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Woord vooraf 
  India heeft in een subcontinent alles te bieden waarvoor men elders de hele wereld moet afreizen: 
eeuwige  sneeuw,  duizelingwekkende  bergtoppen,  woestijnen,  oerwouden,  savannes  en  reusachtige  vlaktes 
doorsneden met machtige stromen en rivieren, de hevigste en de zachtste kleuren en geuren. Zo bekeken is 
de Indiase cultuur de onuitputtelijke schatkamer waarin alles is opgeborgen wat de hele mensheid te bieden 
heeft. Haar onvergelijkelijke diversiteit heeft ze te danken aan een drie millennia lange en ononderbroken 
traditie, die nooit  iets substantieels verstoten heeft maar  integendeel haar  levensvorm steeds dieper heeft 
doorkneed door onderzoek, reflectie, meditatieve stilte, verfijnde logica, jubelend gebed, betoverende sensu-
aliteit, passie en gelijkmoedige onthechting - in een voortstuwende melodie van muziek en woord. India 
kent ze beide, de serene nachten die neerdalen over de hutten van de dorpen, en het onophoudelijke gonzen 
en grommen van de onmetelijk grote steden. India’s tienduizenden mythen verweven goed en kwaad, hoger 
en lager, goden en mensen en dieren, leven en dood en nieuw leven. Zowel in wijsgerige systemen als in 
het leven van elke dag schuiven schijn en werkelijkheid, droom en tastbaarheid over en door elkaar, in een 
fantasmagorische dans van beelden, tegenbeelden en spiegelbeelden. 



Hartstocht en onthechting kneden en ontbinden de dage-
lijkse realiteit in een voortdurende, onnavolgbare transfi-
guratie. Ambachtslieden koesteren het ritme en de kunde 
van  altijd.  Men  zuivert  en  men  voedt  zich  met  aloude 
gebaren. Grijsaards  glimlachen met kinderlijke  onschuld 
en kinderen kijken met heilige ernst.
Maar in de informatica staat men aan de spits. India heeft 
niet een enkele wijsheid: het is een land van ontelbare wijzen 
die elk een unieke weg gaan – zoals blijft uit het boek dat 
u in handen houdt. Elke wijsheidsweg ontstond uit myria-
den natuurverschijnselen, uit de ontzaglijke diversiteit  van 
stammen, etnieën, volkeren, vrouwen en mannen die samen 
de materiële en spirituele humus van India vormen. India’s 
geest waait in ontelbare vormen op naar het goddelijke. Tot 
het Ene Gezicht van het al en het eeuwige verschijnt: het 
Gezicht van de Mensheid.

Giuliano Boccali
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DE KOSMISCHE ORDE 
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Schuimende bergstroom in de Himalaya, verblijf  van de goden.

Een druppel zeewater kan onmogelijk beweren van één rivier afkomstig te zijn,
evenmin als een andere druppel zeewater van één andere rivier: de zee is een vloeiend,

consistent geheel. Zo zijn ook alle levende wezens één; er bestaat niet één wezen
dat niet zou komen uit noch zou delen in de ziel.

Chandogya Upanishad (rond 500 voor Chr.)
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Hij is het vuur en de zon; hij is de maan en de sterren, hij is de lucht en de zee.
Hij is deze jongen en dit meisje. Hij kent geen begin en geen einde.

Hij is de bron van alle dingen. Iedere levenssoort is onderscheiden en verschillend.
Maar als we de sluier van het verschil optillen zien we de eenheid van alle wezens.

Svetasvatara Upanishad (tussen 400 en 200 voor Chr.)

Moesson in de deelstaat Tamil Nadu.
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Het licht van de zon delen we met de hele mensheid. Het is niet van jou en niet van mij.
Het is de levensbron die allen gelijkelijk haar energie geeft.

Wie met zijn hart geniet van de schoonheid van een zonsondergang
Straalt zijn vreugde uit over de mensheid.

Krishnamurti (1895-1986)

De zoetwaterkanalen van Kerala, nabij de kust van de Arabische Zee.
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De orde van het heelal toont zich als eenheid in diversiteit.
Net zoals we allen mensen zijn, zijn we allen onderscheiden.

Als menselijk wezen ben ik één met jou; als meneer zus of zo verschil ik van jou.
Als man verschil je van de vrouw, maar als menselijke wezens zijn jullie één.

Als levend wezen ben je één met de dieren en met al dat leeft,  
maar als mens ben je verschillend.

Swami Vivekananda (1863-1902)

Indiase dans Eenheid in verscheidenheid in de avondschemering van Kerala.



Indiase dans Eenheid in verscheidenheid in de avondschemering van Kerala.
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