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NOTITIE VAN DE UITGEVER
Dit volume bevat alle kortere proza geschriften van Sri Aurobindo over yoga en
filosofie, die geschreven zijn na 1910 en gepubliceerd gedurende zijn leven.
De huidige editie verschilt van de eerste (Centenary) editie in verschillende
aspecten. Het meest belangrijke, de inhoud is geordend om strikt de opstelling
te volgen van het materiaal, zoals het uitgegeven werd door Sri Aurobindo
gedurende zijn leven. Met twee uitzonderingen vertegenwoordigt ieder van de
secties van het volume een boek, dat gepubliceerd is voor 1950. De
uitzonderingen zijn De Supramentale Manifestatie op Aarde, dat niet
gepubliceerd werd tot 1952 en “Notities uit de ‘Arya’”, dat nooit verschenen is
in de vorm van een boek. De inhoud van het volume is uitgebreid door de
opname van deze “Notities” en de herziening sectie van Inzichten en
Herzieningen. Bovendien is een passage toegevoegd, die niet gereproduceerd
was sinds 1916 aan “Het Tweede Jaar van de ‘Arya’. Enkele kleine
veranderingen zijn gemaakt aan de redactionele materie van het volume, maar
de teksten van alle delen, behalve Het Probleem van Wedergeboorte zijn
fotografisch gereproduceerd uit de teksten van de Centenary Editie. De tekst
van Het Probleem van Wedergeboorte is fotografisch gereproduceerd uit de
1978 editie van dat boek, dat de revisies bevatte door Sri Aurobindo.
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Boodschap
IK NEEM de gelegenheid van de publicatie van deze

uitgave van het “Bulletin d’Éducation Physique” van de Ashram om mijn zegen
te geven aan het Journal en de Association --- J.S.A.S.A. (Jeunesse Sportive
de l’Ashram de Sri Aurobindo). Door zo te doen zou ik een tijdje willen
verblijven bij de diepere raison d’être van zulke Associaties en speciaal bij de
behoefte en nuttigheid voor de natie van een wijdverspreide organisatie van
hen en van zulke sporten of fysieke oefeningen, zoals hier uitgevoerd worden.
In hun meer oppervlakkige aspect verschijnen zij hoofdzakelijk als spelen en
amusementen, die mensen opnemen voor vermaak of als een gebied voor de
uitlaat van de energie van het lichaam en natuurlijk instinct van activiteit of
voor een middel van de ontwikkeling en onderhoud van de gezondheid en
kracht van het lichaam; maar zij zijn of kunnen veel meer zijn dan dat: zij zijn
ook gebieden voor de ontwikkeling van gewoonten, capaciteiten en kwaliteiten,
die hooglijk nodig zijn en van de allerhoogste dienst voor een volk in oorlog of
in vrede, en in haar politieke en sociale activiteiten, in inderdaad de meeste
van de gebieden van een gecombineerde menselijke inspanning. Hieraan zou
ik, wat we het nationale aspect van het onderwerp zouden kunnen noemen,
speciale prominentie willen geven.
In onze eigen tijd hebben deze sporten, spelen en atletiek een plaats
ingenomen en bevelen een algemene interesse aan, zoals alleen gezien was
in vroegere tijden in landen als Griekenland, Griekenland, waar alle kanten van
menselijke activiteit gelijkelijk werden ontwikkeld en het gymnasium,
strijdwagen racen, en andere sporten en atletiek hetzelfde belang hadden aan
de fysieke kant, als aan de mentale kant de Kunst en dichtkunst en het toneel,
en werden speciaal gestimuleerd en bijgewoond door de burgerlijke
overheden van het Stadsbestuur. Griekenland maakte een instituut van de
Olympiade en de recente wederoprichting van de Olympiade als een
internationaal instituut is een belangrijk teken van de herleving van de oeroude
geest. Deze soort interesse heeft zich tot op zekere hoogte verspreid tot ons
eigen land en India is begonnen om haar plaats in te nemen in internationale
wedstrijden, zoals de Olympiade. De nieuw opgerichte Staat in bevrijd India
begint ook geïnteresseerd te worden in de ontwikkeling van alle kanten van
het leven van de natie en zal waarschijnlijk een actief deel nemen en een
gewoonte van richting in de gebieden, die eerder overgelaten werden aan
privaat initiatief. Zij neemt, bijvoorbeeld, de kwestie op van de fundatie en
preservering van de gezondheid en fysieke fitheid in de natie en in de
verspreiding van een algemene erkenning van haar belang. In deze connectie
zou de aanmoediging van sporten en associaties voor atletiek en alle
activiteiten van deze soort een onschatbare assistentie zijn. Een generalisatie
van de gewoonte om deel te nemen aan zulke oefeningen in de kindertijd en
jeugd en jonge mannelijkheid zou enorm helpen naar de creatie van fysiek fitte
en energetische mensen.
Maar van een hoger belang dan de fundatie, hoe noodzakelijk ook, van
gezondheid, kracht en fitheid van het lichaam is de ontwikkeling van discipline
en moreel en gezond en sterk karakter, waartoe deze activiteiten kunnen
helpen. Er zijn veel sporten, die van de hoogste waarde zijn voor dit einddoel,
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omdat zij helpen om de kwaliteiten te vormen en zelfs noodzakelijk te maken
van moed, hardheid, energetische actie en initiatief of roepen om
bekwaamheid, standvastigheid van wil of snelle beslissing en actie, de
perceptie van wat gedaan moet worden in een noodtoestand en vaardigheid in
het doen. Een ontwikkeling van de hoogste waarde is het ontwaken van het
essentiële instinctieve lichaamsbewustzijn, dat kan zien en doen, wat nodig is
zonder enige indicatie van mentaal denken en wat equivalent is in het lichaam
tot snel inzicht in het denkvermogen en spontane en snelle beslissing in de wil.
Men kan de formatie toevoegen van een capaciteit voor harmonieuze en juiste
bewegingen van het lichaam, speciaal in een gecombineerde actie, economie
van fysieke inspanning en verspilling van energie ontmoedigen, die resulteert
uit zulke oefeningen als marsen of dril en die de losse en verstrooide, de
tegenstrijdige of wanordelijke of verkwistende bewegingen vervangen, die
algemeen zijn voor het ongeoefende individuele lichaam. Een ander
onschatbaar resultaat van deze activiteiten is de groei van wat de sportende
geest werd genoemd. Dit omvat goed humeur en tolerantie en consideratie
voor allen, een juiste attitude en vriendelijkheid tot tegenspelers en rivalen,
zelfcontrole en scrupuleuze observatie van de wetten van het spel, eerlijk spel
en vermijding van het gebruik van valse middelen, een gelijke acceptatie van
overwinning of nederlaag zonder slecht humeur, afkeer of slechte wil naar
succesvolle tegenspelers, loyale acceptatie van de beslissingen van de
aangewezen rechter, arbiter of scheidsrechter. Deze kwaliteiten hebben hun
waarde voor het leven in het algemeen en niet alleen voor sport, maar de hulp,
die die sport kan geven aan hun ontwikkeling is direct en onschatbaar.
Wanneer zij algemener gemaakt konden worden, niet alleen in het leven van
het individu, maar in het nationale leven en in het internationale, waar in de
huidige tijd de tegengestelde neigingen te buitensporig geworden zijn, dan zou
het bestaan in deze onrustige wereld van ons gladder verlopen en zou kunnen
openen voor een grotere kans op eendracht en vriendschap, waaraan zij een
grote behoefte heeft. Nog belangrijker is de gewoonte van discipline,
gehoorzaamheid, orde, gewoonte van samenwerking, die sommige spelen
nodig hebben. Want zonder hen is succes onzeker of onmogelijk. Ontelbaar
zijn de activiteiten in het leven, speciaal in nationaal leven, waarin leiderschap
en gehoorzaamheid aan leiderschap in gecombineerde actie noodzakelijk zijn
voor succes, victorie in strijd of vervulling van een doeleinde. De rol van de
leider, de kapitein, het vermogen en bekwaamheid van zijn leiderschap, zijn
talent om het vertrouwen te bevelen en bereidwillige gehoorzaamheid van zijn
volgers, is van het allerhoogste belang in allerlei soorten gecombineerde actie
en onderneming; maar enkelen kunnen deze dingen ontwikkelen zonder
zichzelf geleerd te hebben te gehoorzamen en te handelen als een
denkvermogen of als een lichaam met anderen. Deze striktheid van training,
deze gewoonte van discipline en gehoorzaamheid is niet onverenigbaar met
individuele vrijheid; het is vaak de noodzakelijke voorwaarde voor haar juiste
gebruik, juist zoals orde niet onverenigbaar is met vrijheid, maar eerder de
conditie voor het juiste gebruik van vrijheid en zelfs voor haar preservering en
overleving. In alle soorten gezamenlijke actie is deze regel onmisbaar:
arrangement wordt noodzakelijk en er zou geen succes kunnen zijn voor een
orkest, waarin de individuele musici speelden in overeenstemming met hun
eigen fantasie en weigerden om de aanwijzingen van de dirigent te volgen. In
spirituele dingen geldt ook dezelfde regel; een sadhak, die de begeleiding van
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de Guru veronachtzaamde en de ongetrainde inspiraties van de novice
prefereerde, kon bijna de misstappen niet ontsnappen of zelfs de catastrofes,
die zo dikwijls dik bovenop het pad liggen naar de spirituele realisatie. Ik hoef
de andere voordelen niet op te sommen, die verkregen kunnen worden uit de
training, die sport kan geven of te verblijven bij hun gebruik in het nationale
leven; wat ik gezegd heb, is voldoende. In ieder geval hebben in scholen,
zoals de onze, en in universiteiten sporten een erkende en onmisbare plaats;
want zelfs een hoogste en meest volledige opleiding van het denkvermogen is
niet genoeg zonder de educatie van het lichaam. Waar de kwaliteiten, die ik
opgenoemd heb, afwezig zijn of onvoldoende aanwezig, zou een sterke
individuele wil of een nationale wil hen kunnen opbouwen, maar de hulp, die
gegeven wordt door sporten aan hun ontwikkeling, is direct en op geen enkele
manier te verwaarlozen. Dit zou een voldoende reden moeten zijn voor de
attentie, die aan hen gegeven wordt in onze Ashram, ofschoon er andere zijn,
die ik hier niet hoef te nomen. Ik ben hier betrokken bij hun belang en de
noodzaak van de kwaliteiten, die zij creëren of stimuleren voor ons nationale
leven. De natie, die hen bezit in de hoogste graad, is waarschijnlijk de sterkste
voor victorie, succes en grootheid, maar ook voor de contributie, die zij kan
maken bij het naar voren brengen van eenheid en een meer harmonieuze
wereldorde, waar we naar uitkijken als onze hoop voor de toekomst van de
mensheid.

NOTE: Bulletin d’Éducation Physique (Bulletin of Physical Education) begon te verschijnen
van Februari 21, 1949 en deze boodschap werd ervoor gedicteerd door Sri Aurobindo op
December 30, 1948. De titel van dit tweetalige kwartaaljournaal werd in 1959 veranderd in
Bulletin du Centre International d’Éducation Sri Aurobindo (Bulletin of Sri Aurobindo
International Centre of Education) en het gaat door met verschijnen onder die titel tot deze
dag.
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Perfectie van het Lichaam
DE perfectie van het lichaam, een zo grote perfectie als we

naar voren kunnen brengen met de middelen tot onze beschikking, moet het
hoogste doel zijn van fysieke cultuur. Perfectie is het ware doel van alle cultuur,
de spirituele en psychische, de mentale, de vitale en het moet ook het doel zijn
van de fysieke cultuur. Wanneer ons zoeken naar een volledige perfectie van
het wezen is, dan kan het fysieke deel niet weggelaten worden; want het
lichaam is de materiële basis, het lichaam is het instrument, dat we moeten
gebruiken. Śarīram khalu dharmasādhanam zegt het oude Sanskriet gezegde,
--- het lichaam is het middel van de vervulling van dharma, en dharma
betekent elk ideaal, dat we aan onszelf kunnen voorstellen en de wet van haar
uitwerking en haar actie. Een volledige perfectie is het uiteindelijke doel, dat
we voor ons zetten, want ons ideaal is het Goddelijke Leven, dat we hier willen
creëren, het leven van de vervulde Geest op aarde, leven, dat haar eigen
spirituele transformatie volbrengt zelfs hier op aarde in de condities van het
materiële universum, Dat kan niet zo zijn, tenzij het lichaam ook een
transformatie ondergaat, tenzij haar actie en functioneren ook een
allerhoogste capaciteit verkrijgen en de perfectie, die ervoor mogelijk is of die
mogelijk gemaakt kan worden.
Ik heb al in een voorgaande boodschap een relatieve perfectie van het
fysieke bewustzijn in het lichaam aangegeven en van het denkvermogen, het
leven, het karakter, dat het huisvest, niet minder dan een ontwaken en
ontwikkeling van de eigen ingeboren capaciteiten van het lichaam, als een
gewenste uitkomst van de oefeningen en praktijken van de fysieke cultuur,
waarmee we zijn aangevangen om een speciale aandacht en omvang te
geven in deze Ashram. Een ontwikkeling van het fysieke bewustzijn moet altijd
een aanzienlijk deel zijn van ons doel, maar daarvoor is de juiste ontwikkeling
van het lichaam zelf een essentieel element; gezondheid, kracht, fitheid zijn de
eerste behoeften, maar het fysieke frame zelf moet het best mogelijke zijn.
Een goddelijk leven in een materiële wereld houdt noodzakelijkerwijze een
vereniging in van de twee uiteinden van het bestaan, het spirituele hoogtepunt
en de materiële basis. De ziel met de basis van zijn leven, dat gevestigd is in
de Materie, stijgt op naar de hoogten van de Geest, maar gooit zijn basis niet
weg, hij verenigt de hoogten en de diepten samen. De Geest daalt af in de
Materie en de materiële wereld met al zijn licht en glories en vermogens en
vult en transformeert met hen het leven in de materiële wereld, zodat zij steeds
goddelijker wordt. De transformatie is geen verandering in iets, dat zuiver
subtiel en spiritueel is, waarvoor de Materie in haar natuur weerzinwekkend is
en waardoor zij gevoeld wordt als een obstakel of als een kluister, die de
Geest bindt; hij neemt de Materie op als een vorm van de Geest, ofschoon nu
een vorm, die haar verbergt en verandert in een openbarend instrument, hij
gooit de energieën van de Materie, haar capaciteiten, haar methoden niet weg;
hij brengt hun verborgen mogelijkheden naar buiten, brengt hun ingeboren
goddelijkheid omhoog, sublimeert en ontsluit het. Het goddelijk leven zal niets
weigeren, dat in staat is tot vergoddelijking; alles moet aangegrepen, verheven,
hogelijk volmaakt gemaakt worden. Het denkvermogen, dat nu nog onwetend
is, ofschoon worstelend naar kennis, moet opstijgen naar en verblijven in het
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supramentale licht en de supramentale waarheid en hen naar beneden
brengen, zodat zij ons denken en onze perceptie en ons inzicht zullen
overvloeien en al onze middelen van kennen, totdat zij stralend worden met de
hoogste waarheid in hun meest innerlijke en meest uiterlijke bewegingen. Ons
leven, dat nog vol van duisternis en verwarring is en in beslag genomen door
zo veel saaie en lagere doelen, moet al haar aandrang en instincten verheven
en stralend voelen en een glorieus tegendeel worden van het supramentale
superleven boven. Het fysieke bewustzijn en het fysieke wezen, het lichaam
zelf, moeten een perfectie bereiken in alles, wat zij is en doet, wat we nu bijna
niet kunnen bevatten. Zij kan zelfs aan het eind overspoeld worden met licht
en schoonheid en zaligheid van het Verdere en het goddelijk leven een
goddelijk lichaam aannemen.
Maar eerst moet de evolutie van de natuur een punt bereikt hebben,
waarop zij de Geest direct kan ontmoeten, de aspiratie voelen voor de
spirituele verandering en zichzelf openen voor de werkingen van het
Vermogen, dat haar zal transformeren. Een allerhoogste perfectie, een
volledige perfectie, is alleen mogelijk door de transformatie van onze lagere en
menselijke natuur, een transformatie van het denkvermogen in iets van licht,
ons leven in iets van vermogen, een instrument van juiste actie, juist gebruik
voor al haar krachten, van een gelukkige verheffing van haar wezen, die haar
optilt boven haar huidige vergelijkbaar nauwe potentie voor een
zelf-vervullende kracht van actie en vreugde van leven. Er moet op gelijke
wijze een transformerende verandering zijn van het lichaam door een
conversie van haar actie, haar functioneren, haar capaciteiten als een
instrument voorbij de beperkingen, waardoor zij verstopt en verhinderd is, zelfs
in haar grootste huidige menselijke verworvenheid. In de totaliteit van de
verandering moeten we bereiken, dat menselijke middelen en krachten ook
opgenomen worden, niet weggevallen, maar gebruikt en vergroot naar hun
hoogste mogelijkheid als deel van het nieuwe leven. Een zodanige sublimatie
van onze huidige menselijke vermogens van het denkvermogen en leven in
elementen van een goddelijk leven op aarde kan voorgesteld worden zonder
veel moeite; maar met welk beeld kunnen we de perfectie van het lichaam
voorstellen?
In het verleden is het lichaam door spirituele zoekers eerder beschouwd
als een obstakel, iets dat te boven gekomen moet worden en opzij gezet, dan
als een instrument van spirituele perfectie en een gebied van de spirituele
verandering. Zij is veroordeeld als een grofheid van Materie, als een
onoverkomelijke belemmering en de beperkingen van het lichaam als iets
onveranderbaar, dat de transformatie onmogelijk maakt. Dit is, omdat het
menselijke lichaam zelfs op haar best alleen gedreven lijkt te zijn door een
energie van leven, die haar eigen beperkingen heeft en verlaagd wordt in haar
kleinere activiteiten door veel, dat onbeduidend of ruw of kwaad is, het lichaam
op zichzelf wordt beladen met de inertie en onbewustheid van de Materie,
alleen gedeeltelijk ontwaakt en, ofschoon versneld en bezield door een zenuw
activiteit, onderbewust in de fundamentele actie van haar samenstellende
cellen en tissues en hun geheime werkingen. Zelfs in haar volste sterkte en
kracht en grootste glorie van schoonheid is zij nog een bloem van de materiële
Onbewustheid; het onbewuste is de grond, waaruit zij gegroeid is en staat op
ieder punt tegenover een nauwe grens voor de uitbreiding van haar
vermogens en voor iedere inspanning van radicale zelf-overtreffing. Maar als
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een goddelijk leven mogelijk is op aarde, dan moet deze zelf-overtreffing ook
mogelijk zijn.
In de navolging van perfectie kunnen we beginnen bij ieder einde van ons
bereik van zijn en dan moeten we, tenminste aan het begin, de middelen en
processen gebruiken, die passen bij onze keuze. Bij Yoga is het proces
spiritueel en psychisch; zelfs aan haar vitale en fysieke processen is een
spirituele en psychische draai gegeven en verheven naar een hogere
beweging dan op de juiste manier behoort bij het gewone leven en Materie,
zoals bijvoorbeeld in Hatha Yoga en Raja Yoga het gebruik van de adem of
het gebruik van Asana. Over het algemeen is een voorafgaande voorbereiding
van het denkvermogen en leven en lichaam noodzakelijk om hen geschikt te
maken voor de ontvangst van de spirituele energie en de organisatie van
psychische krachten en methoden, maar dit geeft ook een speciale draai, die
past bij de Yoga. Wanneer we, aan de andere kant, beginnen in enig gebied
van het lagere einde, moeten we de middelen en processen toepassen, die
het Leven en de Materie ons bieden en de condities respecteren en wat we de
techniek zouden kunnen noemen, die opgelegd worden door de vitale en
materiële energie. We zouden de activiteit kunnen uitbreiden, de prestatie, de
perfectie, verkregen voorbij de oorspronkelijke, zelfs voorbij de normale
mogelijkheden, maar we moeten nog op dezelfde basis staan, waarmee we
begonnen zijn en binnen de grenzen, die zij aan ons geeft. Het is niet zo, dat
de actie van de twee einden niet kunnen ontmoeten en het hogere de lagere
perfectie in zichzelf kan opnemen en verheffen; maar dit kan over het
algemeen alleen gedaan worden door een transitie van de lagere naar de
hogere uitkijk, aspiratie en motief: dit zullen we moeten doen, als ons doel is
om het menselijke in het goddelijke leven te transformeren. Maar hier komt de
noodzaak binnen om de activiteiten van het menselijke leven op te nemen en
hen te sublimeren door het vermogen van de geest. Hier zal de lagere
perfectie niet verdwijnen; zij zal blijven, maar zal vergroot en getransformeerd
worden door de hogere perfectie, die alleen het vermogen van de geest kan
geven. Dit zal evident zijn, als we dichtkunst en kunst beschouwen, filosofisch
denken, de perfectie van het geschreven woord of de perfectie organisatie van
het aardse leven: deze moeten opgenomen worden en de mogelijkheden, die
al bereikt zijn of welke perfectie ook, die al verkregen is, opgenomen in een
nieuwe en grotere perfectie, maar met de grotere visie en inspiratie van een
spiritueel bewustzijn en met nieuwe vormen en vermogens. Het moet
hetzelfde zijn met de perfectie van het lichaam.
Het opnemen van het leven en de Materie in wat essentieel een spiritueel
zoeken is, in plaats van de weigering en uiteindelijke uitsluiting van hen, wat
de attitude was van een spiritualiteit, die het leven in de wereld schuwde of
zich ervan afkeerde, houdt zekere ontwikkelingen in, die een spiritueel instituut
van de oudere soort zou kunnen beschouwen als vreemd aan haar doeleinde.
Een goddelijk leven in de wereld of een instituut, dat dat als zijn oogmerk en
doeleinde heeft, kan niet iets zijn of blijven buiten of volledig afgesloten zijn
van het leven van gewone mensen in de wereld of niet betrokken bij het
wereldse bestaan; het heeft te maken met het werk van het Goddelijke in de
wereld en geen werk erbuiten of gescheiden ervan. Het leven van de oude
Rishis in hun Ashrams had een zodanige verbinding; zij waren scheppers,
leraren, gidsen van mensen en het leven van het Indiase volk was in oude
tijden grotendeels ontwikkeld en gericht door hun vormende invloed. Het leven
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en de activiteiten, die verwikkeld zijn in de nieuwe inspanning zijn niet identiek,
maar zij moeten ook een actie zijn naar de wereld en een nieuwe schepping er
in. Zij moeten contacten en verbindingen er mee hebben en activiteiten, die
hun plaats innemen in het algemene leven en wiens initiële en primaire
onderwerpen niet zouden lijken te verschillen van die van dezelfde activiteiten
in te buitenwereld. In onze Ashram hier hebben we het noodzakelijk gevonden
om een school te vestigen voor het onderwijs van kinderen van de inwonende
sadhaks, waar we onderwijzen volgens de bekende lijnen, ofschoon met
zekere modificaties en als deel en belangrijk deel van hun ontwikkeling en
intensieve fysieke training nemen, die de vorm heeft gegeven aan de sporten
en atletiek, die beoefend worden door de Jeunesse Sportive van de Ashram
en waarvan dit Bulletin de uitdrukking is. Er is door sommigen afgevraagd,
welke plaats de sport kan hebben in een Ashram, die gecreëerd is voor
spirituele zoekers en welke verbinding er kan zijn tussen spiritualiteit en
sporten. Het eerste antwoord ligt in wat we al geschreven hebben over de
verbindingen van een instituut van deze soort met de activiteiten van het
algemene leven van mensen en wat ik aangeduid heb in het voorgaande
nummer over het nut, dat een zodanige training kan hebben voor het leven van
een natie en haar voordeel voor het internationale leven. Een ander antwoord
kan in ons opkomen, wanneer we kijken voorbij de eerste onderwerpen en ons
richten op de aspiratie voor een totale perfectie, de perfectie van het lichaam
inbegrepen.
In de toelating van een activiteit, zoals sport en fysieke oefeningen in het
leven van de Ashram is het evident, dat de methoden en de eerste
onderwerpen, die verkregen moeten worden, moeten behoren bij wat we het
lagere einde van het wezen genoemd hebben. Oorspronkelijk zijn zij
geïntroduceerd voor de fysieke opvoeding en lichamelijke ontwikkeling van de
kinderen van de Ashram School en deze zijn te jong om een strikt spiritueel
doel of beoefening binnen te laten in hun activiteiten en het is niet zeker, dat
enig groot aantal van hen het spirituele leven zal binnengaan, wanneer zij op
een leeftijd zijn om te kiezen, wat de richting van hun toekomst zal zijn. Het
onderwerp moet de training van het lichaam zijn en de ontwikkeling van zekere
delen van het denkvermogen en karakter, in zoverre dit gedaan kan worden
door of in verbinding met deze training en ik heb al aangetoond in een
voorgaan nummer, hoe en in welke richtingen dit gedaan kan worden. Het is
een relatieve en menselijke perfectie, die verkregen kan worden binnen deze
beperkingen; iets groter kan alleen bereikt worden door de interventie van
hogere vermogens, psychische vermogens, het vermogen van de geest. Toch
kan, wat verkregen kan worden binnen de menselijke grenzen, iets zeer
aanzienlijk zijn en soms immens: wat we genie noemen, is deel van de
ontwikkeling van het menselijke gebied en haar prestaties, speciaal in dingen
van het denkvermogen en wil, kunnen ons halfweg dragen naar het goddelijke.
Zelfs wat het denkvermogen en de wil kunnen doen met het lichaam in het
gebied, dat past bij het lichaam en haar leven, op de manier van fysieke
prestatie, lichamelijke volharding, daden van dapperheid van alle soort, een
durende activiteit, die vermoeidheid weigert of instorting en doorgaat voorbij
wat eerst onmogelijk leek te zijn, moed en weigering om te bezwijken onder
een eindeloos en moordend fysiek lijden, deze en andere victories van vele
soorten, die soms het wonderbaarlijke benaderen of bereiken, worden gezien
in het menselijke gebied en er moet rekening met hen gehouden worden als
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een deel van ons concept van een totale perfectie. Het onwankelbare en
volhardende antwoord, dat gegeven kan worden door het lichaam als ook het
denkvermogen van de mens en door zijn levensenergie op welke roep dan ook,
die er aan opgelegd kan worden in de moeilijkste en meest ontmoedigende
omstandigheden door de noodzaken van oorlog en reizen en avontuur, is van
hetzelfde soort en hun volharding kan verbazingwekkende proporties bereiken
en zelfs het onbewuste in het lichaam lijkt in staat te zijn om een verrassend
antwoord te retourneren.
We hebben gezegd, dat het lichaam een schepping van het Onbewuste en
zelf onbewust of tenminste onderbewust in delen van zichzelf en veel van haar
verborgen actie; maar wat we het Onbewuste noemen is een verschijning, een
verblijfplaats, een instrument van een geheim Bewustzijn of een
Superbewuste, dat het wonder geschapen heeft, dat we het universum
noemen. Materie is het gebied en de schepping van het Onbewuste en de
perfectie van de werkingen van onbewuste Materie, hun perfecte aanpassing
van middelen aan een doel en einde, de wonderen, die zij verrichten en de
prachten van schoonheid, die zij creëren, getuigen, ondanks alle onwetende
ontkenning, die we kunnen bestrijden, van de aanwezigheid en vermogen van
bewustzijn van dit Superbewustzijn in ieder deel en beweging van het
materiële universum. Hij is daar in het lichaam, heeft haar gemaakt en zijn
verschijning in ons bewustzijn is het heimelijke doel van de evolutie en de
sleutel tot het mysterie van ons bestaan.
In het gebruik van zodanige activiteiten, zoals sporten en fysieke
oefeningen voor de educatie van het individu in de kindertijd en eerste jeugd,
wat het naar buiten brengen zou moeten betekenen van zijn actuele en latente
mogelijkheden tot hun volste ontwikkeling, zijn de middelen en methoden, die
we moeten gebruiken, beperkt door de natuur van het lichaam en haar doel
moet een zodanige relatieve menselijke perfectie zijn van de vermogens en
capaciteiten van het lichaam en die van van de vermogens van het
denkvermogen, wil, karakter, actie, waarvan zij onmiddellijk de residentie is en
het instrument, in zoverre als deze methoden kunnen helpen om hen te
ontwikkelen. Ik heb voldoende geschreven over de mentale en morele delen
van perfectie, waartoe deze navolgingen kunnen bijdragen en ik hoef dit hier
niet te herhalen. Voor het lichaam zelf zijn de perfecties, die ontwikkeld
kunnen worden door deze middelen, die van haar natuurlijke kwaliteiten en
capaciteiten en, ten tweede, de training van haar algemene fitheid, als een
instrument voor alle activiteiten, die ervan vereist zouden kunnen worden door
het denkvermogen en de wil, door de levensenergie of door de dynamische
percepties, impulsen en instincten van ons subtiel-fysieke wezen, dat een niet
erkend, maar zeer belangrijk element en agens is in onze natuur. Gezondheid
en kracht zijn de eerste condities voor de natuurlijke perfectie van het lichaam,
niet alleen spierkracht en de solide kracht van de ledematen en fysiek
uithoudingsvermogen, maar de fijnere, alerte en plastische en aanpasbare
kracht, die onze zenuw- en subtiel-fysieke delen kunnen brengen in de
activiteiten van het frame. Er is ook een nog dynamischer kracht, die een
beroep op de levensenergieën kan brengen in het lichaam en haar roeren tot
grotere activiteiten, zelfs daden van het meest buitengewone karakter,
waartoe zij in haar normale toestand niet in staat zou zijn. Er is ook een sterkte,
die het denkvermogen en de wil door hun eisen en stimulering en door hun
geheime vermogens, die we gebruiken of waardoor we gebruikt worden
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zonder helder de bron te kennen van hun actie, kunnen geven aan het lichaam
of hen aan haar opleggen als meesters en inspirators. Tussen de natuurlijke
kwaliteiten en vermogens van het lichaam, die zo ontwaakt, gestimuleerd en
getraind kunnen worden kunnen worden tot een normale activiteit, moeten we
behendigheid en stabiliteit meenemen in alle soorten fysieke actie, zoals
snelheid in de race, behendigheid in de strijd, bekwaamheid en
doorzettingsvermogen van de bergbeklimmer, het constante en vaak
buitengewone antwoord op alles, dat geëist kan worden van het lichaam van
de soldaat, matroos, reiziger of onderzoeker, waarnaar ik al referentie
gemaakt heb, of in avontuur van allerlei soorten en het hele wijde gebied van
fysieke prestatie, waaraan de mens zichzelf gewend heeft gemaakt of waartoe
hij buitengewoon is aangezet door zijn eigen wil of door de aandrang van de
omstandigheid. Een algemene fitheid van het lichaam voor allen kan ervan
gevraagd worden, wat de algemene formule is van al deze actie, een fitheid,
die verkregen is door enkelen of door velen, die gegeneraliseerd zou kunnen
worden door een uitgebreide en veelzijdige fysieke educatie en discipline.
Sommige van deze activiteiten kunnen besloten worden onder de noemer
sporten; er zijn anderen, waarvoor sport en fysieke oefeningen een effectieve
voorbereiding kunnen zijn. In sommige van hen is een training voor algemene
actie, gecombineerde beweging, discipline noodzakelijk en daarvoor kunnen
onze fysieke oefeningen iemand klaar maken; in anderen zijn een ontwikkelde
individuele wil, bekwaamheid van het denkvermogen en snelle perceptie,
sterkte van levensenergie en subtiele fysieke impuls prominenter noodzakelijk
en kunnen zelfs de ene voldoende trainer zijn. Alles moet besloten worden in
onze conceptie van de natuurlijke vermogens van het lichaam en haar
capaciteit en instrumentele fitheid in de dienst van het menselijke
denkvermogen en wil en daarom in ons concept van de totale perfectie van het
lichaam.
Er zijn twee condities voor deze perfectie, een ontwaken in een zo groot
mogelijke volledigheid als mogelijk van het lichaamsbewustzijn en een
educatie, een evocatie van haar potenties, ook zo totaal en volledig ontwikkeld
en, het zou kunnen, zo veelzijdig als mogelijk. De vorm of lichaam is, zonder
twijfel, in haar oorsprong een schepping van het Onbewuste en erdoor beperkt
aan alle kanten, maar nog van het Onbewuste, dat het geheime bewustzijn
ontwikkeld, dat er in besloten is en groeit in het licht van kennis, vermogen en
Ananda. We moeten haar nemen op het punt, dat zij bereikt heeft in haar
menselijke evolutie in deze dingen, zoveel mogelijk gebruik maken van hen als
kan zijn, zoveel als wij kunnen, deze evolutie bevorderen tot een zo hoge
graad als toegestaan is door de kracht van het individuele temperament en
natuur. In alle vormen in de wereld is er een kracht aan het werk, onbewust
actief of onderdrukt door inertie in haar lagere formuleringen, maar in het
menselijke wezen voor het eerst bewust, met haar potenties gedeeltelijk
ontwaakt, gedeeltelijk in slaap of latent: wat ontwaakt is in haar, moeten we
volledig bewust maken; wat in slaap is, moeten we opwekken en aan zijn werk
zetten; wat latent is, moeten we aanroepen en onderwijzen. Hier zijn er twee
aspecten van het lichaamsbewustzijn, een, dat een soort automatisme lijkt te
zijn, dat doorgaat met zijn werk op het fysieke vlak zonder enige interventie
van het denkvermogen en in delen zelfs voorbij enige mogelijkheid van directe
observatie door het denkvermogen, of, wanneer bewust of waarneembaar,
nog doorgaat of in staat is om door te gaan, wanneer eenmaal gestart, door
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een ogenschijnlijk mechanische actie, die geen richting nodig heeft door het
denkvermogen en doorgaat, zolang het denkvermogen niet tussenbeide komt.
Er zijn andere bewegingen, die onderwezen en geoefend worden door het
denkvermogen, die nog door kunnen gaan met automatisch werken, maar
zelfs foutloos, wanneer zij niet begeleid worden door het denken of de wil; er
zijn anderen, die kunnen werken in de slaap en resultaten van waarde kunnen
produceren voor de wakende intelligentie. Maar belangrijker is, wat
beschreven zou kunnen worden als een geoefend en ontwikkeld automatisme,
een geperfectioneerde bekwaamheid en capaciteit van het oog en het oor en
de handen en alle ledematen prompt te antwoorden op ieder beroep, dat op
hen gedaan wordt, een ontwikkelde spontane werking als een instrument, een
volledige fitheid voor iedere eis, die het denkvermogen en de levensenergie op
hen kunnen maken. Dit is gewoonlijk het beste, dat we kunnen bereiken aan
het lagere einde, wanneer we van dat einde beginnen en ons beperken tot de
middelen en de methoden, die er bij passen. Voor meer moeten we ons richten
tot het denkvermogen en de levensenergie zelf of tot de energie van de geest
en tot wat zij kunnen doen voor een grotere perfectie van het lichaam. Het
meeste, wat we kunnen doen in het fysieke gebied door fysieke middelen is
noodzakelijkerwijze onzeker, zowel als gebonden door beperkingen; zelfs wat
een volmaakte gezondheid lijkt en sterkte van het lichaam is precair en kan op
ieder moment gebroken worden door fluctuaties van vanbinnen of door een
sterke aanval of schok van buitenaf: alleen door het verbreken van onze
beperkingen kan een hogere en meer duurzame perfectie komen. Een richting,
waarin ons bewustzijn moet groeien, is een toenemende grip van vanbinnen of
van boven op het lichaam en haar vermogens en haar bewustere antwoord op
de hogere delen van ons wezen. Het denkvermogen is bij uitstek mens; hij is
een mentaal wezen en zijn menselijke perfectie groeit, hoe meer hij de
beschrijving van de Upanishad vervult, een mentaal wezen, Purusha, leider
van het leven en het lichaam. Als het denkvermogen de instincten en
automatismen kan opnemen en controleren van de levensenergie en het
subtiel-fysieke bewustzijn en het lichaam, wanneer hij in hen kan binnengaan,
hen bewust kan gebruiken en, zoals we zouden kunnen zeggen, hun
instinctieve en spontane actie volledig mentaliseren, dan wordt de perfectie
van deze energieën, van hun actie ook bewuster en meer gewaar van zichzelf
en perfecter. Maar het is ook noodzakelijk voor het denkvermogen om te
groeien in perfectie en dit kan hij het beste doen, wanneer hij minder afhangt
van het feilbare intellect van het fysieke denkvermogen, wanneer hij zelfs niet
beperkt is door de ordelijkere en accuratere werking van de rede en kan
groeien in intuïtie en een wijder, dieper en meer dichtbij inzicht kan
ontwikkelen en de meer lumineuze drive van energie of een hogere intuïtieve
wil. Zelfs binnen de beperkingen van zijn huidige evolutie is het moeilijk om de
graad te meten, waartoe het denkvermogen in staat is om zijn controle uit te
breiden of zijn gebruik van de vermogens en capaciteiten van het lichaam en
wanneer het denkvermogen opstijgt naar nog hogere vermogens en zijn
menselijke grenzen wegdrukt, wordt het onmogelijk om enige beperkingen te
fixeren: zelfs lijkt in zekere realisaties een interventie door de wil in de
automatische werking van het de lichamelijke organen mogelijk te worden.
Wanneer ook beperkingen zich terugtrekken en in proportie zoals zij zich
terugtrekken, wordt het lichaam een plastischer en responsiever en in die mate
een fitter en volmaakter instrument van de actie van de geest. In alle effectieve
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en expressieve activiteiten hier in de materiële wereld is de samenwerking van
de twee einden van ons wezen onmisbaar. Wanneer het lichaam niet in staat
is, ofwel door vermoeidheid of door natuurlijk onvermogen of enige andere
oorzaak, om het denken of de wil bij te staan of op enige manier niet
responsief of onvoldoende responsief is, in die mate, dat de actie faalt of te
kort komt of in enige mate onbevredigend of onvolledig wordt. In wat een daad
van de geest lijkt te zijn, die zo zuiver mentaal is als de uitstorting van
poëtische inspiratie, moet er een responsieve vibratie zijn van het brein en zijn
openheid als een kanaal voor het vermogen van het denken en visie en licht
van de wereld, dat zijn weg baant of doorbreekt door of zoekt naar haar
perfecte uitdrukking. Wanneer het brein moe is of afgestompt door enige
belemmering, dan kan ofwel de inspiratie niet komen en wordt niets
geschreven of hij faalt en iets inferieur is alles, dat naar buiten kan komen; of
anders neemt een lagere inspiratie de plaats in van meer lumineuze
formulering, die streefde om zichzelf te vormen of het brein vindt het
makkelijker om zich te lenen aan een minder stralende aansporing of anders
werkt hij naar of construeert of antwoord op een poëtische kunstgreep. Zelfs in
de meest zuivere mentale activiteiten is de fitheid, gereedheid of perfecte
training van het lichamelijke instrument een onmisbare conditie. Die
gereedheid, die respons is ook een deel van de totale perfectie van het
lichaam.
Het essentiële doel en teken van de groeiende evolutie hier is de
verschijning van bewustzijn in een klaarblijkelijk onbewust universum, de groei
van bewustzijn en ermee groei van licht en vermogen van het wezen; de
ontwikkeling van de vorm en haar functionering of haar fitheid om te overleven,
ofschoon onmisbaar, is niet de hele betekenis of het centrale motief. De
grotere en grotere ontwaking van bewustzijn en haar klim naar een hoger en
hoger niveau en een wijdere uitbreiding van haar visie en actie is de conditie
van onze progressie naar die allerhoogste en volledige perfectie, die het doel
is van ons bestaan. Het is ook de conditie van de volledige perfectie van het
lichaam. Er zijn hogere niveaus van het denkvermogen dan enige, die we nu
bevatten en naar deze moeten we op een dag reiken en voorbij hen opstijgen
naar de hoogten van een groter, een spiritueel bestaan. Terwijl we opstijgen,
moeten we voor hen onze lagere leden openen en deze vullen met die
superieure en allerhoogste dynamiek van licht en vermogen; we moeten van
het lichaam een meer en meer en zelfs totaal bewust frame en instrument
maken, een bewust teken en zegel en vermogen van de geest. Terwijl zij in
perfectie groeit, moet de kracht en mate van haar dynamische actie en haar
respons en dienst aan de geest toenemen, de controle van de geest over haar
moet ook groeien en de plasticiteit van haar functioneren, zowel in haar
ontwikkelde en verkregen delen van vermogen, als in haar automatische
antwoorden naar beneden op degene, die zuiver organisch zijn en de
bewegingen lijken te zijn van een mechanische onbewustheid. Dit kan niet
gebeuren zonder een waarachtige transformatie en een transformatie van het
denkvermogen en leven en juist het lichaam is inderdaad de verandering,
waarnaar onze evolutie heimelijk beweegt en zonder deze transformatie kan
de volledige volheid van een goddelijk leven op aarde niet verschijnen. In deze
transformatie kan het lichaam zelf een vertegenwoordiger en een partner
worden. Het zou inderdaad mogelijk kunnen zijn voor de geest om een
aanzienlijke manifestatie te verkrijgen met alleen een passief en onvolmaakt

22

bewust lichaam als zijn laatste of meest lage middel van materieel
functioneren, maar dit zou niet iets kunnen zijn, dat perfect en volledig is. Een
volledig bewust lichaam zou zelfs de juiste materiële methode en het juiste
proces kunnen ontdekken en uitwerken van een materiële transformatie.
Hiervoor moet zonder twijfel het allerhoogste licht en vermogen en creatieve
vreugde van de geest gemanifesteerd zijn aan de grens van het individuele
bewustzijn en hun fiat naar beneden gestuurd in het lichaam, maar het lichaam
zou nog in de uitwerking haar spontane deel nemen van zelf-ontdekking en
prestatie. Het zou zo een deelnemer en vertegenwoordiger zijn in haar eigen
transformatie en de integrale transformatie van het hele wezen; dit zou ook
een deel zijn en een teken en bewijs van de totale perfectie van het lichaam.
Wanneer de verschijning en groei van het bewustzijn het centrale motief is
van de evolutie en de sleutel tot haar heimelijke doel, dan moet deze groei juist
door de natuur van die evolutie niet alleen een wijdere en wijdere uitbreiding
van haar capaciteiten inhouden, maar ook een opstijging naar een hoger en
hoger niveau, tot zij de hoogst mogelijke bereikt. Want zij begint van het meest
lage niveau van de involutie in het Onbewuste, dat we aan het werk zien in de
Materie, terwijl zij het materiële universum schept; zij gaat voort door een
Onwetendheid, die toch altijd ontwikkelende kennis is en die reikt naar een
altijd groter licht en altijd grotere organisatie en doeltreffendheid van de wil en
harmonisatie van al haar eigen inherente en verschijnende vermogens; zij
moet tenslotte een punt bereiken, waar zij de volledige volheid ontwikkelt en
verkrijgt van haar capaciteit en dat moet een toestand zijn of actie, waarin er
niet langer een onwetendheid is, die zoekt naar kennis, maar Kennis, in bezit
van zichzelf, inherent in het wezen, meester van zijn eigen waarheden en die
hen uitwerkt met een natuurlijke visie en kracht, die niet geteisterd wordt door
beperking of fout. Of, wanneer er een beperking is, moet het een
zelfopgelegde sluier zijn, waarachter zij waarheid terughield voor een
manifestatie in de Tijd, maar het eruit trekt met de wil en zonder enige
noodzaak van zoeken of acquisitie in de orde van een juiste perceptie van
dingen of in de juiste successie van dat, wat gemanifesteerd moet worden in
gehoorzaamheid aan de roep van de Tijd. Dit zou een binnenkomen zijn in of
benadering tot dat, wat een zelfbestaand waarheidsbewustzijn genoemd zou
kunnen worden, waarin het wezen gewaar zou zijn van zijn eigen
werkelijkheden en het inherente vermogen zou hebben om hen te
manifesteren in een Tijd-schepping, waarin alles Waarheid zou zijn, die volgt
uit haar eigen nooit falende stappen en zijn eigen harmonieën combineert;
iedere gedachte en wil en gevoel en actie zou spontaan juist, geïnspireerd of
intuïtief zijn, bewegend door het licht van de Waarheid en daarom perfect.
Allen zouden inherente werkelijkheden uitdrukken van de geest; enige volheid
van het vermogen van de geest zou er zijn. Men zou boven de huidige
beperkingen van het denkvermogen zijn gegaan: het denkvermogen zou een
zien worden van het licht van de Waarheid, de wil een kracht en vermogen van
de Waarheid, Leven een progressieve vervulling van de Waarheid, het
lichaam zelf een bewust vat van de Waarheid en deel van het middel van haar
zelf-volbrenging en een vorm van haar zelf-geware bestaan. Het zou
tenminste een of andere initiatie zijn van dit Waarheidsbewustzijn, een of
ander eerste beeld en actie ervan, die bereikt moeten worden en binnengaan
in de eerste werking, wanneer er een goddelijk leven moet zijn of enige
volledige manifestatie van een vergeestelijkt bewustzijn in de wereld van de
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Materie. Of, op zijn allerminst, moet een zodanig Waarheidsbewustzijn in
communicatie zijn met ons eigen denkvermogen en leven en lichaam,
neerdalen in aanraking ermee, haar zien en actie controleren, haar motieven
opleggen, haar krachten opnemen en hun richting en doeleinde vormen. Alles
wat door haar aangeraakt wordt, zou niet in staat kunnen zijn om haar volledig
te belichamen, maar ieder zou er een of andere vorm aan geven volgens zijn
spirituele temperament, innerlijke capaciteit, de lijn van zijn evolutie in de
Natuur: hij zou met zekerheid de perfectie bereiken, waartoe hij onmiddellijk in
staat was en hij zou op weg zijn naar het volle bezit van de waarheid van de
Geest en de waarheid van de Natuur.
In de werkingen van een zodanig Waarheidsbewustzijn zou er een zeker
bewust ziend en willend automatisme zijn van de stappen van haar waarheid,
die het onfeilbare automatisme van de onbewuste of klaarblijkelijk onbewuste
Kracht zou vervangen, die uit een ogenschijnlijke Leegte het wonder heeft
gebracht van een geordend universum en dit kon een nieuwe orde creëren
van de manifestatie van het Wezen, waarin een volmaakte perfectie mogelijk
zou kunnen worden, zelfs een allerhoogste en volledige perfectie zou
verschijnen in de vergezichten van een uiteindelijke mogelijkheid. Wanneer we
dit vermogen naar beneden konden trekken in de materiële wereld, dan
konden onze eeuwenlange dromen van menselijke perfectie, individuele
perfectie, de perfectie mogelijkheid van het ras, van de gemeenschap, het
innerlijke meesterschap over het zelf en een volledig meesterschap, bestuur
en gebruik van de krachten van de Natuur ten lange leste een vooruitzicht zien
van volledig resultaat. Deze volledige menselijke zelf-vervulling zou goed
voorbij beperkingen kunnen gaan en getransformeerd worden in het karakter
van een goddelijk leven. De materie zou, nadat zij het vermogen van leven en
het licht van het denkvermogen in zichzelf opgenomen had en gemanifesteerd,
in zichzelf het superieure of allerhoogste vermogen en het licht van de geest
naar beneden trekken en in een aards lichaam het in haar delen van
onbewustheid gieten en een perfect bewust frame worden van de geest. Een
veilige volledigheid en stabiliteit van de gezondheid en kracht van haar fysieke
woning zouden onderhouden kunnen worden door de wil en de kracht van
deze inwoner; alle natuurlijke capaciteiten van het fysieke frame, alle
vermogens van het fysieke bewustzijn zouden hun hoogste uitbreiding
bereiken en daar onder bevel staan en zeker van hun foutloze actie. Als een
instrument zou het lichaam een volheid van capaciteit verkrijgen, een
volledigheid van fitheid voor al het gebruik, die de inwoner ervan zou eisen, ver
voorbij wat dan ook nu mogelijk is. Zij zou zelfs een openbarend vat kunnen
worden van een allerhoogste schoonheid en zaligheid, --- dat de schoonheid
van het licht van de geest, die ervan uitstroomt en straalt, neerwerpt, zoals een
lamp de lichtheid van zijn inwonende vlam reflecteert en diffundeert, de
schoonheid in zichzelf draagt van de geest, haar vreugde van het ziende
denkvermogen, haar vreugde van leven en spiritueel geluk, de vreugde van
Materie, die bevrijd is in een spiritueel bewustzijn en opgewonden met een
voortdurende extase. Dit zou de volledige perfectie zijn van het vergeestelijkte
lichaam.
Dit alles zou niet tegelijkertijd kunnen komen, ofschoon een zodanige
plotselinge verlichting mogelijk zou kunnen zijn, wanneer een goddelijk
Vermogen en Licht en Ananda hun plaats zouden kunnen innemen op het
hoogtepunt van ons wezen en hun kracht naar beneden sturen in het
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denkvermogen en leven en lichaam, die de cellen verlicht en hervormt, het
bewustzijn ontwaakt in het hele frame. Maar de weg zou open zijn en de
voltrekking van alles, dat mogelijk is in het individu, zou progressief plaats
kunnen vinden. Het fysieke zou ook haar deel hebben in die voltrekking van
het geheel.
Er zouden ook er voorbij vergezichten blijven, omdat de oneindige Geest
de ontwikkelende Natuur opnam naar hogere hoogten en wijdere wijdten, in de
beweging van het bevrijde wezen naar het bezit van de allerhoogste
Werkelijkheid, het allerhoogste bestaan, bewustzijn, schoonheid. Maar
hierover spreken zou prematuur zijn: wat geschreven is, is misschien zoveel
als het menselijke denkvermogen, zoals hij nu samengesteld is, kan wagen
om naar uit te kijken en het verlichte denken kan begrijpen in een of andere
mate. Deze consequenties van het Waarheidsbewustzijn, dat neerdaalt en
haar grip oplegt aan de Materie zou een voldoende rechtvaardiging zijn van
het evolutionaire werk. In deze opwaartse, alles optillende zwaai van de Geest
zou er een simultane of opvolgende neerwaartse zwaai kunnen zijn van de
triomf van een vergeestelijkte, alles bevattende, alles veranderende Natuur en
er in zou er een verheerlijkende verandering kunnen gebeuren van Materie en
het fysieke bewustzijn en de fysieke vorm en het functioneren, waarover we
zouden kunnen spreken als niet alleen de totale, maar de allerhoogste
perfectie van het lichaam.
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Het Goddelijke Lichaam
EEN GODDELIJK

leven in een goddelijk lichaam
is de formule van het ideaal, dat we ons voorstellen. Maar wat zal het goddelijk
lichaam zijn? Wat zal de natuur zijn van dit lichaam, haar structuur, het
principe van haar activiteit, de perfectie, die haar onderscheidt van de
beperkte en onvolmaakte lichamelijkheid vanbinnen, waaraan we nu zijn
gebonden? Wat zullen de condities zijn en werkingen van haar leven, die in
hun basis op aarde nog fysiek zijn, waardoor zij gekend kan worden als
goddelijk?
Wanneer zij het product moet zijn van een evolutie en als we het ons zo
moeten voorstellen, een evolutie uit onze menselijke onvolmaaktheid en
onwetendheid in een grotere waarheid van de geest en de natuur, door welk
proces of stadia kan zij groeien naar manifestatie of het snel bereiken? Het
proces van de evolutie op aarde is langzaam en traag geweest --- welk
principe moet tussenbeide komen, wanneer er een transformatie moet zijn,
een progressieve of plotselinge verandering?
Als een resultaat van onze evolutie bereiken we inderdaad de mogelijkheid
van deze transformatie. Zoals de Natuur ontwikkeld is voorbij de Materie, en
Leven heeft gemanifesteerd, voorbij het Leven en het Denkvermogen heeft
gemanifesteerd, zo moet zij ontwikkelen voorbij het Denkvermogen en een
bewustzijn en vermogen van ons bestaan manifesteren, die vrij zijn van de
onvolmaaktheid en beperking van ons mentale bestaan, een supramentaal of
waarheidsbewustzijn en in staat zijn om het vermogen en de perfectie te
ontwikkelen van de geest. Hier hoeft een langzaam en traag proces niet langer
de wet te zijn of manier van onze evolutie; het zal alleen zo zijn in een meer of
minder mate, zolang als een mentale onwetendheid zich vastklampt en onze
opstijging hindert; maar wanneer we eenmaal in het waarheidsbewustzijn
gegroeid zijn, zal haar vermogen van spirituele waarheid van het wezen alles
bepalen. In die waarheid zullen we bevrijd worden en zij zal het denkvermogen
en het leven en het lichaam transformeren. Licht en zaligheid en schoonheid
en een perfectie van de spontane juiste actie van het hele wezen zijn er als
ingeboren vermogens van het supramentale waarheidsbewustzijn en deze
zullen juist in hun natuur zelfs op aarde het denkvermogen en leven en
lichaam transformeren in een manifestatie van de waarheidsbewuste geest.
De verduisteringen van de aarde zullen niet de overhand hebben boven het
supramentale waarheidsbewustzijn, want zelfs in de aarde kan zij voldoende
van het alwetende licht en almachtige kracht van de geest brengen om te
overwinnen. Niet alles zou kunnen openen voor de volheid van haar licht en
vermogen, maar wat dan ook opent, moet in die mate de verandering
ondergaan. Dat zal het principe zijn van de transformatie.
Het zou kunnen, dat een psychologische verandering, een beheersing van
natuur door de ziel, een transformatie van het denkvermogen in een principe
van licht, van de levenskracht in een vermogen en zuiverheid de eerste
benadering zou zijn, de eerste poging om het probleem op te lossen, om te
ontsnappen voorbij de hoofdzakelijk menselijke formule en iets vestigen, dat
een goddelijk leven op aarde genoemd zou kunnen worden, een eerste schets
van supermensheid, van een supramentaal leven in de omstandigheden van
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de aardenatuur. Maar dit zou niet de volledige en radicale verandering kunnen
zijn, die nodig is; het zou niet de volledige transformatie zijn, de volheid van
een goddelijk leven in een goddelijk lichaam. Er zou een lichaam zijn, dat nog
menselijk is en inderdaad dierlijk in haar oorsprong en fundamentele karakter
en dit zou haar eigen onvermijdelijke beperkingen opleggen aan de hogere
delen van het belichaamde wezen. Zoals beperking door onwetendheid en
fout het fundamentele defect is van een niet getransformeerd denkvermogen,
zoals beperking door onvolmaakte impulsen en spanningen en wensen van
verlangen de defecten zijn van een niet getransformeerde levenskracht, zo zijn
ook de onvolmaaktheid van de potenties van fysieke actie, een
onvolmaaktheid, een beperking in de respons van haar half-bewustzijn op de
eisen, die aan haar gesteld worden en de grofheid en smetten van haar
oorspronkelijke dierlijkheid zouden de defecten zijn van een niet
getransformeerd of onvolmaakt getransformeerd lichaam. Deze konden niet
anders dan hinderen en zelfs de actie van de hogere delen van de natuur naar
henzelf naar beneden trekken. Een transformatie van het lichaam moet de
conditie zijn voor een volledige transformatie van de natuur.
Het kan ook zijn, dat de transformatie plaats zou kunnen vinden in stadia;
er zijn vermogens van de natuur, die nog behoren bij het mentale gebied, die
nog potenties zijn van een groeiende gnosis, die verheven worden boven onze
menselijke geestesgesteldheid en deelnemen aan het licht en vermogen van
het Goddelijke en een opstijging door deze niveaus, een neerdaling van hen in
het mentale wezen zou het natuurlijke evolutionaire verloop lijken te zijn. Maar
in de praktijk zou gevonden kunnen worden, dat deze tussenliggende niveaus
niet voldoende zouden zijn voor de volledige transformatie, omdat, daar zij zelf
verlichte potenties zijn van het mentale wezen, dat nog niet supramentaal is in
de volledige betekenis van het woord, zij alleen in het denkvermogen een
gedeeltelijke goddelijkheid naar beneden kunnen brengen of het
denkvermogen er naar verheffen, maar niet zijn verheffing bewerkstelligen in
de volledige supramentaliteit van het waarheidsbewustzijn. Toch zouden deze
niveaus stadia kunnen worden van de opstijging, die sommigen zouden
kunnen bereiken en daar pauzeren, terwijl anderen hoger gingen en
superieure lagen van een semi-goddelijk bestaan bereiken en erop leven. Het
zou niet verondersteld moeten worden, dat de hele mensheid als een blok zou
opstijgen in het supramentale; als eerste zouden alleen degene de hoogste of
een of andere tussenliggende hoogte van de opstijging bereiken, wiens
innerlijke evolutie hen geschikt gemaakt heeft voor een zo grote verandering of
die verheven zijn door de directe aanraking van het Goddelijke in zijn perfecte
licht en vermogen en zaligheid. De grote massa van menselijke wezens zou
nog lang tevreden kunnen blijven met een normale of gedeeltelijk verlichte en
verheven natuur. Maar dit zou op zichzelf een voldoende radicale verandering
en initiële transformatie zijn van het aardeleven; want de weg zou open zijn
voor allen, die de wil hebben om op te stijgen, de supramentale invloed van
het waarheidsbewustzijn zou het aardeleven aanraken en zelfs haar niet
getransformeerde massa beïnvloeden en er zou een hoop zijn en een belofte,
die uiteindelijk beschikbaar zouden zijn voor allen, waar nu alleen enkelen in
kunnen delen of realiseren.
In ieder geval zou deze alleen het begin zijn en zouden niet de volheid
samen kunnen stellen van het goddelijke leven op aarde; het zou een nieuwe
oriëntatie zijn van het aardse leven, maar niet de voltrekking van haar
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verandering. Daarvoor moet er een soevereine heerschappij zijn van een
supramentaal waarheidsbewustzijn, waaraan alle andere vormen van leven
onderworpen zouden zijn en ervan afhangen als het hoofdprincipe en
allerhoogste vermogen, waarnaar zij zouden kunnen opkijken als een doel,
profiteren van haar invloeden, bewogen worden en opgetild door iets van haar
verlichting en doordringende kracht. Speciaal, omdat het menselijke lichaam
tot bestaan moest komen met haar modificatie van de voorgaande dierlijke
vorm en haar rechtopstaande beeld van een nieuw vermogen van leven en
haar expressieve bewegingen en activiteiten, die dienstbaar en noodzakelijk
zijn voor het principe van het denkvermogen en het leven van een mentaal
wezen, moet ook het lichaam zo ontwikkeld worden met nieuwe vermogens,
activiteiten of gradaties van een goddelijke actie, die expressief is van een
waarheidsbewust wezen en die past bij een supramentaal bewustzijn en een
bewuste geest manifesteert. Terwijl de capaciteit voor het opnemen en
sublimeren van alle activiteiten van het aardeleven, die in staat zijn om
vergeestelijkt te worden, er moet zijn, moet een transcendentie van de
oorspronkelijke dierlijkheid en de acties, die er ongeneeslijk door gekleurd
worden of tenminste een of andere reddende transformatie van hen, een of
andere vergeestelijking of psychisch maken van het bewustzijn en motieven,
die hen bezielen en het afwerpen van alles, wat niet zo getransformeerd zou
kunnen worden, zelfs een verandering van wat haar instrumentale structuur
genoemd zou kunnen worden, haar functioneren en organisatie, een volledige
en tot nu toe nog niet vertoonde controle van deze dingen, de consequentie
zijn of incidenteel voor deze volledige verandering. Deze dingen zijn reeds tot
op zekere hoogte geïllustreerd in de levens van velen, die in het bezit
gekomen zijn van spirituele vermogens, maar als iets exceptioneel en
onregelmatig, eerder de toevallige of onvolledige manifestatie van een
verkregen capaciteit, dan de organisatie van een nieuw bewustzijn, een nieuw
leven en een nieuwe natuur. Hoe ver kan een zodanige fysiek transformatie
gedragen worden, wat zijn de beperkingen, waarbinnen zij moet blijven om
consistent te zijn met het leven op aarde en zonder dat leven te dragen voorbij
de aardse sfeer of het te drukken naar het bovenaardse bestaan? Het
supramentale bewustzijn is geen gefixeerde hoeveelheid, maar een vermogen,
dat overgaat naar hogere en hogere niveaus van mogelijkheid, totdat zij de
allerhoogste voltooiingen van spiritueel bestaan bereikt, dat het supramentale
vervult en het supramentale vervult de gebieden van spiritueel bewustzijn, die
er op aandringen van het menselijke of mentale niveau. In deze progressie
zou het lichaam ook een meer permanente vorm kunnen bereiken en een
hoger gebied van haar expressieve vermogens, een meer en meer volmaakt
vat worden van goddelijkheid.
*
*

*

Deze bestemming van het lichaam is in het verleden bijna niet voorzien of
anders niet voor het lichaam hier op aarde; zulke vormen zouden eerder
voorgesteld of voorzien worden als het privilege van de hemelse wezens en
niet mogelijk als de fysieke residentie van een ziel, die nog gebonden is aan
de aardse natuur. De Vaishnavas hebben gesproken over een vergeestelijkt
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bewust lichaam, cinmaya deha; er is de conceptie geweest van een stralend of
lichtend lichaam, dat het Vedische jyotirmaya deha zou kunnen zijn. Er is een
licht gezien door een of andere straling van de lichamen van hoogontwikkelde
spirituele personen, die zich zelfs uitbreidt tot de emissie van een omsluitende
aura en er is een initieel fenomeen van deze soort opgeschreven in het leven
van een zo grote geest als Ramakrishna. Maar deze dingen zijn alleen ofwel
conceptueel geweest of zeldzaam en onregelmatig en voor het grootste deel is
het lichaam niet beschouwd als in het bezit van een spirituele mogelijkheid of
in staat tot transformatie. Er is over haar gesproken als het middel van
bewerkstelliging van de dharma en de dharma hier omvat alle hoge
doeleinden, prestaties en idealen van het leven, die de spirituele verandering
niet uitsluiten: maar het is een instrument, dat men moet laten vallen, wanneer
het werk gedaan is en ofschoon er een spirituele realisatie kan en moet zijn,
terwijl men nog in het lichaam is, kan het alleen tot zijn volledige
verwezenlijking komen na verlating van het fysieke frame. Meer gewoonlijk
werd in de spirituele traditie het lichaam beschouwd als een obstakel, dat niet
in staat is tot vergeestelijking of transmutatie en een zwaar gewicht, dat de ziel
vasthoudt aan de aardse natuur en zijn opstijging voorkomt ofwel naar de
spirituele vervulling in het Allerhoogste of naar de oplossing van individuele
wezen in het Allerhoogste. Maar terwijl deze conceptie van de rol van het
lichaam in onze bestemming geschikt genoeg is voor de sadhana, die de
aarde alleen ziet als een gebied van de onwetendheid en het aardeleven als
een voorbereiding voor een reddende terugtrekking uit het leven, die de
onmisbare conditie is voor spirituele bevrijding, is het onvoldoende voor een
sadhana, die zich een goddelijk leven voorstelt op aarde en een bevrijding van
de aardenatuur zelf als een deel van een volledig doeleinde van de
belichaming van de geest hier. Wanneer een volledige transformatie van het
wezen ons doel is, moet een transformatie van het lichaam een onmisbaar
deel ervan zijn; zonder dat is geen vol goddelijk leven op aarde mogelijk.
De voorbije evolutie van het lichaam en speciaal haar dierlijke natuur en
dierlijke geschiedenis lijken in de weg te staan van deze vervulling. Het
lichaam is, zoals we gezien hebben, een nageslacht en schepping van het
Onbewuste, zelf onbewust of alleen halfbewust; zij begon als een vorm van
onbewuste Materie, ontwikkelde leven en werd van een materieel object een
levende groei, ontwikkelde denkvermogen en van het onderbewustzijn van de
plant en het initiële rudimentaire denkvermogen of onvolledige intelligentie van
het dier ontwikkelde het intellectuele denkvermogen en de meer volledige
intelligentie van de mens en dient nu als de fysieke basis, container en
instrumenteel middel van onze volledige spirituele inspanning. Haar dierlijke
karakter en haar grove beperkingen staan inderdaad als een obstakel voor
onze spirituele perfectie; maar het feit, dat zij een ziel heeft ontwikkeld en in
staat is om hem te dienen als een middel, zou kunnen aanduiden, dat zij in
staat is tot verdere ontwikkeling en een heiligdom en uitdrukking zou kunnen
worden van de geest, een heimelijke spiritualiteit openbaren van de Materie,
volledig en niet alleen halfbewust worden, een zekere eenheid bereiken met
de geest. Zoveel moet zij doen, zo ver moet zij tenminste haar oorspronkelijke
aardenatuur transcenderen, wanneer zij het volledige instrument zou moeten
zijn van het goddelijke leven en niet langer een obstakel.
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*
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Toch zijn de ongemakken van het dierlijke lichaam en haar dierlijke natuur en
impulsen en de beperkingen van het menselijke lichaam er op haar best in het
begin en volharden altijd, zolang als er niet de volledige en fundamentele
bevrijding is en haar niet-bewustzijn of half-bewustzijn en haar binding van de
ziel en denkvermogen en levenskracht aan de Materie, aan allerlei soorten
materialiteit, aan de roep van de niet gegenereerde aardenatuur en
voortdurend de roep van de geest het hoofd bieden en de klim naar hogere
dingen beperken. Voor het fysieke wezen brengt zij een binding aan de
materiële instrumenten, aan het brein en het hart en de zintuigen, gehuwd met
materialiteit en allerlei soorten materialisme, met het lichamelijke mechanisme
en haar behoeften en verplichtingen, met de imperatieve behoefte van voedsel
en de preoccupatie met de middelen om het te krijgen en het op te slaan als
een van de hardnekkige interesses van het leven, met vermoeidheid en slaap,
met de bevrediging van lichamelijk verlangen. De levenskracht in de mens is
ook neergebonden aan deze kleine dingen; hij moet het gebied beperken van
zijn grotere ambities en verlangens, zijn drive om te rijzen voorbij de trek van
de aarde en de zwaardere intuïtie te volgen van zijn psychische delen, het
ideaal van het hart en de verlangens van de ziel. Aan het denkvermogen legt
het lichaam de grenzen op van het fysieke wezen en het fysieke leven en het
besef van de enkele volledige werkelijkheid van fysieke dingen met de rest als
een soort van briljant vuurwerk van de imaginatie, van lichten en glories, die
alleen hun volle spel kan hebben in hemelen er voorbij, op hogere niveaus van
bestaan, maar niet hier; zij kwelt het idee en aspiratie met de last van twijfel,
het bewijs van de subtiele zintuigen en de intuïtie met onzekerheid en het
uitgestrekte gebied van suprafysiek bewustzijn en ervaring met de
beschuldiging van onwerkelijkheid en klampt de groei van de geest naar zijn
aardewortels van zijn oorspronkelijke beperkende mensheid naar de
supramentale waarheid en de goddelijke natuur. Deze obstakels kunnen te
boven gekomen worden, de ontkenningen en weerstand van het lichaam
overwonnen, haar transformatie is mogelijk. Zelf het onbewuste en dierlijke
deel van ons kan verlicht worden en in staat gemaakt worden om de godnatuur te manifesteren op dezelfde manier als onze mentale mensheid de
super mensheid van het supramentale waarheidsbewustzijn kan laten
manifesteren en de goddelijkheid van wat nu superbewust voor ons is en de
totale transformatie een werkelijkheid hier gemaakt. Maar hiervoor moeten
deze verplichtingen en dwanghandelingen van haar dierlijkheid ophouden
verplicht te zijn en een zuivering van haar materialiteit bewerkstelligd,
waardoor juist die materialiteit veranderd kan worden in een materiële soliditeit
van de manifestatie van de goddelijke natuur. Want niets essentieels moet
weggelaten worden in de totaliteit van de aardeverandering; Materie zelf kan
veranderd worden in een middel van openbaring van de spirituele
werkelijkheid, het Goddelijke.
De moeilijkheid is tweeledig, psychologisch en lichamelijk: de eerste is het
effect van de niet gegenereerde dierlijkheid op het leven, speciaal door de
aandrang van de grove instincten, impulsen, verlangens van het lichaam; de
tweede is de uitkomst van onze lichamelijke structuur en organische
instrumentatie, die haar beperkingen oplegt aan de dynamiek van de hogere
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goddelijke natuur. Met de eerste van deze twee moeilijkheden is makkelijker
om te gaan en is makkelijker te overwinnen; want hier kan de wil tussenbeide
komen en het vermogen van de hogere natuur aan het lichaam opleggen.
Bepaalde van deze impulsen en instincten van het lichaam worden speciaal
schadelijk gevonden door de spirituele aspirant en wogen aanzienlijk ten
gunste van een ascetische weigering van het lichaam, Seks en seksualiteit en
alles dat van seks afkomt en van haar bestaan getuigt, moest verbannen
worden en opzij gezet in het spirituele leven en dit, ofschoon moeilijk, is
helemaal niet onmogelijk en kan een kardinale conditie gemaakt worden voor
de spirituele zoeker. Dit is natuurlijk en onontkoombaar in iedere ascetische
beoefening en de voldoening van deze conditie, ofschoon in het begin niet
makkelijk te vervullen, wordt na een tijd nogal uitvoerbaar; het te boven komen
van de seksinstinct en impuls is inderdaad bindend voor allen, die
zelfbeheersing willen verkrijgen en een spiritueel leven leiden. Een volledig
meesterschap erover is essentieel voor alle spirituele zoekers, de uitwissing
ervan voor de volledige asceet. Zoveel moet erkend worden en niet
verminderd in haar bindend belang en haar principe.
Maar de hele erkenning van het seks principe, als apart van de grove
fysieke bevrediging van de seksimpuls, zou niet uitgesloten kunnen worden
van een goddelijk leven op aarde; het is er in het leven, speelt een belangrijke
rol en men moet er mee omgaan, het kan niet eenvoudig genegeerd worden,
hoofdzakelijk onderdrukt of naar beneden gehouden worden of uit het zicht
geplaatst worden. Op de eerste plaats is het in een van haar aspecten een
kosmisch en zelfs een goddelijk principe: zij neemt de spirituele vorm aan van
de Ishwara en de Shakti en zonder haar zou er geen wereldschepping of
manifestatie kunnen zijn van Purusha en Prakriti, die beiden noodzakelijk zijn
voor de schepping, ook noodzakelijk in hun associatie en onderlinge
verandering voor het spel van haar psychologische werking en in hun
manifestatie als ziel en natuur, die fundamenteel zijn voor het hele proces van
de Lila. In het goddelijke leven zelf zou een incarnatie of ten minste in een of
andere vorm een aanwezigheid van de twee vermogens of hun initiërende
invloed door hun belichaamden of vertegenwoordigers onmisbaar zijn om de
nieuwe schepping mogelijk te maken. In haar menselijke actie op het mentale
en het vitale niveau is seks niet helemaal een niet goddelijk principe; zij heeft
haar nobelere aspecten en idealen en er moet gezien worden op welke manier
en in welke mate deze toegelaten kunnen worden in het nieuwe en grotere
leven. Alle grove dierlijke bevrediging van het seksverlangen en impuls
zouden geëlimineerd moeten worden; het zou alleen kunnen voortduren
tussen degenen, die niet klaar zijn voor het hogere leven of nog niet klaar voor
een volledig spiritueel leven. In allen, die ernaar streefden, maar het nog niet in
haar volheid konden opnemen, moet seks verfijnd worden, onderworpen aan
de spirituele en psychische impuls en een controle door het hogere
denkvermogen en het hogere vitale en al haar lichtere, frivole or
gedegradeerde vormen afschudden en de aanraking voelen van de zuiverheid
van het ideaal. Liefde zou blijven, alle vormen van de zuivere waarheid van
liefde in steeds hogere stappen, tot zij haar hoogste natuur realiseerde, verwijd
in universele liefde, ondergedompeld in de liefde van het Goddelijke. De liefde
van man en vrouw zou ook die verheffing en vervulling ondergaan; want alles,
dat een aanraking kan voelen van het ideaal en het spirituele, moet de weg
volgen van de opstijging, tot zij de goddelijke Werkelijkheid bereikt. Het
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lichaam en haar activiteiten moeten geaccepteerd worden als deel van het
goddelijke leven en onder deze wet gaan; maar, zoals in andere evolutionaire
transities, moet dat, wat de wet van het goddelijke leven niet kan accepteren,
niet geaccepteerd worden en moet wegvallen van de opstijgende natuur.
Een andere moeilijkheid, die de transformatie van het lichaam het hoofd
moet bieden, is haar afhankelijkheid juist voor haar bestaan van voedsel en
hier zijn ook de grove, fysieke instincten, impulsen, verlangens verwikkeld, die
geassocieerd zijn met deze moeilijke factor, de essentiële hevige verlangens
van het gehemelte, de hebzucht van voedsel en dierlijke gulzigheid van de
buik, de verruwing van het denkvermogen, als hij wentel in de modder van de
zintuigen, een dienstbaarheid gehoorzaamt aan haar hoofdzakelijk dierlijke
deel en haar binding aan de Materie omhelst. De hogere mens in ons zoekt
toevlucht in een gematigde tempering, in soberheid en onthouding of in een
onverschilligheid over het lichaam en haar wensen en in een absorptie in
hogere dingen. De spirituele zoeker zoekt vaak, zoals de Jain asceten,
toevlucht in lang en frequent vasten, dat hem tenminste tijdelijk uit de greep
van de eisen van het lichaam tilt en hem helpt om in zichzelf een zuivere
leegheid te voelen van de wijde ruimten van de geest. Maar dit alles is geen
bevrijding en de vraag kan opgebracht worden of, niet alleen in het begin maar
altijd, het goddelijke leven ook moet toegeven aan deze noodzaak. Maar zij
zou zichzelf er alleen helemaal van kunnen bevrijden, wanneer zij de manier
zou kunnen vinden om zo de universele energie aan te trekken, dat de energie
niet alleen de de vitale delen van onze lichamelijkheid zou onderhouden, maar
haar samenstellende materie zonder behoefte aan hulp voor het onderhoud
van enige uiterlijke substantie van Materie. Het is inderdaad mogelijk, zelfs
wanneer men vast gedurende erg lang perioden om de volle energieën en
activiteiten te onderhouden van de ziel en het denkvermogen en leven, zelfs
die van het lichaam, om de hele tijd waakzaam maar geconcentreerd te blijven
in Yoga, of om diep te denken en dag en nacht te schrijven, om het zonder
slaap te stellen, om acht uur per dag te lopen, al deze activiteiten gescheiden
te onderhouden of samen en geen enkel verlies van sterkte te voelen, enige
vermoeidheid, enig soort falen of verval. Aan het einde van het vasten kan
men zelfs onmiddellijk ophouden, terwijl men de normale of zelfs grotere
hoeveelheid neemt dan de normale hoeveelheid voedsel zonder enige
transitie of voorzorg, zoals de medische wetenschap oplegt, alsof zowel het
complete vasten als het feesten natuurlijke condities waren, afwisselend door
een onmiddellijke en makkelijke overgang van de een naar de andere, van een
lichaam, dat al getraind is door een soort initiële transformatie om een
instrument te zijn van de vermogens en activiteiten van Yoga. Maar een ding
ontsnapt men niet en dat is het verspillen van materiële weefsels van het
lichaam, haar vlees en substantie. Het is voorstelbaar, dat, wanneer een
toepasbare manier en middel alleen gevonden zou kunnen worden, dit laatste
onoverkomelijke obstakel ook te boven gekomen zou kunnen worden en het
lichaam onderhouden door een onderlinge verandering van haar krachten met
de krachten van de materiële Natuur, die aan haar haar behoefte van het
individu geven en van haar direct de onderhoudende energieën nemen van
haar universele bestaan. Het is voorstelbaar, dat men het fenomeen, dat we
aan de basis zien, zou kunnen herontdekken en opnieuw vestigen op het
hoogtepunt van de evolutie van het leven, het vermogen om van alles om haar
heen het middel van onderhoud en zelf-vernieuwing te trekken. Of anders zou
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het ontwikkelde wezen het grotere vermogen kunnen verkrijgen om deze
middelen eerder van boven naar beneden te trekken, dan hen omhoog te
trekken of naar binnen uit de omgeving om haar heen, alles om haar heen en
onder haar. Maar totdat iets, zoals dit, tot bereikt is of mogelijk gemaakt,
moeten we teruggaan naar voedsel en de gevestigde materiële krachten van
de Natuur.
In feite trekken we, echter onbewust, voortdurend van de universele
energie, de kracht in Materie om ons materieel bestaan aan te vullen en de
mentale, vitale en andere potenties in het lichaam; we doen het direct in de
onzichtbare processen van onderlinge verandering, die voortdurend behouden
worden door de Natuur en door speciale middelen, die door haar beraamd zijn;
ademhaling is een van deze, slaap ook en rust. Maar als haar basismiddel om
het grove fysiek lichaam en haar werkingen en innerlijke potenties te
onderhouden en te vernieuwen heeft de Natuur de inname geselecteerd van
uitwendig materiaal in de vorm van voedsel, haar spijsvertering, assimilatie
van wat te assimileren is en de eliminatie van wat niet geassimileerd kan
worden of niet geassimileerd zou behoren te worden, dit op zichzelf is
voldoende voor hoofdzakelijk onderhoud, maar voor de verzekering van
gezondheid en sterkte in het lichaam, dat zo onderhouden wordt, heeft zij de
impuls toegevoegd naar fysieke oefening en vele soorten spel, manieren van
gebruik en vernieuwing van energie, de keuze of de noodzaak van
veelvoudige actie en werk. In het nieuwe leven, in haar begin tenminste, zou
het niet noodzakelijk of aan te raden zijn om enige aanspraak te maken op een
extreme of overhaaste weigering van de behoefte aan voedsel of de
gevestigde natuurlijke methode voor het onderhoud van het nog onvolmaakt
getransformeerde lichaam. Als of wanneer deze dingen getranscendeerd
moeten worden, moet het komen als een resultaat van de ontwaakte wil van
de geest, een wil ook in de Materie zelf, een imperatieve evolutionaire drang,
een handeling van de creatieve transmutaties van de Tijd of een neerdaling uit
de transcendentie. Ondertussen zou het binnenhalen van de universele
energie door een bewuste actie van de hogere vermogens van het wezen van
eromheen of erboven, door een roep naar wat voor ons nog een transcendent
bewustzijn is of door een invasie of neerdaling van vanuit het Transcendente
zelf, heel goed een toevallig, frequent of constant fenomeen kunnen worden
en zelfs het deel kunnen reduceren, dat door voedsel gespeeld wordt en haar
behoefte aan een verbreiding haar niet langer bezighouden, een noodzaak,
die klein en steeds minder imperatief is. Ondertussen kan voedsel en het
gewone proces van de Natuur geaccepteerd worden, ofschoon haar gebruik
bevrijd moet worden van hechting en verlangen en de grovere niet
onderscheidende smaken en binding aan de pleziertjes van het vlees, dat de
weg van de Onwetendheid is; de fysieke processen moeten subtieler gemaakt
worden en de grofste zouden geëlimineerd moeten worden en nieuwe
processen gevonden moeten worden of nieuwe werkingen verschijnen. Zolang
als het geaccepteerd is, zou een verfijnd plezier erin toegestaan kunnen zijn,
en zelfs een ananda van smaak zonder verlangen de plaats innemen van de
fysieke smaak en de menselijke selectie door goedkeur en afkeur, dat onze
huidige onvolmaakte respons is op wat aangeboden wordt door de Natuur. Het
moet herinnerd worden, dat voor het goddelijk leven op aarde, aarde en
Materie niet geweigerd hoeven en kunnen worden, maar alleen gesublimeerd
moeten worden en in henzelf de mogelijkheden van de geest openbaren, de
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hoogste gebruiken van de geest dienen en getransformeerd worden in
instrumenten van een groter leven.
Het goddelijke leven moet altijd op gang gebracht worden door de
drang naar perfectie; een perfectie van de vreugde van het leven is een deel
en een essentieel deel ervan, de heerlijkheid van het lichaam in dingen en de
vreugde van leven van het lichaam zijn er niet van uitgesloten; zij moeten ook
volmaakt gemaakt worden. Een grote totaliteit is juist de natuur van deze
nieuwe en groeiende manier van bestaan, een volheid van de mogelijkheden
van het denkvermogen, dat getransmuteerd is in iets van licht, van het leven,
geconverteerd in een kracht van spiritueel vermogen en spirituele vreugde,
van het lichaam, getransformeerd in een instrument van een goddelijke actie,
goddelijke kennis, goddelijke zaligheid. Alles kan opgenomen worden in haar
gebied, dat in staat is om zichzelf te transformeren, alles, dat een instrument
kan zijn, een vat, een mogelijkheid voor de expressie van deze totaliteit van de
zelf-manifesterende Geest.
*

*

*

Er is een probleem, dat opkomt door seks, voor degenen, die in toto de
verplichting zouden weigeren, die opgelegd wordt door de dierlijkheid van het
lichaam en door haar naar voren gebracht wordt als een hardnekkige oppositie
op de weg van de aspirant naar een hoger leven: het is de noodzaak van de
prolongatie van het ras, waarvoor de seksactiviteit het enige middel is, dat al
voorzien is door de Natuur voor levende wezens en onvermijdelijk opgelegd
aan het ras. Het is inderdaad niet noodzakelijk voor de individuele zoeker naar
een goddelijk leven om dit probleem op te nemen of zelfs voor een groep, die
er niet naar zoekt voor zichzelf alleen, maar een wijde aanvaarding ervan
verlangen door de mensheid als tenminste een ideaal. Er zal altijd een
veelvoud zijn, die zich er niet mee bezighouden of die niet klaar zijn voor haar
volledige beoefening en aan hen kan de zorg voor de prolongatie van het ras
overgelaten worden. Het aantal van degenen, die een goddelijk leven leiden,
kan behouden worden en vergroot, terwijl het ideaal zichzelf verbreidt, door de
vrijwillige adhesie van degenen, die aangeraakt worden door de aspiratie en er
hoeft geen toevluchtsoord naar fysieke middelen te zijn voor dit doeleinde,
geen deviatie van de regel van een strikte seksuele onthouding. Maar toch
kunnen er omstandigheden zijn, waarin vanuit een ander standpunt een
vrijwillige creatie van lichamen voor zielen, die het aardeleven willen
binnengaan om te helpen in de schepping en uitbreiding van het goddelijke
leven op aarde gewenst gevonden zou kunnen worden. Dan zou de noodzaak
van een fysieke procreatie voor dit doeleinde alleen vermeden kunnen worden,
wanneer een nieuw middel van een suprafysieke soort ontwikkeld zou worden
en beschikbaar gemaakt. Een ontwikkeling van deze soort moet
noodzakelijkerwijze behoren bij wat nu beschouwd wordt als de sfeer van het
occulte en het gebruik verzegelde vermogens van actie of onbekende
schepping of niet in bezit van het algemene denkvermogen van het ras.
Occultisme betekent het gebruik op de juiste manier van de hogere vermogens
van onze natuur, ziel, ons denkvermogen, onze levenskracht en de faculteiten
van het subtiel-fysieke bewustzijn om resultaten op zichzelf naar buiten te
brengen of op het materiële vlak door enige druk van hun eigen geheime wet
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en haar potenties, voor de manifestatie en resultaat in het menselijke en
aardse denkvermogen en leven en lichaam of in objecten en gebeurtenissen in
de wereld van Materie. Een ontdekking of een uitbreiding van deze weinig
bekende of nog onontwikkelde vermogens wordt nu voorzien door enige
welbekende denkers als een volgende stap, die genomen moet worden door
de mensheid in haar onmiddellijke evolutie; de soort schepping, waarover
gesproken wordt, is nog niet inbegrepen onder deze ontwikkelingen, maar het
zou goed beschouwd kunnen worden als een van de nieuwe mogelijkheden.
Zelfs de fysieke wetenschap is aan het proberen om fysieke middelen te
vinden om verder te gaan dan het gewone instrumentarium of de gewone
procedure van de Natuur in deze zaak van voortplanting of de hernieuwing van
de fysieke levenskracht in menselijke of dierlijke wezens; maar de toevlucht tot
occulte middelen en de interventie van subtiel-fysieke processen zou, wanneer
het mogelijk gemaakt zou kunnen worden, een grotere manier zijn, die de
beperkingen, degradaties, onvolledigheid en zware onvolmaaktheid zou
kunnen voorkomen van de middelen en resultaten, die enkel beschikbaar zijn
aan de wet van materiële kracht. In India is er altijd van de vroegste tijden een
wijdverbreid geloof geweest in de mogelijkheid en de werkelijkheid van het
gebruik van deze vermogens door mensen met een geavanceerde kennis van
deze geheime dingen of met een ontwikkelde spirituele kennis en ervaring en
dynamische kracht en zelfs, in de Tantras, een georganiseerd systeem van
hun methode en beoefening. In de interventie van de Yogi om een gewenste
geboorte tot stand te brengen van nageslacht wordt ook algemeen geloofd en
vaak een beroep op gedaan en om de schenking op het kind, dat zo verkregen
is, van een spirituele verworvenheid of bestemming door zijn wil of zijn
zegening, wordt soms gevraagd en een zodanig resultaat wordt niet alleen
opgeslagen in de traditie van het verleden, maar behouden door de getuige
van het heden. Maar hier is er nog de noodzaak van een toevlucht tot de
normale middelen van voortplanting en de grove methode van de fysieke
Natuur. Een zuivere occulte methode, een toevlucht tot suprafysieke
processen, die handelen door suprafysieke middelen voor een fysiek resultaat,
zouden mogelijk moeten zijn, wanneer we deze noodzaak moeten vermijden:
de toevlucht tot de seks impuls en zijn dierlijke proces zou anders niet
getranscendeerd kunnen worden. Wanneer er enige werkelijkheid is in het
fenomeen van materialisatie en dematerialisatie, dat geclaimd wordt mogelijk
te zijn door occultisten en bewezen door gebeurtenissen, waarvan veel van
ons getuige zijn geweest, zou een methode van deze soort niet buiten het
gebied van mogelijkheid zijn. Want in de theorie van de occultisten en in de
gradatie van de gebieden en niveaus van ons wezen, die Yogakennis voor ons
uitstippelt, is er niet alleen een subtiel-fysieke kracht, maar een subtiel-fysieke
Materie, die tussenbeide komt tussen het leven en de grove Materie en in deze
subtiel-fysieke substantie de vormen te scheppen en te bespoedigen, die zo
gemaakt worden in onze grovere materialiteit, is uitvoerbaar. Het zou mogelijk
moeten zijn om en er wordt geloofd, dat het mogelijk is voor een object, dat
gevormd is in deze subtiel-fysieke substantie om direct een overgang te
maken van haar subtiliteit naar de toestand van de grove Materie door de
interventie van een occulte kracht en proces, ofwel met of zelfs zonder de
assistentie of interventie van een of andere grove materiële procedure. Een
ziel, die een lichaam binnen wil gaan of voor zichzelf een lichaam wil vormen
en deel wil nemen aan een goddelijk leven op aarde zou geholpen kunnen
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worden om zo te doen of zelfs van een zodanige vorm voorzien worden door
deze methode van directe transmutatie zonder door de geboorte te gaan door
de seksprocessen of zonder enige degradatie te ondergaan of enige van de
zware beperkingen in de groei en ontwikkeling van zijn denkvermogen en
materiële lichaam, die onvermijdelijk zijn voor de huidige manier van bestaan.
Hij zou dan direct de structuur en grotere vermogens en werkingen van het
waarlijk goddelijke, materiële lichaam aannemen, dat op een dag moeten
verschijnen in een progressieve evolutie aan een volledig getransformeerd
bestaan, zowel van het leven als de vorm in een vergoddelijkte aardenatuur.
Maar wat zouden de interne en externe vorm en structuur zijn en wat de
instrumentatie van dit goddelijke lichaam? De materiële geschiedenis van de
ontwikkeling van het dierlijke en menselijke lichaam heeft haar verbonden
gelaten aan een nauwkeurig geconstrueerd en ingewikkeld systeem van
organen en een precaire volgorde van hun werking, die gemakkelijk een
wanorde kan worden, open voor een algemene of lokale desorganisatie,
afhankelijk van een gemakkelijk verstoord zenuwsysteem en gecommandeerd
door een brein, wiens vibraties verondersteld worden mechanisch en
automatisch te zijn en niet onder onze bewuste controle. Volgens de
materialist is dit alles alleen een werking van de Materie, waarvan de
fundamentele werkelijkheid chemisch is. Wij moeten veronderstellen, dat het
lichaam geconstrueerd is door de bemiddeling van chemische elementen, die
atomen en moleculen en cellen opbouwen en dit zijn weer de bemiddelaars en
enige geleiders aan de basis van een gecompliceerde fysieke structuur en
instrumentatie, die de enige mechanische oorzaak is van al onze acties,
gedachten, gevoelens, de ziel een fictie is en het denkvermogen en leven
alleen een materiële en mechanische manifestatie en verschijning van deze
machine, die uitgewerkt is en automatisch gedreven met een verdichtsel van
bewustzijn er in door de krachten, die inherent zijn in de onbewuste Materie.
Wanneer dat de waarheid zou zijn, is het voor de hand liggend, dat enig
voorvoelen of goddelijke transformatie van het lichaam of iets anders niets
anders dan een illusie zou zijn, een verbeelding, een betekeningsloze en
onmogelijke hersenschim. Maar zelfs als we een ziel veronderstellen, een
bewuste wil, die aan het werk is in het lichaam, zou het geen goddelijke
transformatie kunnen bereiken, als er geen radicale verandering zou zijn in het
lichamelijke instrument zelf en in de organisatie van haar mechanische
werkingen. De transformerende agens zal gebonden zijn en gestopt in zijn
werk door de onveranderbare beperkingen van het fysieke organisme en
opgehouden door het niet gemodificeerde of onvolmaakt gemodificeerde dier
in ons. De mogelijkheid van wanordes, ontsporingen, ziekten, ingeboren in
deze fysieke opstellingen, zouden er nog zijn en zouden alleen buitengesloten
kunnen worden door een constante waakzaamheid of eeuwigdurende controle,
die verplicht is voor de spirituele inwoner en meester van het lichamelijke
instrument. Dit zou geen waarlijk goddelijk lichaam genoemd kunnen worden;
want in een goddelijk lichaam zou een inherente vrijheid van al deze dingen
natuurlijk en eeuwigdurend zijn; deze vrijheid zou een normale en ingeboren
waarheid zijn van haar wezen en daarom onvermijdelijk en onveranderbaar
Een radicale transformatie van de werking en, het kan goed zijn, van de
structuur en zeker van de te mechanische en materiële impulsen en drijvende
krachten van het lichamelijke systeem zouden imperatief zijn. Welke
bemiddelaar zouden we kunnen vinden, die het middel zou kunnen maken van
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deze allesbelangrijke bevrijding en verandering? Er is iets in ons of er moet
iets ontwikkeld worden, misschien een centraal en nog verborgen deel van ons
wezen, dat krachten bevat, wiens vermogens in onze actuele en huidige
opmaak alleen een fractie zijn van wat zij zouden kunnen zijn, maar als zij
volledig en dominant zouden worden, waarlijk in staat zouden zijn om met de
hulp van licht en kracht van de ziel en het supramentale waarheidsbewustzijn
de noodzakelijke fysieke transformatie en haar consequenties tot stand te
brengen. Dit zou gevonden kunnen worden in het systeem van Chakra's, dat
geopenbaard is door Tantrische kennis en geaccepteerd in de systemen van
Yoga, bewuste centra en bronnen van alle dynamische vermogens van ons
wezen, die hun actie organiseren door de knooppunten en opgesteld zijn in
een opgaande reeks van het laagste fysieke tot het hoogste mentale centrum
en spirituele centrum, dat de duizendbladige lotus wordt genoemd, waar de
opstijgende Natuur, de Slangenkracht van de Tantrikas, Brahman ontmoet en
bevrijd wordt in het Goddelijke Wezen. Deze centra zijn gesloten of
halfgesloten in ons en moeten geopend worden, voordat hun volle potentie
gemanifesteerd kan worden in onze fysieke natuur: maar als zij eenmaal
geopend zijn en volledig actief, kan er niet eenvoudig een beperking gezet
worden op de ontwikkeling van hun potenties en de volledige transformatie,
die mogelijk is.
Maar wat zou het resultaat zijn van de verschijning van deze krachten en
hun bevrijde en goddelijkere actie op het lichaam zelf, wat hun dynamische
verbinding ermee en hun transformerende werking op de nog bestaande
dierlijke natuur en haar dierlijke impulsen en de grove materiële procedure? Er
zou aan vastgehouden kunnen worden, dat de eerste noodzakelijke
verandering de bevrijding van het denkvermogen, de levenskracht, de
subtiel-fysieke bemiddelaars en het fysieke bewustzijn zou zijn in een vrijere
en goddelijkere activiteit, een multi-gedimensioneerde en onbeperkte werking
van hun bewustzijn, een grote uitbraak van hogere vermogens en de
sublimatie van het lichamelijke bewustzijn zelf, van haar instrumentatie,
capaciteit, bekwaamheid voor de manifestatie van de ziel in de wereld van de
Materie. De subtiele zintuigen, die nu verzegeld zijn in ons, zouden naar voren
kunnen komen in een vrijere actie en de materiële zintuigen zelf middelen
worden of kanalen voor de visie van wat nu onzichtbaar is voor ons of de
ontdekking van dingen, die ons omgeven, maar op het moment ongrijpbaar
zijn en teruggehouden van onze kennis. Een krachtige beteugeling zou gezet
kunnen worden op de impulsen van de dierlijke natuur of zij zouden gezuiverd
kunnen worden en subtieler gemaakt, zodat zij aanwinsten worden en geen
verantwoordelijkheden en zo getransformeerd, dat zij delen zijn en processen
van een goddelijker leven. Maar zelfs deze veranderingen zouden nog een
residu achterlaten van een materieel proces, dat de oude manier behoudt en
niet meegaand is met een hoger controle en, wanneer dit niet veranderd kon
worden, zou de rest van de transformatie zelf beteugeld kunnen worden en
onvolledig zijn. Een volledige transformatie van het lichaam zou een
voldoende verandering eisen van het meest materiële deel van het organisme,
haar constitutie, haar processen en haar opstelling van de natuur.
Er zou weer gedacht kunnen worden, dat een volledige controle voldoende
zou zijn, een kennis en een visie van dit organisme en haar ongeziene actie en
een effectieve controle, die haar werkingen bepaalt, volgens de bewuste wil;
deze mogelijkheid is bevestigd als iets, dat al verkregen is en een deel van de
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ontwikkeling van de innerlijke vermogens in sommigen. De stopzetting van de
ademhaling, terwijl het leven in het lichaam nog stabiel blijft, de hermetische
verzegeling met de wil, niet alleen van de ademhaling, maar van alle vitale
manifestaties gedurende lange perioden, het stoppen van het hart op gelijke
wijze door de wil, terwijl het denken en de spraak en andere mentale
werkingen onverminderd doorgingen, deze en andere fenomenen van het
vermogen van de wil over het lichaam zijn bekend en goed gedocumenteerde
voorbeelden van deze soort beheersing. Maar dit zijn toevallige of sporadische
successen en dragen niet bij aan transformatie; een volledige controle is
noodzakelijk en een gevestigde en gebruikelijke en inderdaad een natuurlijke
beheersing. Zelfs met dat verkregen zou iets, dat fundamenteler is, vereist
kunnen worden voor de volledige bevrijding en verandering in een goddelijk
lichaam.
Er zou weer op aangedrongen kunnen worden, dat de organische
structuur van het lichaam niet minder dan haar uiterlijke basisvorm behouden
zou moeten blijven als een noodzakelijke materiële fundatie voor het behoud
van de aardenatuur, de verbinding van het goddelijke leven met het leven van
de aarde en een continuering van het evolutionaire proces om zo een
opwaartse uitbraak te voorkomen uit en weg ervan naar een toestand van zijn,
die waarschijnlijk zou behoren bij een hoger niveau en niet bij een aardse
goddelijke vervulling. Het geprolongeerde bestaan van het dier zelf in onze
natuur, wanneer voldoende getransformeerd, een instrument te zijn van
manifestatie en geen obstakel, zou noodzakelijk zijn om de continuïteit te
preserveren, het evolutionaire totaal; zij zou nodig zijn als het levende vehikel,
vāhana, van de verschijnende god in de materiële wereld, waar hij zou moeten
handelen en de werken en wonderen verkrijgen van het nieuwe leven. Het is
zeker, dat een vorm van een lichaam, dat deze verbinding maakt en een
lichamelijke actie, die de aardedynamiek en haar fundamentele activiteiten
bevat, er moet zijn, maar de connectie zou geen binding moeten zijn of een
begrenzende beperking of een tegenstelling van de totaliteit van de
verandering. Het onderhoud van het huidige organisme zonder enige
transformatie ervan zou niet anders handelen als een zodanige binding en
begrenzing binnen de oude natuur. Er zou een materiële basis zijn, maar het
zou aards van de aarde zijn, een oude en geen nieuwe aarde met een
goddelijkere psychologische structuur; want met die structuur zou het oude
systeem niet in harmonie zijn en zij zou niet in staat zijn om haar verdere
evolutie te dienen of zelfs om het te behouden als een basis in de Materie. Zij
zou een deel van het wezen binden, een lager deel aan de niet
getransformeerde mensheid en onveranderde dierlijke werking en haar
bevrijding verhinderen in de supermensheid van de supramentale natuur. Er is
hier dan ook een verandering noodzakelijk, een noodzakelijk deel van de
volledige lichamelijke transformatie, die de hele mens zou vergoddelijken,
tenminste in het uiteindelijke resultaat en niet zijn evolutie onvolledig laten.
Dit doel, moet gezegd worden, zou voldoende gediend zijn, wanneer de
instrumentatie van de centra en hun krachten heersten over alle activiteiten
van de natuur met een volledige dominantie van het lichaam en haar zowel in
haar structurele vorm als in haar organische werkingen een vrij kanaal maakt
en middel van communicatie en een plastisch instrument van cognitie en
dynamische actie voor alles, dat zij moesten doen in het materiële leven, in de
wereld van de Materie. Er zou een verandering moeten zijn in de werkende
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processen van de materiële organen zelf en het zou goed kunnen zijn, juist in
hun constitutie en hun belang; het zou niet toegestaan kunnen worden, dat zij
hun beperkingen imperatief opleggen aan het nieuwe fysieke leven. Om te
beginnen zouden zij helderder uiterlijke einden kunnen worden van de kanalen
van communicatie en actie, meer dienstbaar voor de psychologische
doeleinden van de inwoner, minder blind materieel in hun antwoorden,
bewuster van de actie en het doel van de innerlijke bewegingen en vermogens,
die hen gebruiken en die hen verkeerd voorgesteld zijn door de materiële
mens in ons om te genereren en te gebruiken. Het brein zou een kanaal zijn
van communicatie van de vorm van de gedachten en een batterij van hun
hardnekkigheid op het lichaam en de buitenwereld, waar zij dan direct effectief
zouden kunnen worden, zelf communiceren zonder fysieke middelen van
denkvermogen naar denkvermogen, met een overeenkomstige directheid
effecten op de gedachten, acties en levens van anderen produceren of zelfs
op materiële dingen. Het hart zou op gelijke wijze een directe
communicatiemiddel en medium zijn van uitwisseling voor de gevoelens en
emoties, die naar buiten geworpen worden naar de wereld door de krachten
van het psychische centrum. Het hart zou direct kunnen antwoorden naar hart,
de levenskracht komen tot de hulp van andere levens en hun roep
beantwoorden, ondanks vreemdheid en afstand, veel wezens zonder enige
uitwendige communicatie aangrijpen met de boodschap en ontmoeten in het
heimelijke licht vanuit een goddelijk centrum. De wil zou de organen kunnen
controleren, die omgaan met voedsel, automatisch de gezondheid verzekeren,
hebzucht en verlangen elimineren, subtielere processen vervangen, of kracht
en substantie naar binnen trekken van de universele levenskracht, zodat het
lichaam gedurende een lange tijd haar eigen sterkte en substantie zou kunnen
onderhouden zonder verlies of verspilling, zo blijven zonder behoefte van
ondersteuning door materiële voedingsmiddelen, en toch doorgaan met
inspannende actie zonder vermoeidheid of pauze voor slaap of rust. De wil
van de ziel of het denkvermogen zou kunnen handelen vanuit hogere bronnen
op het sekscentrum en de seksorganen om zo de grovere seksuele impuls of
stimulus te beteugelen of zelfs uit te bannen en in plaats van een dierlijke
opwinding te dienen of grove drang of verlangen, hun gebruik te keren naar de
opslag, productie en richting naar het brein en hart en levenskracht van de
essentiële energie, ojas, waarvan dit gebied de fabriek is om zo de werken te
ondersteunen van het denkvermogen en de ziel en de geest en de hogere
levensvermogens en de uitgave te beperken aan lagere dingen. De ziel, het
psychische wezen, zou alles gemakkelijker met licht kunnen vullen en juist het
materiaal van het lichaam keren naar hoger gebruik voor haar eigen grotere
doeleinde.
Dit zou de eerste potente verandering zijn, maar op geen enkele manier
alles, dat mogelijk of wenselijk is. Want het zou goed kunnen zijn, dat de
evolutionaire aandrang zou voortgaan met een verandering van de organen
zelf in hun materiële werking en gebruik en de behoefte grotendeels
verminderen van hun instrumentatie en zelfs van hun bestaan. De centra in
het subtiele lichaam, sūkṣma śarīra, waarvan men bewust zou worden en
gewaar van alles, dat in haar omgaat, zouden hun energieën uitgieten in het
materiële zenuw en knooppunt en weefsel en hen uitstralen door het hele
materiële lichaam; het hele fysieke leven en haar noodzakelijke activiteiten in
dit nieuwe bestaan zouden onderhouden kunnen worden en in werking gesteld
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door deze hogere bemiddelaars op een vrijere en meer overvloedige manier
en door een minder bezwarende en beperkende methode. Dit zou zo ver
kunnen gaan, dat deze organen op zouden kunnen houden om onmisbaar te
zijn en zelfs gevoeld worden als te obstructief: de centrale kracht zou hen
steeds minder kunnen gaan gebruiken en hun gebruik uiteindelijk helemaal
terzijde kunnen gooien. Wanneer dat gebeurt, zouden zij kunnen vervallen
door atrofie, gereduceerd worden tot een onbetekenend minimum of zelfs
verdwijnen. De centrale kracht zou hen kunnen vervangen door subtiele
organen van een nogal verschillend karakter of, als iets materieels nodig was,
instrumenten, die eerder vormen zouden zijn van dynamiek of plastische
overbrengers, dan wat we als organen kennen. Dit zou heel goed een deel van
kunnen zijn van een allerhoogste volledige transformatie van het lichaam,
ofschoon dit ook niet het laatste zou kunnen zijn. Om zulke veranderingen te
voorzien, is ver vooruit te kijken en denkvermogens, die gebonden zijn aan de
huidige vorm van dingen, zouden niet in staat kunnen zijn om geloof te
hechten aan hun mogelijkheid. Geen zodanige beperkingen en geen zodanige
onmogelijkheid van enige noodzakelijke verandering kan opgelegd worden
aan de evolutionaire aandrang. Alles hoeft niet fundamenteel veranderd te
worden: in tegendeel, alles moet gepreserveerd worden, dat nog nodig is in de
totaliteit, maar alles moet geperfectioneerd worden. Wat dan ook noodzakelijk
is voor het evolutionaire doeleinde voor de toename, verwijding, verhoging van
het bewustzijn, dat haar centrale wil en doel hier lijkt, of de progressie van haar
in staat stellende middelen en preserverende omgeving, moet behouden
blijven en bevorderd; maar wat voorbijgegaan moet worden, wat dan ook niet
langer een nut heeft of gedegradeerd is, wat nutteloos of vertragend is
geworden, kan opzij gelegd worden en weggevallen laten worden. Dat is
evident geweest in de geschiedenis van de evolutie van het lichaam vanaf
haar begin in elementaire vormen tot haar meest ontwikkelde type, de mens,
er is geen reden, waarom dit proces niet tussenbeide zou komen in de transitie
van het menselijke naar het goddelijke lichaam. Voor de manifestatie of bouw
van een goddelijk lichaam op aarde moet er een initiële transformatie zijn, de
verschijning van een nieuw, een groter en meer ontwikkeld type, geen
continuering met kleine modificaties van de huidige fysieke vorm en haar
beperkte mogelijkheden. Wat gepreserveerd moet worden, moet inderdaad
gepreserveerd worden en dat betekent, wat dan ook noodzakelijk is of grondig
dienstbaar voor de gebruiken van het nieuwe leven op aarde; wat dan ook nog
nodig is en zijn doel zal dienen, maar onvolmaakt, zal behouden moeten
blijven, maar ontwikkeld en geperfectioneerd; wat dan ook niet langer nuttig is
voor nieuwe doelen of een onvermogen is, moet opzij geworpen worden. De
noodzakelijke vormen en instrumenten van de Materie moeten blijven, omdat
in een wereld van Materie het goddelijke leven gemanifesteerd moet worden,
maar hun materialiteit moet verfijnd, verhoogd, veredeld, verlicht moet worden,
omdat Materie en de wereld van Materie toenemend de inwonende Geest
moeten manifesteren.
Het nieuwe type, het goddelijke lichaam, moet de al ontwikkelde
evolutionaire vorm continueren; er moet een continuering zijn van het type, dat
de Natuur de hele tijd aan het ontwikkelen is geweest, een continuïteit van het
menselijke naar het goddelijke lichaam, geen wegbreken naar iets, dat niet
herkenbaar is, maar een hoog resultaat tot wat al bereikt is en gedeeltelijk
geperfectioneerd. Het menselijke lichaam heeft in zich delen en instrumenten,
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die voldoende ontwikkeld zijn om het goddelijke leven te dienen; deze moeten
overleven in hun vorm, ofschoon zij nog verder ontwikkeld moet worden, hun
beperkingen van gebied en gebruik verwijderd, hun blootstelling aan defect en
ziekte en aantasting geëlimineerd, hun capaciteiten van cognitie en
dynamische actie gedragen voorbij de huidige beperkingen. Nieuwe
vermogens moeten verworven worden door het lichaam, die onze huidige
mensheid niet kon hopen te realiseren, zelfs niet over konden dromen of zich
alleen konden voorstellen. Veel, dat nu alleen gekend, uitgewerkt of gecreëerd
kan worden door het gebruik van uitgevonden werktuigen en machinerie, zou
door het nieuwe lichaam verkregen kunnen worden in haar eigen vermogen of
door de inwonende geest door zijn eigen directe spirituele kracht. Het lichaam
zelf zou nieuwe middelen en gebieden van communicatie kunnen verkrijgen
met andere lichamen, nieuwe processen om kennis te verkrijgen, een nieuwe
esthetiek, nieuwe potenties van manipulatie van zichzelf en objecten. Het zou
niet onmogelijk kunnen zijn voor haar om middelen te bezitten of te ontsluiten,
die ingeboren zijn voor haar eigen constitutie, substantie of natuurlijke
instrumentatie om het verre dichtbij te maken en afstand op te heffen, kennis
te nemen van wat nu voorbij de kennisneming is van het lichaam, handelen,
waar handeling nu buiten haar bereik of haar domein ligt, subtiliteiten en
plasticiteit ontwikkelen, die niet toegestaan zouden kunnen worden onder de
huidige condities voor de benodigde vastigheid van een materieel frame. Deze
en andere talloze potenties zouden kunnen verschijnen en het lichaam een
instrument worden, dat onmeetbaar superieur is aan wat we nu als mogelijk
kunnen voorstellen. Er zou een evolutie kunnen zijn van een eerst begrijpend
waarheidsbewustzijn tot de opperste hoogten van de opstijgende gebieden
van het supramentale en zij kan de grenzen overgaan van het supramentale,
zelf geschikt, waar zij begint uit de schaduw te komen, expressieve vormen
ontwikkelen, schetsen van leven, dat aangeraakt is door het allerhoogste
zuivere bestaan, bewustzijn en zaligheid, die de wereld samenstellen van een
hoogste waarheid van bestaan, dynamiek van Tapas, glorie en lieflijkheid van
zaligheid, de absolute essentie en pitch van de alles scheppende Ananda. De
transformatie van het fysieke wezen zou deze aanhoudende lijn kunnen
volgen van progressie en het goddelijke lichaam hier iets reflecteren of
reproduceren in een goddelijk leven op aarde van deze hoogste grootheid en
glorie van de zelf-manifesterende Geest.
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Het Supramentale en het Goddelijke Leven
EEN GODDELIJK leven op aarde, het ideaal, dat

we voor ons geplaatst hebben, kan alleen naar voren komen door een
spirituele verandering van ons wezen en een radicale en fundamentele
verandering, een evolutie of een revolutie van onze natuur. Het belichaamde
wezen op aarde zou moeten rijzen uit de dominantie over haar van haar
sluiers van denkvermogen, leven en lichaam in het volle bewustzijn en bezit
van haar spirituele werkelijkheid en haar natuur moet ook opgetild worden uit
het bewustzijn en vermogen van bewustzijn, die passen bij een mentaal, vitaal
en fysiek wezen in het grotere bewustzijn en groter vermogen van het wezen
en het grotere en vrijere leven van de geest. Zij zou deze eerdere sluiers niet
verliezen, maar zij zouden niet langer sluiers zijn of onvolmaakte expressies,
maar ware manifestaties; zij zouden veranderd worden in toestanden van licht,
vermogens van spiritueel leven, vehikels van een spiritueel bestaan. Maar dit
zou niet weer kunnen zijn, wanneer het denkvermogen, leven en lichaam niet
opgenomen werden en getransformeerd door een toestand van het wezen en
een kracht van het wezen, die superieur aan hen zijn, een vermogen van het
Supramentale, dat zoveel boven onze onvolledige mentale Natuur is, als dat is
boven de natuur van het dierlijke leven en bezielde Materie, zoals het
onmeetbaar boven de hoofdzakelijk materiële natuur is.
Het Supramentale is juist in zijn essentie een waarheidsbewustzijn, een
bewustzijn, dat altijd vrij is van de Onwetendheid, die de fundatie is van ons
huidig natuurlijk of evolutionair bestaan en waarvandaan de natuur in ons
probeert zelfkennis en wereldkennis te bereiken en een juist bewustzijn en het
juiste gebruik van ons bestaan in het universum. Het Supramentale heeft,
omdat hij een waarheidsbewustzijn is, deze kennis inherent in zich en dit
vermogen van waar bestaan; zijn verloop is recht en kan direct naar zijn doel
gaan, zijn gebied is wijd en kan zelfs onbeperkbaar gemaakt worden. Dit komt,
omdat juist zijn natuur kennis is: hij hoeft geen kennis te verkrijgen, maar bezit
het in zijn eigen recht; zijn stappen zijn niet van onwetendheid of
onbekendheid naar een of ander onvolmaakt licht, maar van waarheid naar
een grotere waarheid, van juiste perceptie naar diepere perceptie, van intuïtie
naar intuïtie, van verlichting naar opperste en grenzeloze lichtgevendheid, van
groeiende wijdheid naar de opperste uitgestrektheden en naar grote
oneindigheid. Op haar hoogtepunten bezit hij de goddelijke alwetendheid en
almacht, maar zelfs in een evolutionaire beweging van zijn eigen gegradeerde
zelfmanifestatie, waardoor hij uiteindelijk zijn eigen hoogste hoogten zou
openbaren, moet hij juist in zijn natuur essentieel vrij zijn van onwetendheid en
fout: hij begint bij waarheid en licht en beweegt altijd in waarheid en licht.
Omdat zijn kennis altijd waar is, is zo ook zijn wil altijd waar; hij tast niet in zijn
verhandeling van dingen of struikelt niet in zijn passen. In het Supramentale
wijken voelen en emotie niet af van hun waarheid, maken geen uitglijders of
fouten, dwalen niet af van het juiste en het werkelijke, kunnen schoonheid en
heerlijkheid niet misbruiken of zich afbuigen van een goddelijke oprechtheid. In
het Supramentale kan het zintuig niet misleid worden of afwijken naar de
grofheden, die hier zijn natuurlijke onvolmaaktheden zijn en de oorzaak van
verwijt, wantrouwen en misbruik door onze onwetendheid. Zelfs een
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onvolledige verklaring, die gemaakt wordt door het Supramentale, is een
waarheid, die leidt naar een verdere waarheid, zijn onvolledige actie een stap
naar volledigheid. Al het leven en actie en leiden van het Supramentale wordt
bewaakt juist in zijn natuur tegen de valsheid en onzekerheden, die ons lot zijn;
hij beweegt in veiligheid naar zijn perfectie. Als het waarheidsbewustzijn
eenmaal hier gevestigd was op zijn eigen zekere fundatie, dan zou de evolutie
van goddelijke leven een voortgang zijn in gelukzaligheid, een mars door licht
naar Ananda.
Het Supramentale is een eeuwige werkelijkheid van het goddelijke Wezen
en de goddelijke Natuur. Op zijn eigen niveau bestaat hij al en altijd en bezit
zijn eigen wet van zijn; hij hoeft niet geschapen te worden of te verschijnen of
tot bestaan te ontwikkelen uit involutie in Materie of uit niet-bestaan, zoals het
zou kunnen lijken voor het inzicht van het denkvermogen, dat zelf voor zijn
eigen inzicht zo tevoorschijn gekomen lijkt te zijn uit leven en Materie of
ontwikkeld is geworden uit een involutie in leven en Materie. De natuur van het
Supramentale is altijd hetzelfde, een wezen van kennis, die voortgaat van
waarheid naar waarheid, schept of eerder manifesteert, wat gemanifesteerd
moet worden door het vermogen van vooraf bestaande kennis, niet door
gevaar, maar door een zelf-bestaande bestemming in het wezen zelf, een
noodzaak ervan in zichzelf en daarom onvermijdelijk. Zijn manifestatie van het
goddelijke leven zal ook onvermijdelijk zijn; zijn eigen leven op zijn eigen
niveau is goddelijk en, wanneer het Supramentale op aarde neerdaalt, zal hij
noodzakelijkerwijze een goddelijke leven met zich brengen en het hier
vestigen.
Het Supramentale is de graad van bestaan voorbij het denkvermogen,
leven en Materie en, zoals het denkvermogen, het leven en de Materie zich
gemanifesteerd hebben op de aarde, zo moet ook het Supramentale zich in de
onvermijdelijke loop van de dingen manifesteren in deze wereld van Materie.
In feite is er hier al een supramentaal, maar het is verwikkeld, verzegeld achter
dit manifeste denkvermogen, leven en Materie en nog niet openlijk aan het
handelen of in zijn eigen vermogen: wanneer hij handelt, is het door deze
inferieure vermogens en gemodificeerd door hun karakters en dus nog niet
herkenbaar. Alleen door de benadering en aankomst van het neerdalende
Supramentale kan hij bevrijd worden op aarde en zich openbaren in de actie
van onze materiële, vitale en mentale delen, zodat deze lagere vermogens
delen kunnen worden van een volledig vergoddelijkte activiteit van ons hele
wezen: dat zal bij ons een volledig gerealiseerde goddelijkheid brengen of het
goddelijke leven. Het is inderdaad zo, dat het leven en het denkvermogen, die
verwikkeld zijn in de Materie, zichzelf hier gerealiseerd hebben; want alleen
wat verwikkeld is, kan ontwikkelen, anders zou er geen verschijning kunnen
zijn.
De manifestatie van een supramentaal waarheidsbewustzijn is daarom de
kapitale werkelijkheid, die het goddelijke leven mogelijk zal maken. Wanneer
alle bewegingen van denken, impuls en actie bestuurd en gericht worden door
een zelf-bestaand en lichtend automatisch waarheidsbewustzijn en onze hele
natuur erdoor samengesteld begint te worden en uit zijn materiaal gemaakt,
zal het goddelijke leven volledig en absoluut zijn. Zelfs zoals hij is, in
werkelijkheid, ofschoon niet in de verschijning van dingen, is het een
heimelijke zelf-bestaande kennis en waarheid, die aan het werk is om zich te
manifesteren in de schepping hier. Het Goddelijke is er al immanent in ons,
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wijzelf zijn dat in onze meest innerlijke werkelijkheid en deze werkelijkheid
moeten we manifesteren; dat stelt de drang samen naar het goddelijke leven
en maakt de schepping noodzakelijk van het goddelijke leven zelfs in dit
materiële bestaan.
Een manifestatie van het Supramentale en zijn waarheidsbewustzijn is
dan onvermijdelijk; het moet vroeg of laat op deze wereld gebeuren. Maar het
heeft twee aspecten, een neerdaling van boven, een opstijging van beneden,
een zelf-openbaring van de Geest, een evolutie in de Natuur. De opstijging is
een noodzakelijke inspanning, een werking van de natuur, een aandrang of
streven aan haar kant om haar lagere delen te verheffen door een
evolutionaire of revolutionaire verandering, conversie of transformatie in de
goddelijke werkelijkheid en het zou kunnen gebeuren door een proces en
vooruitgang of door een snel wonder. De neerdaling of zelf-openbaring van de
Geest is een handeling van de allerhoogste Werkelijkheid van vanboven, die
de realisatie mogelijk maakt en zij kan ofwel verschijnen als de goddelijke hulp,
die de vervulling brengt van voortgang en proces of als de sanctie van het
wonder. Evolutie, zoals wij het zien in deze wereld, is een langzaam en
moeilijk proces en heeft inderdaad gewoonlijk eeuwen nodig om blijvende
resultaten te bereiken; maar dit is, omdat zij in haar natuur een verschijning is
van onbewust aanvangen, een start vanuit onwetendheid en een werking in de
onwetendheid van natuurlijke wezens door wat een onbewuste kracht lijkt te
zijn. Er kan, aan de andere kant, een evolutie zijn in het licht en niet langer in
de duisternis, waarin het evoluerende wezen een bewuste deelnemer en
medewerker is en dit is precies, wat hier moet plaatsvinden. Zelfs in de
inspanning en voortgang van de Onwetendheid naar de Kennis moet dit deels,
zo niet volledig, de inspanning zijn, die gemaakt moet worden op de hoogten
van de natuur en het moet geheel dat zijn in de uiteindelijke beweging naar de
spirituele verandering, realisatie, transformatie. Het moet nog meer zo zijn,
wanneer er een transitie is over de verdelende lijn tussen de Onwetendheid en
de Kennis en de evolutie van kennis is naar grotere kennis, van bewustzijn
naar groter bewustzijn, van wezen naar groter wezen. Er is dan niet langer
enige noodzaak voor het langzame tempo van de gewone evolutie; er kan een
snelle conversie zijn, snelle transformatie na transformatie, wat voor ons
normale huidige denkvermogen een opeenvolging van wonderen zou lijken.
Een evolutie op de supramentale niveaus zou heel goed van die natuur
kunnen zijn; het zou op gelijke wijze, als het wezen zo koos, een meer
bedaarde passage zijn van een supramentale toestand of conditie van dingen
naar iets er voorbij, maar nog supramentaal, van niveau naar goddelijk niveau,
een opbouw van goddelijke gradaties, een vrije groei naar het allerhoogste
Supramentale of er voorbij naar nog niet gedroomde niveaus van zijn,
bewustzijn en Ananda.
De supramentale kennis, het waarheidsbewustzijn van het Supramentale,
is in zichzelf een en totaal: zelfs, wanneer er een vrijwillige beperking van de
kennis is of wat een partiële manifestatie zou kunnen lijken, is het zo vrijwillig;
de beperking komt niet voort uit of resulteert in enige soort onwetendheid, het
is geen ontkenning of terughouden van kennis, want de hele rest van de
waarheid, die niet in de expressie gebracht is, is er impliciet. Boven alles zijn
er geen tegenstellingen: wat ook tegenstellingen zouden lijken te zijn voor het
denkvermogen, dragen hier in zichzelf hun eigen juiste relatie en verzoenende
overeenkomst, --- als inderdaad enige verzoening nodig zou zijn, want de
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harmonie van deze klaarblijkelijke tegenstellingen is compleet. Het
denkvermogen neigt het persoonlijke en onpersoonlijke tegenover elkaar te
zetten, alsof zij twee tegengestelden zijn, maar het Supramentale ziet en
realiseert hen als, op zijn minst, complementen en wederzijds vervullende
vermogens van de enkele Werkelijkheid en, meer karakteristiek, als onderling
versmolten en onscheidbaar en zelf die enkele Werkelijkheid. De Persoon
heeft zijn aspect van onpersoonlijkheid onscheidbaar van zichzelf, zonder welk
hij niet kon zijn wat hij is of niet zijn hele zelf kon zijn: het Onpersoonlijke is in
zijn waarheid geen toestand van bestaan, geen toestand van bewustzijn, geen
toestand van zaligheid, maar een zelf-bestaand Wezen, bewust van zichzelf,
vol van zijn eigen zelf-bestaande zaligheid, zaligheid juist de substantie van
zijn wezen, --- dus, de ene enkele en onbeperkbare Persoon, Purusha. In het
Supramentale versnippert of beperkt het eindige het oneindige niet, voelt
zichzelf niet tegengesteld aan het oneindige; maar zij voelt eerder haar eigen
oneindigheid: het relatieve en tijdelijke is geen contradictie van eeuwigheid,
maar een juiste relatie van haar aspecten, een ingeboren werking of een
onvergankelijk kenmerk van het eeuwige. Daar is tijd alleen het eeuwige in
extensie en het eeuwige kan in het momentane gevoeld worden. Zo is het
integrale Goddelijke er in het Supramentale en geen theorie van illusie of
zelf-tegengesteld Maya hoeft vertrouwd te worden om zijn manier van bestaan
te rechtvaardigen. Het zal voor de hand liggen, dat een ontsnapping uit het
leven niet noodzakelijk is voor het Goddelijke om zichzelf te vinden of zijn
werkelijkheid; hij bezit dat altijd, ofwel in het kosmische leven of in zijn
transcendente bestaan. Het goddelijke leven kan geen tegenstelling zijn van
het Goddelijke of van de allerhoogste werkelijkheid; zij is deel van die
werkelijkheid, een aspect of de expressie ervan en zij kan niets anders zijn. In
het leven op het supramentale niveau is het hele Goddelijke in bezit en
wanneer het Supramentale op aarde neerdaalt, moet hij het Goddelijke met
zich meebrengen en dat volle bezit hier mogelijk maken.
Het goddelijke leven zal aan degenen, die er binnengaan en haar bezitten
een toenemend en uiteindelijk een volledig bezit geven van het
waarheidsbewustzijn en alles, dat zij in zich draagt; zij zal met zich de
realisatie brengen van het Goddelijke in het zelf en het Goddelijke in de Natuur.
Alles wat gezocht wordt door de Godzoeker, zal vervuld worden in zijn geest
en in zijn leven, terwijl hij beweegt naar spirituele perfectie. Hij zal gewaar
worden van de transcendente werkelijkheid, in de zelf-ervaring het
allerhoogste bestaan, bewustzijn, zaligheid bezitten, een zijn met
Sachchidananda. Hij zal een worden met het kosmische wezen en de
universele Natuur: hij zal de wereld in zichzelf bevatten, in zijn eigen
kosmische bewustzijn en zichzelf een voelen met alle wezens; hij zal zichzelf
zien in allen en allen in zichzelf, een worden en geïdentificeerd met het Zelf ,
dat alle bestaansvormen geworden is. Hij zal de schoonheid waarnemen van
het Al-Schone en het wonder van het Al-Wonderbaarlijke; hij zal aan het eind
binnengaan in de zaligheid van de Brahman en er blijvend in leven en voor dit
alles hoeft hij het bestaan niet te schuwen of zich onder te dompelen in de
opheffing van de spirituele Persoon in een of ander zelfvernietigend Nirvana.
Zoals in het Zelf, zo kan hij in de Natuur het Goddelijke realiseren. De natuur
van het Goddelijke is Licht en Vermogen en Zaligheid; hij kan het goddelijke
Licht en Vermogen en Zaligheid boven zich voelen en terwijl zij in hem
neerdalen, iedere draad van zijn natuur vullen, iedere cel en atoom van zijn
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wezen, zijn ziel en denkvermogen en leven en lichaam overspoelen, hem
omgeven als een onbeperkbare zee en de wereld vullen, al zijn voelen en
zintuig en ervaring overgieten, zijn hele leven waarlijk en opperst goddelijk
maken. Dit en al het andere, dat het spirituele bewustzijn hem kan brengen,
zal het goddelijke leven hem geven, wanneer zij haar hoogste volledigheid en
perfectie bereikt en het supramentale waarheidsbewustzijn helemaal in hem is
vervuld; maar zelfs daarvoor kan hij iets van dat alles verkrijgen, erin groeien,
erin leven, wanneer het Supramentale eenmaal op hem is neergedaald en de
richting van zijn bestaan heeft. Alle relaties met het Goddelijke zullen van hem
zijn: de drie-eenheid van Godskennis, goddelijke werken en devotie tot God
zullen in hem openen en bewegen naar een opperste zelfgave en overgave
van zijn hele wezen en natuur. Hij zal in God leven en met God, God bezitten,
zoals gezegd wordt, zelfs in hem onderdompelen, terwijl hij de hele
afgescheiden persoonlijkheid vergeet, maar hem niet verliezen in
zelfvernietiging. De liefde van God en alle lieflijkheid van liefde zal het zijne
blijven, de zaligheid van contact, zowel als de zaligheid van eenheid en de
zaligheid van verschil in eenheid. Alle oneindige gebieden van ervaring van
het Oneindige zullen de zijne zijn en alle vreugde van het eindige in de
omarming van het Oneindige.
De nederdaling van het Supramentale zal naar degene, die hem ontvangt
en vervuld is in het waarheidsbewustzijn, alle mogelijkheden brengen van het
goddelijke leven. Hij zal niet alleen de hele karakteristieke ervaring opnemen,
die we al erkennen als het samenstellen van het spirituele leven, maar ook
alles, dat we nu uitsluiten van die categorie, maar die in staat is tot voorvoelen,
die niet wat dan ook uitsluit van de aardenatuur en het aardeleven, dat
getransformeerd kan worden door de aanraking van het Supramentale en
opgenomen in het gemanifesteerde leven van de Geest. Want een goddelijk
leven op aarde hoeft niet iets apart en exclusief te zijn, dat niets te maken
heeft met het algemene aardse bestaan: zij zal het menselijke wezen en het
menselijke leven opnemen, transformeren, wat getransformeerd kan worden,
vergeestelijken, wat vergeestelijkt kan worden, haar invloed werpen op de rest
en ofwel een radicale of een verheffende verandering bewerkstelligen, een
diepere gemeenschap brengen tussen het universele en het individuele, het
ideaal binnendringen met de spirituele waarheid, waarvan het een lichtende
schaduw is en helpen te verheffen in of naar een groot en hoger bestaan. Het
denkvermogen zal zij verheffen naar een goddelijker licht van denken en wil,
het leven naar diepere en meer ware emotie en actie, naar een groter
vermogen van zichzelf, naar hogere doelen en motieven. Wat dan ook niet
omhoog gebracht kan worden in haar eigen volle waarheid van het wezen, zal
zij dichter brengen naar die volheid; wat dan ook zelfs niet klaar is voor die
verandering, zal nog de mogelijkheid ervoor open zien, wanneer dan ook haar
onvolledige evolutie haar gereed gemaakt heeft voor zelf-vervulling. Zelfs het
lichaam zal, wanneer zij de aanraking van het Supramentale kan verdragen,
meer gewaar worden van haar eigen waarheid, --- want er is een
lichaamsbewustzijn, dat haar eigen instinctieve waarheid en vermogen heeft
van juiste conditie en actie, zelfs een soort van niet uitgedrukte occulte kennis
in de constitutie van haar cellen en weefsels, die op een dag bewust zou
kunnen worden en bijdragen aan de transformatie van het fysieke wezen. Een
ontwaken moet komen in de aardenatuur en in het aarde-bewustzijn, wat
tenminste, als het niet het actuele begin is, de effectieve voorbereiding zal zijn
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en de eerste stappen van haar evolutie naar een nieuwe en goddelijkere
wereldorde.
Dit zou de vervulling zijn van het goddelijke leven, die de nederdaling van
het Supramentale en de werking van het waarheidsbewustzijn, die de hele
natuur van het levende wezen vastnemen, zouden voortbrengen in allen, die
zichzelf konden openen voor haar vermogen en invloed. Zelfs haar eerste
onmiddellijke effect zou op allen zijn, die capabel zijn voor de mogelijkheid om
binnen te gaan in het waarheidsbewustzijn en alle bewegingen van de natuur
steeds meer veranderen in bewegingen van de supramentale waarheid,
waarheid van denken, waarheid van wil, waarheid in de gevoelens, waarheid
in de acties, ware condities van het hele wezen, zelfs tot het lichaam,
uiteindelijke transformatie, een vergoddelijkende verandering. Voor degenen,
die zichzelf zo konden openen en open blijven, zou er geen beperking zijn voor
deze ontwikkeling en zelfs geen fundamentele moeilijkheid; want alle
moeilijkheden zouden opgelost worden door de druk van het supramentale
licht en vermogen van vanboven, die zichzelf uitgieten in het denkvermogen
en de levenskracht en het lichaam. Maar het resultaat van de supramentale
neerdaling hoeft niet beperkt te worden tot degenen, die zichzelf zo volledig
zouden kunnen openen en het hoeft niet beperkt te worden tot de
supramentale verandering; er zou ook een kleine of secundaire transformatie
kunnen zijn van het mentale wezen binnen een bevrijd en vervolmaakt gebied
van de mentale natuur. In plaats van het menselijke denkvermogen, zoals het
nu is, een beperkt, onvolmaakt denkvermogen, dat op elk moment open is
voor allerlei soorten afwijking van de waarheid, allerlei soorten fouten en
openheid zelfs voor de overtuigingen van een volledige valsheid en perversie
van de natuur, een denkvermogen, dat verblind is en naar beneden getrokken
naar onbewustheid en onwetendheid, dat bijna geen kennis bereikt, een
intellect, dat geneigd is om de hogere kennis te interpreteren in abstracties en
indirecte beelden, die zelfs de boodschappen grijpen en behouden van de
hogere intuïtie met een onzekere en betwiste greep, zou er een waar
denkvermogen kunnen verschijnen, dat bevrijd en capabel is tot de vrije en
opperste perfectie van zichzelf en zijn instrumenten, een leven, dat bestuurd
wordt door het vrije en verlichte denkvermogen, een lichaam, dat responsief is
voor het licht en in staat is om alles uit te voeren, dat het vrije denkvermogen
en wil ervan zou kunnen eisen. Deze verandering zou niet alleen kunnen
gebeuren in enkelen, maar zichzelf uitbreiden en generaliseren in het ras.
Deze mogelijkheid zou, wanneer vervuld, betekenen, dat de menselijke droom
van perfectie, perfectie van zichzelf, van haar gezuiverde en verlichte natuur,
van al haar wegen van actie en leven, niet langer een droom zou zijn, maar
een waarheid, die werkelijk gemaakt zou kunnen worden en de mensheid
opgetild uit de greep erop van onbewustheid en onwetendheid. Het leven van
het mentale wezen zou geharmoniseerd kunnen worden met het leven van het
Supramentale, dat dan de hoogste orde erboven zal zijn en zelfs een extensie
en annex worden van het waarheidsbewustzijn, een deel en gebied van het
goddelijke leven. Het ligt voor de hand, dat als het Supramentale er is en een
orde van het supramentale wezen gevestigd is als het leidende principe in de
aardenatuur, zoals het denkvermogen nu het leidende principe is, maar met
een zekerheid, een volledig bestuur van het aardse bestaan, een capaciteit
van transformatie van allen op hun niveau en binnen hun natuurlijke grenzen,
waartoe het denkvermogen in zijn onvolmaaktheid niet in staat was, een
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immense verandering van het menselijke leven, zelfs wanneer zij niet
uitgebreid werd tot transformatie, onvermijdelijk zou zijn.
Het blijft om in overweging te nemen, wat de obstakels zouden zijn op de
weg van deze mogelijkheid, speciaal degenen, die aangeboden worden door
de natuur van de aardeorde en haar functie als een gebied van een
gegradeerde evolutie, waarin onze mensheid een stadium is en er kan
geargumenteerd worden, dat juist haar onvolmaaktheid een evolutionaire
noodzaak is. In hoeverre zou het Supramentale door zijn aanwezigheid en
bestuur van dingen deze moeilijkheid te boven kunnen komen en het te boven
komen, terwijl hij het principe van gradatie respecteert en of hij de verkeerde
en onwetende orde niet recht kan zetten, die opgelegd wordt door de
Onwetendheid en Onbewustheid en er een juiste gradatie voor in de plaats
zetten, waarin perfectie en vergoddelijking mogelijk zou zijn. De weg van het
individu zou zeker open zijn, welke groep van menselijke wezens ook als
verenigd streven in een inspanning naar een volmaakt en individueel collectief
leven, of streven naar het goddelijke leven, zou geassisteerd worden naar de
verkrijging van zijn aspiratie; dat zou het Supramentale tenminste zijn
minimum consequentie maken. Maar de grotere mogelijkheid is er ook en zou
zelfs aangeboden kunnen worden aan het geheel van de mensheid. Dit
moeten we dan overwegen, wat zou de nederdaling van het Supramentale
betekenen voor de mensheid en wat zou het resultaat zijn of zijn belofte voor
het hele leven en de evolutionaire toekomst en bestemming van het
menselijke ras?
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Het Supramentale en de Mensheid
WAT zou dan de consequentie zijn voor de mensheid

van de nederdaling van het Supramentale in ons aardse bestaan, zijn
consequentie voor dit ras, dat geboren is in een wereld van onwetendheid en
onbewustheid, maar in staat tot een opwaartse evolutie van haar bewustzijn
en een opstijging naar het licht en vermogen en zaligheid van een spiritueel
wezen en spirituele natuur? De nederdaling in het aardeleven van een zo
allerhoogst creatief vermogen van het Supramentale en zijn
waarheidsbewustzijn zou niet hoofdzakelijk een nieuw kenmerk zijn of factor,
die toegevoegd wordt aan dat leven of voor haar neergezet wordt, maar
zonder enig ander belang of alleen een beperkt belang, die geen resultaten
met zich draagt, die diepgaand de rest van de aardenatuur beïnvloeden. Hij
zou speciaal niet kunnen falen een immense invloed uit te oefenen op de
mensheid als geheel, zelfs een radicale verandering in het aspect en
vooruitzicht van haar bestaan hier, zelfs als dit vermogen geen ander kapitaal
resultaat had op de materiële wereld, waarin hij naar beneden moest komen
om tussenbeide te komen. Men kan niet anders dan concluderen, dat de
invloed, de gemaakte verandering, verreikend zou zijn, zelfs enorm: hij zou
niet alleen het Supramentale en een supramentaal ras van wezens vestigen
op aarde, hij zou een verheffende en transformerende verandering kunnen
voortbrengen in het denkvermogen zelf en als een onvermijdelijke
consequentie in het bewustzijn van de mens, het mentale wezen en zou op
gelijke wijze een radicale en transformerende verandering voortbrengen in de
principes en vormen van zijn leven, zijn manieren van actie en de hele opbouw
en teneur van zijn leven. Hij zou zeker voor de mens de toegang openen tot
het supramentale bewustzijn en het supramentale leven; want we moeten
veronderstellen, dat door een zodanige transformatie een ras van
supramentale wezens geschapen zou worden, net zoals het menselijke ras
zelf opgekomen is door een mindere radicale, maar nog een aanzienlijke
verheffing en vergroting van bewustzijn en conversie van de instrumentatie
van het lichaam en haar inwonende en ontwikkelende mentale en spirituele
capaciteiten en vermogens uit een eerste dierlijke toestand. Maar zelfs zonder
enige zodanig volledige transformatie zou het waarheidsprincipe zover het
principe vervangen, dat we hier zien van een oorspronkelijke onwetendheid,
die naar kennis zoekt en die alleen een partiële kennis bereikt, dat het
menselijke denkvermogen een vermogen van licht zou kunnen worden, van
een kennis, die zichzelf vindt, niet de bewoner van een halfweg schemering of
een dienaar en helper van de onwetendheid, een verschaffer van vermengde
waarheid en fout. Het denkvermogen zou zelfs in de mens worden, wat hij is in
zijn fundamentele oorsprong, een onderdanige, beperkte en speciale actie van
het Supramentale, een voldoende lumineuze vergaarplaats van de waarheid,
en alle valsheid in zijn werken zouden tenminste kunnen ophouden.
Het zou onmiddellijk geobjectiveerd kunnen worden, dat dit de hele
evolutionaire orde en haar balans zou veranderen en een ongeneeslijke
opening achterlaten in haar volledigheid: er zou een onoverbrugbare afgrond
zijn tussen de mens en het dier en geen weg voor het evolutionaire streven
naar een reis erover in de progressie van het bewustzijn van dierlijkheid naar
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goddelijkheid; want er zou een of andere soort goddelijkheid verwikkeld zijn in
de gesuggereerde metamorfose. Het zou betwist kunnen worden, dat het ware
proces van evolutie de toevoeging is van een nieuw principe, graad of stadium
aan de alreeds bestaande orde en geen enkele verandering maken in enig
eerder gevestigd kenmerk. De mens kwam tot aanschijn, maar het dier bleef
het dier en maakte geen progressie naar de half-menselijkheid: alle kleine
modificaties van bewustzijn, capaciteiten of gewoonten in huisdieren, die
geproduceerd zijn door de associatie met de mens of door zijn training van hen,
zijn alleen kleine veranderingen van de dierlijke intelligentie. Nog minder
kunnen planten gaan naar het dierlijke bewustzijn of grove Materie in de
minste graad, zelfs onderbewust of half onderbewust, gewaar worden van
zichzelf of responsief of reactief. De fundamentele onderscheidingen blijven en
moeten onveranderd blijven in de kosmische orde. Maar deze objectie
vooronderstelt, dat de nieuwe mensheid van één niveau moet zijn; er kunnen
goed gradaties van bewustzijn erin zijn, die de afstand zou overbruggen
tussen haar minst ontwikkelde elementen en de hogere dieren, die, ofschoon
zij niet over kunnen gaan naar een semi-menselijke soort, nog zouden kunnen
voortgaan naar een hogere dierlijke intelligentie: want zekere experimenten
laten zien, dat deze niet helemaal niet progressief zijn. Deze gradaties zouden
het doel van de transitie nogal goed dienen als de minst ontwikkelde mensen
op de huidige schaal zonder een opening te laten, die zo wijd is, dat hij de
evolutionaire orde van het universum verstoort. Een aanzienlijke saltus kan,
zoals het is, geobserveerd worden, die de verschillende ordes scheidt, Materie
en de plant, de plant en de lagere dieren, een soort dieren en een andere,
zowel als die, die altijd bestaat en groot genoeg tussen het hoogste dier en de
mens. Er zou daarom geen ongeneeslijke bres zijn in de evolutionele orde,
geen zodanige afstand tussen het menselijke denkvermogen en het dierlijke
denkvermogen, tussen het nieuwe type menselijke wezen en het oude dierlijke
niveau, zoals er niet over een onoverbrugbare afgrond gesprongen zou
kunnen worden of geschapen zou kunnen worden voor de meest ontwikkelde
dierlijke ziel in zijn overgang naar het minst ontwikkelde type van de nieuwe
mensheid. Een sprong, een saltus, zou er zijn, zoals er nu is; maar het zou niet
zijn tussen de dierlijkheid en de goddelijkheid, van het dierlijke denkvermogen
naar het Supramentale: het zou zijn tussen een hoogst ontwikkeld dierlijk
denkvermogen, dat zich keert naar menselijke mogelijkheden --- want zonder
dat zou die overgang van dier naar mens niet verkregen kunnen worden --- en
een menselijk denkvermogen, dat ontwaakt voor de mogelijkheid, nog niet het
volledige resultaat, van zijn eigen hogere nog niet verkregen capaciteiten.
Een resultaat van de interventie van het Supramentale in de aardenatuur,
de neerdaling van het allerhoogste scheppende Waarheid-Vermogen, zou
heel goed een verandering in de wet van de evolutie, haar methode en haar
opstelling kunnen zijn: een groter element van het principe van evolutie door
kennis zou binnen kunnen komen in de krachten van het materiële universum.
Dit zou zichzelf kunnen uitbreiden van een eerste begin in de nieuwe
schepping en toenemende effecten produceren in de orde, die nu geheel een
evolutie is in de onwetendheid en inderdaad begint vanuit de volledige
onwetendheid van het Onbewuste en voortgaat naar wat zelfs beschouwd kan
worden in haar hoogste verwerving van kennis als een mindere onwetendheid,
omdat het meer een representatie is dan een direct en volledig bezit van
kennis. Wanneer de mens de vermogens en middelen begon te ontwikkelen
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van een hogere kennis in iets als volheid, wanneer het ontwikkelende dier de
deur opende van zijn geestesgesteldheid naar het begin van bewust denken
en zelfs een rudimentaire rede, --- is hij op zijn hoogst er zelfs nu niet zo
onherroepelijk ver vandaan, --- wanneer de plant zijn eerste onderbewuste
reacties zou ontwikkelen en een of andere primaire zenuwgevoeligheid
verkreeg, wanneer de Materie, die een blinde vorm is van de Geest, meer
levend zou kunnen worden met het verborgen vermogen erin en spontaner het
heimelijke besef van dingen aan zou bieden, de occulte werkelijkheden, die zij
bedekt, zoals bijvoorbeeld het verslag van het verleden, die zij altijd behoudt,
zelfs in haar domme onwetendheid of de werking van haar verwikkelde
krachten en onzichtbare bewegingen, die gesluierde vermogens openbaren in
de materiële natuur naar een subtielere gegeneraliseerde perceptie van de
nieuwe menselijke intelligentie, zou dit een immense verandering betekenen,
die grotere veranderingen belooft in de toekomst, maar dit zou alleen een
verheffing betekenen en geen verstoring van de universele orde. Evolutie zou
zichzelf ontwikkelen, maar zij zou niet verstoord worden of mislukken.
Het is moeilijk voor ons om in theorie de transformatie van de menselijke
geestesgesteldheid, die ik gesuggereerd heb als een verandering, die
natuurlijk plaats zou vinden onder de leiding van het supramentale
waarheidsbewustzijn, te bevatten of toe te staan als praktische mogelijkheid,
omdat onze noties over het denkvermogen geworteld zijn in een ervaring van
menselijke geestesgesteldheid in een wereld, die begint van onbewustheid en
voortgaat door een eerste bijna volledige onwetendheid en een langzaam
verminderende onwetendheid naar een hoge graad, maar altijd onvolledig
gebied en onvolmaakte methode van alleen partieel toegeruste kennis, die niet
volledig de behoeften dient van een bewustzijn, dat altijd naar haar eigen nog
onmeetbare verre absolute vooruit duwt. De zichtbare imperfecties en
beperkingen van het denkvermogen in de huidige staat van zijn evolutie hier
nemen we als deel juist van zijn natuur; maar in feite zijn de grenzen,
waarbinnen hij nog vastgepind is alleen tijdelijke beperkingen en maatregelen
van zijn nog onvolledige evolutionaire vooruitgang; zijn defecten van
methoden en middelen zijn fouten van zijn onvolwassenheid en niet geschikt
voor de constitutie van zijn wezen; zijn resultaat is, ofschoon buitengewoon
onder de hinderende condities van het mentale wezen, neergedrukt door zijn
instrumentatie in het aardse lichaam, ver beneden en niet voorbij, wat voor
hem mogelijk zal zijn in zijn verlichte toekomst. Want het denkvermogen is niet
juist in zijn natuur een uitvinder van fouten, een vader van leugens,
neergebonden aan een capaciteit van valsheid, getrouwd met zijn eigen fouten
en de leider van een struikelend leven, zoals het nu in een te grote mate is als
gevolg van onze menselijke tekortkomingen: hij is in zijn oorsprong een
principe van licht, een instrument, dat naar voren gebracht is vanuit het
Supramentale en, ofschoon aan het werk gezet binnen beperkingen en zelfs
gezet om beperkingen te creëren, zijn de beperkingen nog lumineuze grenzen
voor een speciale werking, vrijwillige en doelbewuste bindingen, een dienst
van het eindige, dat zich altijd uitbreidt onder het oog van het oneindige. Dit
karakter van het Denkvermogen zal zich openbaren onder de aanraking van
het Supramentale en de menselijke geestesgesteldheid een adjunct en een
mindere instrumentatie maken van de supramentale kennis. Het zal zelfs
mogelijk zijn voor het denkvermogen, dat niet langer beperkt is door het
intellect, om capabel te worden voor een soort mentale gnosis, een lumineuze
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reproductie van de Waarheid in een verminderde werking, die het vermogen
van het Licht niet alleen uitbreidt naar zijn eigen, maar naar lagere niveaus van
bewustzijn in hun klim naar zelf-transcendentie. Bovenmentale, Intuïtie,
Verlicht Denkvermogen en wat ik het Hogere Mentale genoemd heb, deze en
andere niveaus van een vergeestelijkte en bevrijde geestesgesteldheid zullen
in staat zijn om in het verheven menselijke denkvermogen en zijn gezuiverde
en geëxalteerde gevoelens en kracht van leven en actie iets te reflecteren van
hun vermogens en de opstijging voor te bereiden van de ziel naar hun eigen
plateaus en pieken van een opstijgend bestaan. Dit is essentieel de
verandering, die beschouwd kan worden als een resultaat van de nieuwe
evolutionaire orde en het zou een aanzienlijke uitbreiding betekenen van het
evolutionaire gebied zelf en zal de vraag beantwoorden als op het resultaat op
de mensheid van de komst van het Supramentale in de aardenatuur.
Wanneer het denkvermogen in zijn oorsprong van het Supramentale zelf
een vermogen is van het Supramentale, een principe van Licht en een
vermogen van Licht of een kracht van Kennis, die gespecialiseerd is in zijn
actie voor een onderworpen doel, neemt hij toch een verschillend aspect aan,
wanneer hij in de uitwerking van dit doel zichzelf steeds meer scheidt van het
supramentale licht, van het onmiddellijke vermogen en ondersteunende
verlichting van het supramentale principe. Wanneer hij steeds meer vertrekt in
deze richting van zijn eigen hoogste waarheid, wordt hij een schepper of ouder
van onwetendheid en is of lijkt het hoogste vermogen te zijn in een wereld van
onwetendheid; hij wordt zelf onderwerp van de onwetendheid en lijkt alleen
een partiële en onvolmaakte kennis te bereiken. De reden van deze teruggang
is, dat hij in principe gebruikt wordt door het Supramentale voor het werk van
differentiatie, dat noodzakelijk is als er een schepping en een universum moet
zijn. In het Supramentale zelf, in al zijn schepping, is er dit differentiërende
vermogen, de manifestatie van de Ene in het Vele en het Vele in de Ene; maar
de Ene wordt nooit vergeten of verloren in zijn veelvuldigheid, die altijd afhangt
bewust van en nooit prioriteit neemt over de eeuwige eenheid. In het
denkvermogen, aan de andere kant, neemt de differentiatie, de veelvuldigheid,
prioriteit en het bewuste besef van de universele eenheid is verloren en de
gescheiden eenheid lijkt voor zichzelf te bestaan en door zichzelf als een
voldoende zelfbewuste integer of in onbezielde objecten als de onbewuste
integer. Er moet echter opgemerkt worden, dat een wereld of vlak van het
denkvermogen geen heerschappij hoeft te zijn van onwetendheid, waar
valsheid, fout of onwetendheid een plaats moet hebben; het zou alleen een
vrijwillige zelfbeperking van kennis kunnen zijn. Het zou een wereld kunnen
zijn, waar alle mogelijkheden, die in staat zijn om bepaald te worden door het
denkvermogen, zichzelf zouden kunnen manifesteren in de opvolgingen van
Tijd en een ware vorm vinden en veld van hun actie, het expressieve beeld
van henzelf, hun capaciteit van zelfontwikkeling, een soort zelfrealisatie,
zelf-ontdekking. Dit is werkelijk, wat we ontmoeten, wanneer we in psychische
ervaring de lijn volgen van neerdaling, waardoor de involutie plaatsvindt, die
eindigt in Materie en de schepping van het materiële universum. Wat we hier
zien, zijn niet de niveaus of werelden van de nederdaling, waarin het
denkvermogen en leven iets kunnen houden van hun waarheid en iets van het
licht van de geest, iets van hun ware en werkelijke wezen; hier zien we een
oorspronkelijke onbewustheid en een strijd van leven en denkvermogen en
geest om te ontwikkelen uit de materiële onbewustheid en in een resulterende
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onwetendheid om zichzelf te vinden en te groeien naar hun volle capaciteit en
hoogste bestaan. Wanneer het denkvermogen slaagt in die inspanning, is er
geen reden, waarom hij niet zijn ware karakter zou herkrijgen en eens te meer
een principe en vermogen zijn van Licht en zelfs op zijn eigen manier een
hulpmiddel in de werkingen van een ware en volledige kennis. Op zijn hoogst
kan hij uit zijn beperkingen stappen in de supramentale waarheid en deel
worden en functie van de supramentale kennis of tenminste dienen voor een
minder werk van differentiatie in de consensus van die kennis: in de lagere
graad onder het Supramentale zou het een mentale gnosis kunnen zijn, een
spirituele of vergeestelijkte perceptie, gevoel, activiteit, besef, die het werk
zouden kunnen doen van kennis en niet van onwetendheid. Zelfs op een nog
lager niveau zou het een toenemende lumineuze passage kunnen zijn, die
leidt van licht naar licht, van waarheid naar waarheid, en niet langer een
cirkelen in de mazen van half-waarheid en half-onwetendheid. Dit zou niet
mogelijk zijn in een wereld, waar het niet getransformeerde denkvermogen of
menselijke denkvermogen, dat belast is met zijn hinderende belemmeringen,
zoals het nu is, nog de leider zal zijn van de hoogste prestaties van de evolutie,
maar met het Supramentale als leidend en dominant vermogen zou dit goed
kunnen gebeuren, en zou zelfs beschouwd kunnen worden als een resultaat
en een haast onvermijdelijk resultaat van zijn nederdaling in de menselijke
wereld en zijn aanraking op het denkvermogen van de mensheid.
Hoe ver dit zou gaan, of het geheel van de mensheid aangeraakt zou
worden of alleen een deel ervan klaar zou zijn voor de verandering, zou
afhangen van wat bedoeld was of mogelijk in de voortgezette orde van het
universum. Wanneer het oude evolutionaire principe en orde behouden
moeten blijven, dan zou alleen een sectie van het ras voorwaarts gaan, de rest
zou de oude menselijke positie, niveau en functie houden in de opstijgende
orde. Maar zelfs zo moet er een doorgang zijn of een brug tussen de twee
niveaus of ordes van zijn, waarmee de evolutie haar transitie zou maken van
de ene naar de andere; het denkvermogen zou daar in staat zijn tot contact
met en modificatie door de supramentale waarheid en zo het middel zijn van
de opwaartse voortgang van de ziel: er moet een status zijn van het
denkvermogen, die in staat is om te ontvangen en groeien in het Licht naar het
Supramentale, ofschoon het niet bereiken: daardoor zou, zoals het zelfs nu
gebeurt in een lagere graad door een duisterder medium, de luister van een
grotere waarheid haar stralen naar beneden sturen voor de bevrijding en
verheffing van de ziel in de onwetendheid. Het Supramentale is hier gesluierd
achter een gordijn, en ofschoon hij niet georganiseerd is voor zijn eigen
karakteristieke actie, is hij de ware oorzaak van alle schepping hier, het
vermogen voor de groei van de waarheid en kennis en de opstijging van de
ziel naar de verborgen Werkelijkheid. Maar in een wereld, waarin het
Supramentale tot aanschijn gekomen is, kan hij nauwelijks een gescheiden
factor zijn, die geïsoleerd is van de rest, hij zou onvermijdelijk niet alleen de
supermens scheppen, maar de mens veranderen en verheffen. Een totale
verandering van het mentale principe, zoals gesuggereerd is, kan uitgesloten
worden als onmogelijk.
Het denkvermogen, zoals we het kennen, heeft een vermogen van
bewustzijn, dat nogal onderscheiden is van het Supramentale, niet langer een
vermogen, dat ervan overgegaan is, ermee verbonden is en ervan afhankelijk,
maar praktisch gescheiden van zijn lumineuze oorsprong, wordt gemarkeerd
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door verscheidene karakteristieken, die we opvatten als juist de tekenen van
zijn natuur: maar sommige van deze behoren ook bij het Supramentale en het
verschil is in de manier en het gebied van hun actie, niet in hun substantie of in
hun principe. Het verschil is, dat het denkvermogen geen vermogen is van
gehele kennis en alleen, wanneer hij voorbij zichzelf begint te gaan, een
vermogen van directe kennis: hij ontvangt stralen van de waarheid, maar leeft
niet in de zon: hij ziet alsof door glazen en zijn kennis wordt gekleurd door zijn
instrumenten, hij kan niet zien met het blote oog of recht in de zon kijken. Het
is niet mogelijk voor het denkvermogen om zijn plaats in te nemen in het
solaire centrum of waar dan ook in het stralende lichaam of zelfs in de
schijnende omtrek van de bol van perfecte waarheid en zijn privilege van
onfeilbare of absolute kennis verkrijgen of erin delen. Het zou alleen zo zijn,
als hij zich al dichtbij het licht van het Supramentale had getrokken, dat hij
ergens dichtbij deze zon zou kunnen leven in de volledige pracht van zijn
stralen, in iets van de volle en directe gloed van de Waarheid en het
menselijke denkvermogen is zelfs op zijn hoogste ver van dat, hij kan op zijn
hoogst leven in een beperkte cirkel, in een of ander nauw begin van een zuiver
inzicht, een directe visie en het zou lang voor hem duren, zelfs terwijl hij
zichzelf voorbijgaat, om een nagebootste en fragmentarische reflectie te
bereiken van een droom van de beperkte alwetendheid en almacht, die het
privilege is van een gedelegeerde goddelijkheid, van de god, van een demiurg.
Het is een vermogen voor schepping, maar ofwel tentatief en onzeker en
slagend door een goede kans of de dienst van de omstandigheid of anders,
wanneer verzekerd door een of andere kracht van praktische bekwaamheid of
genius, die onderworpen is aan tekortkoming of opgesloten binnen
onoverkomelijke limieten. Zijn hoogste kennis is vaak abstract, tekortschietend
in een concrete greep; hij moet hulpmiddelen gebruiken en onzekere middelen
van aankomst, rekenen op redeneren, argumentatie en debat,
gevolgtrekkingen, voorvoelen, ingestelde methoden van inductieve en
deductieve logica, die alleen slagen, wanneer er correcte en volledige data
aan gegeven worden en dan zelfs geneigd zijn om met dezelfde data
verschillende resultaten te bereiken en variërende consequenties; hij moet
middelen gebruiken en resultaten accepteren van een methode, die zelfs
gevaarlijk is, wanneer een claim tot zekerheid gemaakt wordt en waartoe geen
behoefte zou zijn, als het een directe en supra-intellectuele kennis had. Het is
niet noodzakelijk om de beschrijving verder te dwingen; dit alles is juist de
natuur van onze wereldlijke onwetendheid en haar schaduw hangt zelfs over
het denken en de visie van de wijze en de ziener en er kan alleen aan
ontkomen worden, als het principe van een waarheidsbewuste supramentale
kennis neerdaalt en het bestuur overneemt van de aardenatuur.
Er moet echter opgemerkt worden, dat zelfs op de bodem van de
involutionaire nederdaling, in de blinde eclips van bewustzijn in de Materie,
juist in het gebied van de werking van het Onbewuste er tekenen zijn van het
werk van een onfeilbare kracht, de drive van een heimelijk bewustzijn en haar
ingevingen, alsof het Onbewuste zelf heimelijk geïnformeerd werd of
gedwongen door een Vermogen met een directe en absolute kennis; zijn
handelingen van schepping zijn oneindig zekerder dan de werkingen van ons
menselijke bewustzijn op haar best of de normale werkingen van het
Levensvermogen. Materie, of eerder de Energie in de Materie lijkt een meer
zekere kennis te hebben, een meer onfeilbare werking van zichzelf en zijn
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mechanisme kan, wanneer in werking gesteld, voor het grootste deel
vertrouwd worden om zijn werk accuraat en goed te doen. Het is zo, dat de
mens in staat is, wanneer hij grip krijgt op een materiële energie, het te
mechaniseren voor zijn eigen doeleindes en het te vertrouwen onder
passende condities om voor hem zijn werk te doen. Het zelfscheppende
levensvermogen, dat verbazingwekkend overvloedig is in zijn ontdekking en
fantasie, lijkt vooralsnog in meer staat tot tekortkoming, afwijking en mislukking;
het is alsof zijn grotere bewustzijn in zich een grotere capaciteit tot fouten
draagt. Toch is het gewoonlijk zeker genoeg in zijn werkingen: maar terwijl het
bewustzijn toeneemt in de vormen en werkingen van het leven, en het meest,
wanneer het denkvermogen binnenkomt, nemen ook verstoringen toe, alsof de
de toename van bewustzijn niet alleen rijkere mogelijkheden met zich
meebracht, maar meer mogelijkheden van struikelen, fouten, tekortkoming en
mislukking. In het denkvermogen, in de mens, lijken we de hoogte te bereiken
van deze antinomie, het grootste, hoogste, wijdste bereik en prestaties van het
bewustzijn, de grootste hoeveelheid van onzekerheid, defect, mislukking en
fout. Dit, kunnen we vermoeden, zou kunnen zijn, omdat in de onbewuste
Natuur er een waarheid van energie aan het werk is, die onfeilbaar zijn eigen
wet volgt, een energie, die geblinddoekt kan wandelen zonder te struikelen,
omdat de automatische wet van de waarheid er in zeker werkt zonder
zwenking of fout, wanneer er geen uitwendige interventie is of tussenkomst.
Maar in alle normaal automatische processen van het bestaan is er deze wet:
zelfs het lichaam heeft een niet uitgedrukte kennis van zichzelf, een juist
instinct in haar werking binnen zekere beperkingen en dit kan, wanneer zij niet
gestoord wordt door de verlangens van het leven en de fouten van het
denkvermogen, werken met een zekere accuraatheid en zekerheid. Maar
alleen het Supramentale heeft het waarheidsbewustzijn volledig en, wanneer
dit naar beneden komt en tussenbeide komt, kunnen het denkvermogen, het
leven en het lichaam ook het volle vermogen verkrijgen van de waarheid in
hen en hun volledige mogelijkheid van perfectie. Dit zou ongetwijfeld niet
onmiddellijk plaatsvinden, maar een evolutionaire progressie er naar toe zou
kunnen beginnen en groeien met een toenemende snelheid naar haar volheid.
Alle mensen zouden die volheid niet kunnen bereiken tot een latere tijd, maar
het menselijke denkvermogen zou vooralsnog volmaakt kunnen komen staan
in het Licht en een nieuwe mensheid haar plaats innemen als deel van de
nieuwe orde.
Dit is de mogelijkheid, die we moeten onderzoeken. Wanneer het
bestemd is om zichzelf te vervullen, wanneer de mens niet gedoemd is om
altijd een vazal te blijven van de Onwetendheid, dan zijn de belemmeringen
van het menselijke denkvermogen, waar we bij gebleven zijn, niet zodanig, dat
zij onherstelbaar in bezit moeten blijven en voor altijd bindend. Hij zou hogere
middelen kunnen ontwikkelen en instrumenten, over de laatste grenzen gaan
van de Onwetendheid naar een hogere kennis, te sterk groeien om
teruggehouden te worden door de dierlijke natuur. Er zou een bevrijd
denkvermogen zijn, dat ontsnapt uit de onwetendheid naar licht, gewaar van
zijn verwantschap met het Supramentale, een natuurlijke vertegenwoordiger
van het Supramentale en in staat om de supramentale invloed naar beneden
te brengen in de lagere bereiken van het wezen, een schepper in het licht, een
ontdekker in de diepten, een verlichter in de duisternis, die misschien helpt om
zelfs door te dringen in het Onbewuste met de stralen van een heimelijke
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Superbewustheid. Er zou een nieuw mentaal wezen zijn, dat niet alleen
capabel is om verlicht te staan in de straling van het Supramentale, maar in
staat om bewust er naar toe te klimmen en er in, het leven en lichaam te
trainen om iets van het supramentale licht, vermogen en zaligheid te
reflecteren en behouden, te streven om te heimelijke goddelijkheid te bevrijden
in zelf-vinden en zelf-vervulling en zelf-houding, te streven naar de opstijging
naar het goddelijke bewustzijn, in staat om de nederdaling te ontvangen en te
dragen van het goddelijke licht en vermogen, zichzelf geschikt te maken om
een vat te zijn van het goddelijke Leven.
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Het Supramentale in de Evolutie
EEN NIEUWE mensheid zou dan een ras zijn van

mentale wezens op de aarde en in het aardse lichaam, maar bevrijd van haar
huidige condities in de heerschappij van de kosmische Onwetendheid, in
zoverre als in het bezit van een vervolmaakt denkvermogen, een
denkvermogen van licht, dat zelfs een onderdanige actie zou kunnen zijn van
het supramentale of Waarheidsbewustzijn en in ieder geval in staat tot de
volledige mogelijkheden van het denkvermogen, dat handelt als de ontvanger
van die waarheid en tenminste een secundaire actie ervan in het denken en
leven. Het zou zelfs een deel kunnen zijn van wat beschreven zou kunnen
worden als een goddelijk leven op aarde en tenminste het begin van een
evolutie in de Kennis en niet langer volledig of overheersend in de
Onwetendheid. Hoe ver dit zou gaan, of zij uiteindelijk het geheel van de
mensheid zou omarmen of alleen een geavanceerd gedeelte ervan, zou
afhangen van de intentie in de evolutie zelf, van de intentie in welke kosmische
of transcendente Wil ook, die de beweging aan het begeleiden is van het
universum. We hebben niet alleen de nederdaling verondersteld van het
supramentale op aarde, maar zijn belichaming in een supramentaal ras met al
haar consequenties en een nieuwe totale actie, waarin de nieuwe mensheid
haar volledige ontwikkeling zou vinden en haar verzekerde plaats in de nieuwe
orde.
Maar het is duidelijk, dat dit alles alleen kon komen als een resultaat van
de evolutie, die al plaatsvindt op aarde, die zich ver uitbreidt voorbij haar
huidige grenzen en overgaat in een radicale nieuwe beweging, die bestuurd
wordt door een nieuw principe, waarin het denkvermogen en de mens
onderworpen elementen zouden zijn en het denkvermogen niet langer het
uiterste resultaat of de mens het hoofd of de leider. De evolutie, die we heden
om ons zien, is niet van die soort en er kan gezegd worden, dat zij enkele
tekenen vertoont van een zodanige mogelijkheid, zo weinig, dat de rede, op dit
moment onze enige zekere gids, geen recht heeft om het te durven geloven.
Aarde, de aarde, die we zien, met haar leven diep ondergedompeld in en
gebaseerd op het onbewuste en de onwetendheid, is niet gebouwd voor een
zodanige ontwikkeling of in staat om een zodanige komst te behouden; haar
materialiteit en beperkingen veroordelen haar om permanent het gebied te zijn
van een ver inferieure orde. Er kan ook gezegd worden, dat voor een zodanige
orde er ergens een plaats moet zijn en zelfs als het supramentale geen
hoofdzakelijk ongeoorloofde speculatie is en een concrete werkelijkheid is, is
er geen behoefte en geen plaats om zichzelf hier te belichamen. Het
denkvermogen moet, terwijl hij het volle mogelijke spel markeert van de kennis
aan de onwetendheid, zijn gebied ergens hebben en de aarde houden als zijn
natuurlijke gebied, zou het beste de economie dienen van de kosmische
Natuur. Een materialistische filosofie zou geen mogelijkheid toelaten van een
goddelijk leven in de Materie; maar zelfs een filosofie, die een ziel of geest of
een spiritueel eindpunt van de evolutionaire beweging hier toelaat, zou erg
goed de capaciteit van de aarde kunnen ontkennen voor een goddelijk leven:
een goddelijk bestaan kon alleen verkregen worden door een vertrek van de
aarde en uit het lichaam. Zelfs als het kosmische bestaan geen illusie of Maya
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is, is een goddelijk of volledig spiritueel leven waarschijnlijk alleen mogelijk in
een andere minder materiële wereld of alleen in de zuivere geest. In ieder
geval lijken de kansen voor de normale menselijke rede zwaar tegen enige
vroege materialisatie op aarde van iets goddelijks.
Wanneer er weer teveel nadruk gelegd wordt op het huidige of
klaarblijkelijke karakter van de evolutie hier, zoals zij aan ons gepresenteerd
wordt door de fysieke wetenschap, zou er op aangedrongen kunnen worden,
dat er geen rechtvaardiging is om enige verschijning te verwachten van een
principe, dat hoger is dan het menselijke denkvermogen of enig zodanig iets
als supermenselijke wezens in een wereld van Materie. Bewustzijn is zelf
afhankelijk van Materie en materiële vertegenwoordigers voor haar geboorte
en haar werkingen en een onfeilbaar Waarheidsbewustzijn, zoals we
veronderstellen, dat het supramentale is, zou een contradictie zijn van deze
condities en weggestuurd moeten worden als een hersenschim.
Fundamenteel beschouwt de fysieke wetenschap evolutie als een ontwikkeling
van vormen en vitale activiteiten; de ontwikkeling van een groter en meer
capabel bewustzijn is een ondergeschikt resultaat van de ontwikkeling van
leven en vorm en geen hoofd of essentiële karakteristiek of omstandigheid en
zij kan niet voorbij beperkingen gaan, die bepaald worden door de materiële
oorsprong van het denkvermogen en leven. Het denkvermogen heeft zichzelf
in staat laten zien tot veel buitengewone prestaties, maar onafhankelijkheid
van het materiële orgaan of van fysieke condities of een bekwaamheid voor
ieder zodanig iets als een vermogen van directe en absolute kennis, die niet
verkregen wordt door materiële middelen, zouden voorbij de condities liggen,
die opgelegd worden door de Natuur. Bij een zeker punt kan de evolutie van
het bewustzijn daarom niet verder gaan. Zelfs als een definitief en
onafhankelijk iets, dat we de ziel noemen, bestaat, is het beperkt door zijn
natuurlijke condities hier, waar de Materie de basis is, het fysieke Leven de
conditie, het denkvermogen het hoogst mogelijke instrument; er is geen
mogelijkheid van een actie van het bewustzijn, apart van het lichaam of dat
deze fysieke, vitale of Mentale Natuur voorbijgaat. Dit fixeert de beperkingen
van onze evolutie hier.
Er kan ook gesuggereerd worden, dat totdat iets, dat duidelijk herkenbaar
is, zoals het supramentale, zichzelf manifesteert met enige bepaaldheid en
volheid of totdat hij neerdaalt en bezit neemt van ons aarde-bewustzijn,
kunnen wij niet zeker zijn, dat hij bestaat; tot dan behoudt het denkvermogen
de plaats als een algemene arbiter of gebied van referentie voor alle kennis en
het denkvermogen is niet capabel tot enige zekere of absolute kennis; hij moet
alles betwijfelen, alles testen, en toch alles verkrijgen, maar kan niet zeker zijn
in zijn kennis of zijn prestatie. Dat vestigt incidenteel de noodzaak van een
zodanig principe als het supramentale of Waarheidsbewustzijn in enig
begrijpelijk universum, want zonder dat is er geen zaak, geen doel voor ofwel
leven of kennis. Het bewustzijn kan niet haar eigen volledige betekenis krijgen,
haar eigen allerhoogste resultaat er zonder; het zal eindigen in een
inconsequentie of een fiasco. Gewaar te worden van haar eigen waarheid en
alle waarheid is juist het doel van haar bestaan en zij kan dat niet doen, zolang
als zij moet neigen naar waarheid, naar kennis in onwetendheid en door de
onwetendheid: zij moet een vermogen ontwikkelen of bereiken van zichzelf,
wiens natuur juist is om te kennen, te zien, te bezitten in haar eigen vermogen.
Dit noemen we het supramentale en als het eenmaal toegelaten wordt, wordt
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de hele rest begrijpelijk. Maar tot dan zijn we in twijfel en men kan betwisten,
dat zelfs als het supramentale wordt toegelaten als een werkelijkheid, er geen
zekerheid kan zijn van zijn komst en heerschappij: tot dan zou alle inspanning
ernaar in mislukking kunnen eindigen. Het is niet genoeg, dat het
supramentale er echt boven ons is, zijn nederdaling een mogelijkheid of een
toekomstige intentie in de Natuur. Wij hebben geen zekerheid van de
werkelijkheid van deze neerdaling totdat het een geobjectiveerd feit wordt in
ons aardse wezen. Licht heeft vaak geprobeerd om neer te dalen op aarde,
maar het Licht blijft onvervuld en onvolledig; de mens kan het Licht weigeren,
de wereld is nog vol duisternis en de komst lijkt weinig meer te zijn dan een
kans; deze twijfel is tot op zekere hoogte gerechtvaardigd door de actualiteiten
van het verleden en de nog bestaande mogelijkheden van de toekomst. Zijn
vermogen om te staan zou alleen verdwijnen, wanneer het supramentale
wordt toegestaan als een consequent deel van de orde van het universum.
Wanneer de evolutie neigt van Materie naar het Supramentale, moet zij ook
neigen om het Supramentale naar beneden te brengen in de Materie en zijn de
consequenties onvermijdelijk.
De hele moeilijkheid van deze onzekerheid komt op uit het feit, dat we niet
rechtstreeks naar de hele waarheid kijken van de wereld, zoals zij is en er de
juiste conclusie uit trekken, wat de wereld zou moeten zijn en niet kan falen te
zijn. Deze wereld is, zonder twijfel, ogenschijnlijk gebaseerd op Materie, maar
haar hoogtepunt is Geest en de opstijging naar de Geest moet het doel zijn en
de rechtvaardiging van haar bestaan en de aanwijzing naar haar betekenis en
doeleinde. Maar de natuurlijke conclusie, die getrokken moet worden uit de
suprematie en het hoge bestaan van de Geest, wordt overschaduwd door een
vals en onvolmaakt idee van spiritualiteit, dat geconstrueerd wordt door het
intellect in zijn onwetendheid en zelfs door zijn te gehaaste en eenzijdige
greep naar kennis. Over de Geest is niet geleerd als iets, dat alles
doordringend is en de heimelijke essentie van ons wezen, maar als iets, dat
alleen naar beneden kijkt op ons van de hoogten en dat ons alleen naar de
hoogten trekt en weg van de rest van het bestaan. Dus krijgen we het idee van
ons kosmische en individuele wezen als een grote illusie, en ervan weggaan
en vernietiging in ons bewustzijn van zowel individu als de kosmos als de
enige hoop, de enige bevrijding. Of we bouwen het idee op van de aarde als
een wereld van onwetendheid, lijden en onderzoek en onze enige toekomst
een ontsnapping naar hemelen verderop; er is geen goddelijk vooruitzicht voor
ons hier, geen vervulling mogelijk zelfs met de opperste evolutie op aarde in
het lichaam, geen victorieuze transformatie, geen allerhoogst object, dat
uitgewerkt moet worden in het aardse bestaan. Maar als het supramentale
bestaat, wanneer hij neerdaalt, wanneer hij het heersende principe wordt,
wordt alles, dat onmogelijk lijkt voor het denkvermogen, niet alleen mogelijk,
maar onvermijdelijk. Wanneer we dichtbij kijken, zullen we zien, dat er een
inspanning is van het denkvermogen en leven op hun hoogten naar hun eigen
perfectie, naar een of andere goddelijke vervulling, naar hun eigen absolute.
Dat en niet alleen iets er voorbij of ergens anders is het ware teken, de
betekenis van deze constante evolutie en het werk van voortdurende geboorte
en wedergeboorte en de spiraalvormige opstijging van de Natuur. Maar alleen
door de nederdaling van het supramentale en de vervulling van het
denkvermogen en leven door hun zelf-overstijging kan deze heimelijke intentie
in dingen, deze verborgen betekenis van de Geest en de Natuur hogelijk open
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worden en in haar totaliteit realiseerbaar. Dit is het evolutionaire aspect en
betekenis van het supramentale, maar in waarheid is hij een eeuwig principe,
dat zelfs heimelijk bestaat in het materiële universum, de heimelijke
ondersteuner van alle schepping, dat maakt de verschijning van het bewustzijn
mogelijk en zeker in een klaarblijkelijk onbewuste wereld en dwingt tot een
klim in de Natuur naar een allerhoogste spirituele Werkelijkheid. Het is in feite
een reeds en altijd bestaand niveau van het wezen, het knooppunt van Geest
en Materie, dat zijn waarheid en werkelijkheid inhoudt en de hele betekenis en
doel van het universum zeker maakt.
Wanneer we onze huidige ideeën van evolutie, alle veranderingen, buiten
beschouwing laten, --- wanneer we ons bewustzijn en niet leven en vorm
beschouwen als het fundamentele en essentiële evolutionaire principe, en zijn
verschijning en volle ontwikkeling van zijn mogelijkheden als het object van de
evolutionaire aandrang. De onbewustheid van de Materie kan geen
onoverkomelijk obstakel zijn; want in deze onbewustheid kan een verwikkeld
bewustzijn gedetecteerd worden, dat moet ontwikkelen; leven en
denkvermogen zijn stappen en instrumenten van die evolutie; de doelbewuste
drive en werkingen van de onbewuste materiële Energie zijn precies zo als we
kunnen toekennen aan de aanwezigheid van een verwikkeld automatisch
bewustzijn, dat niet denken gebruikt zoals het denkvermogen, maar begeleidt
door iets als een inherent materieel instinct, dat praktisch onfeilbaar is in al zijn
stappen, nog niet cognitief, maar miraculeus creatief. Het volledig en inherent
verlichte Waarheidsbewustzijn, dat we toekennen aan het Supramentale, zou
dezelfde werkelijkheid zijn, die verschijnt op een hoogste stadium van de
evolutie, uiteindelijk ontwikkeld en niet langer helemaal verwikkeld, zoals in de
Materie of gedeeltelijk en onvolmaakt ontwikkeld en daarom capabel tot
imperfectie en fouten, zoals in het leven en denkvermogen, maar nu in het
bezit van zijn eigen natuurlijke volheid en perfectie, lumineus automatisch,
onfeilbaar. Alle tegenwerpingen tegen een volledige evolutionaire mogelijkheid
vallen dan weg; het zou aan de andere kant de onvermijdbare consequentie
zijn, die niet alleen bevat is in de Natuur als een geheel, maar zelfs in de
materiële Natuur.
In deze visie van dingen zal het universum zich openbaren in haar eenheid
en totaliteit als een manifestatie van een enkel Wezen, de Natuur als haar
vermogen van manifestatie, evolutie als haar proces van graduele
zelf-openbaring hier in de Materie. We zouden de goddelijke series zien van
de werelden als een ladder van opstijging van de Materie naar de allerhoogste
Geest; daar zou zich de mogelijkheid openbaren, het vooruitzicht van een
allerhoogste manifestatie door de bewuste en niet langer een gesluierde en
enigmatische neerdaling van de Geest en zijn vermogens in hun volheid, zelfs
in de laagste wereld van Materie. Het raadsel van het universum hoeft niet
langer een raadsel te zijn; het dubieuze mysterie van dingen zou zijn enigma
afzetten, haar constante dubbelzinnigheid, de verwarde geschriften zouden
leesbaar en begrijpbaar worden. In deze openbaring zou het supramentale zijn
natuurlijke plaats innemen en niet langer een kwestie zijn van twijfel en
bevraging aan een intelligentie, die verbijsterd is door de complexiteit van de
wereld; hij zou verschijnen als de onvermijdelijke consequentie van de natuur
van het denkvermogen, leven en Materie, de vervulling van hun betekenis, hun
inherente principe en tendensen, de noodzakelijke perfectie van hun
onvolmaaktheid, het hoogtepunt, waar allen naartoe klimmen, de voltrekking
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van het goddelijke bestaan, bewustzijn en zaligheid, waar hij naar toe leidt, het
laatste resultaat van de geboorte van dingen en allerhoogste doel van deze
progressieve manifestatie, die we hier in het leven zien.
De volledige verschijning van het supramentale zou volbracht kunnen
worden door een soevereine manifestatie, een neerdaling in het
aarde-bewustzijn en een snelle assumptie van zijn vermogens en ontsluiting
van zijn vormen en de schepping van een supramentaal ras en een
supramentaal leven: dit moet inderdaad het volle resultaat zijn van zijn actie in
de Natuur. Maar dit is niet de gewoonte geweest van de evolutionaire Natuur
in het verleden op aarde en het kan goed zijn dat deze supramentale evolutie
ook haar eigen perioden zal fixeren, ofschoon het helemaal geen
overeenkomstige ontwikkeling kan zijn als die, waarvan de aarde tot hiertoe
getuige is geweest. Maar als het eenmaal begonnen is, moet alles
onvermijdelijk en volmaakt manifest zijn en alle delen van de Natuur moeten
neigen naar een grootst mogelijke lichtheid en perfectie. Deze zekerheid
autoriseert ons om te geloven, dat het denkvermogen en de mensheid ook
zullen neigen naar de realisatie, die ver voorbij onze huidige dromen van
perfectie liggen. Een denkvermogen van licht zal de huidige verwarring en
moeilijkheid van deze aardse onwetendheid vervangen; het is waarschijnlijk,
dat zelfs die delen van de mensheid, die het niet kunnen bereiken, toch
gewaar zullen zijn van haar mogelijkheid en er bewust naar neigen; niet alleen
zo, maar het leven van de mensheid zal verlicht, verheven, bestuurd,
geharmoniseerd worden door dit lumineuze principe en zelfs het lichaam wordt
iets, dat veel minder krachtig, obscuur en dierlijk is in haar neigingen en in
plaats daarvan capabel tot een nieuwe en geharmoniseerde perfectie. Naar
deze mogelijkheid moeten we kijken en dat zou een nieuwe mensheid
betekenen, die verheven is in het Licht, die capabel is tot een vergeestelijkt
wezen en actie, open tot bestuur van een of ander licht van het
Waarheidsbewustzijn, capabel zelfs op het mentale niveau en in zijn eigen
orde tot iets, dat het begin genoemd zou kunnen worden van een vergoddelijkt
leven.
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Denkvermogen van Licht
EEN NIEUWE

mensheid betekent voor ons de
verschijning, de ontwikkeling van een type of ras van mentale wezens, wiens
principe van geestesgesteldheid niet langer een denkvermogen in de
Onwetendheid zou zijn, dat zoekt naar kennis, maar zelfs in zijn kennis
gebonden is aan de Onwetendheid, een zoeker naar Licht, maar niet zijn
natuurlijke eigenaar, open voor het Licht, maar geen inwoner van het Licht,
nog geen vervolmaakt instrument, waarheidsbewust en bevrijd uit de
Onwetendheid. In plaats daarvan zou hij al in het bezit zijn van wat een
denkvermogen van Licht genoemd zou kunnen worden, een denkvermogen,
dat in staat is om in de waarheid te leven, capabel om waarheidsbewust te zijn
en in zijn leven een directe in plaats van een indirecte kennis te manifesteren.
Zijn geestesgesteldheid zou een instrument zijn van het Licht en niet langer
van de Onwetendheid Op zijn hoogste zou hij capabel zijn om in het
supramentale te gaan en van het nieuwe ras zouden het ras gerekruteerd
worden van supramentale wezens, die zouden verschijnen als de leiders van
de evolutie in de aardenatuur. Zelfs de hoogste manifestaties van een
denkvermogen van Licht zou een werking zijn van het supramentale, een deel
ervan of een projectie ervan, een stappen voorbij de mensheid in de
supermensheid van het supramentale principe. Boven alles zou zijn bezit het
menselijke wezen in staat stellen om te rijzen boven de gewoonten van zijn
huidige denken, voelen en zijn naar deze hoogste vermogens van het
denkvermogen in zijn zelf-overtreffingen, die tussenbeide komen tussen onze
geestesgesteldheid en het supramentale en beschouwd kunnen worden als
stappen, die leiden naar het grotere en meer lumineuze principe. Deze
vooruitgang, zoals andere in de evolutie, zou niet bereikt kunnen worden en
zou natuurlijk niet bereikt worden in een keer, maar juist vanaf het begin zou
het onvermijdelijk zijn: de druk van het supramentale, dat van bovenaf uit
zichzelf het denkvermogen van Licht creëert, zou deze zekerheid van de
eventuele uitkomst afdwingen. De eerste glinsteringen van het nieuwe Licht
zouden in zichzelf het zaad dragen van haar hoogste ontvlammen; zelfs in het
eerste begin zou de zekerheid van hun allerhoogste vermogens er zijn; want
dit is het voortdurende verhaal van iedere evolutionaire verschijning: het
principe van haar hoogste vervolmaking ligt besloten in de involutie, die
voorafgaat aan en de evolutie noodzakelijk maakt van het heimelijke principe.
Want gedurende het hele verhaal van de evolutie zijn er twee
complementaire aspecten, die haar actie samenstellen en noodzakelijk zijn
voor haar totaliteit; er is verborgen in de involutie van de Natuur het geheime
vermogen en principe van zijn, dat besloten ligt onder de sluier, die er op
geworpen wordt door de materiële Natuur en er wordt in die Natuur zelf de
onvermijdelijke kracht gedragen van het principe, dat het proces van
verschijning dwingt van haar inherente vermogens en karakters, de essentiële
kenmerken, die haar werkelijkheid samenstellen. Terwijl het evolutionaire
principe tevoorschijn komt, zijn er ook twee constante kenmerken van het
proces van de verschijning: er zijn de gradaties, waarmee zij uit de involutie
klimt en meer en meer van haar vermogen, haar mogelijkheden, de kracht van
de Godheid binnen zich manifesteert en er een constante manifestatie is van
alle types en vormen van haar wezen, die de zichtbare, aanduidende en
efficiënte belichamingen zijn van haar essentiële natuur. Er verschijnen in het
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evolutionaire proces georganiseerde vormen en activiteiten van de Materie, de
types van leven en de levende wezen, de types van denkvermogen en de
denkende wezens, de lichtsterktes en grootheden van het spirituele principe
en de spirituele wezens, wiens natuur, karakter, persoonlijkheid, de stadia
markeren van de opstijging naar de hoogste hoogten van de evolutie en de
uiteindelijk grootste manifestatie van wat zij in zichzelf is en moet worden door
de kracht van tijd en de alles-openbarende Geest. Dit is de werkelijke zin en
drive van wat we als evolutie zien: de vermenigvuldiging en variatie van
vormen is alleen het middel van haar proces. Iedere gradatie bevat de
mogelijkheid en de zekerheid van de graderingen er voorbij: de verschijning
van steeds meer ontwikkelde vormen en vermogens duiden op meer
volmaakte vormen en grotere vermogens voorbij hen en iedere verschijning
van bewustzijn en de bewuste wezens, die erbij passen, maakt de opstijging
mogelijk naar een groter bewustzijn er voorbij en de grotere orde van wezens
tot de uiteindelijke godheden, waarnaar de Natuur streeft en bestemd is om
zichzelf capabel te laten zien. Materie ontwikkelde haar georganiseerde
vormen, totdat zij capabel werd om levende organismen te belichamen; toen
steeg leven op uit het onderbewuste van de plant naar bewuste dierlijke
formaties en door hen naar het denkende leven van de mens. Het
denkvermogen, dat gefundeerd is in het leven, ontwikkelde intellect,
ontwikkelde zijn types van kennis en onwetendheid, waarheid en fout, totdat hij
de spirituele perceptie en verlichting bereikte en nu als in een een glas flauw
de mogelijkheid kan zien van het supramentale en een waarheidsbewust
bestaan. In deze onvermijdelijke opstijging is het denkvermogen van Licht een
gradatie, een onvermijdelijk stadium. Als een ontwikkelend principe zal hij een
stadium markeren in de menselijke opstijging en een nieuw type ontwikkelen
van het menselijke wezen; deze ontwikkeling moet in zich een opstijgende
gradatie dragen van zijn eigen vermogens en types van een opstijgende
mensheid, die meer en meer de omwenteling zal belichamen naar spiritualiteit,
capaciteit van Licht, een klim naar een vergoddelijkte mensheid en het
goddelijke leven.
In de geboorte van het denkvermogen van Licht en zijn opstijging naar zijn
eigen herkenbare zelf en zijn ware status en juiste provincie moet er, juist in
natuur van dingen, zoals zij zijn en juist de natuur van het evolutionaire proces,
zoals het op het moment is, twee stadia zijn. Ten eerste kunnen we het
denkvermogen van Licht zien, dat zich verzamelt uit de Onwetendheid, zijn
samenstellende delen assembleert, zijn vormen en types opbouwt, hoe
onvolmaakt eerst en hen dwingt naar perfectie, totdat hij de grens van de
Onwetendheid kan oversteken en in het Licht verschijnen, in zijn eigen Licht.
In het tweede stadium kunnen we zien, dat hij zichzelf ontwikkelt in dat grotere
natuurlijke licht, terwijl hij zijn hogere gedaanten en vormen aanneemt, totdat
hij zich met het supramentale verbindt en leeft als zijn ondergeschikte deel of
zijn afgezant. In ieder van deze stadia zal hij zijn eigen gradaties definiëren en
de orde manifesteren van zijn wezens, die hem zullen belichamen en hem een
gerealiseerd leven geven. Zo zal er eerst, zelfs in de Onwetendheid zelf, de
mogelijkheid opgebouwd worden van een menselijke opstijging naar een
goddelijk leven; dan zal er door de verlichting van dit denkvermogen van Licht
in de grotere realisatie van wat een gnostische geestesgesteldheid genoemd
zou kunnen worden, in een transformatie van het menselijke wezen, zelfs voor
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het supramentale bereikt is, zelfs in het aarde-bewustzijn en in een
getransformeerde mensheid, een verlicht goddelijk leven zijn.
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Het Supramentale en het Denkvermogen van
Licht
HET essentiële karakter van het Supramentale is een

Waarheidsbewustzijn, dat weet door zijn eigen inherente recht van natuur,
door zijn eigen licht: hij hoeft geen kennis te bereiken, maar bezit het. Hij zou
inderdaad, speciaal in zijn evolutionaire actie, kennis behouden achter zijn
klaarblijkelijke bewustzijn en haar naar voren te brengen alsof vanachter de
sluier; maar zelfs dan is deze sluier alleen een verschijning en bestaat niet
werkelijk: de kennis was er altijd, het bewustzijn haar eigenaar en huidige
onthuller. Dit is ook alleen in het evolutionaire spel en op het supramentale
vlak zelf leeft het bewustzijn altijd in een onmiddellijkheid van kennis en
handelt door een directe onmiddellijkheid van kennis. In het Denkvermogen,
zoals we het hier zien, is de actie erg verschillend; het begint bij een
klaarblijkelijke afwezigheid van kennis, een schijnbare onbekendheid of
onwetendheid, zelfs in de materiële Natuur, van een onbewustheid, waarin
enige soort van weten helemaal niet lijkt te bestaan. Hij bereikt kennis of de
actie van kennis door stappen, die helemaal niet onmiddellijk zijn, maar eerder
lijkt kennis in het begin volledig onmogelijk en vreemd juist voor de substantie
van deze Materie. Toch zijn er in de blindheid van de Materie zelf tekenen van
een besloten bewustzijn, dat in haar verborgen fundamentele wezen het
vermogen ziet en heeft om te handelen volgens haar visie en zelfs door een
onfeilbare onmiddellijkheid, die inherent is in haar natuur. Dit is dezelfde
Waarheid, die klaarblijkelijk is in het Supramentale, maar hier verwikkeld is en
niet lijkt te zijn. Het Denkvermogen van Licht is een ondergeschikte actie van
het Supramentale, ervan afhankelijk zelfs, wanneer hij er niet klaarblijkelijk
direct van af springt, waarin het geheim van deze verbinding evident wordt en
tastbaar.
Het Waarheidsbewustzijn is niet alleen een vermogen van kennis; het is
een wezen van bewustzijn en kennis, een lumineuze veelzijdige dynamiek en
spel van de alwetende Geest; er kan erin een spiritueel gevoel zijn, een
spirituele gewaarwording, een spirituele volstrektheid van substantie, die weet
en openbaart, die handelt en manifesteert in een alwetendheid, die een is met
almachtigheid. In het Denkvermogen kunnen dit Waarheidsbewustzijn en deze
werkingen van het Waarheidsbewustzijn er zijn en zelfs ofschoon zij zich
beperkt in het Denkvermogen en een ondergeschikte of een indirecte werking
heeft, kan zijn actie essentieel hetzelfde zijn. Er kan zelfs een verborgen
onmiddellijkheid zijn, die duidt op de aanwezigheid van iets absoluuts en
bewijs is van dezelfde almachtigheid en alwetendheid. In het Denkvermogen
van Licht openbaart, wanneer hij volledig verlicht is, dit karakter van de
Waarheid zichzelf, alsof in een mantel, die transparant is, zelfs, wanneer hij
lijkt te bedekken: want dit is ook een waarheidsbewustzijn en een
zelf-vermogen van kennis. Dit komt ook voort uit het Supramentale en hangt er
van af, zelfs ofschoon het beperkt is en ondergeschikt. Wat we specifiek het
Denkvermogen van Licht genoemd hebben, is inderdaad de laatste van een
serie neerdalende niveaus van bewustzijn, waarin het Supramentale zichzelf
sluiert door een zelfgekozen beperking of modificatie van zijn
zelfmanifesterende activiteiten, maar zijn essentiële karakter blijft hetzelfde: er
is erin een actie van licht , van waarheid, van kennis, waarin onbewustheid,
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onwetendheid, en fout geen plaats claimen. Hij gaat voort van kennis naar
kennis; we zijn de grenzen nog niet overgegaan van het waarheidsbewuste
naar onwetendheid. De methoden zijn ook die van een zelflichtend weten en
zien en voelen en een zelfvervullende actie binnen zijn eigen grenzen; er is
geen behoefte om naar iets, dat ontbreekt, te zoeken, geen onhandigheid,
geen aarzeling: alles is nog een gnostische actie van een gnostisch vermogen
en principe. Er is een neerdaling geweest van het volle Supramentale in het
Denkvermogen, maar dit Denkvermogen, ofschoon een zelf-beperkte, is nog
geen agnostisch bewustzijn, dat onzeker is van zichzelf of onzeker van zijn
werkingen; er is nog een bevattend of begrijpend bewustzijn, dat rechtstreeks
naar haar object gaat en zijn merkteken niet mist of er naar moet jagen in de
duisternis of in onvoldoende licht: zij ziet, weet, plaatst haar handen
onmiddellijk op dingen van het zelf en dingen van de Natuur. We zijn
overgegaan naar het Denkvermogen, maar het Denkvermogen heeft zijn
inherente verbinding nog niet verbroken met het supramentale principe.
Toch is er een toenemende zelfbeperking, die zelfs begint met het
Bovenmentale: het Bovenmentale wordt gescheiden door alleen een
lumineuze grens aan het volle licht en vermogen van de supramentale
Waarheid en hij vereist nog steeds directe toegang tot alles wat het
Supramentale hem kan geven. Er is een verdere beperking of verandering van
de karakteristieke actie bij iedere stap naar beneden van het Bovenmentale
naar het Intuïtie, van Intuïtie naar het Verlichte Denkvermogen, van het
Verlichte Denkvermogen naar wat ik het Hogere Denkvermogen genoemd heb:
het Denkvermogen van Licht is een overgankelijke passage, waardoor we
over kunnen gaan van het supramentale en de supermensheid naar een
verlichte mensheid. Want de nieuwe mensheid zal in staat zijn tot tenminste
een gedeeltelijk vergoddelijkte manier van zien en leven, omdat zij zal leven in
het licht en in de kennis en niet in de verduistering van de Onwetendheid.
Toch zal er weer een verschil zijn tussen de supermens en de mens, een
verschil in natuur en vermogen, maar speciaal een verschil in de toegang en
de manier van toelating tot het Waarheidsbewustzijn en haar activiteiten: er
zouden inderdaad twee ordes kunnen zijn van haar waarheid, direct en half
direct, onmiddellijk en dichtbij of zelfs alleen een ontvangst op een afstand.
Maar dit moeten we naderhand beschouwen; op het moment is het voldoende
om zekere verschillen te markeren in de neerdalende orde van het gnostische
denkvermogen, dat hier culmineert. Wij zouden kunnen zeggen, dat er een
hogere hemisfeer is van ons wezen, waarin het Denkvermogen dat lumineus is
en gewaar van zijn werkingen, nog leeft in het Licht en gezien kan worden als
een ondergeschikt vermogen van het Supramentale; hij is nog een
vertegenwoordiger van het Waarheidsbewustzijn, een gnostisch vermogen,
dat niet neergedaald is in de mentale onwetendheid; hij is capabel tot een
mentale gnosis, die zijn verbinding behoudt met het superieure licht en handelt
door zijn vermogen. Dit is het karakter van het Bovenmentale op zijn eigen
niveau en van alle vermogens, die afhankelijk zijn van het Bovenmentale: het
Supramentale werkt daar, maar op een afstand, alsof hij in iets is, dat hij uit
zichzelf naar voren gebracht heeft, maar dat niet langer volledig zichzelf is,
maar nog een gedelegeerde is van de Waarheid en bekleed met haar autoriteit.
We gaan in de richting van een overgankelijke grens, waar voorbij de
mogelijkheid ligt van Onwetendheid, maar de Onwetendheid is nog niet hier. In
de orde van de evolutionaire neerdaling staan we in het Denkvermogen van
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Licht op die grens en een stap naar beneden kan ons er voorbij dragen naar
het begin van een onwetendheid, die nog iets op zijn gezicht draagt van de
lichtsterkte, die hij achter zich laat. Aan de andere kant bereiken we in de
opstijgende orde van de evolutie een transitie, waarin we het licht zien, worden
ernaar gekeerd, gereflecteerd in ons bewustzijn en een verdere stap draagt
ons naar het domein van het Licht. De Waarheid wordt zichtbaar en hoorbaar
voor ons en we zijn in onmiddellijke communicatie met haar boodschappen en
verlichtingen en kunnen er in groeien en een gemaakt worden met haar
substantie. Er is dus een successie van gebieden van bewustzijn, waarover
we kunnen spreken als Denkvermogen, maar die praktisch behoren bij de
hogere hemisfeer, ofschoon zij in hun ontologische station binnen het domein
van de lagere hemisfeer zijn. Want het geheel van het wezen is een
verbonden totaliteit en er is in hem geen abrupte overgang van het principe
van Waarheid en Licht naar hun tegengestelde. De creatieve waarheid van
dingen werkt onfeilbaar en kan zelfs in het Onbewuste onfeilbaar werken: de
Geest is daar in de Materie en hij heeft een serie stappen gemaakt, waardoor
hij er vandaan kan reizen naar zijn eigen hoogten in een ononderbroken lijn
van gradaties: de diepten zijn verbonden met de hoogten en de Wet van de
ene Waarheid schept en werkt overal.
Zelfs in de materiële wereld, die voor ons een wereld lijkt van
onwetendheid, een wereld van de werkingen van een blinde en onbewuste
Kracht, die begint bij onbewustheid en voortgaat door Onwetendheid en met
moeite reikt naar een onvolmaakt Licht en onvolmaakte Kennis, is er nog een
heimelijke Waarheid in dingen, die alles arrangeert, veel tegengestelde
vermogens van het wezen naar het Zelf begeleidt en oprijst naar zijn eigen
hoogten, waar hij zijn eigen hoogste waarheid kan manifesteren en het
heimelijke doel van het universum vervullen. Zelfs deze materiële wereld van
bestaan is gebouwd op een patroon van de waarheid in dingen, die we de Wet
van de Natuur noemen, een waarheid, vanwaar we klimmen naar een grotere
waarheid, totdat we verschijnen in het Licht van de Allerhoogste. Deze wereld
is niet werkelijk geschapen door een blinde kracht van de Natuur: zelfs in het
Onbewuste is de aanwezigheid van de allerhoogste Waarheid aan het werk; er
is een ziend Vermogen erachter, dat onfeilbaar handelt en de stappen van de
Onwetendheid zelf worden zelfs begeleid, wanneer zij lijken te struikelen; want
wat we de Onwetendheid noemen is een bemantelde Kennis, een Kennis, die
aan het werk is in een lichaam, dat niet van zichzelf is, maar beweegt naar zijn
eigen allerhoogste zelfontdekking. Deze Kennis is het bedekte Supramentale,
dat de ondersteuning is van de schepping en alles leidt naar zichzelf en
begeleidt achter deze veelvuldigheid van denkvermogens en schepsels en
objecten, die ieder hun eigen wet van natuur lijken te volgen; in deze
uitgestrekte en klaarblijkelijk verwarde massa van bestaan is er een wet, een
enige waarheid van zijn, een begeleidend en vervullend doel van het
wereldbestaan. Het Supramentale is hier gesluierd en werkt niet
overeenkomstig zijn karakteristieke wet van zijn en zelfkennis, maar zonder
hem zou niets zijn doel kunnen bereiken. Een wereld, die bestuurd wordt door
een onwetend denkvermogen zou weldra drijven naar chaos; zij zou in feite
niet tot bestaan kunnen komen of in bestaan blijven, tenzij zij ondersteund
wordt door een heimelijke Alwetendheid, waarvan zij de bedekking is; een
wereld, die bestuurd wordt door een blinde onbewuste kracht zou voortdurend
dezelfde mechanische werkingen kunnen herhalen, maar zij zou niets

67

betekenen en nergens aankomen. Dit zou niet de oorzaak kunnen zijn van een
evolutie, die leven uit Materie schept, uit het leven het denkvermogen en een
gradatie van niveaus van Materie, Leven en Denkvermogen, die culmineren in
de verschijning van het Supramentale. De heimelijke waarheid, die verschijnt
in het Supramentale is er de hele tijd geweest, maar nu manifesteert hij
zichzelf en de waarheid in dingen en de betekenis van ons bestaan.
In deze serie van de orde van bestaan en als het laatste woord van de
lagere hemisfeer van zijn, is het eerste woord van de hogere hemisfeer,
waarnaar we moeten kijken het Denkvermogen van Licht en zien wat zijn
natuur is en de vermogens, die hem karakteriseren en die hij gebruikt voor zijn
zelfmanifestatie en werkingen, zijn connectie met het Supramentale en zijn
consequenties en mogelijkheden voor het leven van een nieuwe mensheid.
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Wedergeboorte
DE

theorie van wedergeboorte is bijna zo oud als het
denken zelf en haar oorsprong is onbekend. We zouden volgens onze
vooringenomenheid het kunnen accepteren als de vrucht van oude
psychologische ervaring, die altijd hernieuwbaar is en verifieerbaar en daarom
waar en het opzij leggen als een filosofisch dogma en ingenieuze speculatie;
maar in ieder geval zal de doctrine, zelfs, omdat het in alle verschijning wellicht
zo oud is als het menselijke denken zelf, waarschijnlijk ook volharden, zolang
als menselijke wezens doorgaan met denken.
In eerdere tijden was de doctrine gewoon in Europa voort te gaan onder de
groteske naam van transmigratie, die met zich naar het Westerse
denkvermogen het grappige beeld bracht van de ziel van Pythagoras, die
migreert, een lukrake vogel van overgang, van de menselijke goddelijke vorm
in het lichaam van een cavia of een ezel. De filosofische waardering van van
de theorie drukte zichzelf uit in het bewonderenswaardige, maar nogal
onhandelbare Griekse woord, metempsychose, wat de bezieling betekent van
een nieuw lichaam door hetzelfde psychische individu. De Griekse spraak is
altijd gelukkig in haar huwelijk van het denken en het woord en een betere
uitdrukking kon niet gevonden worden; maar gedwongen in de Engelse spraak
wordt het woord hoofdzakelijk lang en pedant zonder enige herinnering aan
haar subtiele Griekse betekenis en moet losgelaten worden. Reïncarnatie is
de nieuwe populaire term, maar het idee in het woord leunt naar het grove of
uitwendige gezichtspunt van het feit en vraagt om veel vragen. Ik prefereer
“wedergeboorte”, want het bezorgt het besef van de wijde, kleurloze, maar
voldoende Sanskriet term, punarjanma, “weer-geboorte”, en bindt ons aan
niets dan het fundamentele idee, dat de essentie is en het leven van de
doctrine.
Wedergeboorte is voor het moderne denkvermogen niets meer dan een
speculatie en een theorie; het is nooit bewezen door de methoden van de
moderne wetenschap of tot de voldoening van het nieuwe kritische
denkvermogen, dat gevormd is door de wetenschappelijke cultuur. Noch is het
afgekeurd; want de moderne wetenschap weet niets over een leven ervoor of
een leven erna voor de menselijke ziel, weet inderdaad helemaal niets over
een ziel, noch kan zij het weten; haar gebied stopt met het vlees en brein en
de zenuw, het embryo en zijn formatie en ontwikkeling. Noch heeft de
moderne kritiek enige apparatuur, waarmee de waarheid of onwaarheid van
wedergeboorte vastgesteld kan worden. In feite is de moderne kritiek met al
haar pretenties om onderzoek te zoeken en scrupuleuze zekerheid geen erge
efficiënte waarheidsvinder. Buiten de sfeer van het onmiddellijke fysieke is zij
bijna hulpeloos. Zij is goed in data ontdekken, maar, behalve waar de data zelf
aan de oppervlakte hun eigen conclusie dragen, heeft zij geen middelen om op
de juiste manier zeker te zijn van de generalisaties, die zij van hen zo
vertrouwd aankondigt in een generatie en vernietigt in de volgende. Zij heeft
geen middelen om met zekerheid de waarheid of onwaarheid uit te vinden van
een twijfelachtige historische aanname; na een eeuw van dispuut is zij zelfs
nog niet in staat geweest om ons ja of nee te vertellen, dat Jezus Christus ooit
bestond. Hoe zal zij dan omgaan met een zodanige materie als deze van
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wedergeboorte, die de substantie is van psychologie en eerder gesetteld moet
worden door psychologisch dan fysiek bewijs?
De argumenten, die over het algemeen naar voren gebracht worden door
aanhangers en opponenten, zijn vaak zwak of futiel en zelfs op hun best
onvoldoende ofwel om iets te bewijzen of af te keuren in de wereld. Een
argument, bijvoorbeeld, dat vaak triomfantelijk naar voren gebracht wordt in
afkeuring is dit, dat we geen herinnering hebben van onze voorbije levens en
daarom waren er geen voorbije levens! Men glimlacht om te zien, dat zodanig
redeneren serieus gebruikt wordt door degenen, die zich verbeelden, dat zij
iets meer zijn dan intellectuele kinderen. Het argument gaat voort op
psychologische gronden en negeert toch juist de natuur van ons gewone en
fysieke geheugen, dat alles is, wat de normale mens te werk kan stellen.
Hoeveel herinneren we van onze actuele levens, die we ongetwijfeld leven op
het huidige moment? Ons geheugen is normaal goed voor wat dichtbij is,
wordt vager en minder begrijpend, terwijl haar objecten zich terugtrekken in de
afstand, grijpt verder weg alleen enige markante punten en valt uiteindelijk
voor het begin van onze levens in een hoofdzakelijke blankheid. Herinneren
we zelfs het hoofdzakelijke feit, de eenvoudige toestand van een kind zijn aan
de borst van de moeder? En toch was die toestand van kinderlijkheid, in iedere
behalve de Boeddhistische theorie, deel van hetzelfde leven en behoorde bij
hetzelfde individu, --- juist degene, die het niet kan herinneren, juist zoals hij
zijn voorbije leven niet kan herinneren. Toch eisen we, dat dit psychologische
geheugen, dit geheugen van het ruwe brein van de mens, dat onze
kinderlijkheid niet kan herinneren en zoveel verloren heeft van onze latere
jaren, dat zal herinneren, wat er was voor onze kinderlijkheid, voor de
geboorte, voordat zij zelf gevormd werd. Wanneer zij het niet kan, schreeuwen
wij, “Je reïncarnatie theorie afgekeurd!” De eigenwijze smakeloosheid van
onze gewone menselijke redenering zou niet verder kunnen gaan dan in deze
soort logische gevolgtrekking. Het kan klaarblijkelijk, wanneer onze voorbije
levens herinnerd moeten worden, ofwel als een feit en toestand of in hun
gebeurtenissen en beelden, alleen zijn door een psychisch geheugen
ontwaken, dat de limieten te boven zal komen van de fysieke en weer
opgewekte impressie, anders dan degene, die gestempeld zijn op het fysieke
wezen door fysieke hersenactiviteit.
Ik twijfel of, zelfs als we het bewijs van de fysieke herinnering zouden
kunnen hebben van voorbije levens of van een zodanig psychisch ontwaken,
de theorie iets beter bewezen beschouwd zou kunnen worden dan ervoor. We
horen nu van veel zodanige gevallen, die vertrouwelijk beweerd zijn, ofschoon
zonder die apparatuur van geverifieerd bewijs, dat verantwoordelijk
onderzocht is, dat gewicht geeft aan de resultaten van psychisch onderzoek.
De scepticus kan hen altijd uitdagen als hoofdzakelijk een fictie en verbeelding,
tenzij en totdat zij geplaatst worden op een ferme basis van bewijs. Zelfs als
de beweerde feiten geverifieerd zijn, heeft hij de hulpbron van affirmatie, dat zij
niet werkelijk herinneringen zijn, maar bekend waren bij de persoon, die hen
beweert, door gewone fysieke middelen of gesuggereerd werden aan hem
door anderen en geconverteerd zijn in gereïncarneerde herinnering, ofwel
door bewuste deceptie of door een proces van zelf-deceptie en
zelf-hallucinatie. En zelfs, wanneer we veronderstellen, dat het bewijs te sterk
is en onaanvechtbaar om van af te komen door deze familiaire middelen,
zouden zij toch niet geaccepteerd kunnen worden als bewijs van
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wedergeboorte; het denkvermogen kan honderd theoretische verklaringen
ontdekken voor een enkele groep feiten. Moderne speculatie en research
hebben deze twijfel binnengebracht om boven alle psychische theorie en
generalisatie te hangen.
We weten, bijvoorbeeld, dat in het fenomeen, zeg, van automatisch
schrijven of van communicatie vanuit de dood er wordt geredetwist of de
fenomenen voortkomen van vanbuiten, van ontlichaamde denkvermogens, of
van vanbinnen, van het sublieme bewustzijn, of dat de communicatie actueel
is en onmiddellijk van de bevrijde persoonlijkheid of het omhoog rijzen naar de
oppervlakte van een telepathische impressie, die kwam van het
denkvermogen van de dan levende mens, maar ondergedompeld gebleven is
in onze subliminale geestesgesteldheid. Dezelfde soort twijfels zouden
opgesteld kunnen worden tegenover bewijzen van geïncarneerde herinnering.
Men zou vol kunnen houden, dat zij het vermogen bewijzen van een zekere
heimelijke faculteit in ons, een bewustzijn, dat een of andere onverklaarbare
kennis kan hebben van voorbije gebeurtenissen, maar dat deze
gebeurtenissen zouden kunnen behoren bij andere persoonlijkheden dan de
onze en dat onze attributie van hen aan onze eigen persoonlijkheid in voorbije
levens een verbeelding is, een hallucinatie, of anders een aandrang van die
zelf-toe-eigening van dingen en ervaringen, die waargenomen worden, maar
niet onze eigen zijn, die een is uit de niet betwijfelde fenomenen van mentale
fout. Veel zou bewezen worden door een accumulatie van zodanige bewijzen,
maar geen, voor de de scepticus tenminste, wedergeboorte. Zeker als zij
voldoende overvloedig, exact, kwistig, intiem waren, zouden zij een atmosfeer
creëren, die uiteindelijk zou leiden tot aan algemene acceptatie van de theorie
door het menselijke ras als een morele zekerheid. Maar bewijs is een andere
zaak.
Per slot van rekening zijn de meeste dingen, die we accepteren, als
waarheid, niet meer dan morele zekerheden. We hebben allemaal het diepste
onwankelbare geloof, dat de aarde om haar eigen as draait, maar zoals het
naar voren gebracht is door een grote Franse mathematicus, is het feit nooit
bewezen; het is alleen een theorie, die goed zekere waarneembare feiten
verklaart, niets meer. Wie weet, of het niet vervangen wordt in deze of een
andere eeuw door een betere --- of een slechtere? Alle geobserveerde
astronomische fenomenen werden wonderbaarlijk verklaard door de theorieën
van sferen en ik weet niet wat anders, voor Galileo binnen kwam met zijn “En
toch beweegt zij,” dat de onfeilbaarheid van Pausen en Bijbels en de
wetenschap en logica van de geleerden verstoorde. Men voelt zeker, dat
bewonderenswaardige theorieën uitgevonden zouden kunnen worden om de
feiten te verklaren van gravitatie, wanneer onze intelligenties niet
bevooroordeeld waren en vooringenomen door de voorafgaande
demonstraties van Newton.1 Dit is de altijd verbazende en inherente plaag van
onze rede; want hij begint bij niets weten en moet omgaan met oneindige
mogelijkheden en de mogelijke verklaringen voor iedere gegeven set feiten,
totdat we feitelijk weten, wat er achter hen is, zijn zonder einde. Tenslotte
weten we werkelijk alleen, wat we observeren en zelfs dat onderhavig aan een
kwellende vraag, bijvoorbeeld, dat groen groen is en wit wit is, ofschoon het
schijnt, dat kleur geen kleur is, maar iets anders, dat de verschijning creëert
1

Dit werd geschreven voor de theorie van Einstein bekend werd.
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van de kleur. Voorbij het waarneembare feit moeten we tevreden zijn met
redelijke, logische voldoening, dominerende waarschijnlijkheid en morele
zekerheid, --- tenminste tot we het besef hebben om te observeren, dat er
faculteiten in ons zijn, die hoger zijn dan de zintuigafhankelijke rede en
ontwikkeling afwachten, waardoor we grotere zekerheden kunnen bereiken.
We kunnen niet werkelijk tegen de scepticus opkomen voor enige
zodanige dominante waarschijnlijkheid of enige zodanige zekerheid uit naam
van de theorie van wedergeboorte. Het uitwendige bewijs, dat nog
beschikbaar is, is in de laatste graad rudimentair. Pythagoras was een van de
grootste onder de wijzen, maar zijn aanname, dat hij vocht bij Troje onder de
naam van de Antenorid en verslagen werd door de jongere zoon van Atreus is
alleen een aanname en zijn identificatie van het Trojaanse schild zal niemand
overtuigen, die nog niet overtuigd is; het moderne bewijs is vooralsnog niet
overtuigender dan het bewijs van Pythagoras. In afwezigheid van uitwendig
bewijs, dat voor onze materiebestuurde sensationele intelligenties alleen
afdoende is, hebben we het argument van de reïncarnatie aanhangers, dat
hun theorie alle feiten beter verklaart dan enig andere, die vooralsnog naar
voren gekomen is. De claim is gerechtvaardigd, maar het schept geen enkele
soort zekerheid. De theorie van wedergeboorte, gekoppeld aan die van Karma,
geeft een eenvoudige, symmetrische, mooie verklaring van dingen; maar zo
gaf ook de theorie van de sferen ons eenmaal een eenvoudige, symmetrische,
mooie verklaring van de hemelse bewegingen. Toch hebben we nu een nogal
andere verklaring, veel complexer, veel Gothischer en wankel in haar
symmetrie, een onverklaarbare orde, die ontwikkeld is uit chaotische
oneindigheden, die we accepteren2 als de waarheid van de zaak. En toch,
wanneer we alleen zullen denken, zullen we misschien zien, dat zelfs dit niet
de hele waarheid is; er zit veel meer achter, dat we nog niet ontdekt hebben.
Daarom is de eenvoud, symmetrie, schoonheid, voldoening schenking van de
reïncarnatie theorie geen garantie van haar zekerheid.
Wanneer we in details treden, neemt de onzekerheid toe. Wedergeboorte
verklaart, bijvoorbeeld, het fenomeen van genie, ingeboren faculteit en zoveel
andere psychologische mysteries. Maar dan komt de Wetenschap naar binnen
met haar al-voldoende verklaring door erfelijkheid, --- ofschoon, zoals dat van
wedergeboorte, alleen al-voldoende voor degenen, die er al in geloven.
Zonder twijfel zijn de claims van erfelijkheid absurd overdreven. Het is erin
geslaagd om veel te verklaren, niet alles, in onze fysieke opmaak, ons
temperament, onze vitale bijzonderheden. Haar poging om genie, ingeboren
faculteit te verklaren en andere psychologische fenomenen van een hogere
soort, is een pretentieuze mislukking. Maar dit kan zijn, omdat de Wetenschap
helemaal niets weet, dat fundamenteel is over onze psychologie, --- niet meer
dan primitieve astronomen wisten van de constitutie en de wet van de sterren,
wiens beweging zij toch observeerden met een voldoende nauwkeurigheid. Ik
denk niet, dat zelfs, wanneer de Wetenschap meer en beter weet, zij in staat
zal zijn om deze dingen te verklaren met erfelijkheid; maar de wetenschapper
zou goed kunnen argumenteren, dat hij aan het begin staat van zijn
onderzoeken, dat de generalisatie, die zoveel verklaart heeft, heel goed alles
zou kunnen verklaren en dat, in ieder geval, zijn hypothese een betere start
Of gewoon waren te accepteren, maar nu wordt gesuggereerd, dat deze orde alleen een schema is, dat
gecreëerd is door ons eigen denkvermogen of bepaald door de constitutie van ons brein, een syntaxis en logica
van woord en denken, die we opleggen aan een wereld, die in feite niet een zodanig iets bevat of kan bevatten.
2
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gehad heeft in zijn apparatuur van bewijsbare feiten dan de theorie van
reïncarnatie.
Desalniettemin is het argument van de reïncarnatie aanhanger tot nu een
goed argument, en respect-waardig, ofschoon niet afdoende. Maar er is een
andere, die luidruchtiger opgekomen is, die voor mij gelijk staat met de
vijandige redenering vanuit afwezigheid van herinnering, tenminste in de vorm,
waarin het gewoonlijk opkomt om onrijpe denkvermogens aan te trekken. Dit is
het ethische argument, waardoor geprobeerd wordt de wegen van God te
rechtvaardigen met de wereld of de wegen van de wereld met zichzelf. Er
moet, is er gedacht, een moreel bestuur voor de wereld zijn; of tenminste een
of andere sanctie of beloning in de kosmos voor deugd, een of andere sanctie
van straf voor zonde. Maar op onze onthutste en chaotische aarde verschijnt
geen zodanige sanctie. We zien de goede mens neergedrukt worden in de
druk van miserie en de slechten opbloeien als een groene laurierboom en niet
miserabel neergesabeld aan zijn eind. Nu is dit niet toelaatbaar. Het is een
wrede anomalie, het is een reflectie op de wijsheid en gerechtigheid van God,
bijna een bewijs, dat God er niet is; we moeten dat herstellen. Of wanneer God
er niet is, moeten we enige andere sanctie van rechtvaardigheid hebben.
Hoe vertroostend zou het zijn, als wij een goede man konden bepalen en
zelfs de hoeveelheid van zijn goedheid, --- want zou de Allerhoogste geen
strikte en eerbare accountant zijn? --- door de hoeveelheid boter, die hem
toegestaan is om in zijn maag te stoppen en het aantal roepies, dat hij op zijn
bank kan laten rinkelen en de verscheidene soorten goed geluk, die hem
toekomen. Ja, en hoe vertroostend ook, als we onze vinger konden wijzen
naar de slechte zonder enige verborgenheid en tegen hem schreeuwen, “ Oh
jij slechterik! want als gij geen kwaad zou zijn, zoudt gij in een wereld, die
bestuurd wordt door God of tenminste door het goede, zo haveloos, hongerig,
onfortuinlijk, achtervolgd door verdriet, verstoken zijn van eer tussen mensen?
Ja, gij zijt bewezen slecht, omdat gij haveloos zijt. De gerechtigheid van Gods
is gevestigd.” Omdat de Allerhoogste Intelligentie gelukkig wijzer is dan de
kinderachtigheid van de mens, is dit onmogelijk. Maar laat ons de vertroosting
nemen! Het blijkt, dat wanneer de goede mens niet genoeg goed geluk en
boter en roepies heeft, hij in werkelijkheid een schurk is, die lijdt onder zijn
misdaden, --- maar een schurk in zijn voorbije levens, die plotseling een nieuw
blad heeft omgeslagen in de baarmoeder van zijn moeder; en als gindse
slechte mens bloeit en glorieus de wereld vertrapt, komt het door zijn goedheid,
--- in een voorbij leven, dat de heilige toen had, sinds hij geconverteerd werd,
--- was het door zijn ervaring van tijdelijke ijdelheid of deugd? --- tot de cult van
zonde. Alles wordt verklaard, alles wordt gerechtvaardigd. We lijden voor onze
zonden in een ander lichaam; we zullen beloond worden in een ander lichaam
voor de deugden in dit; en zo zal het ad infinitum doorgaan. Geen wonder, dat
de filosofen dit een slechte zaak vonden en als een remedie af te komen van
zowel zonde als deugd en zelfs als ons grootste goed, voorstelden om in ieder
geval uit een wereld te klauteren, die zo verbazingwekkend bestuurd wordt.
Klaarblijkelijk is dit schema van dingen alleen een variatie van de oude
spiritueel-materiële omkoping en bedreiging, de omkoping van een Hemel van
vette vreugden voor de goeden en de dreiging van een hel van eeuwig vuur of
bestiale martelingen voor de slechten. Het idee van de Wet van de wereld als
hoofdzakelijk een dispenser van beloningen en bestraffingen is verwant aan
het idee van het Allerhoogste Wezen als een rechter, “vader” en
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schoolmeester, die voortdurend zijn goede jongens beloont met lolly's en
voortdurend zijn ondeugende schelmen afrost. Het is ook verwant met het
barbaarse en ondoordachte systeem van de soms wilde en altijd
degraderende straf van sociale overtredingen, waarop de menselijke sociëteit,
die nog niet in staat is om een meer bevredigende manier uit te vinden of te
organiseren, nog gebaseerd is. De mens staat voortdurend op het maken van
God naar zijn eigen beeld, in plaats van te proberen om zichzelf steeds meer
naar het beeld van God te maken, en al deze ideeën zijn de reflecties van het
kind en de wilde en het dier in ons, die we nog steeds gefaald hebben te
transformeren of te ontgroeien. We zouden geneigd moeten zijn om ons af te
vragen, hoe deze grillen van kinderen hun weg vonden in zodanige
diepgaande filosofische religies als het Boeddhisme en Hindoeïsme, als het
niet zo patent zou zijn, dat mensen zichzelf de luxe niet ontnemen van
hechting aan het afval van hun verleden ten opzichte van de diepere
gedachten van hun wijzen.
Zonder twijfel moeten zij, omdat deze ideeën zo prominent waren, hun nut
gehad hebben in de training van de mensheid. Misschien is het zelfs waar, dat
de Allerhoogste met de ziel van het kind omgaat volgens zijn kinderlijkheid en
hem toestaat door te gaan met zijn sensationele verbeeldingen van hemel en
hel gedurende een tijd voorbij de dood van het fysieke lichaam. Misschien
waren deze beide ideeën van leven na de dood en van wedergeboorte als
gebieden van bestraffing en beloning noodzakelijk, omdat zij pasten bij onze
half-gementaliseerde dierlijkheid. Maar na een zeker stadium houdt het
systeem op werkelijk effectief te zijn. Mensen geloven in de Hemel en Hel,
maar gaan lustig door met zondigen, dat tenslotte kwijtgescholden wordt door
een Pauselijke aflaat of de uiteindelijke priesterlijke absolutie of berouw op een
doodsbed of een bad in de Ganges of een gesanctioneerde dood in Benares,
--- zo zijn de kinderlijke middelen, waardoor we ontsnappen uit onze
kinderlijkheid! En tenslotte wordt het denkvermogen volwassen en zet de hele
kinderkamer nonsens opzij met minachting. De beloning en straf theorie van
wedergeboorte wordt, wanneer zij een beetje meer verhoogd wordt of
tenminste minder wreed in sensatie, net zo ineffectief. En het is goed, dat het
zo zou moeten zijn. Want het is niet te tolereren, dat de mens met zijn
goddelijke capaciteit door zou gaan met deugdelijk te zijn voor een beloning en
zonde weg zou schuiven uit angst. Beter een sterke zondaar, dan een
egoïstische lafaard of een kleinzielige sjacheraar met God; er is meer
goddelijkheid in hem, maar capaciteit van elevatie. De Gita heeft het waarlijk
goed gezegd, kṛpaṇāḥ phalahetavaḥ. En het is onvoorstelbaar, dat het
systeem van deze uitgestrekte en majestueuze wereld gebaseerd zou zijn op
deze kleinzielige en onbeduidende motieven. Is er rede in deze theorieën?
Dan rede van de kinderkamer, kinderachtig. Ethiek? Dan ethiek van de
modder, modderig.
De ware fundatie van de theorie van wedergeboorte is de evolutie van de
ziel, of eerder zijn ontplooiing uit de sluier van de Materie en zijn gradueel
zelf-vinden. Boeddhisme behield deze waarheid besloten in haar theorie van
Karma en verschijning uit Karma, maar faalde om het in het licht te brengen;
Hindoeïsme wist het vanouds, maar mistte naderhand de juiste balans van
haar uitdrukking. Nu zijn we weer in staat om de oude waarheid opnieuw te
formuleren in een nieuwe taal en dit wordt al gedaan door zekere scholen van
denken, ofschoon de oude omkorstingen zichzelf neigen te hechten aan de
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diepere wijsheid. En wanneer deze graduele opbloei waar zou zijn, dan is de
theorie van wedergeboorte een intellectuele noodzaak, een logische
onvermijdelijke gevolgtrekking. Maar wat is het doel van die evolutie? Niet de
conventionele of belang hebbende deugd en de foutloze telling van het
wisselgeld van het goede in de hoop op een toebedeelde materiële beloning,
maar de voortdurende groei naar een goddelijke kennis, kracht, liefde en
zuiverheid. Alleen deze dingen zijn de werkelijke deugd en deze deugd is zijn
eigen beloning. De enige ware beloning van de werken van liefde is om altijd
te groeien in capaciteit en heerlijkheid van liefde tot de extase van de alles
grijpende omarming en universele passie van de geest; de enige beloning van
de werken van juiste Kennis is om eeuwigdurend te groeien in het oneindige
Licht; de enige beloning van de werken van juist Vermogen is om steeds meer
van de Goddelijke Kracht te oogsten, en van de werken van zuiverheid om
steeds meer bevrijd te worden van egoïsme in die smetteloze wijdheid, waar
alle dingen getransformeerd worden en verzoend in de goddelijke gelijkheid.
Om een andere beloning te zoeken is zich binden aan een gekkigheid en een
kinderlijke onwetendheid; en zelfs deze dingen te beschouwen als een
beloning is een onrijpheid en een onvolmaaktheid.
En wat over lijden en geluk, ongeluk en voorspoed? Dit zijn ervaringen van
de ziel in zijn training, hulpmiddelen, rekwisieten, middelen, disciplines, testen,
beproevingen, --- en vaak is voorspoed een ergere beproeving dan lijden.
Inderdaad kan tegenspoed, lijden vaak eerder beschouwd worden als een
beloning voor deugd dan een straf voor zonde, omdat het de grootste hulp en
zuiveraar blijkt te zijn van de ziel, die worstelt om zichzelf te ontvouwen. Om
het hoofdzakelijk te beschouwen als de strenge beloning van een Rechter, de
boosheid van een geïrriteerde Heerser of zelfs de mechanische terugslag van
het resultaat van kwaad op de oorzaak van kwaad, is het nemen van de meest
oppervlakkige kijk, die mogelijk is op de omgang van God met de ziel en de
wet van de evolutie van de wereld. En wat over de wereldse voorspoed,
rijkdom, nageslacht, de uitwendige genieting van kunst, schoonheid,
vermogen? Goed, als zij alleen bereikt worden zonder verlies voor de ziel en
alleen genoten als de uitstroming van de goddelijke Vreugde en Genade over
ons materiële bestaan. Maar laat ons hen eerst voor anderen zoeken of eerder
voor allen, en voor onszelf alleen als deel van de universele conditie of als een
middel om perfectie dichterbij te brengen.
De ziel behoeft geen bewijs van zijn wedergeboorte, zowel als hij geen
bewijs nodig heeft van zijn onsterfelijkheid. Want er komt een tijd, wanneer hij
bewust onsterfelijk wordt, gewaar van zichzelf in zijn eeuwige en
onveranderbare essentie. Wanneer deze realisatie eenmaal volbracht is,
vallen alle intellectuele vragen voor en tegen de onsterfelijkheid van de ziel
weg als een vergeefs misbaar van onwetendheid rond de zelf-evidente en
altijd aanwezige waarheid. Tato na vicikitsate. Dat is het ware dynamische
geloof in onsterfelijkheid, wanneer het voor ons geen intellectueel dogma
wordt, maar een feit, dat zo evident is als het fysieke feit van onze ademhaling
en in zo weinig behoefte van bewijs of argument. Er komt dus ook een tijd,
wanneer de ziel gewaar wordt van zichzelf in zijn eeuwige en veranderbare
beweging; hij is dan gewaar van de tijdperken achter zich, die de huidige
organisatie van de beweging samenstelden, ziet, hoe dit voorbereid was in
een ononderbroken verleden, herinnert iets van de voorbije zieltoestanden,
omgevingen, bijzondere vormen van activiteit, die zijn huidige samenstellingen
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opbouwden en weet, waarnaar hij beweegt door ontwikkeling in een
ononderbroken toekomst. Dit is het ware dynamische geloof in wedergeboorte
en ook daar houdt het spel op van het vragende intellect; de visie van de ziel
en het geheugen van de ziel zijn alles. Er blijft zeker de vraag van het
mechanisme van de ontwikkeling en de wetten van wedergeboorte, waar het
intellect en zijn onderzoeken en generalisaties nog enig spel kunnen hebben.
En hoe meer men denkt en ervaart, hoe meer de gewone, eenvoudige,
pasklare rekenschap van reïncarnatie van twijfelachtige geldigheid lijkt te zijn.
Er is zeker hier een grotere complexiteit, een wet, die ontwikkeld is met een
moeilijker beweging en een ingewikkelder harmonie uit de mogelijkheden van
het Oneindige. Maar dit is een kwestie, die lange en overvloedige
beschouwing vereist; want subtiel is de wet ervan. Aṇur hyeṣa dharmaḥ.
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De Reïncarnerende Ziel
Menselijk denken in de algemeenheid van mensen

is niet meer dan een ruwe en grove aanvaarding van niet onderzochte ideeën.
Ons denkvermogen is een slaperige en zorgeloze schildwacht en laat alles toe
om de poorten te passeren, wat voor hem netjes gekleed lijkt of een plausibele
verschijning draagt of wat dan ook kan mompelen wat op een bekend
paswoord lijkt. Dit is speciaal zo in subtiele aangelegenheden, degene, die ver
staan van de concrete feiten van ons fysieke leven en omgeving. Zelfs
mensen, die zorgvuldig en acuut zullen redeneren in gewone
aangelegenheden, en daar waakzaamheid tegen fouten beschouwen als een
intellectuele of een praktische taak, zijn vooralsnog tevreden met het meest
onzorgvuldige strompelen, wanneer ze op hoger en moeilijker gebied komen.
Waar precisie en subtiel denken het meest nodig zijn, zijn zij er het meest
ongeduldig ervan en avers tegen het werk, dat van hen vereist wordt. De mens
kan fijn denken beheersen over tastbare dingen, maar om subtiel te denken
over het subtiele is een te grote spanning op de grofheid van onze
intelligenties; dus zijn we tevreden met een por te maken naar de waarheid,
zoals een schilder, die zijn kwast naar zijn schilderij wierp, toen hij het effect
niet kon krijgen, dat hij verlangde. We nemen de besmetting, die resulteert,
foutief voor de perfecte vorm van een waarheid.
Het is dan niet verrassend, dat dat mensen tevreden zouden zijn om
ruwweg over een zodanige zaak als wedergeboorte te denken. Degenen, die
het accepteren, nemen het over het algemeen kant en klaar, ofwel als een
kant en klare theorie of als een ruw dogma. De ziel wordt wedergeboren in een
nieuw lichaam, --- die vage en bijna betekeningsloze aanname is voor hen
voldoende. Maar wat is de ziel en wat kan mogelijk bedoeld worden met de
wedergeboorte van een ziel? Wel, het betekent reïncarnatie; de ziel, wat het
ook mag zijn, is uit de ene kast van vlees gekomen en gaat nu in een andere
kast van vlees. Het klinkt eenvoudig, --- laat ons zeggen, zoals de Djinn uit het
Arabische verhaal, die uitbreidt uit zijn fles en zich er weer in samenperst of
misschien een kussen, dat uit een kussensloop getrokken is en weer in een
andere geduwd. Of de ziel vormt voor zichzelf een lichaam in de baarmoeder
van de moeder en neemt het in beslag of anders laat ons zeggen, legt een
mantel van vlees af en trekt een andere aan. Maar wat is dit, dat zo een
lichaam “verlaat” en een andere “binnengaat”? Is het een ander, een
psychisch lichaam en subtiele vorm, die binnengaat in de grove lichamelijke
vorm, --- de Purusha misschien van het oeroude beeld, niet groter dan de duim
van de mens, of is het iets, dat op zichzelf vormloos en ontastbaar is, dat
incarneert op de manier om voor de zintuigen een tastbare vorm van been en
vlees te worden of aan te nemen?
In de gewone, de vulgaire opvatting is er helemaal geen geboorte van een
ziel, maar alleen de geboorte van een nieuw lichaam in de wereld, dat in
beslag genomen wordt door een oude persoonlijkheid, die onveranderd is van
die, die eens een of ander nu terzijde gelegd fysiek frame verliet. Het is John
Robinson, die uit de vorm van het vlees gegaan is, die hij eens in beslag
genomen had; het is John Robinson, die morgen of enige eeuwen vanaf nu zal
reïncarneren in een andere vorm van vlees en de loop van zijn aardse
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ervaringen kan hervatten met een andere naam en in een andere omgeving.
Achilles, laat ons zeggen, wordt herboren als Alexander, de zoon van Philip,
een Macedoniër, veroveraar, niet van Hector, maar van Darius, met een wijder
gebied, met grotere bestemmingen; maar het is nog steeds Achilles, het is
dezelfde persoonlijkheid, die herboren is, alleen de lichamelijke
omstandigheden zijn verschillend. Deze overleving van de identieke
persoonlijkheid is aantrekkelijk voor het Europese denkvermogen vandaag in
de theorie van reïncarnatie. Want de uitroeiing of oplossing van de
persoonlijkheid, van deze mentale, zenuw- en fysieke composiet, die ik mezelf
noem, is moeilijk te dragen voor de mens, die verliefd is op het leven en de
belofte van zijn overleving en fysieke wederverschijning is de grote verlokking.
De ene objectie, die werkelijk in de weg staat van haar acceptatie, is de
klaarblijkelijke niet-overleving van het geheugen. Het geheugen is de mens,
zegt de moderne psycholoog, en wat is het nut van overleving van mijn
persoonlijkheid, als ik mijn verleden niet herinner, als ik niet gewaar ben, dat ik
nog en altijd dezelfde persoon ben? Wat is de nuttigheid? Waar is de
genieting?
De oude Indiase denkers, --- ik spreek niet over het populaire geloof, dat
ruw genoeg was en helemaal niet over de zaak nadacht, --- de oude
Boeddhistische en Vedantische denkers onderzochten het hele gebied vanuit
een zeer verschillend standpunt. Zij waren niet gehecht aan de overleving van
de persoonlijkheid; zij gaven aan die overleving niet de hoge naam van
onsterfelijkheid; zij zagen, dat de persoonlijkheid, die is wat hij is, een
voortdurend veranderend composiet, de overleving van een identieke
persoonlijkheid nonsens was, een contradictie in termen. Zij begrepen
inderdaad, dat er een continuïteit is en zij probeerden te ontdekken, wat deze
continuïteit bepaalt en of het besef van identiteit, dat er in binnengaat, een
illusie is of de representatie van een feit, van een werkelijke waarheid, en
wanneer de latere, wat dan de waarheid zou kunnen zijn. De Boeddhist
ontkent enige werkelijke identiteit. Er is, zei hij, geen zelf, geen persoon; er is
eenvoudig een continue stroom van energie in actie, zoals de continue
stroming van een rivier of het continue branden van een vlam. Deze
continuïteit schept in het denkvermogen het valse besef van identiteit. Ik ben
nu niet dezelfde persoon, die ik een jaar geleden was, zelfs niet dezelfde
persoon, die ik een moment geleden was, niets meer dan het water, dat
stroomt door gindse goot, hetzelfde water is, dat er een paar seconden
geleden voorbij stroomde; de hardnekkigheid van de stroom in hetzelfde
kanaal preserveert de valse verschijning van identiteit. Er is dan klaarblijkelijk
geen ziel, die reïncarneert, maar alleen Karma, dat volhardt in voortdurend
naar beneden stromen door hetzelfde klaarblijkelijk ononderbroken kanaal.
Karma reïncarneert; Karma schept de vorm van een voortdurend
veranderende geestesgesteldheid en fysieke lichamen, die, zoals we kunnen
aannemen, het resultaat zijn van dat veranderende composiet van ideeën en
sensaties, die ik mijzelf noem. Het identieke “ik” is er niet, was er nooit, zal er
nooit zijn. Praktisch maakt, zolang als de fout van de persoonlijkheid volhardt,
dit niet veel verschil en ik kan in de taal van de onwetendheid zeggen, dat ik
wedergeboren ben in een nieuw lichaam; praktisch moet ik doorgaan op basis
van die fout. Maar er is dit belangrijke punt verkregen, dat het allemaal een
fout is en een fout, die kan ophouden; het composiet kan opgebroken worden
voor het goede zonder enige verse formatie, de vlam kan gedoofd worden, het
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kanaal, dat zich rivier noemt, vernietigd. En dan is er niet-zijn, er is ophouden,
er is de bevrijding van de fout van zichzelf.
De Vedantist komt tot een verschillende conclusie; hij geeft een identieke
toe, een zelf, een hardnekkige onveranderbare werkelijkheid, --- maar anders
dan mijn persoonlijkheid, anders dan dit composiet, dat ik mijzelf noem. In de
Katha Upanishad wordt de vraag opgebracht op een zeer instructieve manier,
nogal toepasselijk voor het onderwerp, dat we onderhanden hebben.
Nachiketas, die gezonden was door zijn vader naar de wereld van de Dood,
vraagt zo Yama, de heer van wereld: Van de mens, die voorwaarts gegaan is,
die van ons heengegaan zijn, zeggen sommigen, dat hij is en sommigen “dat
hij niet is”; wie heeft dan gelijk? Wat is de waarheid van de grote overgang? Zo
is de vorm van de vraag en op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig om het
probleem op te brengen van onsterfelijkheid in de Europese betekenis van het
woord, de overleving van de identieke persoonlijkheid. Maar dat is niet wat
Nachiketas vraagt. Hij heeft reeds de tweede van drie geschenken
aangenomen, die hem aangeboden zijn door Yama, de kennis van de
gezegende Vlam, waarmee de mens honger en dorst passeert, verdriet en
angst ver achter zich laat en in de hemel verzekerd vreugdevol verblijft.
Onsterfelijkheid neemt hij in die zin als vanzelfsprekend, omdat hij, terwijl al in
die verdere wereld staat, dat zeker moet doen. De kennis, waarnaar hij vraagt,
gaat gepaard met het diepere, fijnere probleem, waarvan Yama bevestigt, dat
zelfs de Goden hierover sinds lang debatteerden en het is niet gemakkelijk om
het te weten, want de wet ervan is subtiel; iets overleeft, dat dezelfde persoon
lijkt te zijn, dat neerdaalt in de hel, dat opstijgt naar de hemel, dat terugkeert op
aarde met een nieuw lichaam, maar is het werkelijk dezelfde persoon, die zo
overleeft? Kunnen we werkelijk van de man zeggen “Hij is er nog”, of moeten
we niet eerder zeggen “Dit is hij niet langer”? Yama spreekt in zijn antwoord
ook helemaal niet over de overleving van de dood, en hij geeft alleen een of
twee verzen aan een naakte omschrijving van die constante wedergeboorte,
die alle serieuze denkers toegaven als een universeel erkende waarheid.
Waar hij over spreekt is het Zelf; de werkelijke Man, de Heer van al deze
veranderende verschijningen; zonder de kennis van dat Zelf is de overleving
van de persoonlijkheid geen onsterfelijk leven, maar een constant overgaan
van dood naar dood; alleen hij, die voorbij de persoonlijkheid gaat naar de
werkelijke Persoon, wordt de Onsterfelijke. Tot dan lijkt een mens inderdaad
steeds weer geboren te worden door de kracht van zijn kennis en werken,
naam volgt naam op, vorm geeft plaats aan vorm, maar er is geen
onsterfelijkheid.
Zo is dan de werkelijke vraag, die zo divergerend gesteld en beantwoord is
door de Boeddhist en de Vedantist. Er is een constante hervorming van de
persoonlijkheid in nieuwe lichamen, maar deze persoonlijkheid is een
veranderbare schepping van kracht aan zijn werk, die voorwaarts stroomt in de
Tijd en nooit gedurende een moment hetzelfde, en het egobesef, dat ons aan
het leven van het lichaam laat vasthouden en klaarblijkelijk gelooft, dat het
hetzelfde idee en dezelfde vorm is, dat het John Robinson is, die
wedergeboren wordt als Sidi Hossain, is een schepping van de
geestesgesteldheid. Achilles was niet wedergeboren als Alexander, maar de
stroom van kracht in zijn werken, die het ogenblikkelijke, veranderende
denkvermogen en lichaam van Achilles creëerde, stroomde door en creëerde
het ogenblikkelijke, veranderende denkvermogen en lichaam van Alexander.
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Toch is er, zegt de oude Vedanta, nog iets voorbij deze kracht werkzaam,
Meester ervan, iemand, die het voor hem nieuwe namen en vormen laat
maken en dat is het Zelf, de Purusha, de Man, de Werkelijke Persoon. Het
egobesef is alleen zijn verstoorde beeld, dat gereflecteerd wordt in de
vloeiende stroom van de belichaamde geestesgesteldheid.
Is het dan het Zelf, dat incarneert en reïncarneert? Maar het Zelf is
onvergankelijk, onveranderbaar, ongeboren, onsterfelijk. Het Zelf wordt niet
geboren en bestaat niet in het lichaam; het lichaam wordt eerder geboren en
bestaat in het Zelf. Want het Zelf is overal een, --- in alle lichamen, zeggen we,
maar het is niet werkelijk besloten en toebedeeld in verschillende lichamen,
maar lijkt behalve als de alles samenstellende ether gevormd te worden in
verschillende objecten en is in zekere zin in hen. Eerder zijn al deze lichamen
in het Zelf; maar dat is ook een fictie van ruimte conceptie en deze lichamen
zijn eerder alleen symbolen en beelden van zichzelf, door hem gecreëerd in
zijn eigen bewustzijn. Zelfs wat we de individuele ziel noemen, is groter dan
zijn lichaam en niet minder, subtieler dan haar en daarom niet besloten in haar
grofheid. Bij de dood verlaat hij zijn vorm niet, maar werpt haar af, zodat een
grote vertrekkende Ziel van deze dood in een krachtige frase kan zeggen, “Ik
heb het lichaam eruit gegooid.”
Wat is het dan, wat we voelen, dat het fysieke frame bewoont? Wat is het,
dat de Ziel uit het lichaam trekt, wanneer hij deze gedeeltelijk fysieke mantel
afgooit, die hem niet omsloot, maar een deel van zijn leden? Wat is het, wiens
uitgave deze pijnlijke scheiding geeft, deze snelle strijd en pijn van weggaan,
dit besef schept van gewelddadige scheiding? Het antwoord helpt ons niet
veel. Het is het subtiele of psychische frame, dat gebonden is aan het fysieke
door de hartsnaren, door de koorden van levenskracht, van zenuwenergie, die
geweven is in iedere fysieke fiber. Dit trekt de Heer van het lichaam eruit en
het gewelddadige breken of de snelle en moeizame losmaking van de
levenskoorden, het weggaan van de verbindende kracht stelt de pijn van de
dood en haar moeilijkheid samen.
Laten we dan de vorm van de vraag veranderen en eerder vragen wat het
is, dat de veranderbare persoonlijkheid reflecteert en accepteert, omdat het
Zelf onveranderbaar is? We hebben in feite een onveranderbaar Zelf, een
werkelijke Persoon, heer van deze altijd veranderende persoonlijkheid, die
weer altijd veranderende lichamen aanneemt, maar het werkelijke Zelf kent
zichzelf altijd als boven de mutatie, kijkt toe en geniet ervan, maar is niet
verwikkeld erin. Waardoor geniet hij van de veranderingen en voelt ze als
zichzelf, zelfs terwijl hij weet, dat hijzelf er niet door wordt beïnvloedt? Het
denkvermogen en het egobesef zijn alleen inferieure instrumenten; er moet
een of andere meer essentiële vorm van zichzelf zijn, die de Werkelijke Man
naar voren brengt, voor zichzelf zet, als het ware, en aan de achterkant van de
veranderingen om hen te ondersteunen en te spiegelen zonder in
werkelijkheid door hen veranderd te worden. Deze meer essentiële vorm is of
lijkt in de mens het mentale wezen te zijn of de mentale persoon, waarover de
Upanishad spreekt als de mentale leider van het leven en het lichaam,
manomayaḥ prāṇa-śariīra-netā. Dat onderhoudt het egobesef als een functie
in het denkvermogen en stelt ons in staat om de vaste conceptie te hebben
van continue identiteit in de Tijd als tegengesteld aan de tijdloze identiteit van
het Zelf.
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De veranderende persoonlijkheid is niet deze mentale persoon; het is een
composiet van gevarieerde materie van de Natuur, een formatie van Prakriti
en helemaal niet de Purusha. En het is een erg complex composiet met veel
lagen; er is een laag van het fysieke, een laag van zenuwsysteem, een laag
van het mentale, zelfs een uiteindelijke laag van een supramentale
persoonlijkheid; en binnen deze lagen zelf zijn er lagen binnen iedere laag. De
analyse van de opvolgende bekledingen van de aarde is een eenvoudige zaak
vergeleken met deze wonderbaarlijke creatie, die we persoonlijkheid noemen.
Het mentale wezen vormt door het aannemen van lichamelijk leven een
nieuwe persoonlijkheid voor zijn nieuwe aardse bestaan; hij neemt materiaal
van de algemene materie-substantie, leven-substantie, denkvermogensubstantie van de fysieke wereld en gedurende het aardse leven absorbeert hij
voortdurend nieuw materiaal, gooit weg, wat opgebruikt is, verandert zijn
lichamelijke, zenuw- en mentale weefsels. Maar dit is allemaal oppervlakte
werk; erachter is de fundatie van voorbije ervaring, die teruggehouden wordt
voor het fysieke geheugen, zodat het oppervlakkige bewustzijn niet lastig
gevallen zou kunnen worden of tussenbeide gekomen door de bewuste last
van het verleden, maar zich kan concentreren op het onmiddellijk op hand
zijnde werk. Toch is die fundatie van voorbije ervaring de grondslag van de
persoonlijkheid; en het is meer dan dat. Het is ons werkelijke fonds, waaruit we
altijd kunnen putten, zelfs apart van onze huidige oppervlakkige handel met
onze omgevingen. Die handel voegt toe aan onze verwervingen, modificeert
de fundatie voor een opvolgend bestaan.
Bovendien is dit alles weer aan de oppervlakte. Alleen een klein deel van
onszelf leeft en handelt in de energieën van ons aardse bestaan. Omdat er
achter het fysieke universum werelden zijn, waarvan de onze alleen het
resultaat is, zijn er zo ook in ons werelden van ons zelfbestaan, die deze
uitwendige vorm van ons wezen naar buiten werpen. Het onderbewuste, het
superbewuste zijn oceanen, waar vandaan en waar naartoe deze rivier
stroomt. Daarom is om te spreken over onszelf als een reïncarnerende ziel
een helemaal te eenvoudige verschijning geven aan het wonder van ons
bestaan; het brengt in een te kant en klare en te grove formule de magie van
de Allerhoogste Magiër. Er is geen definitieve psychische entiteit, die in een
nieuw omhulsel van vlees gaat: er is een metempsychose, een nieuwe
bezieling, een wedergeboorte van een nieuwe psychische persoonlijkheid,
zowel als de geboorte van een nieuw lichaam. En erachter is de Persoon, de
niet veranderende entiteit, de Meester, die dit complexe materiaal manipuleert,
de Kunstenaar van dit wonderbaarlijke kunstwerk.
Dit is het startpunt, van waaruit we moeten voortgaan met het beschouwen
van het probleem van wedergeboorte. Om onszelf te bekijken als zo of zo een
persoonlijkheid, die in een nieuw omhulsel van vlees gaat, is rond te
strompelen in onwetendheid, de fout te bevestigen van het materiële
denkvermogen en de zintuigen. Het lichaam is een gemak, de persoonlijkheid
is een constante formatie, voor wiens ontwikkeling actie en ervaring de
instrumenten zijn; maar het Zelf, door wiens wil en voor wiens heerlijkheid dit
alles is, is anders dan het lichaam, anders dan de actie en de ervaring, anders
dan de persoonlijkheid, die zij ontwikkelen. Om het te ontkennen is het hele
geheim van ons wezen ontkennen.
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Wedergeboorte, Evolutie, Erfelijkheid
Twee

waarheden, ontdekkingen met een enorme
periferie van lumineus resultaat en van aanzienlijke essentiële magnitude,
evolutie en erfelijkheid, figureren vandaag in het voorfront van het denken, en
ik veronderstel, dat we hen moeten nemen als goed gevestigd onuitblusbaar
licht op ons wezen, lampen van een constante luister, ofschoon nog niet erg
volmaakt afgesteld, finaal, zover als iets finaal is in mensen’s voortdurend
veranderende cinematografische proces van de ontwikkeling van intellectuele
kennis. Er kan gezegd worden, dat zij bijna het hele fundamentele idee
opmaken van het leven op de manier van in het bijzonder kijken naar een
denkvermogen, dat gedomineerd, gevormd, gedrukt wordt in zijn krachtige
vormen door het exacte, curieuze, veelsoortige zoeken, maar toch uiteindelijk
enkelvoudige beperkte observatie en enkelvoudige nauwe rede van onze
moderne wetenschap. De wetenschap is op haar eigen manier een grote
ziener en magiër; zij heeft zowel het microscopische als het macroscopische,
het dichtbije kijken en de telescopische kijk, een oplossend vermogen om
analytische resolutie te zoeken, een creatief vermogen om synthetische
bewerkstelliging te openbaren. Zij heeft gejaagd op hun leger van veel van de
intermediaire geheime processen van de grote Schepster, en zij is zelfs in
staat geweest, door de inventieve faculteit, die aan ons gegeven is, om het
beter te doen. De mens, deze dwerg in de oneindigheid, voortbewegend, maar
toch genageld aan de nabijheid van een kleinzielige korst aarde door de kracht
van gravitatie, heeft zeker door haar een goed aantal punten gescoord tegen
de moeder van het universum. Maar dit alles is alleen in enige perfectie
gedaan binnen de limieten van haar laagste indringerige fysieke gebied.
Van aangezicht tot aangezicht met de psychische en spirituele
heimelijkheden, zoals zelfs in de open elementaire wereld van het
denkvermogen, heeft de Wetenschap nog de ongeïnformeerde blik en de
grijpende handen van een kind. In die sfeer ziet zij, die zo precies, verlichtend,
dwingend is in het fysieke, alleen de grote vlammende, gonzende verwarring,
waarvan James ons vertelt, met een mogelijk inaccurate levendigheid van
allitererende frase, dat het de nieuw geboren baby’s kijk is van de
waarneembare wereld, waarin hij de mysterieuze ladders van geboorte neer
heeft laten vallen. De Wetenschap, die nog tegenover datgene staat, wat voor
haar nog de prachtige random akkoorden zijn en onverklaarde wonderen van
bewustzijn, beschermt zichzelf tegen de fouten van verbeelding, --- maar
struikelt vaak incidenteel juist door dat feit op voldoende van de fouten van
inadequate inductie, --- achter een ondoorzichtig schild van voorzichtig
scepticisme. Zij houdt vast met grijpende vastheid van de half verdronkene
aan de planken van zekerheid, die zij denkt gekregen te hebben in een paar
goed geteste correspondenties, --- zo opgesteld, ofschoon het woord, zoals
gebruikt, niets verklaart, --- tussen mentale actie en zijn begeleiding van
suggestieve of instrumentale fysieke werkingen. Zij is vastbesloten, wanneer
zij kan, om ieder suprafysiek fenomeen uit te leggen door een of ander fysiek
feit.; het psychologische proces van het denkvermogen moet niet bestaan,
behalve als resultaat of weergave van het fysiologische proces van het
lichaam. Deze vaste resolutie, klaarblijkelijk rationeel en voorzichtig van
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verzekerbare en sterk waarneembare waarheid, maar werkelijk heldhaftig in
haar paradoxale vermetelheid, sluit haar kans op van snelle ontdekking, voor
het moment tenminste, in een nogal nauwe cirkel. Het bezoedelt ook haar
uitbreidingen van de fysieke waarheid in het psychologische gebied met een
achtervolgend besef van ontoereikendheid. En deze ontoereikendheid in
uitgebreide toepassing is erg evident in haar theorieën over erfelijkheid en
evolutie, wanneer zij hen dwingt voorbij hun veilige grond van fysieke waarheid
en werkt om door hen het subtiele, complexe, ontwijkende fenomeen van ons
psychologische wezen te verlichten.
Er zijn nog, durf ik te zeggen, hier en daar personen, die een geheim of
een open ongeloof koesteren in de theorie van de fysieke evolutie en geloven,
dat het op een dag over zal gaan in een limbo van dode generalisaties, zoals
de Ptolemaëische theorie in astronomie of zoals de theorie van stemmingen in
de geneeskunde; maar dit is een zeldzaam en excessief scepticisme. Toch
kan het niet zonder nut zijn of geschiktheid voor ons doel om op te merken, dat,
tegengesteld aan de huidige populaire noties, de wetenschappelijke
rekenschap van deze generalisatie, zoals die van een goed aantal anderen,
nog niet beslissend bewezen is, zelfs ofschoon nu voor vaststaand
aangenomen. Maar nog is er, over het geheel genomen, een massa van feiten
en indicaties in haar voordeel, dat zo aanzienlijk is, dat het er overweldigend
uitziet, zodat we de conclusie niet kunnen weerstaan, dat op deze manier of
een of andere zodanige manier het geheel tot aanschijn kwam en we vinden
het moeilijk om een of andere overtuigendere uitleg te bevatten van de
ontwijfelbare opstijgende en vertakkende schaal van geslacht en soort, die
zelfs overeenkomt met ons toevallige onderzoek van het levende bestaan.
Een ding lijkt nu tenminste intellectueel zeker, we kunnen niet langer geloven,
dat deze zonnen en systemen volledig gevormd geworpen werden en eeuwig
opgesteld in de grenzeloze ruimte en al deze talloze soorten van zijn kant en
klaar geplant op de aarde en prettig gemaakt in zeven dagen of enig aantal
van dagen in een plotselinge uitbarsting van grilligheid of Dionysische
opwinding of gepakte activiteit van mechanische conceptie door het fiat van
een tijdloze Schepper. De successieve ontwikkeling, die samenvattend
voorgesteld was door de oude Hindoe denkers, de lagere vormen, die er eerst
waren, de mens naderhand als de kroon van de Geest’s ontwikkeling van
leven op aarde, is bevestigd door het geduldige en gedetailleerde onderzoek
van de fysieke wetenschap, --- een eeuwen durende ontwikkeling, ofschoon
de verdere Hindoe conceptie van een constante herhaling van het principe in
cycli noodzakelijkerwijze incapabel is tot fysiek bewijs.
Nog een ding lijkt nu op de zelfde manier zeker, dat niet alleen het zaad
van alle leven een was, --- weer gaat de grote intuïtie van de Upanishad vooraf
aan de conclusies van het fysieke onderzoek, een zaad, dat het universele
bestaan door het proces van kracht gerangschikt heeft op vele manieren,
ekam bījam bahudhā śakti-yogāt, --- maar zelfs het principe van ontwikkeling is
een en het structurele grondplan ook, terwijl het stap voor stap ontwikkelt,
ondanks alle afwijkingen naar deze kant of die van de scheppende Kracht of
het scheppende Idee. Natuur lijkt te starten met een buitengewone armoede
van oorspronkelijke brede variërende concepties en voort te gaan met
buitengewone rijkheid van haar kleinere opvolgende variaties, wat gelijk staat
met smeden van constante subtiele differentiaties van soorten en in het
individu een verbazende hardnekkigheid op resultaat van uniekheid. Het ziet
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er bijna uit, alsof in het proces van haar fysieke harmonieën er een of ander
formeel effect of symbolische reproductie bedoeld was te zijn van de waarheid,
dat alle dingen oorspronkelijk een wezen zijn, maar een één, die staat op zijn
eigen oneindige diversiteit, en zelfs een suggestie, dat er in deze eeuwige
eenheid een eeuwige pluraliteit is, het Oneindige Wezen, zelf herhaald in een
oneindige veelvuldigheid van wezens, ieder uniek en toch ieder de Ene. Voor
een denkvermogen op de uitkijk voor de metafysische suggesties kunnen we
betrekken uit de klaarblijkelijke feiten van zijn, die niet helemaal een
verbeelding zouden kunnen lijken.
In ieder geval hebben we nu deze patente orde in de overvloedige
complexiteiten van de natuurlijke harmonie van levende dingen, --- een
plasmatisch zaad, een ontwikkelend grondplan, een overvloedig aantal
variëteiten, wiens logische proces zou zijn door een opstijgende orde, die
omhooggaat door fijne, maar nog zeer onderscheiden gradaties van het ruwe
naar het complexe, van het minder georganiseerde naar het meer
georganiseerde, van het inferieure naar het superieur type. De eerste vraag,
die het denkvermogen onmiddellijk zou opvallen, wanneer deze boom van
leven gezien wordt, is, of deze logische orde inderdaad de actuele orde was in
de historie van het universum en dan, een tweede, die natuurlijk rijst uit dat
probleem, of, wanneer zo, iedere nieuwe vorm ontwikkelde door variatie van
zijn natuurlijke voorganger of binnenkwam door een of ander onbekend proces,
een verse, onafhankelijke en op een bepaalde manier plotselinge schepping.
In het eerste geval hebben we de wetenschappelijke orde van fysieke evolutie,
--- in de andere weet men niet goed wat, misschien een ongeziene Demiurg,
die het hele ding ontwikkelde in de vroegere periode van de aardse evolutie en
die nu geheel of bijna helemaal met de zaak gestopt is, zodat we nu geen
nieuwe fysieke ontwikkeling van die soort hebben, maar alleen, het zou
kunnen, een evolutie van capaciteit in reeds gecreëerde types. De
Wetenschap onderscheidt zich door een nogal natuurlijke en mechanische,
een nogal ongebroken fysieke evolutie met veel divergerende lijnen inderdaad
van ontwikkelende variatie, maar in de lijn geen opening of tussenruimte. Het
is waar, dat er niet een, maar een massa missende verbindingen zijn, die zelfs
de rijkste overblijfselen van het verleden niet in kunnen vullen en we zijn niet in
een positie om met een absolute dogmatiek de mogelijkheid te ontkennen van
een vooruitgang per saltum, door snel overspringen, misschien zelfs door een
gepakte fysieke of biopsychische voorbereiding, wiens resultaat naar buiten
sprong in de verschijning van een nieuw type met een zekere kloof tussen
zichzelf en de voorgaande vormen van leven. Met betrekking tot de mens is er
speciaal een enorme onzekerheid over hoe hij, zo gelijkend en toch zo
verschillend van de andere zonen van de Natuur, tot bestaan kwam. Toch
kunnen de openingen weg verklaard worden, er is een grote massa van
vertellende feiten in het voordeel van de minder fysieke anarchistische kijk, en
het lijkt aan haar kant het recht te hebben van de grootste waarschijnlijkheid in
een materiële universum, waar het meest perfecte fysieke principe van
voortgang de juiste basiswet zou lijken te zijn.
Maar, zelfs als we de meest scrupuleuze en rigoureuze continuïteit van
successieve determinatie toelaten, rijst de vraag of het proces van evolutie
inderdaad zo exclusief fysiek en biologisch geweest is als het op het eerste
gezicht eruit ziet. Wanneer het zo is, moeten we niet alleen een rigoureus
principe toelaten van klasse erfelijkheid, maar een wet van erfelijke
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progressieve variatie en een zuiver fysieke oorzaak van alle mentale en
spirituele fenomenen. Erfelijkheid op zichzelf betekent eenvoudig de constante
transmissie van de fysieke vorm en biologische karakteristieken van een vorig
leven naar haar nageslacht. Er is zeer evident een zodanige kracht van
erfelijke transmissie binnen de klasse of soort zelf, zoals de boom, zo het zaad,
zoals het zaad, zo de boom, zodat de leeuw een leeuw voortbrengt en geen
kat of een rinoceros, een mens een menselijk wezen en geen orang-oetan, --ofschoon men nu leest over een curieuze en opzienbarende speculatie, die de
oude theorie op zijn kop zet, dat zekere apen geen voorouders zouden kunnen
zijn, maar gedegenereerde afstammelingen van de mens! Maar verder,
wanneer een psychologische evolutie het hele feit moet zijn, moet er een
capaciteit zijn voor erfelijke transmissie van variaties, waarbij nieuwe soorten
worden of zijn gecreëerd, --- niet hoofdzakelijk in het proces van een mengsel
of kruising, maar door een innerlijke ontwikkeling, die opgeslagen is en
overgegeven aan het zaad. Dat zou ook erg goed toegelaten kunnen worden,
ofschoon haar werkelijke proces en rationale nog niet begrepen worden,
omdat de transmissie van familie en individuele karakteristieken een goed
geobserveerd fenomeen is. Maar dan zijn de overgebrachte dingen niet alleen
fysiek en biologisch, maar psychologische, of tenminste biopsychische
karakters, repetities van gebruikelijke zenuwervaring en mentale tendensen,
vermogens. We moeten veronderstellen, dat het fysieke zaad deze dingen
overbrengt. We worden geroepen om toe te geven, dat het menselijke zaad,
bijvoorbeeld, dat geen ontwikkeld menselijk bewustzijn bevat, toch de
vermogens in zich draagt van een zodanig bewustzijn, zodat zij zich
automatisch
reproduceren
in
de
denkende
en
organiserende
geestesgesteldheid van de nakomeling. Dit is, zelfs als we het moeten
accepteren, een onverklaarbare paradox, tenzij we veronderstellen, dat er
ofwel iets meer achter is, een psychisch vermogen achter de sluier van het
materiële proces, of anders dat het denkvermogen alleen een proces is van
leven en leven alleen een proces van materie. Daarom moeten we uiteindelijk
veronderstellen, dat de fysieke theorie in staat is om door zuiver materiële
oorzaken en een materiële constitutie het mysterie van het verschijnende
leven in materie te verklaren en het vergelijkbare mysterie de verschijning van
het denkvermogen in het leven. Hier beginnen moeilijkheden zich samen te
pakken, waarin het veroordeeld wordt, tot zover tenminste, tot een hopeloze
ontoereikendheid en de natuur van die ontoereikendheid, haar crux, haar
struikelblok laten ruimte voor juist dat iets erachter, iets psychisch, een
verborgen zielproces en voor een complexere en minder materialistische
rekenschap van de waarheid van de evolutie.
De materialistische aanname --- het is niet meer dan een hypothetische
aanname, want het is nooit bewezen --- is, dat de ontwikkeling van niet
levende materie onder zekere onbekende omstandigheden resulteert in een
fenomeen van onbewust leven, dat weer in haar werkelijke natuur alleen een
actie en reactie is van materiële energie, en de ontwikkeling van dat weer
onder zekere onbekende omstandigheden in een fenomeen van bewust
denkvermogen, die in zijn werkelijke natuur alleen een actie en reactie is van
materiële energie.. Het is niet bewezen, maar dat, wordt geredeneerd, maakt
niet uit; het betekent alleen, dat we nog niet genoeg weten; maar op een dag
zullen we het weten, --- de noodzakelijke fysiologische reactie, die door ons
intuïtie genoemd wordt of trein van redenering, gekroond door ontdekking, die,
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veronderstel ik, plaats gevonden heeft in een behoorlijk samengesteld
zenuwlichaam en het rijker gekronkelde brein van een Galileo van biologie, --en dan zal deze grote en eenvoudige waarheid bewezen worden, zoals veel
andere dingen, die eens bespot zijn door het oppervlakkige algemene besef
van de mensheid. Maar de moeilijkheid is, dat het niet in staat tot bewijs lijkt te
zijn. Zelfs ten opzichte van het leven, dat voor het overgrote deel de mindere
moeilijkheid is, zal de ontdekking van zekere chemische of andere fysieke en
mechanische condities, waaronder leven gestimuleerd kan worden om te
verschijnen, niet meer bewijzen dan dat deze de gunstige of noodzakelijke
condities zijn voor de manifestatie van leven in het lichaam, --- zodanige
condities moeten er zijn in de natuur van dingen, --- maar niet dat leven een
ander nieuw en hoger proces is van de kracht van het universele wezen. De
connectie van levensantwoorden op de fysieke condities en stimuli bewijzen
erg duidelijk, dat leven en materie verbonden zijn en dat, zoals zij inderdaad
moeten doen om naast elkaar te bestaan, de twee soorten van energie op
elkaar werken, --- een zeer oude kennis; maar het komt niet af van het feit, dat
de fysieke respons vergezeld wordt door een element, dat van de natuur lijkt te
zijn van een zenuw opwinding en een beginnend of onderdrukt bewustzijn en
niet hetzelfde is als de vergezellende fysieke reactie.
Wanneer we bij het denkvermogen komen, zien we --- hoe zou het anders
kunnen zijn in een belichaamd denkvermogen? --- een respons, een interactie,
een verbinding, een correspondentie, zo je wil; maar geen hoeveelheid van
correspondentie kan aantonen, hoe een fysieke respons omgezet kan worden
in of bijdragen tot een bewuste werking, een perceptie, emotie,
gedachteconcept of door zichzelf in resultaat samenstellen, of bewijzen, dat
liefde een chemisch product is of dat Plato’s theorie van ideeën of Homerus
zijn Ilias of het kosmische bewustzijn van de Yogi alleen een een combinatie
was van fysiologische reacties of een complex van de veranderingen van
grijze hersenmaterie of een vlammend wonder van elektrische ontladingen.
Het is niet alleen, dat gezond verstand en verbeelding terugschrikken van
deze theorieën, --- die tegenwerping zou buiten beschouwing gelaten kunnen
worden, --- niet alleen, dat perceptie, rede en intuïtie opzij geworpen moeten
worden ten gunste van een geforceerde en te uitgebreide gevolgtrekking,
maar dat hier een afgrond van verschil is tussen wat verklaard moet worden en
dat, waarmee geprobeerd wordt het uit te leggen, wat niet opgevuld kan
worden, hoezeer we ook zenuwverbindingen en psychofysische bruggen
toelaten. En als de fysieke wetenschapper wijst naar een aantal aantonende
feiten en hoopt op een dag te triomferen over deze formidabele moeilijkheden,
groeit er aan de andere kant een beginnende massa van psychische
fenomenen op, die waarschijnlijk zijn theorie in peilloze wateren laten
verdrinken. De onoverkomelijkheid van deze altijd evidente objecties begint
wijder erkend te worden, maar omdat het verleden nog een aanzienlijk
overwicht heeft, is het noodzakelijk om op hen te staan, zodat we het heldere
recht zouden kunnen hebben om door te gaan naar meer liberale hypothesen,
die niet prematuur proberen het probleem van ons wezen te reduceren tot een
mechanische eenvoudigheid.
Een van deze is de oude kijk, dat niet alleen invloed van lichaam en leven
op denkvermogen en ziel, maar invloed van denkvermogen en ziel op lichaam
en leven beschouwd moeten worden. Ook hier is er het evolutionaire idee,
maar fysieke en levensevolutie, zelfs de groei van het denkvermogen, worden
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alleen als incidenteel gehouden ten opzichte van een zielevolutie, waarvan
Tijd de loop is en de aarde onder veel andere werelden het theater. In de oude
Indiase versie van deze theorie zijn evolutie, erfelijkheid en wedergeboorte
drie metgezel processen van het universele ontvouwen, evolutie het processie
doel, wedergeboorte de hoofdmethode, erfelijkheid een van de fysieke
condities. Dat is een theorie, die tenminste het raamwerk levert voor een
harmonieuze verklaring van alle complexe elementen van het probleem. Het
wetenschappelijke idee begint bij het fysieke wezen en maakt het psychische
een resultaat en omstandigheid van het lichaam; dit andere evolutionaire idee
begint bij de ziel en ziet in het fysieke wezen een instrumentatie voor het
ontwaken tot zichzelf van een geest, geabsorbeerd in het universum van
Materie.
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Wedergeboorte en Ziel Evolutie
De ideeën, die de mensen momenteel vormen over het

leven en dingen zijn voor het grootste gedeelte pragmatische constructies. Zij
zijn vormen van een rede, die alleen betrokken is bij het geven van een
zodanige dienstige rekenschap aan zichzelf van zijn omgeving, als een
voldoende clou zal maken voor onze onmiddellijke zaak van groei, actie,
bevrediging van de persoonlijkheid, iets, dat uitvoerbaar, leefbaar, effectief is
voor ons reizen in de Tijd, iets, dat haalbaar is in de tweevoudige Franse
betekenis van het woord. Of het correspondeert of direct in aanraking is met
enige werkelijkheid van dingen, lijkt erg veel een zaak van toeval te zijn. Het
lijkt voldoende te zijn, wanneer we onze oppervlakkige en inschikkelijke rede
van zijn waarheid kunnen overtuigen en hem dienstbaar en vruchtbaar vinden
in consequenties voor denken, actie en levenservaring. Het is waar, dat er een
andere niet pragmatische rede in ons is, die werkt om van deze eis af te
komen van de intellectuele en vitale persoonlijkheid; hij wil kijken naar de
werkelijke waarheid van dingen zonder sluiers en zonder enig object, om juist
het beeld te spiegelen van de Waarheid in de stille wateren van een
onpartijdige, heldere en zuivere geestesgesteldheid. Maar de werkingen van
deze kalmere grotere rede worden gehinderd door twee enorme moeilijkheden.
Eerst lijkt het bijna onmogelijk om hem volledig los te maken van de rest van
onszelf, van de normale verstandelijkheid, van de wil om te geloven, van dat
instinct van de intelligentie, die de overleving helpt, door een soort subtiel
principe van preferentie en selectie, van de manier van denken., die past bij
onze persoonlijke richting of tot stand gebrachte frame van onze natuur. En
nogmaals, wat is de Waarheid, die onze rede spiegelt? Het is bovendien een
of ander indirect beeld van de Waarheid, niet juist haar zelf en lichaam, van
aangezicht tot aangezicht gezien; het is een beeld, dat gevormd is van zulke
data, symbool, proces van Werkelijkheid, --- wanneer er enige werkelijke
Werkelijkheid is, --- zoals we kunnen verzamelen van de erg beperkte ervaring
van het zelf en bestaande dingen, die open zijn voor het menselijke
denkvermogen. Zodat, tenzij er een of ander middel is, waardoor kennis kan
barsten door alle sluiers naar de ervaring van juist de Werkelijkheid zelf, of
tenzij er een of andere universele Logos, goddelijke Denkvermogen of
Supramentaal zou zijn, dat zichzelf kent en alle dingen en ons bewustzijn kan
reflecteren of ermee in aanraking komen, een achtervolgende
ontoereikendheid en onzekerheid moeten altijd hun verbijsterende greep
houden op zelfs het hoogste vermogen en grootste wandeling van onze rede
en alle werk van menselijke kennis omringen.
Nergens zijn deze belemmeringen meer gênant dan in die fundamentele
vragen van de natuur van de wereld en van ons eigen bestaan, die nog het
meest passievol de denkende mensheid interesseert, omdat dit uiteindelijk het
ding is van opperst belang voor ons, omdat al het andere, behalve een of
ander ruw onmiddellijk praktisch aspect van het moment, afhangt van haar
oplossing. En zelfs dat is, tot deze grote vraag gesetteld is, alleen een
struikelen voorwaarts op een reis, waarvan we het doel niet weten of het
doeleinde, de betekenis of de noodzaak. De religies belijden om deze grote
problemen op te lossen met een geïnspireerde of geopenbaarde zekerheid;
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maar de enormiteit van hun verschillen laat zien, dat er in hen ook een selectie
van ideeën is, gescheiden aspecten van de Waarheid, --- de scepticus zou
zeggen, shows van verbeelding en valsheid, --- en een constructie van een
beperkte spirituele ervaring. In hen is er ook een element van gekozen en
gewild geloven en een of ander hoog pragmatisch doel en nut, of dat nu de
ontsnapping van de ziel is van het verdriet of onwerkelijkheid van bestaan of
hemelse zaligheid of een religieus-ethische sanctie en begeleiding. De
filosofische systemen zijn zeer klaarblijkelijk alleen mogelijke selectieve
constructies van grote reflectieve ideeën. Vaker zijn dit mogelijkheden van de
rede, veel eerder dan de verzekerde zekerheden of, wanneer gefundeerd op
spirituele ervaring, zijn zij nog selectieve constructies, een soort grote
architecturale benadering naar een of andere poort naar het onkenbare
Goddelijke of onuitspreekbare Oneindige. Het moderne wetenschappelijke
denkvermogen belijdt soms om ons te bevrijden van alle hoofdzakelijk
intellectuele constructies en ons van aangezicht tot aangezicht plaatsen met
de waarheid en alleen met de verzekerde waarheid; zij claimde het recht om
de mens te bevrijden van de fantastische belemmering van religie en de
nevelige futiliteiten van metafysische filosofie. Maar religie en filosofie hebben
zich nu gekeerd naar de wetenschap en haar veroordeeld, op haar eigen
verklaring van feiten, van een gelijke verantwoordelijkheid aan de twee
universele moeilijkheden van de menselijke rede. Het systeem van de
wetenschap lijkt zelf alleen een andere mogelijke en vruchtbare constructie te
zijn van de rede, die een dienstbare rekenschap geeft aan zichzelf van de
fysieke wereld en onze relaties ermee, en zij lijkt niets meer te zijn. En haar
kennis is fataal gebonden door de beperking van haar data en haar uitzicht. De
wetenschap creëert ook alleen een partieel beeld van de Waarheid, dat
gestempeld is met een karakter van veel onzekerheid en nog duidelijker
ingeprent met het perverse waarmerk van ontoereikendheid.
Wij moeten erkennen, dat de menselijke rede, terwijl hij beweegt, zoals hij
doet van een beginpunt naar van onwetendheid naar en in een grote
omgevende cirkel van onwetendheid, moet voortgaan door hypothese,
aanname en theorie, die onderworpen is aan verificatie van een of andere
soort, die overtuigend is voor onze rede en ervaring. Maar er is dit verschil, dat
het religieuze denkvermogen de theorie accepteert of de aanname, --waaraan hij deze namen helemaal niet geeft, want zij zijn voor hem gevoelde
dingen, --- met vertrouwen, met een wil of geloof, met een emotionele
zekerheid, en zijn verificatie vindt in een toenemende spirituele intuïtie en
ervaring. Het filosofische denkvermogen accepteert het kalm en
onderscheidend voor zijn coherente overeenkomst met de feiten en
noodzakelijkheden van het wezen; hij verifieert door een binnendringende en
niet falende harmonie met alle eisen van de rede en intellectuele intuïtie. Maar
het sceptische denkvermogen, --- niet het denkvermogen van hoofdzakelijk
twijfel of dogmatische ontkenning, die zich gewoonlijk die naam toe-eigent,
maar het open en gebalanceerde denkvermogen van zorgvuldig, onpartijdig
en gereserveerd onderzoek, --- geeft een zeker provisorisch karakter aan zijn
hypothese en hij verifieert door de justificatie van welke orde of categorie dan
ook van vast te stellen feiten, die hij neemt voor zijn standaard van bewijs en
investeert met een karakter van beslissende autoriteit of werkelijkheid. Er is
ruimte genoeg voor alle drie methoden en er is geen reden, waarom ons
moderne complexe denkvermogen niet simultaan voort zou gaan met allen in
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een keer. Want als de sceptische of provisionele attitude ons meer gereed
maakt om ons beeld van de Waarheid te modificeren in het licht van nieuw
materiaal van denken en kennis, ook het religieuze denkvermogen, mits hij
een zekere ferme en diepzinnige openheid behoudt voor nieuwe spirituele
ervaringen, kan hij sneller voortgaan naar een groter en groter licht en
ondertussen kunnen we erdoor wandelen met een zekere stap en zeker
omgaan met onze principale business van de groei en perfectie van ons
wezen. Het filosofische denkvermogen heeft de gewoonte om een benodigde
grootheid te geven en openheid aan onze geestesgesteldheid, --- als hij zich
ook niet vernauwd door een gesloten cirkel van metafysisch dogma, --- en
ondersteunt bovendien de harmonie van onze andere actie door ordelijke
toestemming van de hogere rede.
In deze zaak van de ziel en wedergeboorte ligt de initiële hypothese nu
nogal open voor ons; de barrière is gevallen. Want als er nu een ding zeker is,
is het, dat de fysieke wetenschap clous zou kunnen geven van het proces,
maar geen greep kan krijgen op de werkelijkheid van dingen. Dat betekent, dat
het fysieke niet het hele geheim is van de wereld en het bestaan, en dat in
onszelf ook het lichaam niet het geheel van ons wezen is. Het is dan door iets
suprafysiek in de Natuur en onszelf, dat we de ziel zouden kunnen noemen,
wat ook de exacte substantie van de ziel zou kunnen zijn, dat we waarschijnlijk
die grotere waarheid krijgen en de subtielere ervaring, die de nauwe rigide
cirkel, getraceerd door de fysieke wetenschap, zal vergroten en ons dichter
brengen bij de Werkelijkheid. Er is nu niets om het meest rationele
denkvermogen te versperren, --- want waar rationalisme, werkelijk vrij denken
hoeft niet langer geïdentificeerd te worden, zoals het gedurende enige tijd te
haastig en intolerant was, met een ontkenning van de ziel en een scouting van
de waarheden van de spirituele filosofie en religie, --- er is niets, dat ons
tegenhoudt om ferm voort te gaan op welke zekerheden van spirituele
ervaringen dan ook, die voor ons de grond geworden zijn van onze innerlijke
groei of de pilaren op onze weg naar zelfkennis. Dit zijn zielwerkelijkheden.
Maar het exacte frame, dat we zullen geven aan die kennis, zal het beste
gebouwd worden door verdere spirituele ervaring, geholpen door nieuwe
vergrote intuïties, geconfirmeerd in de suggesties van een wijde filosofische
rede en het vruchtbaar gebruiken van welke behulpzame feiten ook, die we
zouden kunnen krijgen van de fysieke en de psychische wetenschappen. Dit
zijn waarheden van het zielproces; hun volle licht moet komen door
experimentele kennis en observatie van de wereld zonder ons en de wereld
vanbinnen.
De toelating van het bestaan van de ziel leidt op zichzelf niet, door zijn
eigen noodzaak, door enige onmisbare volgende stap, naar de acceptatie van
wedergeboorte. Het zal alleen deze onmisbare consequentie naar voren
brengen, wanneer er zoiets is als een zielevolutie, die zichzelf altijd kracht
bijzet en een constant deel is van de orde van bestaan en de wet van het
tijdproces. Bovendien is een of ander soort van toelating van een individuele
ziel een eerste conditie van de waarheid van wedergeboorte. Want er is een
plausibele theorie van bestaan, die een Al-Ziel toelaat, een universeel wezen
en waarvan het komen van de materiële wereld een of ander praktisch
resultaat is, maar nog geen een helemaal duurzame waarheid toelaat van
onze spirituele individualiteit. De Al-Ziel zou voortdurend kunnen ontwikkelen,
zou langzaam maar urgent zijn worden ontwikkelen; maar iedere individuele
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mens of klaarblijkelijk individueel wezen is voor deze manier van denken
alleen een moment van de Al-Ziel en zijn evolutie; daaruit rijst hij door de
formatie, die we geboorte noemen en zinkt hij terug er in door de oplossing,
die we dood zullen noemen. Maar dit beperkte idee kan alleen stand houden,
wanneer we krediet geven aan een creatieve biologische evolutie en haar
instrument van fysieke erfelijkheid met de hele veroorzaking van ons hele
mentale en spirituele wezen; maar, in dat geval, hebben we geen werkelijke
ziel of geest, onze zielpersoonlijkheid of spiritueel worden is een vrucht van
ons leven en lichaam. Nu richt de kwestie van wedergeboorte zich bijna
helemaal op de ene fundamentele vraag van het verleden van het individuele
wezen en zijn toekomst. Wanneer de schepping van de hele natuur
toegeschreven moet worden aan de fysieke geboorte, dan zijn het lichaam, het
leven en de ziel van het individu alleen een voortzetting van het lichaam, het
leven en de ziel van zijn voorouders, en er is geen ruimte ergens voor de
wedergeboorte van de ziel. De individuele mens heeft geen verleden, dat
onafhankelijk is van hen en kan geen onafhankelijke toekomst hebben; hij kan
zich voortzetten in zijn nageslacht, --- het kind kan zijn tweede of voortgezette
zelf zijn, zoals de Upanishad het neerzet, --- maar er is geen andere
wedergeboorte voor hem. Geen voortgezette stroom van individualiteit, die
gepresideerd wordt door enig mentaal of spiritueel persoon, die victorieus de
oplossing van het lichaam overleeft. Aan de andere kant, wanneer er enige
element is in ons, bovendien nog het belangrijkste van alles, waarvan zo geen
rekenschap gegeven kan worden, maar een vroegere evolutie vooronderstelt
of een toekomstige toelaat, anders dan dat van het ras denkvermogen en de
fysieke voorouders, dan wordt een of andere soort zielgeboorte een logische
noodzaak.,
Nu is het juist hier, dat de claims van de fysieke en vitale evolutie lijken te
falen, --- als een oorzaak van ons hele mentale en spirituele wezen. Het is
zeker aangetoond, dat ons lichaam en het meest fysieke deel van onze
levensactie in grote mate het resultaat zijn van erfelijkheid, maar niet op een
zodanige manier, als om een assisterende en misschien werkelijk
predominante psychische oorzaak uit te sluiten, anders dan de voorouderlijke
bijdrage. Het is aangetoond, zo je wil, dat onze bewuste vitaliteit en die delen
van het denkvermogen, die er van afhangen, iets van het temperament, iets
van het karakter, zekere impulsen en ontvankelijkheden voor een groot
gedeelte gevormd worden, --- of is het alleen beïnvloed? --- door evolutionele
erfelijkheid; maar niet, dat zij volledig het gevolg zijn van deze kracht, niet, dat
er geen ziel is, geen spirituele entiteit, die deze instrumentatie accepteert en er
gebruik van maakt, maar niet haar gecreëerde resultaat is of hulpeloze
onderdaan ervan in zijn wording. Nog meer zijn de hogere delen van ons
denkvermogen gemerkt met een zeker stempel van spirituele
onafhankelijkheid. Zij zijn niet helemaal hulpeloze formaties van evolutionaire
erfelijkheid. Maar al deze dingen zijn nog evident zeer veel onder de invloed
van de omgeving en haar aandringen en mogelijkheden. We kunnen daaruit,
als we het kiezen, een beperkte conclusie trekken; we kunnen zeggen, dat zij
een fase zijn van de universele ziel, een deel van het proces van zijn evolutie
door selectie; het ras, niet het individu, is de continue factor en al onze
individuele inspanning en verwerving, alleen in verschijning, niet werkelijk
onafhankelijk, houdt op bij de dood, behalve zo veel van onze aanwinst, als
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gekozen is om voort te gedragen in het ras door een of andere heimelijk wil of
bewuste noodzaak in het universele wezen of het hardnekkige worden.
Maar wanneer we aankomen bij onze hoogste spirituele elementen,
vinden we, dat we hier arriveren bij een erg heldere en soevereine
onafhankelijkheid. We kunnen onze eigen zielevolutie ver dragen voorbij enige
determinatie door de omgeving of de druk van de rasziel door de besturende
kracht van onze spirituele natuur. Nogal apart van enig bewijs van een leven
na dit leven op andere vlakken of enige herinnering van voorbije geboorten, is
dit voldoende grond voor een weigering om enige theorie van het efemere zijn
van het individu en de enkele waarheid van het evolutionaire Universele als
voldoende te beschouwen. Zeker wordt het individuele wezen daarbij niet
getoond als onafhankelijk te zijn van de Al-Ziel; het zou niets anders kunnen
zijn dan een vorm in de tijd. Maar het is voldoende voor ons doeleinde, dat het
een hardnekkige zielvorm is, niet bepaald door het leven van het lichaam en
ophoudend met haar oplossing, maar hardnekkig doorzet verderop. Want als
hij zo onafhankelijk is van de fysieke ras continuïteit in de toekomst, wanneer
hij zichzelf zo in staat toont om zijn eigen toekomstige zielevolutie in de tijd te
bepalen, moet hij in het geheim de hele tijd een zodanig onafhankelijk bestaan
gehad hebben en hij moet in werkelijkheid bepalend zijn geweest, ofschoon
geen twijfel door een of ander ander en indirect aandringen, ook zijn voorbije
zielevolutie in de tijd. Mogelijk kan alleen hij bestaan in de Al-Ziel gedurende
de universele continuïteit, kan eruit daarin opgestegen zijn, kan er uiteindelijk
in overgaan. Of, aan de andere kant, kan hij er eerder in bestaan om, of het is
beter te zeggen, onafhankelijk van de universele continuïteit, en er kan een of
andere soort eeuwig individu zijn. Maar het is voldoende voor de theorie van
wedergeboorte, dat een geheime zielcontinuïteit van het individuele bestaat en
niet alleen een ruwe opvolging van lichamen, geïnformeerd door de Al-Ziel,
meteen nogal efemere illusie van mentale of individuele individualiteit.
Er zijn theorieën van bestaan, die de individuele ziel accepteren, maar niet
de zielevolutie. Er is, bijvoorbeeld, dat enkele oude dogma van een ziel zonder
een verleden, maar met een toekomst, gecreëerd door de geboorte van het
lichaam, maar onverwoestbaar door de dood van het lichaam. Maar dit is een
gewelddadige en irrationele aanname, een verbeelding, die niet geverifieerd is
en zonder waarschijnlijkheid. Het houdt de moeilijkheid in van een schepsel,
dat begint in de tijd, maar volhardt gedurende de hele eeuwigheid, een
onsterfelijk wezen, dat afhangt voor zijn bestaan op een handeling van fysieke
generatie, maar toch zelf altijd en volledig niet fysiek en onafhankelijk van het
lichaam, dat resulteert van de generatie. Dit zijn bedenkingen, die
onoverkomelijk zijn voor de rede. Maar er is ook een moeilijkheid, dat deze ziel
een verleden overerft, waarvoor hij op geen enkele manier verantwoordelijk is,
of belast wordt met beheersende neigingen, die aan hem opgelegd worden,
maar niet door zijn eigen handeling, en toch verantwoordelijk is voor zijn
toekomst, die behandeld wordt, alsof zij op geen enkele manier bepaald wordt
door die vaak deplorabele nalatenschap, damnosa heritas, of die unfaire
schepping en volledig van zijn eigen makelij zou zijn. We zijn hulpeloos
gemaakt wat we zijn en toch verantwoordelijk voor wat we zijn, --- of tenminste
voor wat we hierna zullen zijn, wat onvermijdelijk bepaald wordt voor een groot
gedeelte door wat we oorspronkelijk zijn. En we hebben alleen deze ene kans.
Plato en de Hottentot, het gefortuneerde kind van heiligen of Rishis en de
geboren en getrainde crimineel, die van begin tot eind ondergedompeld is in

98

de laagste stinkende corruptie van een grote moderne stad, moeten op gelijke
wijze door de actie of geloof van dit ene ongelijke leven hun hele eeuwige
toekomst creëren. Dit is een paradox, die zowel de ziel als de rede, het
ethische besef en de spirituele intuïtie beledigt.
Er is ook het aanverwante idee, waarachter een obscure waarheid glinstert,
dat de ziel van de mens iets is, dat hoog, zuiver en groot is, dat gevallen is in
het materiële bestaan en door zijn gebruik van zijn natuur en zijn handelingen
in het lichaam zichzelf moet verlossen, moet terugkeren naar zijn eigen
hemelse natuur. Maar het is evident, dat dit ene aardse leven niet voldoende is
voor allen om die moeilijke terugkeer te bewerkstelligen, maar eerder, dat de
meesten het volledig zouden kunnen missen en het missen; en we moeten
dan ofwel veronderstellen, dat een onsterfelijke ziel kan vergaan of verdoemd
kan zijn tot eeuwige ondergang of anders dat hij meer bestaansvormen heeft
dan dit arme precaire ene, die hem klaarblijkelijk gegeven is, levens of
toestanden van zijn, die tussenbeide komen tussen zijn val en de uiteindelijke
uitwerking van een zekere verlossing. Maar de eerste veronderstelling is
onderworpen aan alle moeilijkheden van die andere paradox. Apart van het
probleem van de reden van de neerdaling is het moeilijk om te zien, hoe recht
van het hemelse wezen deze verschillende zielen onmiddellijk gesprongen
zouden zijn naar zodanige immense verschillen van gradatie in hun val en op
een zodanige manier, dat ieder verantwoordelijk is voor de anders wrede en
ongelijke condities, waaronder hij zo beknopt zijn eeuwige toekomst moet
bepalen. Ieder moet zeker een verleden gehad hebben, die hem
verantwoordelijk maakte voor zijn huidige condities, wanneer hij strikt
gehouden gaat worden om rekenschap te geven voor al hun resultaten en het
gebruik, dat hij maakt van zijn vaak te schaarse, aarzelende en soms nogal
hopeloze mogelijkheid. Juist de natuur van onze mensheid veronderstelt een
variërend constituerend verleden voor de ziel, zowel als een resulterende
toekomst.
Redelijker is daarom een recente theorie, die suggereert, dat een geest of
mentaal wezen is neergedaald van een ander en groter niveau en het
materiële bestaan heeft opgenomen, toen de fysieke en de dierlijke evolutie
ver genoeg voortgegaan was voor een menselijke belichaming op aarde om
mogelijk te zijn. Hij kijkt terug op een lange serie van menselijke levens,
beginnend op dat punt, die ieder van ons gebracht heeft tot zijn huidige
conditie, en voorwaarts naar een nog continuerende serie, die allen zal dragen
door hun eigen graden en in hun eigen tijd naar welke completering,
transfiguratie, terugkeer dan ook, wacht de zelf-belichamende menselijke ziel
en is de kroon van zijn lange inspanning. Maar wat brengt hier weer deze
connectie naar voren van een spiritueel wezen en een hogere mentale natuur
en een fysiek wezen en lagere dierlijke natuur? Wat noodzaakt deze opname
van het lagere leven door de geest, die hier mens wordt? Het zou zeker lijken,
dat er een of andere voorgaande connectie is geweest; het bezittende mentale
en spirituele wezen moet de hele tijd dit lagere leven aan het voorbereiden zijn
geweest, dat hij zo in beslag neemt voor een menselijke manifestatie. De hele
evolutie zou dan een geordende continuïteit van het begin en de interventie
van het denkvermogen en de geest zou geen plotseling onverklaarbaar
wonder zijn, maar een voorwaarts komen van dat, wat er altijd achter was, een
open opname van het gemanifesteerde leven door een vermogen, dat altijd
heimelijk presideerde over de levensevolutie.
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Wat deze theorie van wedergeboorte veronderstelt, is een evolutie van het
wezen in de materiële wereld van materie naar belichaamd denkvermogen en
een universele Geest, die deze evolutie bezielt, terwijl ons individuele Geesten
bestaan in het universele en hun opwaartse koers volgen naar welke bedoelde
voltrekking of bevrijding of beide dan ook, die naar ons lonken aan het einde.
Veel meer dan dit zou het kunnen betekenen, maar dit tenminste: een
zielevolutie het werkelijke feit, een aanname van hogere en hogere vormen de
eerste verschijning. We zouden inderdaad een verleden en toekomst kunnen
toestaan voor de menselijke ziel, maar hen plaatsen onder en boven dit
aardse niveau en alleen een terloops of doelbewust bestaan op aarde toelaten.
Maar dit zou twee ordes van progressief bestaan betekenen, die niet
verbonden zijn en elkaar toch voor een kort moment ontmoeten. Er zou een
ontrouwe individuele menselijke ziel zijn, die tussenbeide komt in de
geordende aardse evolutie en bijna onmiddellijk eruit stapt zonder enige
verbindende oorzaak of noodzaak. Maar speciaal laat het het fenomeen
onvoldoende verklaard van het grotendeels aardse dierlijke wezen en natuur
van deze spirituele en bovenaardse entiteit, deze ziel, zijn strijd voor bevrijding,
en de oneindig variërende graden, waarin hij in verschillende lichamen
geslaagd is om de lagere natuur te domineren. Een voorbije aardse
zielevolutie, die voldoende rekenschap geeft voor deze variaties en graden
van ons gemengde wezen en een toekomstige zielevolutie, die ons
progressief helpt om de godheid van de Geest te bevrijden, lijkt de enige juiste
en redelijke uitleg van dit werk van een materie gekluisterde ziel, die een
variabele graad verkregen heeft van de mensheid midden tussen een
algemene progressieve verschijning van het leven, denkvermogen en geest in
een materieel universum. Wedergeboorte is de enige mogelijke machinerie
voor een zodanige zielevolutie.
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De Betekenis van Wedergeboorte
De ene vraag, die door al zijn complexiteiten de som is

van de filosofie en tot waar al het menselijke onderzoek terechtkomt aan het
eind, is het probleem van onszelf, --- waarom we hier zijn en wat we zijn en
wat er achter en voor en rondom ons is, en wat we met onszelf moeten doen,
onze innerlijke betekenissen en onze uiterlijke omgeving. In het idee van
evolutionaire wedergeboorte, wanneer we eenmaal vonden, dat het een
waarheid is en haar antecedenten en consequenties herkennen, hebben we
een zeer voldoende clou voor een antwoord op alle deze verbonden kanten
van de ene eeuwigdurende vraag. Een spirituele evolutie, waarvan ons
universum de scène is en de aarde zijn grond en toneel, ofschoon zijn plan
nog boven teruggehouden wordt van onze nog beperkte kennis, --- deze
manier van bestaan zien is een lumineuze sleutel, die we kunnen passen in
veel deuren van duisternis. Maar we moeten er naar kijken met de juiste focus,
om haar ware proporties te krijgen en, speciaal, haar meer te zien in haar
spirituele betekenis dan in haar mechanische proces. De mislukking om dat
juist te doen zal ons verwikkelen in in veel filosofische haarkloverij, ons drijven
aan deze kant of aan de andere naar overdreven negaties en onze verklaring
ervan verlaten, hoe perfect haar logica mag zijn, die nog onbevredigend en
niet overtuigend is voor de totale intelligentie en de complexe ziel van de
mensheid.
Het naakte idee van herhaalde geboorten als het proces van ons
zielbestaan draagt ons niet veel verder dan de eenvoudige materiële
werkelijkheid van dit enkele leven in het lichaam, dat eerste feit van onze
bewuste gewaarwording en herinnering, dat de gebeurtenis is van al onze
speculaties. Achter ons huidige beginpunt en voorgaand aan deze ene flap
van ons ras in de gebieden van wedergeboren worden, herinnert ons
inderdaad aan een verleden van zwangere voorafgaande koersen, een
zielbestaan in veel voorgaande lichamen, die onmiddellijk gecreëerd hebben,
wat we nu zijn. Maar met welk nut en tot welk voordeel, wanneer er geen
progressieve betekenis is in ons voorbestaan en onze aanhoudende
continuïteit? Voor ons uit rolt zij de obstructie van de blanke muur van de dood
ver terug voor onze visie; ons rondreizen op aarde wordt minder van een lange
of korte onnaspeurbare weg, die abrupt en onthutsend eindigt in een
cul-de-sac; onze fysieke oplossing wordt beroofd van zijn wreedste gif van zijn
steek. Want de last van de dood is voor de mens, het denkende, willende,
voelende schepsel niet het verlies van dit arme omhulsel of rijtuig van het
lichaam, maar het is de blinde psychische finaliteit, die de dood suggereert,
het stupide materiële einde van onze wil en ons denken en onze aspiratie en
inspanning, het brute afbreken van de aardige en lieflijke relaties en affecties
van het hart, de futiele overtuigende discontinuïteit van dat prachtige en alles
ondersteunende zielbesef, dat ons stralende glimpen geeft van de glorie en
heerlijkheid van het bestaan, --- dat is de wanorde en wrange inconsequentie,
waartegen het denkende levende schepsel in opstand komt als ongelooflijk en
ontoelaatbaar. De vurige inspanning naar onsterfelijkheid van ons leven,
denkvermogen, psyche, die alleen kan instemmen tot ophouden door in
vijandschap zich te richten naar hun eigen vlam van de natuur, en de
ontkenning ervan, die de saaie berusting is van het lichaam, dat inert toestemt
met de dood, zowel als wat het leven aan ons geeft, is de hele pijnlijke
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onverzoenlijke contradictie van onze dubbele natuur. Wedergeboorte neemt
de moeilijkheid en lost het op in het besef van een zielcontinuïteit met een beat
van fysieke herhaling. Zoals andere niet materialistische oplossingen geeft het
het recht aan de suggestie van de ziel als tegen die van het lichaam en
sanctioneert de eis voor overleving, maar niet zoals sommige anderen
rechtvaardigt het het lichamelijke leven door haar nut voor de gecontinueerde
zelf-ervaring van de ziel; onze te snelle actie in het lichaam houdt op een
geïsoleerd toeval te zijn of een abrupt tussenspel, hij krijgt de rechtvaardiging
van een vervullende toekomst, zowel als een scheppend verleden voor zijn
anders lukrake acties en relaties. Maar eenvoudige hardnekkigheid,
mechanische continuïteit is niet genoeg; dat is niet alles, wat ons psychische
wezen betekent, niet de hele lumineuze betekenis van overleving en
continuïteit; zonder opstijging, zonder expansie, zonder een of ander omhoog
groeien recht in het licht in de kracht van onze Geest, zwoegen onze hogere
leden hier onafgemaakt, onze geboorte in de materie is niet gerechtvaardigd
door enige adequate betekenis. We zijn weinig beter af, dan dat de dood ons
einde bleef; want ons leven wordt dan uiteindelijk een voor onbepaalde tijd
voortgezette en hernieuwde en tijdelijk consequente, in plaats van een
inconsequente, abrupt eindigende en weldra veroordeelde futiliteit.
Bij wedergeboorte zijn ook deze wereld om ons heen, onze omgeving,
haar suggesties, haar mogelijkheden niet langer gelaten als een gebied van
efemere fysieke opbloei of als een Leven, dat erg weinig geeft om of veel
weinig betekent voor het individu, ofschoon zij misschien veel biedt gedurende
haar langere tijd voor de soorten. De wereld groeit naar ons als een gebied
van zielervaring, een systeem van zielwederkeringen, een middel van
zelf-bewerkstelliging, misschien een kristallisatie van effectieve zelfreflecties
van het bewuste wezen. Maar waarvoor, wanneer onze wederkeer alleen een
herhaling is of een aarzelende fluctuatie binnen enkele set types met een erg
beperkte, altijd onafgemaakte cirkel van voltooiing? Want dat is, waar het tot
komt, wanneer er geen opwaartse uitgang is, geen oneindige progressie of
geen ontsnapping of vergroting in de oneindigheden van de ziel.
Wedergeboorte vertelt ons, dat wat we zijn, een ziel is, die voortdurend het
wonder uitvoert van zelf-belichaming; maar waarom deze belichaming, wat
deze ziel hier moet doen met zichzelf en wat voor gebruik er van deze wereld
te maken is, die aan hem gegeven is voor zijn grandioze scène, haar moeilijke,
plastische materiaal en haar bestormende batterij van veelvormige stimulus en
suggestie, is bijna niet helderder dan ervoor. Maar de perceptie van
wedergeboorte als een toeval en middel voor een spirituele evolutie vult ieder
hiaat op. Zij maakt leven een belangrijke opstijging en geen mechanische
wederkeer; het opent voor ons de goddelijke vergezichten van een groeiende
ziel; het maakt de wereld een knooppunt van spirituele zelf-expansie; het zet
ons aan om te zoeken, en met een zekere belofte aan allen van een groot
vinden, nu en hierna, naar de zelfkennis van onze Geest en de zelf-vervulling
van een wijze en goddelijke intentie in ons bestaan.
Het onderdrukkende besef van een cirkel van mechanische wederkeer en
het gepassioneerde zoeken naar een uitlaat van een absolute ontsnapping
kwelde de vroegere verklaringen van de waarheid van wedergeboorte en heeft
op hen, ondanks de diepten, die zij peilden, een zeker stempel achtergelaten
van onbevredigende ontoereikendheid, --- niet onlogisch, want zij zijn logisch
genoeg, als hun premissen eenmaal toegelaten zijn, maar onbevredigend,
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omdat zij ons wezen niet aan ons rechtvaardigen. Want, omdat zij de
goddelijke utiliteit van de kosmische werkingen missen, falen zij God en
onszelf en het bestaan uit te leggen aan ons met een voldoende grote,
geduldige, standvastige heelheid, ontkennen te veel, missen het positieve
besef van onze spanning en laten een immense noot klinken van spirituele
futiliteit en kosmische disharmonie. Geen verklaring van het besef van ons
wezen of van ons niet-wezen heeft een hardnekkigere nadruk gelegd op
wedergeboorte dan de Boeddhistische; maar het bevestigt alleen sterk om nog
sterker te ontkennen. Zij bekijkt de wederkeer van geboorte als een
geprolongeerde mechanische ketting; zij ziet, met een besef van lijden en
afkeer, het eeuwige draaien van een immens kosmisch wiel van energie met
geen goddelijk besef in zijn omwentelingen, zijn begin een affirmatie van
onwetend verlangen, zijn eind een vernietigende zaligheid van ontsnapping.
Het wiel draait nutteloos, terwijl het voor altijd de vrede verstoort van
Niet-wezen en zielen creëert, wiens ene moeilijke verandering en hele ideale
business op te houden is. Die conceptie van het wezen is alleen een extensie
van ons eerste materie-bestuurde besef van het universum, van onze
schepping ervan en van onze beslissende ophouding. Zij neemt op ieder punt
onze eerste voor de hand liggende kijk op het lichamelijke leven en
herformuleert al haar omstandigheden in de termen van een meer psychisch
en spiritueel idee van ons bestaan.
Wat we zien in het materiële universum is een verbazingwekkend systeem
van mechanisch wederkeren. Een enorme mechanische wederkeer bestuurt
dat, wat langdurig is en uitgestrekt; een overeenkomende, maar brozere
mechanische wederkeer slingert alles, dat efemeer is en klein. De zonnen
springen op tot bestaan, vlammen draaiend in de ruimte, verspillen kracht door
beweging en vervagen en worden uitgeblust, weer misschien om op te laaien
tot bestaan en hun koers herhalen, of anders nemen andere zonnen hun
plaats in en vervullen hun ronde. De seizoenen van de Tijd herhalen hun niet
eindigende en niet veranderende cyclus. De boom van het leven brengt altijd
zijn verscheidene bloemen naar voren en schudt ze af en breekt in dezelfde
bloemen in het wederkerende seizoen. Het lichaam van de mens wordt
geboren en groeit en gaat achteruit en verdwijnt, maar zij geeft geboorte aan
andere lichamen, die de ene zelfde futiele cyclus onderhouden. Wat de
intelligentie verbijstert in dit hele voorgenomen en hardnekkige proces is, dat
het in zich geen ziel van bedoeling lijkt te hebben, geen betekenis, behalve het
eenvoudige feit van het oorzaakloze en doelloze bestaan, achtervolgd of
ontlast door de vernietiging of het compenserende feit van individueel
ophouden. En dit is, omdat we het mechanisme waarnemen, maar het
Vermogen niet zien, dat het mechanisme gebruikt en de intentie in zijn gebruik.
Maar zo gauw als we weten, dat er een bewuste Geest is, die zelf-wijs en
oneindig broedt op het universum en een geheime langzame zelf-vindende
ziel in dingen, komen we bij de noodzaak van een idee in zijn bewustzijn, een
iets, dat ontvangen, gewild, in beweging gezet is en veilig gedaan moet
worden, progressief vervuld moet worden door deze grote opzettelijke
werkingen.
Maar de Boeddhistische verklaring laat geen zelf, geest of eeuwig Wezen
toe in haar rigoureuze mechanische economie van bestaan. Zij neemt alleen
het fenomeen van een constant worden en verheft dat van het fysieke naar het
psychische niveau. Zoals er evident voor ons fysieke denkvermogen een
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Energie, actie, beweging is, die in staat is tot de vormen en vermogens van het
materiële universum scheppen door zijn materiële krachten, zo is er voor de
Boeddhistische visie van dingen een Energie, actie, Karma, die door zijn
psychische vermogens van idee en associatie dit belichaamde zielleven
schept met zijn continuïteit van wederkeren. Zoals het lichaam een oplosbare
constructie is, een composiet en combinatie, zo is de ziel ook een oplosbare
constructie en combinatie; het zielleven onderhoudt zichzelf, zoals het fysieke
leven door een continue flux en herhaling van dezelfde werkingen en
bewegingen. Zoals deze constante erfelijke opvolging van levens een
prolongatie is van het ene universele principe van leven door een voortgezette
schepping van overeenkomende lichamen, een mechanische wederkeer, zo is
het systeem van ziel wedergeboorte ook een constante prolongatie van het
principe van het zielleven door een voortgezette creatie door Karma van
overeenkomende belichaamde associaties en ervaringen, een mechanische
wederkeer. Zoals de oorzaak van al deze fysieke geboorte en lange erfelijke
continuatie een duistere wil is tot leven in Materie, zo is de oorzaak van
gecontinueerde zielgeboorte een onwetend verlangen of wil om te zijn in de
universele energie van Karma. Zoals het voortdurende draaien van het
universum en de beweging van haar krachten individuele bestaansvormen
genereren, die ontsnappen van of eindigen in zijn door een individuele
oplossing, zo is er in dit constante wiel van worden en beweging van Karma,
dat in geïndividualiseerde ziellevens vormt, die moeten ontsnappen uit hun
continuïteit door een oplossend ophouden. Een vernietiging van het
belichaamde bewustzijn is ons blijkbare materiële einde; voor de ziel is het
einde ook vernietiging, de blanco bevrediging van Nietsheid of een of andere
onuitsprekelijk zaligheid van een superbewust Niet-Wezen. De affirmatie van
de mechanische gebeurtenis of wederkeer van geboorte is de essentie van dit
inzicht; maar terwijl het lichamelijke leven lijdt door een versterkt einde en
oplossing, houdt het zielleven op door een gewilde zelfvernietiging.
De Boeddhistische theorie voegt niets toe aan de aan de eerste voor de
hand liggende betekenis van het leven, behalve een onbepaalde prolongatie
door wedergeboorte, wat een last is, geen aanwinst, en de spirituele grootheid
van de discipline van zelfvernietiging, --- de latere, zonder twijfel, iets van grote
waarde. De illusionistische oplossing voegt iets toe, maar verschilt niet erg
veel in haar motief van de Boeddhistische. Zij zet tegenover de futiele
kosmische herhaling een eeuwigheid van ons absolute wezen; zij ontsnapt
aan de onwetendheid, die het illusoire mechanisme creëert van een
wederkeer van wedergeboorte, in de zelfkennis van ons onuitsprekelijk
bestaan. Dat lijkt een positieve spanning binnen te brengen en aan ons wezen
een initiële, een ondersteunende en een eventuele werkelijkheid te geven.
Maar het hiaat hier is de afwezigheid van alle ware en geldige relatie tussen dit
werkelijke wezen van ons en al onze geboorte en worden. De laatste
gebeurtenis en einde van onze geboorten wordt niet vertegenwoordigd als
enige absolute vervulling van wat we zijn, --- dat zou een grote, vruchtbare en
uitstekende positieve filosofie zijn, noch als de uiteindelijke affirmatie of een
progressief zelf-vinden, --- ook dat zou een nobele betekenis geven aan ons
bestaan; het is een afkeren van de eis van de universele Geest, een weigering
van al deze kosmische ideeën, voorstellingen, aspiraties, actie en
bewerkstelliging. De manier om ons wezen te vinden, dat aan ons gegeven is,
is een absolute ontkenning van al ons worden. We rijzen naar het zelf door

104

een bevrijdende ontkenning van onszelf, en in het resultaat jaagt het Idee in
het universum zijn monsterlijke en doelloze weg na, maar het individu houdt op
en wordt gezegend in het ophouden. Het motief van deze manier van denken
is hetzelfde onderdrukkende besef van een onwetende mechanische
kosmische wederkeer als in de Boeddhistische en dezelfde hoge ongeduldige
passie van ontsnapping. Er is een erkenning van een goddelijke bron van het
leven, maar een niet-erkenning van enige goddelijke betekenis in het leven. En
wat betreft wedergeboorte wordt het gereduceerd in haar betekenis tot een
constant mechanisme van zelf-deceptie, en de wil om niet te leven wordt ons
getoond als een laatste verwerving, het hoogste goede, en het enige
wenselijke resultaat van leven. De bevrediging, die het Illusionisme geeft, --want het geeft een zekere hoge sobere soort bevrediging aan het intellect en
aan één draai van spirituele tendens, --- is de druk naar een laatste punt van
het voor de hand liggende antinomie tussen dit bezwarende en tirannieke
mechanisme, het universum, en de geest, die zichzelf voelt van een andere en
een goddelijkere natuur, de grote verlichting voor een ziel, die passievol is
voor vrijheid, maar gedwongen om door te werken als een veer van de saaie
machine, van in staat zijn om de kosmische last weg te gooien, en uiteindelijk
de vrije en naakte absoluutheid van deze spirituele conclusie. Maar het geeft
geen werkelijk, omdat geen vruchtbaar antwoord op het probleem van God en
de mens en de betekenis van het leven; het gaat alleen weg van hen door een
handige ontwijking en neemt van hen alle betekenis weg, zodat enige kwestie
van het besef en wil in al dit enorme werk en trilling en zoeken betekenis
verliest. Maar de uitdaging van het universum van God aan de kennis en de
kracht van de menselijke geest kan niet aan het eind door de mens tegemoet
gekomen worden met een weigering of opgelost door een ontwijking, zelfs
ofschoon een individuele ziel toevlucht zou kunnen nemen van de eis, zoals
de mens zou kunnen van de last van actie en pijn in onbewustheid, in
spirituele trance of slaap of ontsnapping door haar blanco deuren naar het
Absolute. Iets, dat de Geest van het Universum bedoelt door ons werk in het
bestaan, enige betekenis, die het heeft in deze grandioze ritmes, en zij heeft
ze niet ondernomen in een eeuwig verdurende fout of hen gemaakt in een
scherts.3 Dat te weten en het te bezitten, om bewust de verborgen
betekenissen van het universele wezen te vinden en vervullen, is een taak, die
gegeven is aan de menselijke geest.
Er zijn andere verklaringen en kleuringen van het idee van wedergeboorte,
die een positiever besef toelaat voor het bestaan en koesteren een robuuster
vertrouwen in het vermogen en de heerlijkheid van zijn, die haar geheime
fonteinen zijn; maar zij allen struikelen tenslotte over de beperkingen van de
mensheid en een onbekwaamheid om enige uitlaat te zien van hun binding in
de orde van het universum, omdat zij veronderstellen, dat het iets is, dat
gefixeerd is gedurende eeuwigdurende jaren --- sasvatībhyaḥ samabhyaḥ,
geen eeuwige ontwikkelende en creatieve, maar een onveranderbare cyclus.
Het Vaishnava idee van het spel van God, treffend als het is in het geheim van
de verborgen heerlijkheid in de kern van dingen, is een lumineuze straal, die
geschoten wordt juist in het hart van het mysterie; maar geïsoleerd kan het niet
haar hele enigma oplossen. Er is meer hier in de wereld dan een spel van
geheime heerlijkheid; er is kennis, er is vermogen, er is een wil en een machtig
De geweldige en zwangere frase van de Koran, “Denkt gij, dat ik de hemelen en de aarde en alles, wat tussen
hen is, gemaakt heb in een scherts?”
3
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werk. Wedergeboorte, waar zo naar gekeken wordt, wordt teveel een goddelijk
gril zonder onderwerp, maar haar spel en het onze is een te grote en
inspannende wereld om er zo rekenschap van te geven. Een zodanig
geschakeerde heerlijkheid, zoals gegeven wordt aan ons worden, is een spel
van vermommingen en zoektochten met geen belofte hier van enige
goddelijke volledigheid; zijn cirkels lijken uiteindelijk niet waard om na te
volgen en de ziel keert blij naar zijn bevrijding van de onbevredigende mazen
van het spel. De Tantrische oplossing laat ons een allerhoogste superbewuste
Energie zien, die zichzelf hier uitgiet in wemelende werelden en veelvoudige
wezens en in zijn orde rijst de ziel van geboorte naar geboorte en volgt zijn
miljoenen vormen tot hij in een laatste menselijke serie zich opent voor het
bewustzijn en de vermogens van zijn eigen goddelijkheid en door hen
terugkeert door een snelle verlichting naar het eeuwige superbewustzijn. We
vinden tenslotte de aanvang van een bevredigende synthese, een of andere
rechtvaardiging van het bestaan, een betekeningsvolle consequentie in
wedergeboorte, een nut en een voldoende, ofschoon alleen tijdelijke betekenis
voor de grote beweging van de kosmos. Langs lijnen, zeer veel als deze, is het
moderne denkvermogen, wanneer hij ervoor geplaatst wordt om
wedergeboorte te accepteren, geneigd om het te bezien. Maar er is te weinig
nadruk op de goddelijke potenties van de ziel, een haast van aandrang op de
ontsnapping naar superbewustzijn; de allerhoogste Energie construeert een te
lange en verbazingwekkende voorbereiding voor een zo korte en onvoldoende
opbloei. Er is een lacune hier, een of ander geheim mist er nog.
Er zijn zekere beperkingen van ons eigen denken, waarover al deze
oplossingen struikelen en de belangrijkste van deze obstakels zijn ons besef
van de mechanische structuur van het universum en onze onbekwaamheid om
vooruit te zien naar grotere dan ons huidige type van de mensheid. We zien de
superbewuste Geest in zijn straling en vrijheid en we zien het universum in
haar onbewuste binding met de cyclus van haar mechanisch wederkeren, of
we zien bestaan als een abstracte entiteit en Natuur als een mechanische
kracht; de bewuste ziel staat ertussen als een verbinding tussen deze twee
tegengestelden, maar hij is zelf zo incompleet, dat we in deze verbinding het
geheim niet kunnen vinden of ervan een sterke meester maken van
verzoening. Dan kunnen we geboorte aankondigen als een fout te zijn van de
ziel en onze ene kans van bevrijding zien in een afschudden van deze
geboorte kluisters en een gewelddadige omkering naar suprakosmisch
bewustzijn of de vrijheid van een abstract wezen. Maar wat als wedergeboorte
in waarheid niet langer een slepende ketting is, maar eerder aan het begin een
ladder van de opstijging van de ziel en aan het eind een successie van
machtige spirituele mogelijkheden? Het zal zo zijn, wanneer het oneindige
bestaan niet is, wat het lijkt voor het logische intellect, een abstracte entiteit,
maar wat het is voor de intuïtie en in diepere zielervaring, een bewuste
spirituele Werkelijkheid, en die Werkelijkheid zo werkelijk hier als in enig ver
weg absoluut Superbewustzijn. Want dan zou de universele Natuur niet langer
een mechanisme zijn zonder geheim, maar haar eigen onbewuste
mechanieken en geen intentie, maar de hoofdzakelijke wederkerende werking;
het zou de bewuste energie zijn van de universele Geest, die verborgen is in
de grootheid van zijn processen, mahimānam asya. En de ziel, die opstijgt van
de slaap van de materie door het plantenleven en dierlijke leven naar de
menselijke graad van het vermogen van leven en daar strijdt met de
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onwetendheid en de beperking om bezit te nemen van zijn koninklijke en
oneindige koninkrijk, zou de mediator zijn, die aangesteld is om de geest in de
Natuur te ontvouwen, die verborgen is in haar subtiliteiten en haar
uitgestrektheden. Dat is de betekenis van het leven en de wereld, die het idee
van evolutionaire wedergeboorte voor ons opent; het leven wordt onmiddellijk
een progressieve opstijgende serie voor het ontvouwen van de Geest. Het
verkrijgt een allerhoogste betekenis: de manier van de Geest in zijn vermogen
is gerechtvaardigd, niet langer een dwaze en lege droom, een eeuwig delirium,
groot mechanisch zwoegen of futiliteit zonder termen, maar de som van
werken van een grote spirituele Wil en Wijsheid: de menselijke ziel en de
kosmische geest kijken in elkaars ogen met een nobele en goddelijke
betekenis.
De kwesties, die ons bestaan omringen, verklaren zichzelf onmiddellijk
met een zekere bevredigende volheid. Wat we zijn, is een ziel van een
transcendente Geest en Zelf, die zichzelf ontvouwt in een constante
evolutionaire belichaming, waarvan de fysieke kant alleen een voetstuk is van
de vorm, die overeenkomt in zijn evolutie met de opstijgende graden van de
geest, maar de spirituele groei is de werkelijke zin en motief. Wat er achter ons
is, zijn de voorbije termen van de spirituele evolutie, de opwaartse gradaties
van de geest, die al beklommen zijn, waardoor we door constante
wedergeboorte ontwikkeld hebben, wat we zijn, en nog deze huidige en
middelste term van de opstijging aan het ontwikkelen zijn. Wat om ons heen is,
is het constante proces van de ontvouwing in haar universele aspect: de
voorbije termen zijn daar erin bevat, vervuld, voorbijgegaan door ons, maar in
het algemene en gevarieerd type nog herhaald als een support en achtergrond;
de huidige termen zijn daar niet als een nutteloze wederkeer, maar in actieve
zwangerschap in wording van alles, dat nog ontvouwd moet worden door de
geest, geen irrationele decimale wederkeer, die hulpeloos voor altijd haar
beelden herhaalt, maar een uitzettende serie van vermogens van het
Oneindige. Wat voor ons is, zijn de grotere potenties, de nog niet geklommen
stappen, de bedoelde machtigere manifestaties. Waarom we hier zijn, is om dit
middel te zijn van de opwaartse zelf-ontvouwing van de geest. Wat we moeten
doen met onszelf en onze betekenissen, is te groeien en hen te openen naar
grotere betekenissen van goddelijk zijn, goddelijk bewustzijn, goddelijk
vermogen, goddelijke heerlijkheid en vermenigvuldigde eenheid, en wat we
moeten doen met onze omgeving, is het bewust gebruiken voor toenemende
spirituele doeleinden en het steeds meer een vorm maken voor het ideale
ontvouwen van de perfecte natuur en zelf-conceptie van het Goddelijke in de
kosmos. Dit is zeker de Wil in dingen, die groot, en opzettelijk, ongehaast,
zonder rust, beweegt door welke cycli dan ook naar een grotere en grotere
informeren van zijn eigen eindige beelden met zijn eigen oneindige
Werkelijkheid.
Dit alles is voor het denkvermogen, dat leeft in de beelden van het heden,
zoals het moet zijn voor het zorgvuldige sceptische denkvermogen van positief
onderzoek, niet meer dan een hypothese; want als evolutie een erkend idee is,
is wedergeboorte alleen een suppositie. Neem het zo, maar het is nog altijd
een betere hypothese dan de naïeve en kinderachtige religieuze oplossingen,
die de wereld een arbitraire gril maken en de mens een ademhalende kleipop
van een almachtige menslievende Schepper en tenminste een zo goede
hypothese als het idee van een materiële onbewuste Kracht, die op de een of
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andere manier strompelt in een precair, efemeer, maar toch altijd
gecontinueerd fenomeen van bewustzijn, of een creatief Leven, dat werkt in
een formule van Bergson, die onderdrukt is, maar constant midden tussen een
universele dood, zo goed ook als het idee van een mechanische werking van
Prakriti, Maya, Shakti, waarnaar of waarin een werkelijk of onwerkelijk individu
strompelt en rondzwerft, dandramyamāṇaḥ andhena nīyamāno yathānghaḥ4,
tot hij er uit kan gaan door een spirituele bevrijding. Voor een grote filosofische
ondervraging zal het niet in afwijking lijken van de de bekende lijnen van
bestaan of uit de toon met de feiten en behoeften van het wezen of de eisen
van de rede en intuïtie, zelfs ofschoon het een nog ongerealiseerde factor
toelaat, dingen, die nog moeten zijn; want dat is besloten in juist het idee van
evolutie. Het kan enige religieuze ervaring of aspiratie modificeren, maar
spreekt het niet radicaal tegen, --- want het is niet inconsistent, ofwel met met
een vereniging met het Superbewuste of zaligheid in hemelen verder of enige
persoonlijke of onpersoonlijke relatie met het Goddelijke, omdat deze heel
goed hoogten zouden kunnen zijn van het spirituele ontvouwen. Haar
waarheid zal afhangen van spirituele ervaring en bewerkstelliging; maar
voornamelijk van deze momentele kwestie, of er iets is in de zielvermogens
van de mens, dat een grotere term van zijn belooft dan zijn huidige
geestesgesteldheid en of die grotere term effectief gemaakt kan worden voor
zijn belichaamde bestaan? Dat is de kwestie, die overblijft om getest te worden
door psychologisch onderzoek en het probleem om opgelost te worden in de
loop van de spirituele evolutie van de mens.
Er zijn transcendente vragen van de metafysische noodzaak, mogelijkheid,
uiteindelijke werkelijkheid van een evolutionaire manifestatie van deze soort,
maar zij hoeven niet hier en nu ingebracht te worden; op het moment zijn we
alleen betrokken bij haar werkelijkheid om te ervaren en bij de betekenis als
van een processie van wedergeboorte, met het patente feit, dat we een deel
zijn van een of andere soort manifestatie en voorwaarts bewegen in de drukte
van een of andere soort evolutie. We zien een Vermogen aan het werk en
zoeken of er in dat vermogen een bewuste Wil is, een geordende ontwikkeling
en moeten eerst ontdekken of het een blind resultaat is van een
georganiseerde Kans of onbewuste zelfopgelegde Wet of het plan van een
universele Intelligentie of Wijsheid. Als we dat eenmaal vinden, dat er een
bewuste Geest is, waarvan deze beweging één uitdrukking is, of dat zelfs
toelaten als onze werkhypothese, zijn we gebonden door te gaan en vragen of
deze ontwikkelende orde ophoudt met wat de mens nu is of beladen is met iets
meer, waarnaar zij en hij moeten groeien, een niet afgemaakte expressie, een
grotere ongefundeerde term, en in dat geval is het evident naar dat grotere
ding, dat de mens moet groeien; het voor te bereiden en het te realiseren moet
het verdere stadium zijn in zijn bestemming. Naar die nieuwe stap in de
evolutie moet zijn geschiedenis als een ras onderbewust neigen en de
vermogens van de hoogste individuen halfbewust streven om te bevallen van
deze grotere geboorte; en omdat de opstijgende orde van wedergeboorte altijd
de graden volgt van de evolutie, kan dat ook niet bedoeld worden om te
stoppen of abrupt afgeschoten te worden in het superbewuste zonder enige
aanzien tot de bedoelde stap. De relatie van onze geboorte tot het leven op
andere niveaus van bewustzijn en tot welk transcendent Superbewustzijn dan
4

“Rondzwervend als een blinde, die de blinde leidt”.
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ook, dat er kan zijn, zijn belangrijke problemen, maar hun oplossing moet iets
zijn in harmonie met de intentie van de Geest in het universum; alles moet deel
zijn van een eenheid, en niet een warboel van spirituele incoherenties en
contradicties. Onze eerste brug van het bekende naar het onbekende in deze
lijn van denken moet zijn om te ontdekken, hoever de nog niet afgemaakte
ladder van evolutie gemonteerd kan worden in de aarde serie. De hele
betekenis als van een processie van wedergeboorte kan afgerond worden in
die ene nog niet geprobeerde ontdekking.
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De Opstijgende Eenheid
Het

menselijke denkvermogen houdt van een heldere
eenvoud van inzicht; hoe krachtiger de verklaring, hoe heftiger het erdoor
wordt gevangen en geneigd tot acceptatie. Dit is niet alleen natuurlijk voor
onze eerste ruwheid van denken, en aantrekkelijker, omdat het dingen heerlijk
eenvoudig maakt om mee om te gaan en bespaart een enorme hoeveelheid
zorgen van onderzoek en werk van reflectie, maar, gemodificeerd, vergezelt
hij ons naar hogere niveaus van een waakzamere geestesgesteldheid. De
methode van Alexander met de fatale knoop is onze natuurlijke en favoriete
omgang met het verwarde web van dingen, de eenvoudige snede, de
koninklijke manier, de oppervlakkige filosofie van dit en niet dat, dat en niet dat,
een sterk ja en nee, een eenvoudige verdeling, een paar van robuuste
tegengestelden, een helder onderscheiding van classificatie. Onze rede
handelt door verdelingen, zelfs ons gewone onlogische denken is een
struikelende en bengelende samenvattende analyse en opstelling van de
ervaring, die zichzelf aan ons aanbiedt met een zodanige niet eindigende
complexiteit. Maar de schoonste en helderste verdeling is dat, wat ons het
meest op het gemak stelt, omdat het op onze nog kinderachtige intelligentie
een besef van beslissende en lumineuze eenvoud inprent.
Maar het gemiddelde denkvermogen, dat bekoord wordt door een
rechtlijnig en eenvoudig denken, waarvoor, voor een beroemd voorbeeld, die
grote Dokter Johnson dacht met de koninklijke kracht, die dierbaar is voor alle
sterke mensen, toen hij de hele filosofie van Berkeley vernietigde door
eenvoudig een steen te schoppen en te zeggen, “Daar bewijs ik de
werkelijkheid van Materie,” wordt niet alleen aangedaan door deze ommekeer
naar eenvoudige oplossingen. Zelfs de filosoof, ofschoon hij neigt naar een
ingewikkelde redenering overigens, is het best verheugd, wanneer hij erdoor
een of andere prachtige beslissende conclusie kan krijgen, een of andere
scherp omlijnd onderscheid tussen Brahman en niet-Brahman, Werkelijkheid
en onwerkelijkheid of enige van de massa mentale opposities, waarop zovele
“ismes” gebaseerd zijn. Deze koninklijke wegen van filosofie hebben het
voordeel, dat zij hoog en wijd uitgesneden zijn voor de stappen van het
metafysische intellect en tegelijkertijd het gewone denkvermogen aantrekken
en overweldigen door de grandioze eminentie van de piek, waarin zij eindigen,
een of andere sneeuwwitte hemel-snijdende Matterhorn van soevereine
formule.Wat een prachtige vernietigende slag horen we bijvoorbeeld in die
oude hernieuwde zin, brahma satyam jagan mithyā, alleen de Eeuwige is waar,
het universum is een leugen, en hoe deze vier victorieuze woorden
onmiddellijk de hele business lijkt te settelen van God en de mens en de
wereld en het leven en voor altijd in hun niet compromitterende antithese van
affirmatie en negatie. Maar bovendien, wanneer we meer uitgebreid beginnen
te denken over de zaak, zouden we misschien kunnen vinden, dat de Natuur
en het Bestaan niet van hetzelfde denkvermogen zijn als de mens in dit
opzicht, dat er hier een grote complexiteit is, die we met geduld moeten volgen
en dat die manieren van denken de meeste kans hebben op een vruchtbare
waarheids-opbrengst, die zoals het geïnspireerde denken van de Upanishads
veel kanten tegelijk opnemen en veel conflicterende conclusies verzoenen.
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Men kan materiaal houwen voor honderd filosofieën uit de Upanishads alsof
uit een of andere bodemloze groeve van Titanen en het niet meer uitputten
dan men de overvloedige boezem van onze moeder Aarde kan uitputten of de
rijkdommen van onze vader Ether.
De mens begon dit familiaire proces van eenvoudige sneden door de
nadruk te leggen op zijn besef van zichzelf als mens; hij heeft van zichzelf een
afgescheiden wezen gemaakt, uniek en bijzonder in deze wereld, voor wie en
rondom wie alles anders verondersteld werd geschapen te zijn, --- en de hele
rest, het bestaan beneden de mens, dier, plant, onbezield object, alles tot het
oorspronkelijke atoom, leek voor hem een schepping, die verschillend was van
hemzelf, gescheiden, van een andere natuur; hij veroordeelde alles zonder
ziel te zijn, hij was het ene bezielde wezen. Hij zag het leven, definieerde het
door zekere karakters, die zijn denkvermogen betoverden en zette al het
andere bestaan apart als niet levend, onbezield. Hij keek naar zijn aarde,
maakte haar het centrum van het universum, omdat zij de enige bewoonde
scene was van belichaamde zielen en levende wezens; maar de ontelbare
andere hemelse lichamen waren alleen lichten om de aarde’s dag te verlichten
en haar nacht te bevrijden. Hij nam de ontoereikendheid van dit ene aardse
leven alleen waar om een andere tegengestelde definitie te creëren van een
perfect hemels bestaan en omdat hij het in de lucht plaatste, zag het het boven
hem. Hij nam zijn “ik” waar of zelf en vatte het op als een gescheiden
belichaamd ego, het centrum van al zijn aardse en hemelse interesses, en
sneed al het ander zijn af als het niet-ik, dat daar voor hem was om het beste
gebruik van te maken als hij kon voor deze kleine absorberende entiteit. Toen
hij voorbij deze natuurlijke zintuiglijk bestuurde verdelingen keek, volgde hij
nog steeds dezelfde logische gedragslijn. Terwijl hij de geest bevatte, sneed
hij hem scherp af als iets op zichzelf, het tegengestelde van alles, wat geen
geest was; een antinomie tussen de geest en de materie werd de basis van
deze zelf-opvatting, of anders uitvoeriger tussen de geest aan de ene kant en
aan de andere denkvermogen, leven en lichaam. Toen werd, terwijl hij het zelf
bevatte als een zuivere entiteit, al het andere, dat niet-zelf was, ervan
gescheiden als van een nogal ander karakter. Hij zag het incidenteel, met het
oog van zijn onverbeterlijke verdelende denkvermogen als zijn eigen
gescheiden zelf en, juist zoals hij eerder de voldoening van zijn ego zijn hele
business op aarde gemaakt had, maakte hij zo de ziel’s eigen individuele
verlossing zijn ene allesbelangrijke spirituele en hemelse transactie. Of hij zag
het universele en ontkende de werkelijkheid van het individu, weigerde voor
hen enige levende eenheid of co-existente werkelijkheid of zag een
transcendent Absolute, dat gescheiden was van het individu en het universum,
zodat deze een fictie werden van het onwerkelijke, Asat. Zijn en Worden zijn
voor zijn scherpsnijdende vertrouwelijke krachtige denkvermogen twee
tegengestelde categorieën, waarvan de ene of de andere ontkent moet
worden of een tijdelijke constructie gemaakt worden of een som, of ziekelijk
bekleed met de bleke tint van illusie, en Worden niet geaccepteerd als een
eeuwig display van Zijn. Deze opvattingen van de zintuigbestuurde of
intellectuele rede achtervolgen ons nog, maar een in ogenschouw nemende
wijsheid begint steeds meer waar te nemen, dat, hoe beslissend en
bevredigend als zij zouden kunnen lijken en zij behulpzaam echter zouden
kunnen zijn voor actie van het leven, actie van het denkvermogen, actie van de
geest, zijn zij nog, zoals wij ze nu neerzetten, constructies. Er is een waarheid
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achter hen, maar een waarheid, die deze isolaties niet werkelijk toestaat. Onze
classificaties hebben te rigide muren opgesteld; alle grenzen zijn alleen
grenzen en geen onbegaanbare afgronden. De ene oneindige variabele Geest
in dingen draagt alles van zichzelf over naar iedere vorm van zijn
alomtegenwoordigheid; het zelf, het Wezen, is tegelijkertijd uniek in ieder,
algemeen in onze collectiviteiten en een in alle wezens. God beweegt op vele
manieren tegelijkertijd in zijn eigen onverdeelbare eenheid.
De conceptie van de mens als een gescheiden en nog al bijzonder wezen
in het universum is ruw door elkaar geschud door een geduldig en
gelijkmoedig onderzoek van het proces van de Natuur. Hij is zonder gelijke of
soortgenoot en neemt een bevoorrechte positie in op de aarde, maar is niet
solitair in zijn wezen; de hele evolutie is er om deze zoeker van spirituele
grootheid uit te leggen, die belichaamd is in een fragiel lichaam en nauw leven
en gebonden denkvermogen, die op zijn beurt door zijn wezen en zoeken de
evolutie aan zichzelf uitlegt. Het dier bereidt de mens voor en kondigt hem
onvolmaakt aan en is zelf voorbereid in de plant, zoals die ook obscuur
voorzien is door alles, wat hem voorafging in de aardse uitbreiding. De mens
neemt zelf het wonderbaarlijke spel op van het elektron en het atoom, trekt
door de complexe ontwikkeling van het protoplasma het chemische leven van
dingen beneden het vitale omhoog, vervolmaakt het oorspronkelijke
zenuwsysteem van de plant in de fysiologie van het gecompleteerde dierlijke
wezen, voltooit en herhaalt snel in zijn embryonale groei de voorbije evolutie
van de dierlijke vorm naar de menselijke perfectie en richt zich, eenmaal
geboren, op van de aardegerichte en naar beneden gerichte dierlijke
vooroverbuiging naar het rechtop gaande beeld van de geest, die alreeds naar
boven kijkt naar zijn verdere hemelwaartse evolutie. Het hele aardse verleden
van de wereld is daar samengevat in de mens, en de Natuur heeft niet alleen
als het ware het fysieke teken gegeven, dat zij in hem een personificatie
gevormd heeft van haar universele krachten, maar psychologisch is hij ook
een in zijn onderbewuste wezen met haar obscuurder leven beneden het dier,
bevat in zijn denkvermogen en natuur het dier en rijst uit deze hele onderlaag
naar zijn bewuste mannelijkheid.
Welke ziel er ook in de mens is, is geen gescheiden spiritueel wezen, dat
geen verbinding heeft met de hele rest van de aardse familie, maar die eruit
gegroeid lijkt te zijn door een opname van alles ervan en een overtreffen van
zijn besef door een nieuw vermogen en betekenis van de geest. Dit is de
universele natuur van het type mens op aarde en het is redelijk te
veronderstellen, dat wat ook de voorbije historie geweest is van de individuele
ziel, hij de loop moet hebben gevolgd van de universele Natuur en evolutie. De
gescheiden trots, die de eenheid van de Natuur zou opbreken om van onszelf
een andere, zowel als een grotere creatie te maken, heeft geen fysiek
rechtvaardiging, maar is gevonden aan de andere kant om tegengesproken te
worden door al het bewijs; en er is geen reden om te veronderstellen, dat het
enige spirituele rechtvaardiging heeft. De fysieke historie van de mensheid is
de groei uit het sub-vitale en het dierlijke leven in het grotere vermogen van
mannelijkheid; onze innerlijke historie, als aangegeven door onze huidige
natuur, dat het dier is plus iets dat het overtreft, moet een simultane en
metgezel groei geweest zijn op dezelfde curve in de ziel van de mensheid. Het
oude Indiase idee, dat weigerde om de natuur van de mens te scheiden van
de universele Natuur of zelf van de mens van het ene algemene zelf,
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accepteerde deze consequentie van haar zicht. Zo kent de Tantra tachtig
miljoen planten en dierlijke levens toe als de som van de voorbereiding van
een menselijke geboorte en zonder ons te verbinden aan het beeld kunnen we
de kracht appreciëren van het idee van de moeilijke zielevolutie, waardoor de
mensheid tot zijn gekomen is of waarschijnlijk voortdurend komt. We kunnen
alleen afkomen van de noodzaak van een dierlijk verleden door alle ziel te
ontkennen aan de natuur beneden de mens.
Maar deze ontkenning is alleen een van de blinde, haastige en
aanmatigende isolaties van het menselijke denkvermogen, dat, opgesloten in
zijn eigen gevangenis van gescheiden zelf-perceptie, weigert zijn
verwantschap te zien met de rest van het natuurlijke wezen. Omdat de ziel of
geest in het dier werkt op een lagere schaal, zijn we niet meer gerechtvaardigd
om te denken, dat er geen ziel in hem is, dan dat een goddelijk of
bovenmenselijk wezen gerechtvaardigd zou zijn om ons als zielloze lichamen
te beschouwen of zielloze denkvermogens door de verachtelijke naar beneden
getrokken inferioriteit van onze half-dierlijke natuur. Het beeld, dat we
gebruiken, wanneer we soms zeggen van iemand van onze eigen soort
zeggen, dat hij geen ziel heeft, is alleen een beeld; het betekent alleen, dat het
dierlijke type van de ziel predomineert in hem over het meer ontwikkelde
zieltype, dat we verwachten in het fijnere spirituele beeld van de mensheid.
Maar dit dierlijke element is aanwezig in iedere moeder’s zoon van ons; het is
ons legaat, onze erfenis van de algemene aardemoeder: en hoe spiritueel
krijgen we dit element van ons wezen of stellen ons bloot aan deze erfenis,
wanneer het niet de verdienste is van ons eigen verleden , het vermogen, dat
we gehouden hebben van een voorbijgegane formatieve ervaring? De
spirituele wet van Karma is, dat de natuur van ieder wezen alleen het resultaat
kan zijn van voorbije energieën; een ziel te veronderstellen, die een voorbij
Karma aanneemt en voortzet, dat niet zijn eigen is, is een lijn te snijden van
dissociatie over deze wet en een onbekende en niet geverifieerde factor
binnenbrengen. Maar als we het toegeven, moeten we rekenschap geven van
die factor, we moeten verklaren of ontdekken door welke wet, door welke
connectie, door welke noodzaak, door welke vreemde impuls of keuze, een
geest, zuiver van alle dierlijke natuur, een lichaam en natuur aanneemt van
dierlijkheid, dat voor hem voorbereidt is door een lagere orde van zijn.
Wanneer er geen affiniteit is en geen consequentie van voorbije identiteit of
connectie, dan wordt dit een onnatuurlijke en onmogelijke aanname. Dan is
het de meest redelijke en overeenstemmende conclusie, dat de mens de
dierlijke natuur heeft, --- en inderdaad, wanneer we zijn psychologie wel
beschouwen, vinden we, dat hij vele soorten dierlijke zielen huisvest of eerder
een amalgaam van dierlijke naturen, --- omdat het ontwikkelende zelf in hem,
zoals het ontwikkelde lichaam, een voorbije evolutie beneden de mens heeft
gehad. Deze conclusie preserveert de eenheid van de Natuur en haar
ontwikkelende orde; en het komt overeen met het hardnekkige bewijs van een
interactie en parallellisme, dat we waarnemen tussen het binnenwaartse en
het buitenwaartse, het fysieke en het mentale fenomeen, --- een
correspondentie en gezelschap, die sommigen zouden verklaren door het
denkvermogen een resultaat en notatie te maken van de handeling van zenuw
en lichaam, maar waar nu beter rekenschap van gegeven kan worden door in
het vitale en fysieke fenomeen een consequentie te zien en kleine notatie van
een zielactie, die hem tegelijkertijd aangeeft en verzegelt van onze
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zintuiggebonden geestesgesteldheid. Uiteindelijk maakt hij van de ziel of de
geest niet langer een wonderbaarlijke gebeurtenis of interventie in een
materieel universum, maar een constante aanwezigheid er in en het geheim
van haar orde en haar bestaan.
De concessie van een dierlijk zielbestaan en van zijn voorbije geboorten
beneden de mens, die langzaam en beschermd de geboorte voorbereiden in
de mensheid, kan niet gestopt worden bij deze abrupte lijn in de natuurlijke
gradatie. Want de mens belichaamt in zijn wezen niet alleen het dierlijke
bestaan beneden hem, maar het duisterder wezen beneden het dier. Maar als
het moeilijk is voor ons een ziel toe te geven aan de verachte dierlijke vorm en
het denkvermogen, is het nog moeilijker hem toe te geven aan het ruwe
onderbewustzijn van de natuur beneden het dier. Het oude geloof maakte
deze concessie met het grootste gemak, zag een ziel, een levende godheid,
overal in het bezielde en het onbezielde en niets was voor haar inzicht leeg
van een spiritueel bestaan. Het logische abstracte intellect met zijn passie voor
scherp omlijnde tussenliggende secties heeft deze grote geloven weggevaagd
als een inbeeldend bijgeloof of een primitief animisme en, beheerst door zijn
beperkende en verdelende definities, dreef hij een scherpe sectiekloof tussen
de mens en het dier, het dier en de plant, bezield en onbezield wezen. Maar
voor het oog van onze vergrotende rede is dit systeem van snelle scheidingen
nu in een snelle koers van verdwijning. Het menselijke denkvermogen is een
ontwikkeling van wat juist begonnen is in de dierlijke geestesgesteldheid; er is
zelfs in dat inferieure type een soort onderdrukte rede, want die naam zou heel
goed gegeven kunnen worden aan een vermogen van instinct en gewoonlijke
conclusie van ervaring, associatie, geheugen en zenuw respons, en de mens
zelf begint met deze dingen, ofschoon hij uit deze dierlijke erfenis een vrij
menselijk zelf-onthechtend vermogen van reflectieve wil en intelligentie
ontwikkelt. En het is nu duidelijk, dat het zenuwleven, dat de basis is van die
fysieke geestesgesteldheid in de mens en het dier, ook bestaat in de plant met
een fundamentele identiteit; niet alleen zo, maar het is verwant aan ons door
een soort zenuw psychologie, die bijdraagt aan het bestaan van onderdrukt
denkvermogen. Een onderbewust denkvermogen in de plant is nu niet
onredelijk om te veronderstellen, --- maar is het op de hoogtepunten van de
plant ervaringen niet alleen half onderbewust? --- wordt bewust in het dierlijke
lichaam. Wanneer we nog lager naar beneden gaan, vinden we aanwijzingen,
dat er in de sub-vitale meest ruwe materiële vormen de rudimenten verwikkeld
zijn van precies dezelfde energie van leven en haar response.
En de vraag komt dan op of er geen ononderbroken continuïteit is in de
Natuur, geen scheuren en secties, geen onoverbrugbare afgronden of
onbegaanbare grenzen, maar een volledige eenheid, materie bezield met een
onderdrukt leven, leven bezield met een onderdrukt denkvermogen, het
denkvermogen bezield met een onderdrukte energie van een goddelijkere
intelligentie, iedere nieuwe vorm of type van geboorte, die een stadium
ontwikkelt in de successie van onderdrukte vermogens, en daar ook de
evolutie niet aan een einde, maar deze grote en gepakte intelligentie het
middel om een groter en nu onderdrukt zelf-vermogen van de Geest te
bevrijden. Een spirituele evolutie ontmoet zo ons oog in de wereld, die een
innerlijke kracht omhoog brengt op een zekere schaal van gradaties van zijn
geboortes in de vorm door het ontvouwen van zijn eigen verborgen vermogens
tot de grootheid van zijn volledige en hoogste werkelijkheid. Het woord van de
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oude Veda staat, --- uit de hele oceaan van onbewustheid, apraketam salilam
sarvam idam, is het die ene spirituele Bestaande, die geboren is door de
grootheid van zijn eigen energie, tapasas tan mahinā ajāyata ekam. Waar in
deze evolutie maakt dat, wat we ziel noemen, zijn eerste verschijning? Men is
verplicht om te vragen, of hij er niet was, moet hij er niet geweest zijn van het
eerste begin, zelfs ofschoon in slaap of, zoals we zouden kunnen zeggen,
slaapwandelaar in de materie? Als de mens alleen een superieur zou zijn met
een groter gebied van fysiek denkvermogen, zouden we bevattelijk kunnen
zeggen, dat er geen ziel of geest was, maar alleen drie successieve
vermogens van Energie in een serie van de vormen van materie. Maar in deze
menselijke intelligentie verschijnt er op zijn hoogtepunt een groter vermogen
van de geest; wij stijgen op naar een bewustzijn, dat niet beperkt is door haar
fysieke middelen en formules. Het hoogste is niet, zoals het eerst zou lijken,
een niet substantiële sublimatie van het denkvermogen en denkvermogen een
een subtiele sublimatie van levende materie. Deze grootsheid blijkt juist de
zelf-bestaande substantie en vermogen van ons wezen te zijn geweest; alle
andere dingen lijken in vergelijking alleen zijn mindere vormen van zichzelf, die
hij gebruikt voor een progressieve openbaring; de Geest bewijst zichzelf
uiteindelijk als de eerste en niet alleen als de laatste, Alpha, zowel als Omega,
en het hele geheime bestaan van haar begin. We komen tot een onpeilbare
opvatting van dit alles, sarvam idam, waarin we zien, dat er een obscuur
alomtegenwoordig leven in de materie is, geactiveerd door dat leven een
geheim slapend denkvermogen, beschut in die slaap van het denkvermogen
een verwikkelde, alwetende, alles voortbrengende Geest. Maar de ziel moet
dan niet opgevat worden als een groei of geboorte, waarvan we een datum
kunnen vastzetten van zijn komst of een stadium in de evolutie, die hem brengt
bij een eerste capaciteit van formatie, maar eerder is alles hier een aanname
van vorm door een geheime ziel, die in dat zelfzoeken van het leven
toenemend manifest wordt voor een groeiend zelfbewustzijn. Alle aanname
van vorm is een constante en vooralsnog progressieve geboorte of wording
van de ziel, sambhava sambhūti, --- het domme en blinde en ruwe is dat en
niet alleen de uiteindelijke, mentale bewuste mens of het dierlijke bestaan. Al
dit oneindige worden is een geboorte van de Geest in de vorm. Dit is de
waarheid, obscuur eerst of vaag voor de intelligentie, maar zeer lumineus voor
een innerlijke ervaring, waarop het oude Indiase idee van wedergeboorte haar
positie innam.
Maar de herhaalde geboorte van hetzelfde individu lijkt op het eerste
gezicht niet onmisbaar te zijn in deze overweldigende universele eenheid.
Voor het logische intellect zou het een contradictie kunnen lijken te zijn, omdat
alles hier het ene Zelf, Geest is, bestaan, dat geboren is in de natuur, terwijl zij
een veelvoud van vormen aanneemt, veel gradaties van haar stadia van
zelf-openbaring bestijgt. Dat samenvattende snijden van bestaan in het ik en
het niet-ik, dat het gemak was van onze egoistische notie van dingen, een
ommekeer van het denkvermogen, die zo krachtig was voor actie, zou alleen
een praktisch of een mechanisch hulpmiddel lijken te zijn van de ene Geest
om zijn scheidend fenomeen te ondersteunen van geboorte en bewuste
variatie van gecombineerd vooruitgaan, een tovenaar’s truc van de universele
intelligentie; het is alleen een klaarblijkelijk feit van zijn, niet haar waarheid, --er is geen scheiding, alleen een universele eenheid, een Geest. Maar zou dit
niet weer een wegslingeren kunnen zijn naar het tegengestelde extreem?
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Zoals het ego een excessieve snede was in de eenheid van het wezen, zo zou
dit idee van een oceaan van eenheid alleen een niet constante momentane
golf zijn, een gewelddadige wegsnijding van iets kunnen zijn, dat onmisbaar is
in de universele orde. Individualiteit is iets, dat net zo belangrijk is als voor de
wegen van de Geest van bestaan als universaliteit. Het individu is dat potente
geheim van zijn wezen, waarop het universum nadruk legt en leunt en de
knoop van het vermogen maakt van al haar werkingen: terwijl het individu
groeit in bewustzijn en inzicht en kennis en al het goddelijke vermogen en de
goddelijke kwaliteit, wordt hij toenemend gewaar van het universele in zichzelf,
maar ook gewaar van zichzelf in de universaliteit, van zijn eigen verleden, dat
niet begonnen is en geëindigd in dit enkele vergankelijke lichaam, maar dat
opent naar toekomstige voltooiingen. Wanneer het doel van het universele in
onze geboorte is om zelfbewust te worden en zijn wezen te bezitten en te
genieten, wordt het nog gedaan door de opbloei en perfectie van het individu;
wanneer het ontsnappen uit zijn eigen werkingen het laatste einde is, is het
nog het individu, dat ontsnapt, terwijl het universum tevreden lijkt om haar
veelvoudige geboorten voort te zetten naar alle eeuwigheid. Daarom zou het
individu een werkelijk vermogen blijken te zijn van de Geest en geen
eenvoudige illusie of hulpmiddel, behalve in zoverre als het universum het ook
zou kunnen zijn, als sommigen het zouden hebben, een immense illusie of een
groot opgelegd hulpmiddel. Langs deze lijn van denken bereiken het idee van
een of ander groot spiritueel bestaan, waarvan het universele en het individu
twee vergezellende vermogens, pool en pool van haar manifestatie, oneindige
omtrek en veelvoudig centrum van de geactiveerde werkelijkheden van haar
wezen.
Dit is een manier van dingen zien, tenminste harmonieus in haar
complexiteit, soepel en capabel tot een zekere alles omarmende omvang, die
we kunnen nemen als een basis voor onze ideeën van wedergeboorte, --- een
opstijgende eenheid, een Geest, die verwikkeld is in het materiële bestaan, die
prachtig veel gradaties opschaalt door het leven voor het georganiseerde
denkvermogen en voorbij het denkvermogen naar de evolutie van zijn eigen
volledige zelfbewustzijn, het individu, dat die gradatie volgt en het vermogen
voor zijn zelf-kroning. Wanneer het menselijke denkvermogen zijn laatste
woord is van zijn mogelijkheid op aarde, dan moet wedergeboorte eindigen in
de mens en voortgaan door een of ander abrupt ophouden, ofwel naar een
bestaan op andere niveaus of naar een vernietiging van zijn spirituele cirkel.
Maar, wanneer er hogere vermogens van de Geest zijn, die te verwerven zijn
door geboorte, dan is de opstijging niet beëindigd, grote aannames zouden
voor de ziel kunnen liggen, die nu een perfectionering bereikt heeft van en
opgetild is naar de hoge schaal van de mensheid. Het zou zelfs kunnen, dat
deze opstijgende wedergeboorte niet de lange opwaartse raket is, die een
bewust wezen uit de materie schiet of zijn wervelende beweging in het
denkvermogen, die bestemd is om op te breken en op te lossen in een of
andere hoge houding van kalme nietsheid of van een stille tijdloze
oneindigheid, maar een progressie naar een of andere grote handeling en
hoog display van de Goddelijkheid, die een wijze en glorieuze betekenis zullen
geven aan zijn hardnekkige intentie in een eeuwige creatie. Of dat zou
tenminste een vermogen kunnen zijn van de oneindige potentie van het
Eeuwige.

116

Involutie en Evolutie
HET Westerse idee van evolutie is de verklaring van een

proces van formatie, geen uitleg van ons wezen. Beperkt tot de fysieke en de
biologische data van de Natuur probeert het niet, behalve in een samenvatting
of op een oppervlakkige manier, om haar eigen betekenis te ontdekken, maar
is tevreden om zichzelf aan te kondigen als de algemene wet van een nogal
mysterieuze en onverklaarbare energie. Evolutie wordt een probleem in
beweging, dat tevreden is om met een automatische regelmaat haar eigen
puzzel op te werken, maar niet uit te werken, omdat, sinds het alleen een
proces is, zij geen begrip heeft van zichzelf en, sinds het een blind
eeuwigdurend automatisme is van mechanische energie, zij geen oorsprong
heeft noch een inzet. Het begon misschien of het begint altijd; het zal
misschien door de tijd stoppen of stopt altijd ergens en gaat terug naar haar
begin, maar er is geen waarom, alleen een grote verwarring en opschudding
over een hoe voor haar begin en haar ophouden; want er is in haar
handelingen geen fontein van spirituele intentie, maar alleen een kracht van
een niet rustende materiële noodzaak. Het oude idee van evolutie was de
vrucht van een filosofische intuitie, de moderne is een inspanning van
wetenschappelijke observatie. Ieder, zoals aangekondigd, mist iets, maar de
oude kwam bij de geest van de beweging, terwijl de moderne tevreden is met
een vorm en de meest uitwendige machinerie. De Shankya denker gaf ons de
psychologische elementen van het volledige evolutionaire proces, analyseerde
het denkvermogen en zintuig en de subtiele basis van materie en voorzag
enkele van de geheimen van de uitvoerende energie, maar had geen oog voor
het detail van de fysieke arbeid van de Natuur. Hij zag erin ook niet alleen de
bedekkende actieve klaarblijkelijke Kracht, maar de besloten onderhoudende
spirituele entiteit, ofschoon door een exces van het analytische intellect,
bezeten door zijn liefde voor krachtige scheuringen en symmetrische
tegenstellingen, hij tussen de ontmoetende Ziel en Kracht een oorspronkelijke
en eeuwige afgrond of lijn van scheiding plaatste. De moderne wetenschapper
streeft om een volledig schema en instituut te maken van van de fysieke
methode, die hij waargenomen heeft in haar geringe werkingen, maar is blind
voor het wonder, dat iedere stap inhoudt of tevreden om het besef ervan te
verliezen in de bevredigde observatie van een uitgestrekt geordend fenomeen.
Maar het wonder ervan blijft altijd, een met het onverklaarbare wonder van al
het bestaan, --- gelijk het gezegd is in het oude Schrift,
āścaryavat paśyati kaścid enam
āścaryavad vadati tathaiva cānyaḥ.
āścaryavaccainam anyaḥ śṛṇoti
śrutvāpyenam veda na caiva kaścit.
“Men kijkt ernaar en ziet een wonder, een ander spreekt erover als een
wonder, als een wonder hoort een ander erover, maar wat het is, voor
al het horen, weet niemand.”
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We weten, dat er een evolutie is, maar niet wat evolutie is; dat blijft nog een
van de initiële mysteries van de Natuur.
Want evolutie, zoals de gewoonte is met de rekenschappen en
oplossingen van de menselijke rede van de diepe en onpeilbare manier van de
Geest in dingen, roept meer vragen op dan zij oplost; zij zet het probleem van
de schepping niet meer van zich af voor al haar verschijningen van solide
ordelijk feit, dan de religieuze affirmatie van een externe almachtige Schepper
zou kunnen doen of het mystieke Maya van de Illusionist,
aghaṭana-ghaṭana-paṭīyasī, erg bekwaam om het onmogelijke naar voren te
brengen, een of andere vreemd bestaand, niet-bestaand Vermogen met een
idee in Dat, dat voorbij en zonder ideeën is, zelf-bekrachtigd om een
bestaande, niet-bestaande wereld te scheppen, bestaand, omdat zij het zeer
evident is, niet-bestaand, omdat zij een opgelapte consistentie is van
droomvolle onwerkelijke vergankelijkheden. Het probleem is alleen
geprolongeerd, verder weggezet, een subtiele en ordelijke, maar zoveel meer
uitdagende complexe verschijning gegeven. Maar zelfs als onze ondervraging
begrensd is tot de ene zaak van evolutie alleen, rijst de moeilijkheid nog van
de essentiële betekenis van de naakte buitenwaartse geobserveerde feiten,
wat wordt bedoeld met evolutie, wat is het, dat ontwikkelt, van wat en door
welke kracht van noodzaak? De wetenschapper is tevreden om een
oorspronkelijke materie of substantie te affirmeren, atomisch, elektrisch,
etherisch of wat dan ook, dat het uiteindelijk zal blijken te zijn, dat juist door de
natuur van haar eigen energie of van een energie, die erin of erop handelt, --de twee dingen zijn niet hetzelfde, en de onderscheiding is, ofschoon het
immaterieel zou kunnen lijken in het begin van het proces, van een
aanzienlijke uiteindelijke consequentie, --- ten gevolge van een of andere
onverklaarde wet, een constant systeem van resultaten of een ander
onveranderbaar principe, een aantal verschillende basisvormen produceert en
vermogens van materie of verschillende waarneembare en effectieve
bewegingen van energie: deze komen tot aanschijn, lijkt het, wanneer de
geringe oorspronkelijke deeltjes van materie samenkomen in gevarieerd
overgedragen hoeveelheden, maten en combinaties en de hele rest is een
variërende, ontwikkelende, klimmende beweging van georganiseerde energie
en zijn evolutionaire consequenties, pariṇāma, die afhangen van deze ruwe
samenstellende basis. Dat alles is of zou een correcte verklaring kunnen zijn
van een fenomenaal feit, --- maar we moeten niet vergeten, dat de
fundamentele theorie van de wetenschap de laatste tijd door een aanzienlijke
hoeveelheid commotie gegaan is van een verstorende en een snelle
herschikking, --- maar het brengt ons geen stap verder naar het principiële en
al-belangrijke ding, dat we willen weten. De manier, waarop de mens het
universum ziet en ervaart, legt aan zijn rede de noodzaak op van een
oorspronkelijke eeuwige substantie, waarvan alle dingen vormen zijn en een
ene eeuwige oorspronkelijke energie, waarvan de alle beweging van actie en
consequentie de variatie is. Maar de hele vraag is, wat is de werkelijkheid van
haar substantie en wat is de essentiële natuur van deze energie?
Is dan, wanneer we veronderstellen, dat het minst verklaarbare deel van
de actie een evolutionaire ontwikkeling is van het immateriële van Materie, die
ontwikkeling toch een schepping of een bevrijding, een geboorte van wat
eerder niet bestond of een langzaam naar voren brengen van wat reeds
bestond in een onderdrukt feit of in een eeuwige potentie? En de interesse van
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de kwestie wordt acuut, haar belang onberekenbaar, wanneer we komen tot
het nog onverklaarde fenomeen van het leven en het denkvermogen. Is het
leven een creatie uit onbezielde substantie of de verschijning van een nieuw,
een plotseling of langzaam resulterend vermogen uit de ruwe materiële
energie, en is bewust denkvermogen een creatie uit onbewust of onderbewust
leven, of verschijnen deze vermogens en godheden, omdat zij er altijd waren,
ofschoon in een bedekte en door ons onherkenbare conditie van hun
verborgen of onderdrukte idee en activiteit, Nomen en Numen? En wat van de
ziel en van de mens? Is de ziel een nieuw resultaat of schepping van ons
gementaliseerde leven, --- evenzoveel beschouwen het, omdat hij helder
alleen verschijnt als een zelfbewust, helder, onderscheidbaar vermogen,
wanneer het denkende leven een of andere hoge pitch bereikt heeft van haar
intensiteit, --- of is het geen permanente entiteit, het oorspronkelijke mysterie,
dat nu haar verborgen vorm ontsluiert, de eeuwige metgezel van de energie,
die we Natuur noemen, haar geheime inwoner of juist haar geest en
werkelijkheid? En is de mens een biologische creatie van een ruwe energie,
die op de een of andere manier onverwacht en nogal onverklaarbaar het voor
elkaar gekregen heeft om te beginnen te voelen en denken, of is hij in zijn
werkelijke zelf dat innerlijke Wezen en Vermogen, dat de hele betekenis is van
de evolutie en de meester van de Natuur? Is de natuur alleen de kracht van
zelfexpressie, zelf-formatie, zelf-schepping van een geheime geest, en de
mens, hoe ingesloten ook in zijn huidige capaciteit, het eerste wezen in de
Natuur, in wie dat vermogen begint om bewust zelf-creatief te zijn aan de
voorkant van de actie, in deze uiterlijke kamer van het fysieke wezen, daar
neergezet om te werken en door een toenemend zelfbewuste evolutie naar
buiten te brengen, wat hij kan van al zijn menselijke betekenis of zijn
goddelijke mogelijkheid? Dat is de heldere conclusie, die we aan het eind
moeten bereiken, als we eenmaal, als de sleutel van de hele beweging, de
werkelijkheid van deze hele opklimmende schepping een spirituele evolutie
toelaten.
Het woord evolutie draagt met zich in haar intrinsieke betekenis, in het
idee aan haar wortel, de noodzaak van een voorgaande involutie. We moeten,
wanneer een verbogen spiritueel wezen het geheim is van alle actie van de
Natuur, zijn volle vermogen geven aan die latente waarde van het idee. We
zijn dan gebonden om te veronderstellen, dat alles, dat ontwikkelt, al
verwikkeld bestond, passief of op een andere manier actief, maar in ieder
geval besloten van ons in de schil van de materiële Natuur. De Geest, die zich
hier manifesteert in een lichaam, moet vanaf het begin verwikkeld zijn in het
geheel van de materie en in iedere knoop, formatie en deeltje van materie;
leven, denkvermogen en wat dan ook boven het denkvermogen is, moeten
latente, inactieve of besloten actieve vermogens zijn in alle werkingen van
materiële energie. Het enige alternatief zou zijn om tussen de twee kanten van
ons wezen de acute Shankya scheuring te drijven; maar dat verdeelt de Geest
en de Natuur te veel. De Natuur zou een inert en mechanisch ding zijn, maar
zij zou aan haar werk gezet worden, geactiveerd door een of andere druk op
haar van de Geest. De Geest zou het Wezen zijn, dat bewust en vrij is in zijn
eigen essentie van de natuurlijke activiteit, maar zou fenomenaal haar
bewustzijn veranderen of lijken te veranderen als antwoord op een of andere
reactie van de Natuur. Eén zou de bewegingen reflecteren van het actieve
Vermogen, de andere zou haar activiteiten verlichten met het bewustzijn van
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het zelf-geware onsterfelijke wezen. In dat geval zou de wetenschappelijke
evolutionaire kijk op de Natuur als een uitgestrekte mechanische energie,
leven, denkvermogen en natuurlijke zielactie haar schaal van ontwikkelende
werkingen, een rechtvaardiging hebben. Ons bewustzijn zou alleen een
lumineuze vertaling zijn van de zelf-gedreven niet rustende mechanische
activiteit in responsieve noties van ervaring van de instemmende spirituele
getuige. Maar de uitsluitende moeilijkheid in deze notie is het nogal
tegengestelde karakter van ons eigen hoogste zien; want aan het eind en
terwijl de energie van de universele kracht de gradiënten van zijn eigen
mogelijkheden beklimt, wordt de Natuur altijd evidenter een vermogen van de
Geest en haar hele mechanisme alleen beelden van haar bedenkende
meesterschap. Het vermogen van de Vlam kan niet verdeeld worden van de
Vlam; waar de Vlam is, daar is het vermogen en waar het vermogen is, daar is
het vurige Principe. We moeten terugkomen op het idee van de Geest, die
aanwezig is in het universum en, wanneer het proces van zijn werken van
vermogen en zijn verschijning is in de stappen van een evolutie is, legt daar
zichzelf een noodzaak van involutie op.
Deze Geest in dingen is niet klaarblijkelijk vanaf het begin, maar
zelf-bedrogen in een toenemend licht van de manifestatie. We zien de
samengedrukte vermogens van de Natuur beginnen, bevrijd van hun
oorspronkelijke involutie, in een passie van werk de geheimen van hun
oneindige capaciteit ontsluiten, op zichzelf en op het ondersteunende
inferieure principe de druk leggen om haar lagere beweging , waaraan zij
gedwongen zijn om van af te hangen, te onderwerpen aan een hogere werking,
die past bij hun eigen type en hun juiste grootheid te voelen in de grootheid
van de zelf-openbarende uitvoeringen. Het Leven grijpt de Materie aan en
ademt er talloze beelden in van haar overvloedige creatieve kracht, haar
subtiele en variabele patronen, haar enthousiasme van geboorte en dood en
groei en handeling en respons, haar wil van een steeds complexere
organisatie van ervaring, haar huiverende zoektocht en navoelen van een
zelfbewustzijn van haar eigen plezier en pijn en begrijpende vlaag van actie;
het denkvermogen grijpt het leven aan om het een instrument te maken voor
de wonderen van wil en intelligentie; de ziel bezit en verheft het denkvermogen
door de aantrekking van de schoonheid en het goede en de wijsheid en de
grootheid naar de vreugde van een of ander half-gezien ideaal hoogst bestaan;
en in deze hele wonderbaarlijke beweging en deze opklimmende grootheid zet
iedere stap zijn voet op een hogere sport en opent naar een helderder, groter
en voller gebied en zicht van de altijd geheime en altijd zelf-manifesterende
geest in dingen. Het oog, dat gefixeerd is op de fysieke evolutie, heeft alleen
het zicht van een mechanische grandeur en subtiliteit van de schepping; de
evolutie van het leven, dat opent naar het denkvermogen, de evolutie van het
denkvermogen, dat opent naar de ziel van zijn eigen licht en actie, de evolutie
van de ziel uit de beperkte vermogens van het denkvermogen naar een
luisterrijke gloed van de oneindigheden van het spirituele wezen zijn de meer
betekenisvolle dingen, geven ons grotere en subtielere bereiken van de
zelf-ontsluitende Heimelijkheid. De fysieke evolutie is alleen een uiterlijk teken,
de steeds complexere en subtielere ontwikkeling van een ondersteunende
structuur, de groeiende externe metrum vorm van vorm, die bedacht is om in
materie de rijzende intonaties te onderhouden van de spirituele harmonie. De
spirituele betekenis vindt ons als de noten stijgen; maar niet, voordat we het
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hoogtepunt bereiken van de schaal, kunnen we de integrale betekenis eisen
van dat, waarvoor al deze eerste formele maatregelen de uitwendige lijnen
gemaakt werden, de schets van de ruwe notatie. Leven zelf is alleen een
gekleurd vehikel, fysieke geboorte een gemak voor de steeds grotere
geboorten van de Geest.
Het spirituele proces van de evolutie is dan in zekere zin een schepping,
maar een zelf-schepping, niet van maken van wat er nooit was, maar een naar
buiten brengen, wat impliciet was in het Wezen. Het Sanskriet woord voor
schepping betekent een vooruit verliezen, een uit laten gaan in de werkingen
van de Natuur. De Upanishad past in een vertellend beeld de beeltenis toe van
de spin, die zijn web uit zichzelf naar buiten brengt en de structuur schept,
waarin hij zijn standplaats neemt. Dat wordt niet toegepast in het oude Schrift
op de evolutie van dingen uit Materie, maar op een oorspronkelijke brengen
van tijdelijk worden uit de eeuwige oneindigheid; Materie zelf en dit materiële
universum zijn alleen een zodanig web of inderdaad niet meer dan een deel
ervan, dat naar buiten gebracht is uit het spirituele wezen van het Oneindige.
Maar dezelfde waarheid, dezelfde wet houdt zich goed voor alles, wat we zien
van de verschijning van dingen uit de involutie in de materiële energie. We
zouden hier bijna kunnen spreken van een dubbele evolutie. Een Kracht, die
inherent is in het Oneindige, brengt er eeuwig de structuur uit van zijn actie in
een universum, waarvan de laatste neerdalende schaal gebaseerd is op een
involutie van alle vermogens van de Geest in een onbewuste absorptie in haar
zelf-vergeetachtige passie van vorm en structurele werking. Vandaar komt er
een opstijging en progressieve bevrijding van vermogen na vermogen, totdat
de Geest, zelf-ontsloten en vrij gemaakt door kennis en meesterschap over
zijn werken, de eeuwige volheid weer bezit van zijn wezen, dat dan de
veelvoudige en verenigde prachten van zijn natuur omhult en in zijn greep
draagt. In ieder geval verschijnt het spirituele proces, waarvan onze
menselijke geboorte een stap is en ons leven een deel, als het naar buiten
brengen van een grootheid, asya mahimanam, die geheim, inherent en
zelf-gevangen is, geabsorbeerd in de vorm en werking van dingen. Onze
wereldactie beeldt een evolutie uit, een uitrollen van een veelvoudig Vermogen,
verzameld en opgerold in de ruwe ingewikkeldheid van de Materie. De
opwaartse progressie van de successieve geboorten van dingen is een rijzen
naar ontwaken en steeds groter licht van een bewustzijn, dat opgesloten is de
eerste hermetische cel van slaap van de eeuwige Energie.
Er is een parallel in de Yogische ervaring van de Kundalini, de eeuwige
Kracht, die opgerold is in het lichaam in het bodem wortelvat of kamer,
muladhara, voetstuk, aardecentrum van het fysieke zenuwsysteem. Daar
sluimert zij, opgerold als een python en opgevuld met alles, dat zij verzameld
houdt in haar wezen, maar wanneer zij geslagen wordt door de vrijelijk
koersende adem, door de stroom van Leven, die binnenkomt op zoek naar
haar, ontwaakt zij en rijst vlammend op de ladder van het ruggenmerg en
forceert centrum na centrum open van de verwikkelde dynamische geheimen
van bewustzijn, totdat zij op het hoogtepunt de Geest vindt, zich ermee
verenigt en er een ermee wordt. Zo gaat zij over van een involutie in
onbewustheid door een serie van openende glories van haar vermogens naar
de grootste eeuwige superbewustheid van de Geest. Deze mysterieuze
ontwikkelende Natuur in de wereld om ons heen volgt op dezelfde wijze een
zodanige koers. Onbewust zijn is niet zoveel een matrix als wel een kamer van
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gematerialiseerde energie, waarin alle vermogens van de Geest bij elkaar
verzameld zijn; zij zijn er, maar werken in de condities van de materiële
energie, verwikkeld, zeggen we, en daarom niet klaarblijkelijk als zichzelf,
omdat zij overgegaan in een vorm van werking, die normaal onder hun eigen
juiste schaal is, waar de karakteristieken, waardoor we hen herkennen en
denken hen te kennen, onderdrukt zijn in een mindere en niet waargenomen
kracht van werking. Terwijl de Natuur stijgt op de schaal, bevrijdt zij hen naar
hun herkenbare schalen van energie, ontsluit de werkingen, waardoor zij
zichzelf kunnen voelen en hun grootheid. Op het hoogste hoogtepunt rijst zij in
de zelf-kennis van de Geest, die haar actie informeerde, maar door haar
involutie of verberging in de vormen van haar werkingen niet gekend kon
worden in de grootheid van haar werkelijkheid. De Geest en de Natuur, die het
geheim ontdekken van haar energieën, worden een aan de top van de
spirituele evolutie door een ziel in de Natuur, die ontwaakt tot de
betekenisvolheid van zijn eigen wezen in de bevrijding van de waarheid: hij
komt te weten, dat zijn geboorten geboorten waren, de aannames van vorm
van een eeuwige Geest, om zichzelf te kennen als dat en niet een schepsel
van de Natuur en rijst naar het bezit van het geopenbaarde, volle en hoogste
vermogen van zijn eigen werkelijke en spirituele natuur. Die bevrijding komt,
omdat bevrijding zelf-bezit is, tot ons als de kroon van een spirituele evolutie.
We moeten alle gepakte betekenis beschouwen van deze involutie. De
Geest, die verwikkeld is in de materiële energie, is daar met al zijn vermogens;
het leven, het denkvermogen en een groter supramentaal vermogen zijn
verwikkeld in Materie. Maar wat bedoelen we, als we zeggen, dat zij
verwikkeld zijn en bedoelen we, dat al deze dingen nogal verschillende
energieën zijn, die van elkaar afgesneden zijn door een essentiële
afgescheidenheid, maar samen opgerold in een interactie, of bedoelen we, dat
er alleen een Wezen is met zijn ene energie, variërende schakeringen van licht
van zijn vermogen, gedifferentieerd in het spectrum van de Natuur? Wanneer
we zeggen, dat Leven verwikkeld is in Materie of in materiële Kracht, want van
die Kracht lijkt Materie alles welbeschouwd alleen een zelf-gesponnen
formatie te zijn, bedoelen we dan niet, dat al deze universele werking, zelfs in
wat voor ons zijn onbewuste onbezielde actie lijkt, een levensvermogen is van
de Geest, die bezig is met formatie, en we het niet herkennen, omdat het er is
in een lagere schaal, waarin de karakteristieken, waardoor we leven
herkennen, niet evident zijn of alleen alleen licht ontwikkeld in de saaiheid van
de materiële bedekking? Materiële energie zou dan Leven zijn, dat gepakt is in
dichtheid van Materie en erin naar buiten voelt voor haar eigen intensere
herkenbare vermogen, dat zij vindt in zichzelf in de materiële verborgenheid en
bevrijdt in actie. Leven zelf zou een energie zijn van geheim denkvermogen,
een denkvermogen, gevangen gezet in zijn eigen vormen en naar buiten
huiverend in de zenuw zoektochten van het leven naar haar intensere
herkenbare vermogen van bewustzijn, die zij ontdekt binnen de vitale en
materiële onderdrukking en bevrijdt in gevoeligheid. Zonder twijfel werken
deze vermogens in de praktijk op elkaar als verschillende energieën, maar in
essentie zouden zij een energie zijn en hun interactie het vermogen van de
Geest, die werken door zijn hogere op zijn lagere krachten, eerst afhankelijk
van hen, maar alsnog keren op de schaal van zijn opstijging om hen te boven
te komen en hen te beheersen. Ook het denkvermogen zou alleen een
inferieure schaal kunnen zijn en formulering, die betrokken zijn van een veel
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groter en supramentaal bewustzijn, en dat bewustzijn verzekert ook, met haar
grotere licht en wil, een karakteristiek voortbrengend vermogen van het
spirituele wezen, het vermogen, dat geheim is in alle dingen, in het
denkvermogen, in het leven, in de materie, in de plant en het metaal en het
atoom, voortdurend door zijn onvermijdelijke actie het idee en de harmonie
van het universum. En wat is de Geest zelf anders dan een oneindig bestaan,
eeuwigheid, onsterfelijk wezen, maar altijd een bewust zelf-gewaar wezen, --en is dat het verschil tussen het mechanische monisme van de materialist en
de spirituele theorie van het universum, --- dat zich hier uitdrukt in een eindige
wereld voor onze opvattingen, waarvan iedere beweging nog de getuigenis
draagt van het Oneindige? En deze wereld is er, omdat de Geest de
heerlijkheid heeft van zijn eigen oneindige bestaan en de heerlijkheid van zijn
eigen zelf-variatie; geboorte is er, omdat omdat al het bewustzijn met zich het
vermogen draagt van haar eigen wezen en al het vermogen van het wezen is
zelf-scheppend en moet de vreugde hebben van haar zelf-schepping. Want
schepping betekent niets anders dan een zelf-expressie; en de geboorte van
de ziel in het lichaam is niets anders dan een modus van zijn eigen
zelf-expressie. Daarom zijn alle dingen hier een uitdrukking, vorm, energie,
actie van de Geest; de materie zelf is maar een vorm van de Geest; het leven
maar een vermogen van zijn van de Geest, het denkvermogen maar de
uitwerking van het bewustzijn van de Geest. De hele Natuur is een display en
een spel van God, vermogen en actie en zelf-schepping van het ene spirituele
Wezen. De Natuur presenteert aan de Geest onmiddellijk de kracht, het
instrument, het medium, het obstakel, het resultaat van zijn vermogens, en al
deze dingen, obstakels zowel als instrumenten, zijn de noodzakelijke
elementen voor een graduele en ontwikkelende schepping.
Maar als de Geest zijn eeuwige grootheid verwikkeld heeft in het materiële
universum en daar zijn vermogens ontwikkelt door de deugd van een geheime
zelf-kennis, hen aan het ontsluiten is in een grandioze successie onder de
zelfopgelegde moeilijkheden van een materiële vorm van zijn, hen aan het
losmaken is van een eerste versluierende geabsorbeerde onbewustheid van
de Natuur, dan is er geen moeilijkheid in denken of zien, dat deze ziel, die
gevormd is tot mensheid, een wezen is van dat Wezen, dat dit ook opgekomen
is uit de materiële involutie door toenemende zelf-expressie in een serie van
geboorten, waarvan iedere graad een nieuwe rand is van de opstijging, die
opent naar hogere vermogens van de Geest en dat hij nog aan het opstijgen is
en niet voor altijd beperkt zal zijn door de huidige muren van zijn geboorte,
maar zou, wanneer we willen, geboren kunnen worden naar een goddelijke
mensheid. Onze mensheid is de bewuste ontmoetingsplaats van het eindige
en het oneindige en om steeds meer te groeien naar dat Oneindige, zelfs in
deze fysieke geboorte, is ons privilege. Dit Oneindige, deze Geest, die gehuisd
is binnen in ons, maar niet gebonden of ingesloten door het denkvermogen of
het lichaam, is ons eigen zelf en ons zelf te vinden en te zijn was, zoals de
oude wijzen wisten, altijd het object van ons menselijke streven, want het is het
object van de hele immense werking van de Natuur. Maar door graden van
van zelf-vinden vergroot de Natuur zich naar haar spirituele werkelijkheid. De
mens zelf is een dubbel verwikkeld wezen; het meeste van zichzelf in het
denkvermogen en lager is verwikkeld in een subliminaal bewustzijn of een
onderbewustzijn; het meeste van zichzelf boven het denkvermogen is
verwikkeld in een spiritueel superbewustzijn. Wanneer hij bewust wordt in het
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superbewustzijn, zullen de hoogten en de diepten van zijn wezen verlicht
worden door een ander licht van kennis dan de flikkerende lamp van de rede
nu kan werpen in enkele hoeken; want dan zal de meester van het gebied dit
hele prachtige gebied verlichten van zijn wezen, zoals de zon het hele
systeem verlicht, dat hij geschapen heeft uit zijn eigen glories. Want alleen dan
kan hij de werkelijkheid zelfs kennen van zijn eigen denkvermogen en leven en
lichaam. Het denkvermogen zal veranderd worden in een groter bewustzijn,
zijn leven zal een direct vermogen en actie zijn van de Godheid, juist zijn
lichaam niet langer deze eerste grove klomp ademhalende klei, maar juist een
beeld en een lichaam van het spirituele wezen. Die transfiguratie op het
hoogtepunt van de berg, de goddelijke geboorte, divya janma, is dat, waartoe
al deze geboorten een lange serie van moeizame stappen zijn. Een involutie
van de geest in de materie is het begin, maar een spirituele aanname van een
goddelijke geboorte is de volheid van de evolutie.
Oost en West hebben twee manieren om naar het leven te kijken, die
tegengestelde kanten zijn van een werkelijkheid. Tussen de pragmatische
waarheid, waarop het vitale denken van modern Europa, bekoord door de
kracht het leven, de hele dans van God in de natuur, zoveel heftige en
exclusieve nadruk legt en de eeuwige onveranderbare Waarheid, waarnaar
het Indiase denkvermogen, bekoord door kalmte en evenwicht, zich graag
keert met een gelijke passie voor een exclusief vinden, is er geen zodanige
scheiding of onenigheid, zoals nu verklaard wordt door het partijdige
denkvermogen, de scheidende rede, de absorberende passie van een
exclusieve wil van realisatie. De ene eeuwige onveranderbare Waarheid is de
Geest en zonder de Geest heeft de pragmatische waarheid van een
zelf-scheppend universum geen oorsprong of fundatie; zij zou ontdaan zijn van
betekenis, leeg van innerlijke begeleiding, verloren aan haar eind, een
vuurwerk display, omhooggeschoten in de leegte om alleen weg te vallen en te
verdwijnen in de lucht. Maar noch is de pragmatische waarheid een droom van
het niet-bestaande, een illusie of een lange sprong in een of ander futiel
delirium van creatieve verbeelding; dat zou een dronkaard of dromer maken
zijn van de eeuwige Geest, de gek van zijn eigen gigantische zelf-hallucinaties.
De waarheden van het universele bestaan zijn van twee soorten, waarheden
van de Geest, die zelf eeuwig en onveranderbaar zijn, en dit zijn de grote
dingen, die zichzelf uitwerpen in worden en daar constant hun vermogens en
betekenissen realiseren, en het spel van bewustzijn met hen, de wanordes, de
muzikale variaties, peilingen van mogelijkheid, progressieve notaties,
omkeringen, perversies, opklimmende conversies in een groter beeld van
harmonie; en van al deze dingen heeft de Geest het universum gemaakt en
maakt het altijd. Maar het is zichzelf, dat hij erin maakt, hijzelf is de schepper
en de energie van de schepping en de oorzaak en de methode en het resultaat
van de werking, de mechanicus en de machine, de muziek en de musicus, de
dichter en het gedicht, het supramentale, denkvermogen en leven en materie,
de ziel en de Natuur.
Een oorspronkelijke fout achtervolgt ons in onze oplossingen van ons
probleem. Wij zijn onthutst door de verschijning van een antinomie; we zetten
de ziel tegenover de Natuur, de geest tegenover zijn creatieve energie. Maar
de Ziel en de Natuur, Purusha en Prakriti, zijn twee eeuwige minnaars, die hun
eeuwigdurende eenheid bezitten en hun constante verschil genieten en in hun
eenheid overvloedig in de passie van het veelvoudige spel van hun verschil,
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en in iedere stap van het verschil overvloedig in het geheime besef of het
openlijke bewustzijn van eenheid. De Natuur neemt de ziel in zichzelf, zodat hij
in slaap valt in een trance van vereniging met haar geabsorbeerde passie van
schepping en zij lijkt dan ook in slaap te zijn in de maalstroom van haar eigen
creatieve energie; en dat is de involutie in de Materie. Het kan boven zijn, dat
de Ziel de Natuur in zichzelf neemt, zodat zij in slaap valt in een trance van
eenheid met het geabsorbeerde zelf-bezit van de Geest en hij ook in slaap lijkt
te zijn in de diepte van zijn eigen zelf-gesloten onbeweegbare wezen. Maar
boven en beneden en rondom en binnen al deze slag en ritme is er nog de
eeuwigheid van de Geest, die zich zo uitgebeeld heeft in de ziel en de Natuur
en geniet met een perfect besef van alles, dat hij in zichzelf schept door deze
involutie en evolutie. De ziel vervult zichzelf in de Natuur, wanneer hij in haar
het bewustzijn bezit van die eeuwigheid en zijn vermogen en vreugde en
herschept het natuurlijke worden met de volheid van het spirituele wezen. De
constante zelf-schepping, die we geboorte noemen, vindt hier de volmaakte
evolutie van alles, dat zij in haar eigen natuur behield en openbaart haar eigen
opperste betekenis. De volledige ziel bezit zijn hele zelf en de hele Natuur.
Daarom is deze hele evolutie een groeien van het Zelf in de materiële
Natuur naar het bewuste bezit van zijn eigen spirituele wezen. Hij begint met
vorm --- klaarblijkelijk een vorm van Kracht --- waarin een Geest gehuisd is en
verborgen; hij eindigt in een Geest, die bewust zijn eigen kracht stuurt en zijn
eigen vormen schept of aanneemt voor de vrije vreugde van zijn wezen in de
Natuur. De Natuur, die haar eigen Zelf behoudt, en de Geest, die verwikkeld is
en onderdrukt in haarzelf, een gevangen gezette meester van bestaan, die
onderworpen is aan haar wegen van geboorte en actie, -- toch zijn deze
wegen van hem en deze Geest de conditie van haar wezen en de wet van
haar werkingen, --- begint de evolutie: de Geest, die de Natuur bewust in
zichzelf behoudt, volledig door zijn volledigheid, bevrijd door zijn bevrijding,
vervolmaakt door zijn vervolmaking, bekroont de evolutie. Al onze geboorten
zijn geboorten van deze Geesten en het zelf, die een ziel geworden is of hem
naar voren gebracht heeft in de Natuur. Te zijn is het object van ons bestaan,
--- er is geen ander einde of object, want het bewustzijn en de zaligheid van
het wezen is het hele begin, midden en eind, omdat het dat is, wat zonder
begin of einde is. Maar dit betekent in de stappen van de evolutie om steeds
meer te groeien, totdat we groeien naar onze eigen volheid van het zelf; alle
geboorte is een progressief zelf-vinden, een middel tot zelf-realisatie. Te
groeien in kennis, in vermogen, in heerlijkheid, liefde en eenheid, naar het
oneindige licht, capaciteit en zaligheid van spiritueel bestaan, om onszelf te
universeler te maken tot we een zijn met al het zijn, en om voortdurend ons
huidige beperkte zelf voorbij te gaan, totdat hij volledig opent naar de
transcendentie, waarin het universele leeft en al ons worden erop te baseren,
is de volle evolutie van wat nu duister verwikkeld ligt of half ontwikkeld werkt in
de Natuur.
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Karma

Men

vindt een niet te beantwoorden waarheid in de
theorie van Karma, --- niet noodzakelijkerwijze in de vorm, die de ouden eraan
gaven, maar in het idee als haar centrum, --- die onmiddellijk het
denkvermogen raakt en de toestemming eist van het begrip. Noch vindt de
soberdere rede, die wantrouwig is over de eerste impressies en kritisch over
plausibele oplossingen, na het zwaarste nauwkeurige onderzoek, dat het meer
oppervlakkige begrip, de portier aan de toegangspoorten van onze
geestesgesteldheid, misleid is om een gast van klatergoud toe te laten, een
valse eiser in onze woning van kennis. Er is tegelijkertijd een vastheid van
filosofische en van praktische waarheid, die het idee ondersteunt, een
ondergrond van de diepste universele niet te ontkennen waarheden,
waartegen het menselijke denkvermogen altijd moet opkomen in zijn peilingen
van het onpeilbare; op deze manier gaat de wereld inderdaad met ons om, er
is hier een wet, die zich zo laat voelen en waartegen al onze egoistische
onwetendheid en zelf-wil en geweld uiteindelijk tegen komt aanstuiven, zoals
de oude Griekse dichter zei van de hoogmoedige brutaliteit en voorspoedige
trots van de mens, tegen juist de fundatie van troon van Zeus, de marmeren
voeten van Themis, de onbuigzame buste van Ananke. Er is het geheim van
een eeuwige factor, de basis van de niet veranderende actie van de
rechtvaardige en waarheidsvolle goden, devānām dhruva-vratāni, in de
zelf-voldoende en onpartijdige wet van Karma.
Deze waarheid van Karma is altijd erkend geweest in het Oosten in een
vorm of anders in een andere; maar aan de Boeddhisten behoort het krediet,
dat zij er de helderste en volste universele verkondiging van gegeven hebben
en het meest hardnekkige belang. Ook in het Westen is het idee voortdurend
wedergekeerd, maar in externe, in fragmentarische glimpen, als de erkenning
van een pragmatische waarheid van ervaring, en hoofdzakelijk als een
geordende ethische wet of fataliteit, die boven en tegenover de zelf-wil en
kracht van de mens: maar het werd overschaduwd door andere ideeën, die
niet consistent zijn met enig bewind van wet, vage ideeën van een of andere
superieure gril of een of andere goddelijke jaloersheid, --- dat was een notie
van de Grieken, --- een blind Lot of ondoorgrondelijke Noodzaak, Ananke, of,
later, de mysterieuze wegen van een arbitraire, ofschoon zonder twijfel een
alwijze Voorzienigheid. En dit alles betekende, dat er een of andere gebroken
halve glimp was van de werking van een kracht, maar de wet van zijn werking
en de natuur ervan zelf ontsnapte aan de perceptie, --- zoals hij inderdaad
bijna niet kon falen om te doen, omdat het mentale oog van het Westen, dat
geabsorbeerd was door de passie van het leven, probeerde om de werkingen
van het universum te lezen in het licht van het enkele denkvermogen en leven
van de mens; maar deze werkingen zijn veel te uitgestrekt, oud, ongebroken
continue in de Tijd en aldoordringend in de Ruimte, --- niet in materiële
oneindigheid alleen, maar in de eeuwige tijd en eeuwige ruimte van de
oneindigheid van de ziel, --- om gelezen te worden door een zo
fragmentarische glinster. Sinds het Oosterse idee en de naam van de wet van
Karma familiair gemaakt was aan de moderne geestesgesteldheid, heeft een
kant ervan een toenemende erkenning ontvangen, misschien omdat de laatste
tijd die geestesgesteldheid voorbereid was door de grote ontdekkingen en
generalisaties van de Wetenschap voor een vollere visie van het kosmische
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bestaan en een meer geordend en majestueus idee van kosmische Wet. Het
kan dan net zo goed zijn om te beginnen van de fysieke basis bij het
benaderen van deze kwestie van Karma, ofschoon we tenslotte zouden
kunnen vinden, dat we eerder van het andere einde van het wezen, van zijn
spirituele hoogtepunt moeten kijken, dan bij zijn materiële ondersteuning om
de hele betekenis te vangen --- en ook om de beperking te fixeren van zijn
betekenis.
Fundamenteel is de betekenis van Karma, dat al het bestaan de werking
is van een universele Energie, een proces en een actie en een bouwen van
dingen door die actie, --- een afbreken ook, maar als een stap naar verder
bouwen, --- dat alles een continue ketting is, waarin iedere verbinding
onoplosbaar verbonden is aan de voorbije oneindigheid van talloze
verbindingen en het geheel bestuurd door vaste relaties, door een vaste
associatie van oorzaak en gevolg, de huidige actie het resultaat van voorbije
actie, zoals het toekomstige actie het resultaat zal zijn van de huidige actie,
alle oorzaak een werking van energie en alle effect ook een werking van
energie. De morele betekenis is, dat al ons bestaan een naar buiten brengen
van energie is, die in ons is en waardoor we gemaakt zijn en zoals de natuur
van de energie is, die naar voren gebracht is als oorzaak, zo zal die van de
energie zijn, die terugkeert als effect, dat dit de universele wet is en niets in de
wereld kan, omdat het van en in onze wereld is, ontsnappen aan haar
besturende verbreiding. Dat is de filosofische werkelijkheid van de theorie van
Karma, en dat is ook de manier van zien, die ontwikkeld is door de fysieke
Wetenschap. Maar haar zien is gehandicapt in de progressie naar de volle
uitgestrektheid van haar eigen waarheid door twee hardnekkige fouten, ten
eerste, de gespannen paradoxale poging --- onvermijdelijk en bruikbaar
zonder twijfel als een experiment van de menselijke rede, die zijn mogelijkheid
moest hebben, maar voorbeschikt tot mislukking --- om de suprafysieke
dingen uit te leggen door een fysieke formule, en een verduisterende tweede
fout van het naar achteren zetten van de kosmische regeling van de Wet en
als haar oorzaak en efficiënt het nogal tegengestelde idee van de kosmische
heerschappij van Kans. De oude notie van een onbegrijpelijke allerhoogste gril,
--- onbegrijpbaar moet het natuurlijk zijn, omdat het de werking is van een
onintelligente Kracht, --- prolongeerde zo zijn heerschappij en kreeg erkenning,
samen met de wetenschappelijke visie van de vastigheden en geketende
successies van het universum.
Het wezen is ongetwijfeld een, en de Wet zou ook een kunnen zijn; maar
het is hachelijk om van het begin zich te fixeren op een type fenomeen met
een voorbeschikte wil om daarvan alle andere fenomenen te deduceren, hoe
verschillend ook in hun betekenis en natuur. Op die manier zijn we gebonden
om te waarheid te verdraaien in de vorm van onze eigen vooringenomenheid.
Ondertussen moeten we ten minste eerder de oude harmonieuze waarheid
van de Veda erkennen, --- die ook op deze manier aan haar einde, haar
Vedanta, tot de opvatting van de eenheid van het Wezen, --- dat er
verschillende niveaus zijn van kosmisch bestaan en daarom ook van ons
eigen bestaan en in ieder van hen moeten dezelfde vermogens, energieen of
wetten handelen in een verschillend type en op een andere manier en licht van
hun bewerkstelliging. Eerst zien we dan, dat als Karma een universele
waarheid zou zijn, of de universele waarheid van zijn, het op dezelfde manier
waar moet zijn voor de innerlijk geboren mentale en morele werelden van onze
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actie als in onze buitenwaartse relaties met het fysieke universum. De mentale
energie, die we naar voren brengen, bepaalt het mentale effect, --- maar
onderworpen aan de hele impact van de voorbije, tegenwoordige en
toekomstige omgevende omstandigheden, omdat we geen geïsoleerde
vermogens zijn in de wereld, maar eerder onze energie een onderworpen
streng en draad van de universele energie. De morele energie van onze actie
bepaalt op overeenkomstige wijze de natuur en het effect van de morele
consequentie, maar ook onderworpen, --- ofschoon de rigide moralist aan dit
element te weinig consideratie geeft, --- aan dezelfde invloed van voorbije,
tegenwoordige en toekomstige omgevende omstandigheid. Dat dit waar is
voor de uitgave van fysieke energie, behoeft geen betoog, noch enige
demonstratie. Wij moeten erkennen, dat deze verschillende types en
gevarieerd geformuleerde bewegingen van de ene universele Kracht, en het
volstaat niet om van het begin te zeggen, dat de maat en kwaliteit van mijn
innerlijke wezen een of ander resultaat is van de opbrengst van een fysieke
energie, die vertaald wordt in mentale en morele energieën, --- bijvoorbeeld,
dat mijn doen van een goede of slechte actie of toegeven aan goede of slechte
affecties en motieven ligt aan de barmhartigheid van mijn lever, of besloten in
de fysieke oorsprong van mijn geboorte, of het effect is van mijn chemische
elementen of essentieel en uiteindelijk bepaald door de dispositie van de
samenstellende elektronen van mijn brein en zenuwsysteem. Welke
concepten mijn mentale en morele wezen ook zou kunnen maken op het
lichamelijke voor haar ondersteunende fysieke energie en hoe het dan ook
beïnvloed zou kunnen worden door haar ontleningen, is het toch erg evident,
dat zij hen gebruikt voor andere en grotere doeleinden, een suprafysieke
methode heeft, veel grotere motieven en betekenissen ontwikkelt. De morele
energie is in zichzelf een onderscheiden vermogen, heeft zijn eigen niveau van
Karma, beweegt me zelfs, en dat karakteristiek, om mijn vitale en fysieke
natuur ter zijde te stellen. Dit zouden in de grond vormen van een universele
Kracht kunnen zijn --- of bovenaan ---, maar in de praktijk zijn zij verschillende
energieën en zo moet ermee omgegaan worden --- totdat we kunnen vinden,
wat die universele Kracht zou kunnen zijn in zijn hoogste zuiverste textuur en
initiële vermogen en of die ontdekking ons in de verwardheden van onze
natuur een verenigende richting kan geven.
Kans, die vage schaduw van een oneindige mogelijkheid, moet verbannen
worden uit het woordenboek van onze percepties; want van kans kunnen we
niets maken, omdat het niets is. Kans bestaat helemaal niet; het is alleen een
woord, waarmee we onze eigen onwetendheid kunnen bedekken en
excuseren. De wetenschap sluit het uit van het actuele proces van de fysieke
wet; alles wordt daar bepaald door gefixeerde oorzaak en relatie. Maar
wanneer het zover komt om te vragen, waarom deze relaties bestaan en geen
andere, waarom een bijzondere oorzaak geallieerd is aan een bijzonder effect,
vindt zij niets wat dan ook over de materie; iedere geactualiseerde
mogelijkheid veronderstelt een aantal andere mogelijkheden, die nog niet
geactualiseerd zijn, maar denkbaar hadden kunnen zijn en het is gemakkelijk
dan om te zeggen, dat Kans of op zijn hoogst een dominante
waarschijnlijkheid alle gebeurtenissen bepaalt, de kans van evolutie, de
struikelingen van een graaiende onbewuste energie, die op de een of andere
manier enige voldoende goede manier uitvindt en zichzelf fixeert in een
herhaling van het proces. Wanneer Onbewustheid de werken kan doen van
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intelligentie, zou het niet onmogelijk kunnen zijn, dat chaotische Kans een
universum van de wet zou kunnen creëren! Maar dit is alleen een lezing van
onze eigen onwetendheid in de werkingen van het universum, --- juist zoals de
voorwetenschappelijke mens in de werkingen van de fysieke wet de grillen
leest van de goden of enige ander naam voor een sportieve Kans, ofwel niet
goddelijk of gekleed in goddelijke glories, of nu gecrediteerd met een
volgzame flexibiliteit op de gebeden en omkopingen van de mens of
gepresenteerd met een onveranderbaar Sphinx gezicht van steen, --- maar in
feite alleen namen voor zijn eigen onwetendheid.
En speciaal, wanneer we bij de nadrukkelijke behoeften komen van ons
morele en spirituele wezen, zal helemaal geen theorie van kans en
waarschijnlijkheid dienst doen. Hier helpt de Wetenschap, die fysiek in haar
basis is, niet helpt, behalve om tot een zekere graad de effecten aan te wijzen
van mijn lichamelijkheid op mijn morele wezen of van mijn morele actie op mijn
lichamelijkheid: voor iets anders van juiste verlichting of bruikbaar doeleinde,
strompelt en spettert zij rond in het moeras van haar eigen onwetendheid.
Aardbeving en eclips kan ze interpreteren en voorspellen, maar niet mijn
morele en spirituele wording, maar alleen pogen om haar fenomenen te
verklaren, wanneer zij gebeurd zijn door veellettergrepige woorden op te
leggen en beangstigende en prachtige wetten van pathologie, morbide
erfelijkheid, eugenetica en wat al niet, van los tasten, dat alleen de besmeurde
rokken raakt van het laagste psychofysische wezen. Maar hier heb ik
begeleiding meer nodig, dan waar dan ook en moet de erkenning hebben van
een wet, de hoge lijn van een begeleidende orde. De wet kennen van mijn
morele en spirituele wezen is ten eerste en ten laatste meer imperatief voor
me dan de wegen te leren van stoom en elektriciteit, want zonder deze
buitenwaartse voordelen kan ik groeien in mijn innerlijke menselijkheid, maar
niet zonder enige notie van de morele en spirituele wet. Er wordt actie van me
gevraagd en ik heb een regeling nodig voor mijn actie: iets, waarop ik
binnenwaarts aangedrongen wordt om te worden, dat ik nog niet ben, en ik
zou weten, wat de manier en de wet zou zijn, wat het centrale vermogen is van
veel conflicterende vermogens en wat de hoogte is en mogelijk gebied en
perfectie van mijn wording. Dat is zeker veel meer dan de regeling van
elektronen of de mogelijkheden van een meer almachtige, fysieke machinerie
en krachtigere explosieven, de werkelijke menselijke kwestie.
De Boeddhistische mentale en morele wet van Karma komt binnen op dit
moeilijk punt met een clou en een opening. Terwijl de Wetenschap ons
denkvermogen vult met het idee van een universeel bestuur van de Wet in de
fysieke en buitenwaartse wereld en in de relaties met de Natuur, ofschoon zij
erachter alles een grote onbeantwoorde vraag achterlaat, een agnosticisme,
een blanco van een of andere niet gegrepen Oneindigheid, --- dat hier gedekt
wordt door het concept van Kans, --- vult het Boeddhistische concept ook de
ruimten van ons mentale en morele wezen met hetzelfde besef van een
bestuur van een mentale en morele Wet: maar dat richt ook achter die Wet
een grote onbeantwoorde vraag op, een agnosticisme, het blanco van een niet
gegrepen Oneindigheid. Maar hier is het bedekkende woord in grotere mate
ontastbaar; het is het mysterie van Nirvana. Deze Oneindigheid wordt in beide
gevallen uitgebeeld door een hardnekkiger en positief type denkvermogen als
een Onwetendheid, --- maar materieel in de ene, in de andere een spirituele
oneindige nul, --- maar door de meer beleidvolle en flexibelere denkers
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eenvoudig als een onkenbare. Het verschil is, dat het ongekende van de
Wetenschap iets mechanisch is, waar we mechanisch naar terugkeren door
de fysieke oplossing of laya, maar het ongekende van het Boeddhisme is een
Permanent voorbij de Wet, waar we spiritueel naar terugkeren door een
inspanning van zelf-onderdrukking, van zelf-verzoening en, aan het laatste
einde, van zelf-uitroeiing, door een mentale oplossing van het Idee, dat de wet
van relaties onderhoudt en een morele oplossing van het wereldverlangen, dat
de stroom van successies ophoudt van de universele actie. Dit is een
zeldzame en sobere metafysica; maar we worden op geen enkele wijze
gedwongen toestemming te geven tot haar ontmoedigende grandeur, want het
is noch zelf-evident, noch onvermijdelijk. Het is op geen enkele manier zo
zeker, dat een hoge spirituele negatie, van wat ik ben, de enige mogelijke weg
is naar perfectie; een hoge spirituele affirmatie en absolute van wat ik ben, zou
ook een uitvoerbare weg en poort kunnen zijn. Dit nobel glaciale en zaligvolle
lege idee van een Nirvana kan, omdat het zo overweldigend een negatie is,
uiteindelijk de menselijke geest niet bevredigen, die hardnekkig aangetrokken
wordt tot een of andere hoogste positief en affirmatie van zichzelf en alleen
negaties gebruikt op de manier om zich beter te ontdoen van wat binnenkomt
als een obstakel voor zijn zelf-vinden. Aan het altijddurende Nee zou het
levende wezen zich over kunnen geven, door een inspanning, een treurige of
een superbe ommekeer naar zichzelf en het bestaan, maar het altijddurende
Ja is zijn ingeboren aantrekking: onze spirituele oriëntatie, het magnetisme,
dat de ziel aantrekt, is naar het eeuwige Wezen en niet naar het eeuwige
Niet-Wezen.
Desalniettemin zijn er enige essentiële en noodzakelijke clous in de
theorie van Karma. Ten eerste is er deze verzekering, deze vaste grond,
waarop ik een zekere tred kan baseren, dat zowel in de mentale en morele
wereld, als in het fysieke universum geen chaos, toevallige regeling van kans,
of hoofdzakelijke waarschijnlijkheid is, maar een geordende Energie aan het
werk, die zijn wil verzekerd door de wet en de gefixeerde relatie en bestendige
successie en de verbindingen van een achterhaalbare oorzaak en
bewerkstelliging. Verzekerd te zijn, dat er een al-doordringende mentale wet is
en een al-doordringende morele wet, is een grote verwerving, een
ondersteunende fundatie. Dat ik in de mentale en morele, zowel als in de
fysieke wereld, wat ik zaai in de juiste grond, stellig zal oogsten, is een
garantie van goddelijk bestuur, van equilibrium, van de kosmos; het grond het
leven niet alleen op een onbuigzame ondergrond van de wet, maar opent door
anarchie te verwijderen de weg naar een grotere vrijheid. Maar er is de
mogelijkheid, dat, als deze Energie alles is, ik alleen een creatie zou kunnen
zijn van een imperatieve Kracht en al mijn handelingen en worden een een
ketting van determinatie, waarover ik geen werkelijke controle heb of een kans
op beheersing. Dit zicht zou alles oplossen in de predestinatie van Karma, en
het resultaat zou mijn intellect kunnen bevredigen, maar zou desastreus zijn
voor de grootheid van mijn geest. Ik zou een slaaf en speelpop zijn van Karma
en zou nooit kunnen dromen om een soeverein te zijn van mijzelf of mijn
bestaan. Maar hier komt de tweede stap binnen van de theorie van Karma, dat
het Idee alle relaties creëert. Alles is de expressie en de uitbreiding van het
Idee, sarvāṇi vijñāna-vijṛmbhitāni. Dan kan ik door de wil, de energie van het
Idee in me, de vorm ontwikkelen van wat ik ben en de harmonie bereiken van
een of andere groter idee, dan uitgedrukt wordt in mijn huidige vorm en balans.
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Ik kan streven naar een nobelere uitbreiding. Toch zou ik, wanneer het Idee
iets op zichzelf is, zonder enige basis dan zijn eigen spontane vermogens,
niets, dat hem voortbrengt, geen kenner, geen Purusha en Heer, alleen een
vorm kunnen zijn van het universele Idee en mijzelf, mijn ziel, zou geen
onafhankelijk bestaan kunnen hebben of initiëring. Maar er is ook deze derde
stap, dat ik een ziel ben, die ontwikkelt en doorzet op de paden van de
universele Energie en dat in mijzelf het zaad is van al mijn creatie. Wat ik
geworden ben, heb ik zelf gemaakt door het voorbije idee en de voorbije actie
van de ziel, zijn innerlijke en uiterlijke Karma; wat ik wil zijn, kan ik mijzelf
maken door het tegenwoordige en toekomstige idee en actie. En tenslotte is er
deze laatste allerhoogste bevrijdende stap, dat zowel het Idee als zijn Karma
hun eigen oorsprong kunnen hebben in de vrije geest en door mijzelf te
bereiken door de ervaring en zelf-vinden, kan ik mijn toestand exalteren voorbij
alle binding van Karma naar spirituele vrijheid. Dit zijn de vier pilaren van de
volledige theorie van Karma. Zij zijn ook de vier waarheden van de omgang
van het Zelf met de Natuur.
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Karma en Vrijheid
HET universum, waarin we leven, presenteert zichzelf

aan onze geestesgesteldheid als een web van tegengestelden en
tegenstrijdigheden, om niet te spreken over tegenstellingen, en toch is het een
vraag of er in het universum iets kan zijn, als een volledige tegengestelde of
een werkelijke tegenstelling. Goed en kwaad lijken zulke tegengestelde
vermogens te zijn, als goed kan zijn en we zijn geneigd door de natuur van ons
ethische denkvermogen om de wereld, in ieder geval, te zien in haar morele
aspect, als een strijd en touwtrekkerij tussen deze eeuwige tegengestelden,
God en de Duivel, Deva en Asura, Ahuramazda, Angrya Mainyu. We hopen
altijd, dat op een of andere, vooralsnog moeilijk voor te stellen dag de ene zal
verdwijnen en de andere zegevieren en overtuigd zal zijn van de eeuwigheid;
maar feitelijk zijn ze zo onderling vermengd, dat sommigen geloven, dat zij
altijd samen zijn, zoals licht en schaduw en, wanneer helemaal, dan alleen
ergens voorbij deze wereld van actie, in een of andere vredevolle en stille
eeuwigheid is er een bevrijding van de angst van hun knoop van onderlinge
vervlechting, hun bittere constante omhelzing en strijd. Goed komt uit kwaad
en goed zelf lijkt weer te veranderen in kwaad; de lichamen van de
worstelende strijders raken zo samen vermengd en verdraaid, dat om hen te
onderscheiden de denkvermogens van de wijzen zelfs onthutst en verbijsterd
zijn. En het zou af en toe lijken, alsof deze onderscheiding bijna niet bestond,
behalve voor de mens en de geesten, die hem aanmanen, misschien omdat hij
at van de boom van duale kennis in het hof; want Materie kent het niet en het
leven beneden de mens bekommert zichzelf weinig, wanneer helemaal, met
morele verschillen. En er wordt ook gezegd, dat aan de andere kant van het
menselijk wezen en voorbij zijn worstelingen er een sereniteit is van de hoge
en universele geest, waar de ziel de zonde transcendeert, maar ook de deugd
transcendeert en noch treurt, noch berouw heeft, noch vraagt, "Waarom heb ik
het goede niet gedaan en waarvoor heb ik dit gedaan, wat kwaad is?”5, omdat
erin alle dingen volmaakt zijn en ervoor alle dingen zuiver zijn.
Maar er is een nog radicaler geval van de eventuele onwerkelijkheid van
tegengestelden. Want de wijzen maken ook een tegenstelling van de Kennis
en de Onwetendheid, --- vidyā avidyā, citti acitti, --- waarop deze kwestie van
goed en kwaad zeer grondig lijkt te hangen. Kwaad loopt achter een
onwetende aandrang van de ziel in de Natuur, is zelf een onwetende perversie
van zijn wil en de eenzijdigheid van het goede is op gelijke wijze een kwelling
van de Onwetendheid. Maar, wanneer we dichtbij kijken in de essentie van
deze twee dingen, vinden we, dat aan de ene kant onwetendheid niet anders
lijkt te zijn dan een verwikkelde of gedeeltelijke kennis; het is kennis, die
ingepakt is in een onbewuste actie of het is een kennis, die naar zichzelf uit
voelt met de tentakels van het denkvermogen; en weer aan de andere kant lijkt
kennis zelf op zijn best een partiële kennis te zijn en altijd iets te hebben
voorbij zichzelf, waarvan hij onwetend is, zelfs zijn hoogste en wijdste pracht
een gouden uitbraak van zonnige straling tegen de massa van blauwzwart licht
van oneindigheid, waardoor we er voorbij kijken naar het Onuitspreekbare.
5

Upanishad
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Ons denkvermogen wordt gedwongen om altijd te denken door
tegenstellingen, van de praktische geldigheid waarvan we niet kunnen
ontsnappen, maar die vooralsnog altijd op de een of andere manier
twijfelachtig lijkt. We krijgen een perceptie van een wet van Karma, de
constante onvermijdbare successies van de handelingen van energie en zijn
volhardende stroom van consequenties en reacties, de ketting van causaliteit,
de grote massa van voorbije oorzaken achter ons, waarvan alle toekomstige
consequenties onfeilbaar zichzelf behoren te ontrollen, en hierdoor proberen
we het universum te verklaren; maar dan rijst er onmiddellijk het tegengestelde
idee op en het uitdagende probleem van vrijheid. Vanwaar komt deze notie
van vrijheid, deze goddelijke of deze titanische dorst in de mens naar vrijheid,
geboren misschien uit iets in hem, waardoor, hoe eindig zijn denkvermogen en
leven en lichaam ook zijn, hij deelneemt in de natuur van oneindigheid? Want,
wanneer we rondkijken op de wereld, zoals zij is, lijkt alles te zijn door
noodzaak en te bewegen onder een loodzware dwang en aandrang. Dit is het
aspect van de niet denkende wereld van Kracht en Materie, waarin we leven;
en zelfs in onszelf, in de mens de denker, is hoe weinig vrij van een of andere
soort huidige dwang en van dwingende voorafgaande noodzaak! Zoveel van
wat we zijn en doen wordt bepaald door onze omgeving, zoveel is gevormd
door onze educatie en opvoeding, --- we zijn gemaakt door het leven en door
de handen van anderen; zijn klei voor veel pottenbakkers: en van wat er over
is, was het niet bepaald, zelfs dat, wat ons meeste zelf is, door onze
individuele, onze ras-, onze menselijke erfelijkheid of in de laatste instantie
door de universele Natuur, die de mens gevormd heeft en iedere mens tot wat
hij is voor haar blinde of haar bewuste nuttigheden?
Maar we staan erop en zeggen, dat we een wil hebben, die bewust is van
een hoe dan ook zwaar belaste vrijheid en haar kan vormen voor zijn eigen
doeleinde en door zijn inspanning de omgeving en opvoeding en de formatie
van erfelijkheid kan veranderen en zelfs onze klaarblijkelijke onveranderbare
algemene natuur. Maar is deze wil en zijn inspanning zelf geen instrument,
zelfs een mechanische machine van de Natuur, de actieve universele energie,
en is zijn vrijheid geen arbitraire illusie van onze geestesgesteldheid, die leeft
in ieder moment van het heden en het scheidt door onwetendheid, door een
abstractie van het denkvermogen van zijn bepalende verleden, zodat ik op
ieder kritisch moment een vrije en maagdelijke keuze lijkt uit te voeren, terwijl
de hele tijd mijn keuze gedomineerd wordt door zijn eigen voorgaande
formatie en door dat hele obscure verleden, dat ik negeer? Toegeven, dat de
Natuur werkt door onze wil en kan scheppen en veranderen, zogezegd, een
nieuwe formatie kan produceren uit de substantie, die zij geleverd heeft voor
haar werkingen, wordt dan niet iets gedaan door een voorbije impuls en een
continue energie? Dat is het eerste idee van Karma. Onze huidige wil moet
zeker naar voren komen als een, ofschoon in geen geval als het enkele
element van de handeling en de formatie, maar in dit opzicht is het geen vrije
altijd nieuwe wil, maar in de eerste plaats een kind en geboorte van alle
voorbije natuur, onze actie, ons huidige Karma het resultaat van een reeds
gevormde vorm van de kracht van die natuur, Swabhava. En op de tweede
plaats is onze wil een instrument, dat voortdurend gevormd wordt en gebruikt
door iets, dat groter is dan wijzelf. Alleen als er een ziel of zelf is, die of dat
geen schepping is, maar een meester van de Natuur, geen formatie van de
stroom van universele energie, maar zelf de vormer en schepper van zijn

133

eigen Karma, zijn we gerechtigd in onze claim van een actuele vrijheid of ten
minste in onze aspiratie naar een werkelijke vrijheid. Daar is het hele hart van
het debat, de knoop en ontsnapping uit deze perplexe zaak.
Maar hier komt de kritische negatieve analytische denker, de oude
nihilistische Boeddhist of de moderne materialist binnen om de basis weg te
nemen van een actuele vrijheid in ons aardse of in enig mogelijk hemels
bestaan. De Boeddhist ontkende het bestaan van een vrij en oneindig Zelf; dat,
dacht hij, alleen een sublimatie was van het idee van ego, een oplegging,
adhyāropa, of gigantisch vergrote schaduw, die geworpen is door de valsheid
van onze persoonlijkheid op eeuwig Niet-Bestaan. Maar wat de ziel betreft, is
er geen ziel, maar alleen een stroom vormen, ideeën en gewaarwordingen
en zoals het idee van een rijtuig alleen een naam is voor de combinatie van
planken en palen en wielen en assen, zo is het idee van een individuele ziel of
ego alleen een naam voor de combinatie of continuiteit van deze dingen. Noch
is het universum zelf iets anders dan een zodanige combinatie, saṁhata,
gevormd en onderhouden in haar continuiteit door de successies van Karma,
door de actie van Energie. In dit mechanisch bestaan kan er geen vrijheid zijn
van Karma, geen mogelijke vrijheid; maar er is nog een mogelijke bevrijding,
omdat dat, wat bestaat door combinatie en binding aan haar combinaties,
bevrijd kan worden van zichzelf door oplossing. Het drijvende vermogen, dat
Karma in beweging houdt, is verlangen en hechting aan haar werken, en door
de overtuiging van tijdelijkheid en het ophouden van verlangen kan er een
vernietiging aankomen van de continuiteit van het idee in de successies van
de Tijd.
Maar wanneer deze vernietiging een bevrijding genoemd zou kunnen
worden, is het nog geen status van vrijheid; maar dat kan alleen berusten op
een affirmatie, een permanentie, niet op een negatieve en vernietiging van alle
affirmaties en heeft ook, zou men zich kunnen voorstellen, een iemand nodig
of iets, die of dat vrij is. De Boeddha zelf, kan opgemerkt worden, lijkt zich een
voorstelling van Nirvana gemaakt te hebben als een status van absolute
zaligheid van vrijheid, een negatie van Karmisch bestaan in een of andere
onwaarneembaar Absolute, dat hij steevast weigerde te omschrijven of te
definieren door enige positieve of enige negatieve, --- omdat inderdaad
definitie door enige exclusieve positieve of wijdste som van positieven of enige
negatieve of volledige som van negatieven juist door het feit van zijn inbrengen
van een definitie en daardoor een beperking niet toepasbaar lijken te zijn voor
het Absolute. Het Maya van de Illusionist is een mystieker iets en meer
obscuur voor de intelligentie; maar we hebben hier ten minste een Zelf, een
positief Oneindig, dat daarom in staat is tot een eeuwige vrijheid, maar alleen
in niets doen, door ophouden van Karma. Want het zelf als het individu, de ziel
in actie van Karma is altijd gebonden aan onwetendheid, en alleen door
weigering van individualiteit en van de kosmische illusie kunnen we terugkeren
naar de vrijheid van het Absolute. We zien in beide systemen, dat spirituele
vrijheid en kosmische aandrang gelijkelijk toegelaten zijn, maar in een totale
scheiding en een uitsluiting van elkaars eigen juiste gebied, --- nog als
absolute tegengestelden en tegenstellingen. Aandrang van onwetendheid of
Karma is absoluut in de wereld van geboorte; vrijheid van de geest is absoluut
in een terugtrekking van geboorte en kosmos en Karma.
Maar deze krachtige systemen, hoe bevredigend ook voor de logische
rede, zijn verdacht voor een synthetische intelligentie; en in ieder geval, zoals
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we vinden, dat kennis en onwetendheid in hun essentie geen absolute
tegengestelden zijn, maar onwetendheid en onbewustheid zelf de sluier van
een geheime kennis, zo zou het ten minste mogelijk kunnen zijn, dat vrijheid
en de aandrang van Karma niet zodanige onoverbrugbare tegengestelden zijn,
maar dat achter en zelfs in Karma zelf er altijd een geheime vrijheid is van de
inwonende Geest. Boeddhisme en Illusionisme laten ook geen enkele externe
en interne predestinatie gelden, maar alleen een zelf-opgelegde binding. En
zeer hardnekkig vereisen zij van de mens een keuze tussen de juiste en
verkeerde manier, tussen de wil voor een tijdelijk bestaan en de wil voor
Nirvana, tussen de wil voor kosmisch bestaan en de wil voor een absoluut
spiritueel wezen. Noch eisen zij deze keuze van het Absolute of van het
universele Wezen of Vermogen, die dat inderdaad niets geeft om hun claim en
erg kalm en zeker doorgaat met zijn machtige eeuwige actie, maar zij vragen
het van het individu, van de ziel van de mens, die onthutst weifelt tussen de
tegenstellingen van zijn geestesgesteldheid. Het zou dan lijken, dat er iets is in
ons individuele wezen, dat enige werkelijke vrijheid van wil heeft, een of ander
vermogen van keuze van een grote consequentie en magnitude, en wat is het
dan, dat zo kiest en wat zijn de beperkingen, waar het begin of het eind van
zijn actuele of zijn mogelijke vrijheid?
Het is ook moeilijk te begrijpen, hoe niet substantiële Vergankelijkheid een
zodanige gigantische grip kan hebben of dit vermogen presenteren van
eeuwige continuiteit in de Tijd, --- er moet zeker, denkt men, een Permanent
zijn, dat zich uitdrukt in deze continuiteit, dhruvam adhruveṣu; of hoe een
Illusie, --- want wat is een illusie anders dan een inconsequente droom of niet
substantiële hallucinatie? --- deze machtige wereld kan opbouwen van juiste
sequentie en vaste wet en verbonden Noodzaak; een of andere geheime
zelfkennis en wijsheid moeten er zijn, die de Energie van Karma begeleiden in
haar idee en voor haar de paden toegekend heeft, die zij moet houwen in de
Tijd. Door hun hardnekkigheid van principe in alle overgangen van bijzondere
vorm hebben dingen een zodanige greep op ons denkvermogen en wil. Omdat
de wereld zo werkelijk is, voelen we zo potent haar greep op ons en onze
geesten keren zich ernaar met de greep van een worstelaar. Het is vaak
inderdaad te heftig werkelijk voor ons en we zoeken naar vrijheid in de
werkelijkheid van de droom of niveaus van het ideaal en omdat, terwijl we het
daar niet voldoende vinden, omdat we niet de vrijheid hebben, noch de
beheersing kunnen ontwikkelen om ons ideaal op te leggen aan deze actieve
werkelijkheid, zoeken we het verderop in de verre en oneindige grootheid van
het Absolute. We zullen er dan beter aan doen om ons te fixeren op die andere
meer algemene toelaatbare onderscheiding, namelijk, van de wereld van
Karma als een praktische of relatieve werkelijkheid en het wezen van de Geest
constant erachter of erboven broedend als een grotere spirituele werkelijkheid.
En dan moeten we vinden, of in de laatste alleen er enige aanraking is van
vrijheid of dat er, zoals er zeker moet zijn, als het de Geest is, die presideert
over de Energie aan het werk en zijn actie, hier ook een of ander element is of
een of ander begin ten minste van vrijheid, en of we, zelfs als het klein is en
nogal relatief, in deze stappen van de Tijd, in deze relaties van Karma, deze
vrijheid niet groot kunnen maken en werkelijk door bewust te verblijven in de
grootheid van de Geest. Zou dat niet de soevereiniteit kunnen zijn, die we
zullen vinden, wanneer we rijzen naar de top van de evolutie van de ziel?
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Een ding, dat we zullen opmerken, is, dat deze drang naar controle en
deze impressie van vrijheid een oriëntatie zijn en een atmosfeer, die zich rond
de handeling van het denkvermogen klampen en zij groeien in de Natuur,
terwijl zij rijst naar geestesgesteldheid. De wereld van de Materie lijkt niets te
weten over vrijheid; alles lijkt daar, alsof geschreven in sibillijnse wetten op
tabletten van steen, wetten, die een proces hebben, maar geen initiële reden,
een harmonie dienen van doeleinden of ten minste een kosmos produceren
van vaste resultaten, maar niet gevormd lijken te zijn met een oog op hen door
enige te ontdekken Intelligentie. We kunnen denken aan geen aanwezigheid
van de ziel in natuurlijke dingen, omdat we in hen geen bewuste actie kunnen
zien van het denkvermogen en een bewuste actieve mentale intelligentie is
voor onze noties juist de basis en standplaats, als niet de hele substantie van
zielbestaan. Wanneer Materie alles is, dan zouden we erg gemakkelijk kunnen
concluderen, dat alles een Karma is van materiele energie, die bestuurd wordt
door een of andere inherente onbegrijpelijke mechanische wetgevende
Noodzaak. Maar dan zien we, dat het Leven uit een verschillende substantie
gemaakt lijkt te zijn; hier ontwikkelt een gevarieerde mogelijkheid, hier wordt
de schepping gretig, dringend, flexibel, wisselend; hier zijn we bewust van een
zoeken en een selectie, veel potenties en een keuze van actualiteiten, van een
onderbewust idee, dat om zich heen voelt voor zijn vitale zelfexpressie en een
instinctieve actie vormt, --- vaak, ofschoon in zekere grenzen, met een foutloze
intuitieve begeleiding van het leven naar zijn onmiddellijke objectieve of naar
een of ander nog ver doeleinde, --- ook van een onderbewuste wil in de fiber
van al dit uitgebreide zoeken en deze veranderbare impuls. Maar ook dit werkt
vooralsnog binnen beperkingen, onder kluisters, in een gegeven gebied van
processen.
Maar we eruit gaan naar het denkvermogen, wordt de Natuur daar veel
wijder bewust van mogelijkheid en van keuze; het denkvermogen is gewaar
van potenties en van bepalingen in het idee, die anders zijn dan degene van
de onmiddellijke actualiteit of van de vaste noodzakelijke consequentie van de
som van voorbije en huidige actualiteiten; hij is gewaar van talloze “zou
kunnen zijn”en en “had kunnen zijn”en en deze laatste zijn niet volledige dode
geweigerde dingen, maar zij kunnen terugkeren door het vermogen van het
Idee en toekomstige bepalingen beïnvloeden en zich tenslotte vervullen in de
innerlijke werkelijkheid van hun idee, ofschoon het goed zou kunnen zijn, in
andere vormen en omstandigheden. Bovendien kan het denkvermogen verder
gaan en gaat nog verder; hij kan een oneindige mogelijkheid voorstellen achter
de zelf-beperkingen van het actuele bestaan. En van dit zien komt het idee op
van een vrije en oneindige Wil, een Wil van onbeperkbare potentie, die al deze
ontelbare wonderen bepaalt van zijn eigen universele worden of schepping in
Ruimte en Tijd. Dat betekent de absolute vrijheid van een Geest en Vermogen,
die niet bepaald wordt door Karma, maar Karma bepaalt. Klaarblijkelijke
Noodzaak is het kind van de vrije zelf-bepaling van de Geest. Wat ons
beïnvloedt als Noodzaak, is een Wil, die werkt in sequentie en geen blinde
Kracht, die gedreven wordt door zijn eigen mechanisme.
Dit is echter geen bindende gevolgtrekking en altijd blijven er met
betrekking hiermee, aantoonbaar door de rede, drie hoofd concepties, die we
kunnen vormen van het bestaan. Ten eerste is er het idee, dat gemakkelijk is
voor onze rede, van een blinde mechanische Noodzaak van een of andere
soort, --- en ertegen of erachter dat niets of een of ander niet-bestaan. De
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natuur van die Noodzaak zou die zijn van een vast proces, dat gebonden is
aan zekere initiële en algemene bepalingen, waarvan de hele rest de
consequentie is. Maar dat is alleen een eerste verschijning van universele
dingen, de stempel van de fenomenale impressie, die we krijgen van het
aspect van het materiële universum. Dan is er het idee van een vrij oneindig
Wezen, God of Absolute, die op de een of andere manier uit iets of uit niets, in
werkelijkheid of alleen in conceptie, een wereld van schept van de noodzaak
van zijn wil of Maya of Karma, of uit zichzelf in manifestatie brengt, waarin alle
dingen, alle schepsels gebonden zijn als de slachtoffers van een noodzaak,
geen mechanische of uitwendige, maar spirituele of interne, een kracht van
Onwetendheid of een kracht van Karma of anders een of andere soort
arbitraire predestinatie. En ten slotte is er het idee van een absoluut vrij
Bestaan, dat een universum van relaties ondersteunt, ontwikkelt en informeert,
van dat Vermogen als de universele Geest van ons bestaan, van de wereld als
een evolutie van deze relaties, van wezens in het universum als zielen, die hen
uitwerken met enige vrijheid van de Geest als hun basis, --- want dat zijn zij
binnenwaarts, --- maar met een observatie van de wet van de relaties als hun
natuurlijke conditie.
Deze wet zou in fenomeen of als gezien in een oppervlakkig zicht van zijn
enkele buitenwaartse machinerie een klaarblijkelijke ketting zijn van noodzaak,
maar in feite zou het een vrije zelf-bepaling van de Geest in het bestaan zijn.
Het vrije Zelf en de vrije Geest zou er zijn, terwijl ze alle actie van de materiele
energie informeren, heimelijk bewust in haar onbewustheid; de zijne zou
beweging van het leven en haar innerlijk geest van begeleiding zijn; maar het
denkvermogen zou iets zijn van het eerste open licht van zijn aanwezigheid.
De ziel, die ontwikkelt in de Natuur, prakṛtir jīvabhūtā, zou een onsterfelijk
verduisterd Vermogen van hem zijn, dat groeit in het licht van de Geest en
daarom naar het bewustzijn en de werkelijkheid van de vrijheid. Hij eerst zou
gebonden zijn in de Natuur en hulpeloos in al zijn actie de drang van Karma
gehoorzamen, omdat aan de oppervlakte de actie van de energie de hele
waarheid zou zijn van zijn kinetische wezen; de rest, de vrijheid, de oorsprong
is er, maar verzegeld beneden, subliminaal en daarom helemaal niet manifest
in de actie. Zelfs in de geestesgesteldheid zou de actie van Karma het
hoofdfeit zijn; alles zou bepaald worden door de natuur van de kracht van ons
actieve wezen, dat werkt op en antwoordt op de invloeden van de omgeving
en door de natuur van kwaliteit van ons actieve wezen, dat het karakter zou
kleuren en vormen van deze uitgaves en antwoorden. Maar die kracht is de
kracht, die kwaliteit de kwaliteit van de ziel; en terwijl de ziel bewust groeide
van zichzelf, zou het bewustzijn van Vrijheid verschijnen, zichzelf laten gelden,
erop staan, streven om te groeien in een ferm gevoelde en in bezit zijnde
werkelijkheid. Vrij in de Geest vanbinnen, geconditioneerd en bepaald in de
Natuur, strevend in zijn ziel om het spirituele licht, beheersing en vrijheid naar
buiten te brengen om te werken aan zijn obscuriteit en verwarring van zijn
eerste natuurlijke condities en hun nauwe bepalingen, dit zou de natuur zijn
van de mens, het mentale wezen.
Op deze basis wordt het mogelijk om te komen tot een of andere heldere
en niet volledig antinomische relatie tussen de noodzaak van de mens en de
vrijheid van de mens, tussen zijn aardse menselijke natuur, die wervelt in de
machinerie van denkvermogen, leven en lichaam en de meester Ziel, de
Godheid, de werkelijke Mens erachter, wiens instemming zijn bewegingen
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ondersteunt of wiens gebieden hen bestuurt. De ziel van de mens is een
vermogen van het zelfbestaan, dat het universum manifesteert en niet het
schepsel en de slaaf van een mechanische Natuur; en alleen de natuurlijke
instrumenten van zijn wezen, het denkvermogen, leven en lichaam en hun
functies en ledematen zijn een hulpeloze apparatuur en uitrusting van de
machinerie. Deze dingen zijn onderworpen aan de actie van Karma, maar de
mens in zichzelf, de werkelijke mens vanbinnen is niet haar subject, na karma
lipyate nare. Karma is eerder zijn instrument en haar ontwikkelingen het
materiaal, dat hij gebruikt, en hij gebruikt het altijd van leven naar leven voor
de vorming van een beperkte en individuele, wat op een dag een goddelijke en
kosmische persoonlijkheid zou kunnen zijn. Want de eeuwige Geest geniet
een absolute vrijheid. Deze vrijheid verschijnt aan ons zonder twijfel in een
zekere status, oorsprong of achtergrond van al het zijn als een
ongeconditioneerde oneindigheid van bestaan, maar het is ook in relatie met
het universum de vrijheid van een bestaan, dat een oneindigheid van
mogelijkheden ten toon spreidt en een vermogen heeft om door de wil uit haar
eigen potenties de harmonieën te vormen van de kosmos. De mens zou ook
goed in staat kunnen zijn tot een bevrijding, mokṣa, in het ongeconditioneerde
Oneindige door het ophouden van alle actie, denkvermogen en persoonlijkheid.
Maar dat is niet het geheel van de absolute vrijheid van de Geest; het is eerder
een onvolledige vrijheid, omdat het alleen voortduurt door zijn niet doen. Maar
de vrijheid van de Geest is niet zo afhankelijk; zij kan ongeschonden blijven in
al deze actie van Karma en wordt niet verminderd of opgeheven door het
gieten van haar energieën in de maalstroom van het universum. En men zou
kunnen zeggen, dat de mens de dubbele vrijheid niet kan genieten, omdat hij
als mens een individueel wezen is en daarom een ding in de Natuur,
onderworpen aan Onwetendheid, aam Karma. Om vrij te zijn, moet hij
weggaan van individualiteit, natuur en Karma, en dan bestaat de mens niet
langer, er is alleen een ongeconditioneerd Oneindig. Maar dit is om aan te
nemen, dat er geen vermogen is van spirituele individualiteit, maar alleen een
vermogen van individualisering in de Natuur. Alles is dan een formatie of
knooppunt van mentaal, vitaal en fysiek karma, waarmee het ene zelf
gedurende een lange tijd op foutieve wijze zijn wezen identificeert door de
begoocheling van het ego. Maar als er, aan de andere kant, enig zodanig iets
is als een individueel vermogen van de geest, moet het, in welke graad van
actualiteit dan ook, delen in de verenigde kracht en vrijheid van de
zelf-bestaande Goddelijkheid; want het is het wezen van zijn wezen.
Er is ergens vrijheid in ons wezen en onze actie, en we hoeven alleen
maar te zien, hoe en waarom hij beperkt is in onze buitenwaartse natuur,
waarom ik hier helemaal ben onder enige heerschappij van Karma. Ik schijn
alleen gebonden te zijn door de wet van een buitenwaartse en opgelegde
energie, omdat er een scheiding is tussen mijn buitenwaartse natuur en mijn
meest innerlijke spirituele zelf en ik niet leef in die uitwendigheid met mijn hele
wezen, maar met een vorm, wending en mentale formatie van mijzelf, die ik
mijn ego noem of mijn persoonlijkheid. De kosmische Geest in de materie lijkt
zelf zo gebonden te zijn om dezelfde reden. Hij is een buitenwaartse
samengedrukte actie gestart, een wet en dispositie van materiele energie, die
toegestaan moet worden om zijn consequenties uit te rollen; hijzelf houdt zich
terug achter en verzegelt zijn vormende aanraking; maar toch zijn zijn
ondersteunende instemming een impuls er en deze komen meer naar buiten in
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het openbaar, terwijl de Natuur zichzelf omhoog brengt in de schalen van het
leven en het denkvermogen. Desalniettemin moet ik opmerken, dat, zelfs in
het denkvermogen en zelfs in zijn bewuste fenomeen van een bewuste wil,
Karma de eerste wet is en daar voor mij niet de volledige vrijheid kan zijn; er is
niet zoiets als een mentale wil, die absoluut vrij is. En dit komt, omdat het
denkvermogen deel is van de actie van de buitenwaartse Onwetendheid, een
actie, die naar kennis zoekt, maar niet zijn volle licht en vermogen bezit, die
het Zelf en de Geest en de oneindigheid kan bevatten en hen reflecteren, maar
niet helemaal in hen kan leven, die kan huiveren met de oneindige
mogelijkheid, maar alleen kan omgaan op een beperkte half effectieve manier
met beperkte mogelijkheden. Een Onwetendheid kan niet toegestaan worden
om, zelfs als zij het in haar natuur kon hebben, vrije heerschappij te hebben.
Het zou nooit voldoen voor een onwetend denkvermogen en wil om een wijde
en werkelijke vrijheid gegeven te worden; want het zou de juiste orde
verstoren van de energie, die de Geest aan het werk gezet heeft en een
hoogst onheilige verwarring produceren. Hij moet gedwongen om te
gehoorzamen of, wanneer hij weerstand biedt, de reactie van de Wet te
dragen; zijn partiële vrijheid van een verduisterde en strompelende kennis
moet voortdurend verworpen worden, zowel in zijn actie als in zijn resultaat
door de wet van de universele Natuur en de wil van de ziende universele
Geest, die de disposities en consequenties van Karma bestuurt. Deze
gedwongen verworpen actie is in duidelijk feit het karakter van ons mentale
wezen en onze mentale actie.
Maar er is hier nog iets, dat we een relatieve vrijheid zouden kunnen
noemen. Het behoort niet werkelijk tot ons buitenwaartse denkvermogen en
wil of die schaduw van mijzelf, die ik naar voren gebracht heb in mijn mentale
ego; want deze dingen zijn instrumenten en zij werken op de wegen van de
successies van Karma. Maar zij voelen nog een vermogen, dat voortdurend
naar voren komt en ofwel instemt met of tussenbeide komt in de actie van de
natuur, en dat vermogen kennen zij aan zichzelf toe. Zij zijn gewaar van een
relatieve vrijheid in hun dispositie van de actie en van ten minste een
potentiële absolute vrijheid erachter, en wanneer zij deze twee dingen
verwarrend door elkaar mengen, schreeuwen het denkvermogen, de wil en het
ego in vereniging uit “ik ben vrij”. Maar deze vrijheid en dit vermogen zijn
invloeden van de ziel. Om een bekende metafysische taal te gebruiken, zij
typeren de instemming en de wil van de Purusha zonder welk de Prakriti niet
kan bewegen over haar weg. Het eerste en het grotere deel van deze
zielinvloed is in de vorm van een instemming aan de Natuur, een berusting; en
om een goede reden. Want ik begin met de actie van de universele Energie,
die de Geest in beweging gezet heeft en terwijl ik stijg van de onwetendheid
naar kennis, is het eerste, dat van me geëist wordt, informatie te verzamelen
van zijn wet en van mijn relaties met de wet en gedeeltelijk daarvoor om te
berusten, om mijzelf toe te staan om bewogen te worden, te zien en de natuur
van de bewegingen te leren kennen, te lijden en de wet te gehoorzamen,
Karma te begrijpen en te kennen. Deze gehoorzaamheid wordt met kracht
opgelegd aan de lagere onwetende schepping. Maar de denkende mens, die
toenemend van generatie naar generatie en van leven naar leven de natuur
van dingen ervaart en reflectieve kennis ontwikkelt en het besef van zijn ziel in
de Natuur, bevrijdt in haar een vermogen van initiërende wil. Hij is niet
gebonden aan haar gezette actualiteiten; hij kan instemming weigeren, en het
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ding in de Natuur, waaraan het geweigerd is, gaat inderdaad een tijd door en
produceert zijn resultaten door impuls van Karma, maar terwijl het verloopt,
verliest het kracht en valt in impotentie en raakt in onbruik. Hij kan meer doen,
hij kan een nieuwe actie eisen en oriëntatie van zijn natuur. De instemming
was een manifestatie van het vermogen van de ziel als gever van de sanctie,
anumantā, maar dit is een vermogen van de ziel, als actieve heer van de
natuur, īśvara. Dan staat de Natuur nog meer of minder op haar oude
gewoonlijk weg door de reden van haar voorbije impuls of het recht van
voorgaande sancties en zou zelfs, in proportie met hoe zij niet gewend is om te
controleren, weerstand kunnen bieden en vijandige krachten binnen kunnen
roepen, de kinderen van ons voorbije willen; dan is er een strijd in het huis van
ons wezen tussen de heer en zijn echtgenoot of tussen de oude en de nieuwe
natuur en een nederlaag van de ziel of zijn victorie. En dit is zeker een vrijheid,
maar alleen een relatieve vrijheid en zelfs de grootste mentale zelfbeheersing
op zijn best een relatief en hachelijk iets. Deze vrijheid is, wanneer we er op
neerkijken van een hogere standplaats, niet goed te onderscheiden van een
verlichte binding.
Het mentale wezen in ons kan een leerling zijn in de school van vrijheid,
geen volmaakte adept. Een werkelijke vrijheid komt, wanneer weggaan van
het denkvermogen in het leven van de Geest, van de persoonlijkheid naar de
Persoon, van de Natuur naar de heer van de Natuur. Daar is weer de eerste
vrijheid een passief vermogen; het is van de natuur van een instemming; het is
een observerende en essentiële vrijheid, waarin het actieve deel van het
wezen een instrument is van de allerhoogste Geest en zijn universele actie.
Maar de instemming is aan de wil van de Geest en niet aan de mechanische
kracht van de Natuur, en daar wordt op het denkvermogen de vrijheid
geworpen van het licht en de zuiverheid van de Geest en een juiste kennis van
relaties en een heldere onthechte instemming aan de goddelijke werkingen.
Maar, als de mens ook een vrijheid van vermogen zou hebben, van participatie,
van kameraadschap als de zoon van God in een grotere goddelijke controle,
dan moet hij niet alleen afstand nemen van het denkvermogen, maar hij moet
in zijn denken en wil zelfs boven de niveaus van geestesgesteldheid staan en
daar een standplaats van invloed vinden, een spirituele pou sto,6 vanwaar hij
soeverein de wereld van zijn wezen kan bewegen. Een zodanige standplaats
van bewustzijn is er in onze supramentale gebieden. Wanneer de ziel een is
met de Allerhoogste en met het universele, niet alleen in essentie van
bewustzijn en spirituele waarheid van het wezen, maar ook in de expressieve
handeling van bewustzijn en wezen, wanneer hij een initiërende en
relaterende waarheid geniet van de spirituele wil en kennis, en de
overstromende heerlijkheid van ziel in God en het bestaan, wanneer hij
toegelaten is tot de volheid van de Geest van instemming tot het zelf en zijn
creatieve vrijheid, zijn inspanning van een eeuwige vreugde in het zelfbestaan
en zelfmanifestatie, dan wordt Karma zelf een ritme van vrijheid en geboorte
een inspanning van onsterfelijkheid.7

Een “waar te staan,” de standplaats van invloed, van waar Archimedes, wanneer hij het gevonden kon hebben,
het ondernam om de wereld te bewegen.
7
sambhūtyā amṛtam aśnute “door geboorte geniet hij onsterfelijkheid.”
6
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Karma, Wil en Consequentie
Wil, Karma en consequentie zijn de drie stappen van

de Energie, die het universum beweegt. Maar Karma en consequentie zijn
alleen de uitkomst van de wil of zelfs zijn vormen; de wil geeft hen hun waarde
en zonder hem zouden zij niets zijn, niets ten minste voor de mens, de
denkende en groeiende zielen niets, kan gewaagd worden, voor de Geest,
waarvan hij een vlam is en vermogen, zowel als schepsel. De dingen, die we
eerst zien, of voorstellen om te zien, wanneer we naar het buitenwaartse
mechanisme kijken van het universum, is energie en zijn werken, actie en
consequentie. Maar op zichzelf en zonder het licht van een inwonende wil is
deze werking alleen een enorm zielloos mechanisme, een luid geratel van
slinger en katrol, een monsterachtig stampen van veer en zuiger. De
aanwezigheid van de Geest en zijn wil geven een betekenis aan de actie en de
waarde van het het resultaat voor de ziel geeft zijn diepzinnige belangrijkheid
aan alle grote en kleine consequentie. Het zou niet uitmaken voor wie dan ook
of wat dan ook, zelfs niet voor de kosmos zelf, ofschoon deze universele
beroering morgen tot een einde kwam of nooit was geschapen, wanneer deze
zonnen en systemen niet het gebied van een bewustzijn waren, die daar haar
vermogens uitrolt, haar werken evolueert, haar scheppingen geniet, plant en
jubelt in haar immense en doelen en sequenties. Geest en bewustzijn en
vermogen van de Geest en Ananda zijn de betekenis van het bestaan. Neem
deze spirituele betekenis weg en deze wereld van energie wordt een
mechanische toevalligheid of een blinde en rigide Maya.
Het leven van de mens is een deel van deze uitgestrekte betekenis en
omdat het in hem op dit materiele niveau in haar volle capaciteit van betekenis
naar buiten komt, een zeer belangrijk en centraal deel. De Wil in het universum
werkt naar hem op in de creatieve stappen van zijn energie en maakt van zijn
natuur een koets van de goden, waarop hij staat binnen de actie, uitkijkt naar
zijn werken juist van de voorkant en niet langer alleen van vanachter of boven
de daden van de natuur en gaat voort naar de uiteindelijke consequenties en
de volledige evolutie van zijn doeleinde. De wil van de mens is de
vertegenwoordiger van de Eeuwige voor de ontsluiering van zijn geheime
betekenis in de materiële schepping. Het denkvermogen van de mens neemt
alle knopen op van het probleem en werkt hen uit door het vermogen van de
Geest in hem en brengt hen dichter bij de volle kracht en gradatie van hun
individuele en kosmische oplossingen. Dit is zijn waardigheid en zijn grootheid
en hij heeft geen ander nodig om zijn geboorte en handelingen te
rechtvaardigen en hen een volmaakte waarde te geven en zijn overgaan en
zijn wederkeer naar geboorte, een wederkeer, die er moet zijn, --- en wat is er
in om verdrietig te zijn of te schuwen? --- totdat het werk van de Eeuwige in
hem geperfectioneerd is of de cycli rusten van de glorie van hun arbeid.
Deze visie van de wereld is het standpunt, van waaruit we de kwestie
moeten beschouwen van de bewuste wil van de mens en zijn omgang met het
leven, omdat dan alle dingen op hun natuurlijke plaats vallen en we dan
ontsnappen aan overdreven en gedrepricieerde inschattingen. De mens is een
bewuste ziel van de Eeuwige, een met het Oneindige in zijn meest innerlijke
wezen en de Geest binnen in hem is meester van zijn handelingen en zijn lot.
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Want lot is fatum, de vorm van handeling en schepping, die van te voren door
een Wil verklaard is binnen in hem en het universum als hetgeen, dat gedaan
moet worden, dat bereikt moet worden, dat uitgewerkt moet worden en de
zelfexpressie gemaakt van zijn spirituele wezen. Lot is adṛṣṭa, het ongeziene,
dat de Geest verborgen houdt in het plan van zijn visie, de consequentie,
besloten voor het werkende denkvermogen, geabsorbeerd in het werk van het
moment door de afgescheiden nabijheid of de verre onzichtbare bereiken van
de Tijd. Lot is niyati, hetgeen, dat gewild is en uitgevoerd wordt door de Natuur,
die het vermogen is van de Geest, in overeenstemming met een vaste wet van
zijn zelf-bestuurde werkingen. Maar sinds dit Eeuwige en Oneindige, ons
grotere Zelf, ook het universele wezen is, is de mens in het universum
onscheidbaar een met de hele rest van het bestaan, geen ziel, die zijn
geïsoleerde spirituele bestemming en natuur uitwerkt, terwijl alle andere
wezens niets anders zijn dan zijn omgeving en middelen of obstakels, --- die zij
inderdaad zijn, maar zij zijn veel meer voor hem, --- dat de impressie is, die
geworpen is op het denkvermogen door het denken of de religies, die teveel
nadruk leggen op zijn centrum van individualiteit of zijn doel van persoonlijke
zaligmaking. Hij is inderdaad niet enkel een deel van het universum. Hij is een
eeuwige ziel, die, ofschoon beperkt voor zekere tijdelijke doeleinden in zijn
buitenwaartse bewustzijn, moet leren om zichzelf te vergroten uit deze
beperkingen, om zijn eenheid te vinden en effectief te maken met de eeuwige
Geest, die het universum informeert en transcendeert. Die spirituele noodzaak
is de waarheid achter het religieuze dogma.
Maar hij is ook een in God en een in de Natuur met alle wezens in de
kosmos, raakt alle ander zielen aan en neemt hen op, is verbonden met alle
vermogens van het Wezen, die manifest zijn in deze kosmische werking. Zijn
ziel, denken, wil, actie zijn nauw verbonden met de universele ziel, denken, wil
en actie. Alles handelt op en door hem en vermengt met hem en hij handelt
ook op alles en zijn denken en wil en leven mengen met en worden een
vermogen van het ene en algemene leven. Zijn denkvermogen is een vorm en
actie van het universele denkvermogen. Zij roep is niet om bezig te zijn en
alleen bezorgd over zijn eigen groei en perfectie en natuurlijke bestemming of
spirituele vrijheid. Een grotere handeling claimt hem ook. Hij is een werker in
een universeel werk; het leven van anderen is zijn leven; de
wereldconsequentie en de wereldevolutie zijn ook zijn zaak. Want hij is een
zelf met de zelven van alle andere wezens.
De omgang van onze wil met Karma en consequenties moeten
voorgesteld worden in het licht van de dubbele waarheid van de individualiteit
van de mens en de universaliteit van de mens. En gezien in dit licht neemt de
kwestie van de vrijheid van onze individuele wil een andere verschijning. Het
wordt helder genoeg, dat ons ego, onze buitenwaartse persoonlijkheid alleen
een kleine, een tijdelijk, een instrumentale vorm van ons wezen kan zijn. De wil
van het ego, de buitenwaartse, de mentale persoonlijke wil, die handelt in de
beweging, kan niet vrij zijn in enige volledige en gescheiden zin van vrijheid.
Hij kan zo niet vrij zijn, omdat hij gebonden is door zijn partiële en beperkte
natuur en hij gevormd is door het mechanisme van zijn onwetendheid, en weer
omdat hij een geïndividualiseerde vorm is en werking van de universele
energie en op ieder moment van invloed op en gemodificeerd en grotendeels
gevormd door omgevende willen en vermogens en krachten. Maar hij kan ook
niet zo vrij zijn, door de grotere Ziel in ons achter het denkvermogen, die de
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werken en consequenties bepaalt, volgens de wil in zijn wezen en de natuur,
zijn vermogen van het wezen, niet in het moment, maar in de lange
continuïteiten van de Tijd, niet enkel door de onmiddellijke aanpassing aan de
omgeving, maar door zijn eigen voorgaande intentie, die de omgeving
gevormd heeft en reeds voor een groot gedeelte de huidige handeling en
consequentie vooraf bepaald heeft. De binnenwaartse wil in het wezen, die
nauw verbonden is met dat Vermogen, is de werkelijke wil en dit buitenwaartse
alleen een instrumentatie voor een uitwerking van moment tot moment, een
veer van het karmische mechanisme. Dat zullen we inwaarts vinden, wanneer
we er naar teruggaan, een vrije wil te zijn, niet gepantserd met een gescheiden
vrijheid, maar vrij in harmonie met de vrijheid van de Geest, die de Natuur
begeleidt en dwingt in alle zielen en in alle gebeurtenissen. Dit kan ons
buitenwaartse denkvermogen niet eenvoudig zien, omdat de praktische
waarheid, die hij voelt, de energie is van de Natuur, die tegelijkertijd op ons
werkt van vanbuiten en ook onze actie vormt van vanbinnen en op zichzelf
reageert door de mentale wil, haar instrument om haar zelf-vorming voort te
zetten voor verdere Karma en verdere consequentie. Toch zijn we gewaar van
een zelf en de aanwezigheid van dit zelf legt aan onze denkvermogens het
idee op van iemand, die wil, iemand, die zelfs de natuur vormt en
verantwoordelijk is voor de consequentie.
Om te begrijpen moet men ophouden exclusief te verblijven bij de
handeling en wil van het moment en haar onmiddellijke consequenties. Onze
huidige wil en persoonlijkheid zijn gebonden door veel dingen, door onze
fysieke en vitale erfelijkheid, door de voorbije schepping van onze mentale
natuur, door omgevende krachten, door beperking, door onwetendheid. Maar
onze ziel erachter is groter en ouder dan onze huidige persoonlijkheid. De ziel
is niet het resultaat van onze erfelijkheid, maar heeft door zijn eigen actie en
affiniteiten deze erfelijkheid voorbereid. Hij heeft eromheen deze omgevende
krachten aangetrokken door voorbij Karma en consequentie. Hij heeft in
andere levens de mentale natuur gecreëerd, waar hij nu gebruik van maakt.
Die oude ziel van oude datum, eeuwigdurend in wezen, puruṣaḥ purāṇaḥ
sanātanaḥ, heeft de buitenwaartse beperking geaccepteerd, de buitenwaartse
onwetendheid als een middel om in een restrictie van actie van moment tot
moment de betekenis uit te zoeken van zijn oneindigheid en de sequentie van
zijn werken van vermogen. Om in deze kennis te leven is niet het wegnemen
van de waarde en potentie van de wil en handeling van het moment, maar om
er een immens toegenomen betekenis en belang aan te geven. Dan wordt
ieder moment vol van oneindige dingen en kan gezien worden, dat het het
werk opneemt van een verleden eeuwigheid en het werk vormt van een
toekomstige eeuwigheid. Iedere gedachte, wil, actie van ons draagt met zich
zijn vermogen van toekomstige zelf-determinatie en is ook een hulp of hinder
voor de spirituele evolutie van degenen om ons heen en een kracht in het
universum. Want de ziel in ons neemt de invloeden op, die hij ontvangt van
anderen voor zijn eigen zelf-determinatie en geeft invloeden uit, die de ziel in
hen gebruikt voor hun groei en ervaring. Ons individuele leven wordt een
immens groter iets in zichzelf en is ook overtuigd van een duurzame eenheid
met de mars van het universum.
En Karma en de consequentie krijgen ook een wijdere betekenis. Op dit
moment fixeren we ons teveel op de bijzondere wil en de handeling van het
moment en een bijzondere consequentie op een gegeven tijd. Maar het
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bijzondere ontvangt alleen zijn waarde door alles, waar hij deel van is, alles,
vanwaar hij komt, alles, waarnaar hij beweegt. We fixeren ook teveel op de
uitwendigheden van Karma en consequentie, deze goed of die slechte actie.
Maar de werkelijke consequentie, waar de ziel naar op zoek is, is een groei in
de manifestatie van zijn wezen, een vergroting van zijn gebied en actie van
vermogen, zijn begrip van heerlijkheid van zijn, zijn heerlijkheid van schepping
en zelf-schepping en niet alleen zijn eigen, maar dezelfde dingen in anderen,
waarmee zijn groter worden en vreugde een zijn. Karma en consequentie
betrekken hun betekenis van hun waarde voor de ziel; zij zijn stappen,
waardoor hij beweegt naar de perfectie van zijn gemanifesteerde natuur. En
zelfs, wanneer dit object gewonnen is, hoeft onze actie niet op te houden, want
het zal zijn waarde behouden en een grotere kracht zijn van hulp voor al deze
anderen, waarmee we in het zelf een zijn. Noch kan gezegd worden, dat het
geen zelf-waarde zal hebben voor de ziel, die gewaar geworden is van vrijheid
en oneindigheid; want wie zal me overtuigen, dat mijn oneindigheid alleen een
eeuwige stilstand kan zijn, een eindeloze rust, een oneindig ophouden? Veel
eerder zou oneindigheid een eeuwig capabel moeten zijn tot een oneindige
zelfexpressie.
De geboortes van de ziel zijn de series van een constante spirituele
evolutie en het zou goed kunnen lijken, dat wanneer de evolutie afgelopen is,
en dat moet zo zijn, het eerst zou kunnen lijken, dat, wanneer de ziel, die
verwikkeld is in onwetendheid, terugkeert naar zelfkennis, de series van onze
geboorten ook tot een beëindiging zou moeten komen. Maar dat is alleen een
kant van de zaak, een lange act hier van het eeuwige drama, de daden, Karma.
De Geest, die we zijn, is niet alleen een eeuwig bewustzijn en een eeuwig
wezen; zijn karakters zijn een eeuwig vermogen van zijn en een eeuwig
Ananda. De schepping is voor de Geest geen moeite en geen angst, maar een
uitgedrukte heerlijkheid, zelfs ofschoon in de volledigheid van zijn diepten niet
uit te drukken, peilloos, eindeloos, onvermoeibaar. Alleen de beperkte actie
van het denkvermogen in de onwetendheid, die zich inspant voor bezit en
ontdekking en niet in staat is om het verzegelde vermogen van de Geest te
vinden, maakt van de heerlijkheid van actie en schepping een passie of lijden:
want, beperkt in capaciteit en verward door het leven en het lichaam, heeft hij
nog verlangens voorbij zijn capaciteit, omdat hij het instrument is van groei en
het zaad van een onbeperkbare zelfexpressie en hij heeft de pijn van de groei
en de pijn van het obstakel en de pijn van de tekortkoming van zijn actie en
heerlijkheid. Maar laat deze strompelende zelfschepper en uitvoerder van
werken eenmaal groeien in het bewustzijn en het vermogen van de geheime
oneindige Geest erin en al deze passie en lijden gaat weg in een onmeetbare
heerlijkheid van het bevrijde wezen en zijn bevrijde actie.
De Boeddhistische perceptie van Karma en lijden als onscheidbaar, dat
wat de Boeddha dreef naar de zoektocht voor een middel van vernietiging van
de wil om te zijn, is alleen een eerste fase en partiële verschijning. Het zelf
vinden is de genezing van lijden, omdat het zelf een oneindig bezit en
volmaakte voldoening is. Maar om het zelf in verstilling te vinden is niet de hele
betekenis van de spirituele evolutie, maar om hem ook te vinden in zijn
vermogen van het zijn: want zijn is niet alleen een eeuwige status, maar ook
een eeuwige beweging, niet alleen rust, maar ook actie. Er is een heerlijkheid
van rust en een heerlijkheid van actie, maar in de heelheid van de Geest zijn
deze twee dingen niet langer tegengestelden, maar een en onscheidbaar. De
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status van de Geest is een eeuwige kalmte, maar ook zijn zelfexpressie in het
wereldwezen is zonder begin of einde, omdat eeuwig vermogen een eeuwige
schepping betekent. Wanneer we de ene verkrijgen, hoeven we zijn tegendeel
en consequentie niet te verliezen. Een fundatie krijgen is niet alle capaciteit
vernietigen voor een superstructuur.
Karma is niets anders dan de wil van de Geest in actie, consequentie niets
anders dan de schepping van de wil. Wat in de wil is van het wezen, drukt
zichzelf uit in Karma en consequentie. Wanneer de wil beperkt is in het
denkvermogen, verschijnt Karma als een binding en een beperking,
consequentie als een reactie of een oplegging. Maar wanneer de wil van het
wezen oneindig is in de Geest, worden Karma en consequentie in plaats
daarvan de vreugde van de creatieve Geest, de constructie van een eeuwige
werktuigkundige, het woord en het drama van de eeuwige dichter, de
harmonie van de eeuwige musicus, het spel van het eeuwige kind. Deze
mindere, gebonden, schijnbaar gescheiden evolutie is alleen een stap in de
vrije zelf-schepping van de Geest van zijn eigen onbeperkbare Ananda. Dat is
achter alles wat we zijn en doen; het verbergen voor het denkvermogen en het
langzaam naar voren brengen naar de voorkant van het bestaan en actie is het
huidige spel van het Zelf met de Natuur.
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Wedergeboorte en Karma
Het

oude idee van Karma was onscheidbaar
verbonden met een geloof in de continue wedergeboorte van de ziel in nieuwe
lichamen. En deze nabije associatie was niet hoofdzakelijk een toevalligheid,
maar een volmaakt begrijpelijke en inderdaad onvermijdelijke vereniging van
twee gerelateerde waarheden, die nodig zijn voor elkaars volledigheid en met
moeite in afscheiding kunnen bestaan. Deze dingen zijn de kant van de ziel en
de kant van de natuur van een en dezelfde kosmische sequentie.
Wedergeboorte heeft geen betekenis zonder Karma en Karma heeft geen
bron van onvermijdelijke oorsprong en geen rationele en geen morele
rechtvaardiging, als het geen werking is voor de sequenties van de continue
ervaring van de ziel. Wanneer we geloven, dat de ziel herhaaldelijk
wedergeboren is in het lichaam, moeten we ook geloven, dat er een of andere
verbinding is tussen de levens, die voorafgingen en de levens, die volgen en
dat het verleden van de ziel een effect heeft op zijn toekomst; en dat is de
spirituele essentie van de wet van Karma. Het ontkennen zou zijn om een
heerschappij te vestigen van de meest chaotische incoherentie, zoals we
alleen vinden in de sprongen en omkeringen van het denkvermogen in de
droom of in de gedachten van waanzin en bijna zelfs daar niet. En als dit
bestaan, zoals de kosmische pessimist zich voorstelt, een droom zou zijn of
een illusie, of erger, zoals Schopenhauer het zou hebben, een delirium en
krankzinnigheid van de ziel, zouden we een of andere zodanige wet kunnen
accepteren van inconsequente consequentie. Maar, zelfs op zijn slechtst
genomen, verschilt deze wereld van leven van de droom, illusie, en
krankzinnigheid door haar plan van fijne, complexe en subtiele sequenties, de
samenhang en zelfs de bruikbaarheid van haar wanordes, de algemene en
bijzondere harmonie van haar relaties, die, als zij niet de harmonie zijn, die wij
zouden hebben, niet onze verlangde ideale harmonie, toch op ieder punt het
stempel hebben van een Wijsheid en een Idee aan het werk; het is geen
handeling van een Denkvermogen in flarden of een machine in ontwrichting.
Het continue bestaan van de ziel in wedergeboorte moet een evolutie
aanduiden, wanneer niet van het zelf, want dat wordt gezegd onveranderbaar
te zijn, toch van zijn meer buitenwaartse actieve ziel of zelf van ervaring. Deze
evolutie is niet mogelijk, wanneer er geen verbonden sequentie is van leven
naar leven, een resultaat van de actie en de ervaring, een evolutionaire
consequentie voor de ziel, een wet van Karma.
Een aan de kant van Karma moeten we, wanneer we daaraan haar
integrale en geen beknotte betekenis geven, wedergeboorte toelaten voor het
voldoende gebied van haar actie. Want Karma is niet nogal hetzelfde als een
materiële of substantiële wet van oorzaak en gevolg, de antecedent en zijn
mechanische consequentie. Dat zou volmaakt een Karma toelaten, die voort
gedragen zou kunnen worden in de tijd en de resultaten komen met zekerheid
op hun juiste plaats, hun juiste gradatie, door een uitwerking van de balans
van krachten, maar die op geen enkele manier de aanraking nodig hebben van
de menselijke veroorzaker, die overgegaan zou kunnen zijn van de scène op
de tijd, dat het resultaat van zijn handelingen in manifestatie gekomen is. Een
mechanische Natuur zou heel goed de zonden van de vaderen niet op hen
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kunnen doen neerkomen, maar op hun vierde of vierhonderdste generatie,
zoals inderdaad deze fysieke Natuur doet, en geen objectie van
onrechtvaardigheid of enige andere mentale of morele objectie zou kunnen
opkomen, want de enige rechtvaardiging of reden van een mechanisme, is dat
het zal werken in overeenstemming met de wet van haar structuur en de
gefixeerde eventualiteit van haar kracht in actie. We kunnen van haar geen
denkvermogen eisen of een morele rechtvaardigheid of enige soort
suprafysieke verantwoordelijkheid. De universele energie slijpt onbewust zijn
effecten uit en individuen zijn alleen toevallige of onderworpen middelen voor
zijn werkingen; de ziel zelf, wanneer er een ziel is, maakt alleen deel uit van
het mechanisme van de Natuur, bestaat niet voor zichzelf, maar als een
nuttigheid voor haar business. Maar Karma is meer dan een mechanische wet
van antecedent en consequentie. Karma is handeling, er is iets, dat gedaan
wordt en een doener en een actieve consequentie; deze drie zijn de drie
verbindingen, de drie sloten, de drie sandhis van de verbinding van Karma. En
het is een complexe mentale, morele en fysieke werking; want de wet ervan is
niet minder waar voor de mentale en morele dan voor de fysieke consequentie
van de handeling naar de doener. De wil en het idee zijn de drijvende kracht
van de actie, en het momentum komt niet van een of andere commotie in mijn
chemische atomen of een of andere werking van ion en elektron of een of
andere zonderlinge biologische opgewondenheid. Daarom moet de handeling
en consequentie een of andere relatie hebben met de wil en het idee en er
moet een mentale en morele consequentie zijn voor de ziel, die de wil heeft en
het idee. Dat duidt, wanneer we het individu toelaten als een werkelijk wezen,
een continuiteit aan van handeling en consequentie aan hem en daarom
wedergeboorte voor een gebied van zijn werkingen. Het is evident, dat in een
leven we niet alle waarden en vermogens van dat leven uitwerken en niet uit
kunnen werken en uitputten, maar alleen een voorbije draad kunnen verder
dragen, iets verweven in het heden, oneindig meer voorbereiden voor de
toekomst.
Deze consequentie van wedergeboorte zou niet volgen uit juist de
natuur van Karma, wanneer er alleen een Al-Ziel van het universum zou zijn.
Want dan zou hij datgene zijn, wat in myriaden vormen zijn verleden voort
draagt, een of ander huidig resultaat uitwerkt, draad spint van Karma voor een
toekomstig weefsel van consequentie. De Al-Ziel zou de veroorzaker zijn, zou
de kracht van de handeling dragen, zou de wederkerende kracht van de
consequentie ontvangen en uitputten en weer opnemen voor verder gebruik.
Niets essentieels zou afhangen van zijn doen van al deze dingen door
hetzelfde individuele masker van zijn wezen. Want het individu zou alleen een
geprolongeerd moment zijn van de Al-Ziel en wat hij veroorzaakt heeft in dit
moment van zijn wezen, dat ik mijzelf noem, zou heel goed zijn resultaat
kunnen produceren op een of ander ander moment van hetzelfde wezen, dat
vanuit het gezichtspunt van mijn ego iemand zou zijn, die nogal verschillend
zou zijn van en niet verbonden met mijzelf. Er zou geen onrechtvaardigheid
zijn, geen onredelijkheid in een zodanig klaarblijkelijk plaatsvervangend
oogsten van de opbrengst of het lijden van de consequentie; want wat heeft
een masker, ofschoon het een levend en lijdend masker is, met deze dingen te
maken? En in feite is in de natuur van het leven in het materiele universum een
uitwerking van het resultaat van de actie van de ene in de levens van vele
anderen, een effect van de actie van het individu op de groep of het geheel,
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overal de wet.Wat ik in dit uur zaai, wordt geoogst door mijn nageslacht
gedurende verscheidene generaties en dan noemen we het Karma van de
familie. Wat de mensen van vandaag als gemeenschap of volk oplossen en
uitvoeren, komt terug met een zegening of als een zwaard over de toekomst
van hun ras, wanneer zij zelf overgegaan zijn en er niet langer zijn om zich te
verheugen of te lijden; en daar kunnen we over spreken als het Karma van de
natie. De mensheid als geheel heeft ook een Karma; wat zij gewrochten heeft
in het verleden, zal haar toekomstige bestemming vormen; individuen lijken
alleen tijdelijke eenheden te zijn van het menselijke denken, wil, natuur, die
handelen in overeenstemming met de aandrang van de ziel in de mensheid en
verdwijnen, maar het Karma van het ras, dat zij hebben helpen vormen, gaat
voort gedurende de eeuwen, de millennia, de cycli.
Maar we kunnen zien, dat, wanneer we in onszelf kijken, deze relatie van
het individu met het geheel een verschillende betekenis heeft; het betekent
niet, dat ik geen bestaan heb, behalve als een meer of minder verlengd
moment in het kosmische worden van de Al-Ziel: dat is ook alleen een
oppervlakkige verschijning en de waarheid van mijn wezen is veel subtieler en
groter. Want de oorspronkelijke en eeuwige Werkelijkheid, de Alpha en de
Omega, de Godheid is noch gescheiden in het individu, noch is hij enkel en
alleen een Pantheos, een kosmische geest. Hij is tegelijkertijd het eeuwige
individu en de eeuwige Al-Ziel van dit en vele universa, en tegelijkertijd is hij
veel meer dan dan deze dingen. Het universum zou kunnen eindigen, maar hij
zou er nog steeds zijn; en ook ik zou, ofschoon het universum zou eindigen,
nog steeds in hem kunnen bestaan; en al deze eeuwige zielen zouden nog in
hem bestaan. Maar, omdat zijn wezen er voor altijd is, is de successie van zijn
scheppingen er ook voor altijd; wanneer een schepping tot een einde zou
komen, zou het alleen zijn, opdat een andere zou kunnen beginnen, en de
nieuwe zou doorgaan met een nieuw begin en de initiatie de mogelijkheid, die
niet uitgewerkt was in de oude, want er kan geen einde zijn aan de
zelfmanifestatie van het Oneindige. Nāsti anto vistarasya me. Het universum
vindt zichzelf in mij, zoals ik mijzelf vind in het universum, omdat we dit gezicht
en dat gezicht zijn van de ene eeuwige Werkelijkheid, en het individuele
wezen is evenveel nodig als het universele wezen om deze manifestatie uit te
werken. De individuele visie van dingen is net zo waar als de universele visie,
beiden zijn manieren van het zelf-zien van de Eeuwige. Ik kan mijzelf nu zien
als een schepsel, dat opgenomen is in het universum; maar wanneer ik tot
zelfkennis kom, zie ik het universum als iets, dat opgenomen is in mijzelf,
subtiel door implicatie in mijn individualiteit, ruimschoots in het grote
geuniversaliseerde zelf, dat ik dan wordt. Dit zijn data van een oude ervaring,
bekende dingen en lang verteld, ofschoon zij duister en transcendentaal
zouden kunnen lijken voor het positieve moderne denkvermogen, dat zolang
zo minutieus uitgegoten is over buitenwaartse dingen, dat hij bedwelmd en
blind geworden is voor enig groter licht en alleen langzaam het vermogen aan
het herstellen is om door zijn wikkels te kijken; maar zij zijn voor dat alles altijd
geldig en kunnen vandaag ervaren worden door ieder van ons, die kiest om
zich te keren naar de diepste manier van ervaring. Modern denken en
moderne wetenschap spreken hen, wanneer we kijken naar de nieuwe kennis,
die ons in haar geheel geven wordt, niet tegen, maar traceren alleen voor ons
het buitenwaartse effect en werkingen van deze werkelijkheden: want we
vinden altijd aan het eind, dat de waarheid van het zelf niet tegengesproken
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wordt, maar hier gereproduceerd en doeltreffend gemaakt wordt door de wet
van Energie en de wet van Materie.
De noodzaak van wedergeboorte staat, wanneer we ernaar kijken van de
buitenwaartse kant, van de kant van energie en proces, op een hardnekkige
en aanhoudend feit, dat altijd tussenbeide komt op de algemeenheid van de
algemene wet en soort en stelt het meest nabije geheim samen van het
wonder van het bestaan, de uniekheid van het individu. En deze uniekheid is
overal, maar verschijnt alleen als een onderworpen factor in de lagere
gebieden van het bestaan. Het wordt steeds belangrijker en uitgesproken,
terwijl we stijgen op de schaal, vergroot in het denkvermogen, enorme
proporties verkrijgt, wanneer we de dingen van de geest bereiken. Dat zou
lijken aan te duiden, dat de oorzaak van deze betekenisvolle uniekheid iets is,
dat verbonden is met juist de natuur van de Geest; het is iets, dat hij in zichzelf
hield en steeds meer naar buiten brengt, terwijl hij tevoorschijn komt uit de
materiele Natuur in zelfbewustzijn. De wetten van zijn zijn in de grond een voor
ons allen, omdat al het bestaan een bestaan is; een Geest, een zelf, een
denkvermogen, een leven, een energie van proces is aan het werk; een wil en
wijsheid heeft van zichzelf de hele business van de schepping gepland of
ontwikkeld. En toch is er in deze eenheid een hardnekkige variëteit, die we
eerst zien in vorm van een gemeenschappelijke variatie. Er is overal een
groepsenergie, groepsleven, groepsdenkvermogen en als de ziel er is, dan
hebben we reden om te geloven, dat, hoe elusief het ook kan zijn voor ons
begrip, er een groepsziel is, die de ondersteuning en fundatie is --- sommigen
zouden het resultaat noemen --- van deze gemeenschappelijke variëteit. Dat
geeft ons een grond voor een groepskarma. Want de groep of de collectieve
ziel hernieuwt zich en prolongeert zichzelf en in de mens ontwikkelt ten minste
zijn natuur en ervaring van generatie naar generatie. En wie weet of, wanneer
een vorm ervan gedesintegreerd is, gemeenschap of natie, hij niet zou kunnen
wachten op en andere vormen aannemen, waarin zijn wil van het wezen, zijn
type natuur en geestesgesteldheid, zijn poging tot ervaring voorwaarts
gedragen wordt, migreert, zou men bijna kunnen zeggen, in nieuw geboren
collectieve lichamen, in andere tijdperken of cycli? De mensheid zelf heeft
deze gescheiden collectieve ziel en collectief bestaan. En op die
gemeenschap is de gemeenschap van Karma gebaseerd; de actie en
ontwikkeling van het geheel produceert consequentie van Karma en ervaring
voor het individu en de totaliteit op dezelfde manier als de actie en de
ontwikkeling van het individu consequenties en ervaring produceert voor
anderen, voor de groep, voor het geheel. En het individu is er; je kunt hem niet
reduceren tot een nietigheid of een illusie; hij is werkelijk, levend, uniek. De
gemeenschappelijke zielvariatie klimt op van de rest, gaat te boven, brengt iets
meer naar binnen of naar buiten, iets nieuws, voegt nieuwe vermogens toe in
de evolutie. Het individu klimt op en gaat op dezelfde manier de gemeenschap
te boven. In hem, op de hoogste hoogte krijgen we de vlamkorst van
zelfmanifestatie, waardoor de Ene zichzelf vindt in de Natuur.
En de kwestie is, hoe komt dat helemaal naar voren? Ik ga de geboorte
binnen, niet in een gescheiden wezen, maar in het leven van het geheel, en
daarom erf ik het leven van het geheel. Ik wordt fysiek geboren door een
generatie, die zijn ongebroken geschiedenis verder brengt; het lichaam, het
leven, de fysieke geestesgesteldheid van het voorbije zijn prolongeert zichzelf
in mij en ik moet daarom de wet ondergaan van erfelijkheid; de ouder, zegt de
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Upanishad, herschept zichzelf door de energie in zijn zaad en wordt herboren
in het kind. Maar zo gauw als ik begin te ontwikkelen, komt een nieuwe, een
onafhankelijke en aanmatigende factor binnen, die niet van mijn ouder is, noch
mijn afstemming, noch de voorbije mensheid, maar ik, mijn eigen zelf. En dit is
de werkelijk belangrijke, bekronende, centrale factor. Wat het meest ertoe doet
in mijn leven, is niet mijn erfelijkheid; die geeft mij alleen mijn mogelijkheid of
mijn obstakel, mijn goede of mijn slechte materiaal en het is op geen enkele
manier aangetoond, dat ik alles betrek van die bron. Wat er allermeest toe
doet, is wat ik maak van mijn erfelijkheid en niet wat mijn erfelijkheid van mij
maakt. Het verleden van de wereld, de voorbije mensheid, mijn voorouders
zijn daar in me; maar ikzelf ben nog de kunstenaar van mijn zelf, mijn leven,
mijn acties. En er is het heden van de wereld, van de mensheid, er zijn mijn
tijdgenoten, zowel als mijn voorouders; het leven van mijn omgeving komt ook
bij me naar binnen, biedt mij een nieuw materiaal, vormt mij door haar invloed,
legt haar directe of indirecte aanraking op mijn wezen. Ik wordt binnengedrongen, veranderd, gedeeltelijk herschapen door het omgevende wezen
en de omgevende actie, waarin ik ben en handel. Maar hier komt het individu
weer subtiel binnen en centraal als een beslissend vermogen. Wat allerhoogst
belangrijk is, is wat ik maak van al dit omgevende en binnendringende heden
en niet wat het van mij maakt. En in de interactie van het individu en het
algemene Karma, waarin anderen oorzaken zijn en een effect produceren in
mijn bestaan en ik een oorzaak ben en een effect op hen produceert, leef ik
voor anderen, of ik het zo zou hebben of niet, en anderen leven voor mij en
voor allen. Toch neemt het centrale vermogen van mijn psychologie zijn kleur
van dit inzicht, dat ik leef voor mijn zelf en voor anderen of alleen voor de
wereld als een extensie van mijn zelf, als iets, waarmee ik verbonden ben in
een of andere eenheid. Ik lijk een ziel te zijn, een zelf of een geest, die
constant met de assistentie van allen uit mijn verleden en heden mijn
toekomstige wezen creëert en ook mijzelf om te helpen in de omgevende
creatieve evolutie.
Wat is dan dit allesbelangrijke en onafhankelijke vermogen in me en wat is
het begin en het einde van zijn zelf-schepping? Heeft hij, ofschoon iets is, dat
onafhankelijk is van het fysieke en vitale heden en verleden, dat hem zoveel
geeft van zijn materiaal, zelf geen verleden of een toekomst? Is het iets, dat
plotseling tevoorschijn komt uit de Al-Ziel bij mijn geboorte en ophoudt bij mijn
dood? Is zijn aandrang tot zelfschepping, tot iets maken van zichzelf voor
zichzelf, voor zijn eigen toekomst en niet alleen voor zijn vlietende heden en
toekomst van het ras, een vergeefse preoccupatie, een grove parasitische fout?
Dat zou alles tegenspreken, wat we zien als de wet van het wereldwezen; het
zou ons leven niet reduceren tot een grotere samenhang met het frame van
dingen, maar zou een vreemd element en een inconsequentie binnen brengen
met het doordringende principe. Het is redelijk om te veronderstellen, dat dit
krachtige onafhankelijke element, dat tussenbeide komt en werkt op de fysieke
en vitale evolutie, er in het verleden was en zal zijn in de toekomst. Het is ook
redelijk om te veronderstellen, dat het niet plotseling binnenkwam uit een of
ander niet verbonden bestaan en niet heengaat na een korte interventie; zijn
dichtbije verbinding met het leven van de wereld is eerder een continuatie van
een lange verleden connectie. En dit brengt onmiddellijk de hele noodzaak
binnen van voorbije geboorte en Karma. Ik ben een volhardend wezen, dat
mijn evolutie navolgt binnen het hardnekkige wezen van de wereld. Ik heb mijn
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menselijke geboorte ontwikkeld en ik help voortdurend in de menselijke
evolutie. Ik heb door mijn voorbije Karma mijn eigen condities gecreëerd en
mijn relaties met het leven van anderen en het algemene Karma. Dat vormt
mijn erfelijkheid, mijn omgeving, mijn affiniteiten, mijn connecties, mijn
materiaal, mijn mogelijkheden en obstakels, een deel van mijn voorbestemde
vermogens en resultaten, niet arbitrair voorbestemd, maar voorbeschikt door
mijn eigen stadium van de natuur en voorbije actie en op dit grondwerk bouw
ik mijn nieuwe Karma en versterk mijn vermogen van natuurlijk zijn verder, of
maakt het subtieler, vergroot ervaring, ga door met mijn zielevolutie. Dit proces
is verweven met de universele evolutie en al haar lijnen zijn opgenomen in het
web van zijn, maar het is niet hoofdzakelijk een uitspringend punt of een
moment ervan of een korte hechtschot in het weefsel. Dat betekent
wedergeboorte in de geschiedenis van mijn gemanifesteerde zelf en van het
universele wezen.
Het oude idee van wedergeboorte dwaalt aan de andere kant door een
excessief individualisme. Teveel zelf-geconcentreerd behandelde het iemands
wedergeboorte en Karma als teveel iemands eigen enkele affaire, een scherp
gescheiden beweging in het geheel, leunde teveel op iemands eigen
bezorgdheid met zijn eigen zelf en zelfs, terwijl het universele relaties toeliet
en een eenheid met het geheel, toch het menselijke wezen leerde om in het
leven principieel een conditie te zien en een middel van zijn eigen spirituele
voordeel en gescheiden zaligmaking. Dat kwam van het zicht van het
universum als een beweging, die voortkomt uit iets verderop, iets, waaruit
ieder wezen binnengaat in het leven en eruit terugkeert tot zijn bron, en het
absorberende idee van die terugkeer als het enige, dat er helemaal toe doet.
Ons wezen in de wereld, dat zo behandeld wordt, begon tenslotte beschouwd
te worden als een episode en als som en essentie een ongelukkige en
schandelijke episode in de niet veranderende eeuwigheid van de Geest. Maar
dit was een teveel opsommende kijk van de wil en de wegen van de Geest in
het bestaan. Het is zeker, dat, terwijl we hier zijn, onze wedergeboorte of
Karma, zelfs, terwijl hij loopt over zijn eigen lijnen, dichtbij een is met dezelfde
lijnen in het universele bestaan. Maar mijn zelfkennis en zelf-vinden schaffen
mijn eenheid niet af met ander leven en andere wezens. Een dichtbije
universaliteit is deel van de glorie van spirituele perfectie. Dit idee van
universaliteit, van eenheid, niet alleen met God of het eeuwige Zelf in me,
maar met de hele mensheid en andere wezens, is aan het groeien om de
meest prominente streng te zijn in onze denkvermogens en er moet
uitgebreider rekenschap van genomen worden in enig toekomstig idee of
berekening van de betekenis van wedergeboorte en Karma. Het werd
toegelaten in de oude tijd; de Boeddhistische wet van compassie was een
erkenning van zijn belangrijkheid; maar er moet een nog doordringender
vermogen aan gegeven worden in de algemene betekenis.
De zelf-bewerkstelliging van de Geest in de wereld is de waarheid, waarop
we onze fundatie nemen, een groot, een lang zelf-weven in de tijd.
Wedergeboorte is de continuiteit van die zelf-bewerkstelliging in het individu,
de hardnekkigheid van de draad; Karma is het proces, een kracht, een werk
van energie en consequentie in de materiële wereld, een innerlijke en uiterlijke
wil, een actie en mentale, morele, dynamische consequentie in de zielevolutie,
waarvan de materiële wereld een constante scène is. Dat is de conceptie: de
rest is een kwestie van de algemene en bijzondere wetten, de manier, waarop
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Karma het doel van de Geest uitwerkt en helpt in de geboorte en het leven. En
wat ook die wetten en manieren zouden kunnen zijn, zij moeten dienstbaar zijn
aan deze spirituele zelf-bewerkstelliging en ervan al hun betekenis en waarde
nemen. De wet is een middel, een lijn van werking voor de Geest, en bestaat
niet ter wille van zichzelf of voor de dienst van enig abstract idee. Idee en de
wet van werking zijn alleen richting en weg voor de progressie van de ziel in de
stappen van zijn bestaan.

152

Karma en Rechtvaardigheid
Wat

zijn de lijnen van Karma? Wat is het intrinsieke
karakter en de actieve wet van deze energie van de ziel en zijn wil en de
ontwikkeling van consequentie? Die vraag te vragen is vragen, wat de vorm is,
die hier genomen wordt door de dynamische betekenis van ons bestaan en
wat de curves van begeleiding van zijn zelfschepping en actie. En een
zodanige vraag zou niet beantwoord horen te worden in een nauwe geest of
onder de obsessie van een of ander enkel idee, dat geen rekenschap geeft
van de veelzijdigheid en rijke complexiteit van deze subtiele wereld van de
Natuur. De wet van Karma kan geen rigide en mechanische canon zijn of ruwe
praktische vuistregel, maar zijn begeleidende principe zou eerder een zo
soepele toonkunstenaar moeten zijn als de Geest zelf, wiens wil van
zelfkennis hij belichaamt en zou zichzelf moeten aanpassen aan de behoefte
van zelfontwikkeling van de variabele individuele zielen, die hun weg voelen
langs zijn lijnen naar de juiste balans, synthese, harmonieën van hun actie.
Het karmische idee kan --- omdat de geest en niet het denkvermogen zijn
oorzaak is --- geen kosmische reflectie zijn van onze beperkte gemiddelde
menselijke intelligentie, maar eerder de wet van een grotere spirituele wijsheid,
een middel, dat achter al zijn domme occulte verschijningen een begrijpend
leiden en een subtiel management belichaamt naar onze volledige perfectie.
De gewone gangbare conceptie van de wet van Karma is dominant
ethisch, maar niet ethisch in een erg geëxalteerde soort. Het idee van Karma
is een mechanische en materialistische ethiek, een ruw exacte legale
beoordeling en administratie van beloning en bestraffing, een uitwendige
sanctie aan deugd en voorkomen van zonde, een code, een balans. Het idee
is, dat er een rechtvaardigheid moet zijn, die de beloning bestuurt van geluk en
verdriet op aarde, een menselijke begrijpelijke rechtvaardigheid en dat de wet
van Karma het vertegenwoordigt en ons haar formule geeft. Ik heb zoveel
goed gedaan, puṇya. Het is mijn kapitaal, mijn accumulatie en balans. Ik moet
het aan me uitbetaald krijgen in zoveel munt van voorspoed, de legale valuta
van dit soevereine en goddelijke Themis, of waarom zou ik in hemelsnaam
helemaal goed doen? Ik heb zoveel kwaad gedaan. Dat moet ook naar me
terugkomen in zoveel exacte en nauwkeurige bestraffing en ongeluk. Er moet
zoveel uitwendig lijden zijn of een inwendig lijden, dat veroorzaakt wordt door
uitwendig gebeuren en druk; want als dit fysiek gevoelige, zichtbare,
onvermijdelijke resultaat er niet was, waar zou dan enige wrekende
rechtvaardigheid zijn en waar konden we enige afschrikkende sanctie vinden
in de Natuur tegen kwaad? En deze beloning is die van een exacte rechter,
een precieze administrateur, een scrupuleuze koopman van goed voor de
goede en kwaad voor de kwade, die niets geleerd heeft en nooit iets zal leren
van de Christelijke of Boeddhistische ideale regel, geen ingewanden heeft van
genade of compassie, geen vergevingsgezindheid voor zonde, maar zich
sober houdt aan een eeuwige wet van Moses,oog om oog, tand om tand, een
volle, langzame of snelle, maar altijd kalme en precieze genadeloze lex
talionis.
Deze commerciële en mathematische accountant wordt soms
verondersteld te handelen met een opzienbarende precisie. Een curieus
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verhaal was de andere dag gepubliceerd, dat figureerde als een feit van
tijdelijk gebeuren, van een rijke man, die op gewelddadige wijze een ander had
beroofd van zijn substantie. Het slachtoffer wordt geboren als de zoon van de
onderdrukker en openbaart in het delirium van een fatale ziekte, dat hij zijn
tiran en huidige vader verplicht heeft aan hem het monetaire equivalent te
besteden van het gestolen eigendom en het zo te verliezen, verminderd met
een zekere som, maar die som moet nu betaald worden, anders --- de schuld
wordt kwijtgescholden en als de laatste pice uitgegeven is, vertrekt de
herboren ziel, want zijn enige object om geboorte te nemen is bevredigd,
rekeningen vereffend en de geest van Karma tevreden. Dat is het
mechanische idee van Karma op zijn toppunt van bevredigde precisie.
Tegelijkertijd veronderstelt het populaire denkvermogen in zijn poging om het
idee te combineren van een een leven verderop met de notie van
wedergeboorte, een dubbele prijs voor deugd en een dubbele straf voor
zondigen. Ik word beloond voor mijn goede daden in de hemel na de dood,
totdat de dynamische waarde van mijn deugd uitgeput is en ik wordt dan
herboren en weer materieel beloond op aarde. Ik wordt gestraft in de hel tot
het equivalent van mijn zonden en weer voor hen gestraft in een ander leven in
het lichaam. Dit ziet er een beetje overbodig uit en is eerder een overtollige
rechtvaardigheid en zelfs de precieze accountant wordt erg als een onredelijke
honderd procent woekeraar. Misschien zou gezegd kunnen worden, dat
voorbij de aarde de ziel lijdt --- voor zuivering , en hier het fysieke wezen --- als
een concessie aan de krachten van het leven en de symmetrie van dingen:
maar de ziel betaalt op die manier dubbel in zijn subtiele ervaring en in zijn
fysieke incarnatie.
De strengen van onze natuur, die mengen in deze natuurlijke, maar bijna
niet filosofische conceptie, moeten ontward worden, voordat we de juiste
waarde van deze ideeën vrij kunnen maken. Hun eerste motief lijkt ethisch te
zijn, want rechtvaardigheid is een ethische notie; maar ware ethiek is Dharma,
de juiste vervulling en werking van de hogere natuur, en juiste actie zou een
juist motief moeten hebben, zou zijn eigen rechtvaardiging moeten zijn en niet
moeten mank lopen op de krukken van hebzucht en angst. Juist gedaan ter
wille van zichzelf is waarlijk ethisch en veredelt de groeiende geest; juist
gedaan in de begeerte voor een materiële beloning of uit angst voor de
wrekende zweepslagen van de beul of het oordeel van de rechter, zou
eminent praktisch en bruikbaar kunnen zijn op het moment, maar het is niet in
het minst ethisch, maar is eerder een verlaging van de ziel van de mens; of het
principe is tenminste een concessie aan zijn meer laag-bij-de-grondse dierlijke
en niet spirituele natuur. Maar in de natuurlijke mens, die geboren is vόόr de
hogere dharma en meer potent en normaal is als een motief voor actie, komen
twee andere erg hardnekkige dingen, kama, artha, begeerte en plezier van
genieting met zijn corresponderende angst voor lijden, en interesse in bezit,
verwerving, succes met zijn complementaire pijn van ontbreken en frustratie,
en dit beheerst meest prominent de normale barbaarse en half barbaarse
natuurlijke mens. Hij behoeft, in een of andere niet geringe mate, wanneer hij
zijn nabije navolging van begeerte en interesse moet conformeren aan de
ethische standaard, een strikte associatie of identiteit van resultaat van deugd
met enige verkrijging van zijn interesse en plezier en het resultaat van zonden
met enig verlies van materieel of vitaal wenselijk dingen en de oplegging van
mentale, vitale of fysieke pijn. De menselijke wet gaat voort op dit principe door
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de grovere meer voor de hand liggende vergrijpen tegemoet te treden met
bestraffing en wrekende pijn of verlies en aan de andere kant het individu in
zekere mate te verzekeren van het veilig hebben van zijn legitieme plezier en
interesse, wanneer hij de wettelijke regel observeert. De kosmische wet wordt
verwacht door de populaire theorie van Karma om om te gaan met de mens
volgens zijn eigen principe en juist dit te doen met een veel strengere en meer
onontkoombare vastheid van toepassing en automatische noodzaak van
consequentie.
Het kosmische Wezen moet dan, wanneer dit inzicht stand moet houden,
een soort vergrote goddelijke Mens zijn, of, zogezegd, een superieure
antropoïde Godheid zijn, of anders de kosmische Wet een perfectie en
magnitude van menselijke methoden en standaarden, die omgaat met de
mens, zoals hij gewend is om te gaan met zijn buurman, --- alleen niet met een
ruwe partiële menselijke doeltreffendheid, maar ofwel met een zekere
alwetendheid, of een onfeilbaar automatisme. Welke waarheid er ook achter
die notie zou kunnen zijn, is het niet waarschijnlijk een adequate rekenschap
te zijn van de materie. In het actuele leven zijn er, wanneer we de
wedergeboorte theorie opzij leggen, sporen van deze methode, maar het
werkt niet uit met een waarneembare consistentie, --- zelfs niet, wanneer we
een onbevredigende en bijna onjuiste indirecte bestraffing accepteren als deel
van het schema. Welke zekerheid hebben we dan van zijn betere of zijn
foutloze uitwerking in wedergeboorte, behalve voor enige overeenkomende
partiële tekens en aanduidingen en, om de blanco’s op te vullen, ons
algemene besef van de fitheid van dingen? En weer, waar komt de ware
natuur van ethiek binnen in dit schema? Die meer verheven actie, zou bijna
lijken, is een ideale beweging van minder nut voor het praktisch bestuur van
het leven dan als een deel van een voorbereiding voor een vierde en een
laatste behoefte van de mens, zijn behoefte van spirituele zaligmaking en
zaligmaking windt uiteindelijk ons Karma op en werpt de economie weg,
samen met juist het denken en de wil van leven. Begeerte is de wet van het
leven en actie en daarom van Karma. Dingen doen boven materieel niveau ter
wille van henzelf en hun zuivere recht of zuivere heerlijkheid is recht afgaan op
de afstanden van de de hemel of de stilte van het Onuitspreekbare. Maar dit is
een inzicht van de betekenis van bestaan, waartegen het tijd is voor het
hogere ziende denkvermogen en wezen van de mens om te protesteren en te
vragen of de wegen van de Geest in de wereld niet capabel zouden kunnen
zijn tot een grotere, nobelere en wijzer betekenis.
Maar toch zouden er, omdat het denkvermogen van de mens deel is van
het universele denkvermogen en iets ervan reflecteert in een hoe dan ook
gebroken of vooralsnog imperfect en verdraaide ziende manier, heel goed iets
kunnen zijn van een werkelijke waarheid achter dit inzicht, ofschoon het niet
waarschijnlijk de hele of de goed begrepen waarheid is. Er zijn enige zekere of
waarschijnlijke wetten van de universele werking, die er relevant voor zijn en
de rekenschap binnen moeten gaan. Ten eerste is het zeker, dat de Natuur
wetten heeft, waarvan de observatie leidt tot of het welzijn helpt en waarvan de
schending lijden oplegt; maar aan hen allen kan geen morele betekenis
gegeven worden. Dan is er de zekerheid, dat er een morele wet moet zijn van
oorzaak en consequentie in het totale web van haar weefsel en dit zou
misschien momenteel in de formule zetten, dat goed goed produceert en
kwaad kwaad, wat een propositie is van niet betwijfelde waarheid, ofschoon
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we ook zien in deze gecompliceerde wereld, dat kwaad komt uit wat we als
goed behouden en weer uit kwaad zich iets losmaakt, dat zich nog keert tot
iets goeds. Misschien is ons systeem van waarden te rigide precies of te nauw
relatief; er zijn subtiele dingen in de totaliteit, mengelingen, onderlinge relaties,
dwars-stromen, onderdrukte of verborgen betekenissen, waar we geen
rekenschap van geven. De formule is waar, maar is niet de hele waarheid,
tenminste zoals nu begrepen in zijn eerste oppervlakkige betekenis.
En in ieder geval combineren we in de gewone notie van Karma twee
verschillende noties van het goede. Ik kan goed begrijpen, dat het morele
goede het morele goede produceert en behoort te produceren en te vergroten
en meer kwaad meer kwaad te bevorderen en te scheppen. Het doet het zo in
mijzelf. De gewoonte van liefde confirmeert en vergroot mijn vermogen van
liefde; het zuivert mijn wezen en opent hem voor het universele goede. De
gewoonte van haat, aan de andere kant, corrumpeert mijn wezen, vult hem
met vergif, met slecht en morbide toxische materie en opent het tot het
algemene vermogen van kwaad. Mijn liefde zou ook door een prolongatie of
een wederkeer liefde behoren te produceren in anderen en mijn haat oprijzen
te geven aan haat; dat gebeurt in zekere, in een grote mate, maar het hoeft
niet zo te zijn en is geen onveranderbare of rigoureuze consequentie; toch
zouden we goed kunnen zien en geloven, dat liefde verwijdende rimpels naar
buiten gooit en de wereld helpt verheffen, terwijl haat de tegengestelde
consequentie heeft. Maar wat is de noodzakelijke connectie tussen dit goede
en kwade aan de ene kant en plezier en pijn aan de andere kant? Moet het
ethische vermogen altijd volmaakt veranderen in een of andere term van
hedonistisch resultaat? Niet volledig; want liefde is een vreugde in zichzelf,
maar liefde lijdt ook; haat is een gekweld en zelf-kwellend iets, maar heeft ook
zijn eigen perverse heerlijkheid van zichzelf en zijn gratificaties; maar tenslotte
kunnen we zeggen, dat liefde, omdat het geboren is uit de universele
Heerlijkheid, triomfeert in haar eigen natuur en haat, omdat het een ontkenning
of perversie is, leidt naar een grotere som van mqaiserie voor mijzelf en voor
anderen. En van al het ware morele goede en werkelijke kwaad kan dit gezegd
worden, dat de ene neigt naar een of ander allerhoogst Juiste, het rtam van de
Vedische Rishis, de hoogste wet van een hoogste Waarheid van ons wezen
en die Waarheid is de deur van de Ananda van de geest, zijn zaligmakende
natuur, de andere is een missen of perversie van het Juiste en de Waarheid en
stelt ons bloot aan zijn tegengestelde, aan valse heerlijkheid of lijden. En zelfs
in de perplexe stappen van het leven moet enige reflectie van deze identiteit
tevoorschijn komen.
Deze correspondentie is nog essentiëler waar in het innerlijke gebied, in
het spirituele, mentale en emotionele resultaat en reactie van het goede of het
kwade of van de effecten van zijn uitgaande actie. Maar waar is de ferme
verbinding van correspondentie tussen de ethische en de meer vitale en
fysieke hedonistische vermogens van het leven? Hoe verandert mijn ethisch
goede in lachend fortuin, gekroonde voorspoed, zalvend materieel goede en
geluk voor mijzelf en mijn ethische kwaad in stuurs ongeluk, ruige tegenspoed,
smerige materiele ziekte en lijden, --- want dat lijkt de begeerteziel van de
mens en de intelligentie, die er door bestuurd wordt, ter verlangen, --- en hoe
is de rekenschap vereffend of de transmutatie gemaakt tussen deze twee zeer
verschillende energieën van de affirmatie en ontkenning van het goede? We
kunnen zoveel zien, dat het goede of het kwade in mij zichzelf vertaalt in een
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goede of een kwade actie, die onder andere dingen veel mentaal en materiaal
geluk en lijden brengt naar anderen en voor dit uitgaande vermogen en effect
hoort er een gelijke reactie te zijn van inkomend vermogen en effect, ofschoon
het zichzelf niet onmiddellijk lijkt uit te werken of met enige te ontdekken
exactheid van correspondentie. Er lijkt nog een principe te zijn van
weerkaatsing in de Natuur; onze actie heeft in een of andere graad de
beweging van terugslag van de boemerang en keert terug naar de wil, die hem
op de wereld gegooid heeft. De steen, die we overijld werpen tegen het
universele Leven, wordt naar ons teruggeworpen en zou onze eigen mentale
en fysieke wezen kunnen verpletteren, verminken of verwonden. Maar deze
mechanische weerkaatsing is niet het hele principe van Karma. Noch is Karma
geheel een gemengde ethisch-hedonistische orde in zijn totale betekenis,
want er zijn andere krachten verwikkeld van ons bewustzijn en wezen. Noch is
het weer een zuiver mechanisme, die we in beweging zetten door onze wil en
dan hulpeloos het resultaat moeten accepteren; want de wil, die het effect
produceerde, kan ook tussenbeide komen om het te veranderen. En boven
alles kan het initiërende en ontvangende bewustzijn de waarden en
nuttigheden veranderen van de reacties en iets anders maken van het leven
dan dit automatische mechanisme van fatale terugkeer naar of vergelding voor
de halfblinde belichaamde acteur in een stomme noodzaak van de rigoureuze
wet van de Natuur.
De relatie van ons bewustzijn en de wil met Karma is datgene, waarvan
alle subtielere lijnen van actie en consequentie af moeten hangen; die
connectie moet het scharnier zijn van de hele betekenis. De afhankelijkheid
van de navolging van ethische waarden van een sanctie door de inferieure
hedonistische waarden, materiaal, vitaal en lager mentaal plezier, pijn en lijden,
bekoort sterk ons normale bewustzijn en onze normale wil; maar het houdt op
meer dan een onderworpen kracht te hebben en verliest uiteindelijk alle kracht,
terwijl we groeien naar grotere hoogten van ons wezen. Die afhankelijkheid
kan dan niet het hele of uiteindelijke vermogen zijn of de begeleidende norm
van Karma. De relatie van de wil met de actie en consequentie moet gegoten
worden langs subtielere en meer liberale lijnen. De universele Geest moet in
de wet van Karma alleen omgaan met de mens in de lagere schaal van
waarden als een deel van de transactie en als een concessie aan de eigen
huidige motieven van de mens. De mens zelfs zet deze waarden neer, maakt
die eis voor plezier en voorspoed en vreest hun tegengestelden, begeert de
hemel meer dan dat hij van deugd houdt, vreest de hel meer dan hij de zonde
verafschuwt, en terwijl hij zo doet, laat de wereld-dispensatie hem die
betekenis en die kleur dragen. Maar de Geest van het bestaan is niet
hoofdzakelijk een wetgever en rechter, die betrokken is om een standaard te
onderhouden van wettelijke rechtvaardigheid, om de afschrikwekkende
middelen en sancties uit te delen, beloningen en straffen, wrede pijnen van de
hel, toegeeflijke vreugdes van het paradijs. Hij is het Goddelijke in de wereld,
de Meester van een spirituele evolutie en de groeiende godheid in de
mensheid. Die godheid groeit echter langzaam voorbij de afhankelijkheid van
de sancties van plezier en pijn. Pijn en plezier besturen ons primaire wezen en
op die primaire schaal is pijn de advertentie van de Natuur van dingen, die we
zouden moeten vermijden, plezier haar verlokking naar dingen, die zij zou
proberen na te jagen. Deze hulpmiddelen zijn de eerste empirische testen voor
beperkte objecten; maar terwijl ik groei, ga ik voorbij hun nauwere nuttigheden.
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Ik moet voortdurend de oorspronkelijk waarschuwingen en verlokkingen van
de Natuur veronachtzamen om bij een hogere natuur te komen. Ik moet een
nobelere spirituele wet van Karma ontwikkelen.
Dit zal evident zijn, wanneer we onze eigen grotere motieven van actie
beschouwen. Het najagen van de Waarheid zou voor mij straffen en lijden
kunnen meebrengen; de dienst van mijn land of de wereld zou van mij het
verlies kunnen eisen van mijn buitenwaartse geluk en goede fortuin of de
destructie van mijn lichaam; de toename van mijn kracht van de wil en de
grootheid van de geest zouden alleen mogelijk kunnen zijn door de
hartstochten van lijden en de ferme verzaking van vreugdes en pleziertjes. Ik
moet de Waarheid nog navolgen, ik moet de dienst doen voor mijn ras, die de
ziel van mij vraagt; ik moet mijn kracht en innerlijke grootheid versterken en
moet niet vragen om een nogal irrelevante beloning, straf schuwen, of een
overeenkomst sluiten voor de exacte vruchten van mijn arbeid. En dat wat
waar is van mijn actie in het huidige leven, moet op gelijke wijze waar zijn van
mijn verbonden actie en zelfontwikkeling door vele geboorten. Blijdschap en
verdriet, goed fortuin en slecht fortuin zijn niet mijn belangrijkste zorg, ofwel in
deze geboorten of in toekomstige levens, maar mijn perfectie en het hogere
goed van de mensheid, verworven door welk lijden en tegenspoed dan ook.
De uitspraak van Spinoza, dat vreugde een passage is naar een grotere
perfectie en verdriet een passage naar een mindere perfectie is een veel te
samenvattend epigram. Heerlijkheid zal inderdaad de atmosfeer zijn van
perfectie en vergezelt ook zelfs de angst van onze arbeid er naar toe, maar
eerst een hogere heerlijkheid, die vaak veel ongemak heeft voor zijn prijs, en
naderhand een hoogste spirituele Ananda, die geen onafhankelijkheid heeft
van uitwendige omstandigheden, maar eerder krachtig is om hun
betekenissen opnieuw te vormen en hun reacties te transformeren. Deze
dingen zouden boven de eerste formulering kunnen zijn van de wereldenergie
hier, zouden invloeden kunnen zijn van superieure niveaus van het universele
bestaan, maar zij zijn nog een deel van de economie van Karma hier, een
proces van de spirituele evolutie in het lichaam. En zin brengen een hogere
zielnatuur binnen en wil en actie en consequentie, een hogere regel van
Karma.
De wet van Karma is daarom niet eenvoudig een extensie van het
menselijke idee van praktische rechtvaardigheid naar toekomstige geboorten
en een rectificatie daar van de klaarblijkelijke onrechtvaardigheid van het leven.
Een rechtvaardigheid of eerder een juistheid moet er zijn in alle werkingen van
de wereldenergie; de Natuur lijkt zeker scrupuleus te zijn in haar maatregelen.
Maar in de mens zijn er veel factoren om meegerekend te worden; er zijn
stadia, gradaties, graden. En op een hogere stap van ons wezen zien dingen
er niet hetzelfde uit of zijn niet nogal hetzelfde als op een lagere gradatie. En
zelfs in de eerste normale schaal zijn er veel factoren en niet alleen de
ethisch-hedonistische standaard. Wanneer het rechtvaardig is, dat de
deugdzame mens beloond zou moeten worden met succes en geluk en de
zondige mens gestraft met ondergang en pijn op enig moment, in een of ander
leven, op aarde of in de hemel of in de hel, is het ook rechtvaardig, dat de
sterke mens de beloning zou hebben voor zijn gecultiveerde kracht, de
intellectuele mens de prijs voor zijn gecultiveerde bekwaamheid, de wil, die
werkt in welk gebied dan ook, de vrucht van zijn inspanning en zijn werken.
Maar het werkt niet juist, zeg je, niet moreel, niet volgens de ethische wet?
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Maar wat is juist werken in deze verbinding van de wil en de actie en
consequentie? Ik zou religieus kunnen zijn en eerlijk, maar als ik saai, zwak en
onbekwaam ben? En ik zou zelfzuchtig en goddeloos kunnen zijn, maar als ik
de snelle vlam van het intellect heb, het begrijpende brein, de bekwaamheid
om middelen aan te passen aan aflopen, de ferme moedige wil, gefixeerd op
zijn afloop? Ik heb dan een onvolmaaktheid, die zijn consequenties op moet
leggen, maar ik heb ook de vermogens, die hun weg moeten maken. De
waarheid is, dat er verscheidene ordes zijn van energie en hun gescheiden
karakteristieke werking moet gezien worden, voordat hun relaties juist ontdekt
kunnen worden in de harmonieën van de Natuur. Een complex web is, wat we
moeten ontwarren. Wanneer we de delen gezien hebben in het geheel, de
elementen en hun affiniteiten in de massa, dan alleen kunnen we de lijnen van
Karma kennen.
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DEEL TWEE
DE LIJNEN VAN KARMA
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De Fundatie
Het Idee van Karma heeft twee ideeën achter zich, die

zijn samenstellende delen zijn, een wet van de Natuur, van de energie of actie
van de Natuur en een ziel, die onder die wet leeft, die actie uit zet in die
energie en ervan een wederkeer krijgt in overeenstemming en afmeting met
het karakter van zijn eigen activiteiten. En hier zijn zekere consideraties
onmiddellijk tussenbeide gekomen, die niet genegeerd zouden moeten
worden. Dit naar buiten brengen van actie en zijn terugkeer kunnen niet iets
meer hebben dan een mechanisch belang, het kan geen mentale, morele en
spirituele betekenis hebben, wanneer de actie van de universele Natuur iets
nogal verschillend is van de actie van de ziel in karakter, in betekenis, in de
wet van haar wezen, dat haar samenstelt, wanneer zij niet zelf de energie is,
het werk van een Denkvermogen, een Ziel, een Geest. Wanneer de
individuele energie die is van een ziel, die actie naar buiten brengt en een
terugkeer ontvangt in soort, fysiek, mentaal, moreel en spiritueel van de
universele energie, dan zou ook de universele energie, die de terugkeer maakt,
die zijn van een Al-Ziel, waarin en in relatie waarmee deze individuele vlam
van de Al-Ziel leeft. En het is klaarblijkelijk, wanneer we het beschouwen, dat
de energie van het individu van actie niets is, dat wonderbaarlijk gescheiden
en onafhankelijk is, het is geen vermogen, dat geboren is uit zichzelf, levend in
zichzelf, handelend in zijn gescheiden en geheel zelf-gevormde kracht. Aan de
andere kant handelt de universele in de individuele energie en handelt
ongetwijfeld met een individuele applicatie, maar over universele lijnen en in
harmonie met zijn universele wet. Maar als dat de hele waarheid zou zijn, dan
zou er geen werkelijk individu zijn en geen enkele soort verantwoordelijkheid,
behalve de verantwoordelijkheid van de universele Natuur om het idee te
volbrengen en de kracht uit te voeren, die naar voren gebracht wordt in het
individu, zoals in het universele door de Al-Ziel, de kosmische Geest. Maar er
is ook deze ziel van het individu, en dat is een wezen van het Oneindige en
een bewust en efficiënt deel van de Al-Ziel, een afgevaardigde of
vertegenwoordiger en brengt de energie naar voren, die hem geven is, in
overeenstemming met zijn eigen potentie, type, beperkingen met een wil, die
in zekere zin zijn eigen is. De Geest in de kosmos is de heer, de Ishwara van
alle Natuur, maar het individu is op dezelfde manier een vertegenwoordiger,
een gedelegeerde Ishwara, de heer beneden tenminste, zo niet de heer boven
van zijn natuur, --- de ontvanger, vertegenwoordiger en opzichter, zogezegd,
van zijn eigen vorm en gebruik van de universele energie van de Natuur.
En vervolgens zien we, dat ieder wezen in werkelijkheid in het leven is, in
de wereld een individu in een soort en iedere soort heeft een natuur van
zichzelf, een Swabhava of manier van het zelf-wezen, en ieder individu ook
een natuur van zichzelf, een individuele manier van zijn zelf-wezen binnen die
van de soort. De wet van de actie wordt algemeen bepaald door deze
Swabhava van de soorten en individueel door de Swabhava van het individu,
maar binnen die grotere cirkel. De mens is tegelijkertijd zichzelf, in zekere zijn
bijzonder en uniek, en een onderdrukt deel van God en een natuurlijk deel van
de mensheid. Er is, met andere woorden, een algemeen en individueel
Swadharma of natuurlijk principe en wet van alle actie voor de soort en voor
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het individu in de soort. En het is ook helder, dat iedere actie een bijzondere
actie moet zijn, een enkel resultaat, en volmaakt of onvolmaakt, juist of
geperverteerd gebruik van de algemene en erin van de individuele
Swadharma.
Maar weer, wanneer dat alles was, wanneer ieder mens in het leven
kwam met zijn huidige natuur al voor hem bepaald en onherroepelijk en in
overeenstemming ermee moet handelen, was er geen werkelijke
verantwoordelijkheid; want hij zou goed doen, volgens het goede en kwaad
volgens het kwade in zijn natuur, hij zou onvolmaakt zijn volgens zijn
onvolmaaktheid of volmaakt volgens zijn volmaaktheid; en hij zou moeten
lijden van de terugkeer van zijn goede of kwade, exact de rechtvaardige
consequenties dragen van zijn volmaaktheid of zijn onvolmaaktheid, maar
mechanisch en niet door zijn keuze: want deze klaarblijkelijke keuze zou de
aandrang van de natuur in hem zijn en zou op geen enkele manier, direct of
indirect, het resultaat kunnen zijn van de wil van de geest. Maar in feite is er in
zijn wezen een vermogen van ontwikkeling, een vermogen van verandering, of
in de taal van onze moderne concepties een evolutionair vermogen. Zijn
natuur is, wat het is, omdat hij haar zo gemaakt heeft in het verleden; hij heeft
deze huidige formulering teweeggebracht door een precedente wil in zijn
Geest. Hij is opgekomen naar de mensheid door de kracht van zijn Geest en
door het vermogen van de Al-Ziel uit de uitgestrekte mogelijkheden van de
universele Natuur. Hij heeft door zijn eigen lange evolutie van die mensheid
het karakter ontwikkeld en de wet van actie van zijn huidige individuele wezen;
hij heeft zijn eigen hoogte en vorm gebouwd van de menselijke natuur. Hij zou
kunnen veranderen, wat hij gemaakt heeft, hij zou zelfs kunnen rijzen,
wanneer dat binnen de mogelijkheden van het universum zou zijn, voorbij de
menselijke en naar of in de richting van de bovenmenselijke natuur. De
mogelijkheid van de universele Natuur en haar wet bepaalt zijn natuurlijke
wezen en actie, maar het is deel van haar wet om onderworpen te zijn aan de
Geest, en zij zal zich ontwikkelen als antwoord op een hardnekkige roep; want
dan moet zij antwoorden, zij moet de nodige energie leveren, zij moet de
handelingen bepalen in die richting, zij moet haar inzet verzekeren. Zijn
verleden en zijn huidige natuur en de omgeving, die hij verzekerd heeft,
zouden constante obstakels kunnen vertegenwoordigen, maar zij moeten toch
toegeven aan het eind aan de evolutionaire wil in hem in proportie met zijn
oprechtheid, heelheid en hardnekkigheid. Alle mogelijkheid van het Al-wezen
is in hem, al het vermogen van de Al-Wil is achter hem. Deze evolutie en al
haar omstandigheden, zijn leven, haar vorm, haar gebeurtenissen, haar
waarden rijzen op uit die aandrang en worden gevormd in overeenstemming
met de verleden, heden en toekomstige actieve wil van zijn Geest. Zoals zijn
gebruik van de energie is, zo was en zal de terugkeer zijn van de universele
energie naar hem nu en hierna. Dit is de fundamentele betekenis van Karma.
Tegelijkertijd zijn deze actie en de evolutie van de Geest, die geboorte
neemt in een lichaam geen gemakkelijk en eenvoudig iets, als het zou zijn of
zou kunnen zijn, wanneer de Natuur helemaal een stuk zou zijn en evolutie
alleen een rijzen zou zijn van de graden van een enkel vermogen. Want er zijn
veel strengen, veel graden, veel vormen van energie van de Natuur. Er is in de
wereld van Geboorte een energie van het fysiek wezen en de fysieke natuur,
terwijl uit de fysieke een energie van het vitale wezen en de vitale natuur
oprijst, uit de vitale een energie van het mentale wezen en de mentale natuur,
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uit de mentale een energie van het spirituele of supramentale wezen en de
spirituele of supramentale natuur. En iedere van deze vormen van energie
heeft een wet van zichzelf, lijnen van zijn eigen actie, een recht op zijn eigen
manier van werking en bestaan, omdat ieder fundamenteel is voor een of
andere noodzaak van het geheel. En we zien overeenkomstig, dat ieder in zijn
impuls zijn eigen lijnen volgt, ongeacht de rest, ieder in de combinatie legt
zoveel van zijn dominantie op, als hij kan, aan de anderen. Het mentale wezen
is zelf een hoogst complex iets en heeft verscheidene vormen van energie,
een intellectuele, een morele, een emotionele, een hedonistische energie van
de mentale natuur, en de wil in ieder is in zichzelf absoluut voor zijn eigen
regel en wordt alsnog gedwongen om veranderd te worden in actie door het
binnen rennen en erover rennen van de andere strengen. De manier en de
beweging van de wereldactie zijn inderdaad een moeilijk en verward proces,
gahana karmano gatih, en daarom ook de manier en beweging van onze eigen
actie, die we niet kunnen scheiden in zijn wet, hoeveel dan ook het
hoofdzakelijke denkvermogen in ons het zo zou willen hebben, van de wet van
de wereldactie. En wanneer al deze energieën vormen van energie zijn van de
natuur van de Geest, dan is het waarschijnlijk, dat alleen, wanneer we rijzen
naar het bewustzijn van het allerhoogste wezen, we kunnen hopen, dat we het
hele integrale geheime en de harmonie van de wereldactie geheel kunnen
begrijpen en daarom de integrale betekenis van de wet van Karma.
Het kan daarom een partieel doel dienen, maar kan van weinig uiteindelijk
voordeel zijn om te proberen de knoop van het raadsel door te snijden door de
hele klaarblijkelijke verwarring van de kosmische actie te reduceren tot alleen
een wet van een energie. Het universum is niet alleen een ethische propositie,
een probleem van de antinomie van het goede en het kwade; de Geest van
het universum kan op geen enkele manier voorgesteld worden als een rigide
moralist, die er alleen belang in stelt om alle dingen te laten gehoorzamen aan
de wet van het morele goede, of een stroom van tendens naar
rechtvaardigheid, die probeert, tot nu toe zonder veel succes, om te prevaleren
en te heersen, of een strenge Wetgever, die schepselen beloont en straft in
een wereld, die hij gemaakt heeft of waaronder hij geleden heeft, omdat zij vol
zondigheid en lijden en kwaad is. De universele Wil heeft evident veel andere
en soepele modi dan die, een oneindigheid van interesses, vele andere
elementen van zijn wezen om te manifesteren, vele lijnen om te volgen, vele
wetten en doelen om na te volgen. De wet van de wereld is niet alleen, dat ons
goede goed brengt en ons kwade kwaad brengt, noch is haar voldoende
sleutel de ethisch-hedonistische regel, dat ons morele goede ons geluk brengt
en succes en ons morele kwaad ons lijden en ongeluk brengt. Er is een regel
van juist in de wereld, maar het is het juist van de waarheid van de Natuur en
van de waarheid van de Geest, en dat is een uitgestrekte en gevarieerde regel
en neemt vele vormen aan, die begrepen moeten worden en geaccepteerd,
voordat we ofwel haar hoogste of integrale principe kunnen begrijpen.
De wil in het intellectuele wezen zou een kennis kunnen oprichten en een
waarheid van kennis als het beheersende principe van de Geest, de wil in het
wezen van de wil zou de Wil of het Vermogen als juist God kunnen zien, de wil
in het esthetische wezen schoonheid en harmonie op de troon plaatsen als de
soevereine wet, de wil in het ethische wezen een visie hebben ervan als de het
Juiste of de Liefde of de Rechtvaardigheid, enzovoort door een lang hoofdstuk.
Maar zelfs ofschoon al deze heel goed allerhoogste aspecten van de
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Allerhoogste kunnen zijn, zal het niet volstaan om de handelingen van het
Oneindige op te sluiten in een formule. En voor een begin is het het beste om
de wet van Karma te fraseren als algemeen en zo vaag als het kan zijn en het
eenvoudig zo neer te zetten zonder enige bijzondere kleur of inhoud, die
volgens de energie, die naar voren gebracht is, zijn terugkeer zal zijn, niet met
enige mathematische precisie van bewuste wil en zijn mechanische
consequenties, maar onderworpen aan de gecompliceerde werking van veel
wereldkrachten. Wanneer we zo onze fundatie breed verklaren, verdwijnt de
eenvoud van de gewone oplossingen, maar dat is alleen een verlies voor de
liefde voor dogma of de traagheid van het denkvermogen. De hele wet van de
kosmische actie of zelfs de ene wet, die alle andere bestuurt, kan niet goed de
maatregel zijn van een fysieke, mechanische en chemische energie, noch de
wet van een levenskracht, noch een morele wet of wet van het denkvermogen
of van ideekrachten; want het is evident, dat geen van deze dingen door zijn
enkele zelf alle fundamentele vermogens dekt of er rekenschap van geeft. Het
is waarschijnlijk, dat er iets anders is, waarvan al deze de middelen en
energieën zijn. Onze initiële formule zelf kan alleen een algemene
mechanische regel zijn, maar het is nog waarschijnlijk, dat het de praktische
regel is van alle delen van het mechanisme, en wanneer het alleen zichzelf
verklaart en eerst niets meer doet, zou een niet partiële beschouwing over de
gevarieerdheid van zijn werkingen toch veel betekenissen kunnen openen en
ons kunnen leiden naar de essentiële betekenis.
De praktische en de efficiënte basis van Karma is alle relatie van de ziel
met de energieën van de Natuur, het gebruik door Purusha van Prakriti. Het is
de eis van de ziel van, instemming met of gebruik van energieën van de
Natuur en de terugkeer naar en reflex van haar energieën op de ziel, die de
stappen moet bepalen van onze vooruitgang in onze geboorten, of die
voortgang in een gegeven richting zal zijn of een lang op en neer, of in een
eeuwigdurende cirkel. Er is een ander, een bijkomstig aspect van de wet van
Karma en dat draait om de omkering van onze actie, niet alleen naar onszelf,
maar naar anderen. De natuur van de energieën, die we naar voren brengen
en zelfs de terugkeer en reflex van hun consequentie op ons beïnvloedt niet
alleen onszelf, maar alles om ons heen en we moeten ook rekenschap geven
voor de richting van onze handelingen op anderen, zijn effect op hen en de
terugkeer van de richting en terugslag van de consequentie van het effect op
ons eigen leven en wezen. Maar de energie, die we naar voren brengen naar
anderen, is gewoonlijk van een gemengd karakter, fysiek, vitaal, moreel,
mentaal en spiritueel, en de terugkeer en consequentie zijn ook van een
gemengd karakter. Een fysieke actie, een vitale druk, die naar voren geworpen
wordt vanuit onszelf, draagt in zich een mentaal of moreel, zowel als een
fysiek en vitaal vermogen en kwesties, die vaak nogal voorbij onze bewuste wil
en kennis zijn en de consequentie voor onszelf en voor anderen blijken
verschillend genoeg te zijn in karakter en maatregel van wat dan ook, dat we
bedoeld hebben of berekend of voorzien konden hebben. De berekening
ontsnapt ons, omdat de universele energie, die door ons handelt, verreweg te
complex is en onze bewuste wil komt erin eenvoudig tussenbeide als een
instrument; onze werkelijke acceptatie is die van een fundamenteler vermogen
vanbinnen, een geheime, een sublieme instemming van onze onderbewuste
en bovenbewust geest. En de terugkeer is ook, wat de agens ook is, van
dezelfde complexe universele energie en bepaald door een of andere
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moeilijke correlatie van de handelende kracht en de kracht, die op haar
handelt.
Maar er is een andere, een ultieme en essentiële zin van Karma, een
relatie erin tussen de ziel in ons en de Allerhoogste of Al-Zelf; daarop is alles
gefundeerd en daarnaar leidt alles en moet ernaar refereren bij iedere stap.
Die relatie is ook niet een zo simpel iets, als voorgesteld wordt door de religies.
Want hij moet beantwoorden aan een zeer uitgestrekt spiritueel besef, dat aan
de basis ligt van het hele proces van Karma en er moet een verbinding zijn van
ieder van onze werkingen in het gebruik van universele energie met die
fundamentele en misschien oneindige betekenis. Deze drie dingen, de wil van
de ziel in de Natuur en de actie van de Natuur in en op de ziel en erdoor en
ernaar terug, het effect van de onderlinge uitwisseling tussen de actie van de
ziel en anderen en de terugkeer ernaar van de kracht van zijn actie, die
gecompliceerd gemaakt wordt door die van hen, en de betekenis van de actie
van de ziel in de relatie met zijn eigen hoogste Zelf en het Al-Zelf, met God,
maken tussen hen alle betrekkingen van Karma op.
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De Aardse Wet
Een beschouwing

van de lijnen van Karma
zou zeker horen te beginnen met een studie van de actie van de wereld, zoals
zij is, als een geheel, hoe tegengesteld het ook zou kunnen zijn met de regel of
met het verlangen van onze morele en intellectuele rede en om te zien of we in
haar eigen feiten haar eigen verklaring niet kunnen vinden. Wanneer de
actuele waarheid van de wereld breekt uit de te rigide kaders, die ons morele
besef en onze intelligentie opgelegd zouden willen zien op de vrijelijk of de
onvermijdelijk zelf-bepalende beweging van het Oneindige, op de onmeetbare
grootheid van zijn wezen of de machtige complexiteiten van zijn wil, is het erg
waarschijnlijk, dat dat komt, omdat ons morele besef en ons intellect, omdat zij
mentaal zijn en menselijk, te nauw zijn om hem te begrijpen en te binden.
Enige verschuiving van de basis van het probleem, waardoor we uit de
moeilijkheid komen, onze beperkingen opleggen aan wat ons te boven gaat en
God dwingt om gelijk te zijn aan onszelf, zou heel goed een ontwijking kunnen
zijn en een intellectueel hulpmiddel en geen weg van de waarheid. Het
probleem van kennis is, alles welbeschouwd, dit, om de bewegingen van het
Oneindige te reflecteren en te zien, en niet om het te forceren in een vorm, die
voorbereid is door onze intelligentie.
Het gewone idee van Karma volgt deze laatste ondeugdelijke methode.
De wereld, die we zien is voor onze noties, wanneer niet immoreel, toch niet
moreel en tegengesteld aan het idee van wat het zou moeten zijn. Daarom
gaan we erachter, ontdekken, dat dit aardse leven niet alles is, richten daar
onze morele regel opnieuw op en verheugen ons om te vinden, dat, alles
welbeschouwd, het universum gehoorzaamt aan onze menselijke concepties
en daarom alles goed is. Het mysterieuze conflict, de Manicheïsche strijd, de
onontwarbare warboel hier van goed en kwaad is niet geheeld of rekenschap
van gegeven, maar we zeggen, dat er tenminste met het goede en het kwade
op een rechtvaardige manier omgegaan wordt in overeenstemming met hun
soort, deze behoorlijk beloond en die behoorlijk gestraft in andere werelden of
andere geboorten, er is daarom een dominante morele wet en we zouden een
geloof kunnen koesteren, dat het goede zal prevaleren, Ahuramazda
veroveren en niet Ahriman, en in het geheel is alles, zoals het zou moeten zijn.
Of, wanneer niet, wanneer de warboel onontwarbaar is, wanneer deze wereld
het kwade is of het bestaan een enorme vergissing --- zoals het moet zijn, is
de mens geneigd te denken, wanneer het niet past bij zijn verlangens en
concepties --- dan zou ik, tenminste individueel, door de morele wet te
bevredigen, uit deze warboel weg kunnen komen naar de pleziertjes van een
betere wereld of naar de lichaamsloze en geesteloze vrede van Nirvana.
Maar de vraag is, of dit niet een nogal kinderlijke en ongeduldige stemming
is en of deze oplossingen ergens dicht bij de oplossing komen van de hele
complexiteit van het probleem. Laten we toegeven, dat een dominante morele
wet heerst, geen actie, --- want dat is ofwel vrij, of, wanneer niet vrij,
gedwongen om allerlei soorten te zijn, --- maar het resultaat van de actie in de
wereld en dat een allerhoogst goede zich uiteindelijk zal uitwerken. De
moeilijkheid blijft, waarom dat goede het kwaad zou gebruiken als een en bijna
het belangrijkste van zijn middelen of de dominante morele wet, soeverein,
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onontkoombaar, categorisch, imperatief, de praktische heerser, wanneer het
niet de reden van ons bestaan is, gedwongen zou moeten worden om zichzelf
te vervullen door zoveel, dat immoreel is en door de vertegenwoordiging van
een niet morele kracht, door de hel op aarde en de hel er voorbij, door
onbeduidende wreedheid van bestraffing en enorme furie van wrekende
calamiteit, door een onmeetbare en, zoals het lijkt, nooit eindigende sequentie
van pijn en lijden en marteling. Het moet zeker zijn, omdat er andere dingen
zijn in het Oneindige en daarom andere wetten en krachten hier en van deze
moet de morele wet, hoe groot ook en soeverein voor zichzelf, rekenschap
nemen en is gedwongen om zijn eigen lijnen aan te passen aan hun curve van
beweging. En, wanneer dat zo is, is onze duidelijke koers, wanneer we de
werkelijke verbindingen zullen zien, te beginnen met het bestuderen van de
aparte wet en claim van deze andere krachten: want totdat het gedaan is,
kunnen we niet op de juiste manier weten, hoe zij handelen op enige morele
regel en haar conditioneren en erdoor behandeld worden en gebruikt worden,
die we zouden kunnen onderscheiden bij het tussenbeide komen in het
complex van de wereldactie. En laten we eerst kijken naar de aardse wet,
omdat zij apart is van enige kwestie van wedergeboorte, de vereniging, het
spel, de regel, de intentie van de krachten hier: want het kan zijn, dat het hele
principe er al is en dat wedergeboorte niet zo compleet haar betekenis
corrigeert of verandert.
Maar op de aarde is de eerste energie fysiek; de lijnen van de fysieke
energie, die de vormen creëren, de krachten toepassen van het materiële
universum, zijn de eerste klaarblijkelijke condities van onze geboorte en
scheppen de praktische basis en de oorspronkelijke vorm van ons aardse
bestaan. En wat is de wet van deze eerste energie, zijn zelf-natuur, Swabhava
of Swadharma? Het is evident niet moreel in de menselijke zin van het woord:
de elementale goden van het fysieke universum weten niets over ethische
onderscheidingen, maar alleen de naakte letterlijke regel van energie, het
juiste spoor en circuit van de beweging van een kracht, zijn juiste actie en
reactie, het juiste resultaat van zijn werking. Er is geen moraliteit, geen
aarzeling van bewustzijn in onze of de wereld’s elementen. Het vuur is iets,
wat handelt zonder aanzien des persoons, en wanneer de heilige of de denker
er in geworpen wordt, zal het zijn lichaam niet sparen. De zee, de stormwind,
de rots, waarop het schip vaart, vragen niet, of de rechtvaardige mens, die
verdronk in de wateren, zijn lot verdiende. Wanneer er een goddelijke of een
kosmische rechtvaardigheid is , die werkt in deze wreedheden, wanneer de
bliksem, die onpartijdig inslaat op de boom of het beest of de mens, --- maar
het zou alleen schijnen in het geval van de mens, want de rest is een ongeval,
--- het zwaard van God is of het instrument van Karma, wanneer de destructie,
die gewrocht is door de vulkaan, de tyfoon of de aardbeving een straf is voor
de zonden van de gemeenschap of individueel voor de zonden in een voorbij
leven van ieder mens daar, die lijdt of verdwijnt, weten ten minste de
natuurkrachten het niet en geven er niets om en zij verzegelen eerder voor ons
in de blinde onpartijdigheid van hun razernij al het bewijs van enige zodanige
intentie. De zon schijnt gelijk op de rechtvaardige en de onrechtvaardige; de
weldadigheid en de kwaadaardigheid van de Natuur, de genadige en
verschrikkelijke Moeder, haar schoonheid en verschrikking, haar nuttigheid en
haar gevaar zijn gegeven en opgelegd zonder voorkeur of afkeur aan al haar
kinderen en de goede mens is niet meer haar favoriet dan de zondaar.
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Wanneer een wet van bestraffing opgelegd wordt door de actie van haar
fysieke krachten, moet het door een Wil zijn van boven haar of een
handelende Kracht, die onbekend voor haar is in haar onbewuste boezem.
Maar een zodanige Wil zou zelf niet die van een moreel Wezen kunnen
zijn, die ethisch is volgens de concepties van de mens, --- tenzij hij inderdaad
op de mens leek in zijn meest koude meedogenloze en barbaarse morele rede
of redeloze. Want zijn actie houdt verschrikkingen van bestraffing in, die
verafschuwd zouden worden als gruwelijkheden in een almachtige menselijke
heerser en zouden niet anders kunnen zijn dan monsterlijk in een morele
Goddelijke Heerser. Een persoonlijke God, die zo handelde, zou een
Jehova-Moloch zijn, een genadeloze en onrechtvaardige eiser van
rechtvaardigheid en genade. Aan de andere kant zou een onbewuste Kracht,
die mechanisch een eeuwige ethische regel uitvoert, zonder een schrijver of
een beweger, een paradox zijn: want moraliteit is een creatie van het bewuste
denkvermogen; een onbewuste machinerie zou geen idee kunnen hebben van
goed en kwaad, geen morele intentie of betekenis. Een onpersoonlijke of
omni- persoonlijke bewuste Wil of Geest in het universum zou heel goed een
zodanige wet kunnen verheffen en zijn uitvoering verzekeren, maar moet dan,
ofschoon hij aan ons goed en kwaad en hun resultaten oplegt, zelf boven goed
en kwaad staan.En wat is dit anders dan zeggen, dat het universele Wezen
ontsnapt aan onze ethische beperkingen en boven moreel is, maar hier aan
ons verschijnt in de fysieke Natuur als beneden moreel, Oneindig?
Nu dat er een bewust Oneindig is in de fysieke Natuur, zijn we verzekerd
door ieder teken, ofschoon het een bewustzijn is, dat niet gemaakt of beperkt
is als het onze. Al haar constructies en bewegingen zijn die van een
onbeperkbare intuitieve wijsheid, die te groot en spontaan en mysterieus
zelf-effectief is om omschreven te worden als een intelligentie, van een
Vermogen en een Wil, die werken voor de Tijd in een eeuwigheid met een
onvermijdelijke en voorspellende beweging in ieder van haar stappen, zelfs in
die stappen, die in hun buitenwaartse of oppervlakkige drijfkracht voor ons
onbewust lijken. En zoals er in haar dit grotere bewustzijn en groter vermogen
is, zo is er ook een onbeperkbare Geest van harmonie en schoonheid in haar
constructies, die haar nooit faalt, ofschoon zijn werken niet beperkt zijn door
onze esthetische canons. Een oneindig hedonisme is er ook, een
onbeperkbare Geest van heerlijkheid, waarvan we gewaar worden, wanneer
we binnengaan in de onpersoonlijke eenheid met haar; en op gelijke wijze als
dat in haar, wat verschrikkelijk in haar is, een deel is van haar schoonheid, is
dat in haar, wat gevaarlijk, wreed, destructief is, een deel is van haar
heerlijkheid, haar universele Ananda. Wanneer dan al het andere in ons, onze
intelligentie, ons dynamische en wils-, ons esthetische, ons hedonistische
wezen, wanneer zij het fysieke universum beschouwen, intuïtief de
bevrediging erin voelen van iets groots en onbeperkbaar, maar nog mysterieus
van hun eigen soort, moet dan niet ons moreel besef, ons besef van het Juiste,
hier ook de bevrediging vinden van iets, waarvan zij zelf de reflectie is? Een
intuitieve perceptie van deze soort ligt aan de wortel van onze eis voor een
morele orde in het universum. Ja, maar ook hier zijn onze partiële concepties,
onze eigen morele canons zijn niet voldoende; dit is een groter en
onbeperkbaar Juiste, dat niet gebonden is aan een ethische formule, en zijn
eerste principe is, dat ieder ding de wet zou moeten observeren van zijn eigen
energie en iedere energie bewegen volgens zijn eigen lijnen in het totale
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schema en zijn eigen functies vervullen en zijn eigen teruggaven maken. De
fysieke wet is het juiste en de gerechtigheid, de plicht, het moeten van de
fysieke wereld. De godheid van Vuur in de Upanishad, ondervraagd door de
Geest, “Wat is het vermogen in U?” maakt het antwoord, “Dit is mijn vermogen,
wat dan ook op me geworpen wordt, verbrand ik,” en een gelijksoortig
antwoord wordt gemaakt door ieder fysiek ding op de vraag van het leven en
het denkvermogen. Het observeert de lijnen van zijn fysieke energie en is niet
betrokken bij een andere wet of gerechtigheid. Geen wet van Karma, de
morele wet inbegrepen, zou kunnen bestaan, als er om te beginnen dit
principe er niet zou zijn als de eerste fundatie van de orde.
Wat is dan de relatie van de mens met deze fysieke Natuur, de mens,
deze ziel, die tussenbeide komt in en fysiek geboren is uit haar in een lichaam,
dat onderworpen is aan haar wet van actie? Wat is zijn functie als iets, dat nog
meer is dan haar, een leven en een denkvermogen en een Geest? Wat is zijn
Swabhava, zijn Swadharma? Ten eerste is hij haar een mechanische
gehoorzaamheid schuldig, waarvoor zij zelf zorgt, terwijl zij werkt in zijn
lichaam: maar ook, als een ziel, die het vermogen van bewustzijn heimelijk in
haar ontwikkelt, is zijn business om haar wet te kennen en te gebruiken en om
zelfs in het kennen en gebruiken haar meer materiele grens, gewoonte,
doeleinde en formule te transcenderen. Observatie van de Natuur, maar ook
transcendentie van de eerste natuur is continue het doel van de Geest in hem.
Een continue serie van transcendenties is het meest betekenisvolle ding in de
wereldactie en evolutie zelf is alleen de constante impuls van de Natuur en
inspanning van zelf-overtreffen, van een groter zelf-worden, haar manier om
steeds meer uit te drukken, een grotere vorm van geboorte naar buiten te
brengen en een ontwaakt vermogen of aanwezigheid van het zelf, dat in haar
is. Het leven brengt een heel gebied van deze transcendenties binnen, het
denkvermogen een ander en groter gebied, en omdat het denkvermogen zo
evident onvolmaakt en onvolledig is, iets van zoeken juist in zijn natuur, moet
er zeker een gebied zijn of veel gebieden van transcendentie boven het
denkvermogen. De mens ontmoet met de vermogens van zijn denkvermogen
de regeling van de fysieke actie en de wet van het vitale Karma, brengt een
wet binnen van mentaal en moreel Karma en verheft langs de ladder van deze
schalen naar iets meer, naar een potentie van spirituele actie, die hem zelfs
zou kunnen leiden naar een te boven gaan van Karma zelf, een vrijheid van
geboorte en worden, een volmaakte transcendentie.
Het te boven gaan van de mens van de fysieke wet komt niet alleen door
zijn evolutie van een moreel besef in een niet morele wereld van de Natuur.
Zijn essentiële regel is eerder een keren van een bewuste intelligentie en wil
naar het leven en de materie, --- moraliteit zelf alleen deze kennis en wil, die
zoeken naar een regel van waarheid en recht tot actie, satyam ṛtam, in zijn
relatie met zijn innerlijke zelf en met zijn medewezens. Maar zijn omgang met
de zuivere fysieke lijnen van de Natuur is niet moreel, een zaak eerst van
observatie, waar hij moet, van bevrediging door instinctieve of ervaren
bestedingen, van lijden in haar handen door aandrang, en steeds meer, terwijl
hij groeit, van een strijd van zijn kennis en wil om haar krachten te kennen en
te beheersen voor zijn gebruik en plezier, voor instrumenten en hulpmiddelen,
voor een grotere basis en cirkel van mogelijkheden, voor de vreugde zelf van
wil en kennis. Hij maakt haar krachten zijn mogelijkheden en om hen te
vergroten ziet hij haar gevaren onder ogen. Hij trotseert haar vermogens, hij
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overschrijdt haar beperkingen, zondigt constant tegen haar eerste verboden,
neemt haar bestraffingen en komt hen te boven, wordt, door worstelen van zijn
denkvermogen en wil met haar, op de hoogte van haar grotere mogelijkheden,
die zij zelf ongebruikt gelaten heeft, terwijl zij op zijn komst wachtte. Zij
ontmoet zijn inspanning met fysieke obstructie en oppositie, met een Nee, dat
zich constant terugtrekt, met het masker van zijn eigen onwetendheid, met de
dreiging van haar gevaar. Men zou de fantasie kunnen suggereren, --- haar
die weerstand toekennen, die zekere instincten in de mens stellen tegenover
de vermetelheid van het spirituele avontuur, tegenover nieuwe vergrotingen
van kennis, nieuwe vormen van wil of nieuwe standaarden van gedrag, hen
onzinnig beschouwen als zonde en goddeloosheid, omdat zij overschrijden,
wat gevestigd is, --- dat voor de fysieke Natuur in haar eerste vermogen leven
zelf met haar begin en afwijkingen en strompelen en lijden een zonde is tegen
haar wet van zekere fysieke harmonie en exacte maatregel en nog veel meer
het denkvermogen met zijn durven, zijn zonde van grenzeloos avontuur, zijn
uiteindelijke smachten naar het onmetelijke, de wet boven, het oneindige.
Maar in feite is alles, waarbij de godheid van de fysieke Natuur betrokken
is in de omgang van de mens met haar, een rechtvaardige wet te observeren
van wederkeer van haar energieën naar zijn inspanning. Waar ook zijn kennis
en wil zich kan harmoniseren met de lijnen van haar energieën, maakt zij een
terugkeer in overeenstemming met zijn actie op haar: waar hij op haar werkt
met tekortkoming, onwetendheid, zorgeloosheid, fout, overweldigt zij zijn
inspanning of verwondt; als hij meer wil en meer ontdekt, geeft zij hem een
groter nut en vrucht van haar vermogens, stemt in met zijn beheersingen en
moedigt zijn gewelddadigheden aan. Hij heeft een eenheid bereikt, een Yoga
met haar in haar grotere geheime mogelijkheden, --- hij heeft hen bevrijd en
zoals hij hen gebruikt, zo heeft hij van haar hun teruggave. Hij observeert en
breidt voor haar haar lijnen uit en zij antwoordt met een exacte geestelijkheid
en gehoorzaamheid. Dit alles kan hij heden doen binnen zekere fysieke
grenzen en lijnen van werken en er is een modificatie, maar geen radicale
verandering. Er zijn aanwijzingen, dat door een directere druk van een mentale
of psychische energie op het fysieke de respons variabeler gemaakt kan
worden, het fysieke vertrek van wat gefixeerde beperkingen en gewoonten
lijken te zijn en het is voorstelbaar, dat terwijl kennis en wil binnengingen in het
gebied van hogere en nog hogere vermogens, de actie van de energie volledig
responsief zou kunnen groeien, terwijl zij welke teruggave ook geeft, die
klaarblijkelijk van haar verlangd wordt, en haar lijnen volledig flexibel. Maar
zelfs deze transcendentie zou de grote oorspronkelijke maatregelen moeten
beschouwen, die gefixeerd zijn door de Al-Wil: er zou een vrij gebruik kunnen
zijn, misschien een grote transformatie van de fysieke energie, maar geen
vertrek van zijn fundamentele wet en doeleinde.
Dit alles ondersteunt een heerschappij van wet, een principe van de juiste
teruggave van energie, die de neutrale essentie is van Karma, maar het heeft
geen oog van beschouwing voor ethische maatregelen en geen morele
betekenis. De mens zou wrede en immorele middelen kunnen uitvinden en
doet het ook om fysieke kennis te verkrijgen en haar vermogens of de
energieën, die zij tot zijn dienst plaatst, te keren tot onethische middelen, maar
dat is een zaak tussen zijn wil en zijn eigen ziel en van zijn relatie met andere
levende wezens, zijn en hun zorg en niet de hare. De fysieke Natuur geeft
onverdeeld haar resultaten en beloningen en eisen van mens observatie, niet
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van de morele, maar van de fysieke wet: zij vraagt om een juiste kennis en een
scrupuleuze beoefening van haar fysieke lijnen en niets anders. Er is geen
karmische retort van haar op de vele wreedheden van de wetenschap, geen
revolte tegen een onethisch gebruik van haar faculteiten, veel bestraffing van
onwetendheid, maar niet van goddeloosheid. Wanneer er iets in de lagere
ronden van de Natuur, die reageert tegen zekere overtredingen van de morele
wet, begint het obscuur op een hogere schaal, met leven. Een soort vitale
reactie is er en het produceert fysiek-vitale effecten, maar markeren, dat in
deze soort reactie er er geen observatie is van onze beperkingen en
maatregelen, maar eerder dezelfde promiscue onverdeeldheid als in de
handelingen van de fysieke Natuur. In dit gebied moeten we een wet toelaten
van plaatsvervangende bestraffing, een constante kastijding van de
onschuldige voor de zonden van de schuldige, die schokkend zou lijken en
beestachtig onethisch en onrechtvaardig voor ons, wanneer het opgelegd
wordt door een menselijk wezen. Het leven lijkt zichzelf te straffen voor haar
fouten en excessen zonder enige zorg om de reactie te beperken naar de
vertegenwoordiger van het exces of de fout. Er is hier een orde van de lijnen
van energie, die niet in het minst primair of in intentie ethisch is, maar eerder
betrokken bij een systeem van teruggave, dat niet bestuurd wordt door onze
morele ideeën.
De bewegingen van het leven lijken inderdaad zo klein te zijn als de
fysieke, die gelegd zijn op ethische lijnen. Het fundamentele juiste en
rechtvaardigheid van het leven moet de curve volgen van de vitale energieën,
de functies onderhouden van de levenskracht en een teruggave geven aan
haar eigen vermogens. Haar functie is om te overleven, om zichzelf te
reproduceren, om te groeien en te bezitten en te genieten, om haar actie,
vermogen, hebben, plezier zoveel mogelijk te prolongeren en vergroten en
verzekeren als de aarde het toe zal laten. Alle middelen zijn goed voor het
leven, die deze doeleinden verzekeren: de rest is een zaak van juiste balans
tussen de vitale energie en zijn fysieke middelen, van een voortzetten van
haar vermogens en de soort teruggave die zij krijgt voor deze vermogens.
Eerst, --- en dit gaat zelfs door na de verschijning van het denkvermogen in het
leven en zolang als het denkvermogen onderdanig is aan de levenskracht, --is dat alles wat we zien. De vitale natuur werkt haar doeleinden foutloos
genoeg uit, maar in geen geval schuldeloos in de ethische zin. De dood is haar
tweede middel van zelf-preservering, destructie haar constante instrument
voor verandering en renovatie en progressie, lijden, opgelegd aan zichzelf of
anderen vaakst haar prijs voor victorie en plezier. Alle leven leeft op ander
leven, maakt een plaats voor zichzelf door inbreuk en exploitatie, bezit door
associatie, maar zelfs meer door strijd. Het leven handelt door wederzijdse
schok en wederzijds gebruik van schepselen door elkaar; maar het werkt
alleen gedeeltelijk door wederzijdse hulp en zeer veel door een wederzijdse
aanval en verslinden. En haar reproductie is gebonden aan een middel, dat
het ethische besef, zelfs wanneer meest tolerant, voelt dierlijk en inferieur te
zijn, geneigd is om te beschouwen als immoreel in zichzelf en, wanneer
verheven tot ascetische en puriteinse scherpzinnigheid, weigert als
verachtelijk. En toch, wanneer we eenmaal onze beperkte menselijke
concepties terzijde leggen en kijken met onpersoonlijke ogen naar deze
uitgestrekte en gevarieerde en prachtige vitale natuur, waarin we geboren zijn,
vinden we erin een mysterieus volmaakte orde, het werk van een diepe en
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onbeperkbare intuitieve wijsheid, een immens vermogen en wil aan haar
volmaakt ziende werk, een groot geheel van schoonheid en harmonie,
gebouwd uit wat voor ons een systeem van wanordes lijkt, een machtige
vreugde van leven en schepping, die geen zwaarste tol van individuele dood of
lijden kan vermoeien of ontmoedigen en die, wanneer we binnengaan in
eenheid met de grote Ananda van haar beweging, deze dingen eerder deze
schaduwen lijken te werpen in verlichting en tegen de schakering van haar
extase, niet naar de materie. Er is hier ook, in deze stappen van de vitale
Natuur en de wet van haar energieën, een waarheid van het Oneindige; en
deze waarheid van de aandrang van het Oneindige op het leven, leven, als het
ware, ter wille van zichzelf en voor de vreugde van de schepping, heeft haar
eigen standaarden van het juiste en de harmonie, juiste balans en maatregel,
passende actie en reactie van energie, die niet beoordeeld kunnen worden
door menselijke regel. Het is een pre-mentaal en nog onpersoonlijk Tapas en
Ananda en daarom nog een niet-morele orde.
De relatie van de mens met de vitale Natuur is weer eerst om er een mee
te zijn door observatie en gehoorzaamheid aan haar regel, dan om haar te
kennen en te richten door bewuste intelligentie en wil en door die richting de
eerste wet van het leven, haar regel en gewoonte, formule, initiële betekenis te
transcenderen. Eerst wordt hij gedwongen zijn instincten te gehoorzamen en
moet handelen gelijk een dier, maar in de vergrote termen van een
gementaliseerde impuls en een toenemend helder bewustzijn en
verantwoordelijke wil in wat hij doet. Hij moet ook eerst streven om te bestaan,
om een plaats te maken voor zichzelf en zijn soort, om te groeien en bezitten
en genieten, te prolongeren, om de eerste vitale lijnen van zijn
levensbeweging te vergroten en verzekeren. Hij doet het ook gelijk anderen,
door strijd en slachting, door verslinden, door zich op te dringen, door zijn juk
te leggen op de aarde en haar producten en op haar brute kinderen en zijn
medemensen. Zijn deugd, zijn Dharma van de vitale natuur, virtus, aretê, is
eerst een verplichting voor sterkte en snelheid en moed en alle dingen, die
overleving, meesterschap en succes opmaken. Zelfs meest van de dingen in
hem, die een ethische betekenis ontwikkelen, hebben aan de wortel geen
waarlijk ethisch, maar een dynamisch karakter, --- zoals zelfcontrole, tapasyā,
discipline. Zij zijn vitaal-dynamische, geen ethische energieën; zij zijn een juist
bijeengebracht en geconcentreerd, juist geordend naar voren brengen van
gementaliseerde levenskrachten en de teruggave, die zij zoeken en krijgen, is
van de vitale en dynamische soort, vermogen, succes, beheersing,
toegenomen capaciteiten van vitaal bezit en expansie van het resultaat van
deze dingen, vitaal-hedonistisch, de bevrediging van zijn verlangens, vitaal
geluk, genieting en plezier.
De eerste business van de mens is om zijn bewuste intelligentie en wil er
toe te brengen om de lijnen te vergroten van het leven van het individu en het
ras. Hier weer geeft de levensenergie aan deze twee vermogens primair haar
teruggaven en alleen secundair en partieel aan enige morele kracht. De strijd
in primitieve waarden van het leven is voor de sterke en het ras voor de snelle,
en de zwakke en de trage kunnen het doel en de kroon niet claimen op de
kracht van hun grotere deugd; en er is hier een rechtvaardigheid in, terwijl het
morele principe van beloning hier een onrechtvaardigheid zou zijn, want het
zou een ontkenning zijn van het principe van juiste teruggaven van energie,
dat fundamenteel is voor enige mogelijke wet van Karma. Verhef de actie door
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de vermogens van het denkvermogen en toch vallen de grotere successen, de
glorie en de victorie, de mensen toe van grote intelligentie en de mensen van
grote wil en niet noodzakelijkerwijze naar de meer ethische intelligentie of naar
de meer gemoraliseerde wil. Moraliteit telt hier in dit dynamische aspect van
het leven alleen als een voorzichtige check of een concentrerende Tapasya.
Het leven helpt degenen, die het wijste en oprecht haar impulsen volgt, terwijl
zij haar grenzen en beperkingen observeren of diegenen, die het krachtigste
haar grotere impulsen van expansie helpen. Deze krijgen het meeste
voorzichtige voordeel uit haar en deze het meeste van haar vermogen en
beweging en vreugde.
De grotere beweging op dezelfde tijd brengt een vermogen naar binnen
van het grotere lijden, zowel als vreugde, de grotere zonden van het leven en
haar grotere deugden. De mens waagt, zoals hij de gevaren waagt van de
fysieke natuur, ook de gevaren van de vitale energie door haar veilige regels
en beperkingen te overtreden, die zij automatisch oplegt aan het dier. Er zijn
balansen van haar gebruik van haar energieën, veilige maatregelen en
beperkingen, die het leven zo zeker maakt als mogelijk is, --- want al het leven
is natuurlijk een gevaar en een avontuur, maar een zekere voorzichtigheid in
de Natuur minimaliseert het avontuur zoveel als consistent is met haar doelen
en de intelligentie van de mens probeert het nog beter te doen, veilig te leven
en niet gevaarlijk, de meer formidabele onzekerheden uit te sluiten van de
orde van zijn leven. Maar het instinct van expansie in de mens breekt
voortdurend de vitale balansen van de Natuur en slaat geen acht op zijn eigen
beperkingen en maatregelen. Hij is gretig naar ervaring van het onmetelijke en
onbekende in vermogen en ervaring en genieting als van het algemene en
bekende en veilige, van de gevaarlijke extremen als van de verstandige
gemiddelden. Hij moet alle mogelijkheden van het leven peilen, het verkeerde
zowel als het juiste gebruik van haar energieën testen, zijn tol betalen van
lijden, en zijn prijs krijgen van de prachtigere victories. Zo ver als het
denkvermogen, dat werkt in de wegen van het leven, het kan doen, moet hij de
lijnen vergroten van het leven en een transformatie maken van zijn actie en
zijn mogelijkheden. Dit is tot nu toe een vergroting geweest van vormen en
nooit zover gegaan als het maken van een radicale verandering en opzij zetten
van zijn eerste natuur. Alleen door een transformatie van ons innerlijk leven
kunnen we gaan voorbij het vergrote, gementaliseerde, redenerende en
bewust willende dier, dat voor het grootste deel het grote aantal van ons is en
alleen door haar te verheffen naar eenheid met een of ander spiritueel
vermogen, dat we nog niet bereikt hebben, kunnen we hopen om de vitale
natuur te transformeren en haar een vrij instrument te maken van de hogere
geest. Dan zou de mens werkelijk kunnen zijn, wat hij streeft om te zijn,
meester van zijn leven, in controle over zijn vitale en fysieke Natuur.
Ondertussen komt hij door een binnenwaartse ommekeer van zijn
denkvermogen tot iets als een transcendentie, een leven, dat niet voor het
leven is, maar voor de waarheid, voor schoonheid, voor vermogen van de ziel,
voor het goede en het juiste, liefde, rechtvaardigheid. Deze inspanning brengt
in de lagere ronden van energie de vermogens van een hogere cirkel naar
beneden, iets van een mentale en waarlijk morele neiging naar zijn doel om
een spirituele wet te worden van actie en de vruchten van actie van Karma.
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Denkvermogen Natuur en de Wet van Karma
De Mens

is, alles welbeschouwd, in de essentie
van zijn mensheid of in de innerlijke werkelijkheid van zijn ziel, geen vitaal en
fysiek wezen, dat verheven wordt tot een zeker vermogen van mentale wil en
intelligentie. Als dat zo zou zijn, dan zou de overtuiging, dat ons bestaan een
manifestatie maakt van een Wil om te leven, een Levenskracht, die door geen
ander object bewogen wordt dan zijn eigen spel, verheffing, efficiënt vermogen,
expansie, zou een goede kans hebben om de voldoende theorie te zijn van
ons universum, en de wet van ons Karma, de regel van onze activiteiten zou in
volledige overeenstemming zijn met dat ene doel en beschikt door dat
dominante principe. Zeker in een groot deel van de uiterlijke activiteiten van
deze wereld , --- of als we, wanneer we ons oog hoofdzakelijk fixeren op het
vitale spel van de geest van het universum, hen beschouwen als de
belangrijkste business van de mens en het belangrijkste, dat er toe doet, --- is
er een beïnvloedbare rechtvaardiging voor deze beperkte voorstelling van het
menselijke wezen. Maar hoe meer hij in zichzelf kijkt en hoe meer hij naar
binnen gaat en intiem en bij uitstek leeft in zijn denkvermogen en ziel, hoe
meer hij ontdekt, dat hij in zijn essentiële natuur een mentaal wezen is, dat
gestoken is in een lichaam en verstrikt in de levensactiviteiten, manu,
manomaya purusa. Hij is meer dan een denkend, willend en voelend resultaat
van het mechanisme van het fysieke of een begrijpend knooppunt van de
vitale krachten. Er is een mentale energie van zijn wezen, dat de aardse actie
en zijn eigen aardse natuur overtreft, doordringt en gebruikt.
Dit karakter van het wezen van de mens voorkomt, dat wij bevredigd
rusten met de vitalistische wet van Karma: de lijnen van de vitale wet worden
verstoord door en verheven en veranderd voor de mens door de interventie
van de ontwaakte mentale energie van de geest, die tevoorschijn komt in het
materiële universum en hier op aarde de vorm van de mens creëert voor zijn
woonplaats, zijn complexe natuur om zijn expressieve vermogen te zijn, de
toonladder van zijn muziek, en de actie van zijn denken, perceptie, wil,
emoties de notatie van zijn harmonieën. De klaarblijkelijke onbewustheid van
de fysieke Natuur, het mooie en het verschrikkelijke, het lieflijke en het wrede,
de bewuste, maar amorele Levenskracht, die de eerste is, die we voor ons
zien, zijn niet de hele zelfexpressie van het universele Wezen hier en daarom
niet het geheel van de Natuur. De mens komt erin om een hogere wet uit te
drukken en realiseren van de Natuur en daarom een hoger systeem van de
lijnen van Karma. De mentale energie verdeelt zichzelf en loopt in veel
richtingen, heeft een opstijgende schaal van de niveaus van zijn actie, een
grote variëteit en combinatie van zijn dynamische doelen en doeleinden. Er
zijn veel strengen van zijn weven en hij volgt ieder langs zijn eigen lijn en
combineert veelvoudig de draden van de ene met de draden van een andere.
Er is erin een een energie van denken, die zichzelf naar buiten brengt voor een
teruggave en een constante toename van kennis, een energie van wil, die
zichzelf naar voren werpt voor een teruggave en toename van bewuste
beheersing, vervulling van het wezen, uitvoering van de wil in actie, een
energie van bewuste esthetiek, die naar buiten voelt voor een teruggave en
een toename van de schepping en genieting van schoonheid, een energie van
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emotie, die in zijn actie een teruggave eist en een constante toename van de
genieting en bevrediging van het emotionele vermogen van het wezen. Al
deze energieën handelen op een manier voor zichzelf en zijn toch afhankelijk
van en zijn onontwarbaar vergezeld van en vermengd met elkaar.
Tegelijkertijd is het denkvermogen neergedaald in de materie en moet
handelen in en door deze wereld van de vitale en fysieke energie en
instemmen met en iets maken van de lijnen van het vitale en fysieke Karma.
De mens kan dan niet, omdat hij een mentaal wezen is, een middel van de
evolutie van de mentale zelfexpressie van de geest, de regel van zijn actie en
natuur beperken tot een gehoorzaamheid aan de vitale en fysieke wet en een
intelligent gebruik ervan voor de grotere, meer geordende, meer perfecte
genieting van zijn vitale en fysieke bestaan, bestendiging, reproductie, bezit,
genieting, expansie. Er is een hoger wet van het mentale wezen en de mentale
natuur, waarvan hij zeker gewaar moet worden en proberen hem op te leggen
aan zijn leven en zijn actie. Eerst wordt hij zeer overwegend bestuurd door de
levensbehoeften en de beweging van de levensenergieën en in de toepassing
van zijn mentale energie op hen en de wereld om hem heen maakt hij de
vroegste ontwikkeling van zijn vermogens van kennis en wil en traint de ruwe
impulsen, die hem leiden naar het pad van zijn emotionele, esthetische en
morele evolutie. Maar altijd is er een zeker obscuur element, dat plezier vindt
in de actie van de mentale energieën ter wille van henzelf en dit
vertegenwoordigt, hoe onvolmaakt ook eerst in zelfbewustzijn en intelligentie,
de karakteristieke intentie van de Natuur in hem en maakt zijn mentale en
uiteindelijk zijn spirituele evolutie onvermijdelijk. De aandrang van de externe
wereld om hem heen en de behoefte om haar mogelijkheden te gebruiken en
van het ontmoeten van haar belegering en gevaren veroorzaakt, dat zijn
denkvermogen te veel geobsedeerd is door het leven en externe actie en het
gebruik van denken en wil en perceptie voor zijn omgang met de fysieke en
levenskrachten en voor deze preoccupatie verschijnen de fijnere meer
onbaatzuchtige actie en subtielere worp van het motief van de mentale natuur,
die hun eigen innerlijke ontwikkeling eisen, die zoeken naar kennis,
beheersing, schoonheid, een zuiverder emotionele heerlijkheid ter wille van
zichzelf, en de navolgingen, die karakteristiek zijn voor deze hogere energie
van de mentale natuur, bijna als bijproducten en in ieder geval secundaire
dingen, die altijd uitgesteld kunnen worden en onderhavig gemaakt aan de
behoeften en eisen van het gementaliseerde vitale en fysieke wezen. Maar het
fijnere en meer ontwikkelde denkvermogen in de mensheid heeft zich altijd
gekeerd naar een tegengesteld zelf-zien, geneigd om dit te beschouwen als
het meest karakteristieke en waardevolle element van ons wezen en is klaar
geweest om veel en soms alles te offeren aan zijn roepen en zijn imperatieve
mandaat. Dan zou leven voor de mens in werkelijkheid alleen een gebied zijn
van actie voor de evolutie, de mogelijkheid van nieuwe ervaring, de conditie
voor een moeilijke inspanning en beheersing van het mentale en spirituele
wezen. Wat zullen dan de lijnen zijn van deze mentale energie en hoe zullen
zij de lijnen van het vitale en fysieke Karma beïnvloeden en erdoor beïnvloed
worden?
Drie bewegingen van de mentale energie van de mens, die zich
projecteren langs de lijnen van het leven, successieve bewegingen, die
vooralsnog overlappen en elkaar binnengaan, hebben een drievoudige streng
gecreëerd van de wet van zijn Karma. De eerste is dat, primair, voor de hand
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liggen, universeel, overheersend in zijn beginnen, waarin het denkvermogen
zich onderwerpt aan en assimileert met de wet van het leven in de Materie om
het meest te maken van het aardse bestaan voor zijn eigen plezier en voordeel,
artha, kama, zonder enige andere modificatie of correctie van zijn
pre-existente lijnen, dan die verwikkeld zijn in juist de impact van de
menselijke intelligentie, wil, emotie, esthetiek. Dit zijn inderdaad krachten, die
de eerste ruwe, nauwe en essentieel dierlijke doelen en bewegingen, die
algemeen zijn voor alle levende schepselen, verheffen en in grote mate
vergroten en oneindig verfijnen en subtiel maken door een bewust gereguleerd
en steeds bekwamer en curieus gebruik. En dit element van het
gementaliseerde vitale bestaan, deze lijnen van haar beweging, die de
voornaamste grijze solide substantie maken van het leven van de gemiddelde
economische, politieke, sociale, huiselijke mens, zou een grote amplitude aan
kunnen nemen en een imposante helderheid, maar zij blijven altijd in hun
onderscheidende, hun oorspronkelijke en nog hardnekkige karakter, de lijnen
van beweging, de wegen van Karma van het denkende, willende, voelende,
verfijnende menselijke dier, --- niet om verafschuwd te worden of uitgesloten
van onze totale manier van zijn, wanneer we klimmen naar een hoger niveau
van conceptie en actie, maar alleen nog een klein deel van de menselijke
mogelijkheid en, wanneer beschouwd als hoofd preoccupatie of meest
imperatieve wet van het menselijke wezen, dan het beperken en degraderen;
want, bekrachtigd tot een zeker punt om te vergroten en dynamiseren en
verreiken, maar niet te verheffen naar een waarachtige zelf-overtreffing, zijn zij
alleen nuttig voor opstijging, wanneer zij zelf verheven worden en
getransformeerd door een grotere wet en een nobeler motief. Het momentum
van deze energie zou heel goed een zeer krachtige mentale actie kunnen zijn,
zou veel uitgave van intelligentie en wilskracht en esthetische perceptie in
kunnen houden en verbruik van emotionele kracht, maar de teruggave, die hij
zoekt, is vitaal succes van genieting en bezit en bevrediging. Het
denkvermogen voedt zonder twijfel zijn vermogens op de inspanning en zijn
volheid op de prijs, maar is gebonden aan zijn weide. Het is een gemengde
beweging, mentaal in zijn middelen, overheersend vitaal in zijn teruggaven;
zijn standaarden van de waarden van de teruggave worden gemeten door een
uitwendig succes en mislukking, een uitwendig vorm gegeven of uitwendig
veroorzaakt plezier en lijden, goed fortuin en kwaad fortuin, het lot van het
leven en het lichaam. Deze vitale preoccupatie heeft ons een element
gegeven van de huidige notie van de wet van Karma, haar idee van een
beloning van vitaal geluk en lijden als de maatregel van kosmische
rechtvaardigheid.
De tweede beweging van het denkvermogen, die loopt langs de lijnen van
het leven, komt in prominente actie, wanneer de mens uit zijn ervaring het idee
ontwikkelt van een mentale regel, standaard, ideaal, een geconcretiseerde
abstractie, die eerst gesuggereerd wordt door de levenservaring, maar voorbij
de actuele behoeften en eisen van de vitale energie gaat en hen transcendeert
en ernaar terugkeert om een of ander ideale mentale regel op te leggen, een
of andere canon, die een gegeneraliseerde conceptie belichaamd van het
Juiste aan de wet van het leven. Want zijn essentie is de ontdekking of het
geloof van het denkvermogen, dat in alle dingen er een juiste regel is, een
juiste standaard, een juiste manier van denken, willen, voelen, perceptie, actie
anders dan die van de intuitie van de vitale natuur, anders dan die van de
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eerste omgang van het denkvermogen, dat probeert alleen te profiteren door
de vitale natuur met een hoofdzakelijk vitaal motief, --- want hij heeft een
manier ontdekt van de rede, een regel van de zelfbesturende intelligentie. Dit
brengt in het zoeken van vitaal plezier en voordeel, artha, kama, het vermogen
van de conceptie van een mentale waarheid, rechtvaardigheid, recht, de
conceptie van Dharma. Het grotere praktische deel van de Dharma is ethisch,
het is het idee van de morele wet. De eerste mentale beweging is niet moreel
en helemaal niet karakteristiek moreel, heeft alleen, wanneer helemaal, de
conceptie van een standaard van actie , die gerechtvaardigd is door gewoonte,
de ontvangen regel van het leven en daarom juist, of een moraliteit, die
ononderscheidbaar is van geschiktheid, geaccepteerd en bekrachtigd, omdat
het noodzakelijk of behulpzaam gevonden werd voor efficiëntie, vermogen,
succes, voor victorie, eer, goedkeuring, goed fortuin. Het idee van Dharma is,
aan de andere kant, overheersend moreel in zijn essentie. Dharma houdt op
haar hoogte de morele wet op in zijn eigen recht en ter wille van zichzelf voor
menselijke acceptatie en observatie. Het grotere idee van Dharma is
inderdaad een conceptie van de ware wet van alle energieën en omvat een
bewustzijn, een oprechtheid in alle dingen, een juiste wet van denken en
kennis, van esthetiek, van alle andere menselijke activiteiten en niet alleen van
onze ethische actie. Maar toch heeft in de notie van Dharma het ethische
element altijd geneigd te predomineren en zelfs het concept te monopoliseren
van het Juiste, dat de mens creëert, --- omdat ethiek te maken heeft met de
actie van het leven en zijn omgang met zijn vitale wezen en met zijn
medemensen en dat is altijd zijn eerste preoccupatie en zijn meest tastbare
resultaat, en omdat hier eerst en meest dringend de verlangens, interesses,
instincten van het vitale wezen zichzelf geworpen vinden in een scherp en
zeer succesvol conflict met het ideaal van het Juiste en de eis van de hogere
wet. Juiste ethische actie begint daarom voor de mens op deze stand het
enige te lijken, dat de vele standaarden op hem bindt, die opgebracht worden
door het denkvermogen, de morele claim het ene categorische imperatief, de
morele wet het geheel van zijn Dharma.
Eerst, echter, worden de morele concepties van de mens en de richting en
de uitgave en de eis van de teruggave van de ethische energie in hem zichzelf
onontwarbaar vermengd met zijn vitale concepties en eisen en leunen zelfs
naderhand erg gewoonlijk en zeer aanzienlijk op hen voor een ondersteuning
en incentive. Menselijke moraliteit neemt eerst een enorme massa op van
gewoonteregels van actie, een conventionele en traditionele praktijk, waarvan
veel van een twijfelachtige morele waarde is, geeft eraan een imperatieve
sanctie van het juiste en slipt in de ruwe massa of legt het erbovenop, maar
nog als een deel van een algemene en gelijke code, het ware van het ethische
ideaal. Het doet een beroep op het vitale wezen, zijn verlangens, hoop en
angsten, spoort de mens aan tot deugd door de hoop van beloningen en de
vrees voor bestraffing, die in dit hulpmiddel de methode imiteert van zijn ruwe
en tastende sociale praktijk: want dat, terwijl hij zijn wet en regel vindt, die hij,
goed of slecht, wenst imperatief wenst te maken, als het te veronderstellen om
tenminste de best gecalculeerde te zijn voor de orde en de efficiëntie van de
gemeenschap, tegengegaan door het vitale wezen van de mens, koopt hem
om en beangstigt hem, zowel als beïnvloedt, onderwijst en overtuigt hem tot
acceptatie. Moraliteit vertelt de mens, terwijl het zich aanpast aan aan zijn
onvolmaaktheid, meest door de mond van de religie, dat de morele wet
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imperatief in in zichzelf, maar ook, dat het zeer geschikt voor hem persoonlijk
om het te volgen, rechtvaardigheid aan het eind de veiligste gedragslijn is,
deugd de beste betaalmeester op de lange duur, --- want dit is een wereld van
Wet of een wereld, die bestuurd wordt door een rechtvaardige en deugdzame
of tenminste een deugd-minnende God. Hij wordt verzekerd, dat de
rechtvaardige mens zal gedijen en de zondige ten gronde zal gaan en dat de
paden van de deugd door plezierige plaatsen liggen. Of, wanneer dit niet
dienstbaar zal zijn, omdat het tastbaar vals is in ervaring en zelfs de mens
zichzelf niet altijd kan misleiden, biedt het hem een zekerheid van vitale
beloningen, die hier ontkend worden, maar ingewilligd in een of ander
hiernamaals. Hemel en hel, geluk en lijden in andere levens worden voor hem
neergezet als de steekpenning en het dreigement. Hem wordt verteld, dat het
beter is om zijn gemakkelijk te bevredigen intellect te bevredigen, dat de
wereld bestuurd wordt door een ethische wet, die de maat bepaalt van zijn
aardse fortuinen, dat een rechtvaardigheid heerst en dit rechtvaardigheid is,
dat iedere actie zijn exacte reactie heeft en dat zijn goede hem het goede zal
brengen en het zijn kwade het kwade. Deze noties, dit idee van de morele wet,
van rechtvaardigheid en gerechtigheid als iets imperatief in zichzelf, maar dat
nog opgelegd moet worden door omkoping en dreiging aan onze menselijke
natuur, --- zouden lijken te laten zien, dat zij tenminste voor die natuur zij niet
helemaal imperatief zijn, --- deze aandrang voor beloning en bestraffing,
omdat moraliteit, die strijdt met ons eerste niet gegenereerde wezen, zich zeer
uitgebreid moet uitbeelden als een massa van beperkingen en verboden en
deze kunnen niet opgelegd worden zonder een of ander feit of verschijning
vaneen dwingende of teweegbrengende uitwendige sanctie, dit diplomatieke
compromis of inspanning op gelijke wijze tussen de onpersoonlijk ethische en
de persoonlijke egoïstische eis, dit huwelijk van gemak tussen juist en vitaal
nut, deugd en verlangen, --- deze aanpassingen zijn belichaamd in de huidige
noties van de wet van Karma.
Welke waarheid is er achter de huidige noties van Karma in de actuele
feiten of de fundamentele vermogens van het leven van de mens hier of de
zichtbare werking van de wet van de energieën van de kosmos? Er is evident
een substantiële waarheid, maar zij is alleen een deel van het geheel; haar
heerschappij of overheersing behoort alleen bij een zeker element, tot de
nadruk van een lijn onder vele van een overgankelijke beweging tussen de wet
van de vitale energie en een grotere en hogere wet van het denkvermogen en
de geest. Een mengsel van enige twee soorten soorten van energie zet een
gemengde en complexe actie op van de uitgave van energie en de teruggave,
en een te goed gedefinieerde regel, die vitale teruggaven hecht aan een
mentale en morele uitgave van kracht is open tot veel exceptie en het kan niet
de hele innerlijke waarheid zijn van de zaak. Maar toch is, waar er de eis is
voor de vitale teruggave, voor succes, een uiterlijk geluk, het goede, fortuin,
dat het teken van de dominante intentie in de energie en wijst naar een balans
van krachten, die aan komen zetten in de getoonde richting. Op het eerste
gezicht is, wanneer succes het desideratum is, het niet duidelijk, wat moraliteit
te zeggen heeft in de affaire, omdat we in de meeste dingen zien, dat het een
juist begrip is en intelligente en intuitieve praktijk van de middelen en condities
en een hardnekkig vermogen van de wil, een gesettelde aandrang van de
kracht van het wezen, waarvan succes de natuurlijke consequentie is. De
mens zou door een systeem van bestraffingen een check kunnen opleggen
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aan de egoïstische wil en intelligentie in de navolging van zijn vitale
doeleinden, zou een aantal morele condities kunnen creëren voor de prijzen
van de wereld, maar dit zou, als inderdaad betwist wordt in zekere vitalistische
theorieën, een oppervlakkige oplegging lijken op de Natuur en een afstomping
en verarming van het vrije en krachtige spel van de mentale kracht en de
levenskracht in hun alliantie. Maar in waarheid is de grootste kracht voor
succes een juiste concentratie van energie, tapasyā, en er is een
onvermijdelijk moreel element in Tapasya.
De mens is een mentaal wezen, dat probeert om een controle te vestigen
over de levenskrachten, die hij belichaamt of gebruikt, en een conditie van die
beheersing is een noodzakelijke zelfcontrole, een beperking, een orde, een
discipline, die opgelegd wordt aan zijn mentale, vitale en fysieke wezen. Het
dierlijke leven is automatische onderworpen aan zekere maatregelen; het is
het gebied van een instinctief vitaal-dharma. De mens, die bevrijd is van deze
automatische checks door het vrije spel van zijn denkvermogen, moet hen
vervangen door gewilde en intelligente beperkingen, een begrijpende
maatregel, een vrijwillige discipline. Niet alleen een krachtige uitgave en vrij
spel van zijn energieën, maar ook een juiste maat, beperking en controle van
hen is de conditie van het succes en de gezondheid van het leven. Het moraal
is niet het enige element: het is niet helemaal waar, dat het morele juiste altijd
prevaleert of dat daar waar de dharma is, aan die kant de victorie is. Het
onmiddellijke succes gaat vaak naar andere vermogens, zelfs een uiteindelijke
verovering van het Juiste komt gewoonlijk door een associatie met een of
andere vorm van Macht. Maar toch is er nog altijd een moreel element tussen
de vele factoren van individueel en collectief of nationaal succes en een
veronachtzaming van erkend juiste heeft op een bepaald moment of een ander
desastreuze of fatale reacties. Bovendien moet de mens bij het gebruik van
zijn energieën rekening houden met zijn medemensen en de hulp en oppositie
van hun energieën, en zijn relatie met hen legt hem checks, eisen en condities
op, die een morele betekenis hebben of ontwikkelen. Er wordt op hem, bijna
van het begin, een aantal verplichtingen opgelegd, zelfs in de navolging van
vitaal succes en bevrediging, die een eerste empirische basis worden van een
ethische orde.
En er zijn kosmische zowel als menselijke krachten, die antwoorden op
deze balans van de mentale en morele en de vitale orde. Eerst is er iets, dat
subtiel, ondoorgrondelijk en formidabel is, dat ons ontmoet op onze paden,
een Kracht, waarvan de oude Grieken veel notie namen, een Vermogen, dat
op de uitkijk staat voor de mens bij zijn inspanning naar vergroting, bezit en
genieting en vijandig en tegengesteld lijkt. De Grieken beeldden het uit als een
jaloersheid van de goden, of als Doem, Noodzaak, Ate. De egoïstische kracht
in de mens zou ver kunnen voortgaan in zijn victorie en triomf, maar hij moet
behoedzaam zijn of hij zal daar dit vermogen op de uitkijk vinden naar enige
fout in zijn kracht of actie, enige voldoende mogelijkheid voor zijn nederlaag en
neerval. Het achtervolgt zijn inspanning met obstakel en omkering en haalt
voordeel uit zijn onvolmaaktheden, flirt vaak met hem, geeft hem een lang
touw, vertraagt en verbeidt zijn tijd, --- en niet alleen van zijn morele
tekortkomingen, maar van zijn fouten van wil en intelligentie, zijn excessen en
onvolkomenheden van sterkte en voorzichtigheid, alle defecten van zijn natuur.
Het lijkt te boven gekomen door zijn energieën van Tapasya, maar wacht zijn
tijd af. Het overschaduwt ongebroken of extreme voorspoed en verrast het
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vaak met een plotselinge ommekeer naar de ondergang. Het geeft aanleiding
tot een zekerheid, een zelf-vergeetachtigheid, een trots en brutaliteit van
succes en victorie en gaat zijn slachtoffer voorop om zichzelf te verpletteren op
de verborgen zetel van rechtvaardigheid of de muur van een onzichtbare
maatregel. Het is zo fataal voor een blinde zelf-rechtvaardigheid en de
aanmatiging van een egoïstische deugd als voor een venijnig exces of een
zelfzuchtig geweld. Het lijkt van de mens en van individuele mensen en naties
te eisen, dat dat zij zich houden binnen een limiet en een maatregel, terwijl
alles daar voorbij gevaar brengt; en daarom behielden de Grieken matiging in
alle dingen als het grootste gedeelte van de deugd.
Er is hier iets in de levenskrachten obscuur voor ons, door onze partiële
gevoelens beschouwd als sinister, omdat het onze verlangens kruist, maar
gehoorzaam aan een of andere wet en intentie van het universele
denkvermogen, de universele rede of Logos, die de ouden waarnamen als aan
het werk in de kosmos. Zijn aanwezigheid genereert, wanneer het gevoeld
wordt door een ruwere soort religieus denkvermogen, het idee van calamiteit
als een bestraffing voor zonde, --- terwijl hij niet observeert, dat het ook een
bestraffing heeft voor onwetendheid, voor fout, stommiteit, zwakheid, defect
van wil en Tapasya. Dit is werkelijk een weerstand van het Oneindige, dat
handelt door het leven tegen de claim van het onvolmaakte ego van de mens
om, terwijl hij onvolmaakt blijft, zichzelf te vergroten, een volmaakt en
duurzaam geluk bezitten, genieten en hebben, en volledige gelukzaligheid van
zijn wereldervaring. De claim is, zouden we kunnen zeggen, immoreel en de
Kracht, die het weerstaat en, hoe onzeker en laat voor onze ogen ook, lijden
en falen teruggeeft als een antwoord op onze onvolmaaktheden, zou
beschouwd kunnen worden als een morele Kracht, een vertegenwoordiger van
rechtvaardig Karma, ofschoon niet enkel in de nauwe ethische zin van Karma.
De wet, die hij vertegenwoordigt, is, dat onze onvolmaaktheden hun
voorbijgang zullen hebben of hun fatale consequenties, dat een fout in onze
uitgave van energie hersteld zou kunnen worden of gecompenseerd en
gereduceerd in consequentie, maar, wanneer hardnekkig volgehouden, zelfs
zal reageren in exces van zijn klaarblijkelijke voordelen, dat een fout het hele
resultaat lijkt te vernietigen van de Tapasya, omdat hij ontspringt uit een
radicale ongezondheid in de intentie van de wil, het hart, het ethische besef of
de rede. Dit is de eerste lijn van de overgankelijke wet van Karma.
Een tweede lijn van Karmische respons van de kosmische krachten op
onze actie neemt ook een verschijning aan, die ons verleidt om hem een
moreel karakter te geven. Want er kan in de Natuur een zeker element
onderscheiden worden van de wet van vergelding of --- misschien een
toepasselijker beeld, omdat de actie eerder mechanisch lijkt als rationeel of
opzettelijk --- een boemerang beweging van energie, die terugkeert naar zijn
uitzender. De steen, die we gooien, wordt teruggeworpen door een of andere
verborgen kracht in het wereldleven op onszelf, de actie, die we uitgeven naar
anderen, keert terug, niet altijd door een directe actie, maar vaak langs slinkse
en niet verbonden routes, naar onze eigen levens en soms, ofschoon dat op
geen enkele manier een algemene regel is, in zijn eigen exacte beeld of
maatregel. Dit is een fenomeen, dat zo frappant is voor onze verbeelding en
indrukwekkend voor ons morele besef en vitale gevoelens, dat het een of
andere soort plechtige vorm en uitspraak heeft ontvangen in het denken van
alle culturen, --- “Wat gij gedaan heeft, moet gij lijden”, “Hij, die het zwaard
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gebruikt, zal door het zwaard ten onder gaan;” “Gij hebt de wind gezaaid en gij
zult de wervelwind oogsten;” --- en we worden verleid om het op te zetten in
een universele regel en het accepteren als voldoende bewijs van een morele
orde. Maar de zorgvuldige denker zal lang pauzeren, voordat hij zich haast om
enige zodanige conclusie te onderschrijven, want er is veel, dat ertegen pleit
en deze soort definitieve reactie is eerder exceptioneel dan een gewone regel
van het menselijke leven. Wanneer het een regulier kenmerk zou zijn, dan
zouden de mensen weldra de code leren van de draconische onpersoonlijke
wetgever en weten wat te vermijden en de lijst van de verboden van het leven
en veto's. Maar er is geen zodanige heldere strafwetgeving van de Natuur.
De mathematische precisie van de actie en reactie van de fysieke Natuur.
Want niet alleen wordt alles oneindig meer subtiel, complex en variabel, terwijl
we stijgen op de schaal, zodat in onze levensactie er een extraordinaire
wederzijdse vervlechting is van krachten en een mengsel van veel waarden,
maar zelfs de psychologische en morele waarde van dezelfde actie verschilt in
verschillende gevallen, in overeenstemming met de omstandigheid, de
condities, het motief en het denkvermogen van de doener. De wet van
vergelding is geen rechtvaardige of ethische regel, wanneer hij toegepast
wordt van mens op mens en, wanneer toegepast door de bovenmenselijke
uitdeler van rechtvaardigheid of onpersoonlijke wet met een ruwe vuistregel
aan de delicate en ingewikkelde warboel van de levensactie van de mens en
levensmotieven van de mens, zou het niet beter zijn. En het is ook evident, dat
de te langzame, lange en subtiele doeleinden van het universele Vermogen,
die werken in het menselijke ras, eerder verslagen zouden worden dan
gediend door enige universaliteit van deze te precieze en samengevatte
procedure. We vinden dienovereenkomstig, dat zijn werking eerder toevallig is
en intermitterend dan regulier, variabel en en voor onze denkvermogens
eerder grillig, dan automatisch en ronduit begrijpelijk.
Zo nu en dan is de terugslag van deze soort van Karma in het leven van
het individu beslissend, vaak verschrikkelijk helder en wordt
strafrechtvaardigheid gegeven, ofschoon het tot hen kan komen op een
onverwachte manier, lang uitgesteld en vanuit vreemde hoeken; maar hoe
bevredigend voor ons dramatische besef ook, dit is niet de algemene methode
van de vergeldende Natuur. Haar wegen zijn meer onrechtmatig, subtiel,
onopvallend, en onberekenbaar. Vaak is het een natie, die op deze manier
betaalt voor voorbije misdaden en fouten en het handmatige teken van de wet
van vergelding is er om de les te wijzen, maar individueel is het de onschuldige,
die lijdt. Een commercieel gerichte koning van België wordt bewogen om iets
goeds te maken van de rubberplantage van de natie en de menselijke
veeboerderij in Afrika en zijn vertegenwoordigers vermoorden en verminken
en offeren duizenden goedkope negers om de opbrengst te bespoedigen en
zijn schatkist te laten zwellen. Deze bekwame vorst sterft in de pracht van
rijkdommen en de gezegende reuk van goed fortuin, zijn vertegenwoordigers
lijden op geen enkele manier: maar hier komt Duitsland plotseling, die zijn
gewapende weg vertrapt naar een droom van een militair en commercieel
koninkrijk door welvarend België en slachtte mannen en vrouwen af en
verminkte kinderen, dat ons begint te herinneren aan Karma en een of andere
obscure en grillige wet van de vergelding illustreert. Hier was de natie
tenminste in zijn gezamenlijke wezen schuldig aan medeplichtigheid, maar in
andere tijden is noch het schuldige individu, noch de natie de betaler, maar
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misschien krijgt een of andere goed-bedoelende deugdzame blunderaar de
rekening van kwaad vergelding, die rechtens betaald had moeten worden door
de sterke despoten voor hem, die op hun weg tot het einde gingen, terwijl ze
zich verheugden in vermogen en pracht en plezier.
Het is evident, dat we niet veel kunnen maken van een kracht, die uitwerkt
op een zo vreemde manier, hoe toevallig treffend en dramatisch zijn aanwijzen
van oorzaak en consequentie ook. Hij is te onzeker in zijn oplegging van straf
om het doel te dienen, dat het menselijke denkvermogen verwacht van een
systeem van straf rechtvaardigheid, te ondoorgrondelijk variabel in zijn invloed
om te handelen als een aanwijzer voor dat element in het menselijke
temperament, dat wacht op geschiktheid en zijn stappen reguleert door een
voorzichtig oog naar de consequentie. Mensen en naties gaan altijd door met
handelen op dezelfde manier, ongeacht deze onregelmatige uitbraak van de
weerlichten
van
een
vergeldende
doem,
deze
onregelmatige
nauwkeurigheden van Karmische rechtvaardigheid, midden tussen de
onzekerheden van de complexe maatregelen van het universum. Het werkt
werkelijk niet in het denkvermogen en de wil van de mens --- behalve tot op
zekere hoogte op een subtiele en onvolmaakte manier op het onderbewuste
denkvermogen --- maar buiten hem als een partiële check en regulateur, die
helpt om de balans te onderhouden van de teruggaven van energie en de
levensdoeleinden van de wereldgeest. Zijn actie is als die van een eerste lijn
van overgankelijk Karma, die bedoeld is om het succes te voorkomen van het
vitale egoïsme van de mens en dient als een interim compressie en aandrang,
totdat hij een hogere wet van zijn wezen en een zuiverder dynamiek kan
ontdekken en, ondanks zijn vitale zelf, er in kan slagen om hen te
gehoorzamen in zijn richtende denkvermogen en zijn besturende Geest. Het
dient daarom een zeker moreel doel in de wil in het universum, maar is niet
zelf, zelfs in combinatie met de andere, voldoende om de wet te zijn van een
morele orde.
Een derde mogelijke en minder buitenwaarts mechanische lijn van Karma
wordt gesuggereerd door het gezegde, dat gelijke gelijke creëert en dat in
overeenstemming met die wet het goede het goede moet creëren en het
kwade het kwade moet creëren. In de termen van een morele teruggave of
eerder terugbetaling aan morele energieën zou dit betekenen, dat door liefde
naar voren te brengen we een teruggave van liefde krijgen en door haat naar
voren te brengen een teruggave van haat, dat wanneer we vol barmhartigheid
zijn of rechtvaardig naar anderen, ander ook naar ons rechtvaardig en vol
barmhartigheid zullen zijn en dat algemeen goede, dat door ons gedaan is
voor onze medemensen, zal terugkeren in een vergoeding van het goede, dat
gedaan wordt door hen in in natura en teruggezonden naar ons adres in goede
orde geregistreerd in het morele postkantoor van het administratieve bestuur
van het universum. Doe aan anderen, zoals aan jou gedaan zou worden,
omdat dan zij inderdaad zo aan jou zouden doen, lijkt de formule te zijn van dit
morele hulpmiddel. Wanneer dit waar was, zou het menselijke leven inderdaad
zich kunnen settelen in een erg symmetrisch systeem van een harmonieus
moreel egoïsme en een koopmansverkeer in goedheid, dat fair zou kunnen
lijken en prachtig genoeg voor diegenen, die worden gekweld door dat soort
morele esthetiek. Gelukkig voor de opwaartse voortgang van de menselijke
ziel breekt de regel in de praktijk, omdat de wereldgeest een groter doel voor
zich heeft en een grotere wet om te realiseren. De regel is waar tot op zekere
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hoogte in tendens en werkt soms goed genoeg en de voorzichtige intelligentie
van de mens neemt er soms rekenschap van in actie, maar het is niet
helemaal waar en de hele tijd. Het is evident genoeg dat haat, geweld,
onrechtvaardigheid waarschijnlijk een antwoordende haat, geweld en
onrechtvaardigheid creëren en dat ik me straffeloos over kan geven aan deze
neigingen, wanneer ik voldoende krachtig ben om weerstand te tarten of
zolang als ik krachtig genoeg ben om weerstand te tarten of zolang als ik
onmiddellijk krachtig genoeg ben en voorzichtig genoeg om te voorzien tegen
hun natuurlijke reacties. Het is ook waar, dat door goed te doen en liefelijkheid,
ik een zekere goede wil creëer in anderen en kan vertrouwen onder gewone
en gunstige omstandigheden niet zozeer op dankbaarheid en teruggave in
natura als op hun ondersteuning en voorkeur. Maar dit goede en kwade zijn
beide van hen bewegingen van het ego en op het gemengde egoïsme van de
menselijke natuur kan geen veilig en positief vertrouwen zijn. Wanneer een
egoïstische zelfzuchtige kracht weet, wat te doen, en waar te stoppen, zelfs
een zekere mate van geweld en onrechtvaardigheid, wanneer hij sterk is en
bekwaam, dan betalen sluwheid, fraude, veel soorten kwaad werkelijk in de
omgang van de mens met mens bijna niet minder dan in die van het dier met
dier, en aan de andere kant vindt de doener van het goede, die rekent op een
teruggave of beloning, zichzelf even vaak als niet teleurgesteld over zijn
onderhandelde vergoeding. De zwakheid van de menselijke natuur aanbidt het
vermogen, dat haar vertrapt, brengt hulde aan de succesvolle kracht, kan
terugkeren naar iedere soort sterke of bekwame oplegging, geloof, acceptatie,
gehoorzaamheid: zij kan gebukt gaan en vleien en bewonderen zelfs midden
tussen bewegingen van haat en verschrikking; zij heeft enkelvoudige
loyaliteiten en niet redenerende instincten. En haar deloyaliteiten zijn ook zo
niet beredenerend of licht en grillig: zij neemt gewoon omgang en
weldadigheid als haar recht en vergeet of geeft er niet om om terug te betalen.
En er is erger; want rechtvaardigheid, genade, weldadigheid, lieflijkheid
worden vaak genoeg beloond met hun tegengestelden en slechte wil een
antwoord op goede wil is een beestachtig algemene ervaring. Wanneer iets in
de wereld en in de mens goed voor goed teruggeeft en kwaad voor kwaad,
geeft het net zo vaak kwaad voor goed terug en, met of zonder een bewuste
morele intentie, goed voor kwaad. En zelfs een niet egoïstische deugd of een
goddelijke goed en liefde, die de wereld binnengaan, ontwaken vijandige
reacties. Atilla en Jenghiz op de troon tot het eind, Christus op het kruis en
Socrates, die zijn portie dollekervel drinkt, zijn geen erg duidelijk bewijs voor
enige optimistische notie van een wet van morele teruggave in de wereld van
de menselijke natuur.
Er is weinig meer teken van haar zekere bestaan in de
wereldmaatregelen. In werkelijkheid komt in de kosmische dispensatie kwaad
naar buiten uit het goede en het goede uit het kwade en er lijkt geen exacte
correspondentie te zijn tussen de morele en vitale maatregelen. Alles, wat we
kunnen zeggen, is dat het goede, dat gedaan wordt, de som neigt te vergroten
en het totale vermogen van het goede in de wereld en hoe groter dit groeit,
hoe groter waarschijnlijk de som zal zijn van het menselijke geluk en dat
kwaad, dat gedaan wordt, de som neigt te vergroten en het totale vermogen
van kwaad in de wereld en hoe groter dit groeit, hoe groter waarschijnlijk de
som zal zijn van het menselijke lijden en uiteindelijk moet de mens of de natie,
die kwaad doet, op de een of andere manier ervoor betalen, maar niet vaak in
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een begrijpelijk gegradeerde of toebedeelde maatregel en niet altijd in heldere
vertalende termen van vitaal goed fortuin of slecht fortuin.
In het kort bestaan, wat we de overgankelijke lijnen van Karma zouden
kunnen noemen, en er moet rekening mee gehouden worden in ons zicht op
de acties van de wereldkrachten. Maar zij zijn niet en kunnen niet de hele wet
van Karma zijn. En zij kunnen dat niet zijn, omdat zij overgankelijk zijn, omdat
goed en kwaad morele waarden zijn en geen vitale waarden en hebben alleen
een helder recht op een morele en niet op een vitale teruggave, omdat
beloning en straf, naar voren gebracht als de condities van goed doen en
kwaad doen, geen morele orde samenstellen en het niet kan creëren, het
principe zelf, welk tijdelijk doel ook, dat zij dient, omdat zij fundamenteel
immoreel is vanuit het hogere gezichtspunt van een ware en zuivere ethiek en
omdat er andere krachten zijn, die tellen en hun recht hebben, --- kennis,
vermogen en vele anderen. De correspondentie van het morele en vitale
goede is een eis van het menselijke ego en zoals veel andere van zijn eisen
beantwoordt het aan zekere tendensen in het werelddenkvermogen, maar is
niet de hele wet van het hoogste doeleinde. Er kan een morele orde zijn, maar
het is in onszelf en ter wille van zichzelf, dat we het moeten creëren en alleen,
wanneer we haar zo gecreëerd hebben en haar juiste relatie gevonden
hebben met andere vermogens van het leven, kunnen we hopen, dat we haar
kunnen laten tellen op haar volle waarde in de juiste ordening van het vitale
bestaan van de mens.
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De Hogere Lijnen van Karma
De

derde beweging van het denkvermogen werkt om
de ziel van de mens te brengen uit de verwarring van de vitale en mentale
krachten en opent voor hem een gebied, waarin het denkvermogen zichzelf
verheft, verheft tenminste het hoofd van zijn denken en wil, boven de vitale
eisen en standaarden en daar op de top van zijn activiteiten, wat ook zijn
andere concessies zijn aan het lagere Karma, leeft ter wille van de ware
waarden, de ware eisen van een mentaal wezen, zelfs ofschoon een, die
gevangen is in een lichaam en ingesteld is om te worstelen met de condities
van het leven in een materieel universum. De ingeboren eis van het mentale
wezen is voor mentale ervaring, voor de veelvuldige sterkten van het
denkvermogen, zijn capaciteiten, vreugden, groei, perfecties, en voor deze
dingen, ter wille van henzelf door de onvermijdelijke bevrediging, die zij aan
zijn natuur geven, --- de eis van het intellect voor waarheid en kennis, de eis
van het ethische denkvermogen voor het juiste en het goede, de eis van het
esthetische denkvermogen voor schoonheid en heerlijkheid van schoonheid,
de eis van het emotionele denkvermogen voor liefde en de vreugde van de
relatie met onze medemensen, de eis van de wil voor zelfbeheersing en
beheersing van dingen en de wereld en ons bestaan. En de waarden, die het
mentale wezen houdt voor het allerhoogste en effectief de waarden zijn van
waarheid en kennis, van het juiste en het goede, van schoonheid en
esthetische heerlijkheid, van liefde en emotionele vreugde, van beheersing en
innerlijke heerschappij. Deze dingen probeert hij te kennen en te volgen, te
bezitten, ontdekken, genieten, vergroten. Voor dit grote avontuur kwam hij in
de wereld, om onversaagd te wandelen door de eindeloze gebieden, die zij
hem aanbieden, om de uiterste limiet te experimenteren, uit te dagen, te testen
van iedere capaciteit en iedere mogelijkheid te volgen en zijn clou tot het eind,
zowel als in ieder zijn huidig ontdekte wet en maatregel te observeren. Zowel
hier als de andere gebieden, zoals in het vitale en het fysieke, als in zijn
mentale gewesten, is het het aangewezen werk van zijn intelligentie en wil om
de condities te kennen en beheersen door een altijd vergrotende ervaring van
een toenemend licht en vermogen en juiste en waarheid en vreugde en
schoonheid en wijdheid, en niet alleen om de Waarheid en de Wet te
ontdekken en een systeem en een orde op te zetten, maar om voortdurend zijn
lijnen en zijn grenzen te vergroten. En daarom kan in deze gebieden, zoals in
het leven, de mens, het mentale wezen, niet te lang stilstaan in de partiële
waarheid van een gevestigd systeem en een tijdelijk foutief nemen voor een
eeuwige orde --- tenminste hier, omdat hij, terwijl hij vooruitgaat, altijd verder
naar voren verleid wordt, totdat hij zich realiseert, dat hij een zoeker is van het
oneindige en een vermogen van het absolute. Zijn basis dompelt hier onder in
het obscure oneindige van het leven en de materie; maar zijn hoofd verheft
zich naar het lumineuze oneindige van de Geest.
De derde beweging van de mentale energie draagt hem daarom in zijn
eigen inheemse gebied en koninkrijk boven de drukkende onderwerping aan
de verlagende en beperkende claim van een vitaal en fysiek Karma. Het is
waar, dat zijn lagere wezen onderworpen blijft aan de wet van het leven en van
het lichaam, en het is ook waar, dat hij ofwel moet streven om in het leven een
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of andere wet van waarheid, van het juiste en goede, van schoonheid, van
liefde en vreugde, van de wil en de beheersing van het denkvermogen te
vinden of in de wereld om hem heen te brengen, want door die inspanning is
hij mens en niet het dier en zonder dat kan hij niet zijn ware bevrediging in het
leven vinden. Maar twee dingen moet hij eerst steeds meer voelen en
realiseren, dat het leven en de materie hun eigen wet volgen en niet in de
menselijke zijn of tenminste, een morele, een rationele, een mentaal bepaalde
esthetische of andere mentale orde, en als hij wenst om enig zodanig iets in
hen te introduceren, dan moet hij het zelf hier creëren, terwijl hij de fysieke en
vitale wet transcendeert en een andere en betere ontdekt, en ten tweede, dat
hoe meer hij deze dingen volgt, ter wille van henzelf, hoe meer hij hun ware
vorm, svarūpa, ontdekt en hun kracht ontwikkelt om te prevaleren op en het
leven te verheffen in een sfeer van hogere natuur. Met andere woorden, hij
gaat over van een praktische najagen van een dienstbare kennis, moraliteit,
esthetiek, kracht van emotie en van wilskracht, --- dienstbaar voor zijn vitale
doelen, voor het leven, zoals het eerst is, --- naar een ideaal najagen van deze
dingen en de transformatie van het leven in een beeld van zijn ideaal. Hij is
inderdaad nog niet in staat om dit vooralsnog te realiseren en is verplicht om te
berusten in balans en compromis, omdat hij het hele verzoenende geheim niet
gevonden heeft van dat, wat ligt voorbij zijn idealen. Want als hij hen najaagt in
hun zuiverheid, voor hun eigen imperatieve ingeboren eis en attractie, langs
de lijn van hun trend naar hun eigen oneindige en absolute, dat hij krijgt
dichterbij in zijn totale ervaring tot het geheim. Er is zo een kans van zijn
ontdekken, dat zoals de schoonheid en onweerlegbare orde van het leven en
materie het gevolg zijn van vreugde van het Oneindige in het leven en in de
materie en de trouw van de Kracht, die hier aan het werk is, aan de verborgen
kennis en wil en het idee van het Zelf en de Geest in hem, zo is er binnen zijn
eigen verborgen zelf, zijn eigen uitgestrekte en bedekte geest een geheim van
de zelfkennis, wil, vreugde, liefde en heerlijkheid, beheersing, juiste en
waarheid van vreugde en actie van het Oneindige, waardoor zijn eigen grotere
leven, dat stijgt boven de vitale en mentale beperkingen, een oneindige
perfectie en schoonheid en heerlijkheid kan ontdekken in zichzelf en spontane
onweerlegbare orde.
Ondertussen ontdekt zijn derde beweging van het denkvermogen een wet
van de teruggave van mentale energieën, zuiver in hun soort en zo zeker als
de vitale en de fysieke, zo trouw aan zichzelf, aan het zelf van het
denkvermogen en de mentale natuur, een wet, niet van vitale teruggaven aan
de mentale dynamiek, maar van progressie van de ziel in het wezen en de
kracht van het goede en schoonheid en vermogen --- van mentaal vermogen
en zielvermogen --- en grootheid en liefde en vreugde en kennis. Naar hier
opklimmend volgt het ethische denkvermogen niet langer het goede voor een
beloning nu op aarde of in een ander bestaan, maar ter wille van het goede, en
schuwt niet langer kwaad voor angst van bestraffing op aarde later in dit leven
of anders in een ander leven of in de hel, maar omdat het volgen van het
kwaad een degradatie is en een kwelling van zijn wezen en een val van zijn
ingeboren en imperatieve inspanning. Dit is voor hem een noodzaak van zijn
morele natuur, een waarlijk categorisch imperatief, een roep, die in de totale,
meer complexe natuur van de mens afgestompt zou kunnen worden of
onderdrukt of uitgesloten door de claim van zijn andere delen en hun
behoeften, maar voor het ethische denkvermogen bindend en absoluut is. De
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deugd, die een beloning vraagt voor goed handelen en een straf nodig heeft
om hem op het rechte pad te houden, is geen werkelijk deel, geen ware wet
van het ethische wezen, maar eerder een gemengde schepping, een regel van
zijn praktische rede, die altijd naar nuttigheid zoekt en houdt dat het juiste te
zijn, dat behulpzaam is en geschikt, een regel, die eerst niet naar groei van de
ziel zoekt, maar naar de mechanische verzekering van een gereguleerd
buitenwaarts gedrag en om het te verzekeren koopt hij het vitale wezen om en
verschrikt hem naar berusting en een onwillige onderwerping van zijn eigen
instincten en natuurlijke ondernemingen. De deugd, die zo gecreëerd is, is een
hulpmiddel, een sociale betamelijkheid, een voorzichtige beperking van het
egoïsme, een commercieel vervangingsmiddel van het ware ding; of, op zijn
best, is het een gewoonte van het denkvermogen en geen waarheid van de
ziel en in het denkvermogen een vervaardiging, gemengd en van inferieure
substantie, een conventionele deugd, onzeker, vernietigbaar door de slijtage
van het leven, gemakkelijk verward met andere geschiktheden of koopbaar en
te veroveren door hen, --- het is geen hoge en heldere opbouw, een duurzame
en binnenwaarts levende zelf-creatie van de ziel. Wat ook het praktische nut is
of dienst als een stap van de transitie, de mentale gewoonte van verwarring en
vitalistisch compromis, die hij koestert en de meer twijfelachtige verwarringen
en compromissen, die de gewoonte aanmoedigt, hebben de conventionele
moraliteit een van de hoofdkrachten gemaakt, die het menselijke leven
terughoudt van progressie naar een ware ethische orde. Wanneer de
mensheid enige durende en ware vooruitgang gemaakt heeft, is het niet
geweest door de deugd, die gecreëerd is door beloning en bestraffing of enige
van de krachtige sancties op het kleine vitale ego, maar door een
hardnekkigheid van het hogere denkvermogen op het lagere, een
hardnekkigheid van het juiste, ter wille van zichzelf, op imperatieve morele
waarden, op een absolute wet en waarheid van het ethische wezen en ethisch
gedrag, dat gehoorzaamd moet worden, wat ook de weerspannigheden zijn
van het lagere denkvermogen, wat ook de pijnen zijn van het vitale probleem,
wat ook het externe resultaat, de inferieure inzet.
Dit hogere denkvermogen houdt zijn zuivere en volledige invloed alleen op
enkele hogere zielen, in anderen handelt hij op het lagere en uiterlijke
denkvermogen, maar midden tussen veel verzuiming, verwarring en verstoring
van het denken en wil en een perverterend en afnemend mengsel; op de
massa van de mens, die bestuurd wordt door de lagere egoïstische, vitale en
conventionele standaarden van gedrag, is zijn invloed indirect en klein.
Desalniettemin geeft het de clou, die we moeten volgen om de spiraalvormige
opstijging van de lijnen van Karma na te jagen. En eerst observeren we, dat de
rechtvaardige man de ethische wet volgt ter wille daarvan en niet voor enig
ander doeleinde, wat dan ook, is rechtvaardig ter wille van rechtvaardigheid,
rechtschapen ter wille van rechtschapenheid, meedogend ter wille van
mededogen, waar ter wille van de waarheid alleen. Harishchandra, die zichzelf
opoffert en vrouw en kind en koninkrijk en zich onderwerpt in een
onwankelbare trouw aan de waarheid van het gesproken woord, Shivi, die zijn
vlees eerder geeft aan de havik dan van zijn koninklijke plicht te vallen van
bescherming aan de vluchteling, de Bodhisattva, die zijn lichaam legt voor de
uitgehongerde tijger, beelden, waarin een heilige of epische legende deze
grotere soort deugd heeft ingewijd, verlichten een elevatie van de ethische wil
en een wet van morele energie, die niet vraagt voor een teruggave van de
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mens of levend ding of van de goden van Karma, geen voorwaarden neerlegt,
geen berekening maakt van consequentie, van meer of minder of van het
grootste goede van het grootste aantal, laat noch de hedonistische noch de
utilitaristische maatregel toe, maar doet de handeling eenvoudig, zoals het
gedaan moet worden, omdat het juist is en deugd en daarom juist de wet van
zijn van de ethische mens, het categorische imperatief van zijn natuur.
Deze soort hoge absoluutheid in de ethische eis is verschrikkelijk voor het
vlees en het ego, want het laat geen comfortabele bevrediging en compromis
toe, geen verminderende reserves of condities, geen voordelig verdrag tussen
egoïstisch leven en deugd. Het is ook offensief voor de praktische rede, want
het negeert de complexiteit van de wereld en van de menselijke natuur en lijkt
te genieten van een extremisme en exclusieve overdrijving als gevaarlijk voor
het leven, omdat het geëxalteerd wordt in een ideaal doeleinde. Fiat justitia
ruat coelum, laat rechtvaardigheid en het juiste gedaan worden, ofschoon de
hemelen vallen, is een regel van gedrag, die alleen het ideale denkvermogen
kan accepteren met gelijkmoedigheid of het ideale leven tolereren in de
praktijk. En zelfs voor het grotere ideale denkvermogen wordt deze
absoluutheid onbetrouwbaar, als het een gehoorzaamheid is, niet aan de
hogere wet van de ziel, maar aan een buitenwaartse morele wet, een
gedragscode. Want dan hebben we, in plaats van een verheffend
enthousiasme, de rigiditeit van de Farizeeër, een puriteinse wreedheid of
nauwheid of de levensbedreigende tirannie van een enkele onvoldoende kant
van de natuur. Dit is nog niet die hogere mentale beweging, maar een
inspanning er naar toe, een poging om te rijzen boven de overgankelijke wet
en het vitalistische compromis. En het brengt met zich een oppervlakkigheid,
een spanning, een dwang, vaak een weerzinwekkende versobering, die,
omdat gezond verstand en grote wijsheid en de eenvoudige natuurlijkheid van
het ware ethische denkvermogen en de flexibiliteiten van het leven buiten
beschouwing laat, zoals het doet, erover tiranniseert, maar haar niet
transformeert, niet de hogere perfectie van onze natuur is. Maar zelf hier is er
nog een naar buiten voelen voor een grote teruggave naar de uitgave van
morele energie, een poging, die het goed waard is om gemaakt te worden, als
het doel inderdaad zo tot stand gebracht kan worden, om door een
hardnekkigheid op een rigide gehoorzaamheid een wet van morele actie dat
op te bouwen, wat nog niet bestaat of nog onvolmaakt bestaat in ons, maar
wat alleen de wet van ons gedrag een waar en levend iets kan maken, --- een
ethisch wezen met een onvervreemdbare ethische natuur. Geen regel, die
hem opgelegd wordt van vanbuiten, ofwel in de naam van een veronderstelde
mechanische of onpersoonlijk wet of God of profeet, kan als zodanig waar of
juist of binden zijn voor de mens: het wordt dat alleen, wanneer hij antwoordt
op een of andere eis of bijdraagt aan een of andere evolutie van zijn innerlijke
wezen. En, wanneer dat innerlijke wezen geopenbaard wordt, ontwikkeld, op
ieder moment natuurlijk actief, eenvoudig en spontaan imperatief, dan krijgen
we de ware, de innerlijke en intuitieve Wet in zijn licht van zelfkennis, zijn
schoonheid van zelf-vervulling, zijn intieme levensbetekenis. Een handeling
van rechtvaardigheid, waarheid, liefde, compassie, zuiverheid, opoffering
wordt dan de foutloze expressie, de natuurlijke opbloei van onze ziel van
rechtvaardigheid, onze ziel van waarheid, onze ziel van liefde en compassie,
onze ziel van zuiverheid of opoffering. En voor de grootheid van haar
imperatieve mandaat aan de uiterlijke natuur moeten het vitale wezen en de
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praktische rede en oppervlakkig zoekende intelligentie neerbuigen en doen het
ook als voor iets groters dan zijzelf, iets, dat direct bij het goddelijke en het
oneindige hoort.
Ondertussen krijgen we de clou van de hogere wet van Karma, van de
uitgave en teruggave van energie en zien het onmiddellijk en direct te zijn, wat
alle wet van Karma, werkelijk en uiteindelijk, wanneer eerst verborgen, voor de
mens is, een wet van zijn spirituele evolutie. De ware teruggave aan de
handeling van deugd, aan de ethisch juiste teruggave van zijn energie, --- zijn
beloning, als je wil, en de enkele vergoeding, waarop hij het recht had om aan
te dringen, --- is zijn teruggave naar hem van zijn groei van de morele sterkte
in hem, een opbouw van zijn ethische wezen, een opbloei van de ziel van het
juiste, de rechtvaardigheid, de liefde, de compassie, de zuiverheid, de
waarheid, de sterkte, de moed, de zelfgave, die hij probeert te zijn. De ware
teruggave aan de handeling van kwaad, aan de ethisch verkeerde uitgave van
energie, --- zijn bestraffing, als je wil, en de enkele straf, waar hij enige
behoefte voor heeft of recht om te vrezen, --- is zijn teruggave naar hem in een
achteruitgang van de groei, een vernietiging van opbouw, een verduistering,
een bezoedeling, een verarming van de ziel, van het zuivere, sterke en
lumineuze wezen, dat hij streeft om te zijn. Een innerlijk geluk zou hij kunnen
verwerven door zijn handeling, de kalmte, de vrede, de bevrediging van de ziel,
vervuld in het juiste, of een innerlijke calamiteit, het lijden, verstoring, ongemak
en ziekte van zijn neerdaling of falen, maar hij kan niets anders eisen van God
of de morele Wet. De ethische ziel, --- niet de onechte, maar de werkelijke, --accepteert de pijnen en het lijden en de moeilijkheden en wrede intimidaties
van het leven, niet als een straf voor zijn zonden, maar als een mogelijkheid en
proef, een mogelijkheid voor zijn groei, een proef voor zijn gebouwde en
ingeboren sterkte, en goed fortuin en al het uiterlijke succes, niet als een
verborgen beloning van deugd, maar ook als een mogelijkheid en zelfs grotere
moeilijkere proef. Wat kan voor deze zoeker van het Juiste deze vitale wet van
Karma betekenen of wat kunnen de goden ervan met hem doen, dat hij kan
vrezen of ernaar verlangen? De ethisch-vitalistische verklaring van de wereld
en haar betekenis en maatregelen heeft voor een zodanige ziel, voor de mens
op deze hoogte van zijn evolutie, geen betekenis. Hij is gereisd voorbij de
jurisdictie van de Vermogens van de middensfeer, het hoofd van de
inspanning van zijn geest is verheven boven de saaie grijswitte gordel, die hun
koninkrijk is.
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De Hogere Lijnen van Waarheid
Er

kan geen grotere fout zijn dan te veronderstellen,
misleid door de absolute hardnekkigheid van het ethische wezen, dat het
ethische de enkele of de allerhoogste eis is van het Oneindige aan ons of de
ene wet en lijn van het hogere Karma en dat in vergelijking ermee niets anders
uitmaakt. Het idee van de Duitse denker, dat er een categorisch imperatief is,
opgelegd aan de mens om het juiste en goede te zoeken, een hardnekkige wet
van juist gedrag, maar geen categorisch imperatief van de Overziel, dat hem
dwingt om te zoeken naar het mooie of het ware, naar een wet van juiste
schoonheid en harmonie en juiste kennis, is een enkele overtreding. Het is een
valse deductie, die geboren is uit te veel bezigheid met de overgankelijke
beweging van het denkvermogen van de mens en, ook daar, alleen met een
kant van zijn complexe fenomeen. De Indiase denkers hadden wijzer inzicht,
die, terwijl zij een juist ethisch wezen en gedrag toegaven als een eerste
behoefte, toch kennis beschouwden als de grotere uiteindelijke eis, de
onmisbare conditie en veel dichter bij een volledig zien kwam die grotere
ervaring van hun, dat ofwel door een drang naar absolute kennis of een
zuivere onpersoonlijkheid van de wil of een extase van goddelijke liefde en
absolute heerlijkheid, --- en zelfs door een absorberende concentratie van het
psychische en vitale en fysieke wezen, --- de ziel zich keert naar het
Allerhoogste en dat in ieder deel van ons zelf en onze natuur en bewustzijn er
een roep kan komen en onweerstaanbare aantrekking van het Goddelijke.
Inderdaad is een verheffing van al deze, een imperatief van het Goddelijke op
alle manieren van ons wezen, de impuls van zelfvergroting naar een volledig,
een integraal bezit van God, vrijheid en onsterfelijkheid, en dat is daarom de
hoogste wet van onze natuur.
De fundamentele beweging van het leven weet niets van een absolute
ethische hardnekkigheid, zijn enige categorische imperatief is het imperatief
van de Natuur zelf, die ieder wezen dwingt om zijn leven te affirmeren, zoals
hij moet of zo goed als hij kan in overeenstemming met zijn eigen ingeboren
zelf en manier van expressie van haar Swabhava. In de overgankelijke
beweging van het leven, die geïnformeerd is door het denkvermogen, is er
inderdaad een moreel instinct, dat zich ontwikkelt in een moreel besef en idee,
--- niet volledig, want het laat grote gebieden van gedrag, waarin er een lacune
is of onbewustheid van het morele besef, een bevredigde vervulling van de
egoïstische verlangens ten koste van anderen en niet imperatief, omdat het
gemakkelijk bestreden en omvergeworpen wordt door de eerder opgelegde,
dominantere wet van het vitale wezen. De natuurlijke, egoïstische mens
gehoorzaamt het meest rigoureus de collectieve of sociale regel van gedrag,
die ingeprent is op zijn denkvermogen door wet en traditie, jus, mores, en
buiten zijn conventionele cirkel staat hij zichzelf een gemakkelijke speelruimte
toe. De rede generaliseert het idee van een morele wet, die met zich een
verplichting draagt, die de mens in acht zou moeten nemen en gehoorzamen,
maar buiten beschouwing zou kunnen laten bij dit uiterlijke of innerlijke gevaar
en het staat eerder eerst en het meest op een morele wet, een verplichting van
zelfcontrole, rechtvaardigheid, gerechtigheid, gedrag, dan op een wet van
waarheid, schoonheid en harmonie, liefde, beheersing, omdat de regulering

193

van zijn verlangens en instincten en zijn buitenwaartse vitale actie zijn eerste
noodzakelijke bezigheid is en hij moet hier zijn houding vinden en een
gesettelde en gesanctioneerde orde, voordat hij veilig begint om dieper te
gaan en meer te ontwikkelen in de richting van zijn innerlijke wezen. Het ideale
denkvermogen brengt in dit oppervlakkige morele besef, deze relatieve
verplichting, de intuitie van een innerlijk en absoluut imperatief en wanneer hij
neigt om aan de ethiek de eerste en belangrijkste en in sommige
denkvermogens de gehele plaats te geven, komt het nog, omdat de prioriteit
van actie, die er lang aan gegeven is in de evolutie van het denkvermogen op
aarde, de mens beweegt om eerst zijn idealisme toe te passen op de actie en
zijn relatie met andere wezens. Maar zoals er het morele instinct is in het
denkvermogen, dat zoekt naar het goede, zo is er ook in het esthetische
instinct, het emotionele en het dynamische en het instinct in de mens, dat
zoekt naar kennis, en de ontwikkelende rede is net zoveel bezig om zich in al
deze richtingen te ontwikkelen als in de ethische en hun juiste wet uit te vinden;
want waarheid, schoonheid, liefde, sterkte, en vermogen zijn alles
welbeschouwd, net zo noodzakelijk voor de ware groei van het denkvermogen
en van het leven en zelfs voor de volheid van de actie als de gerechtigheid,
zuiverheid en rechtvaardigheid. Aangekomen op het hoge ideale vlak, worden
deze ook, niet minder dan het ethische motief, niet langer een zoeken en
noodzaak van deze relatieve natuur en belangrijkheid, maar een wet en een
roep om spirituele perfectie, een innerlijk en absoluut goddelijk imperatief.
Het hogere denkvermogen van de mens zoekt niet alleen naar het goede,
maar naar de waarheid, naar kennis. Hij heeft zowel een intellectueel, als een
ethisch wezen en de impuls, die hem beweegt, de wil om te kennen, de dorst
naar waarheid is niet minder goddelijke in zijn opwaartse oriëntatie dan de wil
tot het goede, ook niet minder in zijn eerdere werkingen, maar zelfs meer een
noodzaak van de groei van ons bewustzijn en wezen en de juiste ordening van
onze actie, niet minder een imperatieve noodzaak, die opgelegd is aan de
mens door de wil van de geest in het universum. En in het najagen van kennis
als in het najagen van het goede, zien we dezelfde lijnen en stadia van de
evolutie van energie. Eerst is er als zijn basis eenvoudig een levensbewustzijn,
dat zoekt naar haar zelf, dat steeds meer bewust wordt van haar bewegingen,
acties en reacties, haar omgeving, haar gewoonten, haar gefixeerde wetten,
verwerving en vergroting en altijd leren om te profiteren door zelf-ervaring. Dit
is inderdaad het fundamentele doeleinde van het bewustzijn en gebruik van
intelligentie en intelligentie met de denkende wil er in is de meester faculteit
van de mens en ondersteunt en omarmt, verandert met zijn verandering en
verwijdt met zijn verwijding en vervolmaakt in toenemende mate alle andere.
Het denkvermogen jaagt in zijn eerste actie kennis na met een zekere
curiositeit, maar verandert het hoofdzakelijk in praktische ervaring, in een hulp,
die hem in staat stelt om het eerste gebruik en de eerste doeleinden van het
leven beter te vervullen en meer verzekerd toe te laten nemen. Naderhand
ontwikkelt hij een vrijer gebruik van de intelligentie, maar er is nog een
dominante draai naar het vitale doeleinde. En we zouden dat kunnen
observeren als een vermogen voor de teruggaven van leven, waaraan de
wereldenergie een meer direct belang lijkt te hechten en een begrijpelijker
resultaten te geven aan kennis, aan de juiste praktische werkingen van de
intelligentie, dan het verleent aan het moreel juiste. In deze materiële wereld is
het tenminste twijfelachtig, hoe ver moreel goed terugbetaald wordt door het
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vitale goede en moreel kwaad gestraft door een terugslag, maar het is wel
zeker, dat we zeer gebruikelijk betalen voor onze fouten, voor stompzinnigheid,
voor onwetendheid van de juiste manier van actie, voor enige ontkenning of
verkeerde toepassing van de wetten, die ons psychische, vitale en fysieke
wezen besturen; het is zeker, dat kennis een vermogen is voor
levensefficiëntie en succes. Intelligentie betaalt zijn weg in de materiële wereld,
beschermt zichzelf tegen vitaal en fysiek lijden, verzekert zijn vitale beloningen
zekerder dan het morele juiste en ethische doeleinde.
Maar het hogere denkvermogen van de mensheid is niet meer tevreden met
een utilitaristisch gebruik van kennis als zijn laatste woord in het zoeken van
de intelligentie dan met een vitalistische en utilitaristische ommekeer en eis
van het ethische wezen. Zoals in het ethische wezen, zo verschijnt er in het
intellectuele wezen van de mens een noodzaak van kennis, die niet langer zijn
nuttigheid is voor het leven, zijn behoefte om juist te kennen om juist te
handelen, om succesvol en intelligent om te gaan met de wereld om hem heen,
maar een noodzaak van de ziel, een imperatieve eis van het innerlijke wezen.
Het najagen van kennis, ter wille van kennis, is de ware, de intrinsieke Dharma
van het intellect en niet hoofdzakelijk of zelfs noodzakelijkerwijze helemaal
voor de verzekering of de vergroting van de middelen van het wezen en het
succes in de actie. De vitale kinetische mens neigt er inderdaad naar om deze
passie van het intellect te beschouwen als een respectabele, maar nog
onpraktische en vaak triviale curiositeit: zoals hij ethiek waardeert voor haar
sociale effecten of voor haar beloningen in het leven, zo waardeert hij kennis
voor haar externe behulpzaamheid; wetenschap is groots in zijn ogen door
haar uitvindingen, haar toename van comfort en middelen en apparaten: zijn
standaard in alle dingen is vitale efficiëntie. Maar in feite ziet en roert de
Natuur vanaf het begin naar een grotere en meer inwendige Wil en wordt
bewogen met een groter doel en al het zoeken van kennis ontspringt uit een
noodzaak van het denkvermogen, een noodzaak van zijn natuur, en dat
betekent een noodzaak van de ziel, die hier in de natuur is. Zijn behoefte om te
weten is een met zijn behoefte om te groeien en van de gretige
nieuwsgierigheid van het kind omhoog naar de serieuze spanning van het
denkvermogen van de denker, geleerde, wetenschapper, filosoof is het
fundamentele principe, de constante er in hetzelfde. De hele tijd, dat zij bezig
lijkt te zijn met alleen het onderhoud van haar werken, met het leven, met het
uitwendige, is haar heimelijke onderliggende doeleinde anders, --- het is de
evolutie van dat, wat verborgen in haar is: want als haar eerste dynamische
woord leven is, dan is haar grotere openbarende woord bewustzijn en de
evolutie van leven en actie alleen het middel van de evolutie van het
bewustzijn, dat verwikkeld is in het leven, de gevangen ziel, de Jiva. Actie is
een middel, maar kennis is het teken en de groei van het de bewuste ziel is het
doeleinde. Het gebruik van de mens van de intelligentie voor het najagen van
kennis is daarom dat wat hem onderscheidt van andere wezens en geeft hem
een bijzondere plaats op de schaal van het bestaan. Zijn passie voor kennis,
eerst wereldkennis, maar naderhand zelfkennis en dat, waarin beiden
ontmoeten en hun algemene geheim vinden, Godskennis, is de centrale drang
van zijn ideale denkvermogen en een groter imperatief van zijn wezen dan die
van zijn actie, ofschoon later door zijn volledige greep op hem te leggen, groter
in de wijdheid van zijn bereik en groter ook in zijn effectiviteit op actie, in de
teruggaven van de wereldenergie op zijn vermogen van de waarheid in hem.
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In deze derde beweging van het hoogste denkvermogen wordt, wanneer hij
zich aan het voorbereiden is om zichzelf los te maken, zijn zuivere zelf van wil
en intelligentie, het stralende hoofd van zijn inspanning van onderwerping aan
het vitale motief, dit imperatief van de natuur, deze intrinsieke behoefte, die in
het denkvermogen van de mens de aandrang naar kennis creëert, iets veel
groter, wordt in plaats daarvan steeds duidelijker het ideale absolute imperatief
van de ziel, die tevoorschijn komt uit de schillen en omhulsels van de
onwetendheid en dringt naar de waarheid, naar het licht als de conditie van
zijn vervulling en juist de roep van het Goddelijke op zijn wezen. De verlokking
van een externe utiliteit houdt op helemaal nodig te zijn als een incentive naar
kennis, juist zoals de verlokking van de vitale beloning, die nu geboden wordt
of hierna op hetzelfde hoge niveau van onze opstijging ophoudt nodig te zijn
als een incentive tot deugd en belang er aan te hechten onder welke
schoonschijnende kleur ook wordt zelfs gevoeld een degradatie te zijn van de
desinteresse, een val van de hogere zuiverheid van het zielmotief. Zelfs al in
de meer uitwendige vormen van het intellectuele zoeken beging iets van deze
absoluutheid gevoeld te worden en te heersen. De wetenschapper jaagt zijn
ontdekkingen na, zodat hij de wet en waarheid zou kunnen kennen van het
proces van het universum en hun praktische resultaten zijn alleen een
secundair motief van het onderzoekende denkvermogen en helemaal geen
motief voor de hogere wetenschappelijke intelligentie. De filosoof wordt
gedreven van vanbinnen om naar de ultieme waarheid van dingen te zoeken,
ter wille van alleen de Waarheid en alle het andere dan juist het gezicht zien
van de Waarheid wordt voor hem, voor zijn absorberende denkvermogen en
ziel van kennis, secundair en van geen belang; niets kan toegestaan worden
om tussenbeide te komen met dat ene imperatief. En er is de tendens tot
dezelfde soort exclusiviteit in de interesse en het proces van dit absolute. De
denker is bezig om de waarheid over zichzelf en de wereld uit te zoeken en te
bekrachtigen, ongeacht enig effect, dat het zou kunnen hebben in de
verstoring van de gevestigde basissen van het leven, de religie, de ethiek, de
maatschappij, ongeacht welke enige andere consideratie ook; hij moet het
woord van de Waarheid uitdrukken, wat ook zijn dynamische resultaat op het
leven. En dit absolute wordt hoogst absoluut, dit imperatief hoogst imperatief,
wanneer de innerlijke sanctie de sterke kilheid van de intellectuele zoektocht
voorbijgaat en een vurig streven wordt naar waarheidservaring, een lumineus
innerlijk waarheidsleven, een geboorte in een nieuw waarheidsbewustzijn. De
verliefde van licht, de wijze, de Yogin van kennis, de ziener, de Rishi leven
voor kennis en in kennis, omdat zij zoeken naar het absolute van licht en
waarheid en haar claim op hen is enkel en absoluut.
Tegelijkertijd is er ook een lijn van de wereldenergie, --- voor de wereld is
Shakti een Shakti van bewustzijn en kennis en niet alleen een Vermogen van
kracht en actie, --- en de uitgave van de energie van kennis brengt zijn
resultaat zo zeker als de energie van de wil, die succes zoekt in actie of naar
juist ethisch gedrag. Maar het resultaat, dat hij brengt op dit hogere vlak van
het zoeken in het denkvermogen, is eenvoudig en zuiver de opwaartse groei
van de ziel in licht en waarheid; dat en welk geluk hij ook brengt, is de enige
allerhoogste beloning, die de ziel van kennis eist en de verduistering van het
licht vanbinnen, de pijn van de val van de waarheid, de pijn van de imperfectie
van niet alleen leven door zijn wet en geheel in het licht, is zijn enige
bestraffing van lijden. De uitwendige beloningen en straffen van het leven zijn
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kleine dingen voor de hogere ziel van kennis in de mens: zelfs het hogere
denkvermogen van kennis zal vaak alles het hoofd bieden, wat de wereld doen
kan om hem te beïnvloeden, juist zoals hij klaar is om allerlei manieren van
opoffering te maken in het najagen en de affirmatie van de waarheid, die hij
kent en waarvoor hij leeft. Bruno, die brandt in het Romeinse vuur, de
martelaren van alle religies, die marteling en vervolging verwelkomen als
getuigen van het licht binnen in hen, Boeddha, die alles verlaat om de duistere
oorzaak te ontdekken van het universele lijden in deze wereld van de
vergankelijkheid en de manier van ontsnapping in de allerhoogste
Permanentie, de asceet, die het leven in de wereld en haar activiteiten,
genietingen, attracties weggooit als een illusie met de enige wil om binnen te
gaan in de absolute waarheid en het allerhoogste bewustzijn, zijn getuigen van
dit imperatief van kennis, haar extreme voorbeelden en exponenten.
De intentie van de Natuur, de spirituele rechtvaardiging van haar wegen
verschijnt tenslotte in deze ommekeer van haar energieën, die de bewuste ziel
leidt langs de lijnen van de waarheid en kennis. Eerst is zij de fysieke Natuur,
die haar vaste gebied bouwt volgens een basis van gesettelde waarheid en
wet, maar bepaald door een onderbewuste kennis, die zij niet deelt met haar
schepselen. Vervolgens is zij het Leven, dat langzaam zelfbewust groeit,
terwijl zij kennis uitzoekt, die zij ziende in hen zou kunnen bewegen langs haar
wegen en onmiddellijk de complexiteit en de doeltreffendheid vergroten van
haar bewegingen, maar ook het bewustzijn langzaam ontwikkelen, dat kennis
nagejaagd moet worden voor een hoger en zuiverder doel, voor waarheid,
voor bevrediging, als de levensuitdrukking en als het spirituele zelf-vinden, van
de ziel van kennis. Maar op het laatst groeit de ziel zelf in de waarheid en het
licht, groeit in de absolute waarheid van zichzelf, die zijn perfectie is, die de
wet wordt en hoge einde van haar energieën. En in ieder stadium geeft zij
teruggaven volgens de ontwikkeling van het doel en bewustzijn van het wezen.
Eerst is er de teruggave van bekwaamheid en effectieve intelligentie, --- en
haar eigen behoefte verklaart voldoende, waarom zij de beloningen van het
leven niet geeft, zoals het ethische denkvermogen in ons het zou willen
hebben, aan de rechtvaardige, niet hoofdzakelijk aan de moreel goede, maar
aan de bekwame en aan de sterke, aan wil en kracht en intelligentie, --- en dan
steeds duidelijker losgemaakt, de teruggave van verlichting en de bevrediging
van het denkvermogen en de ziel in het bewuste gebruik en wijze richting van
zijn vermogens en capaciteiten, en als allerlaatste de ene allerhoogste
teruggave, de toename van de ziel in het licht, de bevrediging van zijn
perfectie in kennis, zijn geboorte in het hoogste bewustzijn en de zuivere
vervulling van zijn eigen ingeboren imperatief. Die groei, een goddelijke
geboorte van spirituele zelf-overtreffing zijn allerhoogste beloning, is voor het
Oosterse denkvermogen altijd de hoogste verwerving geweest, --- de groei uit
de menselijke onwetendheid naar de goddelijke zelfkennis.
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BIJLAGE I
DE WARBOEL VAN KARMA
Klaarblijkelijk moeten we de huidige theorie van Karma ver achter ons
laten en haar oppervlakkige poging om de wegen te rechtvaardigen van de
Kosmische Geest door op hen een ruwe identiteit te forceren met de
samenvattende noties van wet en rechtvaardigheid, de ruwe en vaak
wildachtige primitieve methoden van beloning en bestraffing, verlokking en
afschrikking, dierbaar voor het oppervlakkige menselijke denkvermogen. Er is
hier een meer authentieke en spirituele waarheid aan de basis van de actie
van de Natuur en een veel minder mechanische calculeerbare beweging. Er is
hier geen rigide en nauwe ethische wet, neergebonden aan een onbeduidende
menselijke betekenis, geen onderwijs van een kinderziel door een gemengd
systeem van slagen en lolly's, geen onvoordelig wiel van een ruwe kosmische
rechtvaardigheid, dat automatisch bewogen wordt in de sporen van de
onwetende veroordelingen van de mens en aardse verlangens en instincten.
Leven en wedergeboorte volgen deze kunstmatige constructies niet, maar een
spirituele en intieme beweging naar de diepste intentie van de Natuur. Een
kosmische Wil en Wijsheid, opmerkzaam op de opstijgende mars van het
bewustzijn van de ziel en ervaring, als hij tevoorschijn komt uit de
onderbewuste Materie en naar zijn eigen lumineuze goddelijkheid klimt, fixeert
de norm en vergroot constant de lijnen van de wet --- of, laat ons zeggen,
omdat wet een te mechanische conceptie is, de waarheid van Karma.
Want, wat we verstaan onder wet, is een enkele onveranderbare
gewoontebeweging of wederkeer in de Natuur, die vruchtbaar is van een
bepaalde sequentie van dingen en die sequentie moet helder zijn, precies,
beperkt in zijn formule, invariabel. Wanneer het dat niet is, wanneer er teveel
flexibiliteit is van beweging, wanneer er te gênant een variëteit of kriskras van
beweging en reactie tussenbeide komt, een te rijk complex van krachten, dan
vindt de nauwe compromisloze incompetentie van onze logische intelligentie
daar geen wet, maar een onzekerheid en een chaos. Aan onze rede moet
toegestaan worden om te snijden en te houwen en arbitrair zijn geschikte
omstandigheden te selecteren, zijn onveranderbare data isoleren, het leven te
reduceren in onderdelen of te mechaniseren: anders staat hij met open mond
bij een verlies, niet in staat om met precisie te denken of met effect te
handelen in een gebied van subtiele en oneindige maatregelen. Er moet
toegestaan worden om te gaan met de machtige Natuur, terwijl hij omgaat met
de menselijke maatschappij, politiek, ethiek, gedrag; want hij kan alleen
begrijpen en goed werk doen, waar hij een vergunning heeft om zijn eigen
kunstmatige wetten te bouwen en uit te zetten, een helder, precies, rigide,
onfeilbaar systeem op te richten en zo weinig ruimte te laten als mogelijk voor
de eindeloze flexibiliteit en variëteit en complexiteit, die drukt vanuit het
Oneindige op ons denkvermogen en leven. Bewogen door deze behoefte
pogen we voor onze eigen zielen en voor de Kosmische Geest zelfs een
zodanige enkele en onbuigzame wet van Karma te smeden, zoals we zelf
gemaakt zouden hebben, als de besturing van de wereld aan ons overgelaten
was. We zouden niet dit mysterieuze universum gemaakt hebben, maar het
patroon van een rationele kosmos, passend bij onze roep om een eenvoudige
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definitieve begeleiding in actie en voor een goed gemarkeerde vuistregel, die
gemakkelijk en helder is voor onze beperkte intelligentie. Maar deze kracht,
die we Karma noemen, blijkt niet een zodanige precies en invariabel
mechanisme te zijn, als we hoopten; het is eerder iets van vele vlakken, dat
haar gezicht verandert en loop en juist haar substantie, terwijl zij opklimt van
niveau naar hoger niveau en zelfs op ieder vlak, omdat het niet een beweging
is, maar een oneindig complex van veel spiraalvormige bewegingen, die
moeilijk genoeg zijn voor ons om samen te harmoniseren of uit te vinden,
welke geheime harmonie ook, die onbekend is voor ons en onberekenbaar
deze complexiteiten weven in dit machtige gebied van de omgang van de ziel
met de Natuur.
Laat ons dan Karma niet langer een Wet noemen, maar eerder de
veelzijdige dynamische waarheid van alle actie en leven, de organische
beweging hier van het Oneindige. Dat zagen de oude denkers er in, voordat
het versneden werd en verschroot door mindere denkvermogens en veranderd
in een gemakkelijke en misleidende populaire formule. De actie van Karma
volgt en neemt veel potentiële lijnen op van de geest in zijn meervoudige
stroming, veel golven en stromen van combinerende en tegenstrijdige
wereldkrachten; het is het proces van het creatieve Oneindige; het is de lange
en veelvormige weg van de progressie van het individu en de kosmische ziel in
de Natuur. Haar complexiteiten kunnen niet ontrafeld worden door ons fysieke
denkvermogen, dat altijd gebonden is in de oppervlakkige verschijning, noch
door ons vitale denkvermogen van verlangen, dat voorwaarts strompelt in de
wolk van zijn eigen instincten en verlangens en overhaaste bepalingen door
het doolhof van deze myriaden bevorderende en tegenwerkende krachten, die
ons omgeven en aandringen en drijven en belemmeren voor de zichtbare en
onzichtbare werelden. Noch kan het volmaakt geclassificeerd worden,
rekenschap van gegeven, in bundels gebonden worden door de
nauwkeurigheden van onze logische intelligentie in zijn ingewortelde zoektocht
naar kant-en-klare dogma's. Op die dag zullen we alleen volmaakt ontcijferen,
wat voor ons nu de obscure hiëroglyfe van de Natuur is van Karma, wanneer
er in ons vergrote bewustzijn de supramentale weg van kennis oprijst. Het
supramentale oog kan honderd ontmoetende en divergerende bewegingen
zien in een oogopslag en in de grootheid van zijn harmoniserende visie van
Waarheid alles omsluiten, wat voor onze denkvermogens een botsing en
tegenstelling is en de aanvaring en onderling besloten strijd van talloze
strijdende waarheden en vermogens. Waarheid is voor het supramentale zicht
onmiddellijk enkel en oneindig en de complexiteiten van zijn spel dienen om
met een overvloedig gemak de rijke betekenis naar buiten te brengen van de
veelzijdige eenheid van het Eeuwige.
De complexiteit van de lijnen van Karma is veel groter, dan we vooralsnog
gezien hebben in de stappen van het denken, die we verplicht waren om te
snijden om te klimmen naar de toppunten, waar zij convergeren. Voor het
gemak van het denkvermogen hebben we gekozen om te spreken, alsof er
vier nogal gescheiden vlakken waren, ieder met zijn gescheiden lijnen van
Karma, --- het fysieke met haar gefixeerde wet en erg gemakkelijk
waarneembare teruggave aan onze energieën, het levensvlak, complex, vol
van rijke belofte en duistere dreiging, twijfelachtige beloningen en gevaarlijke
terugslagen, het mentale vlak met zijn hoge krachtige onverkrijgbare absoluten,
ieder in zijn afgescheidenheid zo moeilijk om te belichamen en allen zo

200

moeilijk te verzoenen en combineren en het supramentale, waar de absoluten
van de Natuur bereikt worden, haar relativiteiten geordend op hun plaats en al
de lagere bewegingen, bevrijd en lumineus geharmoniseerd, omdat zij hun
spirituele reden van bestaan gevonden hebben. Die verdeling is niet vals op
zichzelf, maar zijn waarheid is onderworpen aan twee kapitale voorwaarden,
die hen onmiddellijk een complexiteit geven, die niet klaarblijkelijk zijn in de
eerste formule. Er zijn boven en achter ons menselijk bestaan deze vier
niveaus, maar daar bevat ieder vlak in zichzelf de anderen, ofschoon in ieder
deze andere onderworpen zijn aan de dominante wet van het vlak, --- leven
bijvoorbeeld gehoorzaamt op het mentale niveau de wet van het
denkvermogen en verandert haar bewegingen in een instrumentatie van de
vrije intelligentie. De mens bestaat weer in het lichaam en de fysieke wereld;
hij is meer of minder open voor de uitgestrekte bewegingen van het
levensniveau en de vrije bewegingen van een mentale wereld, die veel
uitgestrekter en vrijer zijn in hun potenties, dan iets, dat we hier leven en
denkvermogen noemen, maar hij leeft niet in dat vrije mentale licht of in die
uitgestrekte vitale kracht. Zijn business is om hier zoveel van dat grotere leven
en grotere denkvermogen naar beneden te brengen en te belichamen als
geprecipiteerd kan worden in de materie en toegerust met een vorm en
georganiseerd in de fysieke formule. In proportie met hoe hij opstijgt, stijgt hij
inderdaad boven het fysieke en het vitale in de hogere mentale lijnen van
Karma, maar hij kan ze niet volledig achter hem laten. De heilige, de
intellectuele man, de wetenschapper, denker of schepper, de zoeker naar
schoonheid, de zoeker naar enig mentaal absolute is dat niet alleen; hij is ook,
zelfs wanneer minder exclusief dan anders, de vitale en fysieke mens;
onderworpen aan het aandringen van het leven en het lichaam, neemt hij deel
aan de vitale en fysieke motieven van Karma en ontvangt de verwarde en
onderling vervlochten teruggaven van deze energieën. Het is niet bedoeld bij
zijn geboorte, dat hij volledig zal leven in het denkvermogen, want hij is hier
om ook om te gaan met leven en Materie en om zo goed als hij kan een
hogere wet te brengen in het leven en de Materie. En omdat hij geen mentaal
wezen is in een mentale wereld, is het niet gemakkelijk en tenslotte kunnen we
verwachten, dat het niet mogelijk is voor hem om de wet van de mentale
absoluten volmaakt op te leggen, --- het mentale goede, schoonheid, liefde,
waarheid en vermogen aan zijn lagere delen. Hij moet rekening houden met
deze andere moeilijke waarheid, dat leven en Materie absoluten hebben van
zichzelf, gewapend met een gelijk recht voor formulering en hardnekkigheid en
hij moet een of ander licht vinden, een of andere waarheid, een of ander
spiritueel en supramentaal vermogen, die deze imperatieven ook niet minder
op kunnen nemen dan de imperatieven van het denkvermogen en alles
harmoniseren in een grote en integrale transformatie. Maar de moeilijkheid is
weer, dat wanneer hij niet open is voor de wereld van vrije intelligentie, hij nog
minder open is voor de diepere en uitgestrektere spirituele en supramentale
niveaus. Er kunnen inderdaad grote neerdalingen zijn van spiritueel licht,
zuiverheid, vermogen, liefde, heerlijkheid in het aarde bewustzijn in haar
menselijke formule; maar de mens, zoals hij nu is, kan alleen een weinig van
deze dingen behouden en hij kan hen geen adequate organisatie geven en
vorm en lichaam in zijn mentale bewegingen of zijn levensactie of zijn fysieke
en materiële bewustzijn en dynamiek. Op het moment, dat hij het absolute van
de geest probeert te bereiken, voelt hij zichzelf verplicht om het lichaam te
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weigeren, het denkvermogen te verstillen en zich terug te trekken uit het leven.
Die urgente noodzaak, die onbekwaamheid van het denkvermogen en leven
en lichaam om de geest te behouden en te antwoorden, is het geheim van
ascetisme, de filosofische rechtvaardiging van de illusionist, de aandrang, die
de heremiet beweegt en de kluizenaar. Wanneer hij aan de andere kant
probeert het denkvermogen en het leven en het lichaam te vergeestelijken,
vindt hij uiteindelijk, dat hij alleen de geest naar beneden gebracht heeft naar
een lagere formulering, die niet al zijn waarheid en zuiverheid en vermogen
kan geven. Hij heeft tot op zekere hoogte het denkvermogen vergeestelijkt,
maar hij heeft het spirituele veel meer gementaliseerd en het spirituele
mentaliseren is hem vervalsen en verduisteren of tenminste zijn waarheid
afzwakken, zijn kracht opsluiten, zijn potenties beperken en veranderen. Hij
heeft misschien in een veel mindere mate zijn leven vergeestelijkt, maar hij
heeft veel meer het spirituele gevitaliseerd en het het spirituele vitaliseren is
hem degraderen. Hij heeft nooit vooralsnog het lichaam vergeestelijkt, op zijn
hoogst heeft hij het fysieke geminimaliseerd door een spirituele weigering en
onthouding of enige mentale en vitale vermogens naar beneden gebracht, die
foutief genomen zijn voor spirituele in zijn fysieke kracht en fysieke frame.
Meer is niet gedaan in het menselijke verleden voor zover wij kunnen
ontdekken, of wanneer iets groters gedaan was, was het een overgankelijke
verwerving van het superbewuste en is weer teruggekeerd in ons
superbewustzijn.
De geheime reden van het falen van de mens om waarlijk voorbij zichzelf
te rijzen is een fundamenteel onvermogen in het denkvermogen, het leven en
het lichaam om de hoogste integrale waarheid en vermogen van de geest te
organiseren. En dit onvermogen bestaat, omdat denkvermogen en leven en
lichaam in hun natuur onderdrukte en onvolmaakte vermogens zijn van het
Oneindige, die getransformeerd moeten worden in iets groters dan henzelf,
voordat zij kunnen ontsnappen uit hun onderdrukking en onvolmaaktheid; juist
in hun natuur zijn zij een systeem van partiële en gescheiden waarden en
kunnen niet adequaat het integrale en het ene uitdrukken of belichamen, een
beweging van vele divergente en wederzijds niet begrijpende en verkeerd
begrijpende lijnen, zij kunnen niet uit zichzelf enige dan een provisionele,
beperkte en onvolmaakte harmonie en orde bereiken. Er is ongetwijfeld een
materieel Oneindig, een vitaal Oneindig, een mentaal Oneindig, waarin we een
perfectie voelen, een heerlijkheid, een essentiële harmonie, een niet uit te
drukken volledigheid, die, wanneer we het ervaren, maakt, dat we de
disharmoniëren en onvolmaaktheden en obscuriteiten veronachtzamen, die
we zien en hen zelfs waarnemen als elementen van de oneindige perfectie.
Met andere worden, de Geest, het Oneindige, ondersteunt deze onderdrukte
waarden en ontlokt aan hen een zekere vreugde van zijn manifestatie, die
volledig en onbeperkbaar genoeg is op zijn eigen manier. Maar er is meer
erachter en erboven, er zijn grotere meer onmiskenbare harmonieuze
waarden, grotere waarlijk perfecte vermogens van de Geest, dan het
denkvermogen, het leven en de materie en deze wachten op hun expressie en
alleen wanneer zij uitgedrukt zijn, kunnen we ontsnappen uit dit systeem van
harmonie door disharmonieën en uit een perfectie in het hele systeem, dat
bestaat door onvolmaaktheid en het detail. En terwijl we openen naar een
grotere kennis, vinden we, dat zelfs voor zodanige harmonieën, stabiliteiten,
perfecties, zoals de energieën van het Denkvermogen, Leven en de Materie
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kunnen realiseren, dat zij werkelijk niet afhangen van hun eigen gedelegeerde
en inferieure vermogen, dat op zijn best een meer of minder onwetend
instrument is, maar van een grotere, diepere organiserende kracht en kennis,
waarvan zij de niet adequate derivaties zijn. Die kracht en kennis is het
zelf-bezittende supramentale vermogen en wil en de perfecte en
onbelemmerde supramentale gnosis van het Oneindige. Dat heeft de precieze
maatregelen van de Materie gefixeerd, reguleert de bewegingsinstincten en
impulsen van het Leven, houdt de myriaden zoektochten van het
Denkvermogen bij elkaar; maar geen van deze dingen zijn dat vermogen en
die gnosis en daarom is niets, dat mentaal, vitaal of fysiek is, definitief of kan
zelfs zijn eigen integrale waarheid en harmonie vinden, noch al deze tezamen
hun verzoening, totdat zij opgenomen zijn en getransformeerd in een
supramentale manifestatie. Want dit supramentale of gnosis is de volledige
organiserende wil en kennis van het spirituele, het is het Waarheidsbewustzijn,
de Waarheidskracht, de organische instrumentatie van de goddelijke Wet, het
alziende oog van de goddelijke Visie, de de vrije selecterende en genererende
harmonie van de eeuwige Ananda.
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BIJLAGE II
(De vraag van een sadhak met Sri Aurobindo’s antwoord)
Q: In Hoofdstuk II, “De Reïncarnerende Ziel’, van “Wedergeboorte en
Karma” wordt verklaard:
“We hebben in feite een onveranderbaar Zelf, een werkelijk Persoon, heer
van deze altijd veranderende persoonlijkheid, die weer altijd veranderende
lichamen aanneemt, maar het werkelijke Zelf kent zichzelf altijd als boven de
mutatie, kijkt ernaar en geniet ervan, maar is er niet in verwikkeld. Waardoor
geniet hij van de veranderingen en voelt hen als van zichzelf, zelfs terwijl hij
weet, dat hij niet door hen aangetast wordt? Het denkvermogen en het
egobesef zijn alleen inferieure instrumenten; er moet een of andere meer
essentiële vorm van zichzelf zijn, die de Werkelijke Mens naar voren brengt,
voor zichzelf neerzet, als het ware, en aan de achterkant van de
veranderingen om hen te ondersteunen en spiegelen zonder werkelijk door
hen veranderd te worden. Deze meer essentiële vorm is het mentale wezen of
de mentale persoon, waarover de Upanishads spreken als de mentale leider
van het leven en het lichaam, manomayaḥ prāṇa-śarīra-netā. Dat onderhoudt
het egobesef als een functie in het denkvermogen en stelt ons in staat om een
ferme conceptie te hebben van continue identiteit in de Tijd als tegengesteld
aan de tijdloze identiteit van het Zelf.”8
In deze passage vind ik, dat “het mentale wezen” naar voren gebracht
wordt van leven naar leven en het de reïncarnerende ziel is. Maar zou het
mentale wezen geen deel zijn van de persoonlijkheid --- het mentale, zenuwen fysieke composiet --- dat in de moderne conceptie datgene is, dat
overgedragen wordt of dat een nieuw lichaam aanneemt in het volgende leven?
En het “Zelf” in deze passage is nogal verschillend van “het mentale wezen” --dat betekent, dat het mentale wezen een nog andere soort “zelf” is. Is “het
mentale wezen” dan dezelfde dan “het psychische wezen”, dat overgedragen
wordt naar het volgende leven?
A: Het mentale wezen, waarover gesproken wordt door de Upanishad, is
geen deel van het mentale, zenuw-, fysieke composiet --- het is de
manomayaḥ prāṇa-śarīra-netā, het mentale wezen, leider van het leven en het
lichaam. Hij zou niet zo omschreven kunnen worden, wanneer hij deel was van
het composiet. Noch kan het composiet of deel ervan de Purusha zijn, --- want
het composiet is samengesteld uit Prakriti. Hij wordt beschreven als
manomaya door de Upanishads, omdat het psychische wezen achter de sluier
is en de mens, die het mentale wezen is in het leven en het lichaam, leeft in
zijn denkvermogen en niet in zijn psychische, dus voor hem is manomya
puruṣa de leider van het leven en het lichaam, --- van het psychische wezen
erachter, dat het geheel ondersteunt, is hij niet bewust of flauw bewust op zijn
beste momenten. Het psychische wezen wordt vertegenwoordigd in de mens
door de Eerste Minister, de manomaya, die zelf een milde constitutionele
koning is; de manomaya, waaraan Prakriti refereert voor de instemming voor
haar acties. Maar toch geeft de verklaring van de Upanishads alleen de
klaarblijkelijke waarheid van de zaak, geldig voor de mens en het menselijke
stadium alleen --- want in het dier zou het eerder de prāṇamaya purusa zijn,
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die de netā is, leider van het denkvermogen en het lichaam. Het is de ene
reden, waarom ik deze publicatie van Wedergeboorte en Karma nog niet heb
toegestaan, omdat die gecorrigeerd moest worden en de diepere waarheid op
zijn plaats gezet. Ik had bedoeld om het later te doen, maar ik had geen tijd om
de overblijvende artikelen af te maken.
24 December 1935
(wordt vervolgd)
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