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Woord vooraf
Als een Indiër zich op het een of andere geestelijke pad begeeft,
heeft hij enkele voordelen die wij westerlingen niet hebben. Om
te beginnen kan hij terugvallen op een oeroude geestelijke traditie, die in het Westen verloren is gegaan. Zo weet hij dat een
authentieke goeroe of leermeester, een Satguru, één is met het
Absolute. Als de goeroe spreekt, spreekt het Zijn, zonder restricties, zonder iets aan je te willen verdienen of iets aan je te kunnen
verliezen. Je zou kunnen zeggen: het Absolute, het Zijn op de plek
die we ‘de goeroe’ noemen, spreekt tot het Zijn op de plek die
onze eigen naam draagt.
Van het standpunt van de goeroe heeft hij geen leerlingen – hij is
één met alles en allen, hij is alles en allen. Maar hij staat aan een
aantal personen, die serieus naar vrijheid of waarheid zoeken, toe
om hem als leermeester en leidsman te beschouwen, omdat dit
voor de meesten van ons de enige manier is om onze illusie en
ogenschijnlijke gebondenheid kwijt te raken: de illusie, waarmee
wij ons aanzien voor een handvol begrippen, waarnemingen, herinneringen en voorstellingen in ons eigen hoofd. Maar de Indiase
leerling weet ook dat hij zich nooit als één met de goeroe mag
beschouwen. Als hij ervan houdt om te mediteren, dan kan hij zich
richten op een besef van eenheid met wie of wat dan ook – maar
nooit met de goeroe. Hem dient men zijn plaats in de dualiteit te
laten, want alleen daardoor kan hij de diepste subjectiviteit – en
dus dualiteit – van de leerling ondergraven en uit de weg ruimen.
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In sommige Indiase ‘scholen’ wordt wel gezegd dat de weg naar
vrijheid, naar verlichting, niets anders is dan een gevecht met de
goeroe, waarvan je bij voorbaat weet dat je het verliest.
De traditie zegt ook dat er strikt genomen maar één voorwaarde is
waar je aan moet voldoen om door een authentieke goeroe te
worden aanvaard als leerling; dat je serieus bent. Een oude vriend
van mij, die Maharaj (máharaadzj), zoals Shri Nisargadatta in de
wandeling genoemd werd, in 1980 bezocht, zei bij zijn terugkomst:
‘Als ik in Bombay één ding begrepen heb, dan is het wel dat het
een bloedserieuze zaak is.’
En daar ligt voor ons westerlingen, ‘s werelds intellectuele elite,
een gigantische moeilijkheid. Maharaj zelf zei daar ooit eens over:
‘De meeste moeite heb ik met de intellectuelen. Ze jongleren met
begrippen en zijn zelden serieus’. En zo is dat: wij hebben juist
vaak het jongleren leren aanzien voor het serieus ergens mee
bezig zijn. Maar vrijheid die alleen een begrip is, is geen vrijheid.
Vrijheid, wezenlijke vrijheid, betrekt ons hele wezen in zich, ook
ons hart, dat eindeloos veel dieper gaat dan het begrippenwereldje aan de oppervlakte. Wie in de begrippen blijft steken, is te vergelijken met iemand die zich tevredenstelt met het lezen en herlezen van het menu, zonder echt te gaan eten.
Iedere Satguru is spectaculair, ook al ziet men dat niet altijd onmiddellijk. De een straalt verblindend als de zon en je kunt hem
niet aankijken zolang je nog maar de minste reserve achterhoudt.
De ander is zo eenvoudig, zo nederig, dat zelfs het meest hardgekookte intellectuele ei op een gegeven moment de tranen over
zijn wangen voelt stromen.
Een van de dingen waardoor Maharaj spectaculair was, was zijn
verblindende directheid en zijn trefzekerheid. Of je nu een simpel

