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Boeddha’s Wijsheid is groot als de onmetelijke
oceaan en zijn geest is vervuld van het grote Mededogen.
De Boeddha heeft vorm noch gestalte, en toch
manifesteert hij zich in heerlijkheid en staat hij ons bij met
zijn Mededogend Hart.
Dit boek is van grote waarde, want het bevat de
essentie van hetgeen de Boeddha onderricht heeft en bevat
is in meer dan vijfduizend boekdelen, bewaard en tot ons
overgeleverd
doorheen
nu
al
meer
dan
tweeduizendvijfhonderd jaar, over alle politieke grenzen
en rassenonderscheid heen.
De woorden van de Boeddha die in dit boek
opgenomen zijn, slaan niet terug op een historisch verleden,
maar hebben betrekking op de huidige staat van het
menselijke leven en van de menselijke geest, hier en nu.

DHAMMAPADA
Vormen van haat worden nooit gestopt door andere
vormen van haat in deze wereld. Alleen door liefde
worden ze gestopt. Dit is een eeuwenoude Wet.
(5)
Een dwaas die denkt dat hij een dwaas is, is om die
reden een wijs man. De dwaas die denkt dat hij een wijs
man is, wordt daadwerkelijk een dwaas genoemd.
(63)
Ookal dood hij duizend maal duizend mannen op het
slagveld, toch is degene die daadwerkelijk zichzelf
overwint de meest edele winnaar.
(103)
Ookal leeft hij, die niet de Verheven Waarheid ziet,
honderd Jaren, toch is degene die in een leven van één
dag de Verheven Waarheid ziet daadwerkelijk beter. (115)
Moeilijk is het geboren worden als mens; moeilijk is
het leven van de stervelingen. Moeilijk is het horen van
de Verheven Waarheid; moeilijk is het verschijnen van
een Boeddha.
(182)
Doe geen kwaad, cultiveer het goede, maak de geest
rein, - Dit is het advies van de Boeddha’s.
(183)
Er is geen bescherming voor zonen, noch voor vader
of zelfs bloedverwanten; voor degene die door de dood is
overkomen, is er geen bescherming van bloedverwanten.
(288)
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DE BOEDDHA

HOOFDSTUK ÉÉN

SHAKYAMUNI BUDDHA
I
HET LEVEN VAN DE BOEDDHA
1. De leden van de clan van de Shakya’s leefden
langsheen de Rohinirivier die stroomt langs de zuidelijke
heuvelflanken van de Himalaya. Hun koning,
Shuddhodana Gautama, had zijn hoofdstad gevestiged te
Kapilavastu. Daar had hij een proot kasteel laten bouwen
en regeerde er met wijsheid, zodat hij de gunst en de liefde
van zijn volk voor zich gewonnen had.
De koningin heette Maya. Ze was de dochter van de
oom van dev koning, die zelf eveneens regeerde over een
andere tak van dezelfde Shakya-clan.
Twintig jaar lang had het koninklijk paar geen
kinderen. Maar op een nacht droomde Maya een heel
vreemde droom: een witte olifant drong langs haar
rechterzij in haar lichaam binnen. En zie, de koningin werd
zwanger. Zowel de koning als zijn volk keken met vreugde
uit naar de geboorte van een koninklijk kind.
Traditiegetrouw keerde koningin Maya terug naar de
woonst van haar ouders om daar de geboorte af te wachten.
Onderweg rustte ze even van de vermoeienissen van de reis
uit in de tuinen van Lumbini.
In die lusttuin was ze helemaal omringd door
wonderlijke Ashokabloesem. Bekoord door die weelde,
strekte ze haar rechterarm uit om een bloesemtak te
plukken. Bij het uitvoeren van die beweging werd meteen
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de Prins geboren. Alle aanwezigen gaven daarbij uiting aan
hun grote vreugde en zongen de roem van de koningin en
haar kind. Zelfs hemel en aarde deelden in die vreugde. Het
was de achtste dag van de maand april.
De blijdschap van de koning was onbeschrijflijk. Hij
gaf het kind de naam Siddharta, wat, wensen vervuld’
betekent.
2. De vreugde in het koninklijke paleis was evenwel van
korte duur, want enkele dagen later stierf de lieve koningin
plotseling. Haar jongere zuster Mahaprajapati zorgde
echter voor het jonge prinsje en bracht het met liefde op.
Een kluizenaar die niet ver daarvandaan in de bergen
woonde, bemerkte een bijzondere lichtglans rondom het
koninklijk kasteel en begreep dat dit een uitzonderlijk
gunstig teken was. Daarom trok hij naar het kasteel en
vroeg er het kind te mogen zien. Toen het hem getoond
werd, sprak hij volgende voorspelling uit: ,,Als deze prins
in het paleis blift, dan zal hij een groot koning worden die
over de gehele wereld zal heersen. Maar als hij het paleis
en het leven aan het hof verlaat om een religieus leven te
leiden, dan zal hij een Boeddha worden, Verlosser van de
wereld.”
Aanvankelijk was de koning wel verheugd met die
voorspelling, maar gaandeweg werd hij meer en meer
verontrust door de mogelijkheid dat zijn enige zoon vroeg
of laat het paleis zou verlaten om een rondzwervend asceet
te worden.
Toen de prins zeven jaar oud was, begon men hem
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onderricht te geven in letteren en krijgskunde, maar de
gedachten van de prins dwaalden vaak naar andere zaken
af. Op een mooie lentedag was hij met zijn vader buiten het
kasteel aan het wandelen. Samen keken ze naar een boer
die aan het ploegen was. De prins bemerkte daarbij een
vogel die laag over de ground vloog en een kleine worm,
die door de ploeg naar boven gewerkt was, oppikte. Toen
zette hij zich neer in de schaduw van een boomn en zuchtte:
,,Ach, moeten alle levende wezens elkaar zo
vermoorden? “
Hij die zo jong zijn moeder verloren had, werd diep
getroffen door de kleine tragedie die hij meegemaakt had.
Deze geestelijke wonde werd met de dag dieper en
dieper. Zoals een eerst klein litteken op een jonge boom,
werd het lijden van het menselijke leven steeds dieper en
dieper in zijn gemoed gegrift.
Het is daarom begrijpeijk dat de koning met de dag
meer bekommerd werd als hij aan de voorspelling van de
kluizenaar dacht. Hij probeerde zoveel mogelijk de prins te
verstrooien en zijn gedachten in andere banen te leiden.
Toen de prins negentien was, besloot de koning hem te
laten huwen met prinses Yashodara, dochter van
Suprabuddha, heerser van de Devadaha Burcht en broeder
van koningin Maya.
3. Tien jaar lang, in de verschillende paviljoenen voor
Lente, Herfst en Regenseizoen, werd de prins gedompeld
in een leven van weelde en genot, van dans en muziek.
Maar dat kon niet beletten dat telkens zijn gedachten
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terugkeerden naar het problem van het lijden bij elke
poging de ware zin van het menselijke bestaan te begrijpen.
,,Al die schitterende weelde van het paleis, dit
gezonde lichaam, deze vreugdevolle jeugd, wat betekenen
ze voor mij? “ En daarbij dacht hij: ,,Op een dag zullen we
ziek worden, oud worden. Er is geen ontsnappen aan de
dood. De trots van de jeugd, de trots van de gezondheid, de
trots van het bestaan: iemand die nadenkt, moet ze opzij
zetten.
,,Iemand die vecht voor zijn bestaan zal natuurlijk
naar hulp uitkijken. Er zijn twee manieren om iets dat
zoveel waarde heeft te zoeken: een juiste manier en een
verkeerde manier. Op de verkeerde manier zoeken betekent
dat de mens, ofschoon Hij erkent dat ziekte, ouderdom en
dood onafwendbaar zijn, toch zijn hulp zoekt in dezelfde
soort van ijdele, vergankelijke dingen.
,,Op de juiste manier zoeken, betekent dat hij de ware
aard van ziekte, ouderdom en dood erkent, en daar om hulp
zoekt waar alle menselijke lijden overbrugd is. In dit paleis
vol geneugten ziet het ernaar uit dat ik op de verkeerde
manier aan het zoeken ben.”
4. En zo bleef die innerlijke strijd het gemoed van de
prins vertroebelen, totdat hij 29 jaal geworden was, en toen
zijn enige zoon Rahula geboren was. Deze geboorte moet
in hem een hoogtepunt van ontroering veroorzaakt hebben,
want het is toen dat hij besloot zijn paleis te verlaten en de
oplossing voor zijn geestelijke onrust te zoeken in het
zwervend bestaan van een bedelmonnik. Hij voerde op een
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nacht dan ook dit plan uit. Samen met zijn persoonlijke
dienaar Chandaka en zijn sneeuwwit lievelingspaard
Kanthaka, vertrok hij uit het paleis.
Hiermee was echter nog geen eind gekomen aan zijn
onrust. Talrijke duivels bekoorden hem, zeggende: ,,Zou
het niet beter zijn naar het kasteel terug te keren en er een
andere oplossing te zoeken? Geheel de wereld wordt dan
mijn bezitting.” Maar hij slaagde erin die duivelse
stemmen het zwijgen op te leggen met het besef dat niets
werelds hem ooit nog voldoening zou kunnen schenken.
Daarom schoor hij zijn hoofd kaal, nam een bedelnap in
zijin hand en trok bedelend naar het zuiden toe.
Eerst bezocht de prins de kluizenaar Bhagava en keek
naar diens ascetische praktijken. Dan ging hij
achtereenvolgens naar Arada Kalama en naar Udraka
Ramaputra om er hun meditatiemethodes om het nirvana te
bereiken, te bestuderen. Maar na die praktijken een tijd
beoefend te hebben, kreeg hij de overtuiging dat ze hem
niet naar de Verlichting zouden leiden. Tenslotte trok hij
naar het land Magadha en beoefende ascetische praktijken
in het Uruvilva-woud, bij de oevers van de Nairanjana
rivier waar die nabij de burcht Gaya vloeit.
5. De praktijken die hij toepaste waren ongelooflijk
hard. Hij spoorde zichzelf aan met de gedachte dat ,,geen
enkele asceet in het verleden, in het heden en ook niet in de
toekomst, ooit met zulke ernst het ascetisme beoefend heeft,
beoefent of ooit zal beoefenen, als ik het nu doe.”
En toch slaagde hij er niet in het gewenste resultaat te
-6-
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bekomen, hoe streng zijn praktijken ook waren. Na zes jaar
op die manier in het woud doorgebracht te hebben, gaf hij
het beoefenen van ascetische praktijken op. Hij nam een
bad in de rivier en aanvaardde een schaal met melk uit de
handen van Sujata, een meisje dat in een naburig dorp
woonde. De vijf metgezellen die met de prins die zes jaar
ascetisme in het woud meegemaakt hadden, keken met
verbazing op toen hij melk aanvaardde uit de handen van
een vrouw. Hierdoor daalde hij in hun achting en lieten ze
hem aan zijn lot over.
Zo bleef de prins nu alleen, Hij voelde zich nog wel
erg zwak, maar besloot op risico van zijn leven nog een
laatste meditatie aan te vatten, zeggende: ,,Mijn bloed mag
opdrogen, mijn vlees mag zich ontbinden, mijn beenderen
mogen uiteenvallen, maar nooit zal ik deze plaats verlaten
vooraleer ik de weg naar Verlichting gevonden heb.”
Waarlijk, het werd een harde, onvergelijkbare strijd!
Zijn gemoed was vol wanhoop, vervuld van talloze
verwarde en verwarrende gedachten; donkere schaduwen
hingen over zijn geest. Hij werd bestormd door duivelse
verleidingen. Maar stap voor stap, voorzichtig en geduldig,
onderzocht en verwierp hij ze alle. Zo hard was die strijd
dat zijn bloed er dunner van werd, zijn spieren brokkelig,
zijn beenderen krakerig.
Maar toen de morgenster in het oosten opkwam, was
de strijd gewonnen. De geest van de prins was rein en
helder als de dageraad. Eindelijk had hij de weg van de
Verlichting gevonden. Die achtste december, toen hij
vijfendertig jaar oud was, was de prins een Boeddha, een
Verlichte, geworden.
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6. Van die tijd af werd de prins bekend onder
verschillende namen. De enen noemden hem Buddha, de
Volkomen Verlichte, of Tathagata; sommigen spraken van
Shakyamuni, de Wijze van de Shakya-clan; anderen
noemden hem de Wereld-Geëerde.
Eerst trok hij naar Mrigadava, in Varanasi, waar de
vijf bedelmonniken die hem tijdens de zes jaren van zijn
ascetische oefeningen vergezeld hadden, nu verbleven.
Eerst wilden ze hem ontwijken, maar na met hem
gesproken te hebben, geloofden zij in hem en werdeii zijn
eerste volgelingen. Dan ging hij naar de burcht Rajagriha
en overtuigde er koning Bimbisara die altijd zijn vriend
geweest was. Vandaar begon hij het hele land door te
trekken en de mensen leren zijn levenswijze te aanvaarden,
terwijl hij uitsluitend op aalmoezen leefde.
De mensen kwamen naar hem toe als dorstigen naar
water, als hongerigen naar voedsel. Twee grote wijzen,
Sariputra en Maudgalyayana, met hun tweeduizend
discipelen, werden zijn leerlingen.
Aanvankelijk bleef de vader van de Boeddha, koning
Shuddhodana, weigerig uit verdriet dat de prins zich
teruggetrokken had, maar dra werd ook hij een getrouw
volgeling. Mahaprajapati, de pleegmoeder van de Boeddha,
en prinses Yashodara, zijn vrouw, en alle leden van de
Shakya-clan geloofden in hem en werden zijn volgelingen.
En menigten andere mensen volgden hem trouw en vroom.
7.

Vijfenveertig jaar lang trok de Boeddha door het
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ganse land. Hij predikte er zijn leer en overtuigde de
mensen zijn levenswijze te volgen. Toen hij tachtig was,
werd hij ziek te Vaisali, weg van Rajagriha naar Shravasti;
toen voorspelde hij dat hij binnen de drie maanden zou
sterven. Toch vervolgde hij zijn weg tot Pava, waar hij
ernstig ziek werd na het nuttigen van een maaltijd die hem
aangeboden was door de smid Chunda. Ondanks hevige
pijnen en toenemende zwakte, zette hij zijn tocht voort tot
in het woud bij Kusinagara.
Daar legde hij zich neer tussen twee sala-bomen.
Toch bleef hij zijn volgelingen onderrichten tot zijn laatste
ogenblik gekomen was. Met een volkomen gestild gemoed
trad de grootste leraar van de wereld en de lieflijkste der
mensen in het Nirvana.
8. Onder toezicht van Ananda, Boeddha’s uitverkoren
discipel, werd zijn lichaam verbrand te Kusinagara door de
goede zorgen van zijn talrijke vrienden.
Zeven heersers uit de omgeving, waaronder koning
Ajatasatru, eisten dat de asse onder hen verdeeld zou
worden. Aanvankelijk weigerde de heerser van Kusinagara
en een oorlog dreigde uit te breken. Dank zij de
tussenkomst van een wijs man, Drona geheten, werd de
crisis vermeden. De asse werd dan verdeeld en begraven
onder acht verschillende monumenten in verschillende
streken. Ook de asse van de brandstapel en de aarden kruik
die het lichaam van de Boeddha had bevat warden
geschonken aan nog twee andere vortsen om geëerd en. als
relikwieën bewaard te worden.
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II
HET LAATSTE ONDERRICHT VAN DE
BOEDDHA
1. Onder de sala-bomen te Kusinagara gaf de Boeddha
aan zijn discipelen een laatste onderricht, hun daarbij
zeggend:
,,Maak van uzelf een licht. Heb vertrouwen in uzelf
en wees niet afhankelijk van andermans opvatting. Maak
van mijn onderricht uw licht. Vertrouw erop; wees niet
afhankelijk van een andere lering.
Beschouw uw lichaam; denk aan zijn onreinheden,
daarbij overwegend hoe zowel pijn als genot oorzaak zijn
van lijden. Hoe dan nog belang hechten aan licharmelijke
verlangens? Beschouw uw ,zelf’: denk aan zijn
vergankelijkheid, daarbij overwegend hoe het toch
mogelijk is in begoocheling te vallen, trots en egoïsme aan
te kweken, wetend dat het toch allemaal onvermijdelijk op
Iijden uitloopt. Beschouw alle bestanddelen: vindt gij
ergens een blijvend ,zelf’? Zijn ze niet alle enkel
samenstellingen en combinaties die vroeg of laat
uiteenvallen en verspreid worden? Laat u echter niet
overstelpen door die universaliteit van het lijden, maar volg
mijn onderricht, ook na mijn dood. Zo zult ge uit het lijden
bevrijd worden. Doe dit. Zo zult ge lllijn ware discipelen
zijn.”
2.

Geliefde discipelen, het onderricht dat ik u gegeven
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heb, vergeet het nooit, verwaarloos het nooit! Bewaar het
als een waardevolle schat; mediteer erover en breng het in
toepassing. Volgt gij dit onderricht, dan zult ge steeds
gelukkig zijn.
De bedoeling van dit onderricht is meester te worden
over uw eigen geest. Hou nw gemoed vrij van gehechtheid
en begeerte, dan zal ook uw lichaam fit blijven, uw denken
helder en uw woord oprecht. Vergeet nooit de
vergankelijkheid van het leven: zo zult ge weerstand
kunnen bieden tegen begerigheid en wrok en zult ge bij uw
machte zijn alle kwalen te vermijden.
Vindt ge dat uw geest verstrikt geraakt is in
verlangens en verlokt door verleidingen, dan dient ge die
verlangens en verleidingen uit te bannen. Wees de meester
over uw eigen gemoed.
Het is de geest van de mens die van hem of een
Boeddha, of een wild beest maakt. Misleid voor
begoocheling wordt de mens een duivel; door de
Verlichting wordt hij een Boeddha. Wees daarom steeds
heer over uw geest en wijk niet van het juiste pad af.”
3. In de geest van mijn onderricht, moet ge mekaar
eerbiedigen en u van alle twist onthouden; ge moet elkaar
niet afstoten zoals water en olie, maar inelkaar vloeien
zoals water en melk.
Ge moet samen studeren, samen leren, samen
beoefenen. Verspil geest en tijd niet aan nijd en tweedracht.
Geniet van de bloesem van de Verlichting zodra het
jaargetijde ertoe geschikt is; pluk samen de vruchten van
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het juiste pad.
Het onderricht dat ik u gegeven heb, dat heb ikzelf
verworven door zelf het pad te volgen. Daarom moet ge
deze leer naleven en u bij elke gelegenheid aan zijn geest
onderwerpen.
Laat ge dat na, dan betekent dat dat ge mij nooit
waarlijk ontmoet hebt. Dat zou betekenen dat ge vèr van
mij afstaat, zelfs al zijt ge nu dicht bij mij. Maar als ge mijn
leer aanvaardt en toepast, dan zijt ge waarlijk dicht bij mij,
ook al zoudt ge veraf zijn.
4. Discipelen, mijn einde nadert; ons scheiden is
gekomen, maar ge moogt niet weeklagen. Het leven is één
al verandering: niemand ontkomt aan de ontbinding van het
lichaam. Deze veranderlijkheid bewijs ik u nogmaals door
mijn dood: mijn lichaam valt uiteen als een versleten kar.
Weeklagen is nutteloos. Niets is blijvend: leert uit dit
feit hoe’s mensen leven enkel leegte is. Koestert niet het
waardeloze verlangen dat het veranderlijke opens
onveranderlijk zou worden!
Die demon van wereldse begeertes is er steeds op uit
het gemoed te benevelen. Als er in uw kamer een adder zit
en ge wilt rustig slapen, dan moet ge die eerst buitenjagen.
Ge moet de boeien van de wereldse begeertes
verbreken, ze wegdrijven als een adder. Zo moet ge uw
geest veilig stellen.
5.

Discipelen, nu is mijn laatste ogenblik aangebroken,
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maar vergeet niet dat de dood niets anders is dan het
verdwijnen van een lichaam. Dit lichaam ontstond uit
vader en moeder; het groeide door voedsel. Daardoor zijn
ziekte en dood onvermijdelijk.
Maar de Ware Boeddha is geen menselijk lichaam:
hij is Verlichting. Het menselijke lichaam moet verdwijnen,
maar de Wijsheid van de Verlichting zal altijd blijven
bestaan in de waarheid van de Dharma en in de beoefening
van de Dharma. Wie slechts mijn lichaam ziet, ziet mij niet
in waarheid. Slechts hij die mijn onderricht aanvaardt en
volgt, ziet mij waarlijk.
Na mijn dood zal de Dharma uw leermeester zijn.
Volgt de Dharma en ge zult mijn zonen zijn.
In de vijfenveertig laatste jaren van mijn leven is er
niets dat ik u verborgen gehouden heb. Er is geen geheime
leer, geen verborgen betekenis. Alles heb ik u openlijk en
duidelijk uiteengezet. En nu, dierbaren, is het einde
gekomen. Binnen één ogenblik treed ik in het Nirvana. Dit
was mijn laatste onderricht.”
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DE EEUWIGE BOEDDHA
IN HEERLIJKHEID
I
ZIJN MEDEDOGEN EN ZIJN GELOFTEN
1. De Boeddha-essentie is het grote mededogen en de
oneindige liefde. Het grote mededogen is de drang tot het
verlossen van alle wezens. De oneindige liefde is de drang
ziek te zijn met de ziekte van de mensen, te lijden met hun
lijden.
,,Uw smart is mijn smart en uw vreugde is mijn
vreugde” heeft de Boeddha gezegd, en zoals een moeder
van haar kind houdt, zo verlaat deze gemoedsinstelling
hem zelfs voor geen enkel ogenblik, vermits het de essentie
van een Boeddha is mededogend te zijn.
Die geest van mededogen van de Boeddha wordt
opgewekt in functie van de nood der mensen; het
vertrouwen van de mensen is het beantwoorden van deze
Boeddha-geest en leidt ze naar de Verlichting. Zo
verwezenlijkt een moeder haar moederschap in de liefde
tot haar kind; het kind omhuld in deze moederliefde, voelt
zich veilig en beschut.
Toch verstaan de mensen deze Boeddha-essentie niet
en blijven ze almaardoor lijden onder hun illusies en
begeerten die uit hun onwetendheid ontstaan. Ze blijven
lijden onder de druk van hun eigen daden, opgestapeld door
hun wereldse driften. Ze blijven doorheen het gebergte van
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hun illusies ronddolen met de zware last van hun
onheilzame daden.
2. Denk niet dat het mededogen van de Boeddha tot dit
éne bestaan beperkt is; het is de manifestatie van het
tijdloze mededogen van de eeuwige Boeddha, dat
werkzaam is sedert onvoorstelbare tijden, sedert de prille
mensheid in de strikken van de onwetendheid verward
geraakt is.
De eeuwige Boeddha manifesteert zich aan de
mensen onder de meest verschillende lieflijke vormen; hij
gebruikt hiervoor de meest gepaste middelen om het heil
bij te brengen.
Geboren als prins in de clan van de Shakya’s, verliet
Shakyamuni al het comfort van zijn woonst om het leven
van de asceten te leiden. Door het beoefenen van stille
meditatie, verwezenlijkte hij de Verlichting. Hij predikte
de Leer aan zijn medemensen; tenslotte bewees hij de Leer
door zijn aardse dood.
De werking van het Boeddhaschap duurt even lang
als de eindeloze dwaling van de mens; net zoals de diepte
van de onwetendheid bodemloos is, evenzo grenzeloos is
het mededogen van de Boeddha.
Toen de Boeddha besloten had met het wereldse
leven te breken, ledge hij vier grote geloften af:
― alle wezens te bevrijden,
― afstand te doen van alle wereldse begeertes,
― alle leringen te doorgronden, en
― de volkomen Verlichting te bereiken.
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Deze geloften zijn de manifestaties van de liefde en het
mededogen die fundamenteel zijn voor de ware natuur van
het Boeddhaschap.
3. Om te beginnen, oefende de Boeddha zich in het
vriendelijk zijn voor elke vorm van levend wezen, in het
vermijden van de dwaling een levend wezen te doden,
wensend dat elk levend wezen een lang leven beschoren
was.
De Boeddha oefende zich in het vermijden van de
dwaling te stelen, wensend dat elk wezen zou krijgen wat
het verlangt.
De Boeddha oefende zich in het vermijden van
overspel, en met de ervaring van deze deugd wenste hij
voor alle wezens een reine geest zodat ze nooit meer
zouden lijden onder onvoldane verlangens.
In het streven naar zijn ideaal, oefende de Boeddha
zich in het vermijden van begoochelende taal, en met de
ervaring van deze deugd wenste hij dat alle wezens de
geestesrust zouden vinden die voortspruit uit het spreken
van de waarheid.
Hij oefende zich in het vermijden van leugentaal en
achterbaksheid, waardoor hij wenste dat alle wezens de
vreugde van de eendracht mochten genieten.
Hij oefende zich in het vermijden van elke vorm van
valsheid, waardoor hij wenste dat alle wezens een vredig
gemoed mochten verkrijgen zodat ze allen met elkaar in
vrede konden leven.
- 16 -

De Eeuwige Boeddha in Heerlijkheid

Hij vermeed ijdel gepraat en dan wenste hij dat allen
de zegen van wederzijdse en harmonische verstandhoudig
mochten ervaren.
De Boeddha, in het streven naar zijn ideaal, oefende
zich in het vermijden van hebzucht, en met de ervaring van
deze deugd wenste hij voor alle mensen geestesrust die
voortspruit uit een gemoed dat vrij van begeertes is.
Hij oefende zich in het vermijden van boosheid,
wensend dat alle mensen van elkaar zouden houden.
Hij oefende zich in het vermijden van onwetendheid,
wensend dat alle mensen de wetmatigheid van Oorzaak en
Gevolg zouden inzien.
Aldus omvat Boeddha’s mededogen alle wezens.
Zijn nooit-aflatende zorg is voor hun geluk. Hij bemint de
wezens zoals ouders hun kinderen beminnen; hij verlangt
voor ze de hoogste zaligheid, namelijk dat zij alien deze
grote oceaan van leven en dood zouden kunnen oversteken.
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II
BOEDDHA’S HEILSLEER
1. Het is erg moeilijk voor de woorden van de Boeddha,
gesproken vanuit zijn Verlichting, te dringen tot de mensen
die worstelen in deze wereld van dwalingen en
begoocheling. Daarom treedt de Boeddha zelf in deze
wereld op en gebruikt hij gepaste heilsmethodes.
„Il zal u een parabel vertellen,” zei de Boeddha. ,,Er
was eens een rijk man wiens huis opeens in lichterlaaie
stond. Hijzelf was afwezig geweest, maar terugkerend van
zijn reis, vond hij zijn kinderen zo in hun spel opgaand dat
ze de brand niet bemerkten en binnen in het brandende huis
bleven. De vader kon zo hard roepen als hij wilde ,,Loopt
weg, komt uit het huis, haast jullie!” “ ,de kinderen
geboeid door hun spel, hoorden hem niet.
Toen riep de wanhopige vader opnieuw: ,,Kinderen,
ik heb voor jullie prachtig speelgoed meegebracht. Komt
naar buiten om het te bekijken! ” En ditmaal luisterden de
kinderen en liepen uit het brandende huis weg.”
Deze wereld is een brandend huis, maar de mensen
die niet gewaarworden dat het huis in lichterlaaie staat,
lopen de kans dodelijk verbrand te worden. Het is daarom
dat de Boeddha, in zijn mededogen, middelen uitdacht om
ze toch te redden.
2. De Boeddha sprak: ,,Laat mij u nog een andere
parabel vertellen. Eens was er de enige zoon van een
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schatrijk man die het vaderlijk huis verliet en na allerlei
avonturen in diepste armoede verviel.
De vader verliet daarop zijn huis om zijn zoon op te
zoeken, maar verloor elk spoor van hem. Hij spande zich
tot het uiterste van zijn mogelijkheden in, maar al zijn
zoeken was vergeefs.
Na verloop van tijd was de zoon, in zijn ellendig
rondzwerven, terug gekomen nabij de plaats waar zijn
vader’s huis stond.
De vader herkende zijn zoon onmiddellijk bij het
eerste gezicht en stuurde dienaars uit om de zoon naar huis
te brengen. Deze vreesde evenwel enige kwade bedoeling
en weigerde met ze mee te gaan.
Daarop zond de vader enkele dienaars terug naar zijn
zoon, met de opdracht hem wat geld te beloven als hij
dienaar in het huis wou worden. Nu aanvaardde de zoon,
die nog steeds zijn vader niet herkend had, het aanbod en
ging hij met de dienaars mee. In het huis van de rijke man
werd hij dan een dienaar.
De vader bevorderde hem geleidelij aan en weldra
was de zoon de beheerder geworden van alle bezittingen en
schatten, maar nog steeds had hij zijn vader niet herkend.
De vader was echter opgetogen over de bekwaamheid
en de eerlijkheid van zijn zoon. Toen hij zijn dood voelde
naderen, riep hij al zijn verwanten en vrienden bij elkaar en
zei hun: ,Vrienden, deze hier is mijn enige zoon, zoon die
ik jarenlang opgezocht heb. Voortaan zullen al mijn
bezittingen en schatten hem toebehoren.’
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,,Verrast en ontroerd door de openbarir van zijn vader,
zei de zoon: ,Niet enkel heb ik nu mijn vader
teruggevonden, maar meteen zijn ook al die bezittingen en
schatten mijn eigendom’.”
In deze parabel stelt de rijke man de Boeddha voor,
de zwervende zoon de dwalende mensheid. Het
mededogen van de Boeddha omvat alle wezens met de
liefde van een vader voor zijn enige zoon. In deze liefde
ontwikkelt hij de meest geschikte methodes om de mensen
te leiden, te onderrichten en te verrijken met de schat van
de Verlichting.
3. Juist zoals de regen gelijkmatig over alle planten valt,
zo strekt het mededogen van de Boeddha zich gelijkelijk
over alle wezens uit; maar juist zoals die verschillende
planten ook verschillende voordelen uit dezelfde regen
putten, zo worden ook mensen van verschillende aard en
omstandigheden door de verschillende methodes gezegend.
4.
Ouders houden van al hun kinderen, maar hun liefde
zal zich met een bijzondere tederheid uiten voor een ziek
of zwak kind.
Zo ook breidt het mededogen van de Boeddha zich
op gelijke wijze over alle mensen uit, maar toch uit ze zich
met een bijzondere voorliefde voor diegenen die uit
oorzaak van hun onwetendheid een zwaardere last van
dwalingen en leed te torsen hebben.
De zon komt in het oosten op en verdrijft de
duisternis die over de wereld ligt,zonder vooroordeel of
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voorkeur voor een bepaalde streek. Evenzo omhult
Boeddha’s mededogen alle mensen door ze aan te
moedigen op het. juiste pad en ze tegen het kwade te
manen; op deze wijze verdrijft hij het duister van de
onwetendheid en leidt hij de wezens tot de Verlichting.
De Boeddha is tezelfdertijd vader in zijn mededogen
en moeder in zijn liefde. In hun onwetendheid en hun
verknocht zijn aan wereldse begeertes, handelen de
mensen meestal met overdreven ijver. Maar ook de
Boeddha’s is ijverig uit mededogen voor de wezens.
Zonder Boeddha’s mededogen zijn de mensen hulpeloos;
daarom moeten zij zijn heilsmiddelen aanvaarden als ware
kinderen van de Boeddha.
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III
DE EEUWIGE BOEDDHA
1. De mensen denken dat de Boeddha als een prins
geboren werd en als bedelmonnk het pad ter Verlichting
ontdekte; maar in feite is er een heel lange voorbereiding
aan voorafgegaan, vermits de Boeddha altijd in deze
wereld zonder begin noch einde bestaan heft.
Als Eeuwige Boeddha kent hij de ware aard van de
mensen en gebruikt hij voor ze de meest geschikte
middelen.
Er ligt geen valsheid in de Eeuwige Leer die de
Boeddha verkondigde, want hij kent immers alle dingen in
de wereld in hun ware aard en hij verkondigt ze aan alle
mensen.
Het is erg moeilijk om de wereld te kennen zoals hij
werkelijk is, want, hoewel hij echt schijnt, is de wereld het
niet; en hoewel hij vals schijnt, is hij het niet. Onwetenden
kunnen de ware aard van de wereld niet kennen.
Enkel de Boeddha kent naar waarheid en volledig de
wereld zoals hij is. Hij zegt dan ook nooit dat de wereld
reëel is of vals is, of goed of slecht; hij wijst enkel de
wereld zoals hij waarlijk is.
Wat de Boeddha in waarheid onderricht, dat is het
volgende: alle mensen moeten de wortels der
volmaaktheden telen, elk naar eigen aanleg, naar eigen
optreden, naar eigen geloof. Dit onderricht gaat verder dan
elke bevestiging of ontkenning van deze wereld.
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2. De Boeddha onderricht niet enkel in woorden, maar
ook zijn leven zelf is een lering. En ofschoon zijn leven
eindeloos is, gebruikt hij de verschijnselen van geboorte en
dood om onderricht te verstrekken aan mensen die aan dit
leven gehecht zijn door banden van begeertes.
,,Terwijl een befaamd arts van huis weg was, namen
zijn kinderen per vergissing een zeker gift in. Terug
thuisgekomen, stelde de arts de kwaal vast en bereidde hij
een tegengift. Enkele van de kinderen waren niet te erg
verdwaasd en namen het geneesmiddel in, zodat ze vlug
genazen, maar enkele kinderen waren zwaar aangetast en
weigerden het tegengift in te nemen.
,,Aangezet door zijn vaderliefde, besloot de arts een
extreme methode te gebruiken om ze toch maar te genezen.
Hij zei tegen zijn kinderen het volgende: ,Ik moet een erg
lange reis ondernemen, maar ik ben oud en kan elke dag
sterven. Zolang ik bij jullie ben, kan voor jullie zorgen;
maar moest ik onderweg komen te sterven, dan zal jullie
kwaal al maar verergeren. Wanneer jullie nu horen dat ik
dood ben, dan smeek ik jullie toch maar het tegengift te
nemen, zodat je kan genezen.’ Daarop vertrok hij. Na een
tijdje stuurde hij een boodschapper naar zijn kinderen om
hun te zeggen dat hij dood was.
,,Bij het horen van deze boodschap waren zijn
kinderen verbijsterd, niet enkel door de dood van hun vader,
maar uit de plotse angst dat ze nooit meer beroep konden
doen op zijn bescherming en zijn wetenschap. Uit smart,
vrees en hulpeloosheid namen zij het geneesmiddel in en
genazen van de vergiftiging.”
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Nu zou men natuurlijk de leugen van de vader kunnen
veroordelen. Maar de Boeddha is enigszins zoals deze
vaderlijke arts: hij gebruikt de fictie van leven en dood om
de wezens die gedompeld zijn in de banden van begeertes
uit hun boeien te bevrijden.
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VORM EN DEUGDEN VAN DE
BOEDDHA
I
DE DRIE ASPECTEN VAN HET
BOEDDHA-LICHAAM
1. Poog niet de Boeddha te kennen door zijn vorm of
zijn kenmerken; want noch vorm noch kenmerken zijn de
ware Boeddha. De ware Boeddha is niets dan de
Verlichting zelf. De ware manier de Boeddha te leren
kennen is het verwezenlijken van de Verlichting.
Wanneer iemand enkele van de uitstekende
kenmerken van de Boeddha gezien heeft en daardoor denkt
dat hij de Boeddha kent, dan is hij een slachtoffer van het
dwalen van zijn ogen, vermits de ware Boeddha niet in een
gestalte kan belichaamd worden noch door een mensenoog
kan gezien worden. Noch kan men de Boeddha kennen al
ware het door een volmaakte beschrij ving in menselijke
taal van zijn eigenschappen.
Hoewel we spreken over zijn gestalte, toch heeft de
Eeuwige Boeddha geen omschreven vorm, maar hij kan
zich manifesteren in elke gestalte. Hoewel we zijn
eigenschappen beschrijven, toch heeft de Eeuwige
Boeddha geen omschreven eigenschappen, maar hij kan
zich manifesteren in gelijk welke volmaakte eigenschap.
Wanneer iemand duidelijk de gestalte van de
Boeddha ziet, of duidelijk zijn eigenschappen waarneemt,
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en toch niet aan die gestalte of aan die eigenschappen
gehecht gehecht geraakt, slechts dan heeft die iemand de
mogelijkheid de Boeddha te zien en te kenne.
2. Het ware lichaam van de Boeddha is niets anders dan
de Verlichting zelf! Vormloos en zonder substantie, heeft
het altijd bestaan, bestaat het altijd en zal het altijd bestaan.
Het is geen fysisch lichaam dat gevoed moet worden. Het
is een eeuwig lichaam waarvan het ware wezen Wijsheid
is. Daarom kent de Boeddha noch vrees noch ziekte; hij is
voor eeuwig onveranderlijk.
Daarom zal de Boeddha ook nooit verdwijnen zolang
de Verlichting bestaat. De Verlichting verschijnt als het
licht van Wijsheid dat de mensen tot een nieuw leven
aanspoort en ze tot geboorte in de Boeddhawereld wekt.
Zij die dit verwezenlijken, zij worden de kinderen
van de Boeddha; zij houden zich aan zijn Leer, zij eren zijn
onderricht en brengen het aan het nageslacht over. Er is
niets wonderbaarlijkers dan de kracht van de Boeddha.
3.

De Boeddha heeft een drievoudig lichaam.
Er is eerst het aspect van Essentie of Dharma-kaya;
er is het aspect van Heerlijkheid of Sambhoga-kaya; en er
is het aspect van Manifestatie of Nirmana-kaya.
Dharma-kaya is de ware aard van de Dharma; d.i. de
ware substantie van de waarheid zelf. Als Essentie-aspect
heeft de Boeddha vorm noch kleur, en vermits de Boeddha
vorm noch kleur heeft, komt hij van nergens en gaat hij
nergens heen. Zoals de blauwe hemel overkoepelt hij alles,
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en vermits hij de alles-heid is, heeft hij aan niets gebrek.
Hij bestaat niet doordat de mensen denken dat hij
bestaat, noch verdwijnt hij wanneer de mensen hem
vergeten. Hij wordt niet door iets gedwongen te
verschijnen wanneer de mensen blij en tevreden zijn, noch
is er voor hem enige noodzaak te verdwijnen wanneer de
mensen zich van hem verwijderen. De Boeddha
transcendeert elke neiging, elke gril van het menselijke
denken.
In dit aspect vult het lichaam van de Boeddha elke
uithoek van het heelal; het reikt tot de verste plaatsen, het
bestaat eeuwig, ongeacht of de mensen in hem geloven of
aan zijn bestaan twijfelen.
4. Sambhoga-kaya betekent dat in de natuur van het
Boeddhaschap Mededogen en Wijsheid tezamen opkomen
en zich manifesteren doorheen de symbolen van leven en
dood, doorheen de symbolen van het afleggen van geloften,
zijn geheiligde Naam beoefenen en openbaren ten einde
alle wezens tot het heil te brengen.
Zo komt het dat Mededogen de essentie van dit
lichaamsaspect is. In deze optiek maakt de Boeddha
gebruik van alle gepaste middelen om de wezens, die klaar
staan voor de Verlichting, te verlossen uit de lijdenswereld.
Zoals een vuur, dat niet met branden ophoudt zolang er
brandstof is, zo is het Mededogen van de Boeddha: het zal
niet afzwakken vooraleer alle wereldse driften uitgeput zijn.
En net zoals de wind het stof wegblaast, zo ook blaast het
Mededogen van de Boeddha in dit lichaam van
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Heerlijkheid het stof van het menselijke lijden weg.
Nirmana-kaya betekent dat met het inzicht de
Heerlijkheid in werkzaamheid uit te stralen, de Boeddha in
lichamelijke vorm in de wereld verschijnt en er aan alle
wezens, elk naar eigen aard en mogelijkheden, de aspecten
van geboorte en dood, wereldverzaken en verwezenlijken
van de Verlichting te verkondigen. Om de mensen nuttig
tot gids te zijn, gebruikt de Boeddha in dit
Verschijningslichaam verval en dood als geschikte
middelen.
De oorspronkelijke vorm van de Boeddha, is de éne
Dharma-kaya; maar vermits telkens de aard van wezens
wisselt, verschijnt het lichaam van de Boeddha eveneens
telkens in verschillende gestalten. Ofschoon de gestalte
van de Boeddha aldus verandert in functie van de diverse
begeertes, handelingen en bekwaamheden van de mensen,
toch is de Boeddha uitsluitend begaan met de diepe
waarheid van de éne Dharma.
Hoewel de Boeddha aldus een drievoudig
lichaamsaspect heeft, toch zijn zijn ware aard en zijn
bedoeling slechts één: het heil van alle wezens.
En ofschoon in alle omstandigheden de Boeddha in
zijn uiteindelijke reinheid gemanifesteerd is, toch is deze
manifestatie niet de ware Boeddha zelf, vermits de
Boeddha gestalteloos is. Het Boeddhaschap vult het heelal;
het maakt de Verlichting der wezens tot zijn lichaam en het
is als Verlichting dat het zichtbaar wordt voor die wezens
die bij machte zijn zich de waarheid eigen te maken.
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II
DE BOEDDHA ALS MANIFESTATIE
1. Het komt slechts zelden voor dat een Boeddha in de
wereld verschijnt. Wanneer dit gebeurt, dan verwerft hij de
Verlichting, predikt hij de Leer, snijdt hij het net van de
twijfel door, ontwortelt hij de begeertes, legt hij de bron
van het kwade stil; volkomen vrij bewandelt hij’s werelds
wegen. Daarom is er geen grotere verdienste dan de
Boeddha te eren.
De Boeddha manifesteert zich in deze lijdenswereld
omdat hij de lijdenden niet in de steek kan laten; zijn enig
doel is de Leer te verkondigen en de wezens met de
waarheid van de leer te zegenen waarheid van de Leer te
zegenen.
Het is zeer moeilijk de Leer uit te dragen in een
wereld vol onrecht en verkeerde denkpatronen, een wereld
die tevergeefs worstelt met onvervulbare verlangens en
smart. Door zijn grote liefde en mededogen overwint de
Boeddha deze moeilijkheden.
2. De Boeddha is voor allen en alles in deze wereld een
goede vriend. Ontmoet hij een mens gebukt onder de zware
last van wereldse driften, dan welt zijn mededogen op en
neemt een deel van die last op zich. Ontmoet hij een mens
die onder zijn begoocheling lijdt, dan zal hij die
begoocheling verdrijven met het reine licht van zijn
wijsheid.
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Zoals een jong kalf dat van het leven geniet in de
nabijheid van zijn moeder, zo vertoeven allen die het
onderricht van de Boeddha vernomen hebben zo dicht
mogelijk bij de Leer en zijn onwillig zich ervan te
verwijderen, want die lering brengt hun geluk.
3. Wanneer de maan ondergaat, dan zeggen de mensen
dat ze verdwenen is. En wanneer de maan opkomt, dan
zeggen de mensen dat ze verschenen is. Maar in
werkelijkheid verdwijnt noch verschijnt de maan, want ze
straalt voordurend haar licht de ruimte in. De Boeddha is
hier zoals dat licht: hij verdwijnt noch verschijnt; het is
enkel net alsof hij dat doet, omdat hij daardoor in zijn liefde
de mensen onderrichten kan.
Er is een maangestalte die de mensen ,,voile maan”
noemen, een andere maangestalte noemen ze ,,wassende
maan”. In werkelijkheid is de maan echter steeds rond,
noch groeiend noch afnemend. De Boeddha is hier zoals de
maan. In de ogen van de mensen kan het zijn alsof de
Boeddha verschillende gestalten aanneemt, maar in
werkelijkheid is hij onveranderlijk.
De maan verschijnt overal: over een dichtbevolkte
stad en over het slapende dorpje; bovenop een berg en over
de rivier; de maan vertoont zich in de diepte van een
bronput, in een kom met water, in een dauwdruppel aan het
uiteinde van een blad. Al trekt een mens honderd mlijl
verder, de maan gaat met hem mee. Voor de mensen is het
alsof de maan verandert, maar in werkelijkheid verandert
ze nooit. De Boeddha is hier net zoals de maan: hij volgt
de mensen in deze wereld, in al hun diverse
levensomstandigheden, verschijnend in telkens andere
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gestalten, maar in essentie verandert hij nooit.
4. Het verschijnen en verdwijnen van de Boeddha kan
vanuit de wet der oorzakelijkheid verklaard worden:
namelijk wanneer de oorzaken en omstandigheden gunstig
zijn,dan manifesteert de Boeddha zich; wanneer de
oorzaken en omstandigheden ophouden gunstig te zijn,dan
schijnt de Boeddha uit deze wereld te verdwijnen.
Maar of de Boeddha gemanifesteerd of verdwenen
schijnt, de essentie van het Boeddhaschap blijft steeds
onveranderd. Wie dit principe doorgrond heeft, die moet
het Pad ter Verlichting blijven volgen en de volmaakte
wijsheid verwerven, ongestoord door de schijngestalten
van de Boeddha, door de omstandigheden van de wereld
en door de deiningen van het menselijke gemoed.
Er werd immers reeds duidelijk uiteengezet dat de
Boeddha geen fysisch lichaam is,maar de Verlichting zelf,
Een lichaam kan opgevat worden als een vat: wanneer dit
vat met Verlichting gevuld is, dan kan het Boeddha
genoemd worden. Daarom: indien iemand gehecht b1ijft
aan het fysische lichaam van de Boeddha en weeklaagt
over diens verdwijnen, dan zal hij nooit bekwaam zijn de
ware Boeddha te zien.
In werkelijkheid transcendeert de ware aard der
dingen elke discriminatie van verschijnen en verdwijnen,
van komen en gaan, van goed en kwaad. De dingen zijn
alle zonder eigenheid en volkomen homogeen.
Dergelijke discriminaties ontstaan door een foutieve
beoordeling van de verschijnselen. De ware gestalte van de
Boeddha verschijnt niet en verdwijnt niet.
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III
BOEDDHA’S DEUGD
1. De Boeddha wordt in de wereld geëerd om vijf
deugden die hem eigen zijn: een volwaardig gedrag; een
volwaardig inzicht; een volwaardige wijsheid; een
volwaardig onderrichtsvermogen; en de kracht mensen te
brengen to het beoefenen van hetgeen hij onderricht.
Daarbij geven acht bijkomende deugden de Boeddha
het vermogen aan de mensen zegen en geluk te schenken:
onmiddellijke gunsten in deze wereld dank zij het
beoefenen van zijn Leer; een juist oordeel tussen goed en
kwaad, heilzaam en onheilzaam; de mensen tot de
Verlichting te leiden door hun het juiste pad te wijzen; alle
wezens op gelijke wijze te onderrichten om hoogmoed en
hoogvaardigheid te vermijden, om te doen wat hij
gesproken heeft en te verkondigen wat hij gedaan heeft; en
zodoende de geloften van zijn meedogend hart te vervullen.
Door het beoefenen van meditatie houdt de Boeddha
het gemoed kalm en vredevol, genade, mededogen,
vreugde en gelijkmoedigheid uitstralend. Hij gaat op
onpartijdige wijze met alle wezens om, reinigt hun gemoed
van bezoedelingen en schenkt hun de vreugde van de
volmaakte eenheid van geest.
2. De Boeddha is zowel vader als moeder voor de
wezens. Na de geboorte spreken vader en moeder tegen het
kind wel zestien maanden lang een kinderlijke taal, en dan
gaandeweg spreken ze tegen het kind meer en meer met de
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taal van de volwassenen. Net zoals aardse ouders,
bekommert de Boeddha zich aanvankelijk om het welzijn
van de wezens; later leert hij ze hoe ze voor zichzelf
moeten zorgen. Eerst zorgt hij ervoor dat de dingen zich
buigen naar de verlangens van de mensen; later leert hij
hun die verlangens te beheersen en dan voert hij ze naar
een serene en veilige schuilplaats.
Hetgeen de Boeddha onderricht in zijn spraak, dat
ontvangen en assimileren de mensen in hun eigen taal, net
alsof dat onderricht uitsluitend voor hen bestemd was.
De wijsheid van de Boeddha overtreft het menselijke
denkvermogen; het is een wijsheid die niet in woorden
uitgedrukt kan worden; men kan ze enkel bevroeden uit
beeldspraak.
Een stromend water wordt troebel gemaakt door het
trappelen van paarden olifanten; het wordt verstoord door
de bewegingen van vissen en schildpadden; maar de rivier
blijft toch verder stromen, zuiver en ongehinderd door die
kleinigheden. De Boeddha is als een grote rivier. De vissen
en schildpadden van de andere leringen zwemmen erin
rond, duiken in de diepte en pogen tevergeefs tegen de
stroom in te zwemmen. De Leer van de Boeddha stroomt
echter helder en ongestoord verder.
3. De wijsheid van de Boeddha die volkomen is, bevindt
zich ver van alle uiteresten van vooroordelen en behoudt
een gematigdheid die elke beschrijving te boven gaat. In
zijn alwetendheid kent hij de gedachten en gevoelens van
de mensen en doorgrondt hij in één gedachtemoment alles
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wat in de wereld gebeurt.
Zoals de sterren zich in een rustige zee weerspiegelen,
zo worden de gedachten, gevoelens en omstandigheden
van de mensen weerkaatst in de dieptes van Boeddha’s
Wijsheid. Om die reden wordt de Boeddha dan ook de
Volkomen Verlichte, de Al-Weter geheten.
Boeddha’s Wijsheid verfrist de dorre geesten van de
mensen; hij klaart ze op en leert hun de betekenis van deze
wereld, zijn oorzaken en gevolgen, geboorte en dood.
Waarlijk, zonder de hulp van Boeddha’s Wijsheid, welk
aspect van de wereld zou begrijpelijk worden voor de
mensen ?
4. De Boeddha manifesteert zich niet altijd als een
Boeddha. Soms manifesteert hij zich als demon, soms als
vrouw, als god, als koning, als staatsman; hij kan zelfs
verschijnen in een bordeel of in een speelhol.
Tijdens een epidemie manifesteert hij zich als arts.
Tijdens een oorlog is hij het die mildheid en medelijden
voor het lijdende volk predikt. Hij leert aan hen die denken
dat de dingen eeuwig zijn, hun vergankelijkheid en
onzekerheid. Voor de hoogmoedigen en de egoïsten
predikt hij nederigheid en zelfopoffering. Voor wie
gevangen zit in het net van de wereldse geneugten, onthult
hij de ellende van de wereld.
De werkzaamheid van de Boeddha is in alle
omstandigheden en gelegenheden de reine essentie van de
Dharma-kaya (de absolute Boeddha-natuur) te
manifesteren; zo stromen Boeddha’s mededogen en
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medelijden ononderbroken uit deze Dharma-kaya als
eindeloos leven en eindeloos licht om het heil aan de
wezens te brengen.
5. De wereld is als een brandend huis dat steeds weer
afgebroken en weer opgebouwd wordt. Verstrikt in het
duister van de onwetendheid, verliezen de mensen hun
geest in boosheid, misnoegen, naijver, vooroordeel en
wereldse driften. Ze zijn als zuigelingen die een moeder
nodig hebben; zo is iedereen afhankelijk van Boeddha’s
mededogen.
De Boeddha is als een vader voor geheel de wereld.
Alle menselijke wezens zijn kinderen van de Boeddha. De
Boeddha is de heiligste der heiligen. De wereld vergaat in
de vlammen van verval en dood; het lijden is zijn deel;
maar de mensen, opgeslorpt door de ijle jacht naar
wereldse geneugten, slagen er niet in de ware oorzaak van
hun lijden te doorgronden.
De Boeddha zag duidelijk in dat deze wereld van
begoocheling in werkelijkheid een brandend huis is;
daarom keerde hij zich ervan af en zocht toevlucht en rust
in de vredige wouden. Vandaaruit roept hij ons toe in zijn
groot mededogen: ,,Deze wereld van veranderlijkheid en
lijden, hij is mijn wereld; deze onwetende en zorgeloze
mensen zijn mijn kinderen; ik ben de enige die ze verlossen
kan uit hun begoocheling en ellende.”
Vermits de Boeddha de Grote Koning van de Dharma
is, verstrekt hij zijn onderricht aan alle wezens Wannee,
waar en hoe hij het geschikt vindt. Hij manifesteert zich in
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de wereld voor het heil van de wezens. Om ze uit hun lijden
te bevrijden, predikt hij de Leer, maar de oren van mensen
zijn door passies beneveld en zij luisteren met.
Maar zij die de Leer aanhoren en beoefenen, zij
worden verlost uit de begoochelingen en de smarten van
het leven. Hij zegt: ,,De mensen kunnen niet verlost
worden door enkel op hun eigen wijsheid te steunen. Het is
door vertrouwen dat zij mijn Leer kunnen vervullen.” Het
is daarom dat men naar de Leer van de Boeddha moet
luisteren en dan ook die Leer in de praktijk omzetten.
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HOOFDSTUK ÉÉN

OORZAKELIJKHEID
I
DE VIER EDELE WAARHEDEN
1. De wereld is vol lijden. Geboorte is lijden, ouderdom
is lijden, ziekte is lijden; sterven is lijden. Iemand
ontmoeten die men haat, is lijden; gescheiden te zijn van
wie men lief heeft is lijden; tevergeefs streven om zijn
begeertes te voldoen, is lijden. Het komt hierop neer: een
leven dat niet bevrijd is van verlangens en driften is
voortdurend door leed en smart getekend. Dit wordt de
Waarheid van het Lijden genoemd.
De directe oorzaak van het menselijke lijden ligt
ongetwijfeld in de begeertes van het lichaam en in de
begoochelingen eigen aan de wereldse verlangens.
Wanneer men deze begeertes en illusies onderzoekt naar
hun oorsprong, dan ziet men dat ze geworteld zijn in de
heftige driften van de lichamelijke instincten. Zo stelt men
vast dat begeerte die een sterke levenswil tot basis heeft,
streeft naar hetgeen het als begeerlijk ziet, zelfs al is dit in
sommige gevallen zelfs de dood. Dit wordt de Waarheid
van het Ontstaan van het Lijden genoemd.
Indien men erin slaagt die begeerte, die aan de
wortels van elke menselijke drift ligt, kan verwijderd
worden, dan zullen de passies verdwijnen en komt er een
einde aan alle menselijke lijden. Dit wordt de Waarheid
van de Opheffing van het Lijden igenoemd.
Om te komen tot een toestand waarin noch begeerte
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noch lijden meer is, dient men een bepaalde weg te
bewandelen. De verschillende stadia van die Edele
Achtvoudige Pad zijn: ― het Juiste Inzicht, de Juiste
Gezindheid, het Juiste Woordgebruik, de Juiste
Handelswijze, het Juiste Levensonderhoud, de Juiste
Inspanning, de Juiste Achtzaamheid en de Juiste
Geestesconcentratie. Dit wordt de Waarheid van het Edele
Achtvoudige Pad dat naar de opheffing van het lijden voert,
genoemd.
De mensen zouden deze Vier Edele Waarheden
steeds goed voor ogen moeten houden, want de wereld is
vol lijden; wie wil ontsnappen uit dit lijden, moet de boeien
van de wereldse driften, enige oorzaak van het lijden,
losmaken. De levenswijze die vrij is van wereldse driften
en lijden, kan enkel gekend worden dank zij de Verlichting,
en de Verlichting kan enkel verwezenlijkt worden
doorheen de zelfdiscipline van het Edele Achtvoudige Pad.
2. Al wie naar Verlichting streeft, moet deze Vier Edele
Waarheden goed verstaan. Verstaat men ze niet, dan blijft
men onophoudelijk rondzwerven in het verdwazende
netwerk van de illusies in het leven. Zij die de Vier Edele
Waarheden doorgrond hebben, zij worden ,de mensen die
de ogen van de Verlichting verworven hebben’ genoemd.
Daarom moeten zij die het onderricht van de Boeddha
willen volgen, hun geest concentreren deze Vier Edele
Waarheden en hun begrijpen van hun diepe betekenis
uitbouwen. Ten alien tijde is de ,heilige’, zo hij
waarlijk ,heilig’ is, diegene die deze Waarheden doorgrond
heeft en ze aan anderen onderricht.
- 39 -

Oorzakelijkheid

Wanneer iemand deze Vier Edele Waarheden helder
verstaat, dan zal het Edele Achtvoudige Pad hem van de
begeerte wegleiden; is hij van begeren bevrijd,dan left hij
in vrede met de wereld: hij zal niet doden, niet stelen, geen
overspel plegen, niet lasteren, niet misleiden, niet
begoochelen, niet benijden, niet in woede ontsteken. Hij
zal op geen enkel moment de vergankelijkheid van het
bestaan vergeten en hij zal nooit onrechtvaardig zijn.
3. Het volgen van het Edele Pad is zoals het
binnenkomen in een donkere kamer met een lamp in de
hand: het duister wordt verdreven en de kamer wordt met
licht gevuld.
Wie de betekenis van de Edele Waarheden doorgrond
heeft en ook geleerd heeft het Edele Pad te volgen, die is in
het bezit van het licht der wijsheid dat het duister van de
onwetendheid verdrijft.
De Boeddha leidt de mensen gewoon door hen te
wijzen op de Vier Edele Waarheden. Zij die deze
Waarheiden echt verstaan zullen de Verlichting
verwezenlijken; op hun beurt zullen zij dan bij machte zijn
anderen te leiden en te steunen in deze wilde dwaze wereld.
Zij zullen het vertrouwen waard zijn. Wanneer de Vier
Edele Waarheden duidelijk begrepen zijn, zijn ook alle
bronnen van de wereldse passies opgedroogd.
Voortschrijdend vanuit deze Vier Edele Waarheden,
zullen de volgelingen van de Boeddha alle andere
waardevolle waarheden realiseren; ze zullen wijsheid en
begrip verwerven en daardoor ook bekwaam worden de
Dharma uit te dragen naar alle mensen in de wereld.
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II
OORZAKELIJKHEID
1. Er zijn oorzaken voor al het menselijke lijden, en er
is een manier waarop men dit lijden kan stopzetten, vermits
alles in de wereld het resultaat is van een grote samenloop
van oorzaken en omstandigheden; en alles verdwijnt weer
met het verdwijnen van deze oorzaken en omstandigheden.
De regen valt, de wind waait, de planten krijgen
bloemen, de bladeren rijpen en worden weer afgerukt. Al
deze verschijnselen zijn onderling verbonden door een
netwerk van oorzaken en omstandigheden; ze worden
erdoor verwekt en verdwijnen dan ook weer zodra die
oorzaken en omstandigheden veranderen.
Door de omstandigheden van vader en moeder wordt
men geboren; het lichaam wordt door het opgenomen
voedsel in stand gehouden; de geest wordt gevoed door
onderricht en ervaring.
Daardoor komt het dat zowel lichaam als geest
gebonden zijn aan omstandigheden en dan ook veranderen
zodra die omstandigheden veranderen.
Zoals een net samengesteld is uit een grote reeks van
knopen, zo is alles in deze wereld aaneenverbonden door
een reeks van knopen. Wanneer iemand denkt dat de maas
van zo’n net iets is dat op zichzelf, los van de andere mazen
bestaat, dan vergist die iemand zich.
Een net is een net precies omdat het bestaat uit een
reeks van aanelkaar verknoopte mazen; en elke maas heeft
- 41 -

Oorzakelijkheid

een eigen plaats en eigen rol ten opzichte van de andere
mazen van het net.
2. Een boom kan bloesemen doordat een reeks van
omstandigheden hem geleid hebben tot het vormen van
bloesem; de bladeren van de boom worden door de wind
weggewaaid door een andere reeks van omstandigheden.
Bloesem verschijnt niet zo maar, zonder de gepaste
voorwaarden en omstandigheden; noch valt eea blad zo
maar, uit zichzelf, van de boom, buiten seizoen of tijd. Zo
heeft alles zijn komen en zijn gaan; niets kan op zichzelf
bestaan, onafhankelijk en zonder enige verandering.
Dat is de eeuwige en onveranderlijke regel van de
wereld: alles wordt geschapen door een reeks oorzaken en
omstandigheden, en alles verdwijnt volgens diezelfde regel.
Alles verandert, niets blijft onveranderd.
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III
HET ONTSTAAN IN AFHANKELIJKHEID
1. Wat is de bron van de menselijke smart, van de
Jammer, van de pijn,van de wanhoop? Ligt de oorzaak
ervan niet in het feit dat de mensen in onwetendheid en in
begeren vertoeven?
Zij zijn halsstarrig gehecht aan een leven van
rijkdommen en eerbetuigingen, aan opwinding comfort en
geneugtes, aan opwinding en egoïsme, onwetend als ze zijn
van het feit dat juist het verlangen naar en het hechten aan
deze dingen de oorzaak van het menselijkelijden zijn.
Van in den beginne is de wereld gevuld geweest met
een opeenvolging van rampen bovenop dan nog de
onvermijdelijke en meer persoonlijke feiten van ziekte,
ouderdom en dood.
Maar wie nauwkeurig al die feiten onderzoekt, die
wordt overtuigd dat aan de basis van alle lijden begeerte en
gehechtheid ligt. Wordt die begerigheid uitgeschakeld, dan
zal het menselijke lijden aan zijn einde komen.
De onwetendheid openbaart zich in de begerigheid
die de menselijke geest helemaal vult.
Onwetendheid en verkeerd inzicht komen voort uit
het feit dat de mensen geen besef hebben van de werkelijke
oorzaak van de veranderlijkheid.
Uit onwetendheid en begerigheid ontspringen de
onzuivere verlangens naar zaken die in werkelijkheid niet
kunnen verkregen worden; en toch blijven de mensen er
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blindelings naar hunkeren.
Het is uit onwetendheid en begerigheid dat de mensen
zich een onderscheid inbeelden daar waar in werkelijk geen
verschillen zijn. Er is zo geen essentieel onderscheid tussen
goed en slecht in de menselijke gedragspatronen, maar uit
onwetendheid beelden de mensen zich dergelijke punten
van onderscheid in en dan bestempelen ze die als goed of
slecht.
Het is uit onwetendheid dat de mensen voortdurend
verkeerd denken; ze verliezen het juiste standpunt uit het
oog; verkleefd aan hun ik, komen ze tot verkeerde
handelingen. Resultaat is dan dat ze aan een ontgoochelend
bestaan gehecht worden.
Daardoor worden hun handelingen een veld voor hun
ik-gedachte en gebruiken ze een discriminerende geest als
zaad, zodat de geest door onwetendheid beneveld wordt;
dat veld van ze wordt vruchtbaar door de regen van hun
begeertes, het wordt bevloeid door beken van egoïsme; ze
voegen daar dan het oordeel van goed en kwaad aan toe en
dragen dergelijke belichaming van begoocheling overal
met zich mee.
2. In werkelijkheid echter is het hun eigen geest die
dergelijke begoochelingen van boosheid, smart, jammer en
wanhoop veroorzaakt.
Die hele wereld van illusie en begoocheling is niets
anders dan de schaduw die door hun geest geworpen wordt.
En toch is het vanuit diezelfde geest dat de wereld van de
Verlichting verschijnt!
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3. Er zijn in deze wereld drie fundamenteel verkeerde
standpunten.
Blijft men aan deze standpunten gehecht, dan kunnen
alle dingen in deze wereld enkel negatief gezien worden.
Ten eerste, zijn er mensen die beweren dat elke
menselijke belevenis gebaseerd is op een noodlot; ten
tweede zijn er mensen die zeggen dat alles door God
geschapen en gecontroleerd wordt; ten derde zijn er
mensen die volhouden dat alles door toeval gebeurt zonder
dat er enige oorzaak of omstandigheid voor te vinden is.
Indien alles bepaald wordt door het noodlot, dan zijin
zowel de goede als de slechte handelingen van tevoren
bepaald, is alle wel en wee gepredestineerd; er is dan niets
dat niet voorafbepaald werd. Ware dit zo, dan zouden alle
menselijke betrachtingen en inspanningen naar verbetering
en vooruitgang vergeefs zijn. Er is dan geen enkele hoop
meer voor de mensheid.
Hetzelfde is eigenlijk ook waar voor de andere
standpunten, want indien alles in laatste instantie in de
handen van een onkenbare God of van het blinde toeval ligt,
wat blijft er de mens dan nog over dan zich erbij neer te
leggen? Het is dan ook niet verbazend dat mensen die
dergelijke opvattingen huldigen, wanhoop in hun hart
koesteren en geen moed meer kunnen opleveren om op een
erstandige manier te leven en het kwade te vermijden.
Deze drie opvattingen of standpunten zijn in
waarheid alle even verkeerd: alles is immers een
opeenvolging van verschijnselen waarvan de bron te
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zoeken is in de opeenvolging van oorzaken en
omstandigheden.
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DE THEORIE VAN ENKEL-GEEST EN
DE WERKELIJKE AARD DER DINGEN
I
VERGANKELIJKHEID EN IK-LOOSHEID
1. Zowel het lichaam als de geest komen tot verschijnen
door de samengang van diverse oorzaken, maar dat
betekent dan nog niet dat er een ik-persoonlijkheid zou zijn.
Vermits het vleselijke lichaam een verzameling van
samenstellende elementen is, is het vanzelfsprekend ook
vergankelijk.
Moest het lichaam een ik-persoonlijkheid zijn, dan
zou het op zichzelf kunnen doen en beslissen wat het wou.
Een koning heeft de macht wie hij wil te prijzen of te
bestraffen, maar zelf wordt hij ziek ondanks zijn macht en
zijn verlangen; hij wordt tegen zijn wil oud en zijn lot en
zijn wensen komen niet met elkaar overeen.
Evenmin is de geest een ik-persoonlijkheid. De
menselijke geest is een samengaan van oorzaken en
omstandigheden; hij is in voortdurende verandering.
Moest de geest een ik-persoonlijkheid zijn, dan zou
hij kunnen doen en laten wat hij besliste. Maar de geest
vlucht vaak weg van hetgeen hijzelf als goed beschouwt,
terwijl hij jaagt achter wat verderfelijk is. Waarlijk, het is
precies alsof er niets gebeurt zoals de menselijke geest het
verlangt.
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2. Wanneer iemand ondervraagd wordt ,,Is het lichaam
blijvend of vergankelijk? “,dan moet die mens wel
antwoorden ,,Vergankelijk”.
Wanneer
iemand
ondervraagd
wordt
,,Is
vergankelijkheid vreugde of lijden ? “,dan zal hij
gewoonlijk ,,Lijden” antwoorden.
Als dan iemand zou geloven dat zo’n vergankelijk
iets dat door lijden getekend een ik-persoonlijkheid zou
zijn, dan is dit een grove vergissing.
Maar ook de menselijke geest is even vergankelijen
en aan lijden onderworpen en ook hij bezit niets dat men
een ik-persoonlijkheid zou kunnen noemen.
Waarlijk, ons lichaam en onze geest die samen een
Individueel leven vormen, en ook geheel de wereld die dit
leven omringt, ze zijn ver verwijderd van al wat men ,ik’
of ,mijn’ zou kunnen noemen.
Het is eenvoudigweg de geest, bene ゛ eld door
onreine verlangens en afgesloten tegen wijsheid, die
halsstarrig vasthoudt aan gedachten van ,ik’ of ,mijn’
zou kunnen noemen.
Vermits zowel het lichaam als al wat het lichaam
omringt hun oorsprong hebben in de samengang van
oorzaken en omstandigheden, zijn ze in voortdurende
verandering en komen ze nooit tot stilstand.
Het menselijke gemoed in zijn onophoudelijke
veranderingen, is als het stromende water van een rivier of
als de flakkerende vlam van een kaars; zoals een aap die
van tak tot tak blijft springen, zo kent het geen ogenblik
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stilstand.
Een wijs mens, die deze zaken gezien en gehoord
heeft, verbreekt voor altijd alle gehechtheden aan lichaam
en geest; zo kan hij de Verlichting verwezenlijken.
3. Er zijn vijf zaken die niemand in deze wereld kan
vervullen: － ten eerste, ophouden oud te worden als hij
oud geworden is; ophouden ziek te worden, ophouden
dood te gaan; ophouden te ontbinden; ophouden uit te
doven.
Alle wezens in de wereld botsen vroeg of laat op deze
zaken; en de meeste mensen lijden er geweldig onder. Maar
zij die Boeddha’s Leer gehoord hebben, lijden niet meer
want zij weten dat deze zaken onvermijdelijk zijn.
Zo zijn er vier waarheden in deze wereld: eerst, alle
levende wezens hebben hun oorsprong in onwetendheid;
ten tweede, alle voorwerpen van onze begeerten zijn
vergankelijk, onzeker en door lijden getekend; ten derde,
ook alle levende wezens zijn vergankelijk, onzeker en door
lijden getekend; ten vierde, er is niets dat een ,,ego” kan
genoemd worden en er bestaat in heel de wereld niets
dat ,,mijn” is.
Deze waarheden, dat alles vergankelijk,onbestendig
en ik-loos is, hebben niets te maken met het verschijnen of
niet verschijnen van de Boeddha in deze wereld. Deze
waarheden zijn onomstote. De Boeddha weet dit en predikt
daarom de Leer aan alle wezens.
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II
DE THEORIE VAN ENKEL-GEEST
1. Zowel de begoocheling als de Verlichting hebben
hun oorsprong in de geest, en elk bestaande of elk
verschijnsel ontspringt uit de werkzaamheid van de geest,
juist zoals er allerlei dingen te voorschijn komen uit de
mouw van een goochelaar.
De werking van de geest kent geen grenzen; ze vormt
het milieu waarin het leven plaats vindt. Een onreine geest
omringt zichzelf met onreine dingen, een reine geest
omringt zichzelf met reine dingen. Daardoor komt het dat
de levensmilieus evenmin grenzen kennen als de werking
van de geest.
Net zoals een tekening getekend wordt door een
kunstenaar, zo worden de milieus van het levern geschapen
door de werking van de geest. Terwijl het levensmilieu dat
door de Boeddha geschapen wordt, rein en vrij van
besmettingen is, zijn de levensmilieus van de gewone
mensen dat niet.
Op één enkele tekening kan een oneindigheid van
detailverschillen voorkomen. Zo vult de menselijke geest
ook zijn levensmilieus in. Er is in de wereld niets dat niet
door de geest geschapen is.
De Boeddha heeft een juist begrip van de dingen als
zijnde gevormd door de sterfelijke geest. Zij die dit weten,
zijn in staat de ware Boeddha te zien.
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2. Maar de geest die alzo zijn milieus schept, is nooit
vrij van herinneringen, angsten of jammer, met enkel in het
verleden, maar ook in het heden en in de toekomst, vermits
die uit onwetendheid en begeerte ontstaan.
Het is vanuit de onwetendheid en de begerigheid dat
de wereld van begoochelingen vertrekt, en geheel het
complex
van
samenwerkende
oorzaken
en
omstandigheden bestaat enkel in de geest en nergens
anders.
Zowel dood als leven ontspringen in de geest en
bestaan in de geest. Daarom: wanneer de geest die zich
bezighoudt met leven en dood vergaat, dan vergaat met
hem ook de wereld van leven en dood.
Een onverlicht en verdwaasd leven ontstaat uit een
geest
die
verdwaasd
is
door
zijn
eigen
begoochelingswereld. Doordat we leren dat er geen
begoochelingswereld bestaat buiten de geest, moet de
verdwaasde geest helder worden; en vermits wij dan
ophouden onreine milieus te scheppen, bereiken wij de
Verlichting.
Zo zien we dat de wereld van leven en dood
geschapen wordt door de geest, aan de geest gekluisterd is,
door de geest beheerst wordt; de geest is de meester van
elke situatie. De gehele wereld van lijden wordt
voortgebracht door de begoochelde sterfelijke geest.
3. Zo komt het dat alle dingen in hoofdzaak bestuurd en
beheerst worden door de geest, en door de geest worden
samengesteld. Zoals de wielen de os die de wagen trekt,
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volgen, zo volgt het lijden de mens die met een onreine
geest spreekt en handelt.
Maar wanneer de mens met een goede geest spreekt
en handelt, dan volgt vreugde hem als een schaduw. Zij die
in het kwade handelen, worden gevolgd door de
gedachte: ,,Ik heb verkeerd gehandeld”,en de herinnering
aan die daad wordt opgeslagen, om in het latere bestaan
onvermijdelijk tot vergelding te komen. Maar zij die
handelen naar goede bedoelingen worden gelukkig
gemaakt met de gedachte: ,,Ik heb juist gehandeld”,en zij
worden nog gelukkiger door de gedachte dat de geode daad
in het latere bestaan voortdurende vreugde zal brengen.
Wanneer de geest onrein is, dan laat hij de voet
struikelen op een ruw en oneffen pad; er zal dan veel
gevallen en veel geleden worden. Maar wanneer de geest
rein is, zal het pad effen worden en de reis vredig.
Wie zich verheugt in de reinheid van lichaam en geest,
die bewandelt het pad naar het Boeddhaschap en
doorbreekt het net van zelfzuchtige, onreine gedachten en
onheilzame begeertes. Hij die in geestesrust vertoeft,
verwerft vrede en is daardoor in de mogelijkheid zijn geest
dag en nacht te veredelen met steeds groeiende ijver.
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III
DE WERKELIJKE AARD DER DINGEN
1. Vermits alles in deze wereld veroorzaakt wordt door
een samengaan van oorzaken en omstandigheden, kan er
tussen de dingen onderling geen fundamenteel onderscheid
bestaan. De schijnbare vormen van onderscheid bestaan
enkel door de zinloze en discriminerende gedachten van de
mensen.
In de hemel is er geen onderscheid tussen oost en
west, maar de mensen scheppen dit onderscheid in hun
geest en geloven dan dat het werkelijkheid is.
Rekenkundige getallen van één tot oneindig zijn elk
op zichzelf volledig, en elk daarvan draagt op zichzelf geen
onderscheid in hoeveelheid; maar de mensen maken dit
onderscheid voor hun eigen gebruik, om de mogelijkheid
te hebben een veelheid van hoeveelheden aan te duiden.
In het universele wordingsproces, zijn er geen
inherente verschillen tussen het proces van ontstaan en het
proces van vernietiging; maar de mensen maken een
onderscheid en noemen het ene geboorte en het andere
dood. Ook in de handelingen is er geen essentieel
onderscheid tussen goed en kwaad, maar de mensen maken
hierin een discriminatie ter wille van hun eigen gebruik.
De Boeddha staat ver van deze discriminaties af en
bekijkt de wereld als een voorbijgaande wolk. Voor de
Boeddha is elk ding een begoocheling; hij weet dat wat de
geest ook mag vastgrijpen en weer wegwerpen, dit toch
geen eigenheid heeft. Op deze wijze transcendeert hij de
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valkuilen van verbeeldingen en discriminerende gedachten.
2. De mensen grijpen naar de dingen volgens hun
ingebeelde gerieflijkheid; ze streven naar bezittingen en
eerbetuigingen; ze blijven hopeloos gehecht aan dit
sterfelijke leven.
Zo maken ze een willekeurig onderscheid tussen
bestaan en niet-bestaan, goed en kwaad, juist en verkeerd.
In de ogen van de mensen is het leven een opeenvolging
van begeren en hechten, en het is hierdoor dat ze de illusies
van smart en lijden moeten ondergaan.
Er was eens een man die een lange reis ondernam die
hem tot vóór een rivier leidde. Daar sprak hij bij
zichzelf:,,Deze oever van de rivier is moeilijk en gevaarlijk,
terwijl de andere oever er rustig en veilig uitziet. Maar hoe
geraak ik aan de overkant? “. Daarop bouwde hij met
takken en riet een vlot, waarmee hij dan de rivier overstak.
En dan dacht die man: ,,Kijk, dit vlot is mij heel nuttig
geweest bij het oversteken van de rivier; ik kan het toch
niet hier laten liggen rotten, maar ik zal het op mijn
schouders verder met me mee dragen.” Op die wijze
belastte die man zich met een nutteloze last. Kan zo’n man
een wijs mens genoemd worden?
Deze parabel leert ons dat zelfs een goed ding,
wanneer het een nutteloze last geworden moet afgeworpen
worden. Hoezeer dan een ding dat slecht is. Daarom ook
maakte de Boeddha het tot een levensregel nutteloze
discussies te vermijden.
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3. De dingen komen niet, gaan niet; ze verschijnen niet
en verdwijnen niet; daarom ook verwerft noch verliest men
de dingen.
De Boeddha leerde dat de dingen noch ontstaan noch
vergaan, maar dat ze zowel de bevestiging van het bestaan
als de ontkenning van het bestaan transcenderen. Vermits
elk wezen een samenloop en opeenvolging van oorzaken
en omstandigheden is, bestaan de dingen niet op zichzelf,
zodat men kan zeggen dat het niet-bestaande is. Maar
tezelfdertijd, vermits elk wezen tevens in betrekking staat
met oorzaken en omstandigheden, kan men ook zeggen dat
de dingen toch niet niet-bestaande zijn.
Aan een ding hechten ter wille van de vorm, dat is
een bron van ontgoochelingen. Wanneer die vorm geen
voorwerp begeren en hechten is, dan ontstaat deze valse
verbeelding en die dwaze ontgoocheling niet meer.
Verlichting is de wijsheid deze waarheid in te zien en vrij
te worden van zulke dwaze begoocheling.
Waarlijk, de wereld is als een droom; alle schatten
van de wereld zijn slechts een verlokkende
zinsbegoocheling. Net zoals de illusie van diepte en afstand
op een schilderij, evenmin hebben de dingen in zich geen
werkelijkheid en zijn ze slechts een zomernevel.
4. Geloven dat dingen die ontstaan zijn uit een eindeloze
reeks van oorzaken, eeuwig zouden kunnen duren, wat een
grove vergissing is dat! Deze vergissing wordt
de ,bestendigheidstheorie’ geheten. Maar het is een even
grote vergissing te geloven dat de dingen volledig
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verdwijnen: dit heet men ,theorie van het niet-bestaan’.
Deze categorieën van eeuwig leven of eeuwige dood,
van bestaan en niet-bestaan, zijn niet toepasselijk op de
essentiële aard van de dingen, maar enkel op hun
verschijningsvormen, zoals die waargenomen worden door
de besmette menselijke ogen. Uit deze menselijke
begerigheid
worden
de
mensen
aan
deze
verschijningsvormen verknocht. Maar in hun essentiële,
ware aard, zijn de dingen vrij van dergelijke
discrimineringen en gehechtheden.
Vermits alles geschapen wordt door een
voortdurende reeks van oorzaken en omstandigheden, zijn
de verschijningsvormen in voortdurende verandering. Dit
betekent dat ze niet consistent zijn, als waren ze echte
substanties. Het is door deze voortdurende verandering van
de verschijningsvormen dat we de dingen kunnen
vergelijken bij een luchtspiegeling of een droom. Maar
ondanks deze voortdurende wisseling in verschijningen,
zijn de dingen in hun essentiele, geestelijke aard, blijvend
en onveranderlijk.
Voor de mens schijnt de rivier gewoon een rivier te
zijn, maar een hongergeest ziet vuur in het water en de
rivier is een vuurstroom. Daarom is het zinnig met een
mens over het water van de rivier te spreken, maar voor
zo’n fabelwezen zou dat geen zin hebben.
Op dezelfde wijze kan men van alles zeggen dat de
dingen slechts een illusie zijn, in de zin dat men dan zegt
dat ze noch bestaande noch niet-bestaande zijn.
Verder is het een vergissing dit voorbijgaande leven
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te houden voor het onveranderlijke leven van de waarheid.
Toch kan niet gezegd worden dat er buiten deze wereld van
veranderlijkheid en verschijningsvormen een andere
wereld van bestendigheid en waarheid apart zou bestaan.
Het is verkeerd deze wereld te beschouwen hetzij als een
tijdelijke wereld hetzij als een werkelijk-zijnde wereld.
Maar onwetende mensen beweren dat deze wereld
een werkelijke wereld is, en ze handelen dan ook naar deze
absurde bewering. Maar vermits deze wereld enkel een
begoocheling is, leiden hun op deze vergissing gebaseerde
handelingen enkel maar naar pijn en lijden.
Een wijs mens, die erkent dat deze wereld slechts een
illusie is, zal niet handelen alsof die wereld een
werkelijkheid is en ontsnapt zo aan het lijden.
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IV
DE MIDDENWEG
1. Voor diegenen die het pad der Verlichting gekozen
hebben, zijn er twee uitersten die dienen vermeden te
worden. Het ene uiterste is dat van de toegeeflijkheid aan
de verlangens van het lichaam. Het andere uiterste is het
tegengestelde, dat oprijst in hem die verlangt het wereldse
leven te verzaken en zich te begeven aan ascetische
disciplines, waarbij lichaam en geest op onredelijke wijze
gemarteld worden.
Het Edele Pad ontsnapt aan deze beide uitersten en
leidt naar Verlichting, wijsheid en geestesrust. Het kan
daarom de Middenweg genoemd worden. Wat is die
Middenweg? Hij bestaat uit het Edele Achtvoudige Pad:
juist inzicht, juiste gezindheid, juist woordgebruik, juiste
handelswijze, juist levensonderhoud, juiste inspanning,
juiste achtzaamheid en juiste geestesconcentratie.
Zoals reeds gezegd, verschijnen of verdwijnen alle
dingen door een eindeloze reeks van oorzaken en
omstandigheden. Onwetenden zien het leven hetzij als
bestaan hetzij als niet-bestaan, maar wijzen zien verder dan
bestaan en niet-bestaan naar iets dat beide begrippen
transcendeert; dit is de ware beleving van de Middenweg.
2. Veronderstel een balk die op een rivier drijft.
Wanneer die balk nergens strandt, en niet zinkt, of niet door
iemand uit het water gehaald wordt of niet rot, wel dan
bereikt hij uiteindelijk de zee. Het leven is zoals deze balk
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die meegesleurd wordt door de stroming van een grote
rivier. Wanneer men niet gehecht geraakt aan een leven van
zelf-toegeeflijkheid noch aan een bestaan van zelfkwelling: wanneer men niet ijdel wordt over zijn
deugdzaamheid noch bekoord door zijn eigen slechte
handelingen; wanneer men op de weg naar de uiteindelijke
Verlichting de begoocheling noch minach noch vreest, dan
volgt men de Middenweg.
Wat belangrijk is bij het volgen van het pad der
Verlichting, dat is te vermijden door één van beide
uitersten gegrepen en geboeid te worden; dit is: steeds moet
men de Middenweg volgen.
Wetende dat de dingen noch bestaan noch nietbestaan,
steeds eraan denkend dat de aard van alle dingen als een
droom is, moet men vermijden gegrepen te worden door de
hoogmoed van persoonlijkheid of de verdienstelijkeid van
verrichte goede daden; eveneens dient men erop te waken
door niets anders gegrepen en geboeid te worden.
Om te vermijden gegrepen en geboeid te worden in
de stroom van begeertes, moet de mens van den beginner
af leren geen belang te hechten aan de dingen, op het risico
eraan gewend en verkleefd te geraken. Zo moet hij
evenmin gehecht geraken aan bestaan of niet-bestaan, aan
dingen buiten hem of dingen binnen hem, noch aan het
goede noch aan het kwade, noch aan het juiste noch aan het
verkeerde.
Wanneer de mens aan dingen gehecht geraakt, wel,
op datzelfde ogenblik begint zijn leven van begoocheling.
Maar wie het Edele Pad van de Verlichting volgt, zal zijn
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spijt niet laten duren, noch zal hij verwachtingen koesteren,
maar met een evenwichtig en vredevol gemoed gaat hij de
toekomst tegemoet.
3. De Verlichting heeft geen bepaalde vorm of geen
bepaalde aard waarin ze zich manifesteert; in de
Verlichting zelf is er niets dat verlicht kan worden.
Verlichting bestaat enkel doordat er begoocheling en
onwetendheid bestaan; komen deze te verdwijnen, dan
verdwijnt ook de Verlichting. Maar ook het tegengestelde
is even waar: begoocheling en onwetendheid bestaan
doordat er Verlichting bestaat; wanneer de Verlichting zou
ophouden, dan houden eveneens onwetendheid en
begoocheling op.
Wees daarom steeds op uw hoede tegen het denken
aan de Verlichting alsof ze een ,ding’ was waarnaar men
verlangen moet, want deze gedachte kan een sterke
afremming betekenen. Wanneer de geest die in duisternis
vertoefde, verlicht wordt, dan is hij niet meer; en door dit
niet-meer-zijn verdwijnt eveneens het ,ding’ dat wij
Verlichting noemen.
Zolang de mensen naar Verlichting begeren, ernaar
grijpen willen, dan betekent dit dat ze nog steeds in
begoocheling zijn. Daarom moeten zij die het pad naar de
Verlichting volgen, er niet naar smachten, en wanneer zij
Verlichting verwezenlijken, moeten zij er niet bij blijven
stilstaan.
Wanneer men in deze zin de Verlichting
verwezenlijkt, dan betekent dit dat alles in zichzelf de
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Verlichting is. Daarom dient men het Pad van de
Verlichting te volgen, totdat in de geest de wereldse driften
en de Verlichting één en hetzelfde geworden zijn.
4. Deze opvatting van een universele éénheid－nl. dat
de dingen in hun essentiële aard geen kenmerkende
zelfheid hebben － draagt de naam ,Śūnyatā’. Śūnyatā
betekent ,niet-substantie’, het ,niet-geborene’, hetgeen,
geen zelf-natuur heeft’, niet-dualiteit’. Het is doordat de
dingen in zichrey geen vorm of karakteristieken hebben,
dat we kunnen spreken van ,noch geboren noch vernietigd’.
Er is niets in en rondom de diepe aard der dingen, dat kan
beschreven worden in termen van discriminering. Het is
daarom dat de dingen ,nietsubstantie’ genoemd worden.
Zoals hiervoor al duidelijk gesteld, alle dingen
verschijnen en verdwijnen door de samenloop van
oorzaken en omstandigheden. Er is niets dat alleen en op
zichzelf bestaat; al het bestaande staat in betrekking tot iets
anders.
Daar waar licht is, daar is ook schaduw. Waar er
lengte is, daar is ook kortheid. Waar er wit is, daar is ook
zwart. En evenzo kan de zelf-natuur der dingen niet alleen
en op zichzelf bestaan. Daarom worden de dingen dan
ook ,niet-substantie’ genoemd.
Door een gelijkaardige redenering, kan Verlichting
niet bestaan afgescheiden van onwetendheid, noch
onwetendheid afgescheiden van de Verlichting. Aangezien
de dingen onderling niet verschillen in hun essentiële aard,
hoe kan er dan dualiteit zijn?
- 61 -

De Theorie van Enkel-Geest en de Werkelijke Aard der Dingen

5. De mensen denken over zichzelf dat ze verbonden
zijn met geboorte en dood, maar in diepe werkelijkheid
bestaan dergelijke begrippen niet.
De mensen die deze waarheid hebben kunnen
realiseren, hebben meteen ook de waarheid van de nietdualiteit van geboorte en dood gerealiseerd.
Doordat de mensen de gedachte aan een ikpersoonlijkheid koesteren, blijven ze gehecht aan de
gedachte van bezit. Maar vermits er waarlijk niets is als
een ,ik’ kan er ook niets zijn als ,bezit’. De mensen die deze
waarheid hebben kunnen realiseren, kunnen eveneens de
waarheid van ,niet-dualiteit’ realiseren.
De mensen koesteren het onderscheid tussen reinheid
en onreinheid; maar in de aard der dingen bestaat zulk
onderscheid niet; dat onderscheid ontspringt uit verkeerde
en absurde beelden in de geest.
Op een gelijkaardige manier maken de mensen een
onderscheid tussen goed en kwaad, maar goed en kwaad
bestaan niet op zichzelf. Zij die het pad van de Verlichting
volgen, kennen dergelijke dualiteit niet meer; daarom
prijzen zij niet het goede en veroordelen zij niet het kwade,
maar evenmin misprijzen zij het goede of vergoelijken zij
het kwade.
Van nature uit vrezen de mensen elke tegenslag en
verlangen zij naar welslagen; maar indien het onderscheid
zorgvuldig bestudeerd wordt, dan blijkt dat tegenslag vaak
uitdraait op welslagen, en welslagen op tegenslag. De wijze
leert de veranderlijke omstandigheden van het leven met
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gelijkmoedigheid op te vangen, niet door sukses opgetogen
noch door mislukking neergedrukt te worden. Zo realiseert
deze wijze de waarheid van de niet-dualiteit.
Daarom is het ook zo dat alle woorden die
dualiteitsbetrekkingen uitdrukken － zoals bestaan en
nietbestaan, wereldse driften en waarheidskennis, reinheid
en onreinheid, goed en kwaad―, alle termen die wijzen op
tegenstellingen in het denken, niet uitgedrukt of herkend
worden in hun ware aard. Wanneer de mensen hun gemoed
vrij houden van dergelijke termen en van de emoties die
erdoor opgewekt worden, dan realiseren zij de universele
waarheid van Śūnyatā.
6. Juist zoals de zuivere en welruikende lotusbloem uit
de modder van het moeras uitgroeit, beter dan vanuit een
schoon geploegde bodem van een veld in de heuvels, zo
ontstaat uit de modder van de wereldse driften de zuivere
Verlichting van het Boeddhaschap. Zelfs de verkeerde
inzichten van dwaalleren en de begoochelingen van
wereldse driften kunnen zaad voor Boeddhaschap zijn.
Als een parelduiker parels wil ophalen, moet hij
duiken tot op de diepe bodem van de zee, ondanks de
gevaren van scherpe giftige koralen en loerende haaien. Zo
dient de mens de gevaren van de wereldse begeerte het
hoofd te bieden als hij de kostbare parel van de Verlichting
wil ophalen. Hij moet eerst verloren lopen tussen de
rotspieken van egoïsme en zelfzucht, vooraleer in hem de
wil ontstaat een pad te vinden dat hem naar de Verlichting
voert.
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Er is een legende die vertelt hoe een kluizenaar eens
een groot verlangen had het ware pad te vinden; hij beklom
daarvoor hoge bergen gemaakt van zwaarden en wierp zich
in laaiende vuren, alle pijn doorstaande ter wille van zijin
verwachting. Hij die vastbesloten is alle risico’s van het
pad op zich te nemen, zal uiteindelijk de zachte frisse bries
vinden op de top van de klingenberg van de zelfzucht en
ook in de vlammen van de haat. Ten slotte zal hij
ontdekken en ervaren dat die zelfzucht en die wereldse
driften waartegen hij gevochten en waardoor hij geleden
heeft, niets anders zijn dan de Verlichting zelf.
7. De leer van de Boeddha leidt ons tot nietdualiteit,ook al vertrekken we vanuit het discriminerende
concept van twee tegengestelde standpunten. Waarlijk, het
is een vergissing een ding dat goed en juist is te zoeken en
weg te vluchten van een ding dat men als slecht en
schadelijk beschouwt.
Wanneer men aandringt op het feit dat alle dingen
leeg en vergankelijk zijn, dan is het een even grote
vergissing te beweren dat alle dingen werkelijk en
onveranderlijk zijn. Wanneer een mens gehecht wordt aan
zijn ik-persoonlijkheid, dan is dit een vergissing die hem
belet verlost te worden van lijden of mistevredenheid.
Gelooft hij dat er helemaal geen ik is, dan is dit eveneens
een vergissing, want die opvatting is waardeloos voor het
bewandelen van het Pad van de Waarheid. Wanneer de
mensen beweren dat alles lijden is, dan is ook dit een
vergissing; beweren ze dat alles vreugde is, dan is dit een
vergissing. De Boeddha leert ons de Middenweg die deze
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vooropgezette begrippen overtreft en waar de dualiteit
opgaat in de éénheid.
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HOOFDSTUK DRIE

DE BOEDDHA-NATUUR
I
HET REINE GEMOED
1. Onder de mensen zijn er allerlei soorten en
graderingen van mentaliteit: sommigen zijn wijs, anderen
dwaas, sommigen zijn goedaardig, anderen dan weer
boosaardig; sommigen zijn gedwee, anderen moeilijk te
leiden; sommigen hebben een rein gemoed, anderen een
gemoed dat bevlekt is. Maar al die verschillen zijn
verwaarloosbaar wanneer het gaat om het bereiken van de
Verlichting. De wereld is immers als een vijver met
lotussen, waarin meerdere variëteiten van die plant
groeien: er zijn bloemen van velerlei kleur: wit, roze,
blauw, geel. En sommige van die planten zitten nog onder
water, sommige spreiden hun bladeren al over het water uit
en sommige steken al hun knop boven het water uit. Maar
onder de mensen zijn er nog heel wat meer verschillen. Zo
is er het˙verschil in geslacht, maar dat speelt uiteindelijk
geen rol, vermits met de juiste, gepaste aanpak, zowel
mannen als vrouwen de Verlichting kunnen bereiken.
Om olifanten te dresseren, moet men vijf
eigenschappen hebben: een goede gezondheid, vertrouwen
in hetgeen men doet, ijver, oprechtheid van bedoeling en
wijsheid. Om Boeddha’s Edele Pad ter Verlichting te
volgen, moet men over diezelfde vijf goede eigenschappen
beschikken. Wie deze eigenschappen heeft kan, ongeacht
zijn geslacht, de Verlichting bereiken. Het duurt trouwens
niet lang de Leer van de Boeddha te kennen, vermits alle
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mensen in zich een natuur hebben die verwantschap met de
Verlichting vertoont.
2. In de praktijk van het Pad dat naar Verlichting voert,
zien de mensen de Boeddha met hun eigen ogen en geloven
zij in de Boeddha met hun eigen gemoed. De ogen die de
Boeddha zien en het gemoed dat zijn vertrouwen in de
Boeddha stelt, zijn precies dezelfde ogen die tot dan toe
gezworven en gedwaald hebben in de wereld van geboorte
en dood.
Wanneer een koning door roversbenden getergd
wordt, dan moet hij eerst hun kamp opzoeken vooraleer ze
aan te vallen. Evenzo, wanneer een mens geplaagd zit met
wereldse driften, dan moet hij eerst zeker zijn over hun
oorsprong.
Wanneer een mens binnenin een huis is en hij opent
er zijn ogen, dan is het eerste dat hij bemerkt de binnenzijde
van de kamer en slechts later zal hij door de vensters naar
buiten kijken. Op dezelfde wijze is het dat onze ogen niet
de dingen buiten ons kunnen zien vooraleer ze de dingen
binnen het huis hebben waargenomen.
Als er in het lichaam een geest is, dan moet hij eerst
trachten de dingen binnen dat lichaam te zien; gewoonlijk
echter zijn de mensen zodanig geïnteresserd in de dingen
buiten dat ze slechts heel weinig afweten van de dingen die
binnen het lichaam gebeuren.
Als de geest buiten het lichaam gevestigd is, hoe kan
hij dan contact onderhouden met de behoeften van het
lichaam? Maar het is echter zo dat het lichaam voelt wat de
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geest weet, en dat de geest weet wat het lichaam voelt.
Daarom kan men niet zeggen dat de menselijke geest
buiten zijn lichaam vertoeft. De vraag stelt zich nu waar de
substantie van de geest zich dan wel bevindt?
3. Sedert het onkenbare verleden, geconditioneerd door
hun eigen daden en begoocheld door twee fundamentele
denkfouten,
hebben
mensen
in
onwetendheid
rondgedwaald.
Zo hebben ze ten eerste geloofd dat de
discriminerende geest, die aan de basis van dit leven van
geboorte en dood ligt, hun ware natuur is; en ten tweede
hebben ze niet geweten dat er achter die discriminerende
geest een rein gemoed van Verlichting aanwezig is en dat
dit reine gemoed hun ware natuur is.
Wanneer een man zijn vuist balt en zijn arm in de
lucht steekt, dan ziet zijn oog dat en zijn geest neemt dat
waar, maar die waarnemende geest die discrimineert is niet
het ware gemoed.
De discriminerende geest is enkel maar een geest
voor het waarnemen van ingebeelde verschillen die
geschapen zijn door begeerte of andere luimen die
betrekking hebben op zichzelf. De discriminerende geest is
onderhevig aan gevolgen en omstandigheden, hij heft geen
enkele eigen substantie en is in voortdurende verandering.
Maar vermits de mensen denken dat dit hun ware geest is,
komt begoocheling zijn intrede doen onder de oorzaken en
omstandigheden die het lijden veroorzaken.
Een man opent zijn hand en de geest neemnt dat waar.
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Maar wat is het dat beweegt? Is het de geest of is het de
hand? Of geen van beide? Als de hand beweegt, dan
beweegt ook de geest in dezelfde zin, en ook omgekeerd.
Maar de bowegende geest is slechts een oppervlakkig
verschijnsel van de geest: het is niet het ware en
fundamentele gemoed.
4. In feite heeft iedereen een rein, helder gemoed, maar
gewoonlijk is het overdekt door de bevlekkingen en
smetten van wereldse verlangens die opgekomen zijn uit
elkeens levensomstandigheden. Deze bevlekte geest komt
niet voort uit de essentie van ieders natuur: er is iets aan
toegevoegd geworden, zoals in een huis een indringer of
zelfs een gast, maar nooit de gastheer.
De maan wordt dikwijls door de wolken verdekt,
maar ze wordt er niet door geroerd en haar zuiverheid blijft
onbesmet. Daarom moeten de mensen niet denken in
begoocheling dat die besmette geest vanze ook hun ware
gemoed is.
Zij moeten zichzelf steeds aan dit feit herinneren en
ernaar streven in zich het reine, onveranderlijke,
fundamentele gemoed ter Verlichting op te wekken.
Verstrikt in een veranderlijke, besmette geest en misleid
door hun eigen verdraaide gedachten, dwalen zij rond in
een wereld van begoocheling.
De storingen en besmettingen van de menselijke
geest worden opgewekt door begeerte en ook door zijn
reacties op de veranderende omstandigheden.
Het gemoed dat niet gestoord wordt door de dingen
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wanneer en zoals ze opkomen, dat rustig en rein blijft onder
alle omstandigheden, dat is het ware gemoed dat eigenlijk
de meester zou moeten zijn.
We kunnen niet zeggen dat een herberg verdwijnt
wanneer da gast buiten het gezicht is; noch kunnen we
zeggen dat het reine gemoed verdwenen is wanneer het
besmette gemoed, dat door de veranderende
levensomstandigheden ontstaan is, tot verdwijnen
gekomen is. Datgene dat verandert met de veranderende
omstandigheden, dat is niet ware natuur van het gemoed.
5. Laat ons bij voorbeeld denken aan een zaal die licht
is wanneer de zon schijnt, maar donker wanneer de zon
ondergegaan is.
We kunnen denken dat het licht afkomstig is van de
zon, en het duister van de nacht. Maar we kunnen niet op
dergelijke wijze denken over de geest die dat licht of dat
donker waarneemt. De geest die licht en duister kan
waarnemen, kan niet verder doorgegeven worden; hij kan
enkel terugkeren naar een meer ware natuur die zijn
fundamentele natuur is.
Het is immers slechts een ,,tijdelijke” geest die de
tijdsgebonden wisselingen van licht en duister waarneemt
in overeenstemming met het opkomen en het ondergaan
van de zon.
Het is slechts een ,,tijdelijke” geest die verschillende
gewaarwordingen heeft, verschillend van het éne moment
tot het andere, in overeenstemming met de wisselende
omstandigheden van het leven; en die geest is niet het ware
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werkelijke gemoed. Het fundamentele en ware gemoed dat
het licht en het donker ervaart, dat is ware natuur van de
mens.
De tijdsgebonden gewaarwordingen van goed en
kwaad, van liefde en haat, die opgekomen zijn en opgewekt
door de situaties en de veranderende uitwendige
omstandigheden, zijn enkel tijdelijke reacties die hun
oorzaak hebben in de bevlekkingen die door de menselijke
geest opgestapeld zijn geworden.
Achter de verlangens en wereldse driften die door de
geest onderhouden worden, ligt er, helder, onbesmet de
fundamentele en ware essentie van geest.
In een rond vat is het water rond, in een vierkant vat
is het vierkant. Op zichzelf heeft water geen enkele
bepaalde vorm. Meestal vergeten de mensen dit, als ze dit
ooit ook maar bedenken.
De mensen zien hier het goede, daar het kwade; ze
houden van dit en ze walgen van dat. Ze maken
onderscheid tussen bestaan en niet-bestaan. Gevangen in
dergelijke stroppen en netten, maar gehecht aan diezelfde
stroppen en netten, vervallen zij in lijden.
Als de mensen er maar in konden slagen hun
gehechtheden aan dergelijke denkbeeldige en verkeerde
discriminaties op te geven, en de zuiverheid van hun
oorspronkelijk gemoed te herstellen, dan zouden zowel
geest als lichaam van hun bevlekkingen en lijden bevrijd
kunnen worden. Dan zouden die mensen de vrede kunnen
kennen die met die vrijheid samengaat.
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II
DE BOEDDHA-NATUUR
1. We hebben hiervoor gesproken over het zuivere,
ware gemoed dat fundamenteel is; het is immers de
Boeddha-natuur, dit is: het zaad van het Boeddhaschap.
Men kan vuur maken als men tussen de zon en een
licht ontvlambaar produkt een loep houdt. Maar waar komt
dat vuur vandaan? De loep is op een ontzettend grote
afstand van de zon; en toch verschijnt het vuur op het
ontvlambaar produkt. Maar moest dit produkt nu eens niet
ontvlambaar zijn, dan zou er geen vuur komen.
Zo is het hier ook: wanneer het licht van Boeddha’s
Wijsheid geconcentreerd wordt op het menselijk gemoed
dat’s mensen ware natuur is, nl. het Boeddhaschap, dan
wordt dit ontstoken en zal zijn licht door zijn helderheid
het gemoed van de mensen verlichten, en zo zal vertrouwen
in de Boeddha ontstaan. De Boeddha houdt de loep van de
Wijsheid boven het menselijke gemoed en daardoor kan
het vertrouwen sneller ontluiken.
2.

Vaak miszien de mensen de verwantschap van hun

ware gemoed met de verlichtende Wijsheid van de
Boeddha, zodat ze door het warnet van wereldse driften
gevangen worden; dan geraken ze gehecht aan het
discrimineren tussen goed en kwaad en beginnen ze te
weeklagen over hun onvrijheid en hun lijden.
Hoe komt het toch dat de mensen, die dit
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fundamentele en zuivere gemoed bezitten, steeds
gekluisterd blijven aan illusies en zichzelf veroordelen tot
ronddwalen in een wereld van begoocheling en lijden?
Waarom dekken ze hun Boeddha-natuur met duister af,
terwijl overal rondom hen, het licht van Boeddha’s
Wijsheid straalt?
Er was eens een man die naar de achterzijde van een
spiegel aan het kijken was. Maar toen hij zijn gezicht niet
meer zag, werd hij waanzinnig. Hoe overbodig is het toch
waanzinnig te worden als men zijn gezicht niet ziet, enkel
omdat men de verkeerde kant van de spiegel bekijkt!
Even dwaas en overbodig is het te lijden omdat men
de Verlichting niet dààr gevonden heeft waar men ze
verwachtte. Er is niets verkeerds aan de hand met de
Verlichting: het verkeerde zit in de mensen die zo lange tijd
naar de Verlichting gezocht hebben in hun verwarrend
gemoed, zonder zich rekenschap te geven van het feit dat
hun gemoed niet het ware gemoed is, maar een
denkbeeldige geest die zij zelf opgebouwd hebben door de
opstapeling van begeertes en begoocheling, en dat hun
ware gemoed onder deze oppervlakkige laag verborgen ligt.
Wordt die opstapeling van dwalingen weggewerkt,
dan zal de Verlichting verschijnen Maar vreemd genoeg,
wanneer de Verlichting verwezenlijkt wordt, dan beseft
men meteen ook dat er zonder die dwalingen geen
Verlichting mogelijk was!
3. De Boeddha-natuur is niet iets dat ooit ophoudt.
Ofschoon boze lieden zouden kunnen geboren worden als
- 73 -

De Boeddha-natuur

beesten of als hongergeesten of in één van de hellen
vervallen, toch verliezen ze nooit die Boeddhanatuur.
Hoe diep ook ze verborgen ligt in de bevlekkingen
van het vlees of verdoken bij de wortels van wereldse
driften of vergeten, nooit dooft de menselijke affiniteit
voor het Boeddhaschap helemaal uit.
4. Er wordt een oud verhaal verteld van een man die
eens in een loodzware dronkenschapsslaap gevallen was.
Zijn gezel was zo lang mogelijk bij hem gebleven, maar
toch was hij verplicht heen te gaan. Vrezend dat zijn vriend
na zijn ontwaken in verlegenheid zou kunnen geraken,
verborg hij een kostbaar juweel in de zoom van de jas van
de slapende dronkaard. Wanneer de man terug bij zinnen
kwam, wist hij natuurlijk niet dat zijn vriend dat juweel in
zijn jaszoom verborgen had. en bleef hij lange tijd met
armoe en honger rondlopen. Na lange tijd ontmoetten beide
mannen elkaar weer; toen vertelde de gezel alles over het
verborgen juweel.
Net zoals de dronkaard uit dit verhaaltje, zwerven de
mensen in het lijdensleven van geboorte en dood rond,
onbewust van het feit dat diep in hun binnenste zij het
onbetaalbare juweel van de Boeddhanatuur met zich
meedragen.
Hoe onbewust de mensen ook mogen zijn over die
aanwezigheid in ze van deze verheven natuur, en hoe
verworden of onwetend ze ook zijn, de Boeddha verliest
nooit zijn vertrouwen in ze, vermits hij weet dat zelfs in de
minste onder hen, potentieel al de deugden van het
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Boeddhaschap aanwezig zijn.
Daarom ook verwekt de Boeddha weer vertrouwen in
hen die door onwetendheid begoocheld zijn en hun eigen
Boeddha-natuur niet kunnen zien; hij leidt ze weg van hun
waanbeelden en leert hun dat er in ultieme zin geen verschil
is tussen henzelf en het Boeddhaschap.
5. De Boeddha is diegene die het Boeddhaschap
verwezenlijkt heeft; maar de mensen zijn diegenen die bij
machte zijn het Boeddhaschap te verwezenlijken. Dat is het
enige verschil!
Maar wanneer iemend denkt dat hij het
Boeddhaschap bereikt heeft, dan bedriegt hij zichzelf; hij
kan weliswaar op weg zijn in de richting van het
Boeddhaschap, maar zelf heeft hij het niet bereikt.
De Boeddha-natuur komt niet te voorschijn dan na
ijverige en vertrouwensvolle inspanningen en de taak komt
niet ten einde vooraleer het Boeddhaschap verwezenlijkt is.
6. Er was eens een koning die een troep blindgeborenen
rondom een olifant opstelde en hun vroeg hem de olifant te
beschrijven. De eerste blinde had een slagtand beroert en
wist te vertellen dat de olifant zoals een grote wortel was;
een andere had het oor betast en beschreef het dier als een
grote waaier; een ander had de slurf aangeraakt en zei dat
een olifant als een grote stamper was; de blinde die een
poot had betast, zei dat het dier als een grote vijzel was; en
degene die de staart had vastgepakt, beschreef de olifant
als een stuk touw. Maar geen van hen kon aan de koning
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de ware gestalte van de olifant vertellen.
Evenzo kan men slechts gedeeltelijk de ware natuur
van de mens beschrijven, maar niemand kan de ware natuur
van het gehele menselijke wezen, de Boeddhanatuur,
waarlijk beschrijven.
Er is slechts één weg mogelijk om deze essentiële
natuur van de mens, zijn door wereldse driften
onverstoorbare, door de bood niet verwoestbare Boeddhanatuur, te verwezenlijken: dat is met behulp van de
Boeddha en van Boeddha’s edele Leer.
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III
BOEDDHA-NATUUR EN ZELFLOOSHEID
1. We hebben totnutoe over de Boeddha-natuur
gesproken alsof het iets was dat kon beschreven worden,
dat overeen zou komen met iets dat gelijkt op de ,ziel’ van
andere leringen. Maar dat is niet het geval.
Het begrip van een ,ik-persoonlijkheid’ is iets dat
uitgevonden is geworden door de discriminerende geest,
een begrip dat eerst uitgewerkt wordt, maar waaraan men
nadien gehecht geraakt, ook al moet men dat begrip laten
varen. Daartegenover staat het Boeddhaschap dat
aanvankelijk onbeschrijfbaar is, dat eerst moet ontdekt
worden. In zekere zin gelijkt het misschien op een ,ikpersoonlijkheid’, maar het is geenszins het ,ego’ in de
betekenis van ,ik ben’ of van ,mijn’.
Geloven aan het bestaan van een ,ego’ veronderstelt
niet-bestaan; de Boeddha-natuur ontkennen is verkeerd,
want dat veronderstelt dat bestaan hetzelfde is als nietbestaan.
Dit kan met een parabel uitgelegd worden. Een
moeder ging met haar zieke kind naar een arts. De arts gaf
het kind een medicijn en gaf aan de moeder de raad het
kind niet meer borst te geven vooraleer de medicijn
volledig verteerd zou zijn.
Daarom wreef de moeder haar borst in met een erg
bitter produkt, zodat het kindje uit eigen beweging van de
borst wegbleef. Nadat de medicijn de nodige tijd gekregen
had om te verteren, waste de moeder haar borst schoon
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zodat de baby weer met haar melk gevoed kon worden. De
moeder gebruikte deze methode om haar kind te redden
precies omdat ze van haar kind hield.
Net zoals de moeder in de gelijkenis, gaat de Boeddha
te werk: om verkeerde begrippen uit te roeien en
gehechtheden te verbreken, zeker de gehechtheid aan een
ik-persoonlijkheid, ontkent hij het bestaan van een ego;
maar wanneer verkeerde begrippen en de gehechtheden
verwijderd zijn dan legt hij de werkelijkheid van het ware
gemoed dat de Boeddha-natuur is, aan de wezens uit.
Gehechtheid aan een ik-persoon]ijkheid voert de
mensen tot begoocheling, maar vertrouwen in hun
Boeddha-natuur voert ze naar de Verlichting.
Het is net zoals met die vrouw uit het verhaal, die een
koffer geërfd had. Niet vermoedend dat de koffer vol goud
stak, was ze in armoe blijven leven zonder de koffer ook
maar open te maken, totdat iemand anders hem opendeed
en haar al dat goud toonde. Zo opent de Boeddha het
gemoed van de mensen en toont hun de zuiverheid van hun
Bueddha-natuur.
2. Als iedereen dan toch die Boeddha-natuur heeft,
vanwaar komt dan al dat leed van mensen die elkaar kwaad
doen tot elkaar te doden? En waarom is er dan zoveel
verschil in eerbetuigingen rijkdom; waarom zijn de enen
rijk en de anderen arm?
Er is het verhaal van die worstelaar die de gewoonte
had op zijn voorhoofd een edelsteen als sieraad te dragen.
Op een keer dat hij aan het worstelen was, werd in het vuur
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van het gevecht die edelsteen diep in het vlees van zijn
voorhoofd gedrukt. De worstelaar dacht echter dat hij de
steen kwijt was; hij ging naar een heelmeester om de
wonde te laten verzorgen. Toen deze kwam, ontdekte hij
de edelsteen diep in de wonde en bedekt met bloed en vuil.
Met behulp van een spiegel toonde hij dan aan de
worstelaar de edelsteen.
De Boeddha natuur is zoals die edelsteen: ze is
overdekt geraakt met het vuil en het stof van wereldse
belangen; de mensen denken dat ze die verloren hebben,
maar een goed leraar kan hun die Boeddha-natuur weer
tonen.
De Boeddha-natuur bestaat in elk van ons, ongeacht
hoe diep ze ook zit of ongeacht hoeveel ze overdekt is met
gehechtheid, haat en dwaasheid of begraven onder
onheilzame daden en hun gevolgen. De Boeddha-natuur
kan niet verloren gaan noch verwoest worden. Wanneer
alle bevlekkingen en smetten weggenomen zijn, zal ze
vroeg of laat terug verschijnen.
Zoals de worstelaar in het verhaal, aan wie de
heelmeester de edelsteen in zijn voorhoofd toonde door
middel van een spiegel, zo ontdekken de mensen, diep
verborgen onder wereldse begeertes en driften, hun
Boeddha-natuur met behulp van het licht van de Boeddha.
3. De Boeddha-natuur is altijd zuiver en rustig,
ongeacht de levensomstandigheden van de mensen. Net
zoals melk altijd wit is ongeacht de kleur van de koe, rood,
wit of zwart, zo speelt het uiteindelijk geen rol hoe
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verschillend hun daden kunnen zijn, op welke manier hun
handelingen de gang van hun leven kunnen beïnvloeden of
welke de verschillende gevolgen van hun daden en
gedachten ook mogen zijn.
In India loopt het verhaal van een geheimzinnig
geneeskruid dat verborgen was onder de hoge grasplanten
van de Himalaya. Lange tijd hadden de mensen er
vruchteloos naar gezocht, maar tenslotten had een wijs man
het kunnen localiseren dank zij de uitzonderlijke zoete
smaak van de plant. Zo lang hij leefde, verzamelde hij het
wonderbare geneeskruid in een grote kom; maar na zijn
dood bleef het wonderelixer ginder ver in de bergen achter
en het water in de kom werd zuur en zelfs schadelijk.
Evenzo is de Boeddha-natuur verborgen in de wilde
plantengroei van de wereldse driften; ze wordt slechts
zelden ontdekt, maar de Boeddha openbaarde ze aan de
mensen. Wanneer deze de Boeddha-natuur beginnen te
vermoeden, ontvangen ze die elk naar hun eigen aard en
daardoor smaakt de Boeddha-natuur dan ook verschillend
voor elk persoon.
4. Diamant, het hardste van alle gesteenten, kan niet
verpulverd worden. Zand en stenen kan men fijn malen,
maar diamanten blijven zoals ze zijn. De Boeddha-natuur
is als diamant en kan niet gebroken worden.
De menselijke natuur, die bestaat uit lichamelijke en
geestelijke functies, zal vergaan, maar de natuur van het
Boeddhaschap kan niet ten onder gaan.
Waarlijk, de Boeddha-natuur is het meest uitstekende
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kenmerk van de menselijke natuur. De Boeddha leert dat,
ofschoon er in de menselijke natuur een eindeloze reeks
verschillen kan bestaan, als b.v. tussen mannen en vrouwen,
er geen enkel onderscheid bestaat wat betreft de Boeddhanatuur.
Zuiver goud wordt verkregen door het smelten van
erts en het verwijderen van alle onzuiverheden. Moesten de
mensen het erts van hun gemoed smelten en alle
onzuiverheden van wereldse driften en egoïsme
verwijderen, dan zouden zij alle dezelfde zuivere Boeddhanatuur terugvinden.
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MENSELIJKE BEZOEDELINGEN
I
DE MENSELIJKE NATUUR
1. Er zijn twee soorten wereldse driften die de
zuiverheid van de Boeddha natuur bezoedelen en
overdekken.
De eerste soort is de passie voor analyseren en
discussiëren, waardoor de mensen in hun oordeel verward
geraken. De tweede soort is de passie voor emotioneel
beleven, waardoor mensen in hun waardebepalingen
verward geraken.
Beide begoochelingen, die van het beredeneren en die
van de emoties, kunnen opgevat worden als een indeling
van alle menselijke bezoedelingen, maar ze zijn meer dan
dat: ze zijn eigenlijk de twee oorspronkelijke fundamentele
wereldse categorieën met als basis voor de ene
onwetendheid, voor de andere begeerte.
De begoocheling van het beredeneren is gebaseerd op
onwetendheid en de begoocheling van het emotionele
beleven is gebaseerd op begeerte; maar in feite zijn die
twee eigenlijk maar één; en samen vormen zijn de bron van
alle ongeluk.
Wanneer de mensen onwetend zijn, kunnen zij niet
op een juiste en veilige manier redeneren. Wanneer zij
bezwijken voor de begeerte naar bestaan, dan volgen
onvermijde1ijk grijpen, vasthouden en verlangen naar alles
en nog wat. Het is deze voortdurende hunker naar elk
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aangenaam ding dat ze zien of horen dat de mensen voert
naar de begoocheling van de gewoonte. Er zijn zelfs
mensen die bezwijken voor het verlangen naar de dood van
het lichaam.
Vanuit deze primaire bronnen ontspringen dan alle
generaties en verschijnselen van driften, haat, dwaasheid,
misverstand, wrok, naijver, vleierij, bedrog, hoogmoed,
minachting, dronkenschap, zelfzucht...
2. Begeerte ontspringt uit foutieve ideeën over
voldoening; haat rijst op uit foutieve ideeën over de
toestand van zaken en omgeving; dwaasheid ontstaat uit de
onbekwaamheid te oordelen wat juist gedrag is.
Deze drie: begeerte, haat en dwaasheid, worden de
drie vuren van de wereld genoemd. Het vuur van begeerte
verbrandt diegenen die hun ware gemoed kwijt zijn door
begeerte; het vuur van haat verbrandt diegenen die hun
ware gemoed kwijt zijn door boosheid; het vuur van
dwaasheid verbrandt diegenen die hun ware gemoed kwijt
zijn doordat zij het onderricht van de Boeddha niet
aanhoren en toepassen.
Waarlijk: deze wereld staat in brand van de vele en
vele vuren. Er zijn vuren van begeerte, vuren van haat,
vuren van dwaasheid, vuren van egoïsme en
zelfgenoegzaamheid, vuren van afgeleefdheid, van ziekte
en sterven, vuren van verdriet, jammer, smart en ondergang.
Deze vuren laaien overal hoog op. Niet alleen verbranden
ze elk van ons, maar ze brengen ook leed over anderen en
brengen de wezens tot verkeerde handelingen in daden,
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woorden en gedachten. Uit de wonden die door deze vuren
gemaakt worden, vloeit een etter die alles waarmee hij in
contact komt verpest en vergiftigt, zo de wezens verkeerde
paden voerend.
3. Begeerte rijst op tegenover voldoening; haat rijst op
tegenover onvoldoening; dwaasheid ontspringt uit
onzuivere gedachten. Het kwade van de begeerte bevat
slechts weinig onzuiverheid, maar is moeilijk te
verwijderen; het kwade van haat bevat al meer
onzuiverheid, maar is gemakkelijker te verwijderen; maar
het kwade van dwaasheid bevat veel onzuiverheid en is erg
moeilijk te verwijderen.
Daarom zouden de mensen deze vuren moeten doven
zodra ze ergens opkomen, door op een juiste manier te
oordelen over hetgeen waarlijk voldoening kan schenken,
door een stricte controle over het gemoed wat betreft de
onbevredigende dingen in het leven en door een
voortdurend gedenken van Boeddha’s leer van
welwillendheid en liefde. Wanneer het gemoed dan
vervuld wordt met dergelijke wijze, zuivere en
onzelfzuchtige gedachten, dan zal er niet langer plaats over
blijven waar de wereldse driften nog kunnen wortelen.
4. Begeerte, haat en dwaasheid zijn als een koorts.
Wanneer iemand die koorts krijgt, zelfs al bevindt hij zich
in een comfortabele kamer, dan wordt bij geplaagd door
slapeloosheid en lijdt hij.
Zij die deze koorts niet hebben, hebben geen
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problemen met rustig slapen, zelf niet in een koude
winternacht, op de grond liggend met enkel wat bladeren
als deken, noch in een kleine afgesloten kamer tijdens een
hete zomernacht.
Deze drie ― begeerte, haat en dwaasheid ― zijn de
bron van al het menselijke lijden. Om ervan bevrijd te
geraken, dient men de zedelijke voorschriften na te leven,
geestesconcentratie te beoefenen en wijsheid te verwerven.
Het naleven van de zedelijke voorschriften zal de smetten
van de begeerte wegnemen; de juiste geestesconcentratie
zal smetten van de haat wegnemen; en de wijsheid zal de
smetten van de dwaasheid verwijderen.
5.
’s Mensen begeertes kennen geen einde. Het is zoals
de dorst van iemand die zout water drinkt: hij kent geen
voldoening, en zijn dorst wordt almaar groter.
Zo is het ook met de mens die probeert zijn
verlangens te voldoen: hij verwerft enkel steeds grotere
ontevredenheid en zijn kwalen vermenigvuldigen zich.
Voldoening van verlangens schenkt nooit voldoening
ze laat steeds onrust en geprikkelheid achter die nooit
kunnen gekalmeerd worden. Wanneer de voldoening van
de verlangens gedwarsboomd wordt, dan wordt de mens
waak tot waanzin gedreven.
Om hun verlangens te voldoen zullen de mensen
elkaar bestrijden en vermoorden: koning tegen koning,
leenman tegen leenman, ouders tegen kinderen, broeders
tegen broeders, zusters tegen zusters, vriend tegen vriend;
ze zullen elkaar bestrijden en als’t moet zelfs doden enkel
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maar om hun verlangens te bevredigen.
De mensen zullen vaak hun leven ruïneren in de
poging hun verlangens te bevredigen. Ze zullen stelen en
lasteren en overspel plegen, ― dan, wanneer ze gevat
worden, zullen ze lijden onder hun schande en hun straf.
Ze zullen zonde bedrijven met hun lichaam en hun
woorden; ze zullen zonde bedrijven met hun geest,
ofschoon ze heel goed weten dat de voldoening van hun
verlangens uiteindelijk ongeluk en leed brengt, maar de
begeerte is sterker. En daarbij komt dan nog het
vooruitzicht van alle lijden in de volgende wereld en de
angst die daarmee verbonden gaat.
6. Van alle wereldse driften is zinnelijke lust de hevigste.
Alle andere wereldse driften komen als gevolg van de
zinnelijke lust voor.
Zinnelijke lust levert de grond waarop de andere
driften bloeien. Zinnelijke lust is als een duivel die alle
goede daden in de wereld opvreet. Zinnelijke lust is de
adder verdoken in een bloementuin: wie enkel naar de
schoonheid komt kijken, wordt door de adder gebeten.
Zinnelijke lust is een klimplant die langs de stam van een
boom opkruipt en zich over de takken verspreid totdat de
boom gewurgd is. Zinnelijke lust wringt zijn tentakels in
de menselijke gevoelens en zuigt er alle gezond verstand
uit weg totdat het gemoed duizelt. Zinnelijke lust is een
lokaas uitgestrooid door een boze kwelgeest: verdwaasde
mensen bijten erin en worden dan meegesleurd naar de
dieptes van de hellewereld.
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Wordt een droog bot met bloed ingesmeerd, dan zal
een hond erop kluiven tot hij afgemat en teleurgesteld is.
Voor de mens is zinnelijke lust net als dat bot voor de hond:
hij is er begerig naar totdat hij uitgeput is.
Wordt een stuk kreng naar twee wilde beesten
geworpen, dan zullen zij erom vechten. Een man die dwaas
genoeg is om een fakkel tegen de wind in te dragen, zal
blijkbaar zichzelf verbranden. Net zoals die twee wilde
beesten en zoals die dwaze man, kwetsen en verbranden de
mensen elkaar ter wille van hun wereldse verlangens.
7. Het is gemakkelijk zijn lichaam te beveiligen tegen
vergiftigde pijlen; maar het in onmogelijk het gemoed
veilig te stellen tegen de giftige angels die in het gemoed
zelf ontstaan. Begeerte, haat, dwaasheid en de verblinding
van ik-gerichtheid － deze vier giftige angels ontstaan
binnenin het gemoed en besmetten het met hun dodelijk
gift.
Wanneer de mensen door begeerte, haat en
dwaasheid besmet geworden zijn, zullen ze liegen, lasteren,
bedriegen, meineed plegen; daarna zullen ze hun woorden
in daden omzetten en moorden, stelen, overspel bedrijven.
Deze drie slechte gemoedstoestanden, de vier
verderflijke uitingen en de drie boze daden, als men ze
optelt, ze vormen de tien grote onheilzaamheden.
Wanneer de mensen het liegen gewoon worden,
zuilen ze automatisch ook alle soorten onheilzame
handelingen verrichten. Vooraleer zij in zonde handelen,
zullen ze moeten liegen; en ze zullen opnieuw liegen
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wanneer zij hun boze handeling willen verbergen.
Begeerte, zinnelijke lust, angst, boosheid, tegenslag,
ongeluk, ze komen alle voort uit dwaasheid. Daardoor is
dwaasheid wel het grootste vergif.
8. Uit het verlangen ontstaat de handeling; uit de
handeling ontstaat het lijden. Verlangen, handeling en leed
zijn als de delen van een eindeloos ronddraaiend wiel.
Het wentelen van dit wiel kent begin noch einde. Hoe
kunnen de mensen dan aan zo’n wedergeboorte ontkomen?
Het ene leven komt na het andere in deze onophoudelijke
cyclus.
Zou iemand de asse en gebeenten van hemzelf
doorheen deze kringloop van wedergeboortes opstapelen,
dan zou dat een heel hoge berg worden. Zou iemand de
moedermelk die hij in de kringloop der wedergeboortes
opgezogen heeft, bijeen zien, dan zou dit dieper dan de
diepe zee zijn.
Ofschoon alle wezens de Boeddha-natuur bezitten,
ligt ze toch zo diep begraven onder de bevlekkingen van de
wereldse driften, dat ze lange tijd onbekend blijft. Zo komt
het dat lijden zo universeel is en zo ontstaat deze eindeloze
opeenvolging van ellendige levens.
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II
DE NATUUR VAN DE MENS
1. De natuur van de mens is zoals een dicht struikgewas
dat geen toegang heeft en moeilijk te doordringen is.
Vergeleken hierbij is de natuur van een dier heel wat
gemakkelijker te begrijpen. Toch is het enigszins mogelijk
de natuur van de mens te rangschikken volgens vier punten
van onderscheid.
Er zijn ten eerste diegenen die ter wille van verkeerde
leringen ascetische praktijken verrichten en zichzelf tot
lijden brengen. Ten tweede zijn er diegenen die uit
wreedheid, door te stelen, te doden of door andere
misdadige handelingen, lijden brengen over anderen. Ten
derde zijn er diegenen die zowel aan anderen als aan
zichzelf lijden veroorzaken. Ten vierde zijn er ook
diegenen die zichzelf leed willen besparen en ook de
anderen uit het lijden willen bevrijden. De mensen van
deze laatste categorie wanneer zij de lering van de Boeddha
volgen, geven begeerte, haat en dwaasheid geen kans, maar
leven het vredevolle leven van welwillendheid en wijsheid,
zonder doden of stelen.
2. Er zijn drie soorten mensen in de wereld. De eersten
zijn zoals letters die in de rots gehouwen zijn; zij worden
vlug door haat meegesleept en blijven lange tijd hun boze
gedachten koesteren. De tweede soort mensen betreft
diegenen die als letters in het zand geschreven zijn; ze
worden weliswaar vlug door haatgedachten meegesleept,
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maar deze gedachten gaan ook vlug voorbij. Voorts zijn er
die mensen die zijn als letters getekend in stromend water:
zij blijven niet bij hun voorbijgaande gedachtenstaan; zij
laten bedrog en gepraat aan zich voorbijgaan; hun gemoed
bljft zuiver en onverstoord.
En nog, er zijn drie andere soorten van mensen.
Deeersten zijn trots, handelen overijld en zijn nooit
tevreden; hun natuur is gemakkelijk te doorgronden. Dan
zijn er ook diegenen die altijd hoffelijk zijn en slechts
handelen na rijp beraad; hun aard is moeilijk te
doorgronden. En dan zijn er ook diegenen die de begeerte
volkomen overwonnen hebben; het is volkomen
onmogelijk hun natuur te begrijpen.
De mensen kunnen bijgevolg op verschillende
manieren geklasseerd worden, maar niettemin is hun
natuur steeds moeilijk te begrijpen. Enkel de Boeddha kan
die natuur verstaan en zijn wijsheid leidt de mensen
doorheen de verschillende leringen.
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III
HET LEVEN VAN DE MENS
1. Er is een gelijkenis die het menselijke leven beschrijft.
Er was eens een man die met een boot een rivier afroeide.
Iemand op de oever verwittigde hem: ,,Hou op met zo hard
te roeien! Ginder zijn er stroomversnellingen en ook een
gevaarlijke draaikolk. In de rotsholen liggen krokodillen en
boze geesten te wachten. Je zal vergaan als je verdergaat!”
In deze allegorie, is ,,de rivier” het leven van
zinnelijke lusten; het ,,hard roeien” is zijn driften kracht
bijzetten; de ,,stroomversnellingen” betekenen smart en
leed; de ,,draaikolk” is de verdwazing van het genot;
de ,,krokodillen en boze geesten” wijzen op ziekte,
ouderdom en dood die volgen op een leven van lust en
genietingen; de ,,iemand op de oever” die roept, dat is de
Boeddha.
Hier komt een andere gelijkenis. Een man die een
moord begaan heeft, is op de vlucht geslagen; wachten
achtervolgen hem en hij probeert zich te verbergen door in
een bronput af te dalen langs de slingerplanten die lands de
wanden ervan gegroeid zijn. Terwijl hij naar beneden
afdaalt, bemerkt hij opeens dat er op de droge bodem van
de put talrijke adders rondkruipen. Daarom blijft hij zich
halverwege aan de slingerplant vasthouden. Na een tijdje
evenwel beginnen zijn armen pijn te doen en bovendien
bemerkt hij ook twee muisjes, het ene wit, het andere zwart,
dat aan het knagen zijn net aan de slingerplant waaraan hij
zich zo krampachtig vasthoudt
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Breekt de klimplant, dan valt hij bij de adders en
wordt hij zeker gebeten. Als hij naar boven kijkt, dan
bemerkt hij net boven zijn hoofd een bijenkorf waaruit van
tijd tot tijd een druppel honing druipt. En meteen vergeet
de man het pijnlijke van zijn situatie om zo’n
honingdruppel met zijn tong op te vangen.
De ,,man” is degene die geboren is om te lijden en
om alleen te sterven. De ,,wachters” en de ,,adders”
verwijzen naar het lichaam en al zijn verlangens.
De ,,slingerplant ” is het menselijke leven. De ,,twee
muisjes, het ene wit, het andere zwart” verwijzen naar het
verlopen van de tijd, met dag en nacht; de ,,honing” is het
zinnelijke genot dat het lijden van de menselijke situatie
benevelt.
2. Hier is nog een andere allegorie. Een konig doet vier
adders in een doos en vertrouwt de doos toe aan een dienaar,
met de aanbeveling er goed zorg voor te dragen en
verwittigt hem geen van de dieren boos te maken, want
anders staat hem de dood te wachten. Vol vrees besluit de
dienaar de doos weg te smijten en zelf te vluchten.
De koning zendt vijf van zijn lijfwachten om de
dienaar te vangen. Als ze hem gevonden hebben,
benaderen ze hem eerst vriendelijk en beloven hem dat hij
veilig kan terugkeren, maar de dienaar mistrouwt hun
vriendelijkheid en ontsnapt naar een ander dorp.
Daar zegt een stem in zijn droom hem dat hij nog niet
in veiligheid is, dat er bovendien zes bandieten op hem
loeren. En vol ontzetting vlucht de dienaar verder tot hij bij
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een woeste rivier komt die hem alle verdere weg verspert.
Met de gedachte aan al de gevaren die hem bedreigen,
bouwt hij een vlot waarmee hij erin slaagt de ontstuimige
rivier over te steken. Op de andere oever wachten hem
eindelijk veiligheid en rust.
De ,,vier adders in een doos” wijzen op de vier
elementen aarde, water, vuur en lucht waarmee het lichaam
opgebouwd is. Dit lichaam is vol gevaarlijke lusten en een
vijand van het gemoed. Daarom probeert het gemoed van
het lichaam weg te vluchten.
De ,,vier lijfwachten” die de dienaar vriendelijk
benaderen, dat zijn de vijf bestaansgroeperingen
―lichamelijkheid,
gewaarwording,
waarneming,
karmische mingen, bewustzijn― die lichaam en geest
samenstellen.
Het ,,veilige dorp” slaat terug op de zes zintuigen, die
in feite helemaal niet veilig zijn, en de ,zes bandieten” zijn
de zes voorwerpen van zintuiglijke waarneming. Aldus de
bedreiging van de zes zintuigen ingezien hebbend, vlucht
onze man verder tot hij komt te staan vóór de woeste rivier
van wereldse driften.
Daar bouwt hij dan een vlot met de voortreffelijke
leringen van de Boeddha en hij slaagt erin de ontstuimige
watervloed over te steken naar de veilige andere oever.
3. Er zijn drie omstandigheden van groot gevaar waarin
een zoon zijn moeder niet kan bijstaan, noch een moeder
haar zoon: een ontploffing, een overstroming en een
inbraak. Maar zelfs in deze gevaarlijke situaties bestaat er
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nog steeds een kans elkaar bij te staan.
Maar er zijn drie omstandigheden waarin elke hulp
van moeder tot zoon of van zoon tot moeder, totaal
onmogelijk is. Dat is bij ziekte, bij ouderdom en bij dood.
Hoe kan immers een zoon de plaats van zijn moeder
innemen wanneer zij oud wordt? Hoe kan een moeder de
plaats van haar zoon innemen als hij ziek is? Hoe kan de
ene de andere helpen op het ogenblik van de dood?
Ongeacht hoeveel ze van elkaar houden of hoe aan elkaar
verbonden ze ooit geweest zijn, de ene kan de andere echt
niet helpen in die omstandigheden.
4. Eens vroeg Yama, de legendarische koning van het
dodenrijk, aan een man die in de hel terechtgekomen was
tengevolge van zijn boze daden tijdens zijn leven, of hij
dan nooit in zijn leven de drie hemelse boodschappers
ontmoet had. De man antwoordde: ,,Neen, Heer, ik heb
nooit zulke boodschappers ontmoet.”
Yama vroeg hem daarop of hij nooit in zijn leven een
oud man ontmoet had, gebogen onder de druk der jaren en
steunend op een stok. De man antwoordde: ,,Jawel, Heer,
zo’n personen heb ik vaak ontmoet.” Waarop Yama hem
zei: ,,Je ondergaat nu dit helleleven omdat je in die oude
man niet de hemelse boodschapper gezien hebt die je
kwam zeggen dat je zo vlug mogelijk van gedrag moest
veranderen, vooraleer je zelf oud zou zijn.”
Yama vroeg hem daarop of hij nooit een arme, zieke
eenzame man gezien had. Het antwoord was: ,,Jawel, Heer,
zo heb ik er ontzettend veel gezien.” Waarop Yama hem
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zei: ,,Je bent nu hier terechtgekomen omdat je niet in elk
van die mensen de hemelse boodschapper gezien hebt die
je kwam waarschuwen voor je eigen ziekte, ellende en
verlatenheid.”
En Yama vroeg hem daarop of hij dan nooit een dode
gezien had. De man antwoordde: ,,Jawel, Heer, ik ben vaak
in aanwezigheid van de dood geweest.” Waarop Yama hem
berispte: ,,Het is omdat je nooit in één van die doden de
hemelse boodschapper gezien hebt, die je kwam
waarschuwen voor je eigen dood, dat Je nu hier bent. Had
je die boodschappers herkend en hun waarschuwing
opgevolgd, dan zou je het verloop van Je leven veranderd
hebben en je zou niet in dit oord van lijden beland zijn.”
5. Er was eens een jonge vrouw, een zekere Kisagotami,
echtenote van een rijk man, die haar zinnen kwijt was door
de dood van haar kindje. Ze nam het dode kindje in haar
armen en ging van huis tot huis vragen of er iemand
woonde die haar kind nog kon genezen.
Natuurlijk was er niemand die iets voor haar kon
doen. Uiteindelijk kwam ze bij een volgeling van de
Boeddha die haar de raad gaf de Verhevene op te zoeken.
Kisagotami droeg dan haar dode kind tot in Jetavana, waar
de Boeddha toen vertoefde.
De Verhevene bekeek haar met grote sympathie en
zei: ,,Om dat kind te genezen heb ik wat klaprooszaad no
dig; vier of vijf korreltjes zijn al genoeg, maar ze moeten
komen uit een huisgezin waarin niemand ooit gestorven is.
Ga ze zoeken en kom er dan mee terug.”
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En de arme moeder trok verder van huis tot huis,
zoekend waar nooit de dood binnengekomen was. Maar
tevergeefs! Tenslotte keerde ze naar de Boeddha terug om
haar mislukking te melden. In de rustscheppende
aanwezigheid van de Verhevene kwam haar verdwaasde
geest tot bedaren, zag ze in dat alle wezens moeten sterven
en begreep ze de diepere betekenis van zijn woorden. Ze
droeg het lichaam van haar kindje weg, begroef het en
keerde tot de Boeddha terug, waarop ze een volgelinge
werd.

- 96 -

Menselijke Bezoedelingen

IV
DE REALITEIT VAN HET MENSELIJKE
LEVEN
1. In deze wereld zijn de mensen vlug geneigd tot
egoïsme en onvriendelijkheid; ze weten niet hoe van elkaar
houden en elkaar eerbiedigen; ze kibbelen en twisten over
onbeduidende zaken enkel maar om elkaar schade en leed
te berokkenen. Zo wordt het leven een akelige rondedans
van ongeluk en ontevredenheid.
Ze maken zich zorgen over geld, of ze nu steenrijk of
straatarm zijn. Ze lijden onder hun armoede en ze lijden
onder hun rijkdom. Doordat hun leven door begeerte
gestuurd wordt, zijn ze nooit voldaan nooit tevreden.
Een rijk mens maakt zich zorgen over zijn landgoed
als hij er een bezit; hij maakt zich zorgen over zijn huis en
over al zijn bezittingen. Hij vreest elke ramp die hem kan
overkomen: een brand, een inbraak, een ontvoering. Dan
maakt hij zich zorgen over zijn dood en over wat er na zijn
dood met zijn bezittingen gebeuren kan. Waarlijk, zijn weg
naar de dood is een eenzame weg.
Een arm mens lijdt voortdurend gebrek en dat wekt
in hem een eindeloze reeks verlangens, naar een huis, naar
landeigendom. Vlammend van begeren slooft hij lichaam
en geest uit en midden in zijn leven overvalt hem de dood.
Het is alsof de hele wereld tegen hem samenspant en
zelfs zijn pad naar de dood toe is eenzaam, als had hij een
lange weg af te leggen zonder enige vriend om hem te
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vergezellen.
2. Men kan zeggen dat er in de wereld vijf kwalen zijn.
Er is eerst wreedheid; elk schepsel, tot het minste insect,
leeft in strijd met een ander schepsel. De sterken vallen de
zwakken aan; de zwakken bedriegen de sterken. Overal is
er strijd en wreedheid.
Ten tweede is er gebrek aan een duidelijke afbakening tusse de rechten van de vader en die van de zoon;
tussen die van een oudere broer en die van een jongere
broer; tussen die van echtgenoot en echtgenote; tussen die
van de ouderen en die van de jongeren. op elk ogenblik
streeft iedereen naar het meeste en naar het uitschakelen
van de anderen. Dat geeft bedrog, leugen, en misleiding.
Overal is er ontgoocheling en gebrek aan oprechtheid.
Ten derde is er gebrek aan een duidelijke afbakening
wat betreft de gedragingen van mannen en vrouwen.
Iedereen heeft van tijd tot tijd onzuivere wulpse gedachten
en verlangens; deze geven aanleiding tot bedenkelijke
handelingen en monden meestal uit in ruzie, sluwheid,
vechten, onrecht en bedrog.
Ten vierde is er de algemene neiging de rechten van
de anderen met de voeten te treden, eigen belang en
verdiensten op te blazen ten koste van anderen, slechte
voorbeelden van gedrag te geven, harde en onjuiste taal te
spreken, te bedriegen, te belasteren, te beledigen.
Ten vijfde is er de algemene neiging zijn plichten
tegenover anderen te verwaarlozen. Men denkt teveel aan
eigen comfort en eigen verlangens; men vergeet de gunsten
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die men ontvangen heeft en men berokkent aan de anderen
schade, zodat vaak een groot onrecht ontstaat.
3. De mensen zouden voor elkaar meer sympathie
moeten hebben. Ze zouden elkaar moeten eerbiedigen voor
hun goede trekken en ze zouden elkaar moeten helpen in
hun moeilijkheden. In de plaats daarvan zijn ze zelfzuchtig
en harteloos; ze minachten elkaar voor hun fouten en
krijgen aan elkaar een hekel voor het goede dat hen
overkomt. Deze gevoelens van afkeer worden mettertijd
groter en na een tijdje ziin ze ondraaglijk geworden.
Dergelijke gevoelells van antipathie monden niet
onvermijdelijk in gewelddadige handelingen uit, maar ze
vergiftigen het bestaan met gedachten van haat en
jaloersheid die op de duur zo diep in het gemoed gegrift
zijn dat de mensen de tekens ervan meedragen in de ronde
van de wedergeboortes.
Waarlijk: in deze wereld van zinnelijke lusten wordt
de mens alleen geboren en sterft hij alleen, en er is niemand
om de akelige gevolgen van die daden in het hiernamaals
te delen.
De wetmatigheid van gevolg en oorzaak is universeel.
Elk mens moet de eigen last van onheilzame daden dragen.
Dezelfde wetmatigheid regelt ook het heilzame. Een leven
van begrip en vriendelijkheid leidt tot geluk en vreugde.
4. Met het toenemen van de jaren, stellen de mensen
vast hoezeer ze geketend zijn door begeerte, gewoonte en
lijden; dan worden ze treurig en moedeloos. In hun
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ontmoediging zoeken ze twist met anderen en zinken dan
nog dieper in hun ongeluk; in hun hopeloosheid geven ze
elke poging het heilzame pad te bewandelen op. Hun leven
mondt dan vaak uit in een kwaadaardige situatie zodat hun
lijden blijft voortduren.
In moedeloosheid vervallen omdat er tegenslagen en
smarten zijn,is in strijd met de natuur en met de wetten van
hemel en aarde; daardoor komt het dat de wezens lijden
zowel in deze wereld als in de andere.
Het is inderdaad waar dat alles in dit leven
vergankelijk en onbetrouwbaar is; maar het is jammer dat
iemand niet van dit feit doordrongen is en koppig plezier
en vervulling van zijn verlangens blijft nastreven.
5. Het is natuurlijk in deze lijdenswereld dat de mensen
op een egoïstische manier denken en handelen; maar
daardoor is het ook natuurlijk dat lijden en ongeluk dit
denken en handelen volgen.
De mensen begunstigen zichzelf en benadelen ande
ren. Ze laten hun verlangens uitgroeien tot passies en lust
en alle paden van het boze. Daarom moeten ze ook
eindeloos lijden.
Tijden van wellust duren niet lang; ze gaan
vliegensvlug voorbij. In deze wereld kan van niets langere
tijd genoten worden.
6. Daarom zouden de mensen, terwijl ze nog jong en
gezond zijn, hun begeren en gehecht-zijn aan wereldse
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zaken moeten afwerpen en ernstig streven naar de ware
Verlichting, want buiten de Verlichting is er geen
zekerheid of geluk.
Nochtans is het zo dat de meeste mensen deze wet
van oorzaak en gevolg ofwel niet kennen ofwel ze
verwaarlozen. Zij gaan voort in hun gewoontes van
begeren en egoïsme, houden geen rekening met het feit dat
een heilzame daad geluk, een onheilzame daad ongeluk
brengt. Noch geloven ze echt dat de handelingen nu het
leven later bepalen, en betrekken dan ook anderen in het
belonen en bestraffen van hun daden.
Ze jammeren en weeklagen over hun lijden, maar
miszien de betekenis van hun huidige handelingen voor
hun later bestaan, zowel als de relatie tussen hun huidig
lijden en de handelingen in een vroeger bestaan. Zij staren
zich blind op hun huidige begeerte en hun huidig lijden.
Er is in de wereld niets dat blijft, niets dat duurt; alles
is veranderlijk, tijdelijk en onvoorspelbaar. Maar de
mensen zijn onwetend en zelfzuchtig, enkel bezig met de
verlangens en met de pijnen van het ogenblik. Ze luisteren
niet naar goed onderricht en doen geen poging het te
verstaan. Ze laten zich vlotten en meesleuren door hun
belang van het moment, hun hang aan bezit en lust.
7. Sedert onzegbaar voorbije tijden hebben ontelbare
aantallen van mensen geboorte meegemaakt in deze wereld
van lijden en begoocheling en voortdurend worden ze
opnieuw geboren. Maar wat een geluk is het toch dat de
wereld nu over de leer van de Boeddha kan beschikken, dat
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mensen erin kunnen vertrouwen en erdoor geholpen
kunnen worden!
Daarom zouden de mensen dieper moeten nadenken.
Ze zouden hun gemoed zuiver en hun lichaam gezond
moeten houden, afstand nemen van begeerte en boosheid
en naar het heilzame streven.
Gelukkig is de leer van de Boeddha tot ons gekomen.
We moeten trachten er volledig in te vertrouwen met de
bedoeling in Boeddha’s Reine Land geboren te worden.
Wanneer we de leer van de Boeddha kennen moeten we de
anderen niet meer op hun hebzuchtige en zondige wegen
volgen, noch moeten we Boeddha’s leer alleen voor ons
houden, maar we moeten de leer in praktijk brengen en aan
anderen mededelen.
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STEUN GEBODEN DOOR DE
BOEDDHA
I
DE GELOFTEN VAN AMIDA BUDDHA
1. Zoals hiervóór reeds uiteengezet, zijn de mensen
almaardoor blijven vasthouden aan hun wereldse driften,
de ene zonde na de andere begaande; ze dragen dan ook de
last van hun onheilzame daden met zich mee; hun eigen
wijsheid en hun eigen kracht volstaan niet om deze slechte
gewoontes van begeren en toegeven te doorbreken. Als ze
zo onbekwaam zijn om hun wereldse driften te overwinnen,
hoe kunnen ze dan hopen ooit hun ware natuur van
Boeddhaschap te verwezenlijken?
De Boeddha, in zijn diep begrip van de menselijke
aard, was vervuld van groot mededogen en legde de gelofte
af dat hij al het mogelijke zou doen, zelfs ten koste van
zware beproevingen voor hemzelf, om de mensen uit hun
angst en lijden te bevrijden. Om deze steun vorm te geven,
manifesteerde hij zich als een Bodhisattva in het tijdloze
verleden en legde dan de tien volgende geloftes af:
(a) ,,Ik wil mijn Boeddhaschap niet verwezenlijken
vooraleer iedereen in mijn land de verzekering heeft het
Boeddhaschap te bereiken en de Verlichting te
verwezenlijken.”
(b) ,,Ik wil mijn Boeddhaschap niet verwezenlijken
vooraleer mijn licht over geheel de wereld uitstraalt.”
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(c) ,,Ik wil mijn Boeddhaschap niet verwezenlijken
vooraleer mijn leven zich eindeloos uitstrekt om de
ontelbare wezens te verlossen.”
(d) ,,Ik wil mijn Boeddhaschap niet verwezenlijken
vooraleer alle Boeddha’s in de tien richtingen mijn naam
prijzen.”
(e) ,,Ik wil mijn Boeddhaschap niet verwezenlijken
vooraleer alle wezens, in oprecht vertrouwen, wensen in
mijn land geboren te worden, mijn naam herhalend al is het
maar tienmaal, en deze geboorte voor hen ook bewaarheid
wordt.”
(f) ,,Ik wil mijn Boeddhaschap niet verwezenlijken
vooraleer alle wezens, beslissen de Verlichting te bereiken,
hiervoor heilzame daden verrichten en met een oprecht
gemoed wensen in mijn land geboren te worden; dan zal ik
hun verschijnen op het stervensmoment met mijn grote
schare van Bodhisattva’s om ze in mijn land welkom te
heten.”
(g) ,,Ik wil mijn Boeddhaschap niet verwezenlijken
vooraleer alle wezens, mijn naam gehoord hebbend, aan
mijn land denken in de wens er geboren te worden en
daarom in oprecht gemoed het zaad van deugdzaamheid
planten en op deze wijze hun hartewens vervuld zien.”
(h) ,,Hoewel ik mijn Boeddhaschap verwezenlijk, zal
ik nooit compleet zijn tot allen die in mijn Reine Land de
rang hebben verworven om Boeddha te worden in hun
volgende leven. Uitzondering vormen zij die, op basis van
hun persoonlijke gelofte, het harnas van grote gelofte voor
omwille van de mensen dragen, die streven naar welzijn en
- 104 -

Steun geboden door de Boeddha

vrede voor de wereld, die ontelbare mensen leiden naar
verlichting en die de deugd van grote compassie
bevorderen. ”
(i) ,,Ik wil mijn Boeddhaschap niet verwezenlijken
vooraleer alle wezens in het heelal doordrongen zijn van
mijn geest van groot mededogen die lichaam en geest
uitzuivert en ze boven de dingen van de wereld verheft.”
(j) ,,Ik wil mijn Boeddhaschap niet verwezenlijken
vooraleer alle wezens waar ook, mijn naam horend, een
juiste instelling krijgen ten opzichte van 1even en dood en
aldus de juiste wijsheid verwerven waardoor hun gemoed
rein en rustig blijft ook te midden van’s werelds begeren
en lijden.”
,,Dat zijn de geloftes die ik afleg; ik wil mijn
Boeddhaschap niet verwezenlijken vooraleer ze vervuld
zijn. Moge ik de bron van het oneindige licht worden, dat
bevrijdt en uitstraalt met de stralen van mijn wijsheid en
kracht, alle landen verlichtend en alle lijdende wezens
bevrijdend.”
2. Aldus werd hij, door het opstapelen van ontelbare
deugden in de lange tijdsperiodes, Amida: de Boeddha van
het Oneindige Licht en van het Grenzeloze Leven; zo
voleindigde hij zijn eigen Boeddha-Land van Reinheid
waar hij nu vertoeft, in een wereld van vrede en verlichting
voor alle wezens.
Dit Reine Land, waarin geen lijden meer bestaat, is
het ware rijk van vrede en vreugde. Kledij, voedsel en alle
mooie dingen verschijnen er naargelang ze gewenst
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worden. Als een zachte wind door de juwelenbomen ruist,
vervult de zoete muziek van de Leer de lucht en verheldert
zij het gemoed van alwie ernaar luistert.
In dit Reine Land zijn er overvloedige welruikende
lotussen; elke lotus heeft wonderlijke bloembladen, en elk
bloemblad schittert in onzegbare schoonheid. Het
uitstralen van deze lotusbloemen verlicht het Wijsheidspad
en zij die luisteren naar de muziek van de verheven leer
worden gevoerd naar de volmaakte vredestoestand.
3. Alle Boeddha’s uit de tien richtingen prijzen en loven
de deugden en krachten van deze Boeddha van het
Oneindige Licht en van het Grenzeloze Leven.
Alwie de Naam van deze Boeddha hoort, verheerlijkt
en in vreugde ontvangt, zijn gemoed wordt één met het
gemoed van de Boeddha en zo wordt hij geboren in
Boeddha’s wonderlijke Land van Reinheid.
Zij die in dat Reine Land geboren worden, worden
Boeddha’s grenzeloze leven deelachtig; hun hart wordt
vervuld met mededogen voor al wat lijdt en zij trekken het
leven door als manifestaties van Boeddha’s heilswerking.
In de geest van deze geloftes, leggen zij de wereldse
gehechtheden af en realiseren zij de veranderlijkheid van
deze wereld. Zij besteden hun verdiensten aan het
bevrijden van alle levende wezens; zij maken hun leven
één met het leven van de anderen, delen hun illusies en hun
lijden, maar tegelijkertijd verwerkelijken zijn hun vrijheid
tegenover de boeien en banden van dit wereldse bestaan.
Zij kennen de hindernissen en moenilijkheden van
- 106 -

Steun geboden door de Boeddha

het wereldse leven maar zij kennen ook de grenzeloze
mogelijkheden van Boeddha’s mededogen. Zij zijn vrij te
komen en te gaan, vooruit te gaan of stil te blijven staan net
zoals zij willen, maar zij verkiezen alleszins te blijven bij
de wezens wie Boeddha’s mededogen geldt.
Daarom: alwie de naam van Boeddha Amida hoort
wordt aangemaand in volmaakt vertrouwen op deze Naam
te steunen. Zo wordt hij Boeddha’s mededogen deelachtig.
Alle wezens zouden aldus naar de leer van de Boeddha
moeten luisteren en deze leer naleven, ook al moest deze
leer hen opnieuw doorheen de vlammen van dit leven van
geboorte en dood leiden.
De mensen die waarlijk en oprecht wensen de
Verlichting te verwezenlijken, moeten vertrouwen op de
kracht van deze Boeddha. Het is voor de gewone mens
onmogelijk zijn uiteindelijke Boeddha-natuur te
verwezenlijken zonder de steun van deze Boeddha.
4. Amida Buddha is van niemand ver verwijderd. Zijn
Land van Reinheid wordt beschreven als zijnde heel ver in
het westen, maar het is eveneens binnenin het gemoed van
alwie ernstig wenst er geboren te worden.
Wanneer sommige mensen in hun verbeelding
Amida Buddha voorstellen als schijnend in een gulden
pracht,
dan
verspreidt
dit
beeld
zich
in
vierentachtigduizend vormen of kenmerken; elke vorm of
kenmerk verdeelt zich op zijn beurt weer in
vierentachtigduizend lichtstralen; en elke lichtstraal
verlicht een heelal, laat niemand in het duister, zeker niet
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als die iemand de Naam van de Boeddha uitspreekt. Op
deze wije helpt de Boeddha de wezens gebruik te maken
van de steun die hij biedt.
Door het zien van het beeld van de Boeddha, wordt
men in de mogelijkheid gesteld ook het gemoed van de
Boeddha te verwezenlijken. Het gemoed van de Boeddha
is het grote mededogen dat alien en alles omvat, zelfs
diegenen die niets van dit mededogen afweten of die het
vergeten, maar des te meer diegenen die in diep vertrouwen
aan dit mededogen denken.
Aan diegenen die diep vertrouwen in hem hebben,
biedt hij de mogelijkheid met hem één te worden. Vermits
deze Boeddha het al-omvattende lichaam van gelijkheid is,
wie ooit aan hem denkt, aan hem denkt ook de Boeddha.
De Boeddha treedt zo in het gemoed van alwie aan hem
denkt.
Dit betekent dat wanneer iemand aan de Boeddha
denkt, hij in zich Boeddha’s gemoed heeft in al zijn reine,
gelukkige en vredevolle volmaaktheid. Met andere
woorden: zijn gemoed is een Boeddha-gemoed geworden.
Daarom zou elk mens, in reine en oprecht overgave,
zijn eigen gemoed moeten zien als het gemoed van de
Boeddha.
5. De Boeddha heeft talloze transfiguraties en
verschijningsvormen; hij kan zichzelf manifesteren in
talloze gedaanten en vormen naargelang ieders
bevattingsver-mogen.
Hij manifesteert zijn lichaam in mateloze grootte, de
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ganse hemel bedekkend, zich uitstrekkend tot in de ruimte
tussen de sterren. Hij manifesteert zich eveneens in het
oneindig kleine en in de oneindigheden van de natuur, nu
eens gedaante, dan weer als energie, of ook soms in
geestesaspecten, soms zelfs als personen.
Maar hoe hij zich ook manifesteert, hij zal zeker
verschijnen voor wie in diep vertrouwen de Naam van de
Boeddha uitspreekt. Zo kan hij verschijnen als Amida
vergezeld van de twee Bodhisattva’s: Avalokitesvara, de
Bodhisattva van het Mededogen, en Mahasthama-prapta,
de Bodhisattva van de Wijsheid. Zijn manifesteringen
vervullen de gehele wereld zijn voor iedereen zichtbaar,
maar enkel wie diep vertrouwen in hem heeft, herkent ze.
Zij die in staat zijn zijn verschijningsvormen in het
tijdelijke te zien, zij verkrijgen blijvende vreugde en
voldoening. Zij die in staat zijn de ware Boeddha te zien,
zij verwerven onschatbare rijkdommen van vreugde en
vrede.
6. Vermits het gemoed van Amida Buddha met zijn
oneindige mogelijkheden van liefde en wijsheid het
mededogen-zelf is, kan de Boeddha alle wezens bevrijden.
De meest verdorven mensen, zij die ongelooflijke
misdaden begaan, zij wier gemoed overloopt van begeerte,
haat en nijd, zij die liegen, lasteren, bedriegen, zij die
moorden, stelen, wulps leven, wanneer ze na lange jaren
van onheilzame daden op het einde van hun leven gekomen
zijn, zij zijn bestemd voor lange tijden van bestraffing.
Komt dan een goede vriend ze opzoeken en zegt hij
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hun: ,,Kijk, nu sta je voor de dood; je kan je leven van
misdrijf niet wegwissen, maar je kan toevlucht nemen tot
het Mededogen van de Boeddha van het Oneindige Licht
door zijn Naam uit te spreken.”
Wanneer dan deze verdorven lui de heilige naam van
Amida Buddha uitspreken in eenheid van gemoed, dan
worden al hun zonden, waardoor ze naar boze
bestaansvormen zouden veroordeeld zijn, als het ware
verdreven.
Wanneer gewoon herhalen van de heilige naam dit al
kan doen, hoeveel te meer wanneer men in staat is zijn
gemoed te concentreren deze Boeddha!
Zij die in staat zijn de heilige naam uit te spreken
wanneer hun levenseinde gekomen is, zij worden
tegemoetgetreden door Amida Buddha en de Bodhisattva’s
van Mededogen en Wijsheid; zo worden zij geleid naar
Boeddha’s Reine Land, waar zij geboren worden in de
voile reinheid van de witte lotus.
Om die reden zou iedereen de woorden ,,Namu
Amida Butsu” steeds in de geest moeten houden. Zij
betekenen het volkomen vertrouwen op de Boeddha van
het Oneindige Licht en van het Grenzeloze Leven!
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II
AMIDA BUDDHA’S LAND VAN REINHEID
1. De Boeddha van het Oneindige Licht en van het
Grenzeloze Leven is de eeuwige beleving en uitstraling van
de waarheid. In zijn Reine Land is er noch lijden noch
duister. Elk uur is er een uur van vreugde; daarom wordt
dit land het Land van Zaligheid genoemd.
In het midden van dit Land is er een meer van helder
water, fris en sprankelend; de golfjes strelen zacht het
gouden zand van de oevers. Hier en daar zijn er machtige
lotusbloemen, groot als karrewielen en met talrijke kleuren
en tinten; blauw is echt blauw, geel is echt geel, rood is echt
rood, wit is echt wit; en de lucht is vol van hun heerlijke
geur.
Langsheen het meer staan paviljoenen versierd met
goud, zilver, lapis lazuli en kristal; marmeren treden voeren
naar het meer toe. Elders staan staketsels in het meer en
hangen balustrades en terrassen over het water, met
kostbare gordijnen van edelgesteente. Hier en daar staan
heerlijke bosjes met geurende bomen en bloeiende struiken.
De grond straalt schoonheid uit, de lucht trilt van
hemelse harmonieen. Zesmaal daags en zesmaal’s nachts
dwarrelen delicate bloembladen uit de hemel neer; de
wezens aldaar rapen ze op in bloemenkorven en voeren ze
naar de andere Boeddha-landen om ze aan de ontelbare
Boeddha’s in hulde aan te bieden.
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2. In dit wonderlijke land zijn er veel vogels. Zo zijn er
sneeuwwitte ooievaars en zwanen, vrolijk gekleurde
pauwen, tropische paradijsvogels en vluchten van kleine
zangvogels. In Boeddha’s Reine Land is elke toon van hun
zachte zang het vertolken van Boeddha’s leer en het prijzen
van zijn deugden.
Alwie deze muziek hoort en luistert naar de zachte
stemmen, luistert naar de stem van de Boeddha en
ontwaakt tot vernieuwing van vertrouwen, tot vreugde en
vrede in de grote broederschap van de mede-volgelingen.
Zachte zefieren ruisen doorheen de bomen van het
Reine Land en doen de geurige gordijnen van de
paviljoenen ritselen op de maat van de muziek.
De wezens die de echo’s van deze hemelse muziek
horen, kunnen nog enkel denken aan de Boeddha, aan de
Leer en aan de Gemeenschap. A1 deze wonderlijke
eigenschappen zijn slechts de weerspiegelingen van het
meest gewone in het Reine Land.
3. Waarom wordt de Boeddha van dit land Amida
genoemd, de Boeddha van het Oneindige Licht en van het
Grenzeloze Leven? Dat komt doordat de glans van zijn
Leer ongehinderd uitstraalt tot in de verste uithoeken van
alle Boeddha-landen; dat komt doordat de kracht van zijn
levend mededogen nooit afzwakt doorheen de ontelbare
levens en onkenbare periodes van de tijd.
Dat komt doordat het aantal van diegenen die in zijn
Reine Land geboren worden en volkomen verlicht zijn,
ontelbaar is: zij zullen nooit terugvallen tot de wereld van
- 112 -

Steun geboden door de Boeddha

begoocheling en dood.
Dat komt doordat het aantal van diegenen die door
zijn Licht tot nieuw leven gewekt zijn, eveneens ontelbaar
is.
Daarom zouden de mensen hun geest moeten
concentreren op zijn Naam, en zeker als ze dichterbij het
einde van hun leven komen, al is het maar een dag of zeven,
met volkomen overgave de naam van Amida Buddha
gedenken. Doen zij dit met onverstoord gemoed, dan
worden zij in het Boeddha-land van Reinheid geboren,
ernaartoe gevoerd door Amida Buddha zelf en de talrijke
heilige wezens op dat laatste levensogenblik verschijnen.
Wanneer iemand Amida Buddha’s naam hoort, dan
ontwaakt in hem diep vertrouwen in de leer en wordt hij in
staat gesteld de onovertroffen volkomen Verlichting te
verwezenlijken.
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DE WEG NAAR DE LOUTERING
I
DE LOUTERING VAN DE GEEST
1. De mensen zijn vol wereldse driften die hen naar
ontgoocheling en lijden voeren. Er zijn vijf manieren om
zichzelf te bevrijden uit de boeien van de wereldse driften.
Ten eerste zouden zij een juiste opvatting moeten
hebben over de dingen, een opvatting gebaseerd op
nauwkeurige observatie, zodat zij de oorzaken en gevolgen
en hun betekenis op de juiste manier kunnen begrijpen.
Vermits de oorzaak van het lijden geworteld is in de
begeertes en gehechtheden van het gemoed, en vermits
verlangens en gehechtheden gekoppeld zijn aan een
verkeerd inzicht van een ik-heid, wordt de ware betekenis
van de wet van oorzaken en gevolgen miskend. Daarom is
vrede slechts mogelijk wanneer het gemoed bevrijd kan
worden van deze wereldse driften.
Ten tweede kunnen de mensen zich van dergelijke
verkeerde inzichten en de daaruit voortvloeiende wereldse
driften bevrijden door de geest zorgvuldig en geduldig
onder controle te houden. Dankzij een doeltreffende
geestescontrole kunnen zij vermijden dat begeertes
opkomen onder de prikkel van de ogen, de oren, de neus,
de tong, de huid en alle daaruit voortkomende mentale
processen. Zo doende snijden zij de ware wortel van alle
wereldse driften af.
Ten derde zouden zij juiste gedachten moeten hebben
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wat betreft het geschikte gebruik van de dingen rondom
ons. Dat is: wat betreft voedsel en kleding, zouden ze niet
daaraan moeten denken in termen van gemak en genieting,
maar enkel in termen van de behoeften van het lichaam.
Kleding is noodzakelijk om het lichaam te beveiligen tegen
de uitersten van hitte en koude, en ook om het
schaamtegevoel van het lichaam af te dekken. Voedsel is
noodzakelijk om het lichaam in stand te houden, om het de
goede conditie te geven bij het streven naar Verlichting en
Boeddhaschap. Wanneer men op deze wijze denkt, dan
hebben wereldse driften geen kans op te komen.
Ten vierde zouden de mensen moeten leren verduldig te zijn. Ze zouden de ongemakken van hitte en
koude, honger en dorst moeten leren verdragen; ze zouden
moeten leren geduldig te zijn en verdraagzaam onder
bedrog en beledigingen. Het is immers de beoefening van
verduldigheid die vuren van de wereldse driften die het
lichaam verteren, blust.
Ten vijfde zouden ze moeten leren het gevaar vooraf
te zien en het dan te vermijden. Net zoals een wijze mens
zich afzijdig houdt van op hol geslagen paarden en van
razende honden, zo dient men geen vriendschap te sluiten
met boze mensen; men gaat ook niet naar plaatsen die de
wijze mens vermijdt. Beoefent men op die wijze
voorzichtigheid, dan zullen de vuren van de wereldse
driften vanzelf doven.
2.

Er zijn in de wereld vijf soorten van begeertes.
Er zijn de begeertes die oprijzen uit de vormen het
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oog ziet; uit de klanken die het oor hoort; uit de geuren die
de neus ruikt; uit de smaken die de tong proeft; uit de
contacten die de huid voelt. Het is vanuit deze vijf poorten
van begeren dat het lichaam naar welbehagen verlangt.
De meeste mensen worden beïnvloed door dit
lichamelijke verlangen naar welbehagen en zien niet de
risico’s die aan dit welbehagen gekoppeld zijn. Zo vallen
zij in een duivelse valstrik, net zoals een hert in het bos
gevangen wordt in de valkuil van de jager. Deze vijf
poorten van begeren gekoppeld aan de zinnen zijn de
gevaarlijkste valstrikken. Worden de mensen erdoor
gevangen, dan geraken zij in de wereldse driften verstrikt
en komen zij tot lijden. Daarom moeten zij de manier
kennen waarop ze uit deze valstrikken geraken.
3. Er is niet één enkele manier om bevrijd te geraken
van de wereldse driften. Veronderstel dat je
achtereenvolgens een slang, een krokodil, een vogel, een
hond, een vos en een aap zou vangen, zes dieren van
verschillende aard, en je zou ze met een stevig touw
aanmekaar knopen en ze dan laten gaan. Elk van de zes
dieren zou willen terugkeren naar zijn eigen omgeving: de
slang zoekt de beschutting van dicht grasland, de krokodil
wil naar het water, de vogel wil opvliegen in de lucht, de
hond wil naar zijn dorp terugkeren, de vos naar zijn hol en
de aap wil de bomen van een groot woud opzoeken. Uit al
die verschillende pogingen weg te geraken ontstaat een
strijd. Vermits ze echter met een touw samengebonden zijn,
zal steeds het sterkste dier winnen en de rest met zich
meeslepen.
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Net zoals de dieren in deze gelijkenis, zo wordt de
mens steeds bekoord op verschillende wijzen, door de
begeertes van zijn zes zintuigen: ogen, oren, neus, tong,
huid en geest, en steeds wordt hij meegesleurd door het
dominerende verlangen.
Maar wanneer de zes dieren alle aan een stevige paal
vastgebonden worden, dan zullen ze alle proberen zichzelf
te bevrijden en trekken totdat ze uitgeput zijn bij de paal
blijven liggen. Net zo moeten de mensen die hun geest
willen oefenen en in bedwang houden, hun gemoed
aanpakken totdat er geen verdere storing vanuit de vijf
zinnen komt. Wordt de geest onder controle gehouden, dan
komen de mensen tot geluk nu en in de toekomst.
4. De mensen houden van hun egoïstisch welbehagen,
dat een bron van eerbetuiging en faam is. Maar
eerbetuiging en faam zijn als wierook dat zichzelf
verbrandt en in de lucht verdwijnt. Jagen de mensen achter
eer en applaus, verlaten zij het pad der waarheid, dan zijn
ze in zeer ernstig gevaar en zullen ze gauw aanleiding tot
spijt hebben.
Een mens die eer, rijkdom en liefdesgeschiedenissen
najaagt, is net zoals een kind dat honig aflikt van de snede
van een haarscherp mes. Bij het proeven van het honigzoet,
dreigt het gevaar in zijn tong te snijden. Zo’n mens is als
een man die een brandende toorts tegen de wind in draagt:
de vlam zal vast en zeker zijn gezicht verbranden.
Men mag zijn eigen gemoed niet vertrouwen: het is
vol begeren, haat en dwaasheid. Men mag zijn geest niet
- 119 -

De Weg naar de Loutering

vrij laten rondzwerven, maar moet hem onder strenge
controle houden.
5. Een volmaakte geestescontrole te verkrijgen is iets
heel moeilijks. Zij die de Verlichting zoeken moeten zich
eerst bevrijden van de vlammen van alle begeertes.
Begeerte is een laaiend vuur. Wie de Verlichting zoekt
moet het vuur van begeren vermijden, zoals een man die
een lading hooi vervoert, vuurvonken vermijdt.
Maar het zou voor een mens dwaas zijn zijn ogen uit
te steken uit angst door aangename gedaanten bekoord te
worden. De geest is de meester; houdt men de geest onder
controle, dan verzinken ook de ondergeschikte begeertes.
Het is moeilijk de weg naar de Verlichting te volgen,
maar moeilijker nog wordt het wanneer de mensen geen
gemoed hebben om die weg te zoeken. Zonder Verlichting
is er in deze werelden van geboorte en dood slechts
eindeloos lijden.
Een mens die de weg naar de Verlichting zoekt, is als
een os die een zware last doorheen een modderveld moet
sleuren. Wanneer die os zich tot het uiterste inspant zonder
te letten op andere dingen, dan kan hij de modder
overwinnen en dan tot rust komen. Net zo is het met de
geest: wordt hij onder controle gehouden en blijft hij op het
juiste pad, dan zel de modder van het begeren hem tenslotte
niet meer hinderen en zal zijn lijden verdwijnen.
6. Zij die het pad naar de Verlichting zoeken, moeten
om te beginnen al hun zelf-trots laten varen en in
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nederigheid het licht van Boeddha’s leer aanvaarden. Alle
schatten van de wereld, al het goud, al het zilver, alle eer
en roem zijn niets vergeleken bij wijsheid en deugd.
Om van een goede gezondheid te genieten, om geluk
over zijn gezin te brengen, om aan alle wezens vrede te
schenken, dient men eerst meester te zijn over het eigen
gemoed. De mens die zijn geest in bedwang houdt, kan de
weg naar de Verlichting vinden. Wijsheid en deugd komen
dan vanzelf tot hem.
Net zoals schatten uit de bodem opgegraven worden,
zo verschijnt de deugd vanuit goede daden, en wijsheid
komt te voorschijn uit een zuiver en vredig gemoed. Om
veilig doorheen de mazen van het menselijk leven te
geraken, heeft men het licht van de wijsheid en de leiding
van de deugd nodig.
De leer van de Boeddha, die aan de mensen toont hoe
ze begeren, haat en dwaasheid kunnen uitdrijven, is een
goede leer. Zij die deze leer volgen, bereiken het geluk van
een goed leven.
7. De menselijke wezens hebben de neiging zich steeds
te verplaatsen in de richting van hun gedachten. Als ze
gedachten van begeerte koesteren, worden ze nog meer
begerig; als ze gedachten van haat koesteren, worden ze
nog haatdragender; als ze gedachten van wraak koesteren,
worden ze nog wraakzuchtiger.
Ten tijde van de oogst, houden de boeren hun dieren
opgesloten uit vrees dat ze zouden uitbreken in de velden
en daardoor aanleiding zouden geven tot klachten, ruzies
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of zelfs afslachting; op dezelfde manier moeten de mensen
hun gemoed beveiligen tegen oneerlijkheid en misstappen.
Ze moeten gedachten die begeerte opwekken, uitdrijven,
evenals gedachten van haat en dwaasheid; zij moeten
gedachten die medelevenen en welwillendheid opwekken,
aanmoedigen.
Wanneer de lente komt en de weiden vertonen een
overvloed aan groen gras, dan laten de boeren hun vee vrij
weiden; toch blijft ieder een waakzaam oog over de kudde
houden. Zo is het ook met het gemoed van de mens: zelfs
onder de beste omstandigheden moet de geest onder
controle gehouden worden.
8. Eens vertoefde Shakyamuni Buddha in de stad
Kausambi. In die stad was er iemand die hem haatte en die
boosdoeners omkocht om valse geruchten over de Boeddha
te verkondigen. Onder die omstandigheden was het voor de
discipelen moeilijk voldoende voedsel bij elkaar te bedelen.
Er was heel wat bedrog in die stad.
Daarom zei Ananda tot Shakyamuni: ,,We zouden
beter niet in een stad als deze blijven; er zijn andere, betere
steden waar we naartoe kunnen; we zouden beter deze stad
verlaten.”
De Verhevene antwoordde: ,,Veronderstel dat het in
de volgende stad net zoals hier is. Wat doen we dan?”
－,,Dan trekken we verder naar een andere.”
Daarop sprak de Verhevene: ,,Neen, Ananda, zo niet!
Zo komt er geen einde aan. We zullen liever hier blijven en
geduldig het bedrog ondergaan totdat het vanzelf ophoudt.
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Dan eerst zullen we naar een andere stad gaan.
Er is winst en verlies, vernedering en roem, lijden en
genot in deze wereld. De Verlichte wordt niet door deze
uiterlijke dingen beheerst; ze zullen even snel verdwijnen
als ze opgekomen zijn.”
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II
DE GOEDE GEDRAGSWIJZE
1. Zij die de weg naar de Verlichting zoeken moeten
altijd de noodzaak voor ogen houden voortdurend hun
daden, taal en gemoed zuiver houden. O ｍ hun daden
zuiver te houden, vermijden zij levende wezens te doden,
te stelen of overspel te plegen. Om de taal zuiver te houden,
vermijden zij te liegen, te bedriegen, te ontgoochelen, te
lasteren of nutteloos en ijdel te praten. Om de geest zuiver
te houden, dient men alle begeren, haat en dwaasheid uit te
drijven.
Wanneer het gemoed onrein wordt, dan zullen ook de
daden onrein worden; als de daden onrein worden, ontstaat
er lijden. Daarom is het zo belangrijk dat gemoed en daden
rein blijven.
2. Er was eens een rijke weduwe die een goede reputatie
van zachtheid, nederigheid en vriendelijkheid had. Zij had
een verstandige en ijverige meid.
Op een dag dacht die meid: ,,Mijn meesteres heeft
een heel goede reputatie; ik vraag me af of ze zo goed is
van nature uit, ofwel of ze goed handelt terwille van haar
omgeving. Dat wil ik wel eens uitzoeken.”
De volgende ochtend verscheen de meid niet vóór het
bijna middag was. De meesteres was verbolgen en schold
de meid duchtig uit. De meid zei daarop: ,,Wanneer ik
aleens lui word voor een dag of twee, dan moet je toch niet
zo ongeduldig worden!” Waarop de meesteres erg boos
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werd.
De daarop volgende dag stond de meid weer erg laat
op. Hierdoor was de meesteres zo boos geworden dat ze
een stok greep en er haar meid mee sloeg. Dit voorval werd
algemeen gekend en de rijke weduwe verloor hiermee haar
goede reputatie.
3. Heel wat mensen zijn zoals die vrouw. Zolang hun
omgeving voldoening blijft schenken, zijn ze vriendelijk,
bescheiden en rustig; maar de vraag blijft open of ze op
dezelfde wijze zullen blijven handelen wanneer de
omstandigheden veranderen.
We kunnen een mens immers alleen maar goed
noemen wanneer hij een rein, vredig gemoed behoudt en
met goedheid blijft handelen ook wanneer hij
onaangename woorden moet horen, wanneer anderen hem
moedwillig behandelen of wanneer hij gebrek heeft aan
voedsel, kleding en behuizing.
Daarom kan men diegenen die goed handelen en een
vredig gemoed betonen enkel maar wanneer hun omgeving
voldoening schenkt, toch geen echt goede mensen noemen.
Enkel zij die de leer van de Boeddha ontvangen hebben en
door middel van die leer hun lichaam en geest oefenen en
sterken, kan men waarlijk goed, nederig en vreedzaam
noemen.
4. Wat betreft de geschiktheid van woordengebruik, kan
men vijf paren van tegengestelden onderscheiden:
woorden die geschikt zijn voor de gelegenheid en woorden
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die niet geschikt zijn voor de gelegenheid; woorden die
overeenstemmen met de daden en woorden die niet
overeenstemmen met de daden; woorden die aangenaam
klinken en woorden die onaangenaam klinken; woorden
die heilzaam zijn en woorden die schadelijk zijn; woorden
die welwillend zijn en woorden die boosaardig zijn.
Elk woord dat we uiten zou met zorg moeten
Gekozen zijn, want de mensen die het horen kunnen erdoor
gunstig of ongunstig beïnvloed worden. Als ons gemoed
vol sympathie en mededogen is, kan het beter weerstand
bieden tegen de boze woorden die we te horen krijgen. We
mogen geen onbeheerste woorden over onze lippen laten
komen, want ze kunnen gevoelens van boosheid en haat
opwekken. De woorden die we uit-spreken zouden altijd
woorden van vrede en wijsheid moeten zijn.
Veronderstel een man die al het vuil van de grond wil
verwijderen. Hij gebruikt hiervoor schop en een wan; hij
werkt met volharding maar blijft het vuil verder
rondstrooien, zodat het een onmogelijke taak wordt. Net
als die man zijn wij niet bij machte alle woorden te
verwijderen. We moeten ons gemoed beheersen en ons hart
met sympathie vullen; dan zullen we niet verstoord worden
door de woorden van de anderen.
Men zou kunnen proberen een schilderij te maken
met waterverf in de lucht, maar dat is onmogelijk. Het is
even onmogelijk een grote rivier uit te drogen met een
fakkel of een groot krakend geluid te maken door twee
lappen zacht leder tegenelkaar te wrijven. Juist zoals in
deze voorbeelden, dienen de mensen hun gemoed af te
richten zodat ze niet meer gestoord worden door de
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woorden die ze horen.
Ze moeten hun gemoed oefenen: het moet breed
worden als de aarde, onbegrensd als de lucht, diep als een
grote rivier en zacht als goed gelooid leder.
Wanneer een vijand je gevangen neemt en je martelt,
en je gevoelt wrok tegen hem, dan volg je de leer van de
Boeddha niet. Onder gelijk welke omstandigheid, zou je
als volgt moeten denken: ,,Mijn gemoed is onwrikbaar. Er
zullen geen woorden van erger en haat over mijn lippen
komen. Ik zal mijn vijand omringen met gedachten van
sympathie en medelijden, gedachten die uitstralen uit een
gemoed dat vervuld is van mededogen voor alle levende
wezens.”
5. Er is een fabel, van een man die een termietenheuvel
ontdekt had die tijdens de dag brandde en’s nachts rookte.
Hij ging hierover te rade bij een wijs man en vroeg hem
wat dit allemaal betekende. De wijs man gaf hem de raad
met een zwaard de termietenheuvel uit te graven. De man
deed zoals hem aangeraden was. Hij groef
achtereenvolgens op: een grendel, enkele waterbellen, een
hooivork, een doos, een schildpad, een slagersmes, een
stuk vlees en tenslotte een draak. Daarop keerde hij naar de
wijze man terug en bracht hem verslag uit over zijn
vondsten. De wijze man verklaarde er de betekenis van en
zei: ,,Werp alles weg op uitzondering van de draak: laat
hem gerust, verstoor hem niet.”
In deze fabel vertegenwoordigt de ,termietenheuvel’
het menselijk lichaam. ,Branden overdag’ betekent dat de
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mensen overdag doen hetgeen waaraan ze de vorige nacht
hebben liggen denken. ,Roken’s nachts’ wijst erop dat de
mensen’s nachts met genoegen of spijt terugdenken aan
wat ze overdag gedaan hebben.
In diezelfde fabel is de ,man’ de persoon die naar
Verlichting streeft. De ,wijze man’ is de Boeddha.
Het ,zwaard’ is de zuivere wijsheid. ,Uitgraven’ is de
inspanning opleveren die vereist is bij het verwezenlijken
van de Verlichting.
Verder betekent de ,grendel’ de onwetendheid,
de ,waterbellen’ zijn vlagen van lijden en ergernis;
de ,hooivork’ betekent aarzeling en ongemak; de ,doos’
wijst op de hoeveelheid begeerte, boosheid, luiheid,
wispelturigheid, spijt en ontgoocheling; de ,schildpad’
slaat terug op lichaam en geest; het ,slagersmes’ is de
synthese van de vijf zinnelijke lusten en het ,stuk vlees’
betekent het eruit resulterende verlangen naar voldoening.
Al deze zaken zijn schadelijk voor de mens en daarom zegt
de Boeddha dan ook ,Werp alles weg’.
Verder betekent de ,draak’ het gemoed dat zich
bevrijd heeft van alle wereldse driften. Wanneer een mens
in de dingen graaft met het zwaard van wijsheid, dan zal
Hij uiteindelijk de draak ontdekken. ,Laat hem gerust,
verstoor hem niet’ betekent dat men een gemoed dat vrij
van wereldse driften is dient op te graven.
6. Pindola, een discipel van de Boeddha, keerde na de
Verlichting bereikt te hebben, naar zijn geboorteplaats
Kausambi terug, om er de mensen aldaar te vergoeden voor
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alle goedheid die zij hem betoond hadden. Hiermee
bereidde hij het veld voor voor het uitzaaien van het
Boeddha-zaad.
In de omgeving van Kausambi is er een klein park
langsheen de oever van de Ganges. Lange rijen
kokosbomen zorgen er voor schaduw en er waait altijd een
zachte frisse wind.
Op een hete zomerdag zat Pindola in meditatie onder
een schaduwrijke boom toen de machtige heer Udyana met
zijn gevolg naar datzelfde park kwam om zich wat te
verstrooien. Na muziek en plezier gemaakt te hebben, deed
hij een dutje in de schaduw van een andere boom.
Terwijl hun heer en meester aan ’t slapen was, gingen
zijn vrouwen even wandelen en plots ontmoetten zij
Pindola in zijn meditatie. Zij herkenden hem als een heilig
man en vroegen hem ze onderricht te verstrekken; daarna
luisterden zij aandachtig naar zijn lering.
Toen dan Heer Udyana ontwaakte uit zijn dutje, ging
hij op zoek naar zijn vrouwen; hij vond ze zittend rondom
de monnik en luisterend naar diens onderricht. Van nature
uit jaloers en wulps, werd hij boos en schold hij Pindola uit,
zeggende: ,,Het is onvergeeflijk dat jij, een heilig man, zo
te midden van vrouwen zit en genoegen vindt in ijdel
geklets.” Kalm sloot Pindola de ogen en zweeg.
De boze heerser trok zijn zwaard en bedreigde
Pindola ermee, maar de heilige bleef zwijgen, rustig als een
rots. Dit maakte de heer nog razender, zodat hij driftig een
termietenheuvel opensloeg en het vuil ervan over Pindola
uitstortte. Maar deze bleef kalm zitten in zijn meditatie,
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geduldig de beledigingen en de termietenbeten verdragend.
Daarop werd Heer Udyana beschaamd over zijn
toornig gedrag en vroeg Pindola om vergiffenis. Ten
gevolge van dit voorval kreeg de leer van de Boeddha
toegang tot het paleis van de heerser en vandaaruit
verspreidde ze zich over het ganse land.
7. Enkele dagen nadien, ging Heer Udyana weer Pindola opzoeken in het bos, en hij vroeg hem: ,,Eerwaarde,
hoe komt het toch dat de discipelen van de Boeddha hun
lichaam en geest rein en onverstoord kunnen houden, dan
wanneer ze meestal toch nog jongelui zijn?”
Pindola antwoordde: ,,Edele Heer, de Boeddha heeft
ons geleerd alle vrouwen te eerbiedigen. Hij heeft ons
geleerd alle oudere vrouwen te beschouwen als onze
moeders, alle vrouwen van onze eigen leeftijd als onze
zusters, alle jongere vrouwen als onze dochters. Het is
dankzij dit onderricht dat de discipelen van de Boeddha
erin slagen hun lichaam en geest vrij en onbekoord te
houden, zelfs al zijn zij nog jongelui.”
,,Maar, Eerwaarde, zelfs al beschouwt men de
vrouwen als moeders, zusters of dochters, dat belet niet dat
men onreine gedachten kan krijgen. Hoe beheersen de
discipelen van de Boeddha hun verlangens?”
,,Edele Heer, de Verhevene heeft ons geleerd aan het
lichaam te denken als aan een uitwaseming allerlei vuil:
bloed, etter, zweet, vet. Door aldus over het lichaam te
denken, zijn wij in staat ons gemoed rein te houden, ook al
zijn we nog jongelui.”
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,,Maar, Eerwaarde, ”
bleef Heer Udyana
aandringen, ,,dat is misschien gemakkelijk voor u. U heeft
uw lichaam en geest daarin geoefend, U heeft uw wijsheid
gepolijst. Maar hoe moeilijk is dat toch voor al diegenen
die deze beoefening niet volbracht hebben. Die kunnen
misschien wel denken aan alle onreinheden van het
lichaam, maar hun ogen zullen toch mooie vrouwen blijven
volgen. Zij zullen wel proberen het akelige te zien, maar
dat zal niet beletten dat ze door mooie vormen bekoord
zullen worden. Er moet dan toch een andere reden zijn dat
die jongelui onder de discipelen van de Boeddha hun
handelingen rein houden.”
,,Edele Heer,” antwoordde Pindola, ,,de Verhevene
leert ons de poorten van de vijf zinnen goed te bewaken.
Wanneer wij met onze ogen mooie vormen en kleuren zien,
met onze oren aangename klanken horen, met onze neus
aangename geuren ruiken, met onze tong zoete smaken
proeven, met onze handen zachte dingen betasten, dan
moeten we niet gehecht raken aan deze aangename dingen,
noch moeten we afgestoten worden door de onaangename
dingen. Wij hebben geleerd de poorten van deze vijf zinnen
goed te bewaken. Het is door dit onderricht van de
Verhevene dat zelfs de jonge discipelen in staat zijn hun
lichaam en geest rein te houden.”
,,De leer van de Boeddha is waarlijk wonderbaar! Uit
eigen ervaring weet ik dat wanneer ik iets moois of
aanlokkelijks ontmoet zonder op mijn hoede te zijn, ik
verstoord word door de zinsindrukken. Daarom is het van
zo groot belang dat we de poorten van de vijf zinnen
zorgvuldig bewaken, zodat we altijd onze daden rein
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kunnen houden.”
8. Wanneer iemand de gedachten van zijn geest uitdrukt
in handelingen, dan is er steeds een reactie die daarop volgt.
Wanneer iemand je beledigt, dan is er steeds de neiging te
antwoorden of zich te wreken. Men moet op zijn hoede zijn
tegen deze natuurlijke reactie. Het is als spuwen tegen de
wind: dat doet niemand kwaad dan jezelf. Het is als stof
opwaaien tegen de wind: je geraakt het stof niet kwijt,
alleen word je er zelf nog vuiler mee. Ongeluk achtervolgt
steeds diegene die wraakgevoelens koestert.
9. Het is heel goed begerigheid af te werpen en een
gemoed van welwillendheid te koesteren. Maar het is toch
nog beter zijn gemoed gericht te houden op het navolgen
van het Edele Pad.
Men moet zich bevrijden van een zelfzuchtig gemoed,
het vervangen door een gemoed dat het ernstig meent met
anderen te helpen. Iemand anders gelukkig maken, is
tevens die persoon aanzetten op zijn beurt weer een ander
gelukkig te maken. Zo ontstaat geluk uit een goede
handeling.
Met één enkele kaars kan men duizend kaarsen
aansteken en toch wordt het licht van die kaars er niet door
verminderd. Geluk neemt niet af door gedeeld te worden.
Zij die naar Verlichting streven, moeten dubbel
voorzichtig zijn bij de eerste stappen. Ongeacht de hoogte
van de aspiratie, toch moet alles stap na stap gebeuren. De
treden van het pad naar de Verlichting moeten wij elk in
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ons dagelijkse leven zetten, vandaag, morgen, elke dag van
ons leven.
10. Helemaal bij het begin van het pad naar de
Verlichting, zijn er twintig moeilijkheden die wij in deze
wereld dienen te overwinnen. Dat zijn: (1) voor een arme
is het moeilijk vrijgevig te zijn, (2) voor een trots mens is
het moenilijk het pad naar de Verlichting te leren, (3) het
is moeilijk naar Verlichting te streven ten koste van
zelfopoffering, (4) het is moeilijk geboren te worden
wanneer er een Boeddha in deze wereld aanwezig is, (5)
het is moenilijk het verkondigen van Boeddha’s leer te
horen, (6) het is moeilijk tegen de instincten van het
lichaam in, het gemoed zuiver te houden, (7) het is
moenilijk mooie en aanlokkelijke dingen niet te begeren,
(8) voor een sterke is het moeilijk zijn kracht niet te
gebruiken om zijn verlangens te voldoen, (9) het is moeilijk
niet boos te worden als men beledigd wordt, (10) het is
moeilijk onschuldig te blijven wanneer men door
onverwachte omstandigheden verleid wordt. (11) het is
moeilijk zich grondig toe te leggen op studie, (12) het is
moeilijk een beginneling niet te minachten, (13) het is
moeilijk nederig te b1ijven, (14) het is moeilijk goede
vrienden te vinden, (15) het is moeilijk de discipline die
naar de Verlichting leidt te verdragen, (16) het is moeilijk
niet vertroebeld te worden door uitwendige oorzaken en
omstandigheden, (17) het is moeilijk anderen waarvan men
de mogelijkheden kent, te onderrichten, (18) het is moeilijk
zijn gemoed in vrede te handhaven, (19) het is moeilijk niet
over juist en verkeerd te redetwisten, (20) het is moeilijk
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een goede methode te ontdekken en toe te passen.
11. De goeden verschillen van de slechten door hun
geaardheid. Slechten erkennen een onheilzame daad niet
als onheilzaam; wordt het onheilzame ervan onder hun
ogen gebracht, dan houden zij toch niet op het te doen; zij
hebben niet graag dat het onheilzame hun vóór ogen
gehouden wordt. Wijze mensen zijn gevoelig voor
heilzaam en onheilzaam; zij houden op met handelingen
zodra zij zien dat die onheilzaam zijn; zij zijn dankbaar
tegenover alwie hun aandacht vestigt op het onheilzame
van hun daden.
Goeden en slechten vertonen dus grote verschillen.
Slechten waarderen nooit een goedheid die men hun
betuigt, maar wijze mensen zijn er erkentelijk en dankbaar
voor. Wijze mensen pogen hun erkentelijkheid uit te
drukken door goedheid terug te betonen, niet enkel aan hun
weldoeners, maar aan alle wezens.
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III
OUDE VERHALEN OVER DE LEER
1. Er was eens een landstreek waar men de eigenaardige
gewoonte had oude mensen achter te laten in afgelegen en
ontoegankelijke gebergtes.
Nu was er eens een minister die het erg moeilijk vond
zijn eigen oude vader aan die wrede gewoonte over te
leveren; hij legde daarom in ’t geheim een kelder aan
waarin hij zijn vader verborg en voor hem zorgde.
Op een dag verscheen er vóór de koning van die
landstreek een god die hem een bevreemdend raadsel opgaf.
Kon de konihg dat raadsel niet oplossen, dan zou de hele
streek verwoest worden. Dit was het raadsel: ,,Hier zijn
twee slangen; vertel me het geslacht van elk.”
Noch de koning noch gelijk wie in het paleis kon dit
probleem oplossen; daarop beloofde de koning een grote
beloning voor wie de oplossing van het raadsel kende.
De minister ging daarop naar de ondergrondse
schuilplaats van zijn vader en vroeg hem naar de oplossing.
De oude man zei: ,,Dat is eenvoudig. Plaats de twee
slangen op een zacht tapijt. De slang die rondkruipt is een
mannetje, de slang die stil blijft liggen is een wijfje.” De
minister keerde naar het paleis terug en het raadsel werd
dra opgelost.
Daarop stelde de god andere moeilijke vragen die de
koning en zijn ministers niet konden beantwoorden; maar
de vader van de minister kon telkens al die raadsels van de
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god oplossen.
Hier zijn zo enkele van die vragen en
antwoorden. ,,Wie is het die als hij slaapt, de ontwaakte
genoemd wordt, en als hijwakker is, de slaper genoemd
wordt?” Het antwoord luidt: dat is degene die zich inspant
voor de Verlichting: hij is wakker vergeleken met diegenen
die geen belang hechten aan Verlichting, maar hij is als
slapende vergeleken met diegenen die de Verlichting
verwezenlijkt hebben.
,,Hoe kan men een grote olifant wegen?” －,,Zet
hem op een boot en trek een lijn om aan te tonen hoe diep
de boot in het water zinkt. Laat de olifant uitstappen en vul
de boot met stenen tot de lijn bereikt is. Weeg de stenen:
hun totaal is het gewicht van de olifant.”
,,Wat betekent de zin: ,,Een kopje water is meer dan
al het water van de oceaan”? Dit is het antwoord: ,,Een
kopje water dat met een zuiver en mededogend gemoed
aangeboden wordt bezit een eeuwige verdienste, maar al
het water van de oceaan zal op een dag vergaan zijn.”
De god schiep een uitgehongerde mens, met huid
over de botten. Dit schepsel vroeg: ,,Is er in deze wereld
iemand die grotere honger heeft dan ik?” Het antwoord
is: ,,De mens die zo zelfzuchtig en begerig is dat hij niet
kan vertrouwen in de Drie Juwelen (Boeddha, Dharma en
Gemeenschap), die zijn ouders en leraars niet eert. Hij is
niet enkel hongeriger, maar hij zal ook nog vervallen in het
rijk van de hongerdemonen, waar hij altijd honger zal
lijden.”
,,Hier is een plank van Candana-hout; welk uiteinde
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ervan is de bodemkant van de boom?” － ,,Laat de plank
in water drijven; het uiteinde dat een letsje dieper in het
water zinkt, is de bodemkant.”
,,Hier zijn twee paarden die schijnbaar van zelfde
grootte en vorm zijn. Hoe kan Je de moeder van zoon
onderscheiden?”–,,Geef er wat hooi aan: de moeder zal
het hooi naar de zoon toeschuiven.”
Elk antwoord op die moenilijke vragen beviel zowel
aan de god als aan de koning. Toen de minister daarop
vertelde dat de antwoorden alle afkomstig waren van zijn
vader die hij tegen de gevestigde gewoonte in, verborgen
had in een kelder, voelde de koning dankbaarheid en
schafte hij de oude gewoonte dat men oude mensen in het
gebergte moest achterlaten af en decreteerde hij dat
voortaan de oudere mensen met vriendschap en liefde
moesten behandeld worden.
2. De Indische koningin Videha droomde eens van een
witte olifant die zes slagtanden had. Zij wou die bezitten en
verzocht de koning haar die zes ivoren slagtanden te
bezorgen. Ofschoon dat een onmogelijke taak bleek, gaf de
koning die erg verliefd op de koningin was, opdracht aan
alle jagers tegen een goede beloning deze opdracht uit te
voeren en zo’n olifant te vangen.
Nu was er toevallig in het Himalaya-gebergte zo’n
olifant met zes slagtanden; hij beoefende daar de discipline
om het Boeddhaschap te bereiken. Eens had die olifant het
leven van een jager gered toen deze in nood was. Die jager
kon dan ook veilig het gebied van de olifant betreden.
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Bedwelmd door de omvang van de beloofde beloning,
vergat hij de goedheid van de olifant en keerde hij naar het
gebergte terug met de bedoeling de olifant te doden.
Aangezien de jager wist dat de olifant naar het
Boeddhaschap streefde, verkleedde hij zich als
Boeddhistisch monnik. Vermits de olifant niet op zijn
hoede was, kon de jager hem met een giftige pijl treffen.
Beseffend dat zijn einde nabij was en dat de jager
overmeesterd was geworden door het wereldse begeren
naar de beloning, vatte de olifant diep mededogen voor de
jager op en beschutte hem met zijn poten tegen de razernij
van de andere olifanten. Daarop vroeg hij aan de jager
waarom hij zo’n dwaze daad verricht had. De jager sprak
hem daarop over de grote beloning en bekende dat hij
begerig was naar de zes slagtanden. Onmiddellijk sloeg de
olifant tegen een boom zijn slagtanden af en gaf ze aan de
jager: ,,Met deze schenking heb ik mijn discipline voor het
Boeddhaschap volbracht. Ik zal nu in het Reine Land
geboren worden. Wanneer ik een Boeddha word, zal ik je
helpen je te bevrijden van je drie giftige pijlen van begeren,
boosheid en zelfbegoocheling.”
3. In een dicht struikgewas aan de voet van het
Himalaya-gebergte leefde er eens een papegaai tezamen
met heel wat andere dieren en vogels. Op een dag ontstond
er door wrijving van de bamboestengels brand in het
struikgewas tot grote angst en ontsteltenis van de dieren.
Uit medelijden met hun angst en leed en in het verlangen
aan de dieren te vergoeden hem in hun midden geduld te
hebben, besloot de papegaai iets voor ze te doen in de mate
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van zijn krachten. Hij dook in een nabije vijver en vloog
dan over de vlammen waar hij al het water uit zijn veren
schudde. Dit bleef hij herhalen met een hart vol medelijden
en dankbaarheid.
Deze geest van welwillendheid en zelf-opoffering
werd opgemerkt door een hemelse god. Hij daalde uit zijn
hemelrijk af en zei tot de papegaai: ,,Je gemoed is vol
goedheid. Maar welk goed resultaat verwacht je van zo
enkele waterdruppels op zo’n geweldige bosbrand?” De
papegaai antwoordde: ,,Er is niets dat niet kan vervuld
worden door een geest van dankbaarheid en zelf-opoffering. Ik probeer en blijf proberen en hoop dit in een verder
leven te kunnen blijven doen” De hemelse god was onder
de indruk van de woorden van de papegaai en samen
blusten ze de brand.
4. In de Himalaya leefde er eens een vogel met twee
hoofden op één lichaam. Op een keer bemerkte één van de
hoofden dat het andere hoofd zich aan zoete vruchten
tegoed deed. Het werd jaloers en zei verbitterd bij
zichzelf: ,,Dan zal ik maar wat giftig fruit eten.” Zo gezegd,
zo gedaan. En de hele vogel ging dood.
5. Op een keer ontstond er ruzie tussen de staart en de
kop van een slang. De staart verweet de kop: ,,Jij gaat altijd
vooraan; dat is niet eerlijk. Je zou mij ook aleens vooraan
moeten laten gaan.” De kop antwoordde: ,,Het is nu
eenmaal een natuurwet dat de kop vooraan gaat. Ik kan
daardoor niet van plaats met je verwisselen.”
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De ruzie bleef echter voortduren. Op een mooie dag
knoopte de staart zichzelf vast aan de stam van een boom,
waardoor hij belette dat de kop nog verder geraakte. Toen
de kop van het rukken en trekken afgemat neerviel, kreeg
de staart eindelijk zijn zin. Maar met zo achteruit te kruipen
viel de slang in een put vol vuur.
In de natuur bestaan er wetten die wijzen op een
zekere volgorde en voorrang. Elk deel heeft er een eigen
functie. Wordt deze wetmatigheid verbroken, dan komt de
hele goede werking in het gedrang en dreigt er ondergang
van het geheel.
6. Er was eens een man die van aard uit vlug boos werd.
Op een dag stonden er twee mannen met elkaar te praten
vlak voor het huis waar de opvliegende man. woonde. Ze
spraken trouwens over hem: ,,Hij is een vriendelijk man,
maar hij is wel erg kregel. Hij heeft een impulsief gemoed
en wordt snel boos.” De man had het gesprek afgeluisterd;
hij schoot zijn huis uit en stortte zich op de twee mannen
om ze te slaan en te verwonden.
Wanneer een wijs mens ingelicht wordt over zijn
gebreken, dan zal hij erover gaan nadenken en proberen
zijn gedrag te verbeteren. Maar wanneer de dwaas zijn
verkeerd gedrag te horen krijgt, niet alleen zal hij geen
belang hechten aan goede raad, maar verdubbeld dezelfde
fout began.
7. Er was eens een rijk maar dwaas mens. Toen hij het
mooie huis met drie bovenverdiepingen van zijn buurman
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zag, werd hij erg jaloers en besloot hij net zo’n huis te
bouwen, denkend dat hij toch even rijk was. Hij liet een
timmerman komen en gaf hem de opdracht zo’n huis te
bouwen. De timmerman begon onmiddellijk aan de bouw.
Hij legde eerst de fundering aan, bouwde verder en kreeg
hij achtereenvolgens het gelijkvloers, de eerste etage, de
tweede etage af. Toen de rijke man dit zag, maakte hij zich
boos: ,,Ik heb geen fundering gevraagd, noch een eerste
tweede etage. Mij is het enkel om de derde etage te doen.
Die wil ik hebben, zo mooi als het maar zijn kan. Begin er
vlug aan!”
Een dwaas mens denkt enkel aan het resultaat en is
ongeduldig; hij vergeet hierbij de inspanningen die nodig
zijn om goede resultaten te bekomen. Zonder de juiste
inspanning kan er niets goeds verwezenlijkt worden, net
zoals het onmogelijk is een derde bovenverdieping te
bouwen zonder fundering en benedenetages.
8. Op een keer was een dwaas mens honig aan het koken.
Toen onverwacht een vriend van hem verscheen, wenste
hij hem wat honig aan te bieden, maar deze was nog veel
te heet. Zonder de honigketel van het vuur te nemen, begon
hij dan met een waaier de honig af te koelen. Op een
dergelijke manier is het onmogelijk de honig van koele
wijsheid te verkrijgen zonder eerst het vuur van de
wereldse driften verwijderd te hebben.
9. Eens waren er twee duivels die een hele dag ruzie
gemaakt hadden over een doos, een stok en een paar
schoenen. Een man die toevallig voorbijkwam vroeg
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hun: ,,Waarom maakt gij zo’n ruzie over die gewone
dingen? Wat voor toverkrachten hebben ze dan dat gij u zo
opwindt over hun bezit?”
De duivels legden hem uit dat de doos alles bevatte
dat ze konden verlangen: voedsel, kledij, juwelen; met de
stok konden ze al hun vijanden verslaan en met het paar
schoenen konden ze zich door de lucht verplaatsen.
Toen hij dit gehoord had, zei de man: ,,Waarom toch
ruzie maken? Mag ik jullie vragen mij enkele ogenblikken
hier alleen te laten? Dan kan ik even rustig nadenken hoe
deze voorwerpen onder jullie beiden verdeeld kunnen
worden.” De duivels vonden dit een goed idee. Maar zodra
ze een eindje weg waren, trok de man vlug de schoenen aan,
greep doos en stok en trok door de lucht weg.
De ,duivels’ betekenen de wereldse levensopvattingen. De ,doos’ betekent de gaven van goedheid: de
hoeveelheid rijkdommen die uit de deugd der schenking
voortspruit, kan niet beschreven worden. De ,stok’
betekent het beoefenen van de geestesconcentratie. De
mensen beseffen niet dat ze met geestesconcentratie alle
wereldse driften kunnen overwinnen. Het ,paar schoenen’
betekent de pure discipline van denken en gedrag,
waardoor de mensen naar gene zijde van begeertes en
ruzies gevoerd worden. Weten de mensen dit niet, dan
blijven ze ruzie maken over een doos, een stok en een paar
schoenen.
10. Er was eens een man die alleen aan het reizen was.
Op een avond kwam hij langs een verlaten huis en besloot
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aldaar de nacht door te brengen. Rond middernacht kwam
er een duivel die een lijk neerlegde op de vloer. Wat later
kwam er een andere duivel die het lijk als zijn eigendom
opeiste. Meteen begonnen ze er ruzie over te maken.
Dan zei de eerste duivel dat het nutteloos was verder
ruzie te maken; hij stelde voor beroep te doen op een
rechter om te oordelen over het bezit van het lijk. De andere
duivel was het ermee eens en wendde zich tot de eenzame
reiziger die in een hoek zat te beven. De man werd nog
meer verschrikt, omdat hij al te goed besefte dat, wat ook
zijn beslissing zou zijn, de verliezende duivel boos zou
worden. Toch besloot hij maar oprecht te vertellen wat hij
gezien had.
Zoals hij verwacht had, werd de tweede duivel razend
en rukte hij de arm van de reiziger af. Daarop verving de
eerste duivel de afgerukte arm door een arm van het lijk.
De boze duivel rukte de andere arm van de reiziger af, maar
onmiddellijk verving de eerste duivel die door een arm van
het lijk. En zo bleef het doorgaan, totdat beide armen, beide
benen, het hoofd en romp afgerukt waren en vervangen
door de overeenstemmende lichaamsdelen van het lijk.
Toen dan de twee duivels de afgerukte lichaamsdelen van
de reiziger op de grond verspreid zagen, namen ze die en
vraten ze die op. Verzadigd trokken ze gniffelend weg.
De arme man die voor de nacht zijn toevlucht in dat
verlaten huis gezocht had, was er erg aan toe. De
lichaamsdelen die de duivels hadden opgegeten, had hij
gekregen van zijn ouders, en de lichaamsdelen die hij nu
had, hoorden toe aan het lijk. Wie was hij dan? Zijn geest
almaar pijnigend, voelde hij zich gek worden. Daarop
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verliet hij spoedig het spookhuis, ging naar een nabije
tempel en vertelde daar zijn problemen aan de monniken.
Zijn verhaal is een duidelijke uiteenzetting van de zelfloosheid.
11. Een mooie, goedgeklede dame bezocht eens een huis.
De inwoner van dat huis vroeg haar wie ze was en ze
antwoordde dat zij de godin van de rojkdom was. De
inwoner was opgetogen en ontving haar met eerbied.
Even later verscheen er een andere vrouw, maar die
was lelijk en slecht gekleed. De inwoner van het huis vroeg
haar wie ze was en kreeg te horen dat zij de godin van de
armoede was. De inwoner kreeg angst en probeerde ze het
huis uit te krijgen, maar de vrouw weigerde te vertrekken,
zeggende: ,,De godin van de rijkdom is mijn zuster. Er is
tussen ons een overeenkomst dat wij nooit afzonderlijk
zouden leven. Jaagt ge mij weg, dan komt zij met me mee.”
En vreemd genoeg, zodra de lelijke vrouw het huis uit was,
was ook de mooie dame verdwenen.
Geboorte gaat samen met dood. Geluk gaat samen
met ongeluk. Het slechte komt na het goede. Men zou dit
steeds goed voor ogen moeten houden. Dwazen vrezen
tegenspoed en streven naar geluk; maar zij die naar
Verlichting streven gaan verder dan tegenspoed en geluk
en komen zo los van wereldse gehechtheden.
12. Er was eens een arm kunstenaar die huis en vrouw
verliet om zijn fortuin elders te gaan zoeken. Na drie jaar
hard werken had hij driehonderd goudstukken opgespaard
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en besloot hij naar huis terug te keren. Op zijn terugweg
kwam hij langs een grote tempel waarin juist een grote
offerandeplechtigheid aan de gang was. Hij werd er sterk
door beïndrukt en dacht bij zichzelf: ,,Totnutoe heb ik
enkel aan het heden gedacht; ik heb nooit rekening
gehouden met mijn toekomstig geluk. Het is dank zij mijn
goed fortuin dat ik langs deze plaats gekomen ben; daar
moet ik gebruik van maken om zaad van verdienste uit te
planten.” In deze geest overhandigde hij zijn opgespaarde
goudstukken aan de tempel en keerde even arm als te voren
naar huis terug.
Thuis aangekomen, kreeg hij van zijn vrouw bittere
verwijten geen geld meegebracht te hebben. De arme
kunstenaar antwoordde daarop dat hij zijn spaarcenten op
een veilige plaats weggeborgen had. Toen zij bleef
aandringen, bekende hij dat hij zijn goudstukken gegeven
had aan de monniken van een zekere tempel.
Dit feit maakte zijn vrouw razend; ze schold haar man
uit en bracht de zaak uiteindelijk voor plaatselijke rechter.
Toen de rechter aan de man vroeg wat hij ter verdediging
in te brengen had, zei de kunstenaar dat hij niet in
dwaasheid gehandeld had. Hij had dit geld verdiend met
lang en hard werken en wenste het te gebruiken als zaad
voor later geluk. Toen hij bij de tempel gekomen was,
meende hij dààr het geschikte veld gevonden te hebben
voor zijn zaad. Hij vervolgde: ,,Toen ik aan de monniken
het geld gaf, was het mij net of ik had meteen ook van mijn
gemoed alle begeren en gierigheid afgeworpen. Ik begreep
dat de ware rijkdom niet het geld is, maar wel het reine
gemoed.”
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De rechter prees de goede geaardheid van de
kunstenaar en alwie zijn verklaring hoorde, prees zijn
gedrag. Hij werd ten allen kante geholpen en zo kwamen
de kunstenaar en zijn vrouw tot een blijvend geluk.
13. Een man die nabij een begraafplaats woonde, hoorde
op een nacht een stem die vanuit een graf kwam. Hij was
te angstig om zelf dit geval te onderzoeken, maar’s
anderendaags vertelde hij het aan een moedige vriend, die
daarop besloot zelf op te zoeken wààr die stem uit de grond
zou komen gedurende de volgende nacht.
Terwijl zijn bange vriend achterbleef, ging de durver
de begraafplaats op en, ja hoor, daar kwam de stem weer
uit een graf. De moedige man vroeg wie zo sprak en
waarom. De ondergrondse stem antwoordde: ,,Ik ben een
verborgen schat die beslist heeft zichzelf aan iemand te
schenken. Vorige nacht bood ik mij aan een man aan, maar
hij was te bang; daarom schenk ik mij nu aanudie
waardiger blijkt. Morgenochtend kom ik met mijn zeven
volgelingen naar uw huis.”
De vriend zei: ,,Ik zal u opwachten, maar zeg me op
welke wijze ik u moet ontvangen.” De stem
antwoordde: ,,Wij komen in de kledij van monniken. Maak
voor ons een kamer met water klaar; was uw lichaam en
maak de kamer schoon. Zet zitplaatsen voor ons klaar en
acht schalen met rijstebrij. Na de maaltijd brengt ge ons een
voor een naar een afgesloten kamer, waarin wij ons dan elk
in goudklompen zullen veranderen.”
De volgende morgen waste de man zich grondig,
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maakte de kamer schoon zoals hem gezegd was en wachtte
op het verschijnen van de acht monniken. Toen ze dan ook
verschenen, ontving hij ze op gepaste wijze. Nadat ze
gegeten hadden, bracht hij ze een voor een naar de
afgesloten kamer waar elk monnik zich in een stapel
goudklompen veranderde.
Nu was er in datzelfde dorp een schraapzuchtig man
die van het voorval gehoord had en eveneens op
goudklompen uit was. Hij nodigde daarom acht monniken
uit hem te komen bezoeken. Na de maaltijd voerde hij ze
naar een afgesloten kamer; maar in plaats van zich in
goudklompen te veranderen werden ze boos en riepen om
hulp. De politie kwam tussenbeide en arresteerde de
schraapzuchtige man.
Wat de angstige man betreft, toen hij gehoord had
welke weelde de stem uit de begraafplaats aan zijn
moedige vriend opgeleverd had, ging hij naar diens huis en
eiste het goud op, omdat de stem hem het eerst had
aangesproken. Toen hij dan met geweld het goud wou
roven, vond hij slechts een menigte slangen die hem met
opgeheven hoofd bedreigden.
De koning van het land hoorde van het geval en
besliste dat de goudklompen toebehoorden aan de moedige
man. Hij sprak hierbij het volgende uit: ,,Alles in de wereld
verloopt zoals dit voorval. Dwaze mensen zijn weliswaar
verlangend naar goede resultaten, maar ze zijn te bang om
er iets voor doen. Dus mislukken ze voortdurend. Ze
missen vertrouwen en moed om de innerlijke strijd in het
gemoed te domineren, al is het enkel op die wijze dat ware
vrede en harmonie kunnen bereikt worden.”
- 147 -

HOOFDSTUK TWEE

HET PAD TER
VERWEZENLIJKING
I
HET ZOEKEN NAAR WAARHEID
1. Bij het zoeken naar waarheid, zijn er sommige vragen
die van geen belang zijn. Waaruit is de wereld opgebouwd?
Is de wereld eeuwig? Is de wereld begrensd of niet? Op
welke wijze is deze menselijke maatschappij
samengesteld? Wat is de ideale vorm van organisatie voor
de menselijke maatschappij? Moest een mens zijn streven
naar Verlichting uitstellen vooraleer hij een antwoord op al
die vragen gevonden had, dan zou hij overleden zijn lang
vooraleer hij het pad ter verwezenlijking betreden kon
hebben.
Veronderstel even dat een man door een giftige pijl
getroffen was en dat zijn familie en zijn vrienden een arts
zouden roepen om de pijl te verwijderen en de wonde te
helen.
Maar dan zou opeens die gewonde daartegen bezwaar hebben en zeggen: ,,Neen, wacht nog even!
Vooraleer je de pijl verwijdert, zou ik willen weten wie
hem afgeschoten heeft. Was het een man of een vrouw?
Was het een mens van adellijk geslacht of was het een
boer? Uit wat voor hout was de boog gemaakt? Was het
een grote boog, een kleine boog een kruisboog? En waaruit
was de pijl gemaakt, uit hout of uit bamboe? En de
boogpees, hoe was die? Van vezel of van darm? Wat voor
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veren waren er aan die pijl? Al die dingen zou ik willen
weten vooraleer je de pijl uit de wonde mag halen.” Wat
zou er dan gebeuren, denk je?
Wel, vooraleer al die dingen geweten zouden zijn,
zou het gift al lang alle delen van het lichaam bereikt
hebben en de man zou sterven. De allereerste taak in zo’n
geval is immers toch de pijl verwijderen en beletten dat het
gift inwerkt.
Wanneer het vuur der driften de wereld in brand
steekt, dan is de opbouw van het heelal van weinig belang;
de ideale vorm van de menselijke samenleving bedromen
is evenmin van tel.
De vraag of de wereld begrensd of onbegrensd is kan
wel wachten totdat men een middel gevonden heeft om de
vuurhaarden van geboorte, ouderdom, ziekte en dood te
blussen; in het aangezicht alle ellende, droefnis, lijden en
doodstrijd, dient men in de eerste plaats hiervoor een
oplossing te vinden en deze in de praktijk te brengen.
Het onderricht de Boeddha bevat hetgeen belangrijk
om weten is, niet hetgeen onbelangrijk is. Het leert aan de
mensen precies hetgeen ze zouden moeten kennen, hetgeen
ze moeten verwijderen en hetgeen ze moeten doen.
Daarom zouden de mensen eerst moeten
onderscheiden wat waarlijk van belang is, welk probleem
eerst dient opgelost te worden en wat het meest dringend
voor ze is. Oｍ dit te kunnen, moeten ze allereerst hun
geest oefenen om hem te kunnen beheersen.
2.

Veronderstel een man die het woud intrekt om merg
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te halen dat binnenin een bepaalde boom zit en dat hij
terugkomt met een hele last van takken en bladeren in de
overtuiging dat hij bij heeft wat hij verlangt; zou het niet
verstandiger geweest zijn terug te komen met enkel het
boommerg? Toch is dit precies wat de meeste mensen doen.
Zo zoekt de mens een pad dat hem verlossen zal van
geboorte, ouderdom, ziekte en dood, van ellende, droefnis,
lijden en weeklagen; hij volgt dat pad een beetje, wordt een
kleine vooruitgang gewaar en opeens wordt hij trots en
hooghartig. Hij is dan zoals die man die boommerg wou
hebben en met hele takkenbossen sleurde.
Of de man wordt zo tevreden met zijn vordering dat
hij zijn inspanningen 1aat varen en trots en hooghartig
wordt. Ook hij sleurt met een dikke takkenbos in plaats van
het houtmerg dat hij zocht te dragen.
En zo gaat het ook met de man die vindt dat zijn
gemoed ruistiger, zijn denken helderder geworden is; hij
vermindert zijn inspanningen en wordt trots en hooghartig:
hij heeft slechts een hoopje schors in de plaats van het
houtmerg dat hij hebben wou.
Of neem een ander mens die trots en hooghartig
wordt als hij ontdekt dat hij een zekere graad van inzicht
verworven heeft: hij draagt een hoop houtvezels van de
boom, maar het merg heeft hij niet. Al deze zoekers die zo
gemakkelijk tevreden zijn met wat een kleine inspanning
hun opgeleverd heeft, die trots en hooghartig worden met
het beetje dat ze verwezenlijkt hebben, zij laten te vlot hun
inspanningen varen en worden door hun ijdelheid
meegesleurd. En verder lijden wordt hun onvermijdelijke
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lot.
Zij die het ware pad ter Verlichting zoeken, moeten
zich niet aan iets gemakkelijks verwachten, noch aan de
genoegens van eerbetuigingen en lofprijzingen. Het heeft
niet veel zin met een kleine inspanning tevreden te zijn
noch met een onbeduidende vooruitgang in innerlijke rust,
begrijpen en inzicht.
Eerst en vooral dient men een juist basisbegrip te
hebben van deze wereld van leven en dood.
3. De wereld heeft geen eigen substantie. Hij is
gewoonweg een oneindig groot samenspel van oorzaken en
omstandigheden, die op hun beurt ontspringen uit de
activiteiten van een geest die opgejaagd wordt door
onwetendheid, begoocheling, begeertes en zelf-genoegzamheid. De wereld is niet iets uitwendings waarover de
geest verkeerde begrippen heeft, neen, de wereld heft geen
eigen wezenheid. Hij komt tot verschijnen door de
werkzaamheid van de geest en manifesteert aldus enkel de
begoochelingen en het zelfbedrog van die geest. De wereld
is opgebouwd uit de begeertes van de geest, uit het lijden
van de geest en uit de voortdurende strijd die de geest zelf
onvermijdelijk voert vanuit zijn driften, zijn boosheid en
zijn dwaasheid. Mensen die het pad ter Verlichting zoeken,
moeten dan ook bereid zijn in de eerste plaats met die geest
te strijden.
4. ,,O jij mijn geest! Waarom fladder je altijd zo
rusteloos boven de veranderlijke omstandigheden van het
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leven? Waarom schep je in mij al die verwarring, die
onrust? Waarom zet je me aan almaardoor meer en meer te
verlangen? Je bent een ploeg die in stukken barst net vóór
het ploegen begint; je bent een roer dat breekt nét vóór de
grote reis op de zee van leven en dood begint. Wat is het
nut van die vele geboortes als we van dit leven geen goed
gebruik maken?
,,O jij mijn geest! Eens liet je mij geboren worden als
een koning, dan weer als een paria die voor een handvol
rijst uit bedelen ging. Je liet mij geboren worden in de
hemelse paviljoenen van de goden, waar ik in wulpsheid
en betovering vertoefde; maar dan weer heb je mij in de
helse vlammen gestort.
,,O jij mijn dwaze, dwaze geest! Zo heb je me langs
duizend verschillende paden geleid; ik heb je gewillig en
gedwee gevolgd. Maar nu dat ik de Leer van de Boeddha
gehoord heb, verstoor me niet langer, breng niet langer
nuttellos lijden over mij, maar laat ons tezamen, nederig en
geduldig de Verlichting zoeken.
,,O jij mijn geest! Kon jij maar eens duidelijk leren
dat alles vergankelijk en leeg is; kon je maar leren niet
meer naar de dingen te grijpen, eraan te hechten, je niet
bloot te stellen aan begeren, aan haten en dwaas zijn. Wat
zouden we dan in vrede verder samen kunnen reizen. We
zouden met het wijsheidszwaard de boeien doorhakken en
ongehinderd door voor- of nadeel, goed of shechts, verlies
of winst, eer of bedrog, in rust vertoeven.
,,O jij ｍijn dierbare geest! Jij was het die voor’t
eerst in me vertrouwen wekte, jij was het die ons aanzette
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naar Verlichting te zoeken! Waarom dan geef jij zo
gemakkelijk toe aan de verleidingen van het verlangen, aan
de weelde van het komfort en aan de prikkeling van de
geneugten?
,,O jij mijn geest! Waarom spring je van hier naar
daar zonder enig vast doel? Laat ons samen deze wilde zee
van begoochelingen oversteken. Tot nu toe deed ik steeds
wat jij wou, maar nu moet jij doen wat ik wil en samen
zullen we Boeddha’s leer navolgen.
,,O jij mijn dierbare geest! Deze bergen, rivieren en
zeeën zijn veranderlijk en veroorzaken lijden. Waar, in
deze wereld van begoocheling, zoeken wij rust? Laten we
daarom de Leer van de Boeddha volgen en oversteken naar
de andere oever van Verlichting.”
5. Het is op die wijze dat diegenen die naar Verlichting
streven hun wil opleggen aan hun geest. Zij doen dat met
beslistheid. Zelfs al worden ze door de enen belasterd, door
de anderen bespot, ze gaan onverstoord verder. Zemaken
zich nooit boos, al worden ze met de vuist geslagen, door
stenen getroffen of met zwaarden gekwetst.
Zelfs al houwen vijanden hun het hoofd af, hun geest
mag hierdoor niet verstoord worden. Laten ze hun geest
vertroebelen of verduisteren door hetgeen ze ondergaan,
dan wijken ze af van de Leer van de Boeddha. Zij moeten
vastberaden zijn ongehinderd wat hun overkomt;
standvastig blijven, onverstoorbaar, steeds gedachten
vanwelwillendheid en mededogen uitstralend. Wat ze ook
ondergaan aan tegenspoed en belediging, ze moeten
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onverstoord en rustig blijven, vervuld van Boeddha’s Leer.
In het streven naar Verlichting, moet men proberen
het onmogelijke waar te maken en het ondraagbare te
dragen. Wat men heeft, geve men tot het laatste weg. Al zei
men dat men de Verlichting enkel kan bereiken als men
slechts één korrel rijst per dag eet, dan ete men slechts één
korrel rijst per dag. Al voert het pad ter Verlichting midden
door een laaiend vuur, dan stappe men doorheen dat vuur.
Maar dergelijke dingen moet men niet doen met een
speciale bedoeling. Men doet ze omdat het wijs en juist is
ze te doen. Men doet ze uit een geest van mededogen, zoals
een moeder allerlei dingen doet voor haar kleine kind, voor
haar zieke kind, zonder de minste gedachte aan eigen
kracht of welbehagen.
6. Er was eens een koning die van zijn land en volk hield
en er met wijsheid en zachtheid over heerste; en hierdoor
was zijn rijk welvarend en vredig. Hij zocht al maar naar
grotere wijsheid en verlichting; hij loofde zelfs beloningen
uit voor al wie hem enig waardig onderricht
kon bijbrengen.
Zij toewijding en zijn wijsheid trok de aandacht van
de goden en deze besloten hem op de proef te stellen. Een
god veranderde zich in duivel en bood zich aan voor de
poorten van het koninklijk paleis en vroeg vóór de vorst
gebracht te worden omdat hij een heilig onderricht voor
hem had.
De koning was gelukkig de boodschap in ontvangst
te nemen. Hij ontving de duivel daarom met de
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vereisteeerbied en smeekte hem om onderricht. De duivel
nam een vreesaanjagende vorm aan en eiste voedsel, want
hij kon geen onderricht geven zolang hij niet voldoende
gegeten had. Allerlei heerlijk voedsel werd de duivel
aangeboden, maar deze weigerde ervan te eten omdat hij
enkel warm menselijk vlees en bloed wenste. De
kroonprins schonk hem daarom zijn lichaam en ook de
koningin deed dat, maar de duivel bleef onverzadigd en
eiste het lichaam van de koning.
De koning stemde in, maar vroeg eerst het onderricht
te mogen aanhoren.
Daarop sprak de god volgend onderricht uit: ,,Ellende
ontstaat uit begeren en vrees ontstaat uit begeren. Zij die
het begeren uitschakelen kennen noch ellende noch vrees.”
Plots hernam de god zijn ware vorm en de kroonprins en
de koningin verschenen weer in hun oorspronkelijke
gestalten.
7. Er was eens iemand die op zoek naar de Verlichting
in het Himalayagebergte vertoefde. Hij gaf niets om alle
schatten der aarde noch om de heerlijkheden van het
paradijs, maar zocht de lering die alle geestelijke
begoochelingen kon verwijderen.
De goden waren diep onder de indruk van zijn Ernst
en oprechtheid en besloten zijn gemoed op de proef te
stellen. Eén onder hen veranderde zich in een demon en
verscheen in het Himalayagebergte, al maar
zingend:,,Alles verandert, alles verschijnt en alles
verdwijnt.”
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De eenzame zoeker hoorde dit gezang en het
verheugde hem zeer. Hij was opgetogen als had hij een
bron gevonden om zijn dorst aan te lessen of als een slaaf
die onverwacht vrijgelaten werd. Hij zei bij
zichzelf:,,Eindelijk heb ik de ware lering gevonden
waarnaar ik zo lang gezocht heb.” Hij zocht dan op
vanwaar de stem kwam en ontdekte tenslotte de
schrikwekkende demon. Hij zei daarop: ,,Was jij het die
het mooie lied zong? Zo jij het was, zing het dan nog eens
voor mij.”
De demon antwoordde: ,,Ja, dat was mijn lied, maar
ik kan nu niet meer zingen voordat ik iets te eten gehad heb,
want ik verga van de honger.”
De man smeekte hem toch iets meer van het lied te
zingen: ,,Het heeft voor ｍij een heilige betekenis en ik heb
dat onderricht lange tijd gezocht. Ik heb er slechts een
stukje uit gehoord; laat me toch iets meer ervan horen.”
De demon zei weer: ,,Ik verga van de honger, maar
als ik het warme vlees en bloed van een mens kan te eten
krijgen, zal ik het lied uitzingen.”
In zijn verlangen de lering te horen, beloofde de man
aan de demon dat deze zijn lichaam mocht hebben zodra
hij het onderricht gehoord had. Daarop zong de demon het
gehele lied:
Alles verandert,
Alles verschijnt en alles verdwijnt,
Volmaakte vrede is dààr
Waar opkomst en ondergang overtroffen zijn.
Nadat hij dit gehoord had, schreef de man dit gedicht
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op de bomen en rotsen rondom hem; dan klom hij op een
hoge boom en stortte zich van daar neer voor de voeten van
de demon, maar de demon was verdwenen en in zijn plaats
ving een stralende god het lichaam van de man op.
8. Er was een een ernstig zoeker van het waarheidspad
wiens naam Sadaprarudita was. Hij had alle verleidingen
van verdiensten en eerbetuigingen opzijgeschoven en
zocht het pad al was het ten koste van zijn leven. Op een
dag daalde uit de hemel een stem tot hem
neer: ,,Sadaprarudita, ga vanhier recht naar het oosten toe.
Denk niet aan koude of hitte laat u niet storen door
eerbetuigingen of beledigingen, maar blijf rechtdoor naar
het oosten gaan. Dààr zal je een ware leraar aantreffen en
de Verlichting verwezenlijken.”
Sadaprarudita was zeer verheugd met deze precieze
aanwijzing en begaf zich onmiddellijk op reis naar het
oosten. Vaak sliep hij dààr waar de nacht hem aantrof, in
een eenzaam veld of in het woeste gebergte.
Vreemdeling in verre landen, moest hij heel wat
vernederingen ondergaan; op een keer verkocht hij zich
zelfs als slaaf, of verkocht hij van de honger stukken uit
zijn eigen vlees, maar tenslotte vond hij de ware leraar en
smeekte hem om ziin onderricht.
Er is een gezegde: Goede dingen zijn duur” en
Sadaprarudita ervoer dat dit ook in zijn geval waar was,
want hij had op zijn reis heel wat moeilijkheden
meegemaakt. Maar nu had hij geen geld om wat bloemen
en wierook te kopen om aan de leraar aan te bieden. Hij
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probeerde zij diensten te verkopen, maar vond niemandom
hem te gebruiken. Waarheen hij zich ook wendde, telkens
scheen een boze geest hem te dwarsbomen. Het pad ter
Verlichting is een zware weg en kost menig mens zelfs zijn
leven.
Tenslotte geraakte Sadaprarudita toch in de
aanwezigheid van de leraar, maar daar ondervond hij een
nieuwe moenilijkheid. Hij had geen papier nota’s te nemen
en geen penseel of inkt om mee te schrijven. Daarop prikte
hij met een mes in zijn pols en nam nota’s met z’n eigen
bloed. Op deze wijze legde hij de kostbare waarheid vast.
9. Er was eens een jongeman die Sudhana heette en in
verlangen naar Verlichting ernstig het pad ernaartoe zocht.
Van een visser leerde hij de traditionele kennis van de zee;
van een arts leerde hij mededogen voor de zieken in hun
lijden. Van een rijk man leerde hij dat het sparen van kleine
centjes het geheim van een groot fortuin is en hij dacht
hierbij hoe noodzakelijk het toch is de geringste
vooruitgang op het pad ter Verlichting te handhaven.
Van een mediterende monnik leerde hij dat het
zuivere vredevolle gemoed een wonderbare kracht heeft
om andermans gemoed te zuiveren en tot rust te brengen.
Op een keer ontmoette hij een vrouw met een
uitzonderlijke persoonlijkheid en kwam onder de indruk
van haar mededogende geest; van haar leerde hij de les dat
weldadigheid de vrucht van wijsheid is. O ｍ een dag
ontmoette hij een eenzaam zwerver die hem leerde dat om
een zekere plaats te bereiken, hij over een berg van
zwaarden zou moeten klimmen en doorheen een vallei van
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vlammen zou moeten trekken. Zo ervoer Sudhana uit al
deze belevenissen dat er ware lering te leren valt uit al wat
men ziet of hoort.
Hij leerde geduld van een arme kreupele vrouw; hij
leerde een les van eenvoudige blijdschap van op straat
spelende kinderen; van gewone vriendelijke en nederige
mensen, die er nooit aan gedacht hadden meer te verlangen
dan ze hadden, leerde hij het geheim van in vrede met de
hele wereld te leven.
Hij leerde een les van harmonie uit het in- en
uitkronkelen van wierook, een les in dankbaarheid uit het
schikken van bloemen. Op een dag dat hij door een groot
woud trok, rustte hij even uit onder een grote edele boom;
daar zag hij opeens ook een kleine zaailing die opschoot uit
een omgevallen en rottende woudreus: zo leerde hij de
vergankelijkheid van het leven.
Het zonnelicht overdag en de fonkelende sterren’s
nachts verfristen zijn gemoed voortdurend. Op deze manier
leerde Sudhana steeds bij dankzij de ervaringen van zijn
lange reis.
Het is immers zo dat zij die naar Verlichting streven
aan hun gemoed moeten denken als aan een burcht. Zij
moeten de poorten van hun geest wijd open zetten voor de
Boeddha en hem eerbiedig en nederig verzoeken in
debinnenste kamer te treden, waar zij hem de geurende
wierook van hun vertrouwen en de bloemen van hun
vreugde en dankbaarheid kunnen aanbieden.
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II
DE WEGEN VAN DE PRAKTIJK
1. Voor hen die Verlichting zoeken, zijn er drie wegen
van praktijk die ze moeten begrijpen, volgen en beoefenen:
ten eerste zijn er disciplines voor het gedrag, ten tweede,
de juiste concentratie van de geest, en ten derde, wijsheid.
Wat zijn disciplines? Iedereen, zowel de gewone
mens als degene die het pad ter Verlichting volgt, dient
bepaalde regels van goed gedrag na te leven. Hij moet
zowel geest als lichaam beheersen, en de poorten van de
vijf zintuigen goed bewaken. Hij dient op zijn hoede te zijn
tegen zelfs het minstbeduidende kwaad en moet zich, al is
het maar van tijd tot tijd, inspannen enkel heilzame daden
te stellen.
Wat betekent de juiste concentratie van de geest? Zo
vlug mogelijk zich te ontdoen van boze en begerige
gedachten zodra deze opkomen, en het gemoed vredevol
en rustig te houden.
Wat is wijsheid? Het is de mogelijkheid de Vier
Edele Waarheden volkomen te begrijpen en geduldig te
aanvaarden, het verschijnsel van het lijden en de ware aard
ervan te kennen, te weten welke de oorzaak ervan is en hoe
er een einde aan komt, en het Edele Pad te kennen dat leidt
naar het einde van het lijden.
Zij die ernstig deze drie wegen van beoefening
volgen, mogen terecht de ware volgelingen van de
Boeddha genoemd worden.
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Stel u eens een ezel voor, die geen fraai lichaam, geen
stem en geen hoornen heeft zoals de koe, maar die een hele
kudde koeien volgt en almaar balkt: ,,Kijk, ik ook, ik ben
een koe”! Wie zou die ezel geloven? Even dwaas is het
voor een mens, die de drie wegen van de praktijk niet volgt,
zichzelf uit te roepen tot een volgeling van de Boeddha.
Vooraleer de landbouwer in de herfst zijn oogst
binnen haalt, moet hij vooraf de grond geploegd, het zaad
gezaaid, het veld bewaterd en uitgewied hebben. Evenzo
dient wie Verlichting zoekt de drie wegen van de praktijk
beoefend hebben. Een landbouwer moet niet verwachten
dat vandaag zijn zaad kiemt, dat morgen het gewas opkomt
en dat hij overmorgen al maait. Evenzo vergaat het de
mens: hij kan niet verwachten vandaag al zijn wereldse
driften kwijt te raken, morgen bevrijd te zijn van
gehechtheden en onheilzame verlangens en de dag daarop
de Verlichting te verwezenlijken.
Net zoals de planten de geduldige zorgen van de boer
nodig hebben nadat het zaad gezaaid werd en tijdens gans
het verloop der seizoenen en het groeien van plant tot
vrucht, zo dient de zoeker van Verlichting geduldig en
standvastig de bodem van de Verlichting te verzorgen dank
zij de drie wegen van de praktijk.
2. Het is erg moeilijk vooruit te komen op het pad ter
Verlichting zolang men bezorgd blijft om weelde en
komfort en het gemoed verstoord kan worden door
zinnelijke begeertes. Er ligt een groot verschil tussen de
vreugden van het leven en de vreugden van het Ware Pad.
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Zoals hiervóór reeds gezegd, is de geest de bron van
alle dingen. Vindt de geest vreugde in wereldse zaken, dan
volgen onvermijdelijk ontgoocheling en lijden; vindt het
gemoed vreugde in het Ware Pad, dan volgen even zeker
geluk, tevredenheid en verlichting.
Daarom dienen de zoekers van Verlichting hun geest
zuiver te houden en met geduld de drie wegen re volgen en
re beoefenen. Volgen zij de gedragsvoorschriften, dan
zullen zij onvermijdelijk de geestesconcentratie verwerven; verwerven zij de geestesconcentratie, dan zullen
zij even natuurlijk en onvermijdelijk wijsheid verwerven,
en wijsheid zal hen naar Verlichting leiden.
Waarlijk: deze drie paden (de morele voorschriften
naleven, geestesconcentratie beoefenen en steeds wijsheid
nastreven) zijn de ware weg naar de Verlichting.
Volgt men deze paden niet, dan blijft men geestelijk
begooche-lingen en ontgoochelingen opstapelen. Wie deze
paden volgt, vermijdt discussies en betwistingen met
werelds gerichte mensen en poogt met geduld te mediteren
in een rein gemoed, zodat de Verlichting kan verwezenlijkt
wor-den.
3. Analyseert men de drie wegen van de praktijk, dan
ziet men dat ze wijzen op het Edele Achtvoudige Pad, op
de vier toepassingen van aandacht, de vier juiste
inspanningen, de vijf krachten en de zes volmaaktheden.
Het Edele Achtvoudige Pad omvat het juiste inzicht,
de juiste gezindheid, het juiste woordgebruik, het juiste
gedrag, de juiste levenswijze, de juiste inspanning, de
juiste aandacht en de juiste concentratie.
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Het Juiste Inzicht betekent de Vier Edele Waarheden
volkomen te doorgronden, de wetmatigheid van oorzaak en
gevolg in te zien en niet misleid te worden door schijn en
begeertes.
De Juiste Gezindheid is geen verlangens aan te
kweken, niet begerig te zijn, niet boos te zijn en geen
schadelijke daden te stellen.
Het Juiste Woordgebruik betekent het vermijden van
leugen,
beuzelpraat,
kwaadsprekerij,
laster
en
dubbelzinnigheid.
Het Juiste Gedrag betekent geen enkele vorm van
leven te vernielen, niet te stelen, zich sexueel niet tot
wangedrag te laten verleiden.
De Juiste Levenswijze betekent zijn leven zodanig te
schikken dat men anderen niet benadeelt en schaamte
vermijdt.
De Juiste Inspanning betekent zijn uiterste best te
doen in de juiste richting.
De Juiste Aandacht betekent de geest zuiver en
bedachtzaam te houden.
De Juiste Concentratie betekent de geest gericht en
beheerst te houden in het streven naar verwezenlijking van
zijn zuivere ware aard.
4. De Vier Toepassingen van Aandacht zijn als volgt:
ten eerste, het lichaam te beschouwen als onrein en elke
gehechtheid eraan te vermijden; ten tweede, de zinnen te
beschouwen als de bron van lijden wat ook hun
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gewaarwordingen van pijn of plezier kunnen zijn; ten derde,
het gemoed te beschouwen als zijnde één ononderbroken
stroom van veranderende verschijnselen; en ten vierde,
alles in de wereld te beschouwen als een gevolg van
oorzaken en omstandigheden, waarin niets op zichzelf en
onveranderd blijft.
5. De Vier Juiste Inspanningen zijn: ten eerste, het
onheilzame beletten op te komen; ten tweede, het
opgekomen onheilzame te verwijderen; ten derde, het
opkomen van het heilzame te bevorderen; en ten vierde, het
opgekomen heilzame te ontwikkelen en te bevorderen. Dit zijn de vier inspanningen die men steeds moet
volhouden.
6. De Vijf Krachten zijn: ten eerste het vertrouwen; ten
tweede, de wil te volharden; ten derde, de waakzaamheid;
ten vierde, het vermogen de geest te concentreren; en ten
vijfde, het vermogen heldere wijsheid te handhaven. Deze
vijf vermogens zijn de krachten die nood-zakelijk zijn om
de Verlichting te verwezenlijken.
7. De Zes Volmaaktheden om de andere oever te
bereiken zijn: de volmaaktheid van de gave, de
volmaaktheid van de gedragsvoorschriften, de
volmaaktheid van het geduld, de volmaaktheid van de
energie, de volmaaktheid van de meditatie en de
volmaaktheid van de wijsheid. Door het naleven van deze
volmaaktheden, kan men overvaren van deze oever van
- 164 -

Het Pad ter Verwezenlijking

begoocheling naar gindse oever van Verlichting.
Het beoefenen van de volmaaktheid in Gave bevrijdt
van zelfzucht; het beoefenen van de volmaaktheid van
Gedrag houdt de geest gericht op de rechten en het welzijn
van anderen; de volmaaktheid van Geduld helpt een
bevreesde of boosaardige geest meester te worden; de
volmaaktheid van Energie is een steun in ijver en
vertrouwen; de volmaaktheid van Meditatie helpt een
wispelturig en verward gemoed te controleren; en de
volmaaktheid van Wijsheid verandert een duister entroebel
gemoed in helder en doordringend inzicht.
Gave en Gedrag zijn de funderingen waarop een
stevige burcht kan gebouwd worden. Geduld en Energie
zijn de wallen die de burcht beveiligen tegen vijanden van
buitenuit. Meditatie en Wijsheid zijn het persoonlijke
harnas tegen de aanva1 van leven en dood.
Wie enkel als het pas geeft, een geschenk aanbiedt,
of omdat het gemakkelijker is te geven dan niet te geven,
geeft weliswaar een gave, maar het is geen ware gave. Een
Ware Gave komt vanuit een medelevend hart dat er niet om
gevraagd werd; een Ware Gave gebeurt niet per
gelegenheid, maar voortdurend.
Het is ook geen Ware Gave als men na de daad gevoelens
van spijt of van zelfverheerlijking gevoelt; een Ware Gave
wordt met blijdschap geschonken en daarin vergeet men
zichzelf als schenker, vergeet men wie het geschenk
ontvangt, en vergeet men zelfs het geschenk zelf.
De Ware Gave ontspringt spontaan uit een zuiver
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meedogend gemoed, zonder enige gedachte aan
vergoeding, zelfs niet met de bedoeling een leven van
Verlichting te leiden.
Er zijn zeven soorten van gave die men kan schenken
zelfs als men niet rijk is. De eerste is de lichamelijke gave,
bij voorbeeld door lichamelijke arbeid een dienst be-wijzen.
De hoogste vorm van zo’n gave is allicht het eigen leven
weg te schenken, zoals een verhaal hierna het beschrijft.
Een tweede soort van gave is de geestelijke gave: aan
anderen een meedogend hart te schenken. Een derde soort
is de gave van het oog: een liefdevolle blik op anderen zal
hun rust schenken. De vierde soort is de gave in gedrag:
een zachte houding is voor anderen weldadig. De vijfde
gave is de gave van het woord, het schenken van wijze en
vriendelijke woorden aan anderen. De zesde soort van gave
is die van de zitplaats, die men eerbiedig en vriendelijk aan
anderen aanbiedt. De zevende gave is de gave van
beschutting, b.v. anderen een gepast nachtverblijf
aanbieden. Deze soorten van gave kunnen alle zeven
verricht worden door iedereen in zijn dagelijks leven.
8. Er was eens een prins die Sattva heette. Op een dag
ging hij samen met zijn twee oudere broers in een bos
spelen. Daar zagen ze een uitgehongerde tijgerin die
blijkbaar op het punt stond haar zeven jong van honger op
te vreten.
De oudere broers liepen van angst weg, maar Sattva
klom boven op een klip en stortte zich vlak voor de poten
van de tijgerin neer, waarmee hij het leven van de tijgertjes
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redde.
Prins Sattva deed deze handeling heel spontaan, maar
diep in zijn binnenste dacht hij: ,,Dit lichaam is
veranderlijk en vergankelijk; ik heb van dit lichaam
gehouden zonder gedachte het weg te werpen; maar nu
schenk ik het aan deze tijgerin, zodat ik dichter bij de
Verlichting kom.” Deze gedachte van Prins Sattva is een
toonbeeld van beslistheid de Verlichting te verwezenlijken.
9. Er zijn Vier Onbegrensde Gemoedstoestanden
waarnaar de zoeker naar Verlichting zeker moet streven.
Dat zijn: welwillendheid, mededogen, medevreugde en
gelijkmoedigheid. Begeerte kan men wegwerken door
welwillendheid te beoefenen, haat door mededogen, lijden
door medevreugde, en de slechte gewoonte een
onderscheid te maken tussen vrienden en vijanden door het
beoefenen van gelijkmoedigheid.
Het is de grote welwillendheid die de mensen en
tevreden maakt; het is het grote mededogen dan van de
mensen alles wegneemt wat hun belet blij en tevreden te
zijn; de grote medevreugde vervult alle wezens met
blijdschap en hartelijkheid; de vredige grote
gelijkmoedigheid maakt het gemoed open en onpartijdig
ten opzichte van alle wezens.
Iedereen zou zorgvuldig deze Vier Onbegrensde
Gemoedstoestanden moeten beoefenen om zodoende
verlost te worden van begeerte, haat, lijden en onderscheid-maken, maar dat is niet gemakkelijk. Van een
boosaardig gemoed geraakt men even moeilijk af als van
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een blaffende waakhond; en een juist ingesteld gemoed
geraakt men even vlug kwijt als een hert in het woud; een
haatdragend gemoed is even moeilijk te verwijderen als
letters gegrift in rots; een juist ingesteld gemoed gaat even
vlug verloren als letters die men in het water tekent.
Waarlijk, in dit leven is het een uiterst moeilijk iets, dat
streven naar Verlichting!
10. Er was eens een jonge man, die Srona heette, geboren
in een rijke familie maar geplaagd met een zwakke
gezondheid. Hij verlangde zeer ernstig naar Verlichting en
werd een getrouw discipel van de Boeddha. Op het pad ter
Verlichting, spande hij zich zozeer in dat tenslotte zijn
voeten helemaal bebloed waren.
De Verhevene had medelijden met hem en zei:,,Srona,
mijn zoon, heb je ooit harp leren spelen? Dan weet je dat
een harp geen goede muziek maakt als de snaren te straf of
te los gespannen zijn. Ze maakt goede muziek enkel
wanneer alle snaren heel juist gespannen staan.
,,De oefening om Verlichting te bereiken is als het
stemmen van de harpsnaren. Je kan geen Verlichting
bereiken als snaren van je geest te straf of te los gespannen
zijn. Je moet bedachtzaam zijn en met verstand tewerk
gaan.”
Srona wist zeer wijselijk van deze woorden te
profiteren en bereikte uiteindelijk hetgeen hij zocht.
11. Er was eens een prins die heel handig was in het
gebruik van de vijf wapens. Op een dag keerde hij na zijn
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training naar huis terug en ontmoette een monster met een
onkwetsbare huid.
Het monster bedreigde hem, maar de prins was voor
niets bevreesd. Hij schoot een pijl af, maar deze viel neer
zonder het monster te deren. Daarop wierp hij zijn speer,
maar deze drong niet in de huid van het beest. Daarop
slingerde hij een werpspies, maar ook deze kon het monster
niet kwetsen. Hij trok dan zijn zwaard en ging hiermee het
monster te lijf, maar het zwaard brak. Dan viel hij het
ondier aan met vuisten en voeten, maar dit had niet veel zin,
want het monster omvatte hem in zijn reusachtige armen.
De prins wilde dan zijn hoofd als wapen gebruiken, maar
het was allemaal tevergeefs.
Het monster sprak: ,,Weerstand bieden is nutteloos;
ik vreet je toch op.” Maar de prins antwoordde: ,,Je kanwel
denken dat ik al mijn wapens opgebruikt heb en dus
hulpeloos ben, maar toch hou ik nog een wapen over.
Wanneer je me opvreet, zal ik je vernietigen van binnenin
je maag.”
De moed van de prins verstoorde het monster en het
vroeg: ,,Hoe kan je dat doen?” De prins antwoordde: ,,Door
de kracht van de Waarheid.”
Daarop liet het monster hem vrij en smeekte hem in
die Waarheid onderricht te worden.
De lering van deze fabel is volgelingen aan te
moedigen in hun inspanningen te volharden en onbevreesd
te zijn bij tegenslagen.
12. Zowel hatelijke zelfbevestiging als schaamteloosheid
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zijn beledigingen voor het mensdom; bescheidenheid en
schaamtegevoel beschermen echter de menselijke wezens
De mensen eerbiedigen hun ouders, ouderen, broers en
zusters omdat ze gevoelig zijn voor oneer en schaamte. Na
rijpe overweging, is het beter alle zelf-achtbaarheid van
zich af te houden door andere mensen in’t oog te houden.
Wanneer een mens over een berouwvol gemoed
beschikt, zullen zijn zonden verdwijnen; maar kent hij geen
spijtgevoel, dan zullen zijn zonden voortduren en hem voor
altijd veroordelen.
Het is enkel hij die de ware lering precies begrijpt, de
ware betekenis ervan en de betrekking tot hemzelf
doorgrondt, die er voordeel uit kan halen.
Wanneer iemand enkel de ware lering aanhoort, maar
ze zich niet eigen maakt, die zal mislukken in zijn streven
naar Verlichting.
Vertrouwen, bescheidenheid, nederigheid, energie en
wijsheid zijn de grote krachtbronnen voor wie naar
Verlichting streeft. Onder deze is wijsheid wel de
krachtigste, de overige zijn enkel aspecten van die wijsheid.
Wanneer iemand tijdens zijn beoefening, zich met
wereldse zaken bezighoudt, genoegen schept in ijdel
gepraat of in slaap valt, dan valt hij van het pad ter
Verlichting af.
13. Bij de beoefening met het oog op de Verlichting,
zullen sommigen vlugger slagen dan anderen. Maar
daarom moet men ook niet ontmoedigd worden wanneer
men ziet dat anderen vlugger vorderen op het Pad.
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Een man die de kunst van het boogschieten beoefent,
die verwacht geen spoedig sukses; weet dat als hij geduldig
oefent, hij steeds nauwkeuriger in het boogschieten wordt.
Een rivier begint steeds als een kleine beek, maar wordt
almaar breder totdat ze in de grote oceaan uitmondt.
Net zoals in deze voorbeelden, zal een mens die
geduldig en standvastig de leer in de praktijk brengt, de
Verlichting verwezenlijken.
Zoals reeds gezegd: wie zijn ogen open houdt zal
overal de leer zien. Zijn mogelijkheden op Verlichting zijn
dan ook eindeloos.
Er was eens een man wierook aan het branden. Hij
stelde vast dat de reuk noch kwam noch ging, noch
verscheen noch verdween. Deze onbeduidende vaststelling
leidde hem tot Verlichting.
Er was eens een man die in zijn voet een doom kreeg.
Hij voelde de scherpe pijn en de gedacte kwam in hem op
dat die pijn slechts een reactie van de geest kon zijn. Uit
deze kleine bedenking rees in hem de diepe gedachte op
dat de geest op hol slaat wanneer hij niet beheerst wordt,
en dat hij zuiver wordt als men erin slaagt hem meester te
blijven. Vanhieruit bereikte hij wat later de Verlichting.
Er was eens een ander man die gierig aangelegd was.
Op een dag was hij aan het overdenken hoe begerig en
hebzuchtig zijn gemoed wel was. Hij realiseerde dat
dergelijke hebberige gedachten slechts spaanders en
sprokkelhout zijn die de wijsheid met één vlam verteert.
Dit was het begin van zijn Verlichting.
Er is een oud gezegde: ,,Hou je gemoed vlak. Als het
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gemoed vlak is, dan is ook de wereld vlak.” Bedenk dat alle
onderscheid in de wereld veroorzaakt wordt door het
onderscheid dat men in de geest maakt. In deze woorden
ligt een pad ter Verlichting geborgen. Waarlijk, het aantal
paden ter Verlichting is ontelbaar!
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III
HET PAD VAN HET VERTROUWEN
1. Zij die hun toevlucht zoeken tot de drie juwelen, de
Boeddha, de Dharma en de Samgha, worden volgelingen
van de Boeddha geheten. De volgelingen van de Boeddha
nemen de vier vormen van geestescontrole in acht: de
gedragsvoorschriften, het vertrouwen, de gave en de
wijsheid.
De volgelingen van de Boeddha beoefenen de vijf
voorschriften: niet doden, niet stelen, geen overspel plegen,
geen onwaarheid spreken, geen bedwelmende middelen
gebruiken.
De volgelingen van de Boeddha hebben het volste
vertrouwen in Boeddha’s volmaakte wijsheid. Zij spannen
zich in af te zien van begerigheid en zelfzucht en de deugd
van gave te beoefenen. Zij begrijpen de wetmatigheid van
oorzaak en gevolg, gedenken steeds de vergankelijkheid
van het leven en schikken zich naar de regels van de
wijsheid.
Een boom die naar het oosten overhelt zal naar het
oosten vallen. Zij die naar Boeddha’s leer luisteren en er
hun vertrouwen in stellen, zullen even natuurlijk in
Boeddha’s Reine Land geboren worden.
2. Er is zeer terecht gezegd geworden dat wie zijn
vertrouwen stelt in de drie juwelen van de Boeddha, de
Dharma en de Samgha, de volgelingen van de Boeddha zijn.
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De Boeddha is degene die de volmaakte Verlichting
bereikt heeft en die zijn verwezenlijking gebruikt om
geheel het mensdom te verlossen. De Dharma is de
waarheid, is de geest van Verlichting en de lering die de
Verlichting verkondigt en verklaart. De Samgha is de
volmaakte gemeenschap van al wie de Boeddha en de
Dharma volgt.
Wij spreken over het Boeddhaschap, de Dharma en
de Gemeenschap waren het drie verschillende dingen,
maar in werkelijkheid zijn ze één. De Boeddha is
gemanifesteerd in zijn Leer en is verwezenlijkt door zijn
gemeenschap. Daarom is vertrouwen in de Leer en in de
Gemeenschap meteen ook het vertrouwen in de Boeddha.
Vertrouwen hebben in de Boeddha betekent meteen ook
vetrouwen hebben in de Dharma en in de Gemeenschap.
Dat verklaart meteen waarom men bevrijd en verlicht
wordt enkel door vertrouwen in de Boeddha te hebben. De
Boeddha is de Volkomen Verlichte. Zijn liefde gaat tot elk
wezen alsof het zijn eigen kind was. Wanneer men de
Boeddha beschouwt als zijn eigen ouders, dan wordt men
één met de Boeddha en bereikt men de Verlichting.
Wie op deze wijze de Boeddha beschouwt, zal door
diens wijsheid gesteund en doordiens gave gesterkt worden.
3. Niets ter wereld is waardevoller dan het vertrouwen
in de Boeddha. Enkel al het horen van Boeddha’s naam en
er vreugde in scheppen, ook al is het maar één kort
ogenblik, is een onvergelijkbare verdienste.
Daarom moet men er vreugde in scheppen de lering
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van de Boeddha te zoeken en te horen ondanks de
gewelddadigheden die de gehele wereld vullen.
Het is moelijk een leraar te vinden die de Dharma kan
onderrichten; het is nog moeilijker een Boeddha te
ontmoeten; maar het moeilijkst van al is toch diep
vertrouwen in Zijn leer te koesteren.
Maar nu dat je eenmaal de Boeddha ontmoet hebt,
wat toch al zo moeilijk is, nu dat je uiteengezet werd wat
zo moeilijk uiteen te zetten is, nu zou je je moeten
verheugen en diep vertrouwen in de Boeddha hebben.
4. Op de lange reis van het menselijke leven, is oprecht
vertrouwen beste metgezel; op de lange tocht is het de beste
verfrissing; het is de grootste schat.
Het vertrouwen is de hand die de Leer ontvangt; het
is de zuivere hand die alle deugden ontvangt. Waar
vertrouwen is het vuur dat de onreinheden van de wereldse
begeertes verteert; het neemt de zware last van de
schouders af, het is de gids die de juiste weg wijst.
Dit vertrouwen neemt begeerte, angst en hoogmoed
weg. Het leert vriendelijkheid en eerbied voor anderen; het
bevrijdt uit de boeien van de omstandigheden; het schenkt
moed om aan problemen het hoofd te bieden; het geeft de
kracht aan de verleidingen te weerstaan; het biedt de
mogelijkheid de eigen handelingen zuiver te houden en het
verrijkt de geest met wijsheid.
Vertrouwen is de aanmoediging wanneer de weg te
lang, te pijnlijk is. Vertrouwen leidt tot Verlichting.
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Vertrouwen doet ons aanvoelen dat we in de
aanwezigheid van de Boeddha zijn; het brengt ons waar
Boeddha’s arm ons een steun biedt. Vertrouwen verzacht
ons hard zelfzuchtig gemoed, het brengt ons een geest van
vriendschap en welwillendheid.
5. Zij die vertrouwen hebben, ontvangen de wijsheid
Boeddha’s leer te herkennen in alles wat ze horen. Zij die
vertrouwen hebben, ontvangen de wijsheid te zien hoe alles
slechts een verschijning is die opkomt uit de wetmatigheid
van oorzaken en omstandigheden. Het vertrouwen schenkt
hun dan de gave van geduldige aanvaarding en de
mogelijkheid zich naar die omstandigheden te schikken.
Vertrouwen schenkt de wijsheid de vergankelijkheid
van het leven te zien en de genade noch verrast noch
bedroefd te zijn door wat gebeurt, zelfs niet met het
voorbijvlieden van het leven, want het vertrouwen leert dat
hoezeer ook de verschijnselen en de omstandigheden
kunnen veranderen, de diepe waarheid van het leven steeds
onveranderd blijft.
Het vertrouwen heeft drie kenmerken: berouw, blije
oprechte eerbied voor andermans verdienste en een
dankbare aanvaarding van Boeddha’s aanwezigheid.
Men moet deze aspecten van het vertrouwen aankweken. De mensen zouden gevoelig moeten worden voor
hun feilen en onreinheden; zij zouden er beschaamd over
moeten zijn en ze opbiechten; ze zouden met ijver het
goede van anderen moeten prijzen; en ze zouden steeds
moeten verlangen samen met de Boeddha te handelen en te
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leven.
De geest van het vertrouwen is de geest van
oprechtheid; het is een diepvoelende geest, een gemoed dat
oprecht blij is door Boeddha’s Kracht naar Boeddha’s
Reine Land gevoerd te worden.
Daarom geeft de Boeddha aan vertrouwen een kracht
die de mensen naar het Reine Land voert, een kracht die ze
zuiver maakt, een kracht die ze tegen hun zelfbegoocheling veilig stelt. Zelfs al hebben ze dit vertrouwen
maar voor één enkel klein ogenblik, wanneer zij Boeddha’s
naam doorheen het heelal horen, dan zullen zij hierdoor
naar zijn Reine Land gevoerd worden.
6. Vertrouwen is niet zo maar iets dat bij de wereldse
geest bijgevoegd wordt, maar het is de manifestering van
de Boeddha-natuur die aan het gemoed eigen is. Wie de
Boeddha begrijpt, is zelf een Boeddha; wie diep
vertrouwen heeft in de Boeddha, neemt zelf deel aan het
Boeddhaschap.
Maar het is erg moeilijk die eigen Boeddha-natuur te
ontdekken en te herkennen; het is moenilijk een zuiver
gemoed te handhaven in het voortdurend op- en neergaan
van begeerte, haat en wereldse driften. Toch geeft het
vertrouwen hiertoe het vermogen.
Men vertelt dat in het woud van de giftige
Erandabomen enkel Eranda-bomen kunnen groeien, maar
niet de welruikende Chandana. Het is een wonder wanneer
een Chandana-boom in een Eranda-woud groeit. Evenzo is
het een wonder wanneer diep vertrouwen in de Boeddha
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openbloeit in’s mensen hart.
Daarom zegt men dat het vertrouwen in de Boeddha
Een ,,wortelloos” vertrouwen is: het heeft geen wortels
waarmee het in’s mensen gemoed groeien kan; het wortelt
immers in de mededogende geest van de Boeddha.
7. Vertrouwen is daarom vruchtbaar en heilig, maar het
is moeilijk te wekken in een ijdel gemoed. Er zijn immers
in de schaduwpartijen van de menselijke geest vijf vormen
van twijfel die erop uit zijn het vertrouwen te ontwrichten.
Zo is er in de eerste plaats de twijfel aan Boeddha’s
wijsheid; ten tweede de twijfel aan Boeddha’s leer; ten
derde de twijfel aan de persoon die Boeddha’s
leeruiteenzet; ten vierde de twijfel aan de betrouwbaarheid
van de methodes voorgesteld om het Edele Pad te volgen;
en ten vijfde is er de kans uit hoogmoed en ongeduld aan
de oprechtheid van anderen, die Boeddha’s leer begrijpen
en volgen, te twijfelen.
Waarlijk, er is niets venijnigers dan twijfel. Twijfel
scheidt de mensen van elkaar. Het is een vergift dat hechte
vriendschap ontbindt en de aangenaamste relaties afbreekt.
Het is een kwetsende pijnlijke doorn; het is een moordend
zwaard.
Lang geleden werden de fundamenten van het
vertrouwen door het mededogen van de Boeddha geplant.
Wie vertrouwen heeft, heeft dit feit gerealiseerd en is de
Boeddha dankbaar voor goedheid.
Men mag nooit vergeten dat het niet uit eigen
mededogen is dat het vertrouwen in het gemoed ontwaakt,
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maar uit het mededogen van de Boeddha, dat lang geleden
zijn reine licht van vertrouwen in de menselijke geest liet
schijnen om er het duister van de onwetendheid te
verdrijven. Wie nu de vreugde van dit vertrouwen kent, is
de ware erfgenaam.
Ook al leeft men een gewoon, dagelijks leven, toch
kan men in het Reine Land geboren worden, een door
vertrouwen ontwaakte dank zij Boeddha’s mateloze
mededogen.
Moeilijk is het in deze wereld geboren te worden.
Moeilijk is het de Leer te horen. Moeilijker nog is het
opwekken van vertrouwen. Daarom zou iedereen zich tot
het uiterste moeten inspannen naar het onderricht van de
Boeddha te luisteren.
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IV
GEWIJDE UITSPRAKEN
1. ,,Hij beledigde me, hij lachtte me uit, hij sloeg me.”
Wie zo denkt en blijft denken, in hem zal gramschap
blijven.
Gramschap verdwijnt niet zolang er gedachten van
wrevel in de geest aanwezig blijven. Gramschap zal
verdwijnen zodra de gedachten van wrevel vergeten zijn.
Als een dak slecht gemaakt of vervallen is, dan lekt
de regen in het huis binnen; evenzo lekken begeertes in het
gemoed dat ongeoefend of onbeheerst is.
Niets doen is een binnenweg van de dood; ijverig zijn
is een weg van het leven; dwazen brengen hun tijd ijdel
door; wijzen zijn steeds ijverig.
Een pijlenmaker tracht zijn pijlen zo recht mogelijk
te maken; een wijs mens tracht zijn geest zo recht mogelijk
te maken.
Een troebel gemoed is altijd in de weer, springend
naar hier en naar daar, het is moeilijk te beheersen. Maar
een rustig gemoed is in vrede; daarom is het wijs zijn
gemoed te beheersen.
Het is het eigen gemoed van de mens, en niet zijn
vijand, die hem tot het verkeerde verleidt.
Wie zijn gemoed veilig stelt tegen begeerte, haat en
dwaasheid, die geniet een ware en blijvende vrede.
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2. Mooie woorden die men niet in toepassing brengt,
zijn als een sierlijke bloem zonder geur.
De reuk van een bloem gaat niet tegen de wind in;
maar de verdienste van een goed mens gaat wél tegen de
wind de wereld in.
De nacht schijnt lang voor slaaploze, de dagtocht
schijnt lang voor de vermoeide reiziger; evenzo schijnt de
tijd van begoocheling en lijden lang toe aan de mens die de
juiste leer niet kent.
Op reis, zou men een gezel van zelfde mentaliteit of
van een beter gemoed moeten hebben; beter is het alleen te
reizen dan in het gezelschap van een dwaas.
Een onoprecht en slecht vriend dient men meer te
vrezen dan een wild beest; het wilde beest kan je lijf
bezeren, maar een slecht vriend kwetst je gemoed.
Zolang een mens zijn eigen geest niet in bedwang kan
houden, hoe kan hij dan genoegen scheppen in gedachten
als ,,Dit is mijn zoon” of ,,Dit is mijn rijkdom”? Een dwaas
mens lijdt onder zulke gedachten.
Dwaas te zijn en weten dat men dwaas is, is beter dan
dwaas te zijn en menen dat men wijs is.
De lepel kent de smaak van het voedsel niet; evenmin
verstaat de dwaas de wijsheid van de wijze met wie hij
omgaat.
Het kan lang duren eer verse melk stremt; evenzo
kunnen onheilzame daden lang laten wachten op hun
gevolgen. Onheilzame daden zijn als kooltjes vuur die inde
asse liggen smeulen, maar een grote brand kunnen
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veroorzaken.
Een mens is dwaas naar rang, eer, rijkdom te streven,
want dat brengt nooit geluk, enkel maar zorg en leed.
Een goed vriend die op je gebreken en onvolmaaktheden wijst en die het slechte afraadt moet geërbiedigd
worden als iemand die het geheim van een verborgen schat
mededeelt.
3. Een mens die blij is dat hij goed onderricht ontvangt,
zal in vrede slapen, want zijn gemoed is hierdoor gereinigd.
De timmerman probeert zijn balk recht te maken; een
pijlenmaker probeert zijn pijlen uit te balanceren; wie een
irrigatiegeul graaft, probeert het water zachtjes te laten
lopen. Evenzo zal de wijze man zijn gemoed bedwingen
om het zo zacht en zo recht mogelijk te laten werken.
Een groot rotsblok wordt niet door de wind gestoord;
het gemoed van een wijs mens wordt niet gestoord door
eerbetuigingen of smaad.
Zichzelf beheersen is een grotere overwinning dan
het heersen over duizenden.
Een enkele dag leven en een goede leer aanhoren is
beter dan honderd jaar te leven zonder leer.
Zij die zichzelf eerbiedigen moeten voortdurend op
hun hoede zijn aan boze neigingen toe te geven. Minstens
eenmaal in hun leven moeten ze vertrouwen wekken, hetzij
in hun jeugd, hetzij in hun rijpe leeftijd hetzij in hun
ouderdom.
De wereld staat in brand met de vlammen van
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begeerte, haat en dwaasheid; men moet zo vlug mogelijk
deze gevaren ontluchten.
De wereld is als een luchtbel, als het vluchtige
weefsel van een spinneweb, als een vlek op een vuile kruik.
Daarom moet men voortdurend de reinheid van zijn
gemoed beschermen.
4. Het kwade vermijden, het goede nastreven, het
gemoed rein houden: dat is de kern van de leer van alle
Boeddha’s.
Volharding is een van de moeilijkste disciplines;
maar het is slechts hij die volhardt die de overwinning
behaalt.
Wie wrevelig is, moet de wrevel wegnemen; droef is,
moet de droefnis wegnemen; wie begerig is, moet de
begeerte wegnemen. Om een zuiver, onzelfzuchtig leven te
leiden, moet men niets van zijn weelde als eigen
beschouwen.
Gezondheid is een groot voordeel; tevredenheid met
hetgeen men heeft is beter dan het bezit van de grootste
rijkdommen; geacht worden als een betrouwbaar mens is
de hoogste blijk van waardering; de Verlichting
verwezenlijken is het hoogste geluk.
Wie het boze schuwt, een vredig hart heeft, vreugde
vindt in het aanhoren van de leer, wie deze gevoelens heeft,
die is vrij van angst.
Wees niet gehecht aan de dingen waar je van houdt,
heb geen hekel aan de dingen waar je niet van houdt.
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Treurnis, angst en verslaving komen uit je lusten en nietlusten.
5. Roest groeit uit het ijzer vernietigt het; evenzo groeit
het boze uit’s mensen geest en vernietigt die.
Een schriftuur die niet met oprecht gemoed gelezen
wordt, is dra met stof bedekt; een huis dat niet hersteld
wordt als er iets stuk is, wordt bouwvallig; een nalatig
mens gaat vlug slechte wegen op.
Onreine daden bevlekken een vrouw; schrielheid
bevlekt geschenk; onheilzame handelingen bezoedelen niet
enkel dit bestaan, maar ook latere levens.
Maar de bezoedeling die men het meest moet vrezen,
dat is de bezoedeling van onwetendheid. Een mens kan niet
hopen lichaam of geest te reinigen zolang de onwetendheid
niet verwijderd is.
Het is gemakkelijk in schaamteloosheid te vervallen,
vrijpostig en brutaal als een kraai te worden, anderen te
kwetsen zonder enig gevoel van spijt.
Het is immers waarlijk moeilijk nederig te zijn,
respect te betonen, vrij te zijn van alle gehechtheden, in
daden en gedachten rein te blijven en wijs te worden.
Het is spotgemakkelijk op de fouten van anderen te
wijzen, maar moeilijk de eigen fouten toe te geven. Men
verkondigt luidop andermans zonden, maar steekt de
eigene zorgvuldig weg, zoals een speler zijn troef verbergt.
In de hemel laten noch de vogel noch de rook noch
de storm hun spoor achter; in een verkeerde lering is er
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geen spoor van Verlichting. Niets in de wereld is blijvend,
maar een verlicht gemoed blijft onverstoord.
6. Net zoals een wapenknecht de burchtpoort bewaakt,
evenzo moet men zijn geest bewaken tegen vijanden van
buiten en vijanden van binnen; dit mag geen ogenblik
verwaarloosd worden.
Iedereen is heer over zichzelf, een oase waarop
vertrouwd kan worden. Daarom dient iedereen zijn eigen
behoeder te zijn.
De eerste stappen naar geestelijke vrijheid van
wereldse banden en boeien zijn de eigen geest te beheersen,
ijdel gepraat stil te leggen en indachtig te worden.
De zon maakt de dag helder, de maan maakt de nacht
mooi; discipline verhoogt de waardigheid van de krijgsman.
Meditatie siert de zoeker naar Verlichting.
Wie onbekwaam is zijn vijf zintuigen, ogen, oren,
neus, tong en lichaam, te bewaken en bekoord wordt door
zijn omgeving, hij is niet geschikt voor Verlichting. Wie
oplettend de poorten van de vijf zintuigen bewaakt en zijn
geest onder controle houdt, hij is geschikt voor Verlichting.
7. Wie beïnvloed wordt door zijn sympathieën en
antipathieën kan de ware zin van de omstandigheden niet
begrijpen en wordt er allicht door overmeesterd; wie vrij is
van bindingen en gehechtheden kan de omstandigheden
degelijk begrijpen; voor hem worden alle dingen nieuw en
betekenisvol.
- 185 -

Het Pad ter Verwezenlijking

Vreugde volgt op verdriet, verdriet volgt op vreugde,
maar wie niet meer discrimineert tussen vreugde en
verdriet, tussen goed en kwaad, die kan de vrijheid
verwezenlijken.
Zich vooraf zorgen maken of natreuren om
watvoorbij is, dat is als gesneden gras dat door de wind
weggewaaid wordt.
Het geheim van lichamelijke en geestelijke gezondheid, dat is niet over het voorbije te treuren noch zorgen te
maken om de toekomst of in alles tegenspoed te voorzien,
maar in het heden te leven met ernst en wijsheid.
Vertoef dus niet in het verleden, droom ook niet van
de toekomst, concentreer je gemoed op het huidige
ogenblik.
Het is heilzaam de plicht van vandaag goed en
feilloos te vervullen; vermijd ze niet, stel ze niet uit tot
morgen. Door nu te handelen, kan men een goede dag
beleven.
Wijsheid is de beste gids, vertrouwen is de
bestemetgezel. Men spanne zich in uit het duister van
onwetendheid en lijden te ontsnappen naar het licht vande
Verlichting.
Een mens die lichaam en gemoed beheerst, legt
hiervan getuigenis af in zijn heilzame daden. Dit is een
heilige plicht. Het vertrouwen wordt dan zijn grote
rijkdom; oprechtheid geeft aan zijn leven een zoetesmaak;
deugden vergroten wordt zijn taak.
Tijdens de reis van het leven is vertrouwen de
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voedselvoorraad, heilzame daden zijn de veilige
schuilplaats, wijsheid is het licht van de dag, juiste
aandacht is de bescherming’s nachts. Leeft een mens een
rein leven, dan kan niets hem deren; heeft hij de begeerte
overwonnen, dan kan niets zijn vrijheid beperken.
Men moet zichzelf vergeten ten voordele van zijn
gezin, zijn gezin vergeten ten voordele van zijn dorp, zijn
dorp vergeten ten voordele van zijn land; en men moet alles
vergeten ten voordele van de Verlichting.
Alles is veranderlijk, alles verschijnt en verdwijnt
weer; er is geen zalige vrede vooraleer men leven en dood
overschreden heeft.
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HOOFDSTUK ÉÉN

PLICHTEN VAN DE
GEMEENSCHAP
I
DE HUISLOZEN
1
Wie verlangt ｍijn discipel te worden, moet bereid
zijn alle directe betrekkingen met zijn gezin, zijn familie
op te geven, te breken met het maatschappelijke leven in
de wereld en alle afhankelijkheid van weelde.
Wie al die betrekkingen verbroken heeft ter wille van
de Dharma en geen verblijfplaats heeft voor lichaam en
geest, is mijn discipel geworden en kan een ,huisloze’
genoemd worden.
Ofschoon zijn voeten hun sporen in mijn voetstappen
gedrukt hebben en zijn handen ｍijn gewaad raken, als zijn
geest vertroebeld is, staat hij toch ver van mij af. Ofschoon
hij als monnik gekleed gaat, maar de lering niet Op zich
neemt, toch ziet hij me met.
Maar wanneer hij alle begeerte afgelegd heeft en zijn
gemoed rein en vredevol is, dan is hij heel dicht bij mij ook
al is hij duizenden ｍ ijlen ver weg. Wie de Dharma
ontvangt, die ziet mij daarin.
2. Discipelen, de huislozen moeten de vier regels
naleven en hun levens daarrondom bouwen.
Ten eerste, moeten ze oude, afgesleten gewaden
dragen; ten tweede moeten ze hun voedsel al bedelend
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verzamelen; ten derde, is hun huis dààr waar de nacht ze
aantreft, onder een boom of tegen een rots; en ten vierde,
zullen ze enkel medicijnen gebruiken gemaakt van de urine
van het vee van de Gemeenschap.
Een bedelnap in de arm dragen en van huis tot huis
gaan, dat is het leven van de bedelaar, maar geen broeder
mag door anderen daartoe verplicht worden, noch door
omstandigheden noch door misleidingen; hij doet dit enkel
uit vrije wil omdat hij ervan overtuigd is dat dit leven hem
verwijderd houdt van de begoochelingen, dat het hem
helpen zal het lijden te vermijden en hem zal voeren tot de
uiteindelijke Verlichting.
Het leven van de huisloze broeder is geen
gemakkelijk leven. Hij neemt het beter niet op zich als hij
zijn gemoed niet vrij van begeerte en wrevel kan houden
en als hij zijn geest en zijn vijf zintuigen niet voldoende
beheerst.
3. Om zichzelf als huisloze te aanvaarden en om te
kunnen antwoorden als hij erom gevraagd wordt, moet hij
bekwaam zijn te verklaren:
,,Ik ben bereid alles te ondernemen dat nodig is om
een huisloze broeder te zijn. Ik wil hierin zeer oprecht zijn
en alles inzetten om er een te worden. Ik zal dankbaar zijn
tegenover allen die mij door hun giften hierin willen helpen
en ik zal mij inspannen ze gelukkig te maken door mijn
ernst en mijn goed gedrag.”
Wie een huisloze wil worden, moet zichzelf op
velerlei manieren oefenen. Hij moet gevoelig zijn voor
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schaamte en oneer als hij mislukt; als zijn leven rein moet
zijn, moet hij lichaam, taal en gemoed rein houden; hij
moet de poorten van de vijf zintuigen bewaken; hij mag de
beheersing over zijn gemoed niet ter wille van enkele
vergankelijke pleziertjes verliezen; hij moet zichzelf niet
prijzen en anderen laken; hij moet geen leegloper zijn en
lang slapen.
’s Avonds moet hij tijd hebben om rustig te zitten
mediteren en voor het slapen gaan nog even te wandelen.
Voor een vredige rust, slape hij op zijn rechterzijde, de
voeten bijeen; zijn laatste gedachte moet zijn de tijd
waarop hij de volgende ochtend wil opstaan. Vroeg in de
morgen moet hij weer wat tijd hebben om rustig te zitten
mediteren en nadien even te wandelen.
Overdag moet hij altijd zijn geest goed wakker
houden, lichaam en gemoed onder controle houden,
weerstand bieden tegen elke neiging van begeerte, drift,
dwaasheid, slaperigheid, dagdromen, onoplettendheid,
spijt, verdenking en alle wereldse wensen.
Als hij zo zijn geest geconcentreerd kan houden, dan
moet hij streven naar de uitstekende wijsheid en enkel de
volkomen Verlichting verlangen.
4. Wanneer een huisloze broeder uit nalatigheid in
begeerte,
drift,
wrevel,
jaloersheid,
bedrog,
zelfverheerlijking of onoprechtheid vervalt, dan is hij als
iemand die een vlijmscherp tweesnijdend zwaard in een
zijden doekjemet zich meevoert.
Men is geen huisloze broeder enkel omdat men een
- 192 -

Plichten van de Gemeenschap

monnikenkleed en een bedelnap draagt; men is geen
huisloze broeder omdat men schriften kan afdreunen; zo’n
mens is als van stro, meer niet.
Zelfs al is het uiterlijk dat van een monnik, als men
zijn wereldse begeertes niet kan uitschakelen, dan is men
geen huisloze, maar niets meer dan een kind in een
monnikspij.
Zij die bekwaam zijn hun geest te concentreren en te
beheersen, wijsheid te vatten, de wereldse verlangens uit te
schakelen en naar Verlichting te streven, enkel dezen
kunnen waarlijk huislozen genoemd worden.
Een waarachtige huisloze broeder is vastbesloten zijn
doel te bereiken, ook al verliest hij hiervoor zijn laatste
druppel bloed of al verkruimelen zijn beenderen tot stof Zo
iemand die zijn uiterste best doet, zal uiteindelijk zijn doel
verwezenlijken. Door zijn vastberadenheid legt hij
getuigenis af van zijn verdienste als huisloze broeder.
5. De taak van een huisloze broeder is het licht van
Boeddha’s leer verder uit te stralen. Hij moet iedereen
onderrichten; hij moet de slapenden wekken; hij moet
verkeerde gedachten rechttrekken; hij moet de mensen met
een juist standpunt bijstaan; hij moet overal, zelfs op risico
van eigen leven, de leer uitdragen.
De taak van de huisloze is niet gemakkelijk. Wie de
huisloosheid wenst te vervullen, die draagt Boeddha’s
kleren, zit op Boeddha’s zitplaats en gaat Boeddha’s kamer
binnen.
Boeddha’s kleren dragen, betekent nederig en
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geduldig te zijn; op Boeddha’s zitplaats zitten, betekent de
dingen in hun on-eigenheid te zien en er geen gehechtheid
voor te gevoelen; Boeddha’s kamer binnengaan, betekent
cliens al-omvattend mededogen te delen en voor alle
wezens liefde te gevoelen.
6. Zij die verlangen op aanvaardbare wijze de leer van
de Boeddha te verkondigen, moeten aan vier punten groot
belang hechten: ten eerste, moeten ze bekommerd zijn om
hun eigen gedrag; ten tweede, moeten zij letten op de juiste
keuze van hun woorden wanneer ze tot de mensen spreken;
ten derde, moeten ze bekommerd zijn om hun eigen
motivering om te onderrichten en om het doel dat ze
hiermee willen bereiken; en ten vierde, moeten zij steeds
het grote mededogen indachtig zijn.
Om een goed Dharma-leraar te zijn, dient dehuisloze
broeder eerst en vooral beide voeten stevig op de grond van
geduld en verdraagzaamheid gezet te hebben; hij moet
nederig zijn; hij moet geen uitersten verkondigen en niet
op publiciteit uit zijn; hij moet voortdurend denkend aan de
essentiële leegheid der dingen; hij mag aan niets gehecht
zijn. Als hij zich op deze wijze inspant, zal hij tot juist
gedrag in staat zijn.
Ten tweede, dient hij omzichtig te zijn in het
benaderen van mensen en situaties. Hij moet mensen die
een onheilzaam leven leiden schuwen; eveneens moet hij
afstand bewaren tegenover mensen met gezag en tegenover het andere geslacht. Hij moet de mensen op een
vriendelijke manier benaderen; hij moet er steeds
aandenken dat alle dingen opkomen uit het samenspel van
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oorzaken en omstandigheden; op dit standpunt staande,
moet hij de mensen noch vernederen noch beledigen, noch
boosaardig over hun fouten spreken noch ze onderschatten.
Ten derde, moet hij zijn gemoed in vrede houden,
eraan denkend dat de Boeddha zijn geestelijke vader is, dat
de andere huisloze broeders die met hem naar Verlichting
streven zijn leraars zijn. Hij moet alle toehoorders met het
grote mededogen bekijken en ze alle gelijkelijk
onderrichten.
Ten vrierde, moet hij zijn gemoed van mededogen
zich laten openvouwen tot in de hoogste mate, zoals de
Boeddha het deed. Hij moet in het bijzonder dat gemoed
van mededogen laten uitstromen over diegenen die niet
genoeg beseffen om naar de Verlichting te verlangen. Hij
moet eraan denken dat deze mensen wel eens naar
Verlichting zouden kunnen gaan verlangen en hij moet zich
in deze zin inspannen met onbaatzuchtigheid om hun
belangstelling te wekken.
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II
LEKEVOLGELINGEN
1. Hiervóór werd al gezegd dat, om een volgeling van
de Boeddha te worden, men zijn vertrouwen dient te stellen
in de drie juwelen: de Boeddha, de Dharma en de Samgha.
Om een lekevolgeling te worden, moet men een vast
vertrouwen in de Boeddha hebben, men moet overtuigd
zijn van zijn leer, maar die leer ook bestuderen en in
toepassing brengen; ook de Gemeenschap moet men eren.
Lekevolgelingen moeten de vijf voorschriften
naleven: niet doden, niet stelen, geen overspel plegen, niet
liegen of bedriegen, geen bedwelmende middelen
gebruiken.
Lekevolgelingen moeten niet enkel de drie juwelen
als toevlucht nemen en de vijf voorschriften naleven voor
zichzelf; ze moeten ook, in de mate van het mogelijke
anderen hierin helpen, in het bijzonder hun familieleden en
vrienden, door in hen het vaste verctrouwen in de Boeddha,
in de Dharma en in de Samgha te wekken, zodat ze, op hun
beurt, Boeddha’s grote mededogen kunnen deelachtig
worden.
Lekevolgelingen zouden er steeds aan moeten denken dat de reden waarom ze in de drie juwelen vertrouwen
hebben en de voorschriften naleven, is zelf de mogelijkheid
te hebben de Verlichting te verwezenlijken. Daarom,
ofschoon levend in de wereld van begeerte, moeten zij
vermijden aan die begeerten gehecht te worden.
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Lekevolgelingen zouden steeds voor ogen moeten
houden dat ze vroeg of laat afscheid zullen moeten nemen
van ouders en familieleden, dat zij zelf uit dit leven van
geboorte en dood zullen moeten scheiden; daarom mogen
ze niet gehecht geraken aan dingen des levens, maar hun
gemoed instellen op de wereld van Verlichting waarin niets
vergankelijk is.
2. Wanneer de lekevolgelingen een ernstig en
onvertroebeld vertrouwen in de leer van de Boeddha willen
wekken, dan moeten zij in hun gemoed een vredig en
onverstoord gevoel van geluk scheppen, dat dan op hun
omgeving zal uitstralen en op henzelf weerkaatst zal
worden.
Deze geest van vertrouwen is rein en vriendelijk,
steeds geduldig en verdraagzaam, nooit twistziek, nooit
aan anderen lijden berokkenend, steeds gericht op de drie
juwelen: de Boeddha, de Dharma en de Samgha. Dit geluk
rijst spontaan in ze op en het licht voor de Verlichting kan
dan overal gevonden worden.
Doordat zij in vertrouwen aan Boeddha’s boezem
rusten, worden ze behoed tegen een zelfzuchtig gemoed,
tegen gehechtheid aan hun bezittingen; daardoor kennen zij
in hun dagelijks bestaan geen angst, zelfs geen vrees
becritiseerd te worden.
Zij kennen ook geen vrees voor de dood, vermits zij
verzekerd zijn van hun geboorte in Boeddha’s Land.
Vermits zij vertrouwen hebben in de waarheid en de
heiligheid van de leer, kunnen zij hun gedachten vrijuit en
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zonder enige vrees uitdrukken.
Vermits hun gemoed vervuld is van mededogen voor
alle wezens, zullen zij geen onderscheid tussen ze maken,
maar alle wezens gelijke wijze behandelen; vermits hun
gemoed vrij van sympathieën en antipathieën is, zal het
rein en rechtschapen zijn; goede daden zijn hun grote geluk.
In tegenspoed of in voorspoed kennen ze geen
onderscheid in de aangroei van hun vertrouwen. Wanneer
ze van nederigheid houden, Boeddha’s leer eerbiedigen,
samenhangend zijn in woorden en daden, als ze wijsheid
als hun gids hebben, als hun gemoed vast is als een grote
berg, dan zullen zij grote vorderingen op het pad ter
Verlichting maken.
En alhoewel ze verplicht zijn te leven in een
moeilijke situatie en te midden van mensen met onrein
gemoed, als ze diep vertrouwen in de Boeddha blijven
koesteren, kunnen zij steeds de anderen naar heilzamere
daden voeren.
3. Daarom moet men eerst en vooral het verlangen
voelen de leer van de Boeddha te horen.
Moest iemand hem zeggen dat het noodzakelijk is
doorheen een vuur te gaan om Verlichting te
verwezenlijken, dan moet hij door dat vuur gaan.
Er ligt zoveel voldoening in het horen van Boeddha’s
naam dat dit alleszins de moeite waard is doorheen een
wereld van vuur en vlam te gaan.
Wie het onderricht van de Boeddha wil volgen, moet
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niet egoïstisch of eigenzinnig zijn, maar gevoelens van
welwillendheid ten opzichte van alle wezens koesteren;
men dient eerbied te hebben voor al wie eerbiedwaardig is;
men moet gedienstig zijn voor alien die dienst waardig
zijn; maar alle wezens dient men met gelijke
welwillendheid te bejegenen.
Daarom dienen de lekevolgelingen in de eerste plaats
hun geest te sterken en niet gestoord te worden door
andermans handelingen. Op deze wijze kunnen zij
Boeddha’s leer ontvangen en in praktijk brengen, zonder
naijver, zonder beïnvloeding van anderen te ondergaan en
zonder andere wegen te bedenken.
Zij die geen vertrouwen in de leer van de Boeddha
koesteren, geven blijk van een enge visie en bijgevolg van
een troebel gemoed. Maar zij die wèl vertrouwen in de leer
van de Boeddha hebben, weten dat er een grote wijsheid is
en een groot mededogen dat alles omvat en dat zij, in dit
vertrouwen, door bijkomstigheden onverstoord blijven.
4. Zij die Boeddha’s leer horen en ontvangen, weten dat
hun leven vergankelijk is en dat hun lichaam enkel een
samenstelling van lijden en de bron van alle onheil is;
daarom worden zij er niet aan gehecht.
Maar te zelfder tijd verwaarlozen zij dit lichaam niet,
niet uit verlangen naar lichamelijke geneugten, maar omdat
dit lichaam tijdelijk noodzakelijk is voor het
verwezenlijken van wijsheid en ook voor hun taak het pad
aan anderen bekend te maken.
Als zij niet goed zorg dragen voor hun lichaam, dan
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zullen ze niet lang leven. Leven ze niet lang genoeg, dan
hebben ze minder kans persoonlijk de leer in de praktijk te
brengen of aan anderen mede te delen.
Wanneer iemand verlangt een rivier over te steken,
dan draagt hij zorg voor zijn vlot. Heeft iemand een lange
reis voor de boeg, dan draagt hij goed zorg voor zijn rijdier.
Wanneer iemand de Verlichting wil verwezenlijken, dan
moet hij ook goed voor zijn lichaam zorgen.
De discipelen van de Boeddha moeten gepaste
kleding dragen om het lichaam te beschermen tegen
uiterste hitte en uiterste kou, om lichaamsdelen te
bedekken, maar niet als pronkerij.
Zij moeten voedsel gebruiken om het lichaam te
voeden, zodat ze in staat zijn de leer te horen, te ontvangen
en te verklaren, maar zij moeten niet eten uit louter
genoedoening.
Zij moeten leven in het huis der Verlichting om
beschermd te zijn tegen de rovers van de wereldse driften
en tegen de stormen van verkeerde inzichten; zij moeten
het huis gebruiken voor zijn werkelijke bedoeling en niet
uit pronkzucht of om egoïstische praktijken te verbergen.
Daarom moet men de dingen enkel waarderen in hun
verband met de Verlichting. Men moet weten dat men er
niet de eigenaar van is en er niet aan gehecht geraken voor
persoonlijke geneugten, maar ze enkel beschouwen als
geschikte middelen de leer uit te dragen.
Daarom richt de lekevolgeling zijn geest altijd op de
leer, ook al leeft hij in gezinsverband. Hij zal daarom voor
zijn gezinsleden zorgen met een wijs, openstaand gemoed
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en diverse wegen zoeken in hun geest vertrouwen in de
Boeddha te doen omen.
5. Leken in de Samgha moeten elke dag het volgende
overwegen: hoe hun ouders dienen, hoe te leven met vrouw
en kinderen, hoe zichzelf te beheersen en hoe de Boeddha
te dienen.
De beste manier om zijn ouders te dienen, is pogen
welwillendheid tegenover alle levende wezens te koesteren.
Om gelukkig te leven met vrouw en kinderen, moeten ze
egoïstische lusten en gedachten aan personlijk gemak
vermijden.
Terwijl ze luisteren naar de zachte muziek van het
huiselijke leven, moeten zij de nog mooiere muziek van de
leer niet vergeten. Terwijl ze leven in de beschutting van
het huis, moeten ze de nog grotere beschutting van de
meditatie nastreven: daar leven de wijzen beveiligd tegen
alle onreinheid en verstoring.
Wanneer leken offergaven brengen, moeten ze uit
hun hart alle begeerte wegwerken; als ze te midden van een
grote menigte zijn, moet hun geest in het gezelschap der
wijzen vertoeven; als ze aan tegenspoed het hoofd te
bieden hebben, moeten ze hun gemoed rustig en vrij van
hindernissen houden.
Wanneer de lekevolgelingen hun toevlucht in de
Boeddha nemen, moeten ze ook meteen zyn wijsheid
nastreven.
Wanneer ze hun toevlucht in de Dharma nemen,
moeten ze meteen de diepe waarheid ervan nastreven: die
- 201 -

Plichten van de Gemeenschap

is als een grote oceaan van wijsheid.
Wanneer ze hun toevlucht in de Samgha nemen,
moeten ze, zonder gestoord te worden door eigenbelang,
die vredevolle gemeenschap zoeken.
Wanneer zij hun klederen dragen, mogen ze
nietvergeten het sieraad van goedheid en nederigheid erop
te dragen.
Wanneer zij naar bevrijding streven, moeten zij
ernaar streven hun geest los te maken van begeerte, haaten
dwaasheid.
Wanneer zij een steile weg berg-op gaan, moeten zij
denken aan de gelijkenis van het pad ter Verlichting dat ze
geenzijds deze wereld van begoocheling zal voeren.
Begaan ze een gemakkelijke weg, dan moeten ze van deze
gemakkelijke gelegenheid gebruik maken om nog grotere
vooruitgang naar het Boeddhaschap te boeken.
Wanneer ze een brug zien, moeten ze wensen de grote
brug van het onderricht, waarover vele mensen kunnen
gaan, te bouwen.
Wanneer ze een verdrietig mens ontmoeten, zullen ze
denken aan het bittere van deze veranderlijke wereld.
Wanneer ze een mens zien die door begeerte beheerst
wordt, zullen ze in zich een groot verlangen wekken vrij te
komen uit de illusies van dit bestaan en de ware rijkdom
van de Verlichting te bereiken.
Wanneer ze smakelijk voedsel zien, zullen ze op hun
hoede zijn; wanneer ze onsmakelijk voedsel zien, zullen ze
hopen dat begeerte niet meer in hen opkomt.
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Gedurende de hitte van de zomer, zullen ze wensen
beschut te zijn tegen de hitte van wereldse driften en
verlangen naar de verfrissing van de Verlichting.
Gedurende de strenge winterkou, zullen ze denken aan de
warmte van Boeddha’s mededogen.
Wanneer zij de schrifturen reciteren, zouden ze eraan
moeten denken de inhoud ervan niet te vergeten en hem
ook in toepassing te brengen.
Wanneer ze aan de Boeddha denken, zouden ze de
wens moeten koesteren ogen zoals de Boeddha te hebben.
Wanneer ze’s avonds in slaap vallen, zouden ze
moeten wensen dat lichaam, taal en gemoed zouden
gereinigd en verfrist worden; wanneer ze’s morgens
wakker worden, zou hun eerste wens moeten zijn
gedurende de dag een helder begrip van de dingen te
verkrijgen.
6. Zij die de lering van de Boeddha volgen omdat ze
begrepen hebben dat alles door on-eigenheid gekenmerkt
is, zij nemen de dingen die in’s mensen leven komen, niet
licht op; zij beschouwen ze voor hetgeen ze waarlijk zijn
en proberen er geschikte werktuigen ter Verlichting van te
maken.
Zij moeten niet denken dat deze wereld zinloos is en
vol verwarring dan wanneer de wereld van Verlichting
zinvol en vredig zou zijn. Weleer zouden ze moeten
trachten het pad ter Verlichting ook in alle zaken van deze
wereld te zien.
Indien een mens de wereld bekijkt met door
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onwetendheid vertroebelde ogen, dan ziet hij de wereld als
een vat van vergissingen en feilen; bekijkt hij de wereld
met heldere wijsheid, dan ziet hij deze wereld als de wereld
van Verlichting die hij in feite is.
Want in feite is er maar èèn wereld, geen twee, de ene
zinloos en de andere zinvol, de ene goed en de andere
slecht. Dat de mensen denken dat er twee werelden zijn,
dat komt door hun discriminerende gedachtengang.
Wanneer ze deze discriminerende gedachtengang
willen kwijt geraken en hun gemoed helder houden met het
licht van wijsheid, dan moeten ze deze ène wereld, waarin
alles zinvol is, duidelijk inzien.
7. Zij die in de Boeddha hun vertrouwen gesteld hebben,
worden in alles deze universele reinheid in eenheid gewaar.
In deze geest gevoelen zij diep mededogen voor alle
wezens en dingen en nemen zij een nederige houding
tegenover al het bestaande aan.
Daarvoor moeten ze hun geest reinigen van alle
hoogmoed en de voorkeur geven aan nederigheid,
vriendelijkheid en dienstwilligheid. Hun gemoed moet zijn
als de vruchtbare aarde die onpartijdig alle wezens wil
voeden, die zonder klagen iedereen dient, die geduldig
alles beleeft, die altijd ijverig is, die haar grootste vreugde
schept in het dienen van alle arme mensen, door in hun
gemoed het zaad van Boeddha’s onderricht te zaaien.
Zo wordt het gemoed dat mededogen heeft voor de
arme wezens, moeder van alle wezens; het eert iedereen,
het beschouwt iedereen als een persoonlijke vriend en
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eerbiedigt iedereen als vader of moeder.
Daarom: ook al hebben honderduizenden mensen
harde gevoelens en kwade wil ten opzichte van
Boeddhistische lekevolgelingen, kwaad kunnen ze niet
doen, want hun kwaad is slechts als een druppel vergift in
het water van een grote oceaan.
8. Een lekevolgeling beleeft vreugdig geluk door zijn
gewoontes van bedachtzaamheid, begrip en dankbaarheid.
Hij komt tot de ervaring dat zijn vertrouwen in de Boeddha
meteen Boeddha’s mededogen zelf is en dat het hem door
de Boeddha geschonken is.
Er is geen zaad van vertrouwen aanwezig in de
modder van de wereldse driften, maar Boeddha’s
mededogen strooit daar het zaad van vertrouwen uit; zo
wordt het gemoed gereinigd tot het vertrouwen in de
Boeddha er wortel schiet.
Immers, zoals gezegd, de welgeurende Candanaboom kan niet groeien in een Eranda-bos. Evenmin kan het
zaad van vertrouwen in de Boeddha aanwezig zijn inde
begoocheling.
Maar in feite bloeit ook daar de vreugdebloem;
terwijl de bloem te midden van de begoocheling openbloeit,
zijn haar wortels elders: namelijk in de boezem van de
Boeddha.
Laat een lekevolgeling zich meeslepen, dan wordt hij
jaloers, begerig, haatvol en kwaadwillig, want zijn gemoed
is dan volgelopen met begeerte, boosheid en dwaasheid.
Maar keert hij terug tot de Boeddha, dan is zijn kracht nog
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groter dan voorheen en meer ten dienste van de Boeddha.
Waarlijk, dit gaat alle uitdrukking te boven.
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III
PRAKTISCHE GIDS VOOR EEN JUISTE
LEVENSWIJZE
1. Het is verkeerd te denken dat de tegenslagen uit het
oosten of uit het westen komen. Ze ontstaan binnen in het
eigen gemoed. Daarom is het dwaas op zijn hoede te zijn
tegen mislukkingen vanuit de wereld buiten en het
innerlijke leven zyn eigen gang te laten gaan.
Er is een gewoonte die uit verre tijden stamt en door
de gewone mens nog steeds in ere gehouden wordt.
Wanneer hij’s ochtends opstaat, wast hij eerst zijn gezicht
en spoelt hij zijn mond, maar dan buigt hij in de zes
richtingen ― naar het oosten, westen, zuiden, noorden,
boven en beneden ― de wens uitsprekend dat in de loop
van de nieuwe dag geen enkele tegenslag uit èèn van de
richtingen hem moge overkomen en dat de dag in vrede
moge verlopen.
Volgens de Boeddha, zou men anders tewerk moeten
gaan. De Boeddha leert ons dat we onze eerbied moeten
betuigen aan de zes richtingen van de Waarheid en dat we,
om tegenspoed te vermijden, wijs en deugdzaam dienen te
handelen.
Om de poorten in deze zes richtingen te bewaken,
moet men de besmettingen van de ,vier daden’ verwijderen,
de ,vier boze gemoedsinstellingen’ bedwingen en de ,zes
gaten’ die verlies van huis en bezit veroorzaken opvullen.
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De ,vier daden’, dat zijn doden, stelen, overspel en
bedrog. De ,vier boze gemoedsinstellingen’ zijn begeerte,
haat, dwaasheid en angst. De ,zes gaten’ die weeldeverlies
veroorzaken zijn dronkenschap en onzinnig gedrag, laat’s
nachts opblijven en zijn tijd verbeuzelen, opgaan in
muziek- en toneelgeneugten, spelen, omgang met slechte
vrienden en het verwaarlozen van plichten.
Heeft men die vier besmettingen verwijderd, de vier
boze gemoedsinstellingen vermeden en de zes gaten van
verspilling opgevuld, dan brengt men als discipel van de
Boeddha hulde aan de zes richtingen van de Waarheid.
Maar welke zijn die zes richtingen van de Waarheid?
Ze zijn: het oosten voor de verhouding tussen ouders en
kinderen, het zuiden voor de verhouding tussen leraars en
leerlingen, het westen voor de verhouding tussen man en
vrouw, het noorden voor verhouding tussen vrienden,
beneden voor de verhouding tussen heer en dienaar, en
boven ten behoeve van degenen die de leer uitdragen.
Ten eerste, wat betreft de verhouding tussen ouders
en kind in de oostelijke richting, zal het kind vijf daden
verrichten. Men moet voor de ouders zorgen, het
familiegeslacht beschermen, het bezit van de familie erven,
en een dienst ter nagedachtenis van de voorouders houden.
Daar tegenover moeten de ouders five daden
verrichten voor het kind. Zij zullen slechte daden
vermijden, goede daden stimuleren, het kind kennis en
vaardigheden aanleren, ervoor zorgen dat het kind trouwt,
en het familiebezit op het juiste moment overdragen. Als
deze vijf dingen gevolgd worden, zal de verhouding tussen
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ouders en kind in de oostelijke richting vredig en vrij van
pijn zijn.
Vervolgens, wat betreft de verhouding tussen leraar
en leerling in de zuidelijke richting, zal de student gaan
staan wanneer de leraar eraan komt, zijn leraar bijstaan,
met een serieuze houding naar de leraar luisteren, zijn
offers voor de leraar niet nalaten, en zijn lessen met respect
ontvangen.
Daar tegenover zal de leraar de student richting geven
door zich behoorlijk te gedragen, alle lessen die de leraar
zelf heeft geleerd juist overbrengen, ervoor zorgen dat de
leerling niet vergeet wat hij heeft geleerd, en de leerling
klaar maken om waar dan ook met zowel eer als voordelen
en respect bejegend te worden. Op deze wijze zal de
verhouding tussen leraar en leerling in de zuidelijke
richting vredig en zonder pijn zijn.
Vervolgens, wat betreft de verhouding tussen
echtgenoot en echtgenote in de westelijke richting, zal de
echtgenoot zijn echtgenote met respect, hoflijkheid en
trouw bejegenen, haar toevertrouwen om beslissingen te
maken, en haar geschenken geven. De echtgenote zal al
haar werk naar behoren uitvoeren, tegemoet komen aan de
behoeften van de leden van het gezin, haar man trouw
blijven en het familiebezit beschermen, en zorgen dat
zaken binnen het gezin goed lopen. Op deze manier zal de
verhouding tussen echtgenoot en echtgenote in de
westelijke richting vredig en zonder pijn zijn.
Vervolgens, wat betreft de verhouding tussen
vrienden in de noordelijke richting, zullen zijn elkaar
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aanvullen met wat ieder mist in zichzelf, elkaar vriendelijk
toespreken, in elkaars voordeel werken, altijd attent zijn,
en elkaar eerlijk behandelen.
Men moet ervoor zorgen dat vrienden op het
verkeerde pad terecht komen, hun bezit beschermen
wanneer ze van het pad afraken, luisteren naar hun zorgen
wanneer ze problemen hebben, hulp bieden wanneer het
tegenzit, en hun familie bijstaan wanneer dat nodig is. Op
deze manier zal de verhouding tussen vrienden in de
noordelijke richting vredig en zonder pijn zijn.
Vervolgens, wat betreft de verhouding tussen heer en
dienaar in de lagere richting, zal men de volgende vijf
punten in acht houden als het aankomt op de omgang met
dienaars. Laat de bediende werken in samenspraak met zijn
capaciteiten, zorg voor goede maaltijden en ruime
compensatie, zorg vriendelijk voor hen wanneer zij ziek
zijn, deel smakelijk eten met hen, en laat hen op gepaste
tijden rusten.
Daar tegenover moet de dienaar de volgende vijf
punten in gedachte houden wanneer hij zijn heer dient. Hij
moet ’s ochtends opstaan voordat zijn heer opstaat, altijd
eerlijk zijn, bekwaam zijn in zijn werk, en de goede naam
van zijn heer niet te schande maken. Op deze manier zal de
verhouding tussen heer en dienaar in de lagere richting
vredig en zonder pijn zijn.
Vervolgens, wat betreft het ten dienste zijn van
degenen die de leer verspreiden in de hogere richting, men
zal hen de hoogste mate van respect tonen, zowel in
lichaam, spraak en geest. Men zal hen hoflijk ontvangen,
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luisteren en hun preken observeren, en offers voor hen
hebben.
Daar tegenover, zal hij die de leer predikt het kwaad
afwijzen, het goede bevorderen, met een goed hart
compassie tonen, morele standaarden uitdragen, ervoor
zorgen dat de luisteraars de leer volledig begrijpen, en
mensen een staat van vrede laten bereiken. Op deze manier
zal de weg voor het ten dienste zijn van hen die de leer
prediken in de hogere richting vredig en zonder pijn zijn.
Wie naar de zes richtingen buigt, doet dit niet om aan
uitwendige tegenspoed te ontsnappen, maar om op zijn
hoede te zijn tegen het kwaad dat binnenin zijn gemoed kan
oprijzen.
2. Onder de mensen die men kent, zal men een
onderscheid maken met wie het goed is om te gaan en met
wie niet.
Degenen met wie men niet zal omgaan, dan zijn de
hebzuchtigen, de mooipraters, de vleiers en de verkwisters.
Degenen met wie men wèl omgang zal hebben, dat
zijn de bereidwilligen, de mensen bereid zijn zowel de
vreugde als het leed te delen, de goede raadgevers, zij die
een welwillend hart hebben.
Een goede vriend, met wie men gerust omgang kan
hebben, zal steeds zo nauw mogelijk bij het juiste pad
blijven; hij zal zich innerlijk zorgen maken om het welzijn
van zijn vriend, zal hem in tegenspoed helpen en troosten,
hulp bieden wanneer die nodig is, zijn geheimen goed
bewaren en hem steeds goede raad geven.
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Het is een moeilijk zo’n vriend te vinden. Daarom zal
men zich altijd inspannen voor anderen een dergelijke
vriend te zijn. Zoals de zon de vruchtbare aarde opwarmt,
zo verwarmt een goed vriend de maatschappij met zijn
goede daden.
3. Het is een zoon onmogelijk aan zijn ouders hun
goedheid terug te betalen, al droeg hij gedurende een hele
eeuw zijn vader op zijn rechterschouder, zijn moeder op
zijn linkerschouder.
Al kon hij zijn ouders honderd jaar lang in geurende
balsembaden dompelen, zich als de ideale zoon gedragen,
een troon voor ze veroveren en hun al de weelde ter wereld
schenken, toch zou hij niet in staat zijn zijn grote schuld
van dankbaarheid terug te betalen.
Maar wanneer hij zijn ouders tot de Boeddha brengt
en hun Boeddha’s leer bijbrengt, ze overtuigt een verkeerd
pad op te geven en een juist pad te volgen dat ze leiden zou
naar het einde van begeerte en naar de praktijk van de
offergave, dan doet hij meer dan ze zo maar terug te betalen.
4. Het gezin is de plaats waar het ene gemoed in contact
komt met het andere. Heerst er liefde, dan wordt het huis
mooi als een tuin vol bloemen. Maar ontbreekt er elke
harmonie, dan wordt het een windhoos die de bloementuin
vernietigt.
Rijst er onenigheid op in een gezin, dan moet de ene
de andere niet beschuldigen, maar dan zou elkeen degelijk
het eigen gemoed moeten onderzoeken en het juiste pad
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volgen.
5. Er was eens een diepgelovig man, wiens vader
gestorven was toen hij nog erg jong was en die gelukkig
met zijn moeder samenwoonde. Toen nam hij een vrouw.
Aanvankelijk leefden allen gelukkig tezamen, maar
door een opeenhoping van kleine misverstanden, kwamen
echtgenote en schoonmoeder meer en meer met elkaar in
botsing. De wederzijdse antipathie groeide tenslotte zo
hoog op dat de schoonmoeder het jonge paar verliet om
alleen te gaan wonen.
Kort daarop werd een zoontje geboren. Een gerucht
bereikte de schoonmoeder dat de jonge vrouw zou gezegd
hebben: ,,Zolang mijn schoonmoeder bij ons inwoonde, is
er niets gelukkigs gebeurd, maar zodra ze ons verliet,
kwam deze gelukkige gebeurtenis.”
Dit gerucht ergerde de schoonmoeder die
uitriep: ,,Als de moeder van de echtgenoot het huis uit
gejaagd wordt en een gelukkige gebeurtenis heeft plaats,
dan is dit dat de zaken een verkeerde wending genomen
hebben. Elke gerechtigheid schijnt uit de wereld
verdwenen te zijn!”
Daarop riep de moeder uit: ,,Welnu, dan moeten we
maar een begrafenis hebben van deze ,gerechtigheid’.” En
verdwaasd ging ze naar de begraafplaats om er een
rouwdienst te houden.
De god Indra hoorde hiervan, verscheen aan vrouw
enprobeerde haar tot verstand te brengen, maar het was
vergeefs.
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Daarop zei de god Indra: ,,Als het dan toch zo is, dan
ben ik verplicht de jonge moeder en het kind te verbranden
tot ze dood zijn. Ben je dan tevreden?”
Met dit te horen, realiseerde de schoonmoeder
meteen dat ze een fout begaan had; ze bood
verontschuldigingen aan voor haar boosheid en smeekte de
god Indra het leven van het kind en van diens moeder te
redden. En op datzelfde ogenblik realiseerden de jonge
vrouw en haar echtgenoot hun onrechtvaardigheid ten
opzichte van de oude vrouw en gingen ze naar de
begraafplaats om haar te zoeken. De god Indra verzoende
ze allen met elkaar en nadien leefden ze samen als een
gelukkig gezin.
Gerechtigheid gaat nooit verloren tenzij men ze zelf
verwerpt. Soms is het alsof gerechtigheid tijdelijk
verdwijnt, maar in feite verdwijnt die nooit. Het is enkel
dat men bij wijlen de gerechtigheid in eigen gemoed
verliest!
Onenige geesten brengen vaak rampen voort. Een
klein misverstand kan aanleiding geven tot een grote
tegenspoed. Hiervoor moet men in zijn gezinsleven
bijzonder op zijn hoede zijn.
6. In het gezinsleven moet het probleem van de
dagelijkse uitgaven steeds met de grootste zore behandeld
dagelijkse uitgaven steeds met de grootste zorg behandeld
worden. Iedereen moet hard werken, zoals de ijverige
mieren of de bezige bijen. Niemand mag profiteren van
andermans ijver of berusten in liefdadigheid.
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Anderzijds mag men hetgeen men verdiend heeft niet
beschouwen als zijnde de volledige eigendom. Een
gedeelte ervan moet met anderen gedeeld worden, een
gedeelte moet opzij gelegd worden voor slechtere dagen,
een gedeelte moet besteed worden voor de behoeften van
de gemeenschap, en een gedeelte ervan moet besteed
worden aan de behoeften van de geestelijke leraars.
Men dient steeds voor ogen te houden dat niets ter
wereld ,,mijn” kan genoemd worden. Wat tot iemand komt,
dat komt hem toe ten gevolge van een samenloop van
oorzaken en omstandigheden; wat men heeft, heeft men
slechts voorlopig. Daarom mag men het nooit egoïstisch of
voor onwaardige doeleinden gebruiken.
7. Op een keer schonk koningin Syamavati, echtgenote
van koning Udayana, aan Ananda vijfhonderd pijen.
Ananda nam dit geschenk met dankbare voldoening aan.
Maar toen de koning van dit geschenk hoorde,
verdacht hij Ananda van hebzucht en vroeg hem daarom
wat hij dacht met die vijfhonderd pijen aan te vangen.
Ananda antwoordde: ,,Koning, heel wat broeders uit
de gemeenschap lopen in gescheurde pijen rond. Het is
onder hen dat ik de nieuwe gewaden ga uitdelen.”
,,Wat ga je dan doen met de oude pijen?”
,,We zullen er bedovertrekken van maken.”
,,Wat ga je dan doen met de oude bedovertrekken?”
,,Daar zullen we hoofdkussens mee maken.”
,,Wat ga je dan doen met de oude hoofdkussens?”
,,Daar zullen we vloermatten mee maken.”
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,,Wat ga je dan doen met de oude vloermatten?”
,,Daar zullen we dweilen mee maken.”
,,Wat ga je dan doen met de oude dweilen?”
,,Daar zullen we zwabbers mee maken.”
,,En wat ga je dan doen met de oude zwabbers?”
,,Majesteit, die oude zwabbers gaan we in stukken
scheuren, ze met slijk mengelen en zo gebruiken om de
muren te pleisteren.”
Elk voorwerp dat ons toevertrouwd wordt moeten we
zo goed mogelijk op de ene of andere manier gebruiken,
want het is niet ,van ons’, maar is ons tijdelijk toevertrouwd
geworden.
8. De verhouding tussen man en vrouw is niet bedoeld
alleen maar voor hun genoegen. Ze heeft een diepere
bedoeling dan alleen het contact tussen twee lichamen
gevestigd in één huis. Man en vrouw moeten gebruik
maken van de voordelen van hun samenzijn om elkaar te
helpen in hun geestelijke ontwikkeling en in het begrip van
de heilige lering.
Een oud paar, een ,,ideaal paar” zoals het genoemd
werd, kwam eens tot de Boeddha en zei: ,,Heer, wij zijn
gehuwd nadat we ons reeds in onze prille jeugd kenden en
er is in ons geluk nooit één wolkje geweest. Zeg ons of we
in een volgend bestaan weer zullen met elkaar gehuwd zijn.
De Boeddha gaf hun dit wijze antwoord: ,,Wanneer
je beiden precies hetzelfde gelooft, wanneer je beiden de
leer ontvangt op precies dezelfde manier, wanneer je
beiden de gave beoefent op precies dezelfde wijze en
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wanneer je beiden dezelfde wijsheid hebt, wel, dan zal je
in de volgende geboorte ook precies hetzelfde gemoed
hebben.”
9. Op het Pad naar de Verlichting is er geen onderscheid
tussen de geslachten. Wanneer een vrouw haar gemoed
richt op het verwezenlijken van de Verlichting, dan wordt
ze een heldin van het Ware Pad.
Mallika, dochter van koning Prasenajit en koningin
van koning Ayodhya, was zo’n heldin. Zij had groot
vertrouwen in de Leer van de Verhevene en legde in zijn
aanwezigheid de volgende tien geloften af:
,,Heer, totdat ik de Verlichting verwezenlijk zal ik de
heilige voorschriften niet overtreden; ik zal niet hooghartig
zijn tegenover ouderen; ik zal mij niet op anderen boos
maken.
,,Ik zal op niemand jaloers zijn, niemands bezittingen begeren; ik zal niet hebzuchtig zijn, zelfs niet in
gedachten; ik zal pogen arme mensen gelukkig te maken
met de dingen die ik krijg en ze niet voor mezelf behouden.
,,Ik zal iedereen vriendelijk ontvangen, iedereen
geven wat hij nodig heeft, iedereen vriendelijk toespreken.
Ik zal iedereens omstandigheden raadplegen en niet mijn
gemak, en trachten zonder partijdigheid iedereen te
begunstigen.
,,Wanneer ik anderen bemerk in eenzaamheid, in de
gevangenis, in lijden van ziekten of van gelijk wat, ik zal
steeds trachten ze bij te staan en ze gelukkig te maken, door
hun de wet van oorzaken en omstandigheden uiteen te
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zetten.
,,Wanneer ik anderen dieren zie vangen, wreed
tegenover ze zijn of enig voorschrift in deze zin overtreden,
dan zal ik ze straffen waar straf passend is, ze berispen
waar een berisping passend is, ze bijbrengen wat hun moet
bijgebracht worden; ook zal ik pogen het gedane kwaad te
herstellen en de begane fouten naar mijn beste vermogen
te verbeteren.
,,Ik zal niet nalaten naar de uitstekende leer te
luisteren, want ik weet dat wie deze leer verwaarloost, vlug
van de waarheid afvalt en er niet in slaagt de oever van de
Verlichting te bereiken.”
Daarop legde zij de volgende drie geloftes af om
lijdende mensen te helpen: ,,Eerst zal ik proberen iedereen
vredevol te stemmen. Deze gelofte zal, naar ik meen, wat
voor leven ik later ook terecht kom, de wortel van goedheid
zijn die zal uitgroeien tot de wijsheid van de uitstekende
leer.
,,Ten tweede, wanneer ik de wijsheid van de
uitstekende leer zal ontvangen hebben, dan zal ik
onvermoeibaar alle mensen onderrichten.
,,Ten derde, ik zal de ware leer beschermen zelfs ten
koste van mijn eigen lichaam, leven of bezit.”
De ware betekenis van het gezinsleven is de
mogelijkheid elkaar aan te moedigen en te helpen op het
Pad dat naar de Verlichting leidt. Als een vrouw haar geest
richt op het zoeken naar de Verlichting en dezelfde geloftes
en beloftes aflegt, kan zij een even groot discipel van de
Boeddha worden als Mallika.
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EEN BOEDDHA-LAND BOUWEN
I
HARMONIE
1. Stellen we ons een verlaten streek voor, ergens in
absoluut duister waarin talloze wezens blindelings
ronddolen.
Vol angst lopen ze rond zonder elkaar te zien of te
herkennen in de eeuwige nacht die ze omgeeft; ze tuimelen
over elkaar en toch voelen ze zich jammerlijk alleen. Dit is
waarlijk een meelijwekkende toestand.
Stellen we ons dan even voor dat daar opeens een
superieur mens verschijnt met een fakkel in de hand, zodat
alles om hem heen lichtend en helder wordt.
De levende wezens in hun donkere eenzaamheid
voelen zich opeens opgelucht wanneer ze om zich heen
kijken om elkaar te herkennen. Dan verheugen ze zich in
de gemeenschap van broeders.
De ,verlaten streek’ verbeeldt de wereld van het
mensenleven dat zich afspeelt in het duister van de
onwetendheid. Zij die geen licht van wijsheid in hun
gemoed hebben blijven ronddolen in verlatenheid en angst.
Zij worden alléén geboren en sterven even alléén. Zij weten
niet hoe in vredesharmonie om te gaan met hun
medemensen; daardoor zijn ze mistroostig en vreesachtig.
De ,superieure mens met de fakkel’ zinspeelt op de
Boeddha in menselijke gedaante, en het is met zijn
Wijsheid en Mededogen dat hij de wereld verlicht.
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In dit licht leren de mensen zichzelf en de anderen
kennen; zo kan in vreugde gemeenschap en broederlijkheid
ontstaan in hun betrekkingen.
Duizenden mensen kunnen in een gemeenschap
leven, maar dat is dan geen broederlijke gemeenschap,
totdat ze elkaar leren kennen en sympathie voor elkaar
opvatten.
Een ware gemeenschap heeft wijsheid en mededogen
als verlichtingsbronnen. Zulke gemeenschap is de plaats
waar de mensen elkaar kennen en vertrouwen en waar
maatschappelijke harmonie heerst.
Waarlijk: harmonie is het leven en de ware zin van
elke echte gemeenschap, van elke echte instelling.
2. Er zijn drie soorten instellingen. Zo zijn er ten eerste
de instellingen die georganiseerd worden op basis van
macht, rijkdom of gezag van grote leiders.
Ten tweede zijn er de instellingen die georganiseerd
werden voor het gemak van hun leden, en deze instellingen
blijven bestaan zolang de leden er hun gading in vinden en
onderling niet twisten.
Ten derde zijn er instellingen die georganiseerd
werden rondom een goede lering als middenpunt en die
harmonie als levenskracht heeft.
Waarlijk, enkel deze laatste instelling is een ware
organisatie, vermits hier de leden alle leven in eenheid van
geest en het van hier is dat eenheid van geest en de diverse
deugden kunnen uitstralen. In zulke organisatie zullen
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harmonie, tevredenheid en geluk domineren.
De Verlichting is als de regen die op een berg valt, er
kleine beekjes vormt die in rivierijes bijeenkomen, zich
storten in een grote rivier die ten slotte in de grote oceaan
uitmondt.
De regen van de uitstekende leer valt op alle mensen
zonder onderscheid ongeacht hun omstandigheden. Zij die
deze regen opvangen, vormen eerst kleine groepjes, die
organisaties, dan grotere gemeenschappen en ten slotte
vinden ze zichzelf terug in de grote oceaan van de
Verlichting.
De innerlijke gesteldheden van al deze mensen
vermengen zich als melk en water en vormen ten slotte een
harmonieuze Broederschap.
De ware leer is de fundamentele vereiste voor een
volmaakte organisatie; zij is het licht dat de mensen het
mogelijk maakt elkaar te herkennen, zich aan elkaar aan te
passen en de ruwe plekken in hun denken zacht te maken.
Daarom kan de organisatie die rondom de volmaakte
lering van de Boeddha opgebouwd is, een ware
Broederschap genoemd worden.
De leden van deze Broederschap moeten dan ook
deze lering naleven en hun geest in die zin trainen.
Theoretisch omvat Boeddha’s grote Broederschap alle
mensen, maar in de praktijk zijn enkel de religieuze
volgelingen er de ware leden van.
3.

Boeddha’s Broederschap telt twee soorten van leden:
- 221 -

Een Boeddha-Land Bouwen

er zijn diegenen die de leken onderrichten, en dan zijn er
de leken die hun leraars door gaven van voedsel en kleding
ondersteunen. Samen zullen ze de leer uitdragen en
beleven.
Om deze Broederschap volwaardig te maken, moet er
volmaakte harmonie bestaan onder alle leden. De leraars
onderrichten de leken en de leken eren de leraars: zo is
harmonie tussen hen mogelijk.
Leden van Boeddha’s Broederschap moeten met
sympathie en welwillendheid bijeenkomen, gelukkig zijn
met medevolgelingen te leven en streven naar eenheid van
geest.
4. Er zijn zes zaken die een Broederschap zullen
helpenharmonisch te bestaan. Dat zijn: eerst, oprechtheid
in woorden; ten tweede, oprechtheid en welwillendheid in
daden; ten de rde, oprechtheid en sympathie in
gedachten; ten vierde, juiste verdeling van het
gemeenschappelijke bezit; ten vijfde, allen dezelfde regels
volgen; en ten zesde, allen dezelfde inzichten hebben.
Van al deze zaken, vormt de zesde wel de kern: ,,allen
dezelfde inzichten hebben”; hierrond vormen de vijf
andere punten een soort omhulling.
Er zijn twee reeksen van zeven regels die men dient
na te leven wil men dat de Broederschap een sukses wordt.
Hier is de eerste reeks:
(1) Dikwijls bij elkaar komen om naar de leer te
luisteren en de leer te bespreken;
(2) ongedwongen met elkaar omgaan en elkaar
- 222 -

Een Boeddha-Land Bouwen

eerbiedigen;
(3) de leer hooghouden, de voorschriften naleven en
ze met wijzigen;
(4) ouderen en jongeren moeten elkaar vriendelijk
bejegenen;
(5) hun gedrag moet getekend zijn door oprecht-heid
en eerbied;
(6) hun geest rein maken op een rustige plaats, maar
deze plaats dienen ze eerst aan anderen aan te bieden
vooraleer ze zelf in te nemen;
(7) liefdevol met alle mensen omgaan, bezoekers
hartelijk ontvangen, de zieken verzorgen en troosten. Een
Broederschap die deze regels naleeft, zal niet ten onder
gaan.
De tweede reeks zegt dat elk individueel moet (1) een
zuivere geest handhaven en niet veeleisend zijn; (2)
onkreukbaar blijven en alle begeertes van zich afzetten; (3)
geduldig zijn en niet discussiëren; (4) zwijgzaam zijn en
niet ijdel praten; (5) zich onderwerpen aan de regels en niet
aanmatigend zijn; (6) een gelijkmatig gemoed handhaven
en geen uiteenlopende leringen proberen na te leven; en (7)
zuinig en sober leven.
Worden deze regels nageleefd,
Broederschap blijven bestaan.

dan

zal

de

5. Zoals hierboven al gezegd, een Broederschap dient
innerlijke harmonie te beschouwen als haar essentie; een
gemeenschap zonder harmonie is geen Broederschap. Elk
lid van de gemeenschap moet ervoor waken dat hij geen
onenigheid schept. Daar waar onenigheid verschijnt, moet
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ze zo snel mogelijk verwijderd worden, want onenigheid
betekent de spoedige afbraak van elke organisatie.
Bloedvlekken kan men niet verwijderen door er méér
bloed over te smeren; wrok neemt men niet weg door er
wrok bij te voegen; wrok kan enkel verdwijnen wanneer
men wrok vergeet.
6. Er was eens een koning wiens naam Rampspoed was;
zijn land werd overrompeld voor een geburige
oorlogszuchtige koning, Brahmadatta geheten. Na zich
eerst een tijdje met vrouw en zoon verborgen te hebben,
werd koning Rampspoed gevangen genomen, maar zijn
zoon kon toch nog ontsnappen.
De prins zocht allerlei manieren om zijn vader te
bevrijden, maar tevergeefs. De dag van de terechtstelling
van zijn vader, geraakte de prins verkleed tot op de plaats
van terechtstelling, waar hij echter niets anders kon doen
dan machteloos toezien hoe zijn ongelukkige vader zou
gedood worden.
De vader bemerkte zijn zoon in de menigte en zei
luidop, maar als het ware enkel voor zichzelf: ,,Zoek niet
te lang, handel niet overhaast; wrok kan enkel gestild
worden als men hem vergeet.”
Nadien zocht de prins lange tijd naar een middel om
zijn vader te wreken. Ten slotte werd hij opzichter in
Brahmadatta’s paleis en slaagde erin de gunsten van de
koning te winnen.
Op een dag dat de koning op jacht was, zocht de prins
een gelegenheid tot wraak. Hij slaagde erin zijn meester tot
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op een verlaten plek te voeren en de koning, die erg
vermoeid was, viel in slaap met het hoofd op de schoot van
de prins, zo’n vertrouwen had hij in zijn opzichter.
De prins trok zijn dolk en plaatste hem op de keel van
de koning, maar op’t laatste ogenblik aarzelde hij. De
woorden die zijn vader op’t ogenblik van zijn
terechtstelling uitgesproken had, schoten hem terug in de
geest en, ofschoon hij probeerde zich te hervatten, hij kon
de koning maar niet doden. Plots schoot de koning wakker
en vertelde aan de prins dat hij zonet een akelige droom
gehad had, waarin de zoon van koning Rampspoed hem
probeerde te vermoorden.
Zijn dolk zwaaiend, greep de prins de koning vast,
maakte zich bekend als de zoon van koning Rampspoed en
verklaarde dat de tijd van de uiteindelijke afrekening
gekomen was. Toch slaagde hij niet in zijn opzet, en dan
wierp hij zijn dolk weg en viel tegenover de koning op zijn
knieën.
Toen de koning daarop het verhaal van de prins
gehoord had en diep onder de indruk gekomen was van de
laatste woorden van koning Rampspoed, was hij hevig
ontroerd en vroeg de prins om vergiffenis. Later schonk hij
het vroegere koninkrijk terug aan de prins en de twee
koninkrijken leefden voortaan voor lange tijd met elkaar in
vriendschap.
De stervenswoorden van koning Rampspoed ,,Zoek
niet te lang” betekenen dat wrok niet te lange tijd mag
gekoesterd worden, en ,,handel niet overhaast” betekent
dat vriendschap niet te haastig mag verbroken worden.
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Wrok kan immers niet door wrok gestild worden;
wrok verdwijnt enkel door vergeten.
In de gemeenschap van een ware Broederschap
gebaseerd op de harmonie van de ware leer, dient elk lid
van de gemeenschap de moraal van dit verhaal voor ogen
te houden.
Niet enkel de leden van de Broederschap, maar alle
mensen zouden in hun dagelijkse leven deze moral moeten
gedenken.
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II
HET BOEDDHA-LAND
1. Zoals hierboven uiteengezet, zolang een Broederschap haar taak de leer van de Boeddha te verspreiden niet
verwaarloost en in harmonie blijft leven, zal ze blijven
aangroeien en zal de leer steeds beter en verder verkondigd
worden.
Dit betekent dat steeds meer mensen naar de
Verlichting zullen streven. Dit betekent ook dat de boze
legers van begeerte, haat en dwaasheid, die aangevoerd
worden door de duivel van onwetendheid en passie, zullen
beginnen terug te trekken en dat wijsheid, licht, vertrouwen
en vreugde de overhand zullen halen.
De heerschappij van de duivel is vol begeren, duister,
strijd, zwaarden en bloedstorten; daar heersen jaloersheid,
vooroordeel, schraapzucht, haat, doodslag, vleierij,
kruiperij, misbruik en geheimdoenerij.
Veronderstel nu dat het licht van wijsheid over dit
sombere rijk schijnt, dat de regen van mededogen erop
neervalt, dat het vertrouwen begint wortel te schieten en
dat de bloemen van de vreugde hun heerlijke geur beginnen
te verspreiden. Dan wordt dit duivels rijk veranderd in
Boeddha’s Reine Land.
En juist zoals een zachte wind en enkele bloesems op
een tak ons spreken over de komende lente, zo is het
wanneer een mens de Verlichting bereikt: gras, bomen,
bergen, rivieren, alle dingen ter wereld beginnen dan te
trillen van een nieuw leven.
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Wordt’s mensen geest rein, dan wordt geheel de hem
omgevende wereld rein.
2. In een land waar de ware leer heerst, daar heeft elk
inwoner een reine, gestilde geest. Boeddha’s mededogen
straalt immers weldadig uit over alle wezens, en zijn
glanzende licht drijft uit hun geest alle onzuiverheden uit.
Een zuivere geest wordt spoedig een diepe geest, een
geest die naar de maat van het Edele Pad gemaakt is, een
geest die ervan houdt te geven, de voorschriften na te leven,
een standvastige geest, een rustige geest, een wijze geest,
een meedogende geest, een geest die de mensen naar de
Verlichting leidt dank zij talrijke geschikte middelen. Zo
wordt Boeddha’s land opgebouwd.
Een huis met vrouw en kinderen wordt een huis
waarin de Boeddha woont; een land verscheurd door
maatschappelijke tegenstellingen wordt dan een
gemeenschap van verwante geesten.
Een gouden paleis met bloed besmeurd, daar kan de
Boeddha niet wonen. Een kleine hut, met gaten in het dak
waardoor de maan binnenschijnt, kan een plaats worden
waar de Boeddha woont, op voorwaarde dat de geest van
de bewoner rein is.
Wanneer een Boeddhaland gevestigd wordt op de
reine geest van één enkel mens, dan betrekt die éne reine
geest andere, verwante geesten met zich mee in de
gemeenschap van de Broederschap. Vertrouwen in de
Boeddha is iets dat overgaat van mens tot mens, van mens
tot gezin, van gezin tot dorp, van dorp tot stad, van stad tot
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land en zo over de gehele wereld.
Inderdaad: ernst en vertrouwen in de uitgroei van de
Leer zijn de factoren die het Boeddha-land bouwen.
3. Waarlijk, bekeken vanuit het ene standpunt is de
wereld met al zijn passies, zijn onrecht en zijn
bloedvergieten, een echte duivelwereld. Maar zodra
mensen hun vertrouwen beginnen te stellen in Boeddha’s
Verlichting, dan wordt het bloed melk, begeerte wordt
mededogen en het land van de duivels wordt een Boeddhaland van Reinheid.
Het komt onmogelijk voor dat men een oceaan met
een lepel zou kunnen leegscheppen; maar de
vastberadenheid het te doen, zelfs al vraagt het levens na
levens, is de houding die men moet aannemen men
Boeddha’s Verlichting ontvangen.
De Boeddha wacht op de andere oever. Dit betekent
zijn wereld van Verlichting waarin noch begeerte noch haat
noch onwetendheid noch lijden noch stervensnood is, maar
enkel het licht van de wijsheid en de regen van het
mededogen.
Het is een land van vrede, een toevlucht voor wie lijdt
en voor wie in treurnis en doodsangst is; een rustplaats voor
wie de Dharma verkondigt.
In dit Reine Land heerst grenzeloos licht en eindeloos
leven. Zij die dit toevluchtsoord bereiken, keren nooit terug
naar de wereld der begoocheling.
In dit Reine Land, waar de bloemen de lucht
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vervullen met de geur van de wijsheid en waar de vogels
de uitstekende Dharma zingen, daar is de uiteindelijke
bestemming van geheel het mensdom.
4. Ofschoon dit Reine Land een plaats van rust is, is het
geen plaats van luiheid of nietsdoen. De bedden geurende
bloemen zijn er geen ligplaats voor vadsigen, maar
plaatsen voor verfrissing en verpozing, waar men nieuwe
krachten opdoet om Boeddha’s boodschap ter Verlichting
verder uit te dragen.
Boeddha’s boodschap is eeuwigdurend. Zo lang er
mensen leven, zolang er wezens bestaan, en zolang
zelfzuchtige, bezoedelde geesten hun eigen wereld en
levensomstandigheden scheppen, komt er geen einde aan
de boodschap van de Boeddha.
Boeddha’s kinderen, die overgestoken zijn naar het
Reine Land dank zij de grote kracht van Amida, keren vol
energie terug naar het land waar ze vandaan gekomen zijn;
daar nemen ze deel aan de boodschap van de Boeddha.
Zoals het licht van een kleine kaars overgaat op een
andere kaars, zo gaat het licht van Boeddha’s mededogen
zonder ophouden van de ene geest over op de andere.
De kinderen van de Boeddha, die zijn geest van
mededogen verwezenlijken, nemen deel aan zijn roeping
van Verlichting en Loutering en dragen die van generatie
tot generatie over, waardoor Boeddha’s verheerlijkte land
eeuwig bestaat.
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III
ZIJ DIE IN BOEDDHA’S LAND VERHEERLIJKING
ONTVINGEN
1. Syamavati, de echtgenote van Koning Udayana, was
de Boeddha erg toegewijd.
Ze leefde in de binnenkamers van het paleis en ging
nooit buiten, maar haar meid, een gebochelde vrouw die
een uitstekend geheugen had, ging buiten het om naar de
prediking van de Boeddha te luisteren.
Als ze terugkwam, dan herhaalde ze aan de koningin
de leringen van de Boeddha. Op deze wijze verdiepte de
koningin haar wijsheid en haar vertrouwen.
De tweede vrouw van de koning was erg jaloers op
de koningin en zocht ze te doden. Zij belasterde haar bij de
koning tot deze haar ten slotte geloofde en een gelegenheid
zocht om Syamavati te doden.
Koningin Syamavati stond zo rustig tegenover de
Koning dat deze de moed niet kon opbrengen ze te Doden.
Hij vond zijn zelfbeheersing terug en vroeg haar
vergiffenis.
De jaloersheid van de tweede vrouw nam nog toe en
ze zond boosdoeners naar de binnenkamers van het paleis
om er brand te stichten tijdens een afwezigheid van de
koning. Syamavati bleef rustig, beheerst en sprak
bemoedigend tot de ontzette kamermeisjes; daarop stierf ze
vredig, zonder angst, in de geest die ze van de Boeddha
geleerd had. Uttara, de gebochelde, stierf met haar
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meesteres in de vlammen.
Onder de talrijke vrouwelijke discipelen van de
Boeddha worden deze twee hoog geëerd: koningin
Syamavati als een mededogende geest en haar gebochelde
meid Uttara as een goede toehoorster.
2. Prins Mahanama van het geslacht der Shakya’s en
neef van de Boeddha, had een groot vertrouwen in de Leer
en was een van zijn trouwste volgelingen.
Toendertijd versloeg de gewelddadige koning
Virudaka van Kosala het geslacht van de Shakya’s. Prins
Mahanama ging naar de koning toe en smeekte om het
leven van zijn volk. Maar de koning wilde niet naar hem
luisteren. Daarop stelde Mahanama voor dat de koning
toch een gebaar zou doen en net zoveel gevangenen zou
laten ontvluchten, net de tijd dat hij, Mahanama, in een
nabije vijver ondergedoken zou blijven.
De koning stemde hierin toe, wel overtuigd dat de
prins maar heel eventjes met het hoofd onder water zou
kunnen blijven.
De poorten van de burchtgevangenis werden geopend
toen Mahanama in het water dook en de mensen liepen weg
wat ze konden. Maar Mahanama kwam niet meer boven
water: hij had zijn leven opgeofferd voor het leven van zijn
volk doordat hij zich met zijn lang haar onder water
vastgeknoopt had aan de onderwaterwortel van een boom.
3. Utpalavarna was een bekende non, wier wijsheid
vaak vergeleken werd met die van Maudgalyayana, een
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groot discipel van de Boeddha. En inderdaad, ze was zowat
de leidster van de nonnen en nooit vermoeid ze te
onderrichten.
Devadatta was een boosaardig en geslepen man, die
het gemoed van koning Ajatasatru vergiftigd had en hem
wist te overtuigen zich vijandig op te stellen tegen de leer
van de Boeddha. Later kreeg koning Ajatasatru echter
berouw, verbrak zijn vriendschap met Devadatta en werd
zelf een nederig volgeling van de Boeddha.
Op een keer dat Devadatta, in een poging de koning
terug te zien, van de paleispoort weggestuurd was
geworden, ontmoette hij de non Utpalavarna die het
buitenkwam. Dat maakte hem erg boos en van woede sloeg
en kwetste hij haar ernstig.
Met moeite en pijn keerde ze terug naar haar klooster;
toen de andere nonnen probeerden ze te troosten, zei
ze; ,,Zusters, het leven van de mens is onberekenbaar; alles
is vergankelijk en ik-loos. Enkel de wereld van de
Verlichting is rustig en vreedzaam. Hou niet op met uw
geest te trainen!” Daarop overleed ze in kalmte.
4. Angulimalya, eens een wrede bandiet die heel wat
mensen gedood had, werd door de Boeddha uit zijn
boosheid verlost en werd lid van de Broederschap. Op een
dag ging hij in een stad op bedeltoer en onderging veel
geterg en misprijzen om zijn vroeger gedrag.
De dorpelingen stortten zich op hem en sloegen hem,
maar hij keerde met zijn bebloed lichaam terug naar de
Boeddha, knielde voor hem neer en dankte hem voor de
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gelegenheid die hem geboden werd zijn vroegere wrede
daden in dit leven uit te boeten.
Hij sprak: ,,Verhevene, mijn oorspronkelijke naam
is,Onschadelijk’, maar gedreven door mijn onwetendheid
heb ik veel mensen het leven genomen. Daarom werd ik
weldra Angulimalya, ,Verzamelaar van vingers’, genoemd.
,,Dan, dank zij uw mededogen, heb ik de wijsheid
leren kennen en werd toegewijd aan de drie juwelen, de
Boeddha, de Dharma en de Samgha. Wanneer een man zijn
koe of zijn paard voortdrijft, gebruikt hij een zweep of een
touw, maar Gij, Verhevene, gij hebt mijn geest gezuiverd
zonder gebruik te maken van een zweep of touw of
weerhaak.
,,Heden heb ik enkel geleden wat mij toekomt. Ik
verlang niet te leven, ik verlang niet te sterven. Ik wacht
enkel dat ｍijn tijd komt.”
5. Maudgalyayana was, samen met de eerwaarde
Sariputra, een van de twee grootste discipelen van de
Boeddha. Toen de leraars van andere religies bemerkten
dat het zuivere water van Boeddha’s lering zich uitspreidde
onder de mensen en vaststelden dat de mensen dit zuivere
water gretig opdronken, werden ze jaloers en probeerden
ze de prediking van de leer te hinderen.
Maar geen enkele hindernis kon de snelle verspreiding van de leer tegenhouden of verhinderen. De
volgelingen van de andere religies poogden dan
Maudgalyayana te vermoorden.
Tweemaal ontsnapte hij aan hun pogingen, maar de
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derde maal was hjj door te veel aanvallers omringd en viel
hij onder hun slagen.
Gesterkt door de Verlichting, onderging hij rustig de
slagen. Ofschoon zijn lichaam vreselijk verminkt werd,
stierf hij met een vredig gemoed.
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AṄGUTTARA NIKĀYA
(Het Boek der Stapsgewijze Gezegden)
Monniken, er is een persoon wiens geboorte in de wereld een
weldaad is voor de velen, een vreugde voor velen, een persoon
geboren uit mededogen met de wereld, voor het welzijn, het geluk
en de vreugde van de hemelse wezens en van de mensen. Wie is die
persoon? Hij is een Tathagata, een Waardige, een Volkomen
Verlichte. Hij, o monniken, is die persoon.
Monniken, er is een persoon wiens manifestatie in de wereld
moenilijk te vinden is. Wie is die persoon? Hij is een Tathagata, een
Waardige, een Volkomen Verlichte. Hij, o monniken, is die
persoon.
Monniken, moeilijk te vinden in de wereld is die
uitzonderlijkepersoon. Wie is die persoon? Hij is een Tathagata,
een Waardige, een Volkomen Verlichte. Hij, o monniken, is die
persoon.
Monniken, van één persoon is de dood door allen te betreuren.
Wie is die persoon? Hij is een Tathagata, een Waardige, een
Volkomen Verlichte. Hij, o monniken, is die persoon.
Monniken, er is één persoon geboren in deze wereld die waarlijk
onevenaarbaar is. Wie is die persoon? Hij is een Tathagata, een
Waardige, een Volkomen Verlichte. Hij, o monniken, is die
persoon.
Monniken, de manifestatie van één persoon is de manifestatie
van een sterk oog, van een sterk licht, van een sterke straling. Wie
is die persoon? Hij is een Tathagata, een Waardige, een Volkomen
Verlichte. Hij, o monniken, is die persoon.
(Anguttara Nikaya I-13)
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APPENDICES

KORTE GESCHIEDENIS VAN HET
BOEDDHISME
–Overlevering van India naar Japan–

1. INDIA
Een van de doorslaggevende gebeurtenissen in de geestelijke
geschiedenis van de mensheid is ongetwijfeld het optreden van het, Licht
van Azië’ in Midden-India: het is het ontspringen van de Grote Wijsheid
en het Grote Mededogen, welke, in de loop der tijden, een verrijking
betekenen voor de menselijke geest, over de gehele wereld en vanaf die
vele eeuwen tot op de dag van randaag.
Buddha Gautama, die bij de latere Boeddhisten bekend werd als
Shakyamuni of ,,de Wijze van de Shakya-clan”, verliet zijn woonst, werd
een bedelmonnik en trok naar het zuiden toe, naar het koninkrijk
Magadha. Men neemt aan dat dit plaats vond in het midden van de zesde
eeuw vóór onze tijdrekening en dat hij uiteindelijk Verlichting
verwezenlijkte onder een Bodhi-boom.Gedurende vijfenveertig jaar,
tussen zijn verlichting en zijn heen-gaan in het Maha-pari-nirvana, bleef
hij zonder aflaten de lering van Wijsheid en Mededogen verbreiden. Als
gevolg hiervan bleven grote Boeddhistische leraren optreden in de
koninkrijken en diverse stammen in Midden-India.
Ten tijde van koning Asoka (die regeerde van 268 tot 232 vóór
onze tijdrekening), de derde heerser van de Maurya dynastie,
verspreidde de leer van de Boeddha zich over het geheel van India en
zelfs buiten de grenzen van Asoka’s rijk.
Het Maurya-rijk besteek reeds ten tijde van de stichter van de
dynastie (Chan-dragupts, heersend ca. 317-293 v.o.t.) een groot gebied,
dat zich uitstrekte vanaf het Himalaya-gebergte in het noorden, tot
voorbij het Vindhya-gebergte in het zuiden, en van de Golf van Bengalen
in het oosten tot het Hindu-Kush-gebergte in het westen. Koning Asoka
vergrootte dit gebied tot geheel het Dekkan-plateau, met de verovering
o.a. van Kalinga.
Naar verluid, was deze koning alom gekend voor zijn driftigheid;
zijn volk noemde hem daarom Chandāsoka (de ,,Razende Asoka”); maar
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dit karakter onderging een plotse en grondige verandering toen de koning
besefte hoe wreed zijn verovering van Kalinga wel geweest was. Daarop
werd hij een ernstig volgeling van de Lering van Wijsheid en Mededogen.
Hierop handelde hij steeds als een overtuigd en consequent Boeddhist.
Twee ondernemingen van hem in deze zin dienen door de geschiedenis
bewaard te blijven.
In de eerste plaats gaat het om zijn ,,Rotsedicten”: Koning Asoka
maakte zijn op de Leer van de Boeddha gegronde besluiten bekend door
middel van stenen pilaren of gladgeschuurde rotsoppervlakken die hij op
talrijke plaatsen liet aanbrengen. Hierin verkondigde hij aan zijn
onderdanen de lering van de Boeddha. Daarnaast zond hij boodschappers
vanuit zijn koninkrijk in alle richtingen om de lering van Wijsheid en
Mededogen ook buiten India bekend te maken. Bij de merkwaardigste
zendigen zijn de missies die hij naar de Westerse wereld zond, o.m. naar
de Griekse koninkrijken Syrië, Egypte, Kyrene, Macedonië en Epirus.
Op deze wijze hoopte hij het Boeddhisme in het westen bekend te maken.
Bovendien zond hij Mahendra (in het Pali ,Mahinda’) naar Sri Lanka om
er de Leer van de Verhevene te vestigen.

2. DE OPKOMST VAN HET MAHAYANA
BOEDDHISME
Over de ,oostwaartse beweging van het Boeddhisme’ werd door
de latere Boeddhisten heel wat gesproken. Maar gedurende de eerste
eeuwen, was het Boeddhisme hoofdzakelijk naar het westen gekeerd en
het is eerst rond het begin van onze tijdrekening dat het Boeddhisme zich
naar het oosten begon te keren. Maar vooraleer we deze wending naar
het oosten gaan bespreken, moeten we melding maken van de grote
verandering die ondertussen in het Boeddhisme plaats gevonden had.
Deze verandering was een soort ,,New Wave”, een reoriëntatie die in het
Boeddhisme plaats aan het grijpen was. Deze nieuwe wending staat
bekend als het Mahayana Boeddhisme, of Boeddhisme van het Grote
Voertuig. Te dien tijde immers was deze opvatting over de Leer van de
Boeddha vastere grond aan het krijgen.
Wanneer, hoe en waarom begon deze reoriëntatie zich te
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verbreiden? Men kent geen voldoeningschenkend antwoord op deze
vragen. Onder alle elementen waarvan we historisch zeker zijn, is er
vooreerst de wending genomen door enkele progressieve monniken uit
de Mahāsaṁghika school (de strekking van de ,Grote Gemeenschap’).
Bovendien staat het echter eveneens vast dat sommige elementen van het
latere Mahayana reeds aan te treffen zijn in diverse geschriften van vóór
onze tijdrekening. Wanneer de Mahayana-geschiften tot volle opbloei
komen, o.a. door het genial denken van Nāgārjuna, blijkt het Mahayana
Boeddhisme reeds een levendige en volwassen vorm aangenomen te
hebben.
De rol die het Mahayana Boeddhisme vervuld heeft in de lange
geschiedenis van het Boeddhisme, is buitengewoon groot. Zo sttat het
Boeddhisme in China en Japan b.v. geheel in het teken van de
Mahayana-leringen. Dit moet geen verbazing wekken wanneer men er
rekening mee houdt dat in die ,nieuwe’ wending die het Boeddhisme
genomen had, er een nieuw ideaal doorbrak: het uiteindelijke heil voor
de grote massa’s, waarbij gedacht werd aan een vorm van ,heiligen’,
Bodhisattva’s genoemd, die dit ideaal in de praktijk omzetten. Men mag
bovendien niet uit het oog verliezen dat deze nieuwe interpretatie van de
Leer een duidelijke spirituele verrijking was die ook op intellectueel vlak
gezorgd heeft voor psychologische en metafysische hoogtepunten.
Ofschoon deze nieuwe oriëntering stoelde op het traditionele onderricht
van Buddha Gautama, werden nieuwe belichtingen betreffende Wijsheid
en Mededogen uitgewerkt. Dankzij deze nieuwe vormen verkreeg het
Boeddhisme een energie en een drijkkracht sterk genoeg om verre landen
in het oosten te bevruchten.

3. CENTRAAL-AZIË
Het was via Centraal-Azië dat China voor het eerst in contact
kwam met het Boeddhisme. Daardoor is het onmogelijk te spreken over
de verspreiding van de Leer vanuit India naar China, zonder rekening te
houden met de ,,Zijdeweg” die dwars doorheen de landen en streken van
Centraal-Azië liep als de grote verbindingsweg tussen West en Oost.
Deze verbindingsweg werd opengesteld onder koning Hu van de Han- 252 -

dynastie (welke regeerde van 140 tot 87 v.o.t.). Te dien tijde strekte het
Chinese rijk zich ver naar het westen uit en talrijke landstreken
ondergingen de invloed van China, als b.v. Ferghana, Sogdiana, Tukhara
en zelfs Parthië. Immers de handelsgeest die sedert Alexander de Grote
zo’n aanzienlijke rol gespeeld heeft in de relaties tussen die streken, was
zeer actief gebleven. Langsheen deze oude route die doorheen deze
landen liep, speelde zijde inderdaad een hoofdrol, vandaar de naam die
aan deze weg gegeven werd. Het is zowat rond het begin van onze
jaartelling dat de commerciële en culturele contacten tussen India en
China plaats vonden. Zo komt het dat deze Zijdeweg meteen ook zo
belangrijk werd voor de verspreiding van het Boeddhisme.

4. CHINA
De geschiedenis van het Chinese Boeddhisme begint feitelijk met
het ontvangen van de Boeddhistische geschriften en hun vertaling in het
Chinees. Meestal neemt neemt men aan dat het oudste in het Chinees
vertaalde geschrift de Ssu-shih-ehrchâng-ching is, de ,,Leer-rede in
Tweeënveertig Paragrafen” is, een vertaling uitgevoerd door
Kāsyapamātanga en anderen gedurende het Ying-p’ing tijdperk (58-76)
van koning Ming van de Latere Handynastie; volgens de moderne
tekstkritiek is dit evenwel slechts een twijfelachtige legende. Als auteur
van deze vertaling ziet men nu veeleer An-shih-kao, die als vertaler
werkzaam waste Lo-yang van ca.148 tot 171. Vanaf die tijd bleven de
vertaalwerkzaamheden in China doorgaan voor wel een goede duizend
jaar, namelijk tot de tijd van de Noordelijke Sungdynastie (960-1129).
Gedurende de eerste periode van vertaalwerk, die zo’n belangrijke rol speelde bij de introductie van geschriften en leringen in China,
waren het hoofdzakelijk priesters en monniken vanuit de
Centraalaziatische gebieden die werkzaam waren. Zo b.v. was de zojuist
vermelde An-shih-kao afkomstig uit Parthië; K’ang-sêng-kai kwam naar
Lo-yang vanuit de streek van Samarkand rond de 3de eeuw; hij vertaalde
de Sukhāvatīvyūha-sūtra (de ,,Leerrede van het Reine Land”). Een ander
priester, Chu-fa-hu of Dharmaraksha, beroemd om zijn vertaling van de
Saddharmapundarīka-sūtra, was afkomstig uit Tukhāra; hij verbleef te
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Lo-yang van het einde van de 3de eeuw tot het begin van de 4de eeuw.
Het vertaalwerk naar het Chinees bereikte echter zijn hoogtepunt met de
komst van Kūmarajīva, afkomstig uit Kucha, werkzaam in China
gedurende de eerste helft van de 5de eeuw.
Het is rond diezelfde tijd ook dat Chinese priesters beginnen India
te bezoeken, hoofdzakelijk met de bedoeling Sanskriet te leren. De
pionier van deze reizen was Fa-hsien (339-420?): hij verliet Lo-yang in
399 en kwam terug vijftien jaar later na een verblijf in India. De
belangrijkste van alle priesters die naar India trokken was Hsuan-chuang
(602-664) die vertrok in 627 en slechts negentien jaar later, in 645
terugkwam. Vermeldenswaard is ook I-ching (635-713), niet te
verwarren met het boek I-ching, die langs de zuidelijke route overzee in
671 naar India vertrok en via dezelfde route, maar vijfentwintig jaar later,
terugkeerde.
Deze priesters trokken naar India hoofdzakelijk om Sanskriet te
leren; ze keerden meestal terug als dragers van Boeddhistische
geschriften die ze als belangrijk uitgezocht hadden en die ze nadien ook
in het Chinees vertaalden. De talenkennis van b.v. Hsuan- chuang was
werkelijk merkwaardig en dankzij zijn ijver en doorzettingsvermogen,
bereikte het vertaalwerk een nieuw hoog-tepunt. Het werk verricht
tijdens de eerste periode, o.a. door Kumārajīva, noemt men de, Vroege
Vertalingen’; het werk verricht door Hsuan-chuang en latere vertalers,
noemt men de ,Nieuwe Vertalingen’.
Zich baserend op de ontzaglijke hoeveelheid boeken die ze uit het
Sanskriet vertaald hadden, konden de Chinese meesters hun spiritueel
denken en hun religieuze activiteit geleidelijk maar onvermijdelijk de
weg van een sinisering laten opgaan. In hun aanpak verscheen duidelijk
hun Chinese aard, met de typische bekommernissen en problemen eigen
aan de Chinese mentaliteit. Dat de priesters in eerste instantie hun
metafysische instelling richtten op ,,niet-substantialiteit” (ook ,,leegheid”
genoemd), waarvan hoofdzakelijk sprake is in de Prajnāpāramitāliteratuur, is een gevolg van deze Chinese inslag. Later keerden ze zich
helemaal af van de stromingen van het ,Kleine Voertuig’ (,Hinayana’)
en concentreerden ze zich op de hoofdlijnen en gevolgtrekkingen van het
Mahayana, het Grote Voertuig. Deze neiging kan men het best volgen in
de leringen van de Tendai-school; er wordt gezegd dat het hoogtepunt
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van deze Chinese gedachtengang te vinden is in het verschijnen van de
Zen-school.
Het was in de tweede helft van de zesde eeuw dat de Tendaischool haar filosofisch hoogtepunt bereikte met de grote meester Chih-i
(538―597), welke beschouwd wordt als de derde patriarch van de
school. Hij was een van de meest opmerkelijke figuren in het Chinese
Boeddhistische denken en zijn critische indeling van het onderricht van
de Boeddha in Vijf Periodes en Acht Doctrines heeft lange tijd een diepe
invloed uitgeoefend op het Boeddhisme zowel in China als in Japan.
Een overzicht van het vertaalwerk in China toont aan dat de
verschillende leerredenen ingevoerd werden zonder dat er rekening
gehouden werd met hun datering en dat het vertaalwerk geschiedde in
functie van de beschikbare boeken. De overvloed aan teksten ingevoerd
buiten elk logisch verband maakte het steeds maar moeilijker hun
oorsprong en hun waardering te meten. Het werd dan ook als dringend
nodig gevoeld het Boeddhisme als een geheel te evalueren en duidelijk
uit te maken welk standpunt men tegenover elk van die teksten diende in
te nemen. Het is in het evalueren van de respectieflijke waardes van de
leerredenen dat de Chinese gedachtengang zich het duidelijkst reveleert.
De evaluatie gegeven door Chih-i is systematisch en daardoor ook zeer
overtuigend. Door het opkomen van modern research-werk op dit gebied
was het evenwel onvermijdelijk dat de invloed van Chih-I’s systematiek
een flinke deuk kreeg.
In de geschiedenis van het Chinese Boeddhisme is de Zenschool ,,diegene die het laatst komt”. Er wordt verhaald dat deze
strekking vanuit het buitenland in China ingevoerd werd door een
monnik, zekere Bodhidharma (-528?); de grote bloei van de Zen-school
dateert evenwel van de tijd van Huinêng (638-713), dezesde patriarch
van de lijn. Sedert de achtste eeuw vertoonde deze stroming in China een
groot aantal talentvolle priesters en leermeesters, waardoor Zen tijdens
meerdere eeuwen een hoge bloei kende.
Uit dit alles blijkt dat door het invoeren van het Boeddhisme in
China, dit een nieuw karakter kreeg, in overeenstemming de een diep
wortelende aard van de Chinese mentaliteit. Toch blijft dit Boeddhisme
in zijn grondslagen een echt Boeddhisme, ook onder de kleuring eigen
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aan de Chinese geest. Hierdoor is de stroming van de Leer van Buddha
Gautama frisser en krachtiger geworden, vital genoeg om de streken
oostelijk van China op hun beurt te verrijken.

5. JAPAN
De geschiedenis van het Boeddhisme in Japan begint in de zesde
eeuw. In 538 zendt de koning van Pochi (of Kudara, in Korea) naar het
hof van Keizer Kinmei van Japan een Boeddhabeeld en enkele
Boeddhistische geschriften. Dit was de eerste offlciële intrede van het
Boeddhisme in Japan. De geschiedenis van het Japanse Boeddhisme is
daarom meer dan 1400 jaar oud.
In deze lange geschiedenis kunnen we drie brandpunten vaststellen. Het eerste situeert zich in het Boeddhisme van zowat de 7de en 8ste
eeuw. Dit komt materieel tot uiting in twee aanzienlijke tempels: de
Hōryuji, opgericht in 607, en de Tōdaiji, ingehuldigd in 752. Bij het
beschouwen van deze periode kan men niet ontkomen aan de indruk dat
de cultuur in Azië een bijzondere opbloei kende, terwijl gelijktijdig in
Europa duistere eeuwen aanbreken voor de Westerse cultuur. In het
Verre Oosten ontbloeide een verbazend actieve en rijke beschaving. In
China, in Japan, in Midden-Azië, in India, in Zuidoost-Azië kende het
intellectuele, religieuze en artistieke leven een hoogbloei. Parallel met
deze stroming, overspoelde het Boeddhisme de Oosterse wereld met een
golf van humanisme. In de Japanse culturele wereld wordt dit het duidelijkst geïllustreerd door de bouw van de verfijnde Hōryuji en van de
indrukwekkende Tōdaiji. Daarnaast bereikte het religieuze en het
artistieke leven merkwaardige hoogtepunten die aantonen in welke hoge
mate de algemene culturele opbloei van het Aziatische continent in de
meest oostelijke uithoek ervan werd geabsorbeerd.
De Japanse bevolking, die tot dan toe in een slechts halfbeschaafde maatschapij geleefd had, baadde meteen plots in deze grote
culturele vloed. Op zeer korte tijd opende zich de bloesem van een hoge
beschaving voor dit volk. Hoe gelukkig was deze wending voor Japan!
De belangrijkste factor in deze evolutie was onmiskenbaar het
Boeddhisme. De Boeddhistische tempels werden belangrijke
- 256 -

maatschappelijke centra; hooggeleerde priesters waren de dragers van de
nieuwe levensbeschouwing. Het Boeddhisme bracht niet enkel een
religie, maar ook een brede en grote cultuur. Het is op deze wijze dat
men het Boeddhisme dient te beschouwen zeker wat betreft deze periode
van inplanting.
In de 9de eeuw zijn het twee grote priesters die op de voorgrond
treden: Saichō (Dengyō Daishi, 767-822) en Kūkai (Kōbo Daishi,774835), beide stichters van twee Boeddhistische strekkingen, die men vaak
samen vermeldt onder de hoofding van ,,HeianBoeddhisme”. Dit was de
aanzet van een typisch Japans Boed-dhisme. Hun bedoeling was terug te
gaan naar de bronnen van de Leer en van de beoefening ervan. Om hun
doel te verwezenlijken, richtten ze grote kloostergemeenschappen op,
respectieflijk op de Hiei- en op de Kōya-berg. Gedurende de driehonderd
jaar volgend op hun stichting, namelijk tot aan het Kamakura-tijdperk,
beheersten deze twee esoterische vormen van Boeddhisme, de Tendai en
de Shingon, het religieuze leven, hoofdzakelijk evenwel onder de
aristocratie en aan het keizerlijke hof.
Het tweede brandpunt van het Japanse Boeddhisme kan men
situeren in de 12de en 13de eeuw. In die tijd verschenen grote priesters
zoals Hōnen (1133-1212), Shinran (1173-1262), Dōgen (1200-1253) en
Nichiren (1222-1282). Spreken over Boeddhisme in Japan is onmogelijk
zonder deze namen te vermelden. Hoe komt het dat juist deze periode
zulke belangrijke meesters heeft voortgebracht? Dit is te danken aan het
feit dat zij allen geconfronteerd werden met een gemeenschappelijk
probleem. Maar welk was hun probleem? Waarschijnlijk was dit de
aanvaarding van het Boeddhisme in alle volkslagen, een aanvaarding die
uiteraard typisch Japans was.
Dit doet in ons de vraag rijzen: hoe is het mogelijk te spreken over
een aanvaarding, dan wanneer Boeddhisme al sedert zoveel eeuwen in
Japan ingeplant was? Historisch is dit immers zo; maar het is ook een
feit dat de bevolking van dit land inderdaad eeuwen nodig heeft gehad
om de geïmporteerde, vreemde religie te verterenen geheel tot het
volkseigene te maken. Het was weliswaar in de 7de en de 8ste eeuw dat
in dit land de inspanningen om het Boeddhisme op te nemen begonnen;
maar de ware vrucht van deze inspanningen kon slechts in de 12de en
13de eeuw geoogst worden.
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Sedertdien heeft: het Boeddhisme in Japan blijven voortbouwen
op de fundamenten gelegd door deze grote leermeesters. Sedert de tijd
van hun optreden kende het Japanse Boeddhisme geen gelijkaardige
bloei meer. Maar in de opvatting van schrijver dezes is er een ander punt
dat onze aandacht verdient: het resultaat van hedendaags researchwerk
wat betreft het oorspronkelijke Boeddhisme.
Sedert de tijd van de eerste aanvaarding van het Boeddhisme in
Japan, stond het geheel in het teken van het Mahayana ten gevolge van
de invloed van het Chinese Boeddhisme. En zeker sedert het optreden
van de grote leraren in de 12de en 13de eeuw, vormde de Mahayanalering de hoofdstroom om het even in welke school van Boeddhisme. In
de geschiedenis van het Boeddhisme in Japan begon de bestudering van
de oorspronkelijke vormen eerst tijdens het Meiji-tijdperk. De gestalte
van Buddha Gautama herrees levendig vóór de ogen van diegenen die al
te vaak vergaten dat naast de stichters van de grote Japanse Mahayanascholen, ook de stichter zelf van het Boeddhisme aandacht verdiende.
Het werd ook duidelijk dat men zich niet enkel kan houden aan de
leringen van het Mahayana en de hoofdlijnen van het eigenlijke
Boeddhisme buiten beschouwing laten. Totnutoe heeft deze nieuwe fase
zich al te vaak uitsluitend doen voelen op het vlak van de academische
studie en bleek ze niet krachtig genoeg om religieus enthousiasme te
wekken in bredere lagen. Toch blijkt nu dat er een wending aan het
komen is in de houding van de bredere volkslagen. Auteur dezes wil er
het zijne toe bijdrage deze nieuwe wending in sterker daglicht te zetten.
Hij hoopt dat hij hierdoor zal bijdragen tot het derde brandpunt in het
Japanse Boeddhisme.
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OVERDRACHT VAN BOEDDHA’S LEER
Het Boeddhisme is een religie opgebouwd op het onderricht van
Shakyamuni, die gedurende vijfenveertig jaar zijn heilsleer verkondigd
heeft. De woorden die hij bij de verspreiding van zijn leer gebruikte, zijn
dan ook de grote autoriteit. Ondanks het feit dat er, naar men zegt wel
84.00 ,,poorten van de Dharma” zijn en ondanks de grote hoeveelheid
scholen en strekkingen, zijn alle ervan gestoeld op de geschriften die op
Shakyamuni teruggaan. De boeken waarin de Leer van de Boeddha
bewaard is, worden in het Japans Issaikyō of Daizokyō geheten, d.i. de
volledige verzameling van de schrifturen.
Shakyamuni beklemtoonde nadrukkelijk de kwaliteit van de
mens; hij verkondigde daarom zijn onderricht in eenvoudige
bewoordingen en in de volkstaal, zodat iedereen in staat zou zijn hem te
begrijpen. Hij zette zijn onderricht onafgebroken voor tot op het
ogenblik van zijn dood, op de leeftijd van 80 jaar, dit voor het welzijn
van de mensheid.
Na Shakyamuni’s heengaan, zetten zijn discipelen zijn prediking
voort. Nochtans was het onvermijdelijk dat mettertijd en door het
voortdurend voortvertellen en herhalen, er zich wijzigingen en variaties
voordeden naargelang het min of meer duidelijk verstaan en verkondigen
van de discipelen. Toch is het van belang dat de woorden van
Shakyamuni met de grootste nauwkeurigheid overgeleverd worden en
dat een zo groot mogelijk aantal mensen de gelegenheid krijgen er kennis
van te nemen. Daarom kwamen de oudere discipelen bij elkaar om de
woorden vast te leggen door aan elkaar de leerredenen voor te dragen.
Aan dit gezamenlijk reciteren werd een lange tijd besteed. Dit werk
wordt in’t Japans Ketsujyū, d.i. disciplinevorming geheten. Dit toont aan
met welke piëteit en nauwkeurigheid zij trachtten de woorden van de
grote leraar over te dragen.
De aldus vastgelegde leer werd later ook neergeschreven. Bij deze
schriftuur voegden zich dra commentaren en verklaringen door geleerde
priesters van latere tijden. Deze teksten zijn gekend onder de Japanse
benaming Ron (,verhandelingen’). De eigenlijke lering van Shakyamuni,
samen met de latere commentaren en de disciplineregels worden in’t
Japans Sanzō genoemd, in’t Sanskriet Tripitaka, d.i. de Drie Manden.
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Deze Sanzō bestaat uit drie delen: Kyōzō, Ritsuzō en Ronzō. De
term -zō in deze woorden betekent letterlijk ,mand’ of ,verzameling’ Kyō
verwijst naar de ,Leerredenen’ (in’t Sanskriet: sūtra); Ritsu
betekent ,Discipline’ (in’t Sanskriet: vinaya) en Ron verwijst naar de
verhandelingen door ervaren priesters en meesters geschreven over de
Leer (abhidharma).
Bijna alle scholen hadden een eigen canon (Sanskrit: Tripitaka,
Pali: Tipitaka), maar de enige complete set die over is gebleven is die in
Pali als eigendom van de Theravadins. Deze canon van Pali heft een
belangrijke rol gespeeld als de gemeenschappelijke geschreven bron
onder de boeddhisten van de landen in Zuid en Zuid-Oost Azië.
Volgens de overlevering zou het Boeddhisme in China in het jaar
67 van onze tijdrekening ingevoerd zijn geworden, onder de regering van
koning Ming van de Latere (of Oostelijke) dynastie. Maar feitelijk is het
slechts 84 jaar later namelijk in 151 dat de eerste Boeddhistische
geschriften in China ingevoerd en vertaald werden. Omdat het Mahayana
boeddhisme in die tijd in India reeds gevestigd was, werden de eerste
geschriften en de geschriften van het Mahayana boeddhisme zonder
onderscheid naar China overgeleverd. Gedurende meer dan 1.700 jaar
werd sedertdien het vertaalwerk voortgezet. Het aantal aldus vertaalde
en gepubliceerde werken bedraagt 1.440, in 5.586 boekdelen! De
inspanningen om al deze vertaalde werken te bewaren begonnen reeds
tijdens de Wei-dynastie; het drukken ervan begon tijens de Noordelijke
Sung-dynastie. Het is misschien interessant te weten dat het eerste boek
dat ter wereld ooit gedrukt is geworden, is een Leerrede van de Boeddha
(9de eeuw). Sedert die tijd werden de boeken en verhandelingen van de
Chinese geleerde priesters eveneens bij de schrifturen gevoegd, zodat het
eigenlijk niet passend is deze latere werken bijde Tripitaka te rekenen.
Reeds ten tijde van de Suei-dynastie kreeg de volledige verzameling de
naam Issaikyō of ,Volledige Verzameling van alle Geschiften’; ten tijde
van de T’ang-dynastie werd de benaming Daizokyō ingevoerd: ,Grote
Verzameling van alle Geschriften’.
Het is rond de zevende eeuw dat het Boeddhisme in Tibet
ingevoerd werd. Gedurende zowat 150 jaar, van de 9de tot de 11 de eeuw,
werden de Boeddhistische geschriften er in het Tibetaans vertaald.
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Gelet op het feit dat de schrifturen nadien ook vertaald zijn
geworden in het Koreaans, het Japans, het Sinhalees, het Cambodiaans,
het Turks, kortom in zo goed als alle Oosterse talen, en dat eveneens
grote gedeeltes ervan vertaald zijn in het Latijn, het Frans, het Engels,
het Duits, het Spaans en het Italiaans, kan men gerust zeggen dat
tegenwoordig de zegening van Boeddha’s leer zich verspreid heeft over
alle landen van de wereld.
Nochtans, wanneer men dit feit dieper overweegt en afweegt in
verband met de eigen kwaliteit van de vertalingen of de geschie-denis
van de religie gedurende die twee duizend jaren, met die tienduizend of
meer vertaalde boeken, blijkt het moeilijk de ware inhoud van
Shakyamuni’s woorden te vatten, zelfs met behulp van de gehele
Daizokyō. Daarom is het zo noodzakelijk de punten van essentieel
belang uit die Daizokyō uit te puren en er de criteria van te maken voor
alle verdere religieuze standpunten.
In het Boeddhisme berust immers de hoogste autoriteit bij de
woorden van Shakyamuni. Oｍ deze reden dient de Leer van de Boeddha
zo nauw mogelijk in verband gebracht te worden met de realiteiten van
het dagelijkse leven. Is dit niet het geval, dan kan de menselijke geest
van de diepte van de Leer afdwalen tot een blind geloof in een of ander
leerstelsel. In deze zin is het dan ook zo belangrijk dat men zich de Leer
waarlijk eigen maakt; wenselijk is daarom dat dit duidelijk en eenvoudig
gebeurt, met een zo groot mogelijke objectiviteit, maar tevens met
gebruik van woorden en begrippen die als vertrouwd ervaren worden
doordat ze in ons levenvan alledag voorkomen.
Dit boek is ontstaan ten gevolge van dergelijke overwegingen,
waarbij de ,,stroom” van de Daizokyō, met zijn wordingsgeschie-denis
van over de tweeduizend jaar, ervaren werd als een waardevolle
nalatenschap. Vanzelfsprekend kan ook deze publica-tie niet als een
perfectie beschouwd worden. De woorden van de Boeddha zijn
eindeloos diep in hun betekenis en de werkzaamheid van het
Boeddhaschap is zo mateloos dat men er de ware draagwijdte niet van
kan beseffen.
Het is de ernstige wens van de auteur dat dit boek, uitgave na
uitgave, almaar duidelijker, nauwkeuriger en waardevoller wordt.

- 261 -

GESCHIEDENIS VAN HET BOEK
,,DE LEER VAN DE BOEDDHA”
Deze tekst is gebaseerd op een herwerkte en samengevatte
oorspronkelijk Japanse uitgave van de Newly Translated Buddhist Texts,
verschenen in juli 1925 en gepubliceerd door het Genootschap voor
Verspreiding, gerimuleerd door Rev. Muan Kizu. Deze eerste Japanse
uitgave werd verzorgd door Prof. Shūgaku Yamabe en Prof. Chizen
Akanuma, in samenwerking met diverse Boeddhistische geleerden in
Japan. De voorbereiding tot de publicatie duurde bijna vijf jaar!
Tijdens de Shōwa-periode (1926-1989), werd ook een Popular
Edition of Newly Translated Buddhist Texts, eveneens in het Japans
gepubliceerd door hetzelfde Genootschap en intensief verspreid
doorheen heel Japan.
In juli 1934, toen de Pan-Pacific Buddhist Youths’ Meeting in
Japan gehouden werd, werd een Engelse vertaling van de Popular
Edition of Buddhist Texts, gepubliceerd door de zorgen van de All Japan
Buddhist Youths’ Federation, onder de titel The Teaching of Buddha. Dit
werk werd verzorgd met de medewerking van Mr.D. Goddard. In 1962,
ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de introductie van het
Boeddhisme in Amerika, publiceerde Mr. Yehan Numata, oprichter van
de Mitutoyo Company, een nieuwe Engelse uitgave van The Teaching of
Buddha.
In 1965 richtte Mr. Numata te Tokyo de Buddhist Promoting
Foundation op met als objectief het populariseren van deze Engelse tekst
als hoofdactiviteit van deze stichting.
Met de bedoeling dit plan te verwezenlijken, werd een comitee
opgericht in 1966 om de tekst van The Teaching of Buddha te herzien.
Leden van dit comitee waren de professoren Kazuyoshi Kino, Shūyū
Kanaoka, Zennō Ishigami, Shinkō Sayeki, Kōdō Matsunami, Shōjun
Bandō en Takemi Takase. Prof. Fumio Masutani, Mr. N.A. Waddell en
Mr. Toshisuke Shimizu werkten eveneens aan deze herziening. Op die
manier was het mogelijk van The Teaching of Buddha een EngelsJapanse uitgave te verzorgen in een geheel nieuwe opvatting.
In 1972 ondernamen de professoren Shūyū Kanaoka, Zennō
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Ishigami, Shōyū Hanayama, Kwansei Tamura en Takemi Takase een op
basis van de Engels-Japanse editie een compilatie van een Engelse versie,
welke in hetzelfde jaar werd uitgegeven.
Vervolgens werd er een commissie, bestaande uit de professoren
Ryōtatsu Shioiri, Takemi Takase, Hiroshi Tachikawa, Kwansei Tamura,
Shōjun Bandō, and Shōyū Hanayama (eindredacteur), ingesteld om een
hercompilatie te maken van de Japanse versie van De Leer van de
Boeddha, welke werd uitgegeven in 1973.
Wederom maakte in 1974 een commissie bestaande uit
professoren Kōdō Matsunami, Shōjun Bandō, Shinkō Sayeki, Dōyū
Tokunaga, Kwansei Tamura, and Shōyū Hanayama (eindredactuer) een
hercompilatie van de Engelse versie van De Leer van de Boeddha, met
de medewerking van de heer Richard R. Steiner. Deze werd
gecombineerd met de Japanse versie (uitgegeven in 1973), wat
resulteerde in de uitgave van de Engels-Japanse editie van De Leer van
de Boeddha.
In 1978 sloten professoren Shigeo Kamata en Yasuaki Nara zich
bij de commissie aan. In 2001 sloten professoren Kenneth Tanaka,
Shōgo Watanabe, Yoshiyasu Yonezawa, en Sengaku Mayeda
(waarnemend eindredacteur) zich aan bij de redactionele commissie.
In 2013 veranderde de Stichting ter Bevordering van het
Boeddhisme (de Boeddhisme Promotie Stichting) de status van haar
organisatie van “naamloze vennootschap” naar “naamloze vennootschap
voor het publiek belang.” Ter gelegenheid van deze verandering werd
de redactionele commissie opnieuw gevormd met professoren Sengaku
Mayeda (eindredacteur), Zennō Ishigami, Kiyotaka Kimura, Kenneth
Tanaka, Makio Takemura, Yasuaki Nara, Chizuko Yoshimizu,
Yoshiyasu Yonezawa, en Shōgo Watanabe. Sinds 2017 komt de
commissie jaarlijks samen met het streven om De Leer van de Boeddha
effectief te laten inspelen op de behoeften van de hedendaagse
samenleving.
Mei 2017
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SANSKRIET GLOSSARIUM
(In alfabetische volgorde)

ANĀTMAN (zelfloosheid, niet-ik-heid)
Dit is ‘beslist één van de meest fundamentele begrippen in het
Boeddhisme. Al wat in de wereld bestaat, alle verschijnselen missen een
uiteindelijk, substantieel eigen realiteit. Voor het Boeddhisme, dat de
vergankelijkheid van alle bestaande vooropzet, is het vanzelfsprekend te
onderlijnen dat dergelijk vergankelijk bestaan geen blijvende substantie
kan hebben. Anātman kan eveneens vertaald worden als ,,zielloosheid”

ANITYA (vergankelijkheid)
Een ander fundamenteel punt in het Boeddhisme. Alle bestaan en
alle verschijnselen in deze wereld zijn gekenmerkt door een voortdurend
veranderen; niets blijft, zelfs niet voor één enkel ogenblik. Alles gaat ten
onder, alles komt in een nabije of verder afgelegen roekomat tot een
fataal einde. Dit vooruitzicht is de ware oorzaak van het lijden. Nochtans
mag dit begrip van vergankelijkheid niet enkel bekeken worden vanuit
een pessimistisch of nihilistisch standpunt, vermits eveneens
vooruitgang en voortplanting manifestaties van de voortdurende
veranderlijkheid zijn.

BODHISATTVA (Wezen gericht op verlichting)
Oospronkelijk werd deze term gebruikt om Gautama Siddhārta aan
te duiden vooraleer hij de Verlichting had verwezenlijkt. Na de opkomst
van het Mahāyāna Boeddhisme werden alle wezens die naar Verlichting
streven hiermee aangeduid. Tenslotte werden ook wezens die zich
inspannen om de anderen naar de Verlichting te leiden door middel van
het Grote Mededogen, symbolisch gepersonaliseerd als Bodhisattva’s:
Avalokiteśvara (Kwannon), Kṣitigarbha (Jizō), Mañjuśrī (Monju) zijn
slechts enkele van de best gekende Bodhisattva’s.

BOEDDHA (de Verlichte)
Oorspronkelijk werd deze benaming gebruikt om Gautama
Siddhārta (Śākyamuni), de Stichter van het Boeddhisme, aan te duiden,
vermits hij zowat 2.500 jaar geleden in India de toestand van Verlichting
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verwezenlijkt heeft. Het einddoel voor alle Boeddhisten, welke ook de
school of richting zij waartoe ze zich bekennen, is een ,Boeddha’ te
worden. Het is door het verschil in de middelen en praktijken om dit doel
te bereiken dat het Boeddhisme verdeeld is in diverse stromingen en
scholen. In het Mahāyāna Boeddhisme kent men naast de historische
Boeddha Śākyamuni, ook nog talrijke niet-historische Boeddha’s, als b.v.
Amitābha (Amida), Mahāvairocana (Dainichi), Bhaiṣajyaguru
(Yakushi), enz., welke over’t algemeen opgevat worden als symbolen
van de Boeddhistische leringen. Onder invloed van een begrip in een
zekere opvatting van het Reine-Landtype in Japan, nl. dat een
afgestorvene na geboorte in het Reine Land een Boeddha wordt, wordt
deze term (,hotoke’ in het Japans) vaak gebruikt voor overledenen.

DHARMA (Leer, wetmatigheid)
Is de Leer uiteengezet door de Verlichte, de Boeddha. Men kan drie
types van kanons in de Leer onderscheiden: de Sūtra’s, de Leer zoals
onderricht door de Boeddha zelf, de Vinaya (disciplineregels door de
Boeddha aangeraden) en de Abhidharma of ,uitbreiding van de Leer, de
commentaren, besprekingen en verhandelingen over de Sūtra’s en de
Vinaya, in latere tijden door leermeesters en geleerden uitgewerkt. Deze
drie samen worden de Tripiṭaka genoemd. De Dharma is één van de Drie
Kostbaarheden van het Boeddhisme.

KARMA (handeling en, daden)
Ofschoon de oorspronkelijke betekenis van deze term gewoonweg ,daden’ betekent, heeft hij, ten opzichte van de wet van de
oorzakelijkheid de bijbetekenis verworven van een soort kracht die
optreedt als gevolg van een handeling die in het verleden gedaan is
geworden. Dit komt hierop neer dat elk van onze handelingen oorzaak is
van later goed of kwaad, lijden of vreugde, naargelang van de aard van
de handeling. Hierdoor wordt onze toekomst beïnvloed; deze kracht
wordt dan ,het Karma’ genoemd. Bovendien wordt aangenomen dat
wanneer een goede daad herhaald wordt, er een gunstige kracht wordt
verzameld, welke op een later tijdperk een gunstige uitwerking op ons
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bestaan zal hebben. Men neemt aan dat er drie soorten van karmische
werkingen zijn: fysische (handelingen van het lichaam), orale
(handelingen in woorden) en mentale (handelingen in de geest verricht).

MAHĀYĀNA (het Grote Voertuig)
In de loop van de evolutie van het Boeddhisme ontstonden er twee
stromingen: het Mahāyāna en het Theravāda (of Hīnayāna). Het
Mahāyāna Boeddhisme verspreidde zich over Tibet, China, Korea, Japan,
Vietnam, enz. terwijl het Theravāda zich vestigde o.m. in Myanmar, Sri
Lanka, Thailand, enz. Mahāyāna betekent, Groot Voertuig’, d.i. een
voertuig groot genoeg om alle lijdende wezens in deze wereld van lijden
en dood te bevatten ten einde ze alle zonder onderscheid en zonder
discriminatie te voeren naar de Uiteindelijke Verlichting.

NIRVĀṆA (uitdoving, de volkomen vrede)
Letterlijk betekent dit woord: ,het uitdoven, het blussen, het
uitwaaien’. In het Boeddhisme heeft deze term de betekenis van de
uitdoving van alle menselijke bevlekkingen en driften, dankzij zekere
praktijken en meditatievormen gebaseerd op de Juiste Wijsheid. Wie de
toestand van nirvāna heeft erwezenlijkt, wordt een Boeddha genoemd.
Gautama Siddhārta bereikte deze toestand en werd een Boeddha toen hij
35 was. Nochtans wordt algemeen aangenomen dat hij de toestand van
volkomen vrede slechts verwezenlijkte bij zijn heengaan uit deze wereld,
omdat er steeds resten van menselijke bevlekkingen blijven bestaan
zolang er een fysisch lichaam bestaat.

PĀLI (een taal)
Dit is de taal waarin de Theravāda geschriften bewaard warden.
Meestal wordt aangenomen dat de Pāli-kanon de oudste nog bestaande
Boeddhistische kanon is. Pāli is een ,prakriet’ d.i. een dialect van het
Sanskriet; er is dus geen groot verschil tussen beide talen: Dharma in het
Sanskriet geeft Dhamma in het Pāli; Nirvāna in het Sanskriet is Nibbāna
in het Pāli, enz. Zie ook ,,Sanskriet”.
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PĀRĀMITA (oversteken naar de andere oever)
,,Naar de andere oever oversteken” betekent het Boeddhaland
bereiken dankzij het beoefenen van de diverse Boeddhistische praktijken.
Gewoonlijk worden de zes volgende praktische disciplines
(of ,deugden’) beschouwd als de middelen om vanuit deze wereld van
geboorte-en-dood over te steken naar de wereld van de Verlichting: Gave,
Zedelijkheid, Geduld, Volharding, Concentratie en Wijsheid. In Japan
zijn de traditionele ,,Higan”-weken in de lente en in de herfst afgeleid
van dit Boeddhistische begrip.

PRAJÑĀ (Wijsheid)
Een van de zes Paramita’s. De volkomen geestelijke faculteit diehet
mogelijｋ maakt zonder feilen ware aard der dingen tedoorgronden en
te onderscheiden wat waar en wat onwaar is. Wiedeze Wijsheid verwerft,
is een Boeddha. Deze Wijsheid is niet teverwarren met het gewone
menselijke verstand.

SAṄGHA (de Boeddhistische Gemeenschap)
Bestaat uit de monniken, nonnen, de mannelijke leken en de
vrouwelijke leken. Aanvankelijk bestond de gemeenschap uit huisloze
(d.i. zwervende) monniken en nonnen. Met het omen van het Mahāyāna
werd eenieder die streefde naar het Bodhisattvaschap beschouwd als een
volwaardig lid van de Boeddhistische Gemeenschap, ongeacht of hij
monnik of leek was. De Saṁgha is een van de Drie Kostbaarheden van
het Boeddhisme.

SANSKRIT (een taal)
De classieke literaire taal van het oude India; is een Indoeuro-pese
taal, onderverdeeld in het Vedisch en het Classieke Sanskriet. Vele
geschriften van de Mahāyāna-traditie werden geschreven in een
bijzondere stijl van deze taal: het Boeddhistisch Hybride Sanskriet.

- 275 -

SAṀSĀRA
(de wereld van geboorte-en-dood, de lijdenswereld)
De voortdurende herhaling van geboorte, lijden en dood, vanaf het
verste verleden doorheen het heden tot in de verste toekomst, doorheen
de Zes Rijken der Illusie: het Rijk der Hellewezens, het Rijk der
Hongergeesten, het Dierenrijk, het Rijk der Demonen, het Mensenrijk en
de Godenhemels. Zolang men de Verlichting niet verwezenlijkt heeft,
blijft men gekluisterd aan dit Rad van geboorte-en-dood. Wie zich eruit
bevrijden kan, is een Boeddha.

ŚŪNYATĀ (leegheid, substantieloosheid)
Niets heeft een eigen bestaan of een eigen substantie: dit is één van
de fundamentele concepten in het Boeddhisme. Aangezien alles in de
lijdenswereld afhankelijk is van oorzakelijkheden, kan niets enkel op
zichzelf bestaan; er is dus geen blijvend ,ego’ als substantie voor het
bestaan. Dit betekent evenwel ook niet dat ,,er niets zou bestaan”. Elk
wezen bestaat, maar bestaat enkel in relatie tot een ander wezen. Het
bestaan is een betrekkelijk begrip. Daarom is het verkeerd te geloven dat
één of ander begrip of concept of ideologie alleen en absoluut zou zijn.
Deze leerstelling wordt hoofdzakelijk uiteengezet in de Wijsheid
(Prajñāpāramitā-teksten) van het Mahāyāna Boeddhisme.

SŪTRA (Leerredenen)
De weergave van Boeddha’s onderricht, naar de woorden die hijzelf
zou uitgesproken hebben. Sūtra betekent oorspronkelijk ,streng, snoer’,
als leidraad doorheen de talrijke en moeilijke onderdelen van religieuze
studie. Is een onderverdeling van de Tripiṭaka.

THERAVĀDA (de Weg van de Ouderen)

Soms ook ,,Hīnayāna”, het Kleine Voertuig, genoemd, wat evenwel
niet hetzelfde is. De zuidelijke traditie van het huidige Boeddhisme
wordt gewoonlijk met deze term bedoeld. ,Thera’ betekent ,de oudere
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(monnik)’. Dit is de school van de Ouderen, welke historisch gesproken
verwijst naar de groep van conservatieve monniken die een strict en
letterlijk naleven van dedisciplineregels vooropzetten, dit in
tegenstelling tot de meer liberale, progressieve monniken en leken die
meer belang hechtten aan de geest van de Leer, een opvatting die later
zou uitmonden in het Mahāyāna. Men neemt aan dat deze tegenstelling
van twee stromingen in de Boeddhistische Gemeenschap reeds vroeg na
het heengaan van de Boeddha plaats vond, toen een zekere Mahādeva,
een progressief monnik, aandrong op een vrijere interpretering van
sommige voorschriften. Hiermeen ontstond de splitsing tussen
Theravāda en Mahāsāṁghika, waarvan men aanneemt dat het aan de
bron van het Mahāyāna ligt.

TRIPIṬAKA (de Drie Manden)

De drie onderverdelingen van de Boeddhistische geschriften. Deze
zijn: de Sūtra’s, met de Leerredenen door de Boeddha uitgesproken; de
Vinaya of de disciplineregels voor monniken en nonnen; en de
Abhidharma, verhandelingen en commentaren over de Boeddhistische
Leer. Later werden ook de geschriften van Chinese en Japanse priesters
en leermeesters in de Tripitaka opgenomen.
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BUKKYO DENDO KYOKAI STICHTING TER
BEVORDERING VAN HET BOEDDHISME EN
VERSPREIDING VAN
,,DE LEER VAN DE BOEDDHA”
Wanneer men een beschrijving wil geven van de Bukkyo Dendo
Kyokai (Buddhist Promoting Foundation, in het Nederlands Stichting ter
Bevordering van het Boeddhisme), is het onvermijdelijk dat dient
gesproken te worden van een merkwaardig Japans zakenman: de Heer
Yehan Numata, oprichter van de Mitutoyo Manufacturing Company.
Meer dan 50 jaar geleden stichtte hij deze maatschappij voor het
produceren van precisie-instrumenten. Zijn diepe overtuiging op
zakengebied was dat commercieel succes afhankelijk van een
harmonische verhouding tussen Hemel, Aarde en Mens en dat de
menselijke geest enkel kan vervolmaakt worden door een
uitgebalanceerde samenwerking van wijsheid, mededogen en moed. Hij
poogde deze gedachtengang te verwezenlijken in de zin van de
technische volmaaktheid van de meetinstrumenten die hij vervaardigde,
maar ook bij de verrijking van de menselijke geest.
Het is zijn diepe overtuiging dat wereldvrede enkel mogelijk is door
vervolmaking van de menselijke geest, hetgeen kan verwezenlijkt
worden dankzij de Leer van de Boeddha. Het is om die reden dat hij,
naast de zorg voor zijn onderneming, zich sedert meer dan 50 jaar heeft
ingezet voor het verspreiden en moderniseren van Boeddhistische
muziek, evenals voor het ruimer bekend maken van Boeddhistische
beelden en ook van de Leer zelf.
In december 1965 richtte hij met eigen fondsen een wettelijk erkende
stichting op, waarvan het doel omschreven werd als het verspreiden van
het Boeddhisme en meteen ook bijdragen tot het bevorderen van de
wereldvrede. Deze ,,Bukkyo Dendo Kyokai” verkreeg hierdoor een
wettige persoonlijkheid als stichting van openbaar nut.
Wat kan er zoal gedaan worden om de Leer van de Boeddha heinde
en verre te verspreiden, op zo’n schaal dat elk mens in de gelegenheid
gesteld wordt te genieten van het Licht van zijn Grote Wijsheid en Groot
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Mededogen? Het is de taak van de Bukkyo Dendo Kyokai voor dit
probleem de gepaste oplossing te zoeken, overeenkomstig de
uitdrukkelijke wil van zijn oprichter.
Om het kort te zeggen: elke mogelijke inspanning voor het
verspreiden van Boeddha’s leer ligt in de lijn van de taak die de Bukkyo
Dendo Kyokai op zich genomen heft.
Dit boek, ,,De Leer van de Boeddha”, is de vrucht van onze
overwegingen betreffende de religieuze geschiedenis van ons land.
Ofschoon wij zeer trots zijn op de verwezenlijkingen van onze Japanse
Boeddhistische cultuur, hebben we immers kunnen vaststellen dat er in het Japans nauwelijks iets gepubliceerd is geworden
dat het Boeddhisme in bredere, algemene zin behandelt.
Dit boek wil een geestelijk voedsel zijn voor eenieder die het in
handen krijgt. Het werd derwijze opgevat dat wie het ook maar wil, dit
boek kan bewaren op zijn werk- of nachttafel of het steeds bij zich kan
dragen, waardoor het geestelijke Licht hem voortdurend tot nieuw leven
kan brengen.
Ofschoon dit boek beslist niet zo volmaakt is als wij het graag
zouden hebben, toch is deze uitgave van ,,De Leer van de Boeddha” het
resultaat van lang werken, van de samenwerking en de inspanningen van
heel wat mensen, met de bedoeling tegemoet te treden aan geestelijke
behoeftes van de hedendaagse mens, onder de vorm van een gemakkelijk
te lezen en toch betrouwbare inleiding tot het Boeddhisme. In diezelfde
geest wil dit boek ook een practische leidraad en een dagelijkse bron van
inspiratie en waarheid zijn.
Het is het oprechte verlangen van de Stichting ter Bevordering van
het Boeddhisme, dat er eens een dag komt waarop zoveel mogelijk
gezinnen dit boek zullen bezitten en lezen, en dat zoveel mogelijk van
onze medemensen vertrouwd zullen zijn met het Licht van de Grote
Leraar.
Commentaar van onze lezers is steeds welkom. Wees dus niet
beschroomd om aan de Bukkyo Dendo Kyokai uw opmerkingen,
bemerkingen, waardering of afkeuring te schrijven!
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