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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.

De gouden sleutels zeven maal omdraaien.
Over de sleutels tot de geheimen van de Dierenriem, die bijna voor de wereld verloren zouden
zijn, merkte de schrijfster ongeveer tien jaar geleden in ‘Isis Ontsluierd’ op dat ‘de genoemde
sleutel zeven keer moet worden omgedraaid vóór het hele stelsel is onthuld. Wij zullen hem
maar eenmaal omdraaien en zo de oningewijde één vluchtige blik in het mysterie toestaan.
Gelukkig is hij die het geheel begrijpt!’
Hetzelfde kan men zeggen van het hele esoterische stelsel.
De Geheime Leer 1:22
*******

Dit is dus dan ook van toepassing op de Pāramitā’s .
Om bijvoorbeeld de perfectie van Dāna - barmhartigheid te bereiken moeten tegelijk daarbij ook
Sīla - harmonie, Kshānti - mild geduld, Virāga - gelijkmoedigheid ten opzichte van genot en leed,
Vīrya - onverzettelijke moed, Dhyāna-onafgebroken contemplatie en in het bijzonder Prajńā inzicht en wijsheid worden toegepast
Dit geld voor elk van de gouden sleutels.

*******

ANANDA: De alwetende Heer Boeddha, belichaming van universele verlichting, geeft nooit een
voorkeur aan de perfectie van vrijgevigheid, de perfectie van goedheid, de perfectie van geduld,
de perfectie van verbintenis of de perfectie van meditatie. Alleen de ongeëvenaarde perfectie van
wijsheid, transcendente inzicht in de nu en transparante werking van alle mogelijke
verschijnselen, blijft de Heer Boeddha voortdurend in extase, lovend, intensief en stralend
doorgeven en onderwijzen.
De HEER BUDDHA: U heeft dat nauwkeurig waargenomen, geliefde Ananda. De perfectie van
wijsheid alleen genereert en onderhoudt de andere vijf transcendente perfecties het pad van de
Bodhisattva, de transformerende onbaatzuchtige energie van het conventionele, egocentrische
uni-vers.
Overweeg, Ananda, een bepaalde daad om te geven dat niet is vrijgegeven en verlicht door het
beginsel van Prajnaparamita — de zuivere leegte, het nu en de transparante werking van altijd
aanwezige ZELF bestaande. Deze daad is dan niet radicaal getransformeerd om te worden
toegepast voor het ontwaken van alle bewuste wezens. Kan een dergelijke conventioneel
genereus daad ooit als Dana-pāramitā worden beschouwd, de perfectie van vrijgevigheid, waarin
geen onafhankelijke gever of ontvanger, geen geschenk of een substantiële proces van geven
bestaat of gekristalliseerd?
Dhanus 4243

De essentie van alles is onbegrensde liefde, harmonie, wijsheid en onbeperkt bewustzijn:
dat is de kern van ieder individueel wezen. "de Bron van het Occultisme" blz. 96-97.
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Theosofie de oude wijsheid-religie.
ANANDA: op geen enkele wijze, edele Heer.
Mother of the Buddhas. P 84.
********
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De essentie van alles is onbegrensde liefde, harmonie, wijsheid en onbeperkt bewustzijn:
dat is de kern van ieder individueel wezen. "de Bron van het Occultisme" blz. 96-97.
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