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7Voorwoord

VOORWOORD

Hazrat Inayat Khan, de soef imysticus en leraar, gaf in de zomerscholen 
in Suresnes van 1925 en 1926 een serie lezingen over ‘Philosophy, 
Psychology and Mysticism’. In deze lezingen gaf hij zijn gedachten over 
deze drie belangrijke onderwerpen en zijn leerlingen beschouwen deze 
diepe gedachten als basis voor zijn mystieke leer van het soef isme.

Als we zijn hele rijke oeuvre overzien, dan valt ons op dat hij in 
de volgende boeken de hoofdlijnen van zijn gedachtengoed heeft 
aangegeven: In een oosterse rozentuin; De eenheid van religieuze idealen; 
De ziel, vanwaar, waarheen? en tenslotte dit boek over f ilosof ie, 
psychologie en mystiek. Daarnaast natuurlijk zijn drie boeken met 
aforismen, gebeden en gedichten: de Gayan, Vadan, Nirtan.

De lezingen uit dit boek verschenen pas in boekvorm in 1964 als deel 
IX in de serie van dertien delen uitgegeven door Barrie & Rocklif f, 
Londen. Daarvoor werden de lezingen gebruikt om voor te lezen 
tijdens de Internationale Zomerscholen (eerst in Suresnes, daarna in 
Den Haag). In 1956 verscheen een boek met deze zelfde tekst bij de 
Nederlandse uitgever Heynis in Zaandijk in opdracht van International 
Headquarters of the Suf i Movement.

Hazrat Inayat Khan was bovenal een mysticus en dichter en zijn 
benadering van deze onderwerpen geeft dat duidelijk aan. Hij was geen 
wetenschapper, geen rationale, systematische denker, maar hij had een 
grote inspiratie en was een spreekbuis voor wat hem geopenbaard was. 
Daarbij gebruikte hij heel subtiel de nuances van zijn denken, die zijn 
gedachten buitengewoon goed weergaven. Hazrat Inayat Khan was een 
groot musicus en hoewel hij zijn muziek opgaf om zich totaal aan de 
verspreiding van het soef isme te wijden, zijn muziek en ritme was heel 
duidelijk in zijn lezingen waarneembaar. 
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Hazrat Inayat Khan gaf zijn leringen meestal door het gesproken 
woord. De enige boeken die hij schreef zijn de Gayan en Vadan. De 
Nirtan in na zijn heengaan uitgegeven aan de hand van geschreven 
teksten. Hoewel hij soms ook dicteerde aan één van zijn secretaresses, 
zijn vrijwel alle leringen neergeschreven, mondelinge lezingen. Zijn 
stijl was levendig, en bevatte veel verhalen en ook humoristische 
opmerkingen. In deze tekst is geprobeerd het uitgesproken woord zo 
getrouw mogelijk te volgen. 

Door de uitgave van de Complete Works door de Nekbakht Stichting 
kunnen wij nu lezen hoe de soef ileraar deze lezingen uitsprak. In deze 
uitgave is het redactionele werk dan ook minimaal.

Is dit werk zijn ‘magnum opus’? Zeker is dat deze lezingen de 
bekroning zijn van wat Hazrat Inayat Khan aan zijn leerlingen, en aan 
de wereld wilde geven. 

In 1926 was de laatste Zomerschool, die hij persoonlijk leidde. Op 
13 december 1926 was hij voor het laatst bij zijn leerlingen. Daarna 
vertrok hij naar India, zijn geliefde moederland, waar hij spoedig zou 
heengaan. 



Deel 1 
F ilosof ie
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HOOFDSTUK 1

Illusie en werkelijkheid

Wanneer een spiritueel mens beweert dat alles illusie is, dan zal een 
materialistisch persoon zeggen: “Laat me dan zien waar de werkelijkheid 
is!” Vaak gebruiken mensen het woord illusie zonder voldoende bij deze 
vraag te hebben stilgestaan. Wanneer je tegen iemand die pijn heeft 
zegt: “Het is een illusie”, dan zal degene met pijn zeggen: “Voor mij 
is het echt. Als jij pijn zou lijden, dan zou je niet zeggen dat het een 
illusie is”. Als dit probleem niet wordt opgelost, dan zal een mens ziekte 
een illusie noemen, zo lang zijn geduld nog niet is uitgeput. Maar op 
zeker moment raakt zijn geduld op en noemt hij het niet langer een 
illusie, maar werkelijkheid. Als je begint aan het einde, dan eindig je nu 
eenmaal bij het begin. Om iets wat onze zintuigen als illusie waarnemen 
ook zo te noemen, vraagt begrip voor de aard en het karakter van illusie. 
Dan pas kunnen we onszelf en anderen ervan overtuigen dat het een 
illusie is.

Wat we ook studeren, telkens zullen we weer ontdekken dat de 
dingen zich aanvankelijk op een bepaalde manier voordoen, maar 
bij nauwkeuriger waarneming anders blijken te zijn. Een specif ieke 
chemische stof heeft een bepaalde naam, maar wanneer we zien wat zijn 
oorsprong is, waar deze vandaan komt, dan komen we uiteindelijk iets 
heel anders op het spoor. Wanneer we de oorsprong ervan ontdekken, 
denken we ineens: “Waarom noemen we deze stof eigenlijk zo? Er 
hoort eigenlijk een heel andere naam bij”. Wanneer we mechanica en 
de daarbij behorende namen en vormen bestuderen, dan ontdekken we 
steeds weer dat wat er werkzaam is totaal verschilt van de uiterlijke vorm 
ervan. Het voorgaande illustreert, dat de buitenkant van de dingen het 
geheim van hun oorsprong aan onze ogen onttrekt. Toch herkennen 
we alle dingen aan hun buitenkant. Om het geheim van de dingen te 
kennen, moeten we graven tot aan hun fundamenten. 

Als je moderne biologie studeert, ga je je verbazen over de oorsprong 
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van de mens. Toch zou zelfs bij het ontdekken van de missing link tussen 
mens en aap de menselijke oorsprong nog niet volledig onderzocht 
zijn. Natuur en karakter van het oppervlak der dingen maken het 
bijna onmogelijk om er namen voor te verzinnen en er op te plakken, 
omdat onze kennis van die dingen immers zo beperkt is. Hoe dieper 
we de dingen onderzoeken, hoe minder we zullen denken, dat we de 
dingen zus of zo kunnen noemen. Alles in de wereld is bedekt, en als die 
bedekking eraf gehaald wordt, dan is er weer een nieuwe bedekking. In 
elk ding zit dus weer iets anders verstopt en je raakt niet tot aan de kern, 
tenzij je het geheim kent om er te komen. Daarom gaan de geleerden 
van de wereld die hun hele leven doorbrengen met studie tot zo ver en 
niet verder. Je kunt een zeer geleerde man die al heel veel theorieën heeft 
ontwikkeld vragen: “Wat is de kern van dit alles?” Hij zal zeggen: “Ik 
weet het niet, maar als het kon, zou ik het willen weten”.

Om de aard van illusie te begrijpen moet je twee dingen bedenken. 
Ten eerste: alles wat veranderlijk is, is illusie. Ten tweede: wat instabiel 
is, is een illusie. Wat instabiel en veranderlijk is, is er tegelijkertijd wel 
en niet en is daarom een illusie. Er bestaan twee wetten. De ene wet 
zegt dat een ding verandert en de andere wet zegt dat een ding oplost, 
vernietigd wordt, uiteen valt. Beide zijn weliswaar transformaties, maar 
het verschil zit hem in het feit, dat we het ding slechts in één vorm 
begeren. Als steenkool in diamant veranderd is, dan willen we die 
heel graag hebben, maar als kamfer gesmolten is, hebben we er geen 
belangstelling meer voor. 

Als we de uiterlijke vorm van dingen  die onderhevig zijn aan verander-
ing en vernietiging werkelijkheid noemen, wat is dan illusie? Waarom 
hebben we dat woord eigenlijk nodig? Het woord “illusie” verwijst naar 
iets wat niet betrouwbaar is, niet constant is. De woorden echt en onecht 
gebruiken we binnen de grenzen van ons bevattingsvermogen van de 
dingen. Het metaal goud wordt bijvoorbeeld goud genoemd en de 
imitatie er van wordt imitatie genoemd. Op het eerste gezicht zijn beide 
gelijk. Het is pas bij scherpere observatie, dat we onderscheid tussen 
goud en haar imitatie kunnen maken. De stabiliteit van goud maakt, 
dat we het “echt” goud noemen. Wanneer je zegt dat een vriendschap 
“echt” is, is dat net zo. Wat stabiel is, is werkelijkheid; wat vluchtig is, 
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is onecht. Als we met deze ogen naar de hele schepping kijken, zien we 
illusie alom. Als er al werkelijkheid aangetrof fen kan worden, dan is die 
te vinden bij de diepste fundamenten van de schepping. De illusie is de 
bedekking en de werkelijkheid bevindt zich diep daaronder. Zo is het 
ook met lichaam en ziel: de eerste is de illusie en de tweede de realiteit. 
Bij de bloem en haar geur is de eerste een illusie en de tweede realiteit: 
ze blijft als een geest, ze leeft. 

Hoe langer iets leeft, hoe reëler het toont. Toch is datgene wat we 
realiteit noemen nog fundamenteler. In ons dagelijks leven gebruiken 
we het woord ‘realiteit’, maar het vergt kennis van alles wat er te kennen 
is om echt te besef fen wat realiteit voorstelt. Deze kennis verwerf je 
door het vinden van de realiteit die aan de basis van alle dingen ligt. 
De zoektocht naar realiteit is de ware scholing, de ware kennis en het 
leren dat echt de moeite waard is. Bij het op waarde schatten van deze 
realiteit, bij het bewonderen en liefhebben ervan, ga je steeds verder in 
de richting van het doel dat de werkelijkheid zelf is.

Wanneer we bedenken dat alles wat we in ons leven nastreven – een 
wens, een verlangen, het voorwerp van onze liefde – een illusie is en dat 
we daar dag en nacht mee bezig zijn, dan voelen we ons teleurgesteld. 
Wanneer al het kenbare, zichtbare en voelbare een illusie is, dan vraag 
je je af wat nu eigenlijk realiteit genoemd kan worden. Niet iedereen 
staat hier dagelijks bij stil. De wijze mens ontwikkelt deze gedachte 
echter van nature en ze zet hem aan tot zoeken naar werkelijkheid. 
In vroeger tijden was het de taak van religie om mensen bewust te 
maken van de werkelijkheid. Nu religie jammer genoeg geen rol meer 
speelt, wekt het moderne onderwijs juist interesse in illusoire zaken 
in plaats van de zoektocht naar de werkelijkheid te stimuleren. Toch 
kun je niet weglopen van de realiteit. Ze trekt je gewoon aan. Zelfs bij 
je interesse in wetenschap, literatuur, schone kunsten en psychologie 
ben je onbewust op zoek naar de werkelijkheid. Maar zoeken naar 
werkelijkheid in illusie is als het zoeken naar de maan op aarde. Met 
de ogen van illusie willen de mensen het aanzicht van de werkelijkheid 
zien en met de oren van illusie willen ze haar stem horen. De realiteit 
die zich diep in je bevindt helpt je de werkelijkheid te vinden. 

In deze schepping, die slechts uit illusie bestaat, is een bepaald doel 


