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Theosofie de oude wijsheid-religie.

Citaten en verwijzingen naar de Pāramitā’s
Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Paramita’s) in praktijk brengen is de tweede.
H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.

Drie soorten Pāramitā’s
Voorts, zei Mahāmati: de Gezegende (de Boeddha) heeft gezegd dat door het vervullen van de
zes Pāramitā’s het Boeddha schap wordt gerealiseerd. Wat zijn de zes Pāramitā’s? En hoe
worden ze vervuld?
De Gezegende antwoordde: Mahāmati, er zijn drie soorten Pāramitā’s. Wat zijn de drie? Zij zijn
de wereldlijke, de super-wereldse, en de hoogste super-wereldse.
Van deze, Mahāmati, worden de wereldse Pāramitā’s aldus beoefend: door de hardnekkige
naleving van het idee van een ego-ziel en alles wat er toe behoort tot het vast houden aan het
dualisme. Zij die kiezen voor deze wereld van de vormen, enz., zullen door het praktiseren van
de Pāramitā van barmhartigheid (Dana) toegang tot de verschillende rijken van het
gemanifesteerde verkrijgen.
Op dezelfde manier, Mahāmati, zal de onwetende de Pāramitā’s van moraliteit (Sīla), geduld
(Kshanti), energie (Virya), Dhyāna, en Prajna praktiseren en daardoor psychische vermogens
verkrijgen en geboren worden in de hemel van Brahmā.
Ten aanzien van de super- wereldse Pāramitā’s, deze worden beoefend door de Sravaka;s
(Toehoorders – beginners) en Pratyekaboeddha wiens gedachten bezeten zijn van het Nirvana
als doel, de Pāramitā van barmhartigheid (Dana), etc. worden dus uitgevoerd door hen, die
net als de onwetenden wensen te genieten van Nirvana voor zichzelf.
Nogmaals, Mahāmati, dat de hoogste super-wereldse Pāramitā’s, worden beoefend door de
Bodhisattva-Mahāsattvas, de praktiserende van de hoogste vorm van spirituele discipline, dat
is; vast kunnen stellen dat er niets in de wereld bestaat dan alleen dat wat de geest zelf is op
grond van discriminatie, en het begrijpen dat dualiteit de geest zelf is.
Zij zien dat door het ophouden van het functioneren van discriminatie, het vasthouden van
iets wat niet bestaat dan alleen in de geest, en vrij van alle gedachten van de gehechtheid
aan objecten die van de geest zelf, praktiseren de Bodhisattva’s de Pāramitā van
barmhartigheid (Dāna) in het belang en het geluk van alle wezens.
Ondertussen werkzaam in een objectieve wereld ontstaat er geen discriminatie in hen, ze
werken met een hoog moraal en dit is de Pāramitā van moraliteit (Shīla).
Om geduld te oefenen en geen gedachte van discriminatie krijgen door de volledige kennis
van het vastgrijpen en vast te houden, is de Pāramitā van geduld (Kshanti).
Om jezelf te oefenen met energie uit het eerste deel van de nacht tot aan het einde, in
overeenstemming met de disciplinaire regels door geen gelegenheid geven tot discriminatie, is
de Pāramitā van energie (Vīrya)
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Door geen discriminatie te koesteren en geen filosofische opvatting van nirvanā te volgen, dit
is de Pāramitā van Dhyāna. (spiritueel - intellectuele contemplatie)
Ten aanzien van de Pāramitā van Prajna: wanneer de discriminatie van de Geest zelf ophoudt,
wanneer de dingen grondig worden onderzocht door middel van intelligentie, is er geen terugval
meer in het dualisme, in plaats daarvan vindt er een afkeer in de houding, terwijl het oude
karma niet is vernietigd. Wanneer transcendentale kennis wordt uitgeoefend voor het vervullen
van zelfrealisatie, dit is de Pāramitā van prajna. Deze, Mahāmati, zijn de Pāramitā’s en hun
betekenis.
The Lankāvatāra Sutra” by D.T.Suzuki pp 204-205 ISBN: 81-28-1655-2
Motilal Banarsidass. Delhi 110 007. India.
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