KARMA
De feilloze wet
Bewerking van een Engels vlugschrift

van Hugh Shearman Ph. D.

Karma
is een woord uit een oeroude oosterse taal, het Sanskrit. Dit
woord betekent: aktie. Maar deze betekenis is in de loop der eeuwen
enigszins gewijzigd en verruimd, doordat Karma gebruikt werd in de
wijsbegeerte om een van de diepe problemen van het leven aan te geven. Het werd gebruikt ter aanduiding van een van de meest fundamentele natuurwetten. De wet van Karma zegt dat alle actie één en
ondeelbaar is, en dat dientengevolge het leven zinvol, samenhangend
en rechtvaardig is.
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ij het zien van de grote rampen der wereld en van de diep-smartelijke ervaringen die zich voordoen in het leven der individuen, hebben
de mensen fel gescholden op de schijnbare onrechtvaardigheid van het
leven. In een kort leven ziet men niet dat de deugd altijd beloond wordt
door groeiende kansen, noch dat slechte daden altijd tot mislukking
leiden.
Door alle eeuwen heen is echter in alle grote wereldgodsdiensten geleerd dat het leven één is en ononderbroken en dat het niet beperkt
blijft tot het korte, persoonlijke fragment dat we in de korte spanne
tijds van één mensenleven zien. In werkelijkheid
verrichtten wij onsterfelijke zielen die telkens met een ander lichaam bekleed geweest
zijn - handelingen en droegen wij eigen verantwoordelijkheden,
lang
voordat we in onze tegenwoordige bestaansvorm geboren werden. Onze
levens zijn episodes uit een lange, ononderbroken reeks; en de draaikolken en stroomversnellingen, de rotsen en struikelblokken, het heldere
vaarwater en de nauwe bergspleten, - zij alle zijn zinvolle elementen
in een enkel groot proces.
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oor vele levens heen beweegt onze' onsterfelijke ziel zich op weg
naar het bewuste meesterschap over de omstandigheden.
"De ziel die opkomt als de levensster,
Ging eertijds onder, op haar reis
Oneindig ver."
Eerst vastgeklonken
aan vormen zonder zelfbewustzijn
in de wilde
natuur, beweegt het inwonend leven zich voort, door de vormen der
elementen, mineralen, planten, dieren, steeds verder zich ontwikkelend
in groeiend bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel.
Dan, ten lange
leste, wordt het leven niet alleen bewust,' maar zelf-bewust. Het wordt
een individueel leven, een menselijk leven. In het ver verschiet ligt de
mogelijkheid, ja de zekerheid, de bewuste volmaaktheid te bereiken van
het bovenmenselijke, zoals dat wordt gedemonstreerd door de Leiders
en Leraren van onze generatie, de grote geesten, Mahatma's, adepten
des levens, wier beeld ons tegemoet treedt uit de heilige geschriften
der mensheid.
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schreef aangaande zijn lange reeks van ervaringen:
Ik legde de vorm van het mineraalrijk af,
en werd een plant.
Ik legde de vorm van het plantenrijk af,
en werd herboren als dier.
Ik legde de vorm van het dierenrijk af,
en werd een mens.
Wat zoude ik- vrezen? Wanneer betekende ooit de dood
een achteruitgang?
En een Hindoe-geschrift zegt: "Als de bewoner van het lichaam in dit
lichaam de ervaring opdoet van kindertijd, jeugd, ouderdom, gaat hij
daarna over in een ander lichaam. De wijze bedroeft zich daarover
niet."
Eerst wanneer zelfbewuste volmaaktheid bereikt is, houdt het aannemen van telkens nieuwe vormen op; dan komt de toestand die in de '
Heilige Schrift van het Christendom beschreven wordt: "Ik zal hem
maken tot een pilaar in de tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer
daaruit gaan."
DE VERANTWOORDELIJKHEID GAAT ONONDERBROKEN VOORT
Wanneer
ons individueel menselijk zelfbewustzijn groeit, krijgen we
van leven tot leven een steeds grotere individuele verantwoordelijkheid
te dragen, zodat onze huidige omstandigheden, gelukkig of ongelukkig,
passen bij ons verleden als een deksel bij een pot.
Een gunstige erfelijkheid en een gelukkige omgeving zijn het resultaat
van het eerlijk en onzelfzuchtig beantwoorden aan het doel van ons
leven. Want verkeerde gedachten scheiden ons van God, zoals staat
in het apokriefe Boek der Wijsheid (1 : 3).
In de beperktere betekenis van het woord wordt Karma dikwijls gebruikt in de zin van: ononderbroken verantwoordelijkheid, oorzaak
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en gevolg van leven tot leven en men hoort de mensen soms praten
over hun huidige voor- of tegenspoed als goed of slecht Karma van hun
daden uit het verleden. De ware herinnering aan vorige levens blijft
voorbehouden aan het innerlijke en onsterfelijke Zelf. Zij openbaart
aan het onsterfelijke Zelf hoe 'n onharmonische daad in één leven
de oorzaak kan zijn van onaangename ervaring in een volgend leven.
Dit herinneringsvermogen zet zijn stempel op ons persoonlijk leven;
het brengt ons begaafdheid, weerklank bij onze omgeving, bewustzijn
en onkreukbaarheid.
Het is niet noodzakelijk dat de mens heldere herinneringen heeft aan
vorige levens, of dat hij in staat zou zijn, oorzaak en gevolg na te
speuren van leven tot leven. Soms wordt er een tip van de sluier opgelicht; bijvoorbeeld toen Jezus verklaarde dat Johannes de Doper een
herbelichaming was van de profeet Elia; en deze spaarzame openbaringen kunnen voor ons heel leerzaam zijn.
Er bestaat ook veel literatuur op grond van beweerde persoonlijke herinneringen aan vorige levens. Maar het herinneringsbeeld waar het
werkelijk op aankomt, is dat wat zich openbaart als ziele-adel en het
vermogen om harmonisch en intelligent zich aan te passen aan de omstandigheden en de relaties van dit aardse leven. Het is ons innerlijk
Zelf dat ervaringen opdoet en daar leringen uit trekt en niet in eerste
instantie de vergankelijke persoonlijkheid die slechts de aardse ver.schijningsvorm is van het ware Zelf. De auteur is belangrijk niet
de rol.
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e wet van Karma ontneemt aan het leven zijn onberekenbaarheid, en
stelt ons in staat, in vrijheid aan ons leven gestalte te geven. Als we
alleen maar als een automaat reageren op de omstandigheden (als we
bijvoorbeeld boos worden, verschrikt, begerig of wreed) zijn we
gebonden en dan lijden we onder de persoonlijke weerslag van de omstandigheden.
Als we echter handelen op grond van bewuste keuze, van intelligentie, liefde, in bewuste tweespraak met ons hart en in harmonie met het
doel van het leven, dan zijn we vrij, en de resultaten van onze
handelingen zijn levensvatbaar.
De meesten onzer zijn van tijd tot tijd gebonden en verstrikt door allerlei oorzaken, die we hebben opgeroepen door de instinctieve reacties
op ons eigen verleden. Doch door een bewuste houding aan te nemen
jegens de mogelijkheden van vandaag, wordt het leven in ons vrij en
scheppend, en het vindt zijn vervulling in een schitterende toekomst.
Of, om de dingen in theologische termen uit te drukken: In de Engelse
Kerk is er in de liturgie sprake van de Godheid "in Wiens dienst volmaakte vrijheid is." In de dienst aan God is volmaakte vrijheid, omdat
onze keuze dan één is met God's wil. "God woont in de harten van alle
wezens" zegt een oosters geschrift en een vonk van de Godheid als voertuig van Zijn wil vormt het hoogste Zelf van ieder van ons. Het heelal
is één actie, - ondeelbaar omdat het uiteindelijk gevormd wordt door
één Acteur.

Voor ons, mensen, is vooruitgang en ontwikkeling weggelegd, wanneer
we ontdekken dat alle leven één groot proces van actie is en dat er
maar één acteur is die in het diepst van onszelf woont en daarvan de
ware kern is. "De onwetende meent dat hij groot is, dat hij het een en
ander gepresteerd heeft, dat hij iets groots verricht heeft; de wijze
weet, dat alleen God groot is, dat alle goede werk alleen verricht wordt
door God."
Zo lang we menen dat Zijn keus buiten ons zelf getroffen wordt, afgescheiden van ons allerinnerlijkste Zelf,' zo lang voelen we onszelf
gebonden door "het lot" en door het proces van oorzaak en gevolg.
Maar wanneer we ons er werkelijk van bewust worden niet alleen
maar "weten" als een verstandelijke theorie - dat de keuze die onze
omstandigheden schept, de keuze is van ons innerlijkst zelf, het Ene
Zelf, zien we alle dingen in een nieuw licht en dan komen we tot steeds
groter vrijheid.
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et individu dat bevangen is in het proces van actie en reactie, in de
overtuiging dat het lot van buitenaf tot hem komt, ervaart telkens weer
de ondeelbaarheid van alle actie. Als hij macht gewint, ontdekt hij dat
ook het tegengestelde van macht zijn deel wordt: machteloosheid en
mislukking. Altijd is hij gedoemd, te betalen voor wat hij van het leven
neemt. Altijd is dat wat hij ervaart een reaktie op de impulsen uit zijn
omgeving. Die ervaring komt niet als straf of beloning, doch als een
simpel voorbeeld van het onveranderlijke feit dat alle leven, alle werking één onderdeel is. Geen deeltje van het Geheel kan op de duur
gebruikt worden in dienstbaarheid aan trots, eerzucht, nieuwsgierigheid, lust van een individuele begeerte, en zich daardoor af te scheiden
van het Geheel.
Maar als zulk een individu zich ontwikkelt, ondervindt het ook dat hij
die geeft, ontvangt, en dat nij die zijn .Jevén" zal willen behouden, het
zal verliezen en dat hij die zich geeft aan het Geheel, in liefde en
scheppende dienst, een eeuwige beloning verwerft. En zo komt hij door
vele levens van groei en ervaring geleidelijk bewust, machtig, intelligent, uit, vrije wil tot het erfdeel van vrijheid en vrede dat hij altijd zij het onwetend - binnen in zichzelf heeft meegedragen.
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