van het bewustzijn grof en dik en terwijl het bewustzijn
opstijgt, wordt de grove substantie van de Materie geleidelijk veranderd in een
meer waarlijke en spiritueel concrete vorm met een grotere helderheid; het
herstelt alle tijdelijke onvermogens en zet hen om in een intrinsieke vorm en
kracht van de Werkelijkheid.
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De eerste opstijging op de trap van het denkvermogen opwaarts is een
opstijging in het Hogere denkvermogen, dat een groter licht en helderheid
heeft dan ons normale denkvermogen. Het is een lumineus
gedachte-denkvermogen; op dat niveau wordt denken niet geweven uit
twijfelachtige materialen, die indirect verworven worden door de instrumentatie
van onze zintuigen, zoals ons denkvermogen heden ten dage gewoon is om te
doen; in dit denken van het Hogere denkvermogen is er geen spoor van
mentale constructie, geen speculatie; het is in bezit van de Waarheid vanuit
hogere bronnen. In ons normale denkvermogen zouden we gedachten kunnen
hebben, die niet waar zijn, maar het Hogere denkvermogen is een
denkvermogen van Waarheid-denken en het is in staat om een massa kennis
op te nemen in een enkel zicht: “maar zijn speciale karakter, zijn activiteit van
bewustzijn worden gedomineerd door denken” zegt Sri Aurobindo. Ons
normale menselijke denkvermogen verwerft zijn waarheden stap voor stap,
bereikt conclusies van onderpanden, die twijfelachtige waarheden bevatten,
gebruikt deducties, inducties en andere methoden van het rationele
denkvermogen. Maar het Hogere denkvermogen kan de waarheid zien in
enkel zicht en het hoeft de relaties niet tot stand te brengen van ideeën met
ideeën, van waarheid met waarheid, met de hulp van logica. In het kort “is dit
denken een zelf-openbaring van eeuwige Wijsheid, geen verworven
kennis”.103
Het denkvermogen heeft twee aspecten, namelijk, het aspect van cognitie
en het aspect van de wil of de wilskracht. Alles, dat we eerder verklaard
hebben, toont het aspect aan van cognitie van het Hogere denkvermogen. In
het aspect van de cognitie krijgt het Hogere denkvermogen een zicht van de
Waarheid en in het aspect van de wil is er een dynamische bewerkstelliging
van de Waarheid. De gevoelens en acties, die ontspringen aan het Hogere
denkvermogen, worden de vibraties van een hogere wijsheid, anders dan de
acties, die nu ontspringen aan ons half onwetende mentale principe. In feite is
dit het eerste stadium, waar het hele wezen van de mens opgeladen begint te
worden met een nieuw en superieur bewustzijn.
Laten we niet veronderstellen, dat de neerdaling van de hogere krachten
van het Licht, die het denkvermogen helpen om steeds hogere niveaus van
bewustzijn te bestijgen, het bedoelde resultaat kunnen voortbrengen zonder
aanzienlijke oppositie. Want de neerdalende krachten ontmoeten de
onvermogens van ieder deel van ons wezen naast de oppositie van de
onwetendheid, die geboren is uit onze evolutie uit de onbewustheid. Het half
verlichte denkvermogen van de mens blijft vol van een massa onwetende of
half onwetende ideeën, die een oppositie oprichten tegen de hogere ideeën,
die neerdalen in de ontwikkelde mentale intelligentie. Deze ideeën volharden
met nogal wat standvastigheid en lijken te proberen om het neerdalende Licht
te minimaliseren en deformeren, zodat de heerschappij van de onwetendheid
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niet verstoord zou worden. Veel formidabeler dan de ideeën is de oppositie
van de vitale en fysieke natuur, van de gewoonlijke verlangens en tendensen
en de vitale eisen van de lagere natuur. Deze obstakels volharden in ieder
stadium van de opstijging tot op zekere hoogte en de beste manier om het
hogere Licht toegang toe te staan in de duistere en onwetende hoeken van het
wezen is door een volledige stilte van alle delen van het wezen, het
denkvermogen, en het hart, het leven en het lichaam, zodat de verscholen
oppositie geleidelijk teboven gekomen kan worden. Er zou hier verklaard
kunnen worden, dat de Psychische controle en een voorlopige spirituele
transformatie tot op zekere hoogte de hardnekkige oppositie kan afremmen of
reduceren van de krachten van onwetendheid, maar zij kunnen hen niet
volledig elimineren. Het vermogen van het Hogere denkvermogen wordt tot op
zekere hoogte verminderd door zijn binnenkomst in ons denkvermogen, omdat
het niet sterk genoeg is om volledig de greep van onwetendheid te liquideren
en het gnostische wezen te creëren; het brengt een eerste verandering voort
in ons normale denkvermogen en helpt het om nog hoger op te stijgen,
wanneer een krachtigere neerdaling plaatsvindt om het wezen op te laden met
een grotere kracht van bewustzijn en Kennis.
Het Verlichte denkvermogen brengt de voorgenoemde grotere kracht om
ons wezen te belasten. Het Verlichte denkvermogen is geen denkvermogen
van denken, het werkt door visie, een direct zien van de Waarheid, denken is
hier een mindere activiteit; bovendien is er een grotere dynamiek in deze
neerdaling. Laten we in deze context precies de respectievelijke contributies
verklaren van het denken en het spirituele zicht naar de acquisitie van de
Kennis of het directe gewaarzijn van de Waarheid. Het normale menselijke
denkvermogen hangt af van het denken als het hoofdproces van kennis.
Het menselijke denkvermogen kan een perceptie hebben van een
buitenwaartse formatie van dingen of objecten, waarmee het in contact komt,
het heeft geen ingang in de werkelijke substantie van de objecten, terwijl het
spirituele zicht direct in juist het lichaam van de waarheid van dingen en
wezens gaat. Vandaar kan denken ons alleen een beeld geven van de
Waarheid, waarop het vertrouwt als kennis, terwijl het spirituele zicht, dat wil
zeggen, het zicht, dat verlicht wordt door het spirituele licht, krijgt een visie van
het lichaam van de Waarheid, omvat de substantie van de Waarheid en niet
hoofdzakelijk een beeld, zoals het normale menselijke denkvermogen. Het
Hogere denkvermogen brengt het met een groter vermogen van omvatten van
de Waarheid, maar het Verlichte denkvermogen brengt een veel groter
vermogen van Waarheid-zicht en Waarheid-Licht binnen: “het verlicht het
mentale-denkvermogen met een directe innerlijke visie en inspiratie, brengt
een spiritueel zicht in het hart en een spiritueel licht en energie in zijn gevoel
en emotie, verleent de levenskracht een spirituele drang, een
waarheidsinspiratie, die de actie dynamiseert en de levensbewegingen
exalteert” zegt Sri Aurobindo.104
De opstijging naar het Verlichte
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denkvermogen werpt op het fysieke denkvermogen een transformerend
spiritueel licht, dat niet alleen haar onvermogen van denken en begrip
verwijdert, haar twijfels en moeilijkheden, maar ook de cellen van het fysieke
lichaam overgiet met zijn transformerende licht en bewustzijn.
In een voorgaand hoofdstuk105 heeft Sri Aurobindo in detail de
verschillende methoden verklaard van kennis verwerven, waarnaar we hier
een korte referentie zullen maken: er zijn vier methoden van cognitie van
onszelf en het niet-zelf, namelijk, een kennis door identiteit, een kennis door
intiem direct contact, een kennis door scheidend direct contact en tenslotte
scheidende kennis door indirect contact; het normale menselijke
denkvermogen verwerft welke kennis dan ook, die het kan, door indirecte
methoden, door de instrumentaliteit van de zintuigen, het is een scheidende
kennis door indirect contact. Kennis door identiteit is die, waarin “het Wezen
zelf-evident is voor zichzelf”; het is een gewaarzijn door identiteit, wanneer er
geen onderscheid is tussen het gekende en de kenner. Op dit niveau is
identiteit de basis van alle gewaarzijn, alle kennis en een besef van identiteit
ligt ten grondslag aan alle besef van onderscheid. Dit is de oorspronkelijke
kennis door identiteit, daarna is er een geleidelijke verschuiving naar
scheidende kennis, wanneer het besef van identiteit zich terugtrekt achter een
besef van differentiatie. Het normale menselijke denkvermogen is gewend aan
scheidende kennis en de meest nabije benadering naar een kennis door
identiteit dor het menselijke denkvermogen is zijn gewaarzijn van zijn eigen
bewustzijn; mijn eigen bewustzijn kent zichzelf als bewust; het is een geval
van de kenner, die zichzelf kent; het is daarom “direct gewaarzijn door
identiteit”. In feite “is de lotus van de eeuwige kennis en de eeuwige perfectie
een knop, die gesloten is en opgevouwen binnen ons”, zegt Sri Aurobindo.106
De gesloten knop van Kennis opent bloemblad na bloemblad, terwijl het
denkvermogen zichzelf steeds meer opent voor het neerdalende spirituele licht.
Terwijl het mentale bewustzijn opstijgt naar steeds grotere hoogten, komt
Kennis ernaartoe door steeds meer direct gewaarzijn. “Intuïtie” zegt Sri
Aurobindo, “is een vermogen van bewustzijn, dat dichter bij en intiemer is met
de oorspronkelijke kennis door identiteit”.
Op alle niveaus van ons wezen breken flitsen van intuïtie door onze
onwetende veroordelingen, zij zijn meer of minder communicaties uit een
onbekende bron. Maar, voordat het denkvermogen opstijgt naar hogere
niveaus van bewustzijn, regeren het denkvermogen en de intelligentie
allerhoogst als de leider van ons leven en activiteiten, vandaar is de
onderscheidende intelligentie geneigd om de suggesties van de intuïtie te
controleren. De intuïtie is een straal van superieur licht en vandaar kan het
menselijke intellect geen arbiter zijn in het gebied, bovendien verliezen de
suggesties, die gecontroleerd en beoordeeld en dan doorgegeven worden
door de rede, hun intuïtieve deugdzaamheid. Alleen, wanneer de intuïtie
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neerdaalt in ons wezen in antwoord op de opstijging van ons bewustzijn van
het niveau van het Verlichte denkvermogen naar het niveau van Intuïtie, dan
gaat het door om grotere verlichting binnen te brengen, alsof door constante
lichtflitsen; in dit stadium verliest de Rede haar eerdere controle van de
intuïtieve waarheden en suggesties volledig, het blijft alleen achter als een
waarnemer van de lumineuze aanduidingen en beoordelingen van dit hogere
vermogen.
Het is de functie van de mentale rede om de feiten te zien en te
observeren van ervaring en andere dingen door de instrumentatie van de
zintuigen, te proberen om het belang uit te vinden van objecten en dingen, die
ervaren worden door het bovenstaande proces, de relatie uit te vinden tussen
dingen en dingen en een structuur van kennis-onwetendheid op te bouwen op
de voorgenoemde ervaringen. Intuïtie kan alle actie van de rede uitvoeren
door zijn superieure en directe methode, want Intuïtie heeft een viervoudig
vermogen:
een
vermogen
van
Waarheid-zien,
Waarheid-horen,
Waarheid-aanraken en een vermogen van ware en automatische
onderscheiding tussen de Waarheid en de Waarheid. Aldus wordt de
Waarheid direct geopenbaard door de Intuïtie, die niet hoeft te tasten in
gedeeltelijk licht en duisternis, zoals de normale mentale rede naar de
elementen van kennis. Intuïtie brengt ook, zover als mogelijk, een verandering
voort van het bewustzijn in zijn eigen substantie en bewerkstelligt een
integratie in de mate, dat zijn licht in staat is om door te dringen in het
onderbewuste en in juist de basis door te dringen van alle onwetendheid,
namelijk, de fundamentele Onwetendheid.
De verandering, die bewerkstelligd wordt in het bewustzijn door het
intuïtieve licht en vermogen, helpt in zijn opstijging naar het bovenmentale
niveau. Van het bovenmentale wordt gezegd, dat het een afgevaardigde is van
het Supramentale bewustzijn, de eerste ouder van verdeling en onwetendheid.
De opstijging naar het bovenmentale en zijn neerdaling naar ons bewustzijn is
alleen mogelijk, wanneer ons innerlijke wezen zich niet alleen opwaarts opent,
maar ook naar het kosmische bewustzijn; het bewustzijn moet al zijn nauwheid
wegvegen en de zwakste sporen van het ego-besef en leven in een grote
universaliteit. Veel bewegingen, die eerder van een nauwe en egocentrische
natuur waren, bijvoorbeeld de gevoelens, emoties en andere verwante
gewaarwordingen, die gewoonlijk het evenwicht van het denkvermogen
verstoorden, zouden nog door kunnen gaan, maar zij zouden zo doen met
volledig veranderde aspecten, namelijk, als rimpels of toevallige golven in de
kosmische uitgestrektheid; alle beperkingen, al het egoïsme en de nauwe
individualiteit worden uiteindelijk verdronken in de grenzeloze grootsheid.
De Bovenmentale verandering van het bewustzijn wordt gevoeld als een
bewustzijn van spiritueel Licht en Waarheid, dat verschillend is van en veel
geëxalteerder dan enige spirituele relatie, die het wezen ooit eerder gehad
heeft. Het Bovenmentale bewustzijn is het hoogste vermogen en toestand van
bewustzijn van de lagere hemisfeer. Het opperste, dat de Bovenmentale
verandering kan bewerkstelligen in het bewustzijn van het evoluerende
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spirituele denkvermogen, is, dat het een direct gewaarzijn kan voortbrengen
van het individuele denkvermogen met het kosmische denkvermogen, een
verwijding of een expansie van het besef van nauwe individualiteit in de
uitgestrektheid van het kosmische bewustzijn. Het bovenmentale kan het
denkvermogen niet helpen om zichzelf te overtreffen, noch transformeert het
radicaal de effecten van de Onbewustheid, die zelfs in dit stadium van
verheffing rondloeren, het Supramentale kan dit doen.
Sachchidananda of het drieëne principe van Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid
is de natuur van de Allerhoogste Werkelijkheid achter de hele kosmische
manifestatie. Het verwikkelde Zichzelf achter de Onbewustheid en de
materialiteit juist bij de aanvang van deze materiele schepping en Het komt nu
tevoorschijn uit zijn zelf-gevangenzetting in de Materie door een langzaam en
moeilijk proces van de evolutie: dit is het korte verhaal van de scheppende
beweging. Gedurende het voorgenoemde proces van de involutie trok het
Goddelijke Licht of Gnosis geleidelijk een sluier van duisternis en
Onwetendheid over zichzelf; de vier goddelijke principes, namelijk, Bestaan,
Bewustzijnskracht, Zaligheid en het Supramentale behoren tot de Hogere
hemisfeer of parārdha, het gebied van het Licht of de Goddelijke Gnosis en
daaruit zijn door geleidelijke zelf-beperking de lagere principes van Materie,
Leven, Psyche en Denkvermogen ontwikkeld; deze latere behoren tot de
Lagere hemisfeer of aparārdha, het gebied van Onwetendheid en Duisternis.
Het Supramentale, dat het creatieve aspect is van het Goddelijke, is het vierde
principe in de orde van de neerdaling en ook het vierde principe in de orde van
de opstijging. Laat ons niet veronderstellen, dat de voorgenoemde principes
onderscheiden en gescheiden zijn; de hogere Drievoudigheid, namelijk,
Bestaan, Bewustzijnskracht, Zaligheid samen met het Supramentale, zijn de
vier onscheidbare aspecten van de ene Allerhoogste Werkelijkheid en ieder
van de principes van de lagere hemisfeer is een gesluierde of vervormde
uitdrukking van ieder van de hogere principes, dat wil zeggen, de Materie is
een gesluierd aspect van Existentialiteit van Brahman, het Leven is een
gesluierd aspect van de Bewustzijnskracht, de Psyche is een vonk van de
Goddelijke Zaligheid en het Denkvermogen is een gesluierde uitdrukking van
het Supramentale. Er is niets in deze wereld , dat niet een meer of mindere
uitdrukking is van de ene of de andere Waarheid van Sachchidananda.
Het Supramentale, de Goddelijke Moeder, zal de sluier van de
onwetendheid volledig verbreken van het denkvermogen en het mogelijk
maken voor het Licht en het Vermogen van de hogere om neer te dalen naar
de lagere hemisfeer en de radicale transformatie helpen van de lagere natuur.
Vandaar “moeten een laatste transitie van het Bovenmentale naar het
Supramentale en een neerdaling van het Supramentale tussenbeide komen in
dit stadium van de evolutionaire Natuur.”107 We hebben in de voorgaande
paragraaf verklaard, dat het denkvermogen en het leven en het lichaam, in
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feite, wat er ook geworden is, een gesluierde uitdrukking is van een of andere
spirituele waarheid of een of andere waarheid van de Goddelijke Werkelijkheid,
waarvan zij niet gewaar zijn. Het Supramentale bewustzijn en de
Supramentale Kracht zullen aan het denkvermogen, het leven en het
lichamelijke wezen hun heimelijke goddelijkheid openbaren of de spirituele
waarheid, die verwikkeld is in hen, in hen het perfecte vermogen en Kennis
gieten van het Supramentale bestaan. Aldus zal de neerdaling van het
Gnostische of Supramentale Licht een volledige en radicale transformatie
voortbrengen van de Onwetendheid, er zal geen loerende duisternis en
onwetendheid meer zijn in enig deel van het wezen, dat dan volledig
overgoten zal worden met het Licht van het Supramentale.
We hebben voortdurend gepraat over een geleidelijke transformatie, een
geleidelijke opstijging en integratie, enzovoort, om de trend aan te geven van
de scheppende beweging; laten we proberen het belang op te helderen van al
deze uitdrukkingen, zodat we, zo ver als mogelijk, een idee zouden kunnen
hebben van de natuur van de evolutie van bewustzijn. Laten we ons
voorstellen, dat het volledige bewustzijn een oceaan is, die een heuvel bestijgt;
de leidende zoom van de opstijgende oceaan raakt eerst de klif aan, terwijl de
rest van de oceaan op een lager niveau blijft; steeds meer opklimmende
getijden kunnen steeds meer delen van de oceaan naar de hoogte brengen. In
het ontwikkelende wezen brengt ook iedere opstijging het hogere deel van zijn
natuur naar het licht van de hogere regionen, terwijl de lagere doorgaat om in
duisternis te verblijven en ongeorganiseerd, totdat zij ook geleidelijk steeds
verlicht worden door verdere opstijgingen. Een andere analogie zou gemaakt
kunnen worden met een binnenvallend leger; terwijl het leger voortgaat met
annexeren van territorium na territorium, moet het nu stoppen en dan met een
zicht om de bezette gebieden te consolideren en de mensen te assimileren,
zodat er een volledige verovering zou kunnen zijn en integratie van de bezette
gebieden; wanneer het leger snel verdergaat zonder te stoppen voor
consolidatie en assimilatie, dan zou we een snellere verovering kunnen zijn
van een vreemd land, maar geen volledige consolidatie en assimilatie. Op
dezelfde manier zouden snelle opstijgingen naar steeds hogere niveaus van
bewustzijn zonder een verandering van de lagere natuur de integratie missen,
die nodig is voor een totale supramentale verandering, dat wil zeggen, een
integrale transformatie van de mentale, vitale en fysieke delen van het wezen.
Terwijl het denkvermogen en het hart, dat wil zeggen, de bovenste delen van
het wezen verlichting krijgen, gaan de lagere delen van onze natuur door om
zich te wentelen in duisternis, totdat zij opgenomen worden en veranderd door
het licht van de hogere gebieden van bewustzijn. Deze transformatie van de
lagere natuur wordt geleidelijk gedaan, terwijl een steeds grotere interventie
plaatsvindt; het Hogere denkvermogen en het Verlichte denkvermogen
vechten tegen de duisternis en de Onwetendheid in ons wezen en zij hebben
de hulp nodig of de neerdaling van de Intuïtie voor verdere vooruitgang in de
eliminatie van de dralende krachten van de Onwetendheid.
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Nu over deze integratie: het is een erg complex en lang uitgerekt proces,
het heeft niet alleen de opstijging van de ziel nodig naar een hogere staat van
bewustzijn, maar ook een neerdaling van het hogere bewustzijn naar de
inferieure of lagere natuur met een zicht om het te transformeren. Het
neerdalende vermogen van het bewustzijn is niet in staat om een totale
verandering te bewerkstelligen van de lagere natuur, voordat het wezen
verdergaat; dat wil zeggen, het licht en het vermogen van het Hogere
denkvermogen en het Verlichte denkvermogen bewerkstelligen zekere
veranderingen, maar geen volledige verandering, wanneer het wezen hoger
opstijgt naar de Intuïtie. De Intuïtie bewerkstelligt inderdaad enige
veranderingen van de onwetende delen van het wezen, maar geen totale
transformatie; wanneer het wezen verdergaat en opstijgt naar het
Bovenmentale niveau, bewerkstelligen het vermogen en het licht van het
Bovenmentale ook een aanzienlijke verandering, maar geen totale
verandering. Aldus is het in ieder stadium van de opstijging, helemaal tot het
niveau van het Bovenmentale, een algemene en onvolledige verandering en
geen integrale verandering. Sri Aurobindo zegt, dat door deze veranderingen
“niets tot stand gebracht is, totdat alles tot stand gebracht is”, dat wil zeggen,
totdat er een volledige en radicale transformatie is van ieder deel van het
ontwikkelende wezen; want totdat de krachten van de oude natuur volledig
uitgewied zijn uit ieder deel en perceel van het wezen, komen zij terug en
proberen hun oude gebieden opnieuw te bezetten. Zolang als enig deel van
het wezen niet getransformeerd achterblijft, is er een getijde en eb, dat wil
zeggen, de krachten van de oude natuur zouden zich terug kunnen trekken om
steeds weer terug te keren op enig opportuun moment met nieuwe aanvallen
in ieder stadium van de spirituele verheffing, totdat ieder deel van het wezen
volledig verlicht is door de neerdaling van de van de Supramentale Gnosis.
Een andere belemmering op de weg van een integrale transformatie is, dat
ons wezen verdeeld blijft in een uiterlijke en een innerlijke natuur; ons
bewustzijn kan zo tegelijkertijd in meer dan een staat verblijven. Bovendien is
er een omgevend bewustzijn, dat wil zeggen, een heimelijk bewustzijn, dat ons
wezen omgeeft, dat allerlei soorten gevolgen ontvangt van de wereld buiten; Al
deze zijn occult voor ons normale oppervlakte-gewaarzijn. Onze innerlijke
natuur of de innerlijke delen van ons wezen assimileren gemakkelijk de hogere
invloeden gedurende de spirituele opening en nemen een hogere natuur aan,
maar de oppervlaktenatuur, het uiterlijke wezen, gevormd als het is door de
krachten van de Onwetendheid, is veel langzamer om het spirituele licht te
ontvangen en te assimileren en loopt ondanks haar aspiratie kreupel achter
het innerlijke wezen. Aldus gaat een deel van het wezen door om een veld van
onvolmaaktheid te blijven, wanneer geen oppositie, tegen de spirituele invloed
en creëert moeilijkheden op de weg van de transformatie van het wezen in
ieder stadium van de spirituele evolutie. Sri Aurobindo zegt, dat een perfectie
van de subjectieve spiritualiteit beschermde tegen de vijandelijke invallen van
de wereldkrachten en afzijdig van de wereld is het gemakkelijker, maar
integrale transformatie moet ieder deel van het wezen opnemen, zijn leven van
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actie en het wereldzelf buiten ons inbegrepen, met een zicht om een volledige
verandering te bewerkstelligen.
De belangrijkste reden voor al onze moeilijkheden is, dat ons wezen
gevormd is uit de oorspronkelijke onbewustheid. Onbewustheid was de
oorspronkelijke toestand, het was eerst een nevelachtige conditie, waaruit de
Materie en het Leven en het Denkvermogen tevoorschijn kwamen; ons wezen,
ons bewustzijn, de kennis, die we proberen te verwerven, worden allemaal
doordrongen door de oorspronkelijke onwetendheid. Onze taak is daarom zo
moeilijk, we zullen de hardnekkige obstinaatheid moeten breken en de
oppositie van de onwetendheid van ieder en elk deel van ons wezen bij onze
inspanningen om een integrale transformatie voort te brengen van ons totale
wezen en onze totale natuur. De aanwezigheid en hardnekkigheid van de
onwetendheid dwingt het neerdalende licht om een beperking te ondergaan
van zijn vermogens. Door een constante blootstelling van de recalcitrante
delen van ons wezen aan het neerdalende spirituele licht, zullen al zijn
bewegingen een geharmoniseerd proces van de Geest zijn, vrij van de
onenigheden en conflicten, voordat een transformatie van onze natuur
mogelijk wordt, en de Supramentale Kracht kan alle opposities teboven komen
van de dralende duisternis en de onwetendheid van ons wezen en een
integrale verandering bewerkstelligen.
Er is ons verteld, dat de aandrang voor manifestatie ten dele van de
verwikkelde principes, gekoppeld met een aantrekking van vanboven, de
verschijning mogelijk gemaakt hebben van verscheidene principes, namelijk,
de Materie, het Leven en het Denkvermogen. Op overeenkomstige wijze zal
een supramentale verandering van ons volledige wezen mogelijk zijn, wanneer
het verwikkelde supramentale principe het neerdalende Supramentale Licht en
Vermogen van vanboven ontmoet en zich ermee verenigt. Deze drang van
beneden en de aantrekking van vanboven hebben altijd geleidelijk het ene na
het andere principe tot stand gebracht en gemanifesteerd gedurende de hele
evolutionaire beweging.
Laten we proberen het bovenstaande punt op te helderen: in het huidige
stadium van ons Wezen is het Denkvermogen het dominante principe in deze
wereld: dit mentale principe ontwikkelde op de manier, zoals verklaard in de
voorgaande paragraaf, en als resultaat van de verschijning van het
Denkvermogen is de mens vandaag een mentaal wezen. Dit mentale principe
is opgesloten in een materieel lichaam, dat passend getransformeerd is om
het te behouden. Op dezelfde manier zal het Supramentale het volgende
dominante principe zijn om zich te ontwikkelen op de manier, zoals boven
verklaard en als een resultaat van een dergelijke verschijning van het
Supramentale zou er op deze aarde een gnostisch wezen of Purusha
verschijnen met een gnostische Natuur of Prakriti. Er zou een andere
verandering zijn, die belangrijk is, het is dit: toen de Materie voor het eerst
verscheen als het eerste dominante principe uit de oorspronkelijke
nevelachtige conditie van deze wereld, was het extreem grof en ruig in haar
aanzicht en gevoel; daarna, terwijl het Leven en het Denkvermogen
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verschenen in materiele lichamen, onderging de Materie een verandering ten
goede om zo het geschikte en passende omhulsel te zijn van de vitale en
mentale principes. Wanneer we kijken naar het menselijke brein, bijvoorbeeld,
zullen we verrast zijn om te zien, dat het materiele bestanddeel van het brein
nu niet het ruige aanzicht of het gevoel van de Materie draagt, zoals het deed
in het initiële stadium van deze wereld. De Materie heeft evident de
noodzakelijke transformatie ondergaan met een zicht om het passende vat te
zijn om te complexiteiten van het menselijke denken vast te houden. Op
overeenkomstige wijze komt het verschijnende Supramentale, wanneer het
zich met het neerdalende Supramentale Licht en vermogen van vanboven
verenigt, ieder spoor teboven van de dralende onwetendheid en duisternis van
ieder deel van ons wezen en onze natuur, zodat de materiele omhulling van
het wezen radicaal getransformeerd zou kunnen worden met een zicht om het
passende vat te zijn om het Supramentale principe te behouden --- het
belichaamde mentale wezen wordt aldus het belichaamde Supramentale
wezen met een gnostische natuur of Prakriti.
Wanneer het Supramentale principe eenmaal gevestigd is op deze aarde
als het dominante principe, zoals het mentale principe nu is, “dan zouden het
denkvermogen en de mentale mensheid blijven als een stap in de spirituele
evolutie; maar er zouden andere gradaties erboven gevormd worden en
toegankelijk, waardoor het belichaamde mentale wezen, omdat het gereed
werd, zou kunnen klimmen naar de gnosis en veranderen in een supramentaal
en spiritueel wezen”, zegt Sri Aurobindo.108
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HOOFDSTUK XXVII
HET GNOSTISCHE WEZEN
IN het voorgaande hoofdstuk heeft Sri Aurobindo de gradatie

geopenbaard van de trap van opstijging van het bewustzijn door het Hogere
denkvermogen, het Verlichte denkvermogen en de Intuïtie naar het
Bovenmentale en er voorbij naar een Supramentale verandering van de
volledige substantie van het wezen, waar er aan de top van de evolutionaire
beweging een gnostische Purusha of Natuur zal verschijnen. De
Supramentale of Gnostische natuur is, onder andere dingen, het resultaat van
een volledige en totale transformatie van de wereldlijke natuur, vrij van ieder
spoor van duisternis, onvolmaaktheid, en onvermogen. Maar alleen door
enkele algemene termen of formules kunnen we refereren naar het gnostische
bestaan, want een precieze mentale opvatting van de Supramentale natuur is
niet mogelijk. Mentale opvatting, mentaal denken, zoals we gezien hebben, is
gebaseerd op afgescheidenheid, of een besef van verdeling en onderscheid,
het is een bewustzijn van het eindige, terwijl de Supramentale Natuur een
vermogen is van het Oneindige en alles ziet vanuit een direct gewaarzijn van
eenheid en handelt vanuit een inherent besef van werkelijkheid; het is daarom
onmogelijk voor het denkvermogen om met enige precisie de natuur voor te
stellen van het gnostische bestaan of hoe een Supramentaal wezen zou zijn of
hoe het zou handelen, enzovoort. Op zijn best kunnen enige deducties
gemaakt worden vanuit juist dit initiële verschil tussen de mentale en
gnostische natuur, en daarbij enig vaag idee vormen van de manier van de
opstijging van het Bovenmentale naar het Supramentale en van de eerste
status van het “evolutionaire supramentale bestaan”., dat het Bovenmentale
Laten we onszelf herinneren, dat het Bovenmentale geen ander vermogen
is dan het Supramentale zelf met een dunne sluier erover geworpen. Het
Bovenmentale wordt ook een “inferieur Supramentaal” genoemd; het draagt
de taak van verdeling en onderscheid tot effect, die oorspronkelijk ontvangen
was in het Supramentale. Het Bovenmentale is een afgezant van het
Supramentale bewustzijn en de eerste ouder van verdeling en onwetendheid.
De schepping is een Lila van involutie en evolutie, de Geest verwikkelde
Zichzelf in de materiele Onbewustheid en Onwetendheid en het bevrijdt zich
nu van de zelf-gevangenzetting in de Materie. Bij een steeds groter accent op
verdeling is het Bovenmentale de bepalende van alle bewegingen, die leiden
naar onwetendheid en onbewustheid. In dit stadium, waar het verwikkelde
bewustzijn van het wezen het Bovenmentale niveau bereikt, neemt de
Supramentale gnosis de leiding over de evolutionaire beweging en dat
markeert een transitie van evolutie in de Onwetendheid naar evolutie in de
Kennis. In de neerdaling van de Goddelijke Bewustzijnskracht in de
oorspronkelijke verdoving van de onbewustheid en materialiteit was van het
niveau van het Bovenmentale het eerste accent gezet op verdeling en
onderscheid en in de reis terug, dat wil zeggen, in de opstijging van het
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Bewustzijn naar steeds hogere niveaus, ziet weer het bovenmentale stadium
de verdwijning van de laatste vesting van onwetendheid, die geboren is uit
verdeling en onderscheid. Maar de transitie van het bovenmentale naar het
supramentale stadium zal niet snel zijn, noch zal er een plotselinge openbaring
zijn van het Supramentale wezen. Het Supramentale in zijn dynamische
aspect heeft onbeperkt vermogen van zelf-determinatie, dat wil zeggen, het
Supramentale kan kennis terughouden, sluier na sluier over zichzelf werpen
om het Bovenmentale te manifesteren en een wereld van onwetendheid
steeds verder naar beneden, en het heeft ook het vermogen gekregen om de
sluiers een voor een op te tillen, die over zichzelf geworpen zijn, zoals eerder
genoemd, volgens de Goddelijke Wil.
Terwijl het huidige dominante principe, namelijk, het mentale bewustzijn
en vermogen, ontwikkelde en zichzelf tot stand bracht hier op aarde, vormde
het een ras van mentale wezens, die in zichzelf zoveel van de aardenatuur
bevatten als klaar was voor de noodzakelijke transformatie, op
overeenkomstige wijze zal er op de aarde een gnostisch bewustzijn en
vermogen tot stand gebracht worden, die een ras zullen vormen van
gnostische spirituele wezens en zoveel opnemen en transformeren van de
aardenatuur als klaar zal zijn voor een radicale transformatie. Als eerder
verklaard zal er de verschijning zijn van een besloten supramentale kracht van
zijn involutie in onbewustheid en ook de neerdaling van de supramentale
gnosis van vanboven; de neerdaling van de supramentale gnosis van
vanboven moet voorafgegaan worden door de verdwijning van alle
verdelingen in het wezen, zodat er een instroom zou kunnen zijn van het
gnostische licht in het bewustzijn als een geheel; de overheersing van de
Onbewustheid zal verdwijnen en “Een eerste formatie van een gnostisch
bewustzijn en natuur zal de consequentie zijn”.109
De evolutie van een Supramentaal wezen op deze aarde zal
verstrekkende resultaten hebben. We hebben eerder de trap van de opstijging
van het bewustzijn naar mentale hoogten genoemd, het Hogere
denkvermogen, het Verlichte denkvermogen, het Intuïtieve denkvermogen en
het Bovenmentale; het effect van de aanwezigheid van het supramentale licht
en de supramentale kracht aan het hoofd van de evolutionaire Natuur zal de
vervolmaking zijn van de voorgenoemde trap van het opstijgen door het Hoger
mentale, het verlichte mentale, het Intuïtieve mentale en het Bovenmentale
bewustzijn, in feite de volledige gradatie laten bestaan op de aarde als
belichaamde wezens. Aldus zou er een ras tot stand gebracht worden van
gnostische wezens --- want elk bewustzijn, dat gebaseerd is op de waarheid
van het wezen en niet op de Onwetendheid zou een gnostisch bewustzijn
genoemd kunnen worden --- om de opstijging te helpen van het bewustzijn van
een toestand van onwetendheid naar een toestand van Kennis. Er zullen
andere opmerkelijke resultaten zijn van de verschijning van het Supramentale
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wezen en het tot stand brengen van het bevrijde Supramentale licht en de
Kracht aan het hoofd van de evolutie; iets van het licht van het Supramentale
zou neerwaarts doordringen in de lagere en duistere stadia van de stroom van
evolutie en zelfs daar een beslissende verandering voortbrengen. Er zal als
consequentie meer harmonie zijn dan onenigheid; in plaats van een constante
strijd tussen de krachten van de duisternis en de onbewustheid en de krachten
van het Licht, zal het een voortgang zijn van minder licht naar groter licht. Maar
de evolutionaire beweging zal niet tot een eind komen en als een
consequentie van zijn directe actie op zijn proces, het zal helpen om de
voortgang gladder te maken en het zal “in grote mate het moeilijke en
aangedane proces van de evolutionaire verschijning hedoniseren” zegt Sri
Aurobindo.
Het bovenstaande zou voorgesteld kunnen worden als het onvermijdelijke
of natuurlijke resultaat van de directe actie van het Supramentale op de
evolutie. Het Bovenmentale, dat trouw is aan zijn missie, zou doorgaan met
nadruk te leggen op diversiteiten, zelfs tegenstellingen aanmoedigen, maar
tegelijkertijd die diversiteiten elementen maken van een kosmisch geheel; zij
gaan de Ene niet ontkennen of weglopen van de Ene en kunnen terugleiden
naar Eenheid. Een besef van Eenheid zou de achtergrond zijn achter de
veelvuldige diversiteiten van het bestaan. Een bovenmentaal wezen handelt in
overeenstemming met zijn eigen swabhāva en swadharma, hij kent het
geheim van de Eenheid, terwijl hij nadruk legt op de Velen, hij is bewust van
het geheel, terwijl hij een accent legt op de delen. Het Supramentale
gnostische wezen, integendeel, zou leven in een besef van harmonische
eenheid, niet alleen in zijn eigen innerlijke en uiterlijke leven, maar ook met al
het andere, de mentale wereld inbegrepen, die nog doordrenkt is in
onwetendheid; hij ziet de Velen als de Waarheid van het Ene, hij beschouwt de
diversiteiten in zijn integrale gewaarzijn van de Eenheid. Vandaar, “Dat in de
verschijning van het gnostische wezen de hoop zou zijn van een
harmonieuzere evolutionaire orde in de aardse Natuur”, zegt de Meester.110
Het Supramentale of het Gnostische ras zou geen ras zijn in
overeenstemming met een vast patroon, want volgens de wet van het
Supramentale zal er een diversiteit zijn in de manifestatie van het gnostische
bewustzijn; ieder zal verschillend zijn in patroon van de andere, ofschoon een
en dezelfde in het besef van Eenheid en in de fundatie van het zelf. Ons
denkvermogen is niet in staat om iets meer te doen dan enige abstracte schets
te tekenen van het actuele gnostische wezen, een precieze opvatting ervan is
onmogelijk. De natuur van het gnostische wezen is radicaal verschillend van
de onze en haar karakteristieken zijn ook erg verschillend van iets, waar we
aan gewend zijn. Het zou kunnen zijn door te proberen om iets totaal anders
op te vatten dan onszelf, of van een besef van contrast van ons wezen, onze
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natuur en ons onvermogen van begrip, dat er een abstract beeld zouden
kunnen tekenen van het gnostische wezen.
Het gnostische wezen zal de hoogste ontwikkeling zijn of de culminatie
van de spirituele mens en hij zal constant leven in een bewustzijn, dat erg
verschillend is van het onze. Terwijl het normale menselijke wezen opgesloten
is binnen de vier muren van zijn egoïstische onwetendheid, niet gewaar van de
Waarheid van zijn eigen wezen, de Waarheid van de kosmos en de Waarheid
van de Transcendentie, is het gnostische wezen constant zelf-gewaar van alle
drieheden van de Geest en leeft in een bewustzijn, niet van nauwe
individualiteit, maar in een van een uitgestrekte universele spiritualiteit. Terwijl
we hier en daar onwetend van de Goddelijke Aanwezigheid tasten en
struikelen, terwijl de menselijke zoeker, ondanks een intense aspiratie in de
ziel en een hart, dat gevuld is met de angst van scheiding van de Geliefde,
steeds weer gefrustreerd terugkomt, niet in staat om het object van zijn
queeste te vinden, voelt het gnostische wezen van de Heer in ieder centrum
van zijn bewustzijn, in iedere vibratie van zijn levenskracht en in iedere en elke
cel van zijn lichaam. Terwijl het normale wezen leeft in zijn onwetende cel van
exclusiviteit en zichzelf beschouwt als gescheiden van alles anderen en van
de wereld, waarin we leven, realiseert het gnostische wezen in zijn
Waarheid-gewaarzijn alle wezens als zijn eigen zelven en alles, dat geworden
is als de manifestatie van het Vermogen van de Wereld-Meester. Terwijl al
onze kennis gebaseerd is op een besef van afgescheidenheid, is een direct
gewaarzijn van eenheid als de waarheid van de diversiteit altijd aanwezig in
het gnostische bewustzijn.
Het normale menselijke wezen is niet alleen niet gewaar van de
Goddelijke Purusha, het werkelijke centrum van zijn individualisatie, hij heeft
ook verscheidene andere onvolmaaktheden, als gevolg waarvan er zoveel
onenigheid en conflict is in zijn leven en natuur. Er is een constante inspanning
ten dele van hem om zijn natuur teboven te gaan en de onvolledigheid van zijn
wezen te completeren. Het supramentale wezen is het gecompleteerde en
vervolmaakte individu, dat zich verheerlijkt in het directe gewaarzijn van de
waarheid van het individu, het kosmische en het supra-kosmische, in het kort,
alle drie evenwichten van het Allerhoogste Goddelijke, die de sleutel zijn voor
het mysterie van al het wereldse en supra-wereldse bestaan. De
Supramentale gnosis is in bezit van volledige zelf-kennis in alle dingen en op
alle momenten en ook het vermogen van volledige zelf-expressie in de Natuur.
In de lagere gradaties van Gnostische wezens is er zonder twijfel een beperkt
vermogen van zelf-uitdrukking en een beperkte perfectie “maar in het
supramentale wezen zou deze behoefte aan beperking voor perfectie
verdwijnen”.111 Voor het supramentale bewustzijn zouden de Velen niet lijken
verzekerd te zijn door de Ene te verdelen in veel delen, maar zij zullen
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verschijnen als evenwichten van de Ene Werkelijkheid, of de uitdrukking van
de een en dezelfde Natuur op verschillende manieren of vormen.
In feite is veel van ons lijden het gevolg van de wens van harmonie tussen
onszelf en de wereld. Wij zijn egocentrisch in onze natuur en onze relaties met
anderen geven natuurlijk aanleiding tot conflicten, omdat iedereen zich
concentreert op het geluk en welzijn van zichzelf en van degenen, waarvan hij
houdt, met uitsluiting van alle anderen; ons constante contact met de externe
wereld creëert alle soorten ongelukkige reacties in onze denkvermogens,
omdat we vaak niet in staat zijn om “onze eis naar de wereld gelijk te maken
met de wereld’s eis naar ons”; omdat het menselijke denkvermogen faalt om
een balans te brengen tussen de twee, namelijk, ons persoonlijke ideaal en
bestemming en het verborgen doeleinde van het kosmische bestaan, het
menselijke denkvermogen probeert vaak om ontsnapping te zoeken door
verzaking. Het supramentale wezen zou niet een dergelijk conflict hebben of
disharmonie , want hij is niet egocentrisch en leeft in een kosmisch bewustzijn;
aldus zou zijn kosmische en niet zijn egocentrische individualiteit onmiddellijk
de betekenis zien van alle kosmische bewegingen als delen van zijn eigen
wezen en ook de juiste en harmonieuze relatie zien tussen alle bewegingen en
dingen. Het Supramentale wezen ziet, dat het individu en het universum de
twee uitdrukkingen zijn van het supra-kosmische en Transcendente Wezen.
Het supramentale Licht zou het vermogen van handelen hebben op alle
kosmische onwetendheid en het op te lossen, wat de mentale mens niet in
staat is om te doen: “Een grote universaliteit van zelf-uitdrukking, een grote
harmonische universaliteit van wereld-bestaan zou juist het teken zijn van de
supramentale Persoon in zijn gnostische natuur”.112
Het supramentale wezen is direct gewaar van de zelf-manifestatie van de
Geest in zichzelf, als in alle anderen; wanneer hij de heerlijkheid van zijn, de
zaligheid van de Geest in anderen brengt, zal hij ook dezelfde vreugde of
heerlijkheid hebben in zichzelf hebben, omdat de vreugde van anderen een
deel zal zijn van de vreugde van zijn eigen bestaan. In de normale menselijke
gemeenschap wordt een aardige en gulle mens, die zichzelf volledig vergeet
bij het verlichten van de spanning van anderen om hun vreugde en verdriet zijn
eigen te maken, geprezen voor zijn altruïstische zelf-uitwissing; het
supramentale wezen zal geen behoefte hebben aan een dergelijke
zelf-uitwissing, er is geen tegenstelling tussen zijn eigen goede en het goede
van anderen, vandaar zal door zijn zelf-vervulling en niet door zelf-uitwissing
de vreugde en de vervulling van anderen verkregen worden, het zal de
vervulling zijn van de Ene in allen. Bovendien is er in het supramentale wezen
geen ruimte voor verlangen, dat ontspringt aan het ego en vandaar is er geen
frustratie als gevolg van de mislukking om de verscheidene verlangens van het
leven te bevredigen.
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Het normale menselijke wezen handelt vanuit een of andere noodzaak,
misschien de bevrediging van een of ander verlangen, de verwijdering van een
of andere wens of het zoeken van een of andere vrucht van actie , enzovoort,
bovendien weet het normale denkvermogen niet vaak wat het zou moeten
willen, het gaat voort van onwetendheid naar kennis, het struikelt door
dwalingen naar waarheden en halve waarheden. Het gnostische wezen heeft
integendeel niets te verlangen, geen wens om vervuld te worden en het
handelt niet door de kracht van enige wens of noodzaak en in iedere en elke
handeling van het wezen is er een spirituele vrijheid en een spirituele
vervulling; zijn vreugde is in zijn en doen, het gaat niet voort van onwetendheid
naar kennis of tast niet naar de waarheid; het heeft kennis van wat gewild
moet worden en het vermogen om dat te bewerkstelligen. De gnostische
wezen’s kennis is niet idealistisch, het is het Werkelijke-Idee van het
Supramentale. Laten we proberen om dit punt op te helderen door een
referentie naar onze manier van dingen doen: Het menselijke denkvermogen
heeft het vermogen van ideevorming, maar die ideeën vertegenwoordigen niet
noodzakelijkerwijze de waarheid, noch materialiseren zij zich automatisch of
zetten zich om in werkelijkheid; ik zou, bijvoorbeeld, een idee kunnen vormen
van een fijn herenhuis, maar het idee zal altijd een idee blijven, tenzij en totdat
ik de noodzakelijke stappen neem om het idee om te zetten in werkelijkheid,
het Werkelijke-Idee van het gnostische wezen echter is zelf-gerealiseerd in de
actie; het Idee effectueert zichzelf, er is geen vreemde inspanning
noodzakelijk.
De
zelf-effectuerende
kracht
van
het
Goddelijke
Waarheidsbewustzijn bracht deze wereld tot bestaan --- tadaikșata tadasŗjata.
De zelf-effectuerende actie van het Werkelijke-Idee is zo verschillend van wat
dan ook, dat we kennen, dat we alleen een zeer vage impressie kunnen
hebben van zijn werkelijke werking, hoe we ook proberen om zo te doen.
Heden ten dage moet het normale menselijke wezen met een constante
worsteling doorgaan met de levenskracht en de materie met een zicht om zich,
zo ver als mogelijk, te bevrijden van zijn onderwerping aan hen. Normaal
vormen de meeste mensen zichzelf, uitwendig tenminste, niet door de kracht
of bewuste druk van hun meest Innerlijke wezen of ziel van vanbinnen, maar
als een respons op hun materiele omgeving en Wereldnatuur. De natuur van
het gnostische wezen zal volledig verschillend zijn; in plaats van op welke
manier dan ook gevormd te worden door het buitenwaartse bestaan, zal het
licht en het vermogen van zijn tot stand gebrachte innerlijke bestaan de
wereld van het leven en de materie vormen en formeren en aanpassen aan
zijn eigen doeleinde van het bestaan. Het gnostische wezen is in
gemeenschap en eenheid met de Schepper binnen zichzelf en vandaar zal het
vermogen van zijn innerlijke bestaan een volmaakt lichaam nemen in het
uiterlijke leven. Het spirituele leven is een leven van innerlijk leven, de
spirituele mens leeft altijd vanbinnen, vandaar ‘is hij buiten de wereld, zelfs
wanneer hij erin is’. Door innerlijk te leven houdt de spirituele mens zich
afgescheiden en vrij van de invallen van de duistere krachten van het leven.
Het leven van een gnostisch wezen zal daarom een leven zijn van innerlijk
leven, alle onderscheid het zelf en de wereld zal volledig geëlimineerd worden.
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Het gnostische wezen zal leven in het meest afgezonderde heiligdom van zijn
meest innerlijke bestaan, alleen met God, ondergedompeld in de diepten van
het Oneindige, zijn hart overgoten met de heerlijkheid van Godsliefde, die zich
geleidelijk uitbreidt om al het bestaan binnen zijn omarming te brengen: “In al
zijn handelingen zal de innerlijke eenheid, de innerlijke gemeenschap hem
vergezellen en zijn relatie met anderen binnengaan, die voor hem geen
anderen zijn, maar zelven van zichzelf in het ene bestaan, zijn eigen
universele bestaan”, zegt Sri Aurobindo.113
Het gnostische wezen zal een zodanig uitgebreid en kosmisch bestaan
hebben, dat hij het Goddelijke zal realiseren, zien, voelen en horen in alle
vormen en wezens. In onze huidige ervaring wordt iedere ervaring, iedere
beweging van ieder deel van mijn fysieke, vitale of mentale wezen gevoeld als
een beweging, die in mijzelf plaatsvindt; een beweging van een hand,
bijvoorbeeld, wordt gevoeld als een beweging van een deel van mijn eigen
fysieke wezen; een besef van vrede en vreugde in mijn denkvermogen wordt
gevoeld als iets, dar gebeurt in een of ander deel van mijzelf, omdat er in mij
een besef is van concrete fysieke eenheid met alle delen van mijn wezen,
fysiek, vitaal of mentaal. Op overeenkomstige wijze zal het besef van eenheid
van het gnostische wezen met andere zelven een dergelijk concreet fysiek
bewustzijn zijn in enig opzicht, omdat het gnostische wezen alle bewegingen
en acties in alle andere vormen en wezens zal voelen, alsof zij plaatsvinden in
zijn eigen uitgestrekte zelf van zijn --- het zal een innerlijk contact zijn met de
innerlijke zelven van dingen en wezens, die nu gevoeld worden als andere
zelven. Dit innerlijke leven van het gnostische individu zal zich ook uitbreiden
naar andere vlakken van het wezen en de kennis van de vermogens en
krachten van die andere vlakken zal ook een deel zijn van zijn bewustzijn.
Er zou een belangrijke vraag gesteld kunnen worden: zal het
ontwikkelende supramentale wezen exact overeenkomen met het
Supramentale op zijn eigen vlak? Het antwoord zou klaarblijkelijk zijn, dat het
bestaan en het bewustzijn van het ontwikkelende supramentale wezen
fundamenteel dezelfde natuur zou hebben als die van het Supramentale
boven, maar er zullen enige ondergeschikte karakters zijn, die het zullen
onderscheiden van de andere. Hier is het een ontwikkelend bewustzijn, en
vandaar zal het gnostische wezen de verschijning aannemen van een wezen,
dat tevoorschijn komt uit de Onwetendheid naar het bewustzijn van
Sachchidananda. In de loop van de evolutie moet men zichzelf overtreffen en
iets worden of in iets groeien, dat men niet is. Neergebogen onder de last van
een onwetend bewustzijn, moet men voortgaan naar Licht, terwijl men
omgeven is door allerlei soorten onvermogens, moet men sterkte zoeken en
het vermogen om hen te ontgroeien, geslagen door pijn en angst moet men de
eeuwige bron ontdekken van vreugde en heerlijkheid, --- een onvolmaakt
leven, dat wisselt tussen vluchtige pleziertjes en langdurig verdriet, kan niet
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het doel zijn van het menselijke bestaan. We moeten ontwaken naar de
Kennis, welke sterkte en zuiverheid en geluk ook verwerven, die we kunnen,
en onszelf bevrijden van de bindingen van onwetendheid en lijden, die ons nu
vasthouden aan ons normale bestaan. Maar in onze pogingen om de
werkelijke sleutel te vinden voor de oplossing van onze problemen van het
leven, dwalen we vaak af en worden in beslag genomen door uitwendig leren,
uitwendige pleziertjes en heerlijkheid, externe verwervingen, die in
werkelijkheid de belemmeringen worden om ons vast te binden aan onze
misère, in plaats van ons te leiden naar ons doel, namelijk, de ontdekking van
de ziel. Zoals reeds verklaard, is de spirituele mens hij, die zijn ziel ontdekt
heeft en leeft in de zaligvolle afzondering van zijn eigen zelf, onthecht van de
wereldse hoop en angsten en de veelvuldige attracties van het normale leven,
want hij heeft niet langer iets nodig, dat uitwendig is, voor de volledigheid van
zijn bestaan. Het gnostische wezen zal zijn start nemen vanaf deze nieuwe
basis van spiritueel ontwaken en het onwetende worden van de gewone mens
veranderen in een lumineus worden van Kennis.
Alle manifestatie is een geleidelijke ontsluiering van de natuur van
Sachchidananda, die verwikkeld was in de oorspronkelijke onbewustheid;
Bestaan, Bewustzijn, Gelukzaligheid is de Drievoudigheid, die verwikkeld was.
Bestaan leek Niet-bestaan te zijn, Bewustzijn trok de mantel aan van
Onbewustheid en de Goddelijke Heerlijkheid van het wezen besloot zichzelf
onder een uitgestrekte kosmische ongevoeligheid. De fenomenale wereld, die
we om ons heen zien, is bezield met de voorgenoemde drievoudige aspecten
van het Allerhoogste Goddelijke, die Zich ondergedompeld heeft in Zijn eigen
schaduw voor de heerlijkheid van een nieuwe schepping. Het Supramentale is
niets anders dan een aspect van Sachchidananda en de ontwikkelde
Goddelijke principes zouden zichzelf niet manifesteren zonder het spel van het
Supramentale. De Supramentale transformatie ontsluiert geleidelijk het
gesluierde aspect van het Goddelijke, verandert alle Onwetendheid in de
Zelf-kennis van het wezen, alle zwakheden, alle actie, alle dynamiek in de
zelf-kracht van het wezen en alle heerlijkheid in een universele heerlijkheid
van het zelf-bestaan, zegt Sri Aurobindo.
Wat zal de methode zijn van cognitie van het gnostische wezen? Het
karakter van iedere actie van kennis van het gnostische wezen kan niet anders
dan erg verschillend zijn van het onze. Ons denkvermogen kent ieder ding van
de externe wereld als een onafhankelijk ‘niet-zelf’ door een indirecte methode
van de zintuigelijke instrumentatie, die vaak niet erg bevredigend is; maar de
gnostische wezen’s kennis zal een directe interne kennis zijn, waarin de drie
termen, namelijk, de kenner, de kennis en het ding of object van kennis
geïntegreerd zullen zijn, er zou geen besef zijn van onderscheid tussen hen;
het zal kennis zijn, die niet gebaseerd is op een besef van differentiatie, zoals
in ons geval, maar een kennis door identiteit, een innerlijk zien, ‘een intieme
uitgebreide zelf-perceptie’. We zouden enige opvatting kunnen hebben van de
natuur van deze kennis door een analogie: onze kennis van de externe wereld
wordt gevormd door de vergelijking, het contrast en de systematisering door
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de mentale rede van onze zintuigervaringen, door een juiste aanpassing van
de materialen, die binnengebracht worden door de zintuigen; deze Kennis is
accuraat in de mate dat de zintuigpercepties betrouwbaar zijn, bovendien is
dergelijke kennis afscheidend. Maar de kennis van ons eigen
oppervlaktedenkvermogen en zijn toestanden en processen is voorlopig een
directe kennis, er gezegd kan worden, dat het een kennis is door identiteit,
omdat ik direct gewaar ben, dat ik op dit moment bewust ben; mijn eigen
bewustzijn kent zichzelf als bewust, in dit geval is er geen besef van scheiding,
geen indirectheid, het is een directe kennis door identiteit. We hebben
overeenkomstige directe kennis of gewaarzijn van de andere delen van mijn
eigen wezen, namelijk, van mijn lichaam of enig deel ervan; er is een
eigenaardige intimiteit en nauwkeurigheid in de kennis van deze soort. Het
gnostische wezen, dat een universeel en geen egocentrisch bewustzijn heeft,
zal alles kennen als een deel van zijn eigen wezen en vandaar zal zijn kennis
een kennis zijn door identiteit zijn, waarin er alleen besef van identiteit zal zijn
en geen differentiatie.
Het leven betekent voor ons een queeste voor vermogen, welvaart, bezit,
bevrediging van verlangens en bestaan in een constante vreugde van steeds
nieuwere veroveringen en bezittingen. Menselijke liefde wordt gemerkt door
een intens verlangen om het object van liefde na te jagen, opgewekt door het
verlangen van exclusief bezit van de geliefde, die wordt beschouwd als een
‘niet-zelf’ en iemand, die volledig onderscheiden en gescheiden is. Maar de
“toenemende in bezit name van het individuele wezen en de wereld door de
Goddelijke Aanwezigheid, Licht, Vermogen, Liefde, Heerlijkheid, Schoonheid”
zal de queeste zijn en de zin van het leven voor het gnostische wezen; liefde
zal voor het gnostische wezen geen bezit betekenen van een wezen door een
andere, maar het zal een nabijheid zijn van de ziel met ziel en “een vreugde
van identiteit en de consequentie van een verschillende identiteit”.
De volgende belangrijke vraag is over het lichaam en de relatie van de
Geest met het lichaam, dat het bewoont. Een totale en volledige verandering
van het bewustzijn moet een nieuwe perfectie voortbrengen in de relatie
tussen het lichaam en de bewoner. We weten, hoe het lichaam met haar
beperkte capaciteiten en haar eigen wet van actie een belemmering kan zijn
voor onze vooruitgang in de lagere niveaus van bewustzijn. Op de niveaus van
het Hogere denkvermogen, het Verlichte denkvermogen, het Intuïtieve
denkvermogen en het Bovenmentale ondergaat het lichaam enige verandering
en wordt voldoende bewust, zodat de actie van het denkvermogen op het
lichaam, die nu in onze huidige staat van mentale ontwikkeling zeer zwak en
rudimentair is, en vaak nogal chaotisch, veel sterker wordt. Maar de spirituele
krachten, die neerdalen op deze niveaus van het Hogere denkvermogen,
enzovoort, zijn niet sterk genoeg om een radicale verandering teweeg te
brengen van het fysieke
lichaam. Het wordt overgelaten aan het
Supramentale Vermogen en de Supramentale Kracht om de benodigde
transformatie te bewerkstelligen. Het Supramentale Bewustzijn is “een
waarheidsperceptie, die zelf-effectief is”, zoals we in detail hierin eerder
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verklaard hebben, en het lichaam zal getransformeerd worden door deze
zelf-effectuerende kracht van het Supramentale in de mate, dat het
noodzakelijk zal zijn om het een passend en juist instrument te maken van het
Supramentale principe.
Als een resultaat van de nieuwe relatie van de Geest met de Materie zal
de laatste niet geweigerd worden. Ongetwijfeld is een volledige onthechting
van het lichaamsbewustzijn, niet geïdentificeerd te zijn met lichaam, noch het
lichaam te voelen als deel van mijzelf, een essentiële stap naar spirituele
perfectie. Nadat dit besef van scheiding of onthechting van het
lichaamsbewustzijn bereikt is, kunnen het neerdalende spirituele licht en de
neerdalende spirituele kracht het lichaam accepteren en opnemen; dit gebeurt,
wanneer een controle van de Geest tot stand gebracht is over het materiele
instrument en het aan de fysieke natuur niet toegestaan wordt om de Geest te
sluieren voor het bewustzijn en haar eigen sterkte en dominantie te laten
gelden. Er zal gerealiseerd worden, dat Materie zelf Brahman is, een vorm en
substantie van Brahman, het is bezield met het heimelijke Goddelijke
bewustzijn, dat in slaap is in zijn boezem en versterkt door de kennis van zijn
essentiële goddelijkheid neemt het Gnostische Licht en Vermogen de Materie
op als een instrument van spirituele manifestatie en bewerkstelligt zodanige
veranderingen als noodzakelijk zouden kunnen zijn.
Naast enige van de zwakheden van het lichaam is haar onvolmaaktheid
het resultaat van de druk van externe krachten op het fysieke denkvermogen,
op het zenuwleven, en het lichaamsorganisme, die het lichaam niet in staat is
om te voorkomen of te weerstaan op rekenschap van de onwetendheid, die
niet weet, hoe de binnenvallende krachten op de juiste manier tegemoet te
treden. Vandaar, dat het lichaam zwak is en kort leeft zonder de noodzakelijke
sterkte om zichzelf vrij te houden van lijden en daardoor gezondheid en geluk
mist. Wanneer de gnostische kracht in het lichaam kan handelen, kan het in
het materiele instrument duur, gezondheid, sterkte, fysieke perfectie,
lichamelijk geluk, bevrijding van lijden, gemak bewerkstelligen, in feite alles,
dat de vorm en substantie van het lichaam een perfect instrument zal maken
voor de manifestatie van de Geest. De mislukking om alle adverse druk, zoals
boven verklaard, te ontmoeten of te voorkomen, is de oorzaak van ziekte en
lichamelijk lijden en achteruitgang; de gnostische kracht “zal het hele wezen
overstromen met een allerhoogste energie van Bewustzijnskracht, die alle
krachten van het bestaan zal ontmoeten, assimileren en met zichzelf
harmoniseren, die het lichaam omgeven en erop drukken”, zegt Sri
Aurobindo.114
Er is eerder verklaard, dat de Goddelijke Bewustzijnskracht de heimelijke
impuls is achter de evolutionaire beweging, gedurende de loop waarvan het
zich geleidelijk manifesteert. Het mentale-vitale-fysieke wezen is niet in staat
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om de schokken te assimileren of harmoniseren, die het ontvangen heeft van
zijn contacten met universele krachten, omdat de Bewustzijnskracht er alleen
een beetje in gemanifesteerd is en dit is de oorzaak van pijn en lijden. De
Natuur begint met volledige materiele ongevoeligheid, die steeds meer
gevoeligheid ontwikkelt, terwijl het leven en het denkvermogen geleidelijk
verschijnt. Vandaar, dat het leven in de dieren en zelfs in primitieve menselijke
wezens begint met een ontoereikende gevoeligheid en als zodanig zijn zij niet
gevoelig voor pijn. Terwijl de mens steeds meer groeit in gevoeligheid, dat wil
zeggen, terwijl het bewustzijn steeds meer gemanifesteerd wordt in de mens,
ontwikkelt hij een fijnere gevoeligheid en lijdt als gevolg scherper in het
denkvermogen en het lichaam van oorzaken, die misschien niet zoveel lijden
zouden veroorzaken voor de minder ontwikkelde wezens; dit is het gevolg van
het feit, dat de groei van het bewustzijn in de mens niet gevolgd wordt door de
groei van de kracht van het bewustzijn, als resultaat waarvan het lichaam
subtieler, gevoeliger wordt zonder het vermogen of de Kracht om pijn en lijden
af te weren of zichzelf ertegen te beschermen. Terwijl de mens de trap bestijgt
van een steeds groter Spiritueel bewustzijn, neemt het Vermogen of de Kracht
van het bewustzijn toe en gaat een steeds grotere controle uitoefenen over het
uiterlijke wezen en het lichaam, wanneer alle schokken en contacten van de
externe wereld, alle pijnlijke reacties van contacten met alle soorten van
adverse omstandigheden worden ontvangen met een wijde gelijkmoedigheid
van de Geest; deze kalme en wijde gelijkmoedigheid van de Geest op alle
schokken en lijden en verdriet spreidt zich geleidelijk uit naar alle delen van het
wezen, naar de vitale delen en zelfs naar het lichaam. Een volledige mentale
onthechting van of ongevoeligheid voor alle schokken en verwonding wordt de
gewoonlijke houding; dit toont aan, dat de gewoonlijke mentale responsen ten
dele van het lichaam op schokken en fysieke pijn zijn niet verplicht. Op een
nog hoger niveau, dat wil zeggen, terwijl het bewustzijn het niveau bestijgt van
het Bovenmentale, worden vibraties van pijn veranderd in vibraties van
Ananda, deze ommekeer kan een volledig zijn “Een spiritueel Ananda kan in
het lichaam stromen en de cellen en het weefsel overstelpen; een lumineuze
manifestatie van deze hogere Ananda kan op zichzelf een totale transformatie
voortbrengen van… de fysieke Natuur”, zegt Sri Aurobindo.115
Er is verklaard, dat Sat-Chit-Ananda --- Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid, dat
verwikkeld was achter de Onbewustheid, geleidelijk gemanifesteerd wordt
door het proces van evolutie. Ananda is de essentie van Brahman, Ananda,
die de allerhoogste natuur is van de Almachtige Werkelijkheid, is de oorsprong
en bron van de creatieve beweging: “Ananda is de spirituele matrix”, zegt Sri
Aurobindo en alle creatieve bewegingen van het Supramentale, de involutie
van de Geest in de Materie en de geleidelijke uitdrukking van de manifestatie
van de Geest in materiele vorm wordt ondersteund en onderhouden door
Ananda, de oorspronkelijke Heerlijkheid van het Bestaan; de geleidelijke
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evolutie van het bewustzijn wordt gevolgd door een evolutie van het wezen
van Zaligheid, want het doel, de culminatie van de evolutionaire beweging is
Ananda, waarnaar het voortgaat door verscheidene opposities. Samengevat is
Ananda inherent in al het bestaan en worstelt voor uitdrukking in ieder stadium
van de evolutionaire beweging. Vandaar is er in onze opmaak altijd een
mysterieuze drang naar Ananda of de totale heerlijkheid van het bestaan; op
de lagere niveaus van het bewustzijn, echter, wordt deze Ananda verduisterd
door de verdeling en de conflicten in ons leven en natuur en ons onvermogen
om iets meer te vatten dan een voorbijgaand en oppervlakkig plezier. Ondanks
alles is er in ieder deel van onze mentale-vitale-fysieke formatie een inherente
drang voor geluk, dat een nogal vervormde reflectie is van de Goddelijke
heerlijkheid van het wezen. Terwijl we opstijgen naar steeds hogere niveaus
van spiritueel bewustzijn drukt deze Ananda zichzelf uit als de spirituele
denkvermogen’s roep voor vrede en goddelijke extase. Vandaar “dat dit
Ananda inherent zou zijn in het gnostische bewustzijn als een universele
heerlijkheid en zou groeien met de evolutie van de gnostische natuur”.116
Terwijl het denkvermogen spirituele hoogten bestijgt, ervaart het een
extase, die een spirituele verrukking is, maar er is ook een opgetogenheid van
de vitale delen mee vermengd. “Er is”, zegt Sri Aurobindo “een verheerlijking,
een opgetogenheid, opwinding”, dit is een lagere en voorbijgaande conditie,
de heftige “verheerlijking, opgetogenheid, opwinding” die geleidelijk
voorbijgaat, voordat een toestand van kalme spirituele zaligheid verworven is.
Er is niets, dat opgetogen of opgewonden is, in de hoogste toestand van
spirituele Zaligheid, waar vrede en extase rollen in een toestand van
bewustzijn. De vrede of kalmte en de Heerlijkheid groeien geleidelijk, totdat zij
culmineren “ in de eeuwige extase, de Zaligheid, die de Oneindigheid is”. Deze
eeuwige Ananda openbaart zichzelf in verscheidene vormen, zoals we al
verklaard hebben, in alle stadia van de manifestatie; zelfs voor de gnostische
transformatie openbaart de Ananda zichzelf in welke fundamentele vorm het
ook zou kunnen zijn, namelijk, in het denkvermogen als een kalmte van
intense heerlijkheid van spirituele visie en kennis, in het hart als een
gepassioneerde heerlijkheid of vreugde van vereniging en liefde en sympathie
met wezens en dingen en in het lichaam openbaart het zichzelf als een “extase,
die erin stroomt van de hoogten van de geest en de vrede en zaligheid van
een zuiver en vergeestelijkt fysiek bestaan”.117 Aldus openbaart de eeuwige
Ananda zichzelf op verscheidene manieren in verscheidene stadia van de
spirituele evolutie.
Er komt meer dan een belangrijke vraag op in dit stadium: Is het
gnostische wezen een Persoon? Wat is de plaats van het ethische element in
de gnostische natuur? Deze vragen komen op vanuit de normale mensen’s
opvatting van de persoonlijkheid en zijn verplichtingen. Voor onze gewone
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notie is het ego ons zelf en het centrum van onze persoonlijkheid, die
gescheiden en onderscheiden is van andere zelven. Dit ego en zijn besef van
afgescheiden- heid bakent ieder van ons af van de ander; wanneer het ego
verdwijnt in een hoger bewustzijn, moet dan de persoonlijkheid ook tot een
eind komen? Wanneer het individu aldus vernietigd is, kan er dan geen
kwestie blijven van een persoonlijkheid of perfectie? Aldus zou het volgens de
logica van de bovenstaande mentale opvatting lijken, dat het gnostische
wezen onpersoonlijk zou zijn, dat wil zeggen, een zelf zonder persoonlijkheid
en als zodanig zou ieder gnostisch wezen precies hetzelfde zijn in patroon en
natuur als de andere, want met de verdwijning van de persoonlijkheid zal er
niets anders zijn om het ene wezen te onderscheiden van het andere; aldus
zou er een blank en zuiver wezen overblijven zonder enige gedifferentieerde
persoonlijkheid! Deze zouden de onweerstaanbare conclusies zijn, wanneer
persoonlijkheid en onpersoonlijkheid tegengestelde principes waren, zoals we
ze opvatten te zijn. In het Supramentale bewustzijn zijn persoonlijkheid en
onpersoonlijkheid de twee aspecten van de ene Werkelijkheid en het ego is
alleen het frontale aspect of de uitdrukking in natuurtoestand van de werkelijke
Persoon of Chaitya Purusha, die grenzeloze mogelijkheden van vorm heeft,
dat wil zeggen, die zichzelf kan uitdrukken in verscheidene vormen of op
verscheidene manieren; in feite brengt de Chaitya Purusha een verschillende
persoonlijkheid naar buiten in iedere geboorte, in overeenstemming met de
voortgang van de ziel in een bijzonder stadium van de aardse reis.
Onpersoonlijkheid is een of andere ongedifferentieerde waarheid van
dingen; liefde, moed, bijvoorbeeld zijn onpersoonlijke en universele krachten
of tendensen, zij zijn iets, dat fundamenteel is; een minnaar of een moedige
man is een persoon, die in zichzelf in een meer of mindere mate de
onpersoonlijke attributen behoudt van liefde en moed; de Persoon is er
daarom een, die in zichzelf enige onpersoonlijke deugden behoudt en
persoonlijkheid is de buitenwaartse of frontale expressie van enige van de
onpersoonlijke deugden of kwaliteiten, een gevormd individu is een
persoonlijke expressie van wat onpersoonlijk is. Het Psychische wezen,
bijvoorbeeld, is onze ware Persoon, een goddelijke Vonk, die in zichzelf
grenzeloze mogelijkheden bevat; hij ondersteunt een uitgestrekte
onpersoonlijkheid, dat wil zeggen, hij behoudt in zichzelf verscheidene
onpersoonlijke deugden en het ego of de mentale-vitale-fysieke formatie, die
we nu foutief nemen voor de ware persoon, is niet meer dan een natuurlijke of
buitenwaartse formatie, een frontaal aspect of persoonlijkheid van de
werkelijke spirituele Persoon vanbinnen; de persoonlijkheid is van een
gefixeerd patroon, dat afgebakend is door een combinatie van gefixeerde
kwaliteiten en van een gefixeerd en definitief karakter. Om samen te vatten:
onpersoonlijkheid is de oorspronkelijke ongedifferentieerde --- niet
afgebakende of scherp gedefinieerde --- waarheid van dingen, met andere
woorden, de zuivere substantie van het wezen; de Persoon behoudt in zichzelf
oneindige mogelijkheden, ondersteunt, wat onpersoonlijk is en de
persoonlijkheid is het frontale aspect of uiterlijke formatie van de Persoon,
volgens een gefixeerd patroon, afgebakend door een combinatie van
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gefixeerde onpersoonlijke kwaliteiten. In overeenstemming met zijn behoeften
is het Psychische Wezen in staat om verscheidene persoonlijkheden voort te
brengen gedurende zijn aardse reis, terwijl hij enige van de onpersoonlijke
deugden uitdrukt, die door hem behouden worden als een Psychische
Persoon. Er is geen tegenstelling tussen onpersoonlijkheid en de Persoon,
twee aspecten van een en dezelfde Werkelijkheid en met de oplossing van de
persoonlijkheid, die alleen een natuurlijke formatie is, wordt de Persoon niet
opgelost. De natuur van het Goddelijke is Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid; we
zouden God kunnen opvatten of erover denken als alleen deze onpersoonlijke
vermogens, of we zouden kunnen zeggen, dat God liefde is en lieflijkheid,
Waarheid en Rechtvaardigheid, enzovoort; we zouden God kunnen
vergelijken met welk aantal dan ook van de hoogste onpersoonlijke kwaliteiten
en vermogens, maar God Zelf is niet onpersoonlijk. Hij is het Wezen, de
Allerhoogste Purusha, die tegelijkertijd Individueel, Kosmisch en
Transcendentaal is --- een supra-rationeel mysterie, dat moeilijk is voor te
stellen voor het rationele denkvermogen --- en ook het gnostische wezen, dat
de natuur is van het Goddelijke, behoudt in zichzelf het hele mysterie van het
Goddelijke Bestaan.
Een Supramentaal gnostisch wezen zal een spiritueel persoon zijn en
geen persoonlijkheid, want de laatste is een uiterlijke en frontaal aspect van de
innerlijke waarheid; in het gnostische wezen zijn er geen uiterlijke of innerlijke
delen of gebied, want de muren van onwetendheid, die het uiterlijke en
innerlijke afbakenen in de normale menselijke wezens, zijn lang geleden
afgebroken en het gnostische wezen is een onverdeeld gnostisch bestaan.
Maar laat niet verondersteld worden, dat in de afwezigheid van een
persoonlijkheid het gnostische wezen een soort onpersoonlijke stroom zou zijn,
die verscheidene golven opwerpt uit de zee van het gnostische bewustzijn. De
gewone of algemene persoonlijkheid is veel te beperkt, er is een
onherroepelijke stempel van zijn karakter op zijn uiterlijke bewegingen, leven
en activiteiten; in het gewone spraakgebruik zeggen we, bijvoorbeeld, dat een
bepaald iemand een sterke persoonlijkheid heeft; we bedoelen met deze term
precies, dat de mens enige onherroepelijke karakteristieken heeft, die indruk
maken op allen, waarmee hij in contact komt en juist deze karakteristieken
onderscheiden de ene mens van een andere. Zoals eerder verklaard, is onze
oppervlaktepersoonlijkheid alleen een masker van de grotere waarheid
vanbinnen, waarvan het alleen een vervormde buitenwaartse uitdrukking is;
het gnostische wezen heeft de gewone beperkte persoonlijkheid niet nodig om
zich uit te drukken: Hij zou geen oppervlaktepersoonlijkheid zijn, die
gedeeltelijk een groter geheim wezen uitdrukt --- “hij zou de Purusha zijn, het
innerlijke bewuste zelf-geopenbaarde Bestaan, en zou geen behoefte hebben
aan een uitgesneden expressief masker of persona”, zegt Sri Aurobindo.118
Het gnostische wezen zou dan een universeel wezen zijn, dat door de
significante vorm van een individuele zelf-formatie zijn eeuwige zelf en
bewustzijn suggereert en de inherente waarheid van zijn bestaan; de
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individuele zelf-formatie zou er zijn “als een index van het wezen, niet het hele
wezen”.
Alle onenigheden en conflicten van het leven zijn het gevolg van onze
onwetendheid en een constante inspanning ten dele van het ego om het beste
van alles te hebben in deze wereld met uitsluiting van alle anderen. Dit besef
van afscheidend egoïsme herbergt verkeerde gevoelens naar anderen,
creëert een verkeerde wil, die niet alleen schade berokkent aan zichzelf, maar
ook aan anderen. In plaats van een gevoel van liefde en vriendschap naar
anderen is er een besef van rivaliteit en soms haat naar anderen en dit zijn de
oorzaken van alle menselijke kwaadheden, die de last zijn van de ethiek om te
reguleren; er is daarom altijd een inspanning in de menselijke maatschappij
om regels en reguleringen in elkaar te zetten met een zicht om een correcte
standaard op te leggen van goed gedrag. Een wet van liefde en
kameraadschap wordt uitgezocht om toegepast te worden op dwalende
menselijke wezens met een grote moeilijkheid. Er is geen dergelijke noodzaak
in het gnostische wezen of in het gnostische leven, waar onwetendheid
volledig verdreven is door spiritueel licht, waar er geen conflict is of onenigheid
en vandaar geen verkeerde wil om schade toe te brengen aan zichzelf en aan
anderen, waar de realisatie van de waarheid van eenheid met alle andere de
noodzaak wegneemt om een wet van liefde of kameraadschap op te leggen
aan de anderen. “Alle ethiek is een constructie van het goede in een Natuur,
die geslagen is met kwaad door het vermogen van duisternis, dat geboren is
uit Onwetendheid”.119 Vandaar dat ethiek niets te maken heeft met het
gnostische leven en de gnostische natuur, waar Onwetendheid vervangen is
door de spirituele gnosis. De gnostische evolutie zou ons brengen naar onze
Goddelijke Vervulling, een realisatie van de waarheid van ons wezen, dat
zolang gesluierd is onder een onwetende natuur. Welke behoefte kan er zijn
voor een wet van gedrag in dit stadium? Geen, hoe dan ook, want alle actie,
alle gedrag zal dan een zelf-expressie zijn van Swadharma, of Swabhāva,
onze spirituele zelf-natuur. Het is een toestand van bevrijding van al het besef
van zonde en deugd, alle pāpa en puṇya.
Onwetend over de waarheid van het Wezen van het Absolute en zijn
Oneindige Vermogen, onwetend over de waarheid en de betekenis van de
kosmische evolutie, onwetend over de waarheid van ons eigen wezen, zit het
ego geïnstalleerd als de leider van ons leven en onze activiteiten, verscheurd
door conflicten, net zoveel met de wereld eromheen als binnen zijn onwetende
en slecht geharmoniseerde bestaan. Geen dergelijk conflict is mogelijk in het
gnostische leven en bestaan, want het gnostische wezen heeft zijn eenheid
gerealiseerd met de andere wezens in zijn realisatie van de aanwezigheid van
de Al-Wil in ieder gnostisch individu; er kan geen conflict zijn in het gnostische
bewustzijn, omdat ieder gnostisch individu zijn harmonie vindt met alle
anderen in zijn realisatie van de waarheid van Dat, wat zichzelf teboven gaat
en waarvan alle gnostische bewuste uitdrukkingen zijn, het gnostische wezen
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is er daarom een van volle overeenstemming en harmonie. Voor het
gnostische wezen zou er geen aandrang zijn van het leven om in een vaste
groef te bewegen of vast te houden aan een rigide patroon, wat de weg is van
het mentale wezen; alle activiteiten van het gnostische wezen zouden vrij zijn
van de dwingende consequenties van Karma en zouden de weidsheid hebben
van een oneindige vrijheid.
Zoals we al eerder verklaard hebben, is het extreem moeilijk voor het
menselijke denkvermogen om iets meer dan een erg ononderscheiden beeld
te tekenen van het gnostische wezen en de gnostische natuur, de moeilijkheid
lijkt onoverkomelijk te zijn, wanneer we proberen om in het gnostische wezen
dergelijke tegengestelde kwaliteiten proberen te verzoenen als “Individualiteit
en Universaliteit”, wat voor ons onverzoenbaar lijkt. Alles, wat we kunnen doen,
is de rigiditeit van onze normale manier van denken zoveel mogelijk te
ontspannen en daarbij alleen een zwakke glimp te hebben van het Licht, dat
zichzelf openbaart aan een hoger niveau van bewustzijn.
Er wordt gezegd, dat het gnostische wezen een universeel individu is; het
is individueel in de zin, dat zijn bewustzijn niet gebonden is door een besef van
afgescheidenheid, zoals het onze van zelf-kennis spreidt het individuele
bewustzijn zich uit naar de realisatie van het kosmische zelf, aldus wordt het
bewustzijn van individueel universeel en daarna realiseert het zelf de waarheid
van het Supra-kosmische wezen of de transcendentale bron van alle
manifestatie. Het gnostische individu zou iemand zijn, die zijn zelf openbaart
door een significante vorm, een tijdelijke zelf-manifestatie, die alleen een index
zal zijn, een gedeeltelijke rekenschap, niet het geheel, van de oneindige
mogelijkheden van zijn wezen. Er zal niets verzegeld zijn of onderdrukt, niets
in duisternis of onwetendheid in het hele wezen of in de individuele formatie.
Met alle onwetende verdelingen en onderscheidingen zo afgevlakt door de
realisatie van de waarheid van het zelf, de wereld en van het Absolute en
Oneindige, de bron van al het worden, zou het leven van het gnostische wezen
een “harmonische expressie van het zelf” zijn en “alle antinomie van de
Purusha en de Prakriti, die curieuze verdeling en onbalans van de Ziel en de
Natuur, die de Onwetendheid teistert, zou volledig verwijderd worden”.120
In de lagere orde van het bestaan, dat wil zeggen, in de lagere dierlijke
wereld lijkt al het gedrag automatisch te zijn; de lagere dieren lijken even
zovele automaten te zijn, die verplicht zijn om te handelen volgens een vast
patroon, dat voor hen gemaakt is door de Natuur. Het paard, de hond of de
koe, bijvoorbeeld, zouden bijna hetzelfde handelen onder overeenkomstige
omstandigheden, exact op dezelfde manier reageren op dezelfde stimuli. In
het begin begon de mens ook met een dierlijke natuur, min of meer bekrompen,
en het werd geleidelijk veranderd en verfijnd, terwijl hij de trap van de
evolutionaire beweging beklom. De baldadige bewegingen van zijn dierlijke
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natuur zijn zonder twijfel onder steeds grotere controle gebracht van zijn
ontwikkelende mentale rede, maar hij is niet volledig vrij van de rigide
standaarden van het leven en gedrag, die door hemzelf in elkaar gezet zijn
voor een of ander erkend rationeel doeleinde. Hij creëert enige
gedragsnormen van moraliteit en religie en probeert zijn best om zijn leven
volgens hen te leiden, nee, hij probeert zijn best om zijn hele bestaan te
baseren op enige geaccepteerde conventies en het idealistische kader van
dharma’s, die gekozen en gefixeerd zijn door zijn rationele denkvermogen.
Maar door vrijheid en niet door ondergeschiktheid aan regels en conventies,
door vrijheid en niet door de wet ligt de weg naar het spirituele leven; door
afzweren en niet door blind accepteren van alle dharma’s, door een volledige
respons op de eeuwige roep van het Goddelijke Wezen --- sarva dharmān
parityajya māmekam śaraņam braja --- kan de zoeker de ketenen wegwerpen
van zijn lagere natuur en opstijgen naar het leven van de Geest, waar alle
conflicten en onenigheden van de Onwetendheid smelten in de harmonie van
de Kennis en de Waarheid van de Geest. De vrijheid van het gnostische
wezen is “de vrijheid van licht en niet van duisternis”, zijn vrijheid is geen
licentie om kwaad te doen of schade toe te brengen aan iets of iemand, noch
een verkeerde wil op te leggen aan anderen, want het zou iets zijn, dat niet
past bij een wezen van Spiritueel Lichte en Spirituele Kennis. Zoals reeds
verklaard zal er in het gnostische wezen geen ego zijn en vandaar geen
conflict tussen de zelf-affirmatie van het ego en enige controle door enig
superego, de wil van het zelf van het gnostische wezen zou een zijn met de
Wil van het Goddelijke, de Ishwara; hoe zou er dan enige reden kunnen zijn
voor ongelijkheid of oppositie tussen de twee? De wil en de actie van het
gnostische wezen zal de wil zijn en de actie van de Ene in de velen en vandaar
is er geen reden voor enige scheidende bewering, zoals in ons normale
menselijke denkvermogen en wil.
Terwijl in de normale menselijke wezens liefde in het hart zou kunnen
opwellen en groeien in een uitbarsting, die gescheiden is van wijsheid en in
tegenstelling aan de grotere waarheid van dingen, --- dit is liefde in
onwetendheid, vitaal en exclusief, --- zal het gnostische bewustzijn
doordrongen worden van een gevoel van universele liefde en sympathie en
eenheid, onaangetast door het lichtste spoor van onwetendheid of
tegenstelling tegen andere en grotere waarheden van dingen. Anders dan de
normale menselijke acties, die ontspringen aan allerlei soorten wensen en
onbevredigde verlangens, handelt het Supramentale gnostische wezen uit een
innerlijk imperatief voor de manifestatie van een waarheid, die nog niet
gemanifesteerd is of om een gedeeltelijk uitgedrukte waarheid van het bestaan
te perfectioneren --- er zal altijd een gladde en harmonische handeling zijn, vrij
van de kwellingen van onzekerheid en de oppositie van tegengestelde
krachten.
Laten we om verwarring te vermijden, een punt proberen helder te maken:
ieder gnostisch wezen wordt natuurlijk niet beschouwd als een supramentaal
wezen, en er zouden gradaties zijn van gnostische wezens. Het gebied van
166

het gnostische bewustzijn begint in feite van het niveau van het Hogere
denkvermogen, dat een lumineus denkend denkvermogen zou zijn, het zou
handelen door de waarheid van denken, er zou geen logisch denken zijn, geen
logische notie, stap voor stap; er zou vervolgens het gnostische wezen zijn
met het Verlichte denkvermogen of het Verlichte Gnostische wezen, dat zal
handelen op Waarheidsvisie; daarna zou er het Intuïtieve gnostische wezen
zijn, die zal handelen op een direct Waarheidscontact, het zou een vermogen
hebben, dat dichterbij de oorspronkelijke Kennis door Identiteit; dan zou er het
Bovenmentale gnostische wezen zijn op het niveau van het Bovenmentale
bewustzijn, dat een veelomvattendere en directe greep zal hebben van de
Waarheid van dingen en wezens en zijn actie zal gebaseerd worden op een
onderliggend besef van identiteitsbewustzijn of kennis door identiteit; in het
geval van de Bovenmentale gnostische wezens zal hun besef van kennis door
identiteit niet prominent op de voorgrond zijn, ofschoon het de achtergrond zal
vormen van al hun bewegingen en acties. Op het niveau van het
Supramentale zal er het Supramentale Gnostische wezen zijn; het zal een
inherent gewaarzijn hebben of kennis van de Waarheid van dingen en wezens
door identiteit. We hebben verklaard, dat het bewustzijn twee aspecten heeft,
namelijk, het aspect van cognitie of kennen en het aspect van wil of dynamiek
of actie, juist, zoals vuur twee aspecten heeft, namelijk, een van licht geven en
de andere, vermogen van branden. Het cognitieve aspect van het
Supramentale gnosis zou identiteitsbewustzijn zijn en al zijn acties zouden
voortkomen uit dit inherente gewaarzijn door identiteit van het zelf en de
wereld en alles, dat de eeuwige bron is van al het worden of manifestatie. Het
gnostische leven op aarde zou dus in ieder stadium een steeds meer groeien
zijn naar het Licht en het Vermogen van het Supramentale als zijn culminatie,
niet langer getroffen door onwetendheid of onbewustheid, niet wentelend in de
duisternis van een oorspronkelijke onderdompeling in zelf-vergeetachtigheid,
zijn opstijging naar het hoogtepunt van de Supramentale Transformatie, niet
langer gehinderd door de hardnekkige aantrekkingen van een onwetende
natuur.
Omdat er gradaties zouden zijn van het gnostische leven op aarde, zoals
verklaard in de voorgaande paragraaf, kan het niet anders dan dat er een
diversiteit is of verscheidenheid in het evenwicht en de status van de
gnostische wezens, maar in ieder en elk van hen zou er de algemene basis en
principe zijn: “het zou een lumineuze zelf-expressie zijn van het
Superbewustzijn en geen opwerping van het Onbewuste”, zegt Sri
Aurobindo.121 De krachten van de Onwetendheid zullen niet langer het leven
van het gnostische wezen verduisteren of verdeeldheid creëren of verschil
tussen het ene gnostische wezen en een andere, want het gnostische licht en
vermogen zouden de juiste relaties reguleren en verzekeren tussen hen,
alsook tussen de minder ontwikkelde en de meer ontwikkelde wezens in de
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hiërarchie van de gnostische opstijging en door hun aanwezigheid zelfs een
grotere harmonie opleggen aan de lagere regionen van duisternis en
onwetendheid.
Alles, dat zojuist verklaard is, geeft een rekenschap, zover als het
menselijke denkvermogen zich kan voorstellen, van de natuur van het
gnostische wezen, zijn leven en actie, helemaal tot het stadium, waar het al
het besef teboven gaat van verdeling en verscheidenheid en overgaat in de
supramentale gnosis. Anders dan in de menselijke maatschappij zou er in het
collectieve leven van de gnostisch e wezens een vereniging zijn van vrijheid
en orde; in het gnostische leven zou er een rijkdom van diversiteit zijn, die
geen verdeeldheden zou creëren, maar het zou de zelf-expressie zijn van de
Waarheid van de Ene; in het kort zou er in het gnostische leven verschil zijn,
maar geen onenigheid.
In de normale menselijke maatschappij is er geen direct innerlijk contact of
begrip tussen de ene mens en een andere, ieder moet proberen om het
ander’s wezen en de ander’s natuur te begrijpen vanuit zijn uiterlijke gedrag,
vanuit uiterlijke tekenen en symptomen; ieder beschouwt de andere als
onderscheiden en gescheiden van zichzelf in de afwezigheid van een inherent
besef van eenheid in diversiteit en als een resultaat is alle onderlinge
uitwisseling tussen mens en mens ego-gekleurd en onvolmaakt op
rekenschap van de sluier van wederzijdse onwetendheid.
Met de manifestatie van het gnostische wezen op deze aarde zullen de
lagere gradaties van het leven in onwetendheid doorgaan om zij aan zij te
blijven met het leven in het gnostische licht. De twee vormen van het leven,
namelijk, leven in onwetendheid en gnostisch leven zouden zich onderling
kunnen doordringen, terwijl het gnostische leven helpt om steeds meer de
bestaande onwetendheid te laten verdwijnen in de lagere graden van het
leven. Op dezelfde manier zou er een hiërarchie blijven bestaan, dat wil
zeggen, het hele mentale bewustzijn zou geleidelijk de verscheidene trappen
doen van opstijging, namelijk, het Hogere denkvermogen, het Verlichte
denkvermogen, het Intuïtieve denkvermogen en het Bovenmentale, terwijl het
doorgaat naar de supramentale gnosis, maar als toevoeging daaraan zal de
openlijke aanwezigheid van het gnostische licht op deze aarde zijn
onvermijdelijke effect hebben van het steeds effectiever brengen van zijn wet
van harmonie om gewicht uit te oefenen op de bestaande onwetendheid en
onbewustheid; de wezens van onwetendheid zouden directer onder de invloed
komen van het Supramentale wezen en Vermogen, die aanwezig in de
aardenatuur zijn, zij zouden steeds bewuster worden van en responsief op het
Spirituele Licht en als een resultaat zal er waarschijnlijk een nieuwe en grotere
orde verrijzen van menselijke wezens, zegt Sri Aurobindo. Aldus zal in de
evolutie de gnostische manifestatie alleen een omstandigheid in het geheel
zijn en een beslissende omstandigheid, wat dat betreft, die van een immense
hulp zal zijn voor de nog bestaande lagere gradaties van bewustzijn en leven
om de bevrijding te ondergaan van de Onwetendheid en zich gereed te maken
voor de supramentale transformatie.
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Er zou gevraagd kunnen worden: zal de evolutie van het gnostische
wezen het geleidelijke ophouden betekenen van de evolutionaire beweging
van Onbewustheid naar Superbewustheid? Het antwoord op dit onderzoek zal
van meer dan een vraag afhangen: van de schepping wordt gezegd, dat het
een beweging is tussen twee involuties, van Superbewustheid, waarin
oneindige mogelijkheden verwikkeld zijn van het Goddelijke naar
Onbewustheid, waarin het Goddelijke Bewustzijn verwikkeld is, dat de
aandrang is voor de manifestatie van het Supramentale principe op deze
aarde. Nu zal dan, wanneer deze involutionaire bewegingen alleen een
voorlopige of tijdelijke omstandigheid zijn, een gnostische of supramentale
evolutie waarschijnlijk een geleidelijk ophouden betekenen van de
evolutionaire beweging; maar, wanneer de voorgenoemde involutionaire
bewegingen het gevolg zijn van een “blijvende wet van materiele manifestatie”,
dan moet de evolutionaire beweging doorgaan, Sri Aurobindo zegt, dat het niet
waarschijnlijk is, dat de voorgenoemde bewegingen van de twee polen van
Bestaan, van de Geest naar Materie en van Materie naar de Geest alleen
tijdelijke of voorlopige omstandigheden zijn. Bovendien zou, omdat de
evolutionaire beweging er een is voor de manifestatie van wat er ook achter
verwikkeld is, het ophouden van deze beweging natuurlijk de gelijktijdige
manifestatie betekenen van het verwikkelde Goddelijke bewustzijn in ieder en
elk deel van de uitgestrekte universele Onbewustheid. Sri Aurobindo zegt, dat
het resultaat van de evolutie van de Goddelijke gnosis op deze aarde zou zijn,
dat de evolutie van de mens, de mentale-vitale-fysieke formatie, onderworpen
zou worden aan de wet van harmonie, “het zou niet langer een evolutie door
strijd zijn; het zou een harmonieuze ontwikkeling worden van stadium naar
stadium”.122 Met de verschijning van de Supramentale gnosis uit de
Onbewustheid zou zelfs de aardenatuur beginnen om een minder rigide
verschijning aan te nemen en deze verandering zal zijn culminatie bereiken,
wanneer de Supramentale evolutie op deze aarde volledig wordt.
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HOOFDSTUK XXVIII
HET GODDELIJKE LEVEN
IN dit, het laatste hoofdstuk van zijn Magnum Opus, geeft de Meester een

duidelijk antwoord op de meest intrigerende vraag, die ooit opkomt in het
menselijke denkvermogen, namelijk, wat is de werkelijkheid en betekenis van
onze levens op deze aarde: zijn we hoofdzakelijk grillen van de materie of een
of andere blinde materiele energie zonder enige essentiële betekenis?
Worden we geboren uit een of andere fantasie van een of andere
Suprakosmische Schepper en bestemd om te verdwijnen in nietsheid als een
gril of een dwaling van de Geest? Of ontwikkelt er een of andere Waarheid van
een zelf-bestaande Werkelijkheid geleidelijk in deze wereld en zijn we de
gesluierde uitdrukking van een of ander aspect van die Werkelijkheid, die zich
hier volledig zal gaan manifesteren door de scheppende beweging? In ieder
geval zal de betekenis van onze komst op deze wereld onze bestemming
bepalen: “Wanneer er een Wezen is, dat aan het worden is, een Werkelijkheid
van bestaan, die zichzelf uitrolt in de Tijd, is dat, wat dat wezen, die
werkelijkheid is, wat we moeten worden en om zo te worden is onze leven’s
betekenis”, zegt Sri Aurobindo. 123
Wanneer men de evolutionaire beweging van dichtbij beschouwt, wat zal
men dan opmerken? Eerst Leven, dan bewustzijn, dat langzaam omhoogkomt
uit een oorspronkelijke Onbewustheid, en deze beide principes hebben hun
perfectie nog niet bereikt, zij zijn zelfs nu in het proces van evolutie.
Eerst het Leven en toen bewustzijn zijn tevoorschijn gekomen uit de
oorspronkelijke toestand van Onbewustheid in deze wereld. Juist bij de
aanvang was het een schijnbaar onbewuste energie, die actief was en
objecten en dingen vormde met een hulpmiddel, dat het werk leek te zijn van
een uitgestrekte verwikkelde intelligentie. Daarna verschenen Leven en
bewustzijn langzaam uit de onbewustheid, die ongetwijfeld een gesluierde
uitdrukking moet zijn van een of andere Werkelijkheid, die zichzelf geleidelijk
manifesteert gedurende de loop van de evolutionaire beweging. De essentie
van het bewustzijn is zijn capaciteit om gewaar te zijn van zichzelf en zijn
objecten. Zowel het leven als het bewustzijn zijn nog aan het ontwikkelen; het
bewustzijn is tot zijn huidige niveau opgekomen in de zelf-bewuste menselijke
wezens vanaf een lager niveau, waar het alleen een zwakke glinstering was in
de omgevende duisternis van onbewustheid en het niet anders kan dan
opstijgen naar steeds hogere niveaus met een zicht om zijn perfectie te
bereiken. Wanneer de bestemming van het ontwikkelende bewustzijn is om op
te stijgen naar steeds hogere niveaus, totdat het het Superbewustzijn
openbaart, dan zou geaffirmeerd kunnen worden, dat de onbewustheid
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gesluierd Superbewustzijn was, dat zich geleidelijk openbaart door de
scheppende beweging. Wat verwikkeld was, moet ontwikkelen, er is daarom
geen reden, waarom de evolutionaire beweging halverwege zou moeten
stoppen op zijn huidige niveau waar het bewustzijn nog overschaduwd is door
onwetendheid als een resultaat van zijn involutie in de Onbewustheid.
Vandaar dat het verwikkelde Superbewustzijn zich gaat ontwikkelen, een
Allerhoogste Zelf-geware Intelligentie, die Sri Aurobindo het Supramentale of
de Gnosis noemt. De manifestatie van het Supramentale is dan de last van de
scheppende beweging.
Wanneer bewustzijn de essentiële werkelijkheid is en het centrale geheim
van deze scheppende beweging, is het Leven een partiele expressie van het
Vermogen van bewustzijn en het bevrijdt het bewustzijn voor belichaming in de
Materie. Maar het leven zelf is onvolmaakt, op haar beurt ontwikkelt het door
de evolutie van het bewustzijn, dat wil zeggen, een steeds grotere groei van
het bewustzijn betekent een steeds betere of meer ontwikkelde organisatie
van het Leven. In de mens zijn zowel het leven als het bewustzijn zwak en
gedeeltelijk ontwikkeld, want het denkvermogen, het bewustzijn van het
mentale wezen, is niet de beste uitdrukking of het hoogste vermogen van het
verwikkelde bewustzijn, dat geen denkvermogen is, maar een Geest; vandaar
is het Supramentale en niet het Denkvermogen het Vermogen van de
verwikkelde Geest. Wanneer het leven op aarde is om een manifestatie van de
Geest te worden, dan moet de manifestatie van het spirituele wezen in ons, die
ver uitgaat boven de huidige toestand van het mentale wezen en bewustzijn
“en het goddelijke leven van een vervolmaakt bewustzijn in een supramentaal
of gnostisch vermogen van het spirituele wezen”124, het ultieme doel zijn van
de evolutionaire beweging.
Sri Aurobindo zegt, “Al het spirituele leven is in haar principe een groei
naar het goddelijke leven”125, maar het is vaak moeilijk om precies te verklaren,
wanneer ons normale mentale leven ophoudt en het spirituele leven begint;
zoals we eerder verklaard hebben, maken een intens gevoel van religiositeit,
een goed gedisciplineerd moreel leven, enzovoort, op zichzelf geen spiritueel
leven, hoe excellent deze deugden zouden kunnen zijn; met de eerste
dageraad van zelf-kennis, hoe zwak het bij de aanvang zou kunnen zijn, begint
het spirituele leven; de twee toestanden van bestaan, namelijk, mentaal leven
en spiritueel leven, vermengen zich vaak onderling in elkaar en het verschil
tussen de twee zou gedurende een lange tijd kunnen blijven. Terwijl het
mentale leven steeds meer blootgesteld wordt aan het spirituele licht, ontvangt
het denkvermogen steeds grotere verlichting en gaat iets van de Goddelijke
Werkelijkheid reflecteren. Deze verlichting moet doorgaan met toenemen,
totdat het volledige leven en wezen van de zoeker onder het spirituele licht
komt; de taak van de evolutionaire beweging zal zelfs niet gedaan zijn,
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wanneer het volledige innerlijke wezen van de zoeker overgoten is met het
licht van de Geest, want de evolutionaire drang zal zijn volledige bevrediging
bereiken, wanneer het Spirituele Licht en Vermogen zowel het innerlijke
bestaan als de uiterlijke instrumentatie zal veranderen en hervormen van het
wezen, namelijk het denkvermogen, het leven en het lichaam. Dit Goddelijke
Leven, deze transformatie van het gehele wezen,
zal niet alleen vorm
aannemen in het leven van het individu, maar ook als een “Collectief leven van
gnostische wezens”.
Een mens, die spirituele verlichting verworven heeft, leidt zonder twijfel
een spiritueel leven, hij leeft, zogezegd, in een koninkrijk van de hemel binnen
zichzelf; zoals de Gita zegt, hij verblijft in het Goddelijke. Dit innerlijke spirituele
leven, waarvan gezegd zou kunnen worden, dat het een binnenwaarts
goddelijk leven is, heeft zonder twijfel een grote spirituele belangrijkheid en zijn
uiterlijke leven heeft waarde in de mate, dat het de innerlijke conditie
reflecteert. Maar het is alleen een individuele bevrijding van de aantastingen
van een onveranderde omgeving en de onwetendheid van een mentale natuur.
De spirituele evolutie van de mens vereist een veelomvattendere verandering,
het voorziet de verschijning van een “nieuwe orde van wezens en een nieuw
aardeleven”. De gnostische verandering impliceert niet alleen een persoonlijke
vrijheid van alle obstakels van onze onwetende natuur of onze omgeving,
maar ook een radicale verandering van de hele natuur, die de bron is van alle
belemmeringen voor de vooruitgang naar het spirituele leven.
Juist de basis van het gnostische leven is inwaarts en niet buitenwaarts;
de buitenkant van het gnostische wezen drukt alleen enige aspecten uit van de
gerealiseerde goddelijke Werkelijkheid, die vanbinnen gezeteld is; het
gnostische leven is in essentie een inwaarts leven, alles, dat buitenwaarts is,
beweegt uit de immense mogelijkheden van het gnostische bewustzijn. Dingen
zijn zo verschillend in ons huidige normale leven; wij zijn alleen direct bewust
van ons uiterlijke wezen, dat voelt, dat deze uiterlijke wereld ons geschapen
heeft. We leven in een onwetende en onvolmaakte wereld en we hebben het
gevoel, dat ons externe bewuste wezen gecreëerd is door fysieke geboorte en
gevorm door de slagen en klappen van een obscure omgevingen en door onze
inspanningen om onszelf aan te passen door de schokken en effecten van een
onaardige wereld op te nemen. Zelfs deze bittere strijd van ons uiterlijke
wezen kan onze drang naar zelf-overtreffing niet onderdrukken, want we
voelen, dat er iets in ons is, dat een constante inspiratie is om een betere
wereldorde voort te brengen, --- een Geest, zelf-bestaand, die in ons een
drang creëert om onze banden te verbreken en onze eigen wereld te maken
naar het beeld van iets Goddelijks, iets, dat nieuw is en harmonieus en perfect.
Maar ons denkvermogen is een instrument van Onwetendheid, het weet niet,
waar naartoe te gaan of hoe het pad te vinden, dat hem naar zijn doel zal
leiden. Vandaar dat het menselijke denkvermogen, ofschoon het beroerd
wordt door de Goddelijke Aanwezigheid in het innerlijke wezen, verdeeld is
tussen verscheidene mogelijkheden en zijn inspanningen voor zelf-overtreffing
werden in principe geleid naar drie verschillende richtingen; in zijn zoektocht
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naar het juiste pad, dat hem kan leiden uit zijn huidige onbevredigende
toestand, zet de mens alle nadruk op zijn innerlijke spirituele groei en perfectie;
alleen door concentratie op zijn eigen innerlijke wezen en innerlijke leven zou
de benodigde perfectie verworven kunnen worden. Ten tweede is er een
andere richting, waarop het denkvermogen zich richt, namelijk, concentratie op
ons uiterlijke wezen en onze uiterlijke natuur en een idealisme voor onze
persoonlijke attitude naar de wereld om ons heen. Ten derde richt het
denkvermogen zich op concentratie op de externe wereld zelf met een zicht
het geschikter te maken voor onze ideeën erover en ons temperament en het
daardoor te veranderen in een betere plaats om in te leven. Er is aldus een
dubbele eis aan ons wezen, dat wil zeggen, een roep van vanbinnen, die
zonder twijfel een roep is van ons spirituele wezen om erop te concentreren,
en er is een roep van vanbuiten, namelijk, van de wereld om ons heen om het
een betere plaats te maken, om het om te vormen in een omgeving, die
geschikt is voor vrede en harmonie. Deze dubbele eis van ons wezen van de
Natuur slingert tussen een roep voor innerlijke perfectie of spirituele bevrijding
en onze concentratie op de wereld vanbuiten met een zicht om het te
vervolmaken, zodat er een beter individu zou kunnen zijn in een betere wereld.
Maar alleen binnenin ons zou de sleutel gevonden kunnen worden tot een
veelzijdige perfectie; alleen de ontdekking en realisatie van het ware zelf
vanbinnen kan de basis zijn van een vervolmaakt leven vanbuiten, geen
uitwendige formatie kan er een enkele substituut voor zijn. “Er moet het ware
zelf gerealiseerd zijn vanbinnen, wanneer er een waar leven zal zijn, dat
gerealiseerd zal zijn in de wereld en de Natuur”, zegt Sri Aurobindo.126
De Geest zou dan onze eerste bezorgdheid zijn. Er zal geen uiterlijke
harmonie of goddelijk leven mogelijk zijn, tenzij we eerst de geest in onszelf
realiseren en een innerlijk leven van de Geest bouwen. De volgende
bezorgdheid zou moeten zijn om ons uiterlijke leven een uitdrukking te maken
of vermogen van het innerlijke spirituele leven. Tenzij we onze innerlijke delen
eerst perfectioneren, is het niet mogelijk om de externe wereld te
perfectioneren, want “Een vervolmaakte menselijke wereld kan niet” zegt Sri
Aurobindo “gecreëerd worden door de mens of samengesteld uit mensen, die
zelf onvolmaakt zijn”.127 Sri Aurobindo zegt, dat alle groei van vanbinnen moet
komen, geen onderwijs, regels van discipline of normen van goed gedrag
kunnen de ziel en het denkvermogen en het leven ontwikkelen of uitdrukken.
Die externe normen van goed gedrag kunnen op zijn best een gefabriceerd
patroon van levens en maatschappij creëren, maar zij kunnen de mens
vanbinnen niet veranderen. Om iets te worden, en niet te kennen of denken of
iets te doen, is het ultieme doel of object van het leven. Hoofdzakelijke kennis
en activiteiten, religieus, politiek, sociaal of anders zijn secundair en niet de
primaire objecten van het leven. De druk van de externe wereld is niet bedoeld
om onze externe houding en gedrag in het leven te reguleren; zij zijn aan de
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andere kant bedoeld om ons te ontwaken naar de waarheid van ons eigen
verwikkelde wezen. We moeten onszelf niet alleen kennen, maar ook onszelf
worden, --- dit is het belangrijkste, dat gedaan moet worden; het werkelijke
‘onszelf’ is binnen ons wezen, we moeten onze egoïstische obsessie teboven
gaan van het uiterlijke lichaam, leven en denkvermogen als een prelude om
ons werkelijke zelf vanbinnen te worden. We kunnen ons ware goddelijke zelf
vinden door vanbinnen te leven en te groeien en vandaaruit moeten we het
spirituele denkvermogen ontwikkelen en het leven en het lichaam en een
omgeving, die gunstig is voor het goddelijke leven op aarde. Dit is dan de
eerste noodzaak, dat ieder individu eerst de Geest in zichzelf zal ontdekken en
het buitenwaartse bestaan een uitdrukking maken van de goddelijkheid
vanbinnen, --- “het goddelijke leven moet eerst en vooral een innerlijk leven
zijn”.
Er wordt gezegd, dat het Natuur’s doel in ons is “volledig te zijn” dat wil
zeggen, om ons werkelijke wezen te ontdekken en integraal bewust te zijn van
alle waarheden van ons wezen; alles te weten over zijn werkelijke zelf is de
essentie van spirituele kennis. Ten tweede impliceert zijn eigen zelf te zijn ook
in bezit komen van zijn kracht van het wezen; de Geest zonder kracht of
vermogen is helemaal geen Geest en vandaar is volledig zijn wezen zijn, dat
goddelijk is, ook de integrale kracht hebben van zijn werkelijke wezen.
Tenslotte is volledig zijn ook de heerlijkheid van het wezen hebben en de
heerlijkheid van het bestaan; anders dan onze kleine vreugden, die volledig
afhangen van externe oorzaken en de pijn en angst van een beperkt bestaan,
is deze heerlijkheid intrinsiek en automatisch, het hangt niet af van enige
uiterlijke omstandigheden, het is een inherente karakteristiek van ons
werkelijke wezen, bovendien zijn pijn en lijden een teken van onvolledigheid,
het kan geen plaats hebben in de volheid van het wezen. De volheid van het
wezen is geen beperkt egoïstisch bestaan, vandaar, dat men om volledig te
worden, universeel moet worden, alle beperkingen van een onwetend
egoïstisch bewustzijn moeten verdwijnen om het beperkte bewustzijn in staat
te stellen om de universaliteit binnen te gaan.
Volledige zelfkennis leidt naar wereldkennis en naar de kennis van het
Transcendente, dat de eeuwige bron is van al het worden; zijn eigen zelf
worden, volledig en compleet, dat goddelijk is, impliceert niet alleen de
vernietiging van het ego en alle incidentele beperkingen van het lichaam, leven
en denkvermogen, enzovoort, maar het vereist ook, dat het wezen universeel
wordt en transcendentaal. Men kan niet stoppen bij de realisatie van zijn zelf
van het wezen zonder dat een dergelijke realisatie leidt naar de realisatie van
de twee andere evenwichten van de Drievoudigheid, namelijk, het Zelf van het
universum en de Transcendentie. “Het hele wezen is een en volledig te zijn, is
alles, dat is, zijn” zegt Sri Aurobindo.128 Bovendien moet men, als een eerste
conditie van een Goddelijk leven, volledig boven het lichaamsbewustzijn
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uitgaan en het lichaam, het denkvermogen alleen behouden als buitenwaartse
formaties van het zelf, niet ervan afhangen of op enige manier zichzelf
identificeren met het leven, maar het volledig onder controle brengen en het
een uitdrukking maken van het zelf.
Iemand, die volledig wordt, moet uiteindelijk binnengaan in de
Allerhoogste Goddelijke Werkelijkheid, wanneer “zijn hele denkvermogen,
leven en fysieke omgezet moeten worden in een term van zijn Supernatuur”.
Maar deze voltrekking kan alleen komen, nadat het wezen uit de
Onwetendheid gestapt is naar Kennis en in het allerhoogste bewustzijn en de
heerlijkheid van het bestaan; een begin van deze integrale transformatie wordt
gemaakt vanuit het stadium van de eerste spirituele verandering om te
culmineren in het leven van de Gnostische Supernatuur. Normaal blijft het
uiterlijke bewustzijn gescheiden van de innerlijke Geest; het uiterlijke of wat
anders het fysieke bewustzijn genoemd wordt, dat onderhouden wordt door de
trilogie van het Denkvermogen, het Leven en een materieel lichaam, is een
veld van onwetendheid en vandaar kunnen we, door naar binnen te kijken, het
Licht zien, in plaats van de duisternis, door binnenwaarts te leven kan het
individu zijn wezen uitbreiden, dat wil zeggen, universaliseren of
transcenderen, vandaar dat het weer geaffirmeerd is, dat binnenwaarts leven
de eerste noodzaak is van een goddelijk leven.
Voor de materialistische denker, die gewoon is om buitenwaarts te leven,
is de materiele wereld de enkele werkelijkheid; voor hem is naar binnen gaan,
leegheid en duisternis binnentreden; hij is een schepsel van de buitenwaartse
natuur en voor hem is er geen innerlijk leven. Maar voor diegenen, die de
capaciteit hebben om naar binnen te gaan, heeft het innerlijke leven geen
verschrikkingen, integendeel, het brengt hem nieuwe ervaringen, een grotere
visie en in feite een vergroting van zijn bewuste wezen. Inderdaad is een stilte
en leegte een deel van de ervaringen van naar binnengaan, maar “deze stilte
is de stilte van de Geest… en deze leegte is het leegmaken van de beker van
ons natuurlijke wezen, een bevrijding ervan van zijn troebele inhouden, zodat
het met de wijn van God gevuld kan worden” zegt Sri Aurobindo.129
In ons oppervlakteleven is universalisatie niet mogelijk. Ons
oppervlaktewezen draagt de boeien van het ego en zelfs in zijn altruïsme is
zijn onzelfzuchtigheid alleen een sluier van een grotere affirmatie van het ego.
Bovendien is onze externe eenheid alleen een associatie van personen voor
een of ander bijzonder doeleinde en er is altijd een of ander gemeenschap van
belangen aanwezig in hen. Alleen door een innerlijke spirituele liefde en
sympathie kan men voor anderen leven, alleen op het gerealiseerde besef van
eenheid van mijzelf met andere zelven kan het spirituele individu leven voor
anderen. Een realisatie van het voorgenoemde besef van eenheid, dat wil
zeggen, het besef van een zelf in alle wezens, kan alleen de bron van actie zijn
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in het Goddelijke leven:
Het gnostische wezen zal niet bewogen worden door, noch zal hij
handelen uit een oppervlaktesentiment van liefde en sympathie voor anderen,
maar hij zal handelen uit een bewustzijn van intieme eenheid met andere
zelven. Geen van zijn acties zou egocentrisch zijn, want hij zou geen
scheidend ego in zich hebben, noch zou hij leven voor enig ego of enig
collectief ego. Hij zou leven in en voor het Goddelijke in zichzelf, alsook voor
het Goddelijke in alle wezens. Normaal is de last van een mensen’s
ongelukkigheid op deze aarde opgemaakt, onder andere dingen, uit deze
principiële factoren: ten eerste zijn persoonlijke onvermogens en mislukking
om perfectie te vinden in wat dan ook, dat hij zou kunnen proberen te bouwen,
creëert in hem een aandrang voor individuele perfectie en vrijheid van de
leiband van de onwetendheid. Bovendien wordt zijn relatie met alle anderen
vaak ontsierd door conflicten en onenigheden en er is een wens van harmonie,
die zijn relatie met de rest van de mensheid niet te hartelijk maakt. Tenslotte
moet er een andere vergissing verwijderd worden, namelijk, het collectieve
leven verbeteren of het leven van het ras of de gemeenschap. Op het huidige
niveau van onze kennis en cultuur wordt een fysieke collectiviteit op de een of
andere manier ondersteund door een algemene nationaliteit, een algemene
beschaving en cultuur, algemene belangen, wetten, enzovoort en zelfs
internationale relaties worden getracht geharmoniseerd te worden op basis
van een werkbare aanpassing van de respectievelijke rechten en belangen
van de verscheidene naties, maar vanuit juist de natuur van deze kunstmatige
band van het collectieve leven zijn er vaak verschillen en meningsverschillen,
die zelfs leiden tot gewelddadige conflicten. Vandaar dat het Goddelijke leven
niets minder zou zijn dan een vervulling en verwijdering van ieder stukje van
de voorgenoemde belemmeringen voor een leven van harmonie en zelfs
goddelijke vervulling in het collectieve leven. Een goddelijk leven zou eerst een
spirituele vervulling betekenen van mensen’s aandrang naar individuele
perfectie; ten tweede de pragmatische relatie verbeteren van individuen met
individuen, en ten derde de schepping van een vervolmaakt collectief leven,
dat wil zeggen, een collectief leven, dat niet samengesteld is uit dwalende en
strijdende individuelen, maar een collectief leven, dat samengesteld is uit
gnostische wezens, die een nieuw soort algemeen leven vormen, dat radicaal
verschillend is en superieur is aan het huidige algemene bestaan; een
dergelijk algemeen leven zou niet samengesteld worden uit een of twee
ontwikkelde wezens in de massa van onontwikkelde individuen, maar van veel
gnostische individuen, wiens algemene spirituele bewustzijn een algemeen
leven en bestaan zal consolideren, --- zou zouden een uitdrukking zijn van de
waarheid van spiritueel verenigde wezens. Een regimentatie, een fixatie van
alles en nog wat in een algemene vorm of een algemeen patroon, een
geforceerde oplegging van een algemene standaard ter wille van harmonie is
de mentale methode; in het gnostische leven zouden dingen geheel
verschillend zijn, er zouden geen compulsies zijn, geen opleggingen, maar
een
volledige
vrije
diversiteit
tussen
verschillende
gnostische
gemeenschappen. Een direct gewaarzijn van een Bewustzijnskracht door
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allen zou handelen in alle gnostische wezens en hun acties en algemene
leven harmoniseren: “Eenheid, wederkerigheid en harmonie moeten daarom
de onontkoombare wet zijn van een algemeen en collectief gnostisch leven”,
zegt Sri Aurobindo.130
Wat boven verklaard is, is de essentie van wat bedoeld wordt met
overgaan van het mentale naar het Supramentale wezen en leven. Perfectie,
zelf-vervulling en de hele rest ervan kan alleen verworven worden door onze
huidige levensonwetendheid teboven te gaan en over te gaan naar de natuur
van spirituele zelf-kennis en alles, dat eruit geboren is; deze hogere natuur
wordt de Supernatuur genoemd, die in feite mensen’s werkelijke natuur is,
maar voorlopig gesluierd onder de tijdelijke onwetendheid, die voortgaat naar
kennis. Zo lang als we doorgaan om op het huidige mentale niveau van
onvolmaaktheid te zijn, kunnen we geen perfectie bouwen. De wetenschap is,
ondanks de grote vooruitgang, die het gemaakt heeft in verscheidene
richtingen, onwetend over de Waarheid en betekenis van ons wezen en het
wereldwezen en het kan daarom niet onze natuur en leven perfectioneren.
Gedreven door een inherente drang voor een vereniging en voor de eisen van
een harmonieus sociaal leven, wordt er een soort sociale cohesie gemaakt
om zo nu en dan verbroken of verstoord te worden op rekenschap van
onvolmaakte sympathie, onbegrip, enzovoort. Tussen de ene gemeenschap
en de andere probeert ook een of andere kunstmatige accommodatie de
balans te houden, maar al deze structuren van geconstrueerde eenheid,
gebaseerd op associatie van belangen, associaties van ego’s, bekrachtigd
door de wet, zijn niet blijvend. “Al onze hardnekkige aanpassingen van de
sociale orde”, zegt Sri Aurobindo “kunnen ons niets beters brengen dan een
onvolmaakte structuur van het leven”, want zij vormen geen ware vereniging,
die gebaseerd is op een natuur van zelf-kennis en een innerlijke wederzijdse
realisatie van eenheid. Wanneer we dan hopeloos vastzitten in het moeras van
onze onwetende natuur, zolang als we op deze aarde zijn, dan heeft het geen
zijn om te hopen op of te proberen om werkelijk geluk te vinden in deze wereld,
we moeten wellicht een dergelijk blijvend geluk zoeken in ofwel een verderop
of een of ander bovenaards hiernamaals of ons niet geregenereerde wezen en
ongelukkige leven verdrinken in het Absolute, waarvandaan we op de een of
andere manier naar deze wereld kwamen. Wanneer aan de andere kant deze
prevalerende toestand van egoïstische onwetendheid en alle angst van het
leven, dat er aan te danken is, niets meer is dan een episode in de historie van
de evolutionaire beweging, wanneer alle onvolmaaktheden van het leven het
gevolg zijn van een partiele verschijning van kennis en wanneer de initiële
Onbewustheid in zichzelf de potentie bevat van een Superbewustheid, waar
de evolutionaire beweging ons stap voor stap mee naartoe neemt, dan “is het
inderdaad onze spirituele bestemming om die Supernatuur te manifesteren en
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te worden” en waar we ook naar zoeken, is niet alleen mogelijk, maar
onvermijdelijk.
Alle soorten verschillen en verdelingen in hetzelfde wezen zijn algemene
oorzaken van frustraties. In het gnostische bewustzijn is een perfecte identiteit
van kennis en wil de basis van de perfecte harmonie van zijn acties. In het
mentale wezen aan de andere kant is er altijd een onenigheid van zijn ideeën
met de waarheid van dingen, een disharmonie of wens van co-operatie tussen
de kennis en de wil; wanneer de wil effectief is en krachtig om te handelen,
mist de kennis of is onvoldoende, en waar de kennis rijp is, faalt de wil om te
handelen. Al deze ongelijkheden zijn het gevolg van onze onwetendheid en zij
kunnen verdreven worden door het grotere gnostische licht. Bewustzijn is,
zoals eerder verklaard, ook vermogen en kennis is een handeling en
vermogen van bewustzijn; wil is ook een handeling of kracht van het wezen,
vandaar dat, hoe groter de manifestatie van het bewustzijn is, hoe groter het
vermogen van het wezen moet zijn, in wie het bewustzijn gegroeid is en hoe
groter ook de correlatie zal zijn tussen de kennis en de wil. In de mentale mens
is bewustzijn gedeeltelijk tevoorschijn gekomen, vandaar dat kennis en het
vermogen van het mentale wezen niet anders kunnen dan zwak zijn , --- het is
een toestand van Kennis-Onwetendheid, waarin allerlei soorten defecten en
disharmonieën normaal zijn
De Onbewustheid is een uitgestrekt besloten bewustzijn en de kosmische
kracht, die handelt als een blinde en onbewuste energie, betrekt zijn grote
vermogen of kracht aan het feit, dat het een actie is van een universeel
besloten vermogen. Ons denkvermogen heeft grote vermogens van cognitie,
maar buiten het mentale gebied wordt het gehinderd door condities, die eraan
opgelegd worden door het leven en het lichaam. Toch is de grotere
verschijning van het bewustzijn in staat om een groter vermogen van controle
uit te oefenen op zijn vitale en fysieke natuur dan de lagere dieren, in wie de
verschijning van het bewustzijn veel beperkter is dan in de mens; in het kort is
het bewustzijn een vermogen en de grotere verschijning van het bewustzijn in
de mens heeft een groter vermogen of controle over zijn eigen natuur en over
de wereld om hem heen zal tot de mens komen met de verschijning van een
groter bewustzijn, wanneer zijn handelingen, die op dit moment gehinderd
worden door de werking van de mentale energie, zal een veel grotere kracht
en effectiviteit hebben.
Het zal echter een lange tijd duren, voordat het denkvermogen in staat is
om zijn eigen wet direct dominant te maken en daarbij de werkingen van de
lagere natuur veranderen. Het denkvermogen zou in een toestand kunnen
blijven van partiele onderwerping aan het leven en de materie gedurende
enige tijd, maar een zodanige onderwerping kan niet anders dan tijdelijk zijn,
want een grotere verschijning van de Kracht en Licht van de Geest in de mens
zal het leven en de materie volledig teboven komen en controleren. Deze
directe Kracht en dit directe Vermogen van de Geest zullen hun voltooiing
bereiken in de gnostische natuur.
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Er is verklaard, dat de verwikkelde Goddelijke Bewustzijnskracht Zichzelf
geleidelijk manifesteert door de evolutionaire beweging, en vandaar moeten
nieuwe vermogens van het bewustzijn het resultaat zijn van een geleidelijke
opstijging van het bewustzijn naar steeds hogere niveaus voorbij het
denkvermogen. Deze steeds grotere verschijning van de Bewustzijnskracht
voorbij het denkvermogen zou niet alleen alle onwetendheid verdrijven van het
individuele wezen, maar het zal ook de barrières afbreken van de
onwetendheid tussen ziel en ziel, denkvermogen en denkvermogen, leven en
leven, want het Goddelijke leven zou niet alleen de goddelijkheid betekenen
van het individuele leven en de individuele natuur van het wezen, maar ook
van de levens van alle wezens, die verenigd zijn in hun spirituele substantie en
zichzelf de zelven te voelen van een algemeen bestaan, --- geen
geconstrueerde eenheid, die gebaseerd is op algemene belangen, maar een
werkelijke eenheid, die geboren is uit een besef van eenheid en identiteit met
alle wezens. Harmonie kan niet anders dan de inherente wet zijn van deze
eenheid in veelvuldigheid, want alle zelven zijn verenigd in een besef van
eenheid en er zijn geen “anderen” met “andere interesses” om disharmonie te
creëren --- het volledige gnostische leven, individueel en collectief, zou “de
zelf-expressie zijn van de geest in een diepzinnige eenheid van het wezen en
het leven”, zegt Sri Aurobindo.131
Het moderne denkvermogen beschouwt materiele energie als de oorzaak
van deze wereld en het accepteert de mogelijkheid niet van de evolutie van
enige andere kracht, die voorbij het vermogen van materiele energie kan gaan.
Materie wordt beschouwd als de enkele werkelijkheid en materiele energie als
de enige oorzaak en modus van dingen. Een manifestatie van een groter
vermogen van bewustzijn of een grotere spirituele, mentale en vitale kracht
met de capaciteit om voorbij de hoogste verwervingen van de mens te gaan
wordt niet mogelijk geacht door het rationele denkvermogen. Voor iemand in
de toestand van het beperkte dierlijke bewustzijn en capaciteit zouden de
huidige verwervingen van de mens in iedere sfeer van het leven, zijn
wetenschap, filosofie, en alle wonderbaarlijke ontdekkingen, die hij gedaan
heeft, niet voorgesteld kunnen worden of geloofd als mogelijk; op
overeenkomstige wijze is de mens, gebonden als hij is aan de regels en
conventies van het rationele denken, onwillig om een progressie te accepteren,
die de gezichtskring teboven gaat van zijn mentale logische denken, ofschoon
het helemaal niet irrationeel is om te veronderstellen, dat een veel grotere
progressie, supra-rationeel of suprafysiek, mogelijk is gedurende de loop van
de evolutionaire beweging.
Wanneer er een opening is van de innerlijke centra van het wezen,
ontwikkelen grotere vermogens van bewustzijn in hem bijna automatisch als
een consequentie van zijn innerlijke opening; de zoeker wordt echter
geadviseerd om die vermogens niet te gebruiken, opdat hij niet zou afwijken
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van zijn doeleinde, namelijk, de queeste van God. Deze vermogens moeten
gevreesd worden, want zij zijn verantwoordelijk om misbruikt te worden, hun
onjuiste gebruik neemt de zoeker weg van God en dient om hun ego
abnormaal op te blazen. Maar het resultaat van naar binnengaan is de groei
naar een hoger en groter bewustzijn, een groter leven als deel van de
spirituele evolutie van de mens; dit is een groei in de supernatuur, die niets
anders kan dan vergezeld worden door een groei van de vermogens van
bewustzijn in het wezen. Toename in de vermogens van bewustzijn zijn
noodzakelijk voor een perfecter leven; ondanks onze beste inspanningen is er
altijd een element van strijd en onenigheid in onze individuele en collectieve
levens; onwetendheid, onbevredigende verlangens, botsing van wederzijdse
belangen, niet te spreken over enige andere oorzaken van verstoring,
frustreren al onze inspanningen voor harmonie. De groei van een spirituele
kennis en kracht in het wezen kunnen een innerlijke harmonie en vereniging
verwerven met alle anderen en alle conflicten oplossen tussen strijdende
mentale, vitale en fysieke preferenties. Er is zelfs geen gebrek aan conflicten
tussen het denkvermogen en het leven van het individu zelf, in feite lijkt er
constant een driehoekige touwtrekkerij gaande te zijn tussen de verscheidene
delen van zijn eigen wezen, het mentale, het vitale en het fysieke. Alleen een
groei in het grotere bewustzijn en naar een meer volledige spirituele natuur
kan overeenstemming brengen tussen de tegenstrijdige elementen, door te
bewegen en handelen in een licht van de Waarheid kunnen alle onenigheden
smelten in de harmonie van een leven van kennis en vermogen en liefde en
sympathie.
Harmonie en overeenstemming zijn natuurlijk voor de Geest, terwijl
onenigheid normaal is voor het leven van onwetendheid; harmonie zou
natuurlijk zijn voor het gnostische wezen en ook voor de gemeenschap van
gnostische wezens. Het is waar, dat het gnostische leven alleen een deel zou
zijn van het wereldlijke bestaan, waarvan een groot deel zal doorgaan om
minder ontwikkelde en zelfs onwetende levens en gemeenschappen te
bevatten, maar het gnostische wezen, dat bezield is met de kennis en het Licht
van de Geest, zou het niet moeilijk vinden om zijn bestaan te harmoniseren
met alle minder ontwikkelde levens in de aardenatuur.
Nadat we verzekerd zijn van een evolutionaire bestemming, zouden we
ons om kunnen keren en onszelf afvragen: Waar staan wij in het schema van
dingen? Hoe staan we in relatie met, of wat is onze toekomst of bestemming in
de evolutionaire progressie, die in zijn huidige stadium gekomen is door een
extreem zigzag en getroffen proces van evolutie? De elementen van onze
toekomstige progressie zijn meer of min aangeduid door mensen’s
inspanningen om de huidige conditie van dingen te veranderen; deze
inspanningen lopen principieel in drie richtingen, vaak met zeer onbeduidend
succes als gevolg van de wens van heldere opvattingen en de verwarring van
“half verlichte “. Kennis. Menselijk idealisme beweegt zich hoofdzakelijk tussen
drie vooringenomenheden: ten eerste wordt de vrijheid en de vervolmaking
van het individu beschouwd als de primaire behoefte van het aardse bestaan;
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deze perfectie zal volledig zijn, dat wil zeggen, perfectie van het lichaam, het
leven en het denkvermogen, verheven door een spirituele perfectie. Volgens
dit zicht is de maatschappij belangrijk in de mate dat het een passend veld
wordt van activiteit en groei van het individu. De enige functie van de
maatschappij is , om zover als mogelijk, ruim gelegenheden te veroorloven
voor de groei en volheid van het individu. Ten tweede is er een tegengesteld
zicht, dat staat op de perfectie van het collectieve wezen of het ras als een
zaak van enkel belang. Volgens deze School van denken is de mens alleen
een cel van de maatschappij en hij moet enkel leven voor het ras of de
maatschappij. De volledige maatschappij wordt genomen als een collectief
wezen met een zekere cultuur, ideeën, manieren van leven van zichzelf,
enzovoort en ieder individueel leven, dat de gemeenschap of het ras vormt, zal
gegoten moeten worden in dezelfde vorm, zodat ieder individu alleen een
instrument zou kunnen zijn voor het onderhoud of de efficiëntie van het
collectieve wezen of de maatschappij; er wordt geen individuele perfectie of
groei apart van de maatschappij of het ras erkend. Tenslotte is er een ander
zicht, dat de mens opvat als primair een sociaal wezen en als zodanig zou
perfectie liggen in de perfectie van zijn sociale relaties. Van de maatschappij
wordt ook verwacht, dat het zorgt voor het goede van de individuen, om hen
alle faciliteiten van onderwijs, training, enzovoort, te geven; er werd ook
nadruk gelegd op het idee van een vervolmaakt individu in een vervolmaakte
maatschappij en de creaties van juiste relaties tussen individuen en individuen.
In het oude India was het idee van het spirituele individu erg prominent. Aldus
is er een schommeling tussen de perfectie van het individu en die van het ras
en een gebalanceerde relatie tussen de twee.
In recente tijden is er een steeds meer onderscheiden accent op het
mechanisme van het menselijke leven als een geheel. Het individu wordt nu
hoofdzakelijk beschouwd als een eenheid of lid, wiens belangen ondergeschikt
gemaakt moeten worden aan de belangen van de maatschappij, hij wordt niet
beschouwd door deze theoretici als een mentaal of spiritueel wezen met zijn
onderscheiden idealen en de behoefte aan een gescheiden spirituele groei en
perfectie. Het menselijke denkvermogen, dat niet in staat is in zijn
onwetendheid om de sleutel te vinden tot de verzoening van de belangen van
het individu en die van de gemeenschap, wisselt af tussen een drang naar
zelf-affirmatie van het individu, dat wil zeggen, naar de groei van zijn lichaam,
leven en denkvermogen en zijn eigen spirituele perfectie en de roep om zijn
belangen en individuele behoeften te onderwerpen aan die van de
gemeenschap. Er is altijd een botsing geweest van standaarden, individueel
en collectief, een aandrang, diep in het individuele wezen, naar zelf-vervulling,
die in strijd was met een mentaal idealisme om voor anderen te leven: “het
principe van het zelf en zijn belangen wordt tegemoet gekomen en is
tegengesteld aan het principe van altruïsme”.132
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Een Werkelijkheid manifesteert zich door de evolutionaire beweging en het
heeft al verscheidene formaties aangenomen in het universum; dit universum
zelf is een manifestatie van die Werkelijkheid, die overal aanwezig is en
verscheidene vormen aangenomen heeft. De mensheid is ook een formatie
van dezelfde Werkelijkheid, die zowel in het universum aanwezig is als in de
mensheid. Voor de komst van de mensheid op deze aarde bestond de
Werkelijkheid, die zich manifesteert door de creatieve beweging, in
infra-menselijke formaties. Het heeft de Werkelijkheid miljoenen en miljoenen
jaren genomen om het niveau van de menselijke wezens te bereiken vanuit de
initiële toestand van onbewustheid en menselijke formaties aan te nemen.
Aldus is het individuele zelf of het werkelijke zelf van het individu minder dan
menselijk geweest gedurende een periode in zijn evolutionaire geschiedenis
en het heeft de capaciteit om meer dan menselijk te worden, de mensheid is
alleen een van de verscheidene fasen, waar het individu doorheen moet gaan
gedurende de loop van zijn evolutie. Niet de gemeenschap maakt de mens of
het individu, het individu ontwikkelt of maakt eerder de gemeenschap, de
individuele uitmuntendheid van de samenstellende menselijke eenheden
maakt de gemeenschap uitmuntend. De cellen van het lichaam van een
levende persoon leven, zolang als het lichaam leeft, dat wil zeggen, zolang als
zij deel uitmaken van een levend lichaam; het individu is geen cel van het
collectieve wezen, hij heeft een onderscheiden en intrinsiek bestaan en groei,
hij zal niet sterven, zelfs wanneer hij gescheiden wordt van de maatschappij of
de gemeenschap of het ras.
De komst van de mens op deze aarde is de belangrijkste gebeurtenis in de
geschiedenis van de evolutie en het individu is weer het belangrijkste element
in de creatieve beweging. Voor de vervulling van een Goddelijke bestemming
zijn het universum en het individu noodzakelijk voor elkaar. Het individu is
geschapen als een zelfbewust individu, een zelfbewuste concentratie van het
Goddelijke, gestippeld over het hele universum, waardoor het universum het
Goddelijke zal bevrijden. Het individu moet de banden verbreken van zijn
egoïstische onwetendheid, zijn bewustzijn vergroten met een zicht om het
Goddelijke werk te verrichten, waarvoor hij zijn geboorte heeft genomen. Het
individu bevat in het centrum van zijn wezen een Goddelijke Persoon,
waarmee hij tot een bewuste relatie zal komen, wanneer zijn sluier van
onwetendheid en onbewustheid geleidelijk zal smelten in het Licht van de
spirituele realisatie. Het individu is daarom niet zijn trouw verschuldigd aan de
staat of de gemeenschap, de maatschappij of de gemeenschap is alleen een
deel van zijn pragmatische leven; hij moet zich overgeven aan het Goddelijke,
dat in hem is en daarbij de waarheid vinden van zijn eigen wezen, dat het
werkelijke object is van zijn bestaan. Zolang als het individu niet spiritueel
ontwikkeld is, zal hij moeten afhangen van of zichzelf op veel manieren
onderwerpen aan de maatschappij of wat dan ook, dat groter of krachtiger is
dan hijzelf. Maar zo gauw als hij waarlijk zichzelf ontwikkelt, gaat hij voort naar
een spirituele vrijheid en groei en hij bevindt zich niet langer in de behoefte van
enige onderwerping aan wat dan ook of aan wie dan ook, behalve aan de
Goddelijke Meester, van wie hij bewuste begeleiding ontvangt voor zijn
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verdere verheffing. Een individu wordt perfect door de ontdekking en affirmatie
in zijn leven van zijn eigen spirituele wezen en alleen door deze perfecte
wezens kan een perfecte gemeenschap gevormd worden en onderhouden.
Onze natuur heeft fysieke, vitale en mentale delen, zoals ook haar
spirituele potenties; in feite is het iets, dat erg complex is en vol conflicten
tussen de verscheidene strijdende mogelijkheden. Wanneer we terugkijken in
retrospectie, vinden we, dat in het proces van de evolutie Materie de eerste
verschijning was, daarna verschenen het Leven en het Denkvermogen, en
Materie is de basis van de evolutionaire manifestatie. De Natuur heeft op
gelijke wijze langs dezelfde lijnen de progressie aangetoond van de mens, dat
wil zeggen, in de mens wordt het materiele en vitale leven als eerste
geaffirmeerd; mensen’s volgende bezigheid is om zichzelf te vinden als een
mentaal wezen in een materieel leven, zich zowel te perfectioneren in het
individuele als in het collectieve leven onder een mentaal en intellectueel
idealisme. Na een tijd, wanneer het denkvermogen van de mens volledig
ontwikkeld is, komt er een spirituele hunkering, een drang naar de ontdekking
van zijn zelf en de meest innerlijke waarheid van zijn wezen. Deze spirituele
vooringenomenheid leidt hem steeds verder op het pad, dat hem zou nemen
naar de Ultieme Waarheid van de Geest. Dat was bij uitstek het Oosterse
ideaal, dat het Licht van het Spiritualisme hoog hield voor de verscheidene
delen van de wereld, die toen gehuld waren in duisternis en onwetendheid.
“Dit was het Oosterse ideaal” zegt Sri Aurobindo, “gedragen door het
Boeddhisme en andere oude disciplines naar de kusten van Azië en Egypte en
vandaar door het Christendom gegoten over Europa”.133
In de moderne tijden is het Licht van de Geest geleidelijk vervangen door
het licht van de wetenschap, het ideaal van sociale en economische perfectie
heeft de spirituele vervangen. Alle inspanningen zijn gefocust geweest op de
voltrekking van een vervolmaakt sociaal wezen in een vervolmaakte
economische maatschappij; dit heeft geresulteerd in het overboord gooien van
alle spirituele en andere geëxalteerde waarden van het leven en de introductie
in het leven van het ras van een chaos van denken en actie. Dit betekent een
teruggang naar de eerste barbaarse staat van de mens, wiens enige
bezigheden vitaal en fysiek waren, het is een spirituele retrogressie van de
mens met een volledig ontwikkeld denkvermogen en alle middelen van de
laatste wetenschappelijke kennis. Het grootste gevaar van deze attitude naar
het leven is de heropleving van de barbaar in beschaafde menselijke wezens
zonder de rem van een religieus of ethisch ideaal of de bevrijdende invloed
van een spirituele ideologie. De Rede alleen kan de mensheid niet voor altijd
dienen, er is een constante drang in hem om te realiseren, wat er ook nog
ongerealiseerd is in hem, zijn goddelijke ontevredenheid en de drang om
zichzelf teboven te gaan, houden hem groeiende en onderhouden hem in de
evolutionaire beweging. De mens heeft nu de tweesprongen bereikt, waar hij
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moet beslissen over overleving of destructie, tussen het vervullen van zijn
goddelijke bestemming en een terugval in onbelangrijkheid, zoals andere
lagere vormen van het leven als een evolutionaire mislukking; hij gaat
inderdaad door een grote crisis in de evolutionaire beweging, want “De mens
heeft een systeem gecreëerd van beschaving, dat te groot geworden is voor
zijn beperkte mentale capaciteit en begrip en zijn nog beperktere spirituele en
morele capaciteit om het te gebruiken en hanteren, een te gevaarlijke
dienstknecht van zijn blunderende ego en zijn begeerten”.134
De mens heeft ongetwijfeld enkele van de vermogens en mogelijkheden
ontdekt van de universele kracht, maar dergelijke kennis, die ter beschikking
staat aan zijn kleine blunderende ego, zal waarschijnlijk eerder universele
verwarring en onenigheid creëren dan vrede en harmonie brengen, tenzij het
opgenomen wordt en overgoten met het harmoniserende licht en de
harmoniserende kracht van de Geest. De enorme kolossale krachten, die ter
beschikking staan van mensen’s vitale ego, lijken het ras te drijven naar dood
en rampspoed. In de verzamelende gloed van een omineuze onzekerheid
dringt mensen’s instinct voor zelfbehoud hem voorwaarts om nieuwe waarden
van het leven te vinden. Maar de remedie, die toegepast wordt om een leven
van botsing en onenigheid op te lossen tot een leven van identiteit voor de
gemeenschap, is waarschijnlijk vruchteloos; een unanimiteit opleggen van
denken en leven en actie, het individu onderdrukken in het belang van het ras,
de substitutie van het gemeenschappelijke voor het individuele ego, kan niet
anders dan naar rampspoed leiden; dit is niet de richting, waarnaar de
evolutionaire Natuur de mensheid dwingt verder te gaan. Niet de regimentatie,
maar vrijheid van denkvermogen en leven is essentieel voor de groei van het
bewustzijn en de groei en de opstijging van zijn huidige niveau van
Kennis-Onwetendheid zal in de mens het noodzakelijke spirituele Licht en
Vermogen ontsteken om hem in staat te stellen om al zijn overweldigende
problemen op te lossen.
Van de poging tot mechanisatie van het leven en de maatschappij zou het
denkvermogen terug kunnen zwaaien naar de religie. Maar religie is nog niet
in staat geweest om het menselijke wezen en de maatschappij te
transformeren, want het moest een compromis sluiten met de lagere delen van
zijn wezen, het kon niet staan op totale zelfverloochening van het leven van
onedele passies, het kon niet staan op een verandering van ons totale wezen;
op zijn best slaagde het erin om enige geloofsovertuigingen en formules en
rituelen te hebben, die geaccepteerd worden door haar volgelingen. Alleen
een spiritueel ontwaken en acceptatie van een spirituele richting kan de
mensheid helpen om boven zich uit te gaan, want de religieuze overreding is
te zwak om de weerstand teboven te komen van onze mentale en vitale natuur.
De verandering van de natuur lijkt eerst te moeilijk om mogelijk te zijn, maar
als we pauzeren en het overdenken, dan zullen we realiseren, dat wat
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ontwikkeld moet worden, iets is, dat al bestaat in ons wezen; niets hoeft
verworven te worden of van buiten gebracht te worden, we moeten ontsluieren,
wat er ook gesluierd is binnenin ons en onze potenties realiseren, dat wil
zeggen, we moeten ontwaken tot de waarheid van ons wezen, onze
zielspersoonlijkheid ontdekken en dat de gids van ons leven en onze
activiteiten maken. Er is niet alleen een dergelijke ontdekking mogelijk, maar
het is de voltrekking, waarvoor de evolutionaire Natuur in barensweeën is. De
mens moet zich daarom richten op een visie van de spirituele oplossing van
zijn moeilijkheden, een visie van de mensheid, die haar egoïstische
beperkingen teboven gaat en terwijl de roep voor een verandering steeds
hardnekkiger wordt met de verdiepende crisis in de wereldbestemming, “Moet
er op die roep altijd een of ander antwoord zijn in de Goddelijke Werkelijkheid
en in de Natuur”, zegt de Meester.135
Er is ons verteld, dat de Natuur’s methode eerst esoterisch is en het
antwoord op de roep in het wezen voor een spirituele oplossing van leven’s
moeilijkheden zou een groei kunnen zijn in het aantal van enkele
vergeestelijkte individuen of zelfs een gnostische persoon, die geïsoleerd zal
worden van de rest van de mensheid. Deze vergeestelijkte individuen hebben
een gescheiden leven nodig met regels van gedrag en leven, die geschikt zijn
voor hun spirituele bestaan. In het verleden resulteerde deze tendens om een
gescheiden en geïsoleerd leven te leiden door ander-wereldse zoekers in de
monastieke manier van leven. Het monastieke leven creëerde een atmosfeer,
die geschikt was voor haar spirituele inspanningen. De queeste van deze
zoekers was spirituele realisatie voor zichzelf, de hunne was geen inspanning
om een nieuw levensformatie te creëren of een nieuwe wereldorde tot stand te
brengen, maar alleen een transformatie van hun mentale, vitale en fysieke
natuur zou de nieuwe levensformatie tot stand kunnen brengen en een
duurzaam collectief bestaan de moeite waard te maken.
Een volledige transformatie van de menselijke natuur in een aantal
menselijke wezens kan niet in een dag geeffectueerd worden; in een individu
zou de transformatie min of meer snel kunnen zijn, maar de transformatie van
een individu zou geen nieuw collectief bestaan maken en wanneer het zo is, is
het drie keer moeilijker voor een individu om zichzelf volledig te transformeren,
terwijl hij leeft in het leven van een lagere natuur. Het zou noodzakelijk kunnen
worden voor enige zoekers om een leven te leven weg van de seculiere
maatschappij of niet vergeestelijkte maatschappij, zodat ieder individu zich kan
concentreren op zijn evolutie in een atmosfeer, waarin alles verondersteld
wordt om zijn accent te zetten op de ene algemene inspanning. Dit
geïsoleerde leven heeft ongetwijfeld haar voor de hand liggende voordelen,
maar het heeft ook verscheidene nadelen; want iedere persoon brengt met
zich naar geïsoleerde leven niet alleen zijn capaciteiten, maar ook de
verscheidene onvermogens, die zijn vooruitgang vertragen en in een kleine en
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exclusieve cirkel, in isolatie, kunnen de onvermogens serieuze obstructies
worden, die meer dan eens al zijn goede punten neutraliseren en het effect
van zijn tapasyā. Deze nadelen hebben in het verleden vaak het monastieke
leven
opengebroken en mensen’s inspanning vertraagd om vrede en
harmonie te brengen in zijn normale leven van strijd en onenigheid. Alle
moeilijkheden zouden verdwijnen, wanneer de wezens gereed zijn voor een
verandering en er een neerdaling is van een sterk Licht en Vermogen van de
Geest.
Er zou een belangrijke vraag kunnen opkomen in dit stadium: Het leven
van gnostische wezens zou op iedere manier tegengesteld zijn aan het leven
van normale menselijke wezens, vandaar, dat een complete scheiding van het
leven van de gnostische gemeenschap van het leven van onwetendheid
noodzakelijk zou zijn. Want als de twee vormen van leven in contact zijn, dan
is er geen twijfel, dat het leven in de onwetendheid waarschijnlijk iets verwerft
door een dergelijke geëxalteerde Aanwezigheid, omdat het grotere leven
zeker het kleinere leven zou beïnvloeden, maar het constante contact van het
onzuivere leven in onwetendheid zal ook enige rampzalige invloed werpen op
de gnostische levens. De krachten van de Duisternis zouden vanuit hun
bolwerk in onwetende menselijke wezens iedere poging zouden doen om te
benadelen, en wanneer mogelijk, tenslotte alle het hogere spirituele leven
vernietigen, dat het menselijke bestaan binnenkomt en vandaar de bronnen
van onwetendheid, conflicten en disharmonie weg wiedt. Maar Sri Aurobindo
zegt, dat men moet herinneren, dat het Grotere gnostische Licht ook bezield
zou zijn met een groter Spiritueel Vermogen en het zal voor de gnostische
gemeenschap niet noodzakelijk zijn om zich te scheiden van de levens van de
massa van de niet verloste mensheid; het zou zich eerder tot stand brengen in
de rest van de niet vergeestelijkte massa van de mensheid en door zijn invloed
de verlichting helpen van de mensheid, waarin een nieuwe aspiratie
aangestoken zou worden en een hunkering naar het Licht. Maar al deze zijn
problemen van de periode van transitie, want als het gnostische of
Supramentale principe gevestigd is op aarde, zoals het mentale principe nu is,
“Dan zou de invloed van het Supramentale principe op aarde vallen op het
leven van de Onwetendheid en er harmonie aan opleggen binnen haar
perken”. Er is verklaard in het voorgaande hoofdstuk, hoe het gnostische
wezen alle beperkingen teboven gaat van het normale menselijke wezen en
de natuur; terwijl het gnostische wezen voorbij het denkvermogen stijgt naar
steeds hogere niveaus van bewustzijn, schudt hij zijn kleine ego af en wordt
een geuniversaliseerd persoon en met de oplossing van het onwetende ego
gaat hij boven al zijn conflicten en onenigheden uit. Het gnostische zelf
accepteert de kleinzielige standaarden niet van het denkvermogen, want hij
leeft voor het Goddelijke in een constant gewaarzijn van de Goddelijke
Werkelijkheid en in een besef van eenheid met de zelven van alle anderen,
vandaar dat er geen conflict is in het gnostische leven tussen de zelf-affirmatie
en altruïsme, of tussen het ideaal van idealisme en dat van het collectieve
bestaan.
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Het is voor het denkvermogen niet mogelijk om te raden, wat de exacte
vorm en substantie van dingen zal zijn na de Supramentale transformatie van
het wezen en de natuur van de mensheid. Veel, waar we nu vertrouwd mee
zijn, zou verdwijnen in het nieuwe bestaan. Het is onnodig om ook te
affirmeren, dat de conflicten en onenigheden van het onwetende bestaan, de
oneerlijkheid, zelfzuchtigheid, geweld, onbetrouwbaarheid en ieder soort
gedrag, dat morele schandelijkheid inhoudt, en alles, dat de mentale, morele
en spirituele vooruitgang belemmert van de geslagen mensheid, zou
verdwijnen in een leven, dat bestuurd wordt door het gnostische bewustzijn.
Het leven en het lichaam zullen alleen blijven als instrumenten voor de
uitdrukking van de harmonie en de glorie van de Geest en niet langer als de
meesters, die ongevraagde gehoorzaamheid eisen van het menselijke wezen.
Er wordt gewoonlijk verondersteld, dat het spirituele leven, zover als
mogelijk, een leven moet zijn van zelfverloochening, dat niet meer behoudt
dan wat ook absoluut noodzakelijk is voor het bare onderhoud; in een dergelijk
leven wordt de nadruk volledig gelegd op ascetische zuinigheid en niet op
overvloed. Maar Sri Aurobindo zegt, dat er geen enkele absolute standaard
kan zijn of dat een leven van ascetische zuinigheid of zelfverloochening de
regel zal zijn of absolute standaard van het gnostische leven; het enige
belangrijke in het gnostische leven zou zijn, dat het de zelf-uitdrukking zou zijn
van de Geest, en het zou kunnen zijn door extreme eenvoudigheid of
complexiteit of overvloed of op een andere manier, er kan geen rigide
standaard aan opgelegd worden; de geest binnen ieder gnostisch wezen zal
de kleur bepalen van zijn eigen uitdrukking in ieder individu, het raamwerk van
het leven en andere benodigde details: “een rigide standaardisatie… zou niet
de wet kunnen zijn van het spirituele leven”.136
Wat is dan het Goddelijke leven? Het leven van het gnostische wezen, dat
een volledige omkering introduceert van het onwetende bewustzijn, een leven,
dat de vreugde is en vermogen van een spiritueel licht op aarde, zou een
Goddelijk Leven genoemd kunnen worden, want het is een leven, dat geleefd
wordt in het Goddelijke, een leven, dat geleefd wordt in de Heerlijkheid van
een constant gewaarzijn van het Goddelijke in het zelf en in alle dingen en
wezens, --- het kan ook “een leven van de Spirituele en Supramentale
Supermensheid” genoemd worden. In dit verband is het noodzakelijk om een
paar woorden te zeggen met een zicht om deze Supramentale
Supermensheid te differentiëren van de opvatting van een egoïstische
Supermensheid van het Nietzscheaanse type. De laatste opvatting refereert
naar een zeer vergroot menselijk ego, dat resulteert in een intense toename
van alle vermogens en tendensen van het normale menselijke wezen, een
toename van mentale, vitale en fysieke vermogens, in feite een buitensporige
toename van alle vermogens van de menselijke Onwetendheid. Dit zou geen
evolutie zijn, maar een omkering naar barbarisme met alle barbaarse krachten
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en tendensen van de lagere natuur, die mateloos vergroot zijn. Dit zou effectief
de verschijning zijn van een gewelddadig en turbulent vitaal ego, de komst van
een Asura of Rakshasa en dit zou werkelijk een beweging zijn in de
achteruitgaande richting. Door een geleidelijke verandering naar het betere
van de normale menselijke natuur en haar smerige tendensen, een
geleidelijke uitdrukking van het Goddelijke in hem en de opstijging van het
bewustzijn naar steeds hogere niveaus om de prevalerende Onwetendheid en
onbekwaamheid van het wezen te verdrijven, kan de Supramentale
Supermensheid verworden worden, een buitensporige toename van de
mentale, vitale en fysieke tendensen zouden een tegengesteld effect hebben
en zouden leiden naar de meest onwenselijke consequenties.
Voor de heerlijkheid van een nieuwe ervaring, voor de smaak van
Onwetendheid en beperking is de Geest ondergedompeld in de verdoving van
de Onbewustheid en in de vreugde en het avontuur van de schepping en
ultieme zelf-ontdekking. Door een proces van geleidelijke evolutie ontwaakt de
Geest uit zijn zelf-opgelegde slaap van Onbewustheid, --- van Materie naar
Leven, van Leven naar Denkvermogen en daarna van Denkvermogen naar de
verrassing en heerlijkheid van het Supramentale gnostische bestaan. Bezield
met de Goddelijke Aanwezigheid in zijn hart gaat de mens voort op zijn
wereldse reis, terwijl hij afwisselt tussen licht en schaduw, vreugde en angst,
succes en frustratie, en alle stormen en tweedrachten, die een vitale smaak
aan zijn leven verlenen in het onzekere licht van zijn onwetende egoïstische
bewustzijn. Gedurende de loop van zijn evolutie in Onwetendheid gaat de
mens geleidelijk boven zijn Onwetendheid uit, terwijl hij steeds hogere niveaus
van bewustzijn bestijgt en voortgaat naar evolutie in Kennis. Aldus stijgt de
mens van evolutie in Onwetendheid naar evolutie in de Kennis en de Geest,
die zich oorspronkelijk onderdompelde in Onbewustheid, keert naar Zichzelf
terug, wanneer het zichzelf volledig manifesteert in het getransformeerde
menselijke wezen en de menselijke natuur. In het eerste stadium begon de
evolutie van de mens in Onwetendheid, ging door alle wisselvalligheden van
de veelbewogen levens van vreugde en verdriet; er is geen reden, waarom de
evolutionaire beweging hier zou stoppen bij de middelste term en door de
logica van het proces zal het eerste stadium gevolgd worden door het
volgende stadium, dat wil zeggen, de evolutie in de Kennis, waar het de
culminatie zal bereiken in de radicale transformatie van het menselijke wezen
en de menselijke natuur. “Het zelf, de Geest, de werkelijkheid, die zichzelf
ontsluit uit de eerste onbewustheid van het leven en de materie, zou zijn
volledige waarheid van het wezen en bewustzijn ontwikkelen in dat leven en
die materie. Het zou naar zichzelf terugkeren… niet door een frustratie van het
leven, maar door een spirituele volledigheid van zichzelf in het leven” zegt De
Meester.
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