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DE EVOLUTIE VAN DEN ~O~MO~1

Zeven Stanzas van het Boek
van Dzyan.





De S tan z a s van D z y a n zijn in H. P. Bla-
vatsky's G e h e i m e Lee r te vinden; vertaald uit
het Sanskrit in het Engelsch. De volgende passages
zijn uit de Inleiding van dit werk genomen.

"Het B 0 e k van D z y a n of D z a n is volkomen
onbekend bij onze Philologen, of in ieder geval had-
den zij nooit daarvan gehoord onder zijn tegenwoor-
digen naam.

Het voornaamste deel van den inhoud van de Leer
in deze Stanzas gegeven, is echter verspreid door, en
in honderde en duizende Sanskritsche manuscripten,
sommige reeds vertaald - in hunne uitleggingen ver-
minkt, zooals gewoonlijk - andere wachtende op hun
beurt."



Alvorens de lezer overgaat tot de S tan z as, welke
de basis van de G e h e i m e Lee r uitmaken, zou het
raadzaam zijn, het volgende in acht te nemen:

"De Geschiedenis der Kosmische Evolutie, zooals
opgeteekend in de S tan z as, is om zoo te zeggen,
de abstracte, algebrai"sche formule, van deze Evolutie.

Zij geven dus eene abstracte formule, welke (mutatis
mutandis) kan worden toegepast op alle Evolutie; op
die van onze kleine Aarde; op die van de keten der
Planeten, waarvan deze Aarde eene is; op die van het
Zonne-Stelsel, waartoe deze keten behoort, en zoo voorts,
in eene opgaande schaal, tot dat het verstand duizelt
en door de inspanning zich uitput."

De zeven S tan z a s in de G e h e i m e Lee r gege-
ven, vertegenwoordigen de zeven term en van deze
abstracte formule. Zij hebben betrekking op, en beschrij-
ven de zeven groote staten van het evolutieproces,
waarvan gesproken wordt in de S tan z a s als de "Zeven

Scheppingen"; en in den Bijbel als de "Dagen" van
de Schepping.

Het kan nuttig zijn, verdere opheldering der Stanzas
hierbij te voegen. De Geheime Leer is gebaseerd op
drie hoofdstellingen.

"I. Een Alomtegenwoordig, Eeuwig, Onbegrensd en
Onveranderlijk PRINCIPE, waarover iedere bespie-
geling is onmogelijk.

Deze Eeuwige en Oneindige Oorzaak, vagelijk aan-
geduid, als het "Onbewuste", en "Onkenbare", in de
gangbare Europeesche wijsbegeerte, is de Wortellooze
Wortel, van alles wat is, was, of ooit zal zijn.

II. De Eeuwigheid van het Heelal is onbegrensde
Ruimte, welke de periodieke speelbodem wordt van tal-
looze Zonnestelsels, onophoudelijk zich openbarend, en
verdwijnend: de "Openbarende Sterren" en de "Vonken
der Eeuwigheid".



III. De Eenheid van aile zieten met de Universeete
At-Ziet, deze laatste eene verschijningswijze van den
Onbekenden Wortel; en de Noodzakelijke pelgrimstocht
van iedere Ziel - [een vonk van de Vorige] door den
Cyclus der Incarnatie, of N oodzakelijkheid, volgens de
Cyclische en Karmische Wet gedurende hare geheele
Evolutie" .

Zij, die nog meer willen vernemen van de verheven
dichterlijke, en tergelijker tijd log is c h e wijsbegeerte
der Hindoes, verwijzen wij naar de G e he i m e Lee r
van H. P. Blavatsky, in het Engelsch uitgegeven, maar
binnen korten tijd, naar wij durven hopen, ook in het
Nederlandsch te vinden.

De Evolutie van den Kosmos.

ST ANZAS 1.

1. De Eeuwige AI-Moeder 1) gehuld in hare
altijd onzichtbare Gewaden, had gedurende Zeven
Eeuwigheden weer gesluimerd.

2. De Tijd was niet, want hij sliep in den
Oneindigen Schoot van den Duur.

3. De U niverseele Gedachte bestond niet,
want er waren geen Ah-hi 2) om haar te bevatten. 3)

1) Ruimte. 2) Godlijke Wezens.
haar te openbaren.



4. De Zeven Wegen naar de Zaligheid 1) waren
niet. De Groote Oorzaken van Kommer 2) waren
niet, want er was niemand om haar voort te
brengen, noch om door te worden verstrikt.

nishpanna 1) bedolven, om te worden uitgedragen
op den Adem van Dat, hetwelk is, en niet is.
Niets bestond.

7. De Oorzaken des Bestaans waren opge-
heven, het Zichtbare, dat was, en het Onzicht-
bare dat is, rustten in het Eeuwige Niet-Zijn -
het Een-Zijn.

5. Duisternis alleen vervulde het Oneindige
AI, 3) want Vader, Moeder en Zoon waren
wederom Een, en de Zoon was nog niet ont-
waakt, tot het N ieuwe Rad, 4) en zijn Pelgrims-
tocht daarop.

6. De Zeven Verhevene Heeren, en de Zeven
Waarheden hadden opgehouden te zijn; en het
Heelal, Zoon der Noodzakelijkheid, lag in Para-

8. De enkele in zich zelf vervatte essentie
van het bestaan, strekte zich uit, grenzenloos,
oneindig, zonder oorzaak, in droomloozen Slaap;
en het Leven klopte onbewust in de Universeele
Ruimte, door, en in, de Alomtegenwoordigheid,

1) Nirvana. 2) Nidana en Maya. 3) "Duisternis is de
Vader·Moeder, Licht hun Zoon;" zegt een Oostersch spreekwoord.
4) Symbolische uitdrukking voor een Wereld, of HemelIichaam.



welk.e wordt aanschouwd door het Geopende Oog
van Dangma. 1)

Doch waar was Dangma, toen de Alaya, 2) van
het Heelal, in Paramartha was, en het Groote
Rad was Anupadaka? 3)

van Vorm, uit het Vormlooze - de Wortel der
Wereld - de Devamatri en Svabhavat, '1) rustten
in de Zaligheid van het Niet-Zijn.

2 Waar was de Stilte? - Waar
de ooren om haar te ontwaren? Neen, Stilte noch
Geluid was er; niets dan de Onophoudelijk.e
Eeuwige Adem, 2) welk.e zich zelf niet k.ent.

Het Uur had nog niet geslagen; de Straal
vlamde nog niet in de k.iem; de Matripadma 3)
was nog niet gezwollen.

4. Haar hart was nog niet ontsloten, om den
Eenen Straal te ontvangen, daarna te vallen als
Drie in Vier, in den Schoot van Maya.

1. . . . . . .. Waar waren de Bouwers, de
verlichte Zonen van den Manvantarischen Dage-
raad? . . . .. In de Onbek.ende Duisternis, in
hunne Ah-hi Paranishpanna. De voortbrengers

1) Dangma beteekent eene gereinigde zie!, een Adept of Mahatma.
2) Ziel a!s een basis van alles, Anima Mundi. 3) Ouder!oos.

1) Synoniem met Anima Mundi.
3) Moeder Lotus.



5. De Zeven 1) waren nog niet geboren uit
het weefsel des Lichts; Duisternis alleen was
Vader-Moeder, Svabhavat; en Svabhavat was in
Duisternis.

6. Deze twee zijn de Kiem, en de Kiem is
Een. Het Heelal was nog verborgen, in de God-
Hjke Gedachte, en in den Godlijken Boezem.

1. . . . . . .. De laatste Vibratie der Zevende
Eeuwigheid trilt door de Oneindigheid. De Moe-
der zwelt aan van binnen naar buiten, uitzettende,·
gelijk de knop van de Lotus-Bloem.

2. De Vibratie snelt voort, aanrakende 1) met
haar zachte vleugel, het gansche Heelal; en de
Kiem, wonende in Duisternis, de Duisternis welke
ademt 2) over de sluimerende Wateren des Levens.

3. De Duisternis werpt Lichtstralen uit, en het
Licht laat vallen een Eenzame Straal in de Wateren,
in de Moeder-Diepte. De Straal schiet door het
maagdelijk Ei, de Straal doet het Eeuwige Ei
trill en, en laten vallen de Niet-Eeuwige Kiem, 3)
welke zich in het Wereld Ei verdicht.

4. De Drie 4) vallen in de Vier. De schit-
terende Essentie, wordt Zeven van binnen, Zeven
van buiten. Het Schitterende Ei,5) dat in zichzelf

1) Tegelijkertijd. 2) Beweegt. 3) Periodiek. 4) Driehoek.
5) Hiranyagarbha.



Drie 1) is, wordt gestremd, en verspreidt zich in
melk-witte stremsel door de Diepten van de
Ruimte, de Wortel welk.e groeit in de Afgronden
van den Oceaan des Levens.

5. De Wortel blijft, het Licht blijft, het Stremsel
blijft, en nog is Oeaohoo Een. 2)

6. Des Levens Wortel was in iederen DruppeI
van den Oceaan der Onsterfelijkheid, 3) en de
Oceaan was Schitterend Licht, hetgeen Vuur was,
en Warmte en Beweging. De Duisternis verdween,
en was niet meer; zij verdween in haar eigene

1) De drie persoonlijkheden van Brahma, of Vishnu, de drie
Avasthas.

2) Oeaohoo is Vader-Moeder, of Zes in Een, of de Zevenvoudige
Wortel, waaruit al1es voortkomt.

3) Amrita.

Essentie, het Lichaam van Vuur en Water, van
Vader en Moeder.

7. Zie, 0 Lanoo, 1) het stralende Kind van
de Twee, de onvergelijkelijke, schitterende Glorie
- Heldere Ruimte, Zoon der Donkere Ruimte,
die uit de Diepten der Groote Donkere Wateren
te voorschijn treedt. Hij is Oeaohoo de Jongere
de * * * 2)

Hij gIanst als de Zon, Hij is de vlammende
Godlijke Draak der Wijsheid; de Eka 3) is
Chatur en Chatur neemt tot zich Tri, en deze,
Vereeniging brengt voort de Sapta, waarin zijn

1) Lanoo is een leerJing of chela die praktisch Occultisme
bestudeert.

2) Dien gij nu kent als "Kwan-Shai-Yin."
3) Eka is Een; Chatur, vier; Tri, drie; en Sapta, Zeven.



besloten de Zeven, welke de Tridasha 1) de
Heirscharen en de Menigte worden.

Zie hem de Sluier oplichten, en ontrollen van
het Oosten naar het Westen. Hij sluit af het
Boven, en laat het Onder aanschouwd worden,
als het Groote Zinsbedrog. Hij teekent de plaatsen
voor de Schitterende 2) en verandert het Boven 3)
in een Strandlooze Vuur-Zee, en den Eenen
Geopenbaarden 4) in de Groote Wateren.

8. Waar was de Kiem, en waar was nu de
Duisternis? Waar is de Geest van de Vlam

1) "Tridasha" of Dertig, driemaal tien, bedoeIt de Vedische God_
heden of 33 - een heilig getal. Dit is het wortel-getal van den
Hindoeschen Pantheon, welke optelt 33 crores, [tien millioenen] of
drie honderd en dertig millioenen van Goden en Godinnen.

2) Sterren. 3) De boven ruimte. 4) Element.

welke brandt in uw lamp, 0 Lanoo? De Kiem
is Dat, en Dat is Licht, de Witte Schitterende
Zoon van den Duisteren, Verborgenen Vader.

9. Het Licht is koude Vlam, en Vlam is
Vuur, en Vuur brengt voort de Warmte, welke
Water geeft - het \Vater des Levens in de
Groote Moeder.1)

10. Vader-Moeder spinnen een Web, welks
boven-einde aan Geest 2) is bevestigd, het Licht
van de eene Duisternis; en het lager einde aan
zijn schaduwkant, Stors); en dit Weefsel is het
Heelal, gesponnen van de Twee Substantien in
Een, welke is Svabhavat.



11. Het Weefsel zet uit wanneer de Adem
des Vuurs 1) over het is; het trekt zich samen,
wanneer de Adem der Moeder 2) het aanraakt.
Dan scheiden zich af en verspreiden zich de
Zonen 3) om weer te keeren tot den Boezem der
Moeder, op het Einde van den Grooten Dag en
weder een te worden met haar. Wanneer het I,)
verkoelt, wordt het stralend. Zijne Zonen zetten
uit en krimpen samen, ieder door eigen Zelf
en Hart; zij omstrengelen het Oneindige.

12. Dan 'stuurt Svabhavat, Fohat om de Atomen
te verharden. Ieder 5) is een deel van het Weef-

1) De Vader. 2) De Wortel van Stof.
3) De Elementen met hunne onderscheiden Krachten of Intel-

ligentien.
4) Weefsel. 5) Van de Atomen.

sel. 1) Weerkaatsende den In-zich-zelf-bestaanden
Heer,2) gelijk een spiegel, wordt ieder op zijne
beurt eene Wereld.

1. . . . . . . . Luistert, Gij, Zonen der Aarde,
naar uwe Onderrichters - de Zonen des Vuurs.
Verneemt dat er noch eerste noch laatste bestaat,
want alles is Een Getal, van Geen-Getal uitgegaan.

2. Verneemt wat wij, die van de Primordiale
Zeven afstammen, die zijn geboren uit de primor-
diale Vlam, van onze Vaders hebben geleerd.



3. Uit de Glans des Lichts, uit den Straal
van de Eeuwige Duisternis, sprongen in de Ruimte
de weder ontwaakte Krachten; 1) De Een van het
Ei, de Zes, en de Vijf. _Dan de Drie, de Een,
de Vier, de Een, de Vijf - de tweemaal Zeven,
en de Som des Geheels.

En deze zijn de Essentien, de Vlammen, de
Elementen, de Bouwers, de Getallen, de Arfipa, 2)
de Rfipa 3) en de Kracht of de Godlijke Mensch, de
Som des Geheels. En uit den Hemelschen Mensch
ontstonden Vormen, Vonken en Heilige Dieren,
en de Boden van de Heilige Vaders I.) binnen
de Heilige Vier. 5)

1) Dyhan Chohans. 2) Zonder Vorm. 3) Met lichamen.
4) Pitris. 5) De Vier, voorgesteld in de Occulte GetaIIen, door
de Tetraktys, !let Heilige of Volkomen Vierkant, een Heilig GetaI
bij de Mystici van ieder volk en ras.

4. Dit was het Leger van de Stem, de God-
Hjke Moeder van de Zeven. De Vonken van de
Zeven zijn onderdanig aan, en dienaren van den
Eersten, den Tweeden, den Derden, den Vierden,
den Vijfden, den Zesden en den Zevenden van
de Zeven. Deze 1) worden genoemd Sferen,
Driehoeken, Kubussen, Lijnen, en Vormers;
want aldus staat de Eeuwige - Nidana - de
Oi-Ha-Hoo.

5. De Oi-Ha-Hoo, welke Duisternis is, het
Onbegrensde, of het Geen-Getal, Adl-Nidana,
Svabhavat, de 0 2)

I. Het Adi-Sanat, het Getal, hetwelk is Een.



II. De Stem van het Woord, Svabhavat, de Getallen
want zij zijn Een en Negen.1)

III. Het vormlooze Vierkant. 2)

En deze Drie in den 03) besloten, zijn de
heilige Vier; en de Tien zijn het ArQpa 4) Heelal

Dan komen de Zonen, de Zeven Strijders, de
Een, de Achtste uitgelaten, en zijn Adem welke
is de Licht-Maker. 5)

6. Dan de Tweede Zeven, welke zijn de
Lipika, voortgebracht door de Drie. 6) De uitge-
worpen Zoon is Een. De "Zone-Zonnen" zijn
zonder tal.

1) Welke tien uitmaken of het volkomene getal op den Schepper
toegepast. 2) Arupa. 3) Grenzenlooze Cirkel. 4) Subjectief-
vormloos. 5) Bhaskara. 6) Woord, Stem en Geest.

STANZAS V.

1. De Primordiale Zeven, de Eerste Zeven
Ademtochten van den Draak der Wijsheid, brengen
voort op hunne beurt, door hunnen heiligen rond-
omwentelenden Adem, den Vurigen Dwarrelwind.

2. Van hem maken zij den Bode van hun Will).
De Dzyu wordt Fohat: de snelle Zoon van de
Godlijke Zonen, wier Zonen de Lipika 2) zijn,
volbrengt de opdrachten van zijn cirkelenden
tocht. Fohat is het Strijd-ros en de gedachte is
de Rijder. 3)

1) Fohat of de vurige Dwarrelwind.
2) Het verschil tusschen de Bouwers, de Planetarische Geesten

en de Lipika moet men niet uit het oog verliezen.
3) Dat is, hij is onder den invloed van hunne leidende gedachte.~



4. Fohat teekent spirale Hjnen om de Zesde
met de Zevende - de Kroon- te vereenigen.
Een leger van de Zonen des Lichts staat op
iederen hoek; de Lipika in het Centrale Rad. Zij 1)

zeggen: "Dit is goed." De Eerste Godlijke Wereld
is gereed; de Eerste, de Tweede. 2) Dan spiegelt
zich de Godlijke Arfipa 3) in Chhaya Loka 4) het
eerste Gewaad van Anupadaka.

5. Fohat doet vijf schreden, en bouwt een ge-
vleugeld Rad, op iederen hoek van het Vierkant
voor de Vier Heiligen.... en hunne Legers.5)

6. De Lipika omschrijven den Driehoek,

Ais een bliksemstraal schiet hij door de Vurig~
Wolken. 1) Hij doet Drie, en Vijf, en Zeven
Schreden door de Zeven Boven-Sferen en de
Zeven Beneden. 2) Hij verheft zijne Stem, en roept
de tallooze Vonken 3) en bindt hen samen.

3. Hij is hun aanvoerende Geest en Leider.
Wanneer hij te werken aanvangt, scheidt Hij
de Vonken van het Lagere Rijk 4) welke vreugde-
vol drijven en trillen in hunne stralende wonin-
gen 5), en daarvan vormt Hij de Kiemen der
Raderen. Hij plaatst hen in de Zes Richtingen
der Ruimte, en Een in het Midden - het Cen-
trale Rad. 1) De Lipika. 2) Dat is, de Eerste is nu de Tweede.

3) Het vormlooze Heelal der Gedachte.
4) De Schaduw Wereld van oorspronkelijken vorm, of de Intellec-

tueele. 5) Heerscharen.
1) Kosmische nevelen. 2) De Wereld van de toekomst. 3) Atomen.

4) De Minerale Atomen. 5) Nevelige Wolken.



de Eerste 1) de Kubus, de Tweede, en den Vijf-
hoek (a) binnen het Ei.2

) Het is de Ring, ge-
noemd "N iet Verder" voor hen die op en neer
gaan; die gedurende de Kalpa voorwaarts gaan
naar den Grooten Dag: "Zij met Ons."

. . . . .. Aldus waren gevormd de ArOpa, en de
ROpa 3); van Een Licht, Zeven Lichten, van ieder
van de Zeven, Zeven maal Zeven Lichten. De
Raderen bewaken den Ring.

STANZAS VI.
1. Door de kracht der Moeder van Barm-

hartigheid en Kennis, Kwan Yin - het Drievoud

1) De Verticale Lijn of het 1.
a) Een teeken voorstelIende een vijfpuntige ster. 2) CirkeI.
3) De vormlooze Wereld en de Wereld van Wormen.

van Kwan-Shai- Yin, wonende in Kwan-Yin-
Tien, heeft Fohat, de Adem van hunne Afstam-
melingen, de Zoon der Zonen, geroepen uit den
lageren Afgrond 1) den Sehijnvorm van Sien-
Tehan 2) en de Zeven Elementen.

2. De Snelle en De Stralende Een brengt
voort de Zeven Laya 3) Centra welke niemand
zal verwinnen tot aan den Grooten Dag: "Zij
met Ons," en Hij zet het Heelal op deze Eeuwige
Gronden, Sien-Tchan omringende door de Ele-
mentarisehe Kiemen.

3. Van de Zeven 4) - eerst Een geopenbaard,
Zes verborgen; Twee geopenbaard, Vijf verbor-

1) Chaos. 2) Ons Heelal. 3) Van het Sanskrit Laya, het
Punt van Stof waar differentiatie ophoudt. 4) Elementen.



gen; Drie geopenbaard, Vier verborgen; Vier
voortgebracht, Drie verborgen ; Vier en Een Tsan 1)
geopenbaard, Twee en een Helft verborgen. Zes
om geopenbaard te worden, Een ter zijde gelegd.
Eindelijk, Zeven kleine Raderen omwentelende,
het eene brengt het andere voort.

4. Hij bouwt hen naar het beeld van oudere
Raderen,2) hen plaatsende op de Onvergankelijke
Middelpunten. .

Hoe bouwt hen Fohat? - Hij verzamelt de
Vuurstof. Hij maakt Ballen van Vuur, loopt door
hen, en om hen, en geeft hun leven, dan zet hij
hen in Beweging; sommige in eene richting, sommige
in eene andere. Zij zijn koud, hij maakt hen warm.

- 33 -

Zij zijn droog, hij maak.t hen vochtig; zij schitterefl,
hij waait en verkoelt hen.

Aldus werkt Fohat van de eene schemering tot
de andere, gedurende Zeven Eeuwigheden. 1)

5. Op de Vierde 2) worden de Zonen gelast
hunne eigene beelden te scheppen. Een Derde
weigert, Twee 3) gehoorzamen.

De vloek wordt uitgesproken; zij zullen in de
Vierde geboren worden I,) "lijden en lijden ver-
oorzaken." "Dit is de Eerste Krijg."

6. De oudere Raderen draaiden nederwaarts

1) Een tijdperk van 311,040,000,000,000jaren volgens Brahminische
berekeningen.

2) Rondte of omwenteling van het Leven en het Bestaan, om de
zeven klein ere Raderen.

3) Derden. 4) Ras.



en opwaarts.... De kuit del' Moeder vervulde
het geheel. 1) Krijgen werden gestreden, tusschen
de Scheppers en de Vernielers, en Oorlogen ge-
voerd om de Ruimte; het Zaad bestendig vel'-
schijnend en verdwijnend. 2).

7. Maak uwe berekeningen, 0 Lanoo, indien
gij wilt leeren den juisten ouderdom van uw
klein Rad. 3) Zijn vierde spaak is onze Moeder '*)
Bereik de Vierde Vrucht van het Vierde Pad del'
Kennis, dat naal' Nirvana leidt, en gij zult ver-
staan, want gij zult zien.

1) Het geheele Kosmos. 2) Dit is zuiver astronomisch.
3) Keten. 4) De Aarde.

ST ANZAS VII.
. . . .. Zie het begin van voelend vormloos

Leven. Eerst het Godlijke, 1) den Een van den
Moedel'-Geest, 2) dan de Geestelijk.e 3), de
Drie van den Een, de Vier van den Een, en de
Vijf, waarvan de Drie de Vijf en de Zeven.

Deze zijn de Drievoudige en de Viervoudige
nedel'waarts; de uit Verstand geborene Zonen
van den Eersten Heel',4) de schitterende Zeven 5)
zij zijn het, die zijn gij, ik en hij, 0 Lanoo; zij
die over U en uwe Moeder Bhumi waken. 6)

1) Voertuig. 2) Atman. 3) Atma-Buddhi, Geest-Ziel (dit doelt
op de Cosmische principen.

4) Avalokiteshvara. 5) De Bouwers. 6) De Aarde.
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2. De eene Straal vermenigvuldigt de kleinere
stralen. Het Leven gaat voor Vorm, en het Leven
overleeft den laatsten Atoom. 1) Door de tallooze
Stralen, de Levenstraal, de Een, gelijk een draad
door vele kralen. b)

37 -

Drie- Tongige- Vlam 1) door hunne Vlam, de
Zeven uitgeschoten. De Stralen en Vonken van
eene Maan, weerspiegeld in de Stroomende
Golven van al de Rivieren der Aarde. 2)

5. De vonk hangt van de vlam, door de fijnste
Draad van Fohat. Zij reist door de Zeven
Werelden van Maya. Zij houdt op in het Eerste 3)
en is een Metaal, en een Steen; zij gaat in het
Tweede,4) en zie - eene Plant; de Plant wen-
telt door Zeven Vormen en wordt een Heilig
Dier.5)

Van de samengestelde hoedanigheden van deze
wordt Manu 6) de Denker, gevormd. Wie vormt

3. Wanneer de Een Twee wordt, verschijnt
de Drievoudige. 2) De Drie 3) zijn Een, en hij is
onze Draad, 0 Lanoo, het hart van de Mensch-
Plant, Saptaparna genaamd.

4. Het is de Wortel, welke nooit sterft, de
Drie- Tongige- VIam van de Vier Pitten .....
De Pitten zijn de Vonken, gevoed door de

1) Van vorm, de Sthula-Sharira, uiterlijk lichaam.
b) Paarlen. 2) Hun hoogen DrietaJ. 3) Aari elkaar geschakeld.

1) Hunne Hoogere Drievoud. 2) Bhfimi of Prithivi.
3) Rijk. 4) Rijk. 5) De eerste schaduw van den physieken Mensch.
6) De Mensch,
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hem? De Zeven Levens, en het Eene Leven.
Wie voItooit hem? De Vijfvoudige Lha. En wie
vervolmaakt het laatste lichaam? Fish, Sin, en
Soma. 1)

6. Van den Eerst-Geborenen 2) wordt de
Draad tusschen den ZWijgenden Bewaker en zijn
Schaduw, sterker en stralender met iedere Ver-
andering 3). Het morgen-zonlicht is in middag-
glorie veranderd .....

7. "Dit is uw tegenwoordig Rad" - zeide
de Vlam tot de Vonk. "Gij zijt mijzelf, mijn
Beeld, en mijn Schadllw. In U heb ik mij ge-
ldeed, en gij zijt mijn Vahana 4) tot den Dag: "Zij

1) De Maan, 2) De primitieve of eerste Mensch.
3) Rei'ncarnatie, 4) Voertuig.
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met Ons," wanneer gij wederom zult worden
mijzelf, en anderen, gijzelf en Ik." Dan de Bouwers
hunne eerste Gewaden aangedaan hebbende, dalen
neer op de Stralende Aarde, en heerschen over
de Menschen - die zijzelven zijn.



Pag. 8, 2e r. v. b. staat: zou, lees z a I.
" 10, 5e r. v. o. " tergelijker, lees t e gel ij k e r.
" 12, 4e r. v. b. " door te worden verstrikt, lees door

haar te worden verstrikt.
" 17, 5e r. v. o. " laten vallen, lees Ia a t vall e n.






