Boek en Periodiek

De Śiva-Sūtra, boekbespreking
De komende tijd zullen in de rubriek Boek en Periodiek regelmatig
besprekingen geplaatst worden van boeken van de UTVN. Omdat
boeken vaak via het internet worden besteld, is het rustig inkijken en
doorbladeren van een nieuw boek immers niet zo vanzelfsprekend als
voorheen. Daarom deze extra service aan onze lezers.
Van woensdag 14 tot en met zondag 18 oktober 2015 vindt in het
Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden de Engelstalige stilteretraite met Trân-Thi-Kim-Diêu over De Śiva-Sūtra plaats
(zie folder in deze Theosofia). De redactie vroeg Femmie Liezenga
om haar mening te geven over dit boek:
The Ultimate Reality and Realization: dit is de titel van het boek door
I.K. Taimni dat in 2013 bij de UTVN in het Nederlands verscheen als
De Śiva-Sūtra, De hoogste werkelijkheid en hoe deze te realiseren,
vertaald door Ronald Engelse (zie de advertentie op pagina 113).
Graag wil ik mijn bevindingen bij de bestudering van dit boek delen.
Toegegeven, het is niet een gemakkelijk onderwerp; je zult mentaal
je best moeten doen om de inhoud van dit boek tot je te nemen en
zult met intelligentie te werk dienen te gaan. Daarbij raad ik aan
om niet te proberen dit boek louter met je intellect te begrijpen,
maar om de hogere vermogens in je aan te spreken. Met name
deel I is wat moeilijk en abstract; deel III is heel wat begrijpelijker.

Onderstaand enkele opmerkingen die als leidraad en hulp kunnen dienen bij
onze studie:
•

•

122

Onze vorige Internationaal Presidente, dr. Radha Burnier, schreef in haar
voorwoord over de achtergrond van dit boek onder andere het volgende:
‘Het geheim van Zelfrealisatie’ en ‘De Śiva-Sūtra’ (beide verkrijgbaar bij
de UTVN) vormen samen de twee belangrijkste werken van het Kasjmir
Saivisme. De filosofie van het Saivisme gaat uit van een allesdoordringende absolute Werkelijkheid, die zowel transcendent als inherent overal
aanwezig is, dynamisch maar toch eeuwig zichzelf. Het Universum is niets
anders dan deze werkelijkheid. Er bestaat in feite geen wezen, noch materie, buiten dat oneindige bestaan en die oneindige zaligheid. Ieder van
ons is die grenzeloze vreugde en dat grenzeloze bewustzijn, die grenzeloze kracht en wijsheid, zelfs wanneer we het vanwege onze beperkingen
nu niet ervaren. Maar we kunnen de boeien verbreken en opnieuw gaan
inzien wie we zijn en wat alles is - de Hoogste Werkelijkheid.
Taimni zegt in zijn inleiding onder andere dat de realisatie van een Allerhoogste Werkelijkheid, verborgen in het hart van ieder mens, het uiteindelijke doel is van iedere geestelijke inspanning en van zelfdiscipline.
Het zijn zaken van innerlijke ervaring en die ervaringen kunnen we alleen
opdoen door het moeilijke pad van bewustzijnsontplooiing, dat stap voor
stap verschillende aspecten van de Ene Werkelijkheid en uiteindelijk de
Allerhoogste Werkelijkheid zelf ontsluiert.
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Het is raadzaam, vooral bij het bestuderen van deel I, om de eerste
Grondstelling uit de Proloog van De Geheime Leer van H.P. Blavatsky in
gedachten te houden, dat er één absolute ondeelbare Werkelijkheid is
waarin we leven, bewegen en ons bestaan hebben.
Deel II van De Śiva-Sūtra handelt over de Kracht van het Geluid, en doet
sterk denken aan het Johannes Evangelie: In den Beginne was het Woord
en het Woord was bij God en het Woord was God… Hierbij is Geluid niet
het hoorbare geluid, maar de Kracht die in het Goddelijk Denkvermogen
ligt besloten. In De Stem van de Stilte lezen we over Nada, het mystieke
Geluid...
Op pagina 83 lezen we dat we het verlangen moeten hebben het geheim
der geheimen te vinden dat eeuwig verborgen ligt in ons eigen hart (dit
doet sterk denken aan vers 17 uit Licht op het Pad, deel II). Op pagina 94
lezen we dat de drang binnen in de leerling wordt versterkt om de waarheid, die in het eigen hart verborgen ligt, te zoeken en te vinden.
Op pagina 95 staat dat de hele wereld, die geschapen is door ons denkvermogen, slechts een verschijnsel is en dus gebaseerd op illusie. Op pagina
96 wordt hier echter aan toegevoegd dat het ontbreken van het juiste
gewaarzijn van de werkelijkheid de oorzaak is van die illusie, niet de
manifestatie zelf – die een uitdrukking is van de Ene Werkelijkheid.
Pagina 99 zegt ons dat we moeten leren in de wereld te leven maar niet
van de wereld te zijn; dat wil zeggen leren boven gehechtheden uit te stijgen en niet te worden beïnvloed door de illusies van de wereld.
Verder wordt in deel II gezegd dat door de herhaling van een mantra, door
de trillingen die dat op onzichtbaar gebied teweeg brengt, een wezenlijke
verandering ontstaat. Dit moet mijns inziens wel zo zijn, omdat alles één
is, er is inter-relatie, niets staat los van elkaar, er is geen afgescheidenheid. Het hele universum wordt beïnvloed door wat wij denken…
Er is slechts Eén Werkelijkheid, geen dualiteit…
De eerste Sutra in deel III is bijna gelijk aan de eerste Sutra in deel I. Het
is verstandig om dan ook meteen even te kijken naar de eerste Sutra in
deel II. Er volgt dan een mooie aanhaling uit de Katha Upanishad 1-2-20:
Het Paramatma dat in het hart van het individuele Atma verblijft, is
ijler dan het ijlste en groter dan het grootse. Alleen degenen die volledig
vrij zijn van alle soorten begeerte en zorgen kunnen het aan zijn glorie
her-kennen. Door middel van de teksten uit de Upanishaden kunnen we
een beter inzicht krijgen in: DAT ben jij; jij bent DAT (Tat Tvam Asi).
We zijn wezenlijk van dezelfde aard als het Allerhoogste...

Deel III heeft mij persoonlijk het meest getroffen. Daarin wordt onder andere
over het Wezen van een Mahatma gesproken. Dit deel is minder abstract en
daardoor toegankelijker. Er wordt gezegd dat de Meesters ons willen doen
inzien dat we goddelijk zijn. De mens, ieder mens, is goddelijk kan voor ons
zeer inspirerend en toepasbaar zijn. Deze zin kan een echte mantra worden.
Het innerlijk herhalen van deze mantra kan onze benadering van de ander
veranderen, immers: hij/zij is in wezen goddelijk…
Femmie Liezenga
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