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Voorwoord van de vertalers
In Nederland en Vlaanderen leeft sterk de wens het werk van Sangharakshita in de eigen taal te kunnen
lezen. Wij houden deze wens voor vanzelfsprekend. Aan de uitvoering ervan willen wij met deze
Nederlandse vertaling bijdragen. Wij hebben ervoor gekozen bij het vertalen zo dicht mogelijk bij het
oorspronkelijke Engelse werk te blijven.
Sangharakshita is de oprichter en eerste leraar van de Friends of the Western Buddhist Order, in
Nederland en Vlaanderen Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde (VWBO) genaamd. De lezer is
naar ons idee het meest gediend met het historische woord van deze grondlegger, waarmee hij zijn
eigen mening kan vormen.
Er is in deze vertaling voor gekozen de zogenaamde diakritische tekens in de tekst niet weer te geven.
De schrijfwijze van woorden uit het Pali en Sanskriet in Romaans schrift wijkt daardoor af van die in
het oorspronkelijke Engelse werk.
Deze vertaling is gemaakt door een Nederlander.
De vertalers
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Voorwoord
Het tweede deel van dit boek gaat over een
traditionele formulering van het boeddhistische
pad namelijk het drievoudige pad van Ethiek,
Meditatie en Wijsheid. In het gedeelte over
ethiek
laat
Sangharakshita
zien
dat
boeddhistische ethiek niet gebaseerd is op een
gevoel van verplichting of de wet. Het is
gebaseerd op onze vrijheid om één van de twee
basis manieren van afhankelijk ontstaan te
kiezen en dat, als we gekozen hebben, we
verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van
onze keuze.
De beoefening van meditatie heeft altijd een
belangrijke plaats ingenomen binnen de
VWBO. In meditatie werken we direct met
onze geestestoestanden. De systematische
beoefening van
meditatie
creëert
de
noodzakelijke basis voor het opkomen van
Inzicht. Mensen die betrokken zijn bij de
VWBO worden aangemoedigd regelmatig te
mediteren. Sangharakshita spreekt in veel van
zijn lezingen over meditatie en de verschillende
aspecten ervan. Hij legt in een samenvatting,
hier weergegeven, de vijf meditatie oefeningen
uit die de traditionele afweermiddelen zijn
tegen bepaalde obstakels in spirituele groei.
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Elders in het boek legt hij de meditatie
technieken uit die door ordeleden worden
gebruikt als een geïntegreerd systeem dat
opeenvolgende
stadia
van
spirituele
vooruitgang laat zien.
Een Gids voor het boeddhistische pad vormt
een uitstekende introductie tot zijn werk omdat
het een belangrijk voorproefje geeft van
Sangharakshita’s uitleg van de Dharma. Maar
het is in essentie, zoals de titel aangeeft, een
gids naar echte beoefening. Door het luisteren
naar of bijwonen van de lezingen van
Sangharakshita zijn veel mensen betrokken
geraakt bij de Vrienden van de Westerse
Boeddhisten Orde (VWBO). Voor sommigen,
die dit boek tegenkomen, zullen het lezen van
zijn woorden een brug vormen naar het
luisteren naar de stem van de gids. Hopelijk zijn
de volgende pagina’s een bron van inspiratie
voor vele mensen in de komende jaren en zal
het hen de spirituele leiding geven waar ze naar
gezocht hebben.

Dharmacari Abhaya.
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Introductie

Het Pad van regelmatige stappen
en het Pad van onregelmatige
stappen.
Het onderscheid dat we maken tussen het Pad
van regelmatige stappen en het Pad van
onregelmatige stappen komt uit een ver
verleden.1 Het gaat terug tot het China van de
zesde eeuw en tot de grote Chinese leraar Chi-I,
die welbekend is als de eigenlijke grondlegger
van één van de grootste en meest bekende van
alle scholen van het Chinese Boeddhisme, de
Tien-T’ai school.2 Het is een school die, hoewel
hij één van de grootste is die het Boeddhisme
kent, tot nu toe vrijwel genegeerd is door het
westerse boeddhisten.
Gedurende zijn hele leven verkondigde Chi-I de
Dharma, richtte kloosters op en trok een
bijzonder groot aantal volgelingen aan, die
afkwamen op zijn diepe spirituele ontwikkeling
en gaven. Hij gaf regelmatig onderricht aan
deze volgelingen, gaf commentaren op de
soetra’s, sprak over het spirituele leven en sprak
naar men zegt, speciaal over meditatie.
Gedurende zijn onderricht over meditatie,
waarvan veel voor ons is bewaard gebleven,
sprak Chi-I over meditatie door regelmatige
stappen, meditatie door onregelmatige stappen
en ook over meditatie zonder enige stappen.3
Bij deze gelegenheid houden we ons alleen
bezig met regelmatige en onregelmatige
stappen en dat doen we omdat Chi-I’s
onderscheid tussen meditatie door regelmatige
stappen en meditatie door onregelmatige
stappen niet alleen kan worden toegepast bij de
beoefening van meditatie, maar ook bij alle
andere oefeningen en ervaringen van het
spirituele Pad in al zijn stadia en aspecten.
Wat is het Pad van regelmatige stappen? Wat is
het Pad van onregelmatige stappen? Als ik
probeer die vragen te beantwoorden wil ik
graag ook een beetje onregelmatig zijn en me
eerst bezighouden met het tweede Pad. Om te
kunnen begrijpen wat het Pad van
www.de3juwelen.org

onregelmatige stappen is, moeten we eerst
kijken naar het Boeddhisme zoals het in de
westerse wereld vandaag bestaat, of het nu hier
in Engeland, in Europa of in Amerika is. Als we
er naar kijken is het eerste wat we zien boeken,
honderden boeken over het Boeddhisme. Dit is
het meest opvallende aan het Boeddhisme in het
Westen. Als we jong en enthousiast zijn en een
heleboel tijd hebben, zullen we proberen die
boeken te lezen, al die boeken, als we dat
kunnen of tenminste de meeste van de meer
bekende boeken. Meestal lezen we erg veel,
sommigen zullen zelfs de boeddhistische
soetra’s gaan lezen. Door dit veelzijdige lezen
krijgen we een indruk van het Boeddhisme en
vormen ons zelfs eigen ideeën erover. Deze
ideeën zijn meestal erg verward. Ze zijn zo
verward dat we ons in de meeste gevallen niet
eens realiseren hoe verward ze zijn, soms
merken we dat pas jaren later. Ondertussen
denken we dat we het Boeddhisme begrijpen
omdat we erover gelezen hebben. We denken
dat we er alles over weten. Het feit is echter dat
we er helemaal niets van begrijpen. Als ik niets
zeg bedoel ik dat letterlijk. Het is niet zo dat we
een klein beetje begrip hebben van het
Boeddhisme, dat we er iets van begrijpen. Het
feit is dat we er niets van begrijpen, helemaal
niets. Maar we denken van wel. Dat heeft een
belangrijke consequentie. Als we iets begrijpen,
of we het nu werkelijk begrijpen of alleen maar
denken dat we het begrijpen, worden we er als
het ware de meerdere van. Iets begrijpen
betekent dat je het jezelf toe eigent; het betekent
dat je het onderwerp van je begrip in je
opneemt. Het betekent dat je het in je opneemt
en het je eigen maakt, dat het een deel van je
wordt. Daarom, omdat iets begrijpen betekent
dat je het je eigen maakt, spreken we over
meester worden van een onderwerp. Dus
zeggen we dat we meester worden in
boekhouden of wiskunde. We zeggen zelfs, of
5
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we denken het, dat we meester worden in
Boeddhisme. Omdat we denken dat we
Boeddhisme begrepen hebben, omdat we het
ons eigen gemaakt hebben en een deel van
onszelf gemaakt, voelen we ons erboven
verheven. Omdat we ons erboven verheven
voelen, kijken we er niet meer tegenop; we
voelen er geen echte devotie of eerbied meer
voor. We hebben eigenlijk die gevoelens
helemaal niet. We zijn simpelweg meester
geworden in het onderwerp.
Deze houding is niet nieuw en is ook niet
beperkt tot westerse Boeddhisten. Het bestaat al
lange tijd op uitgebreide schaal in de westerse
wereld. Honderd vijftig jaar geleden klaagde de
grote dichter en denker Coleridge al over deze
houding, hij klaagde natuurlijk vanuit een
christelijke context. Op 15 mei 1833 sprak hij
er zo over:
‘Er is tegenwoordig nergens respect meer voor.
De reden is dat men alleen maar concepten
heeft. Al de kennis bestaat alleen maar uit
concepten. Als we ons iets voorstellen, doen we
dat met het verstand en alles wat we ons
voorstellen kan ook begrepen worden. Daarom
is het onmogelijk respect te hebben voor iets
waar iets in onszelf zich boven verheven voelt.
Als het mogelijk was ons God op een beperkte
manier voor te stellen, zoals we ons een paard
of een boom voorstellen, zou zelfs God geen
eerbied van ons krijgen.’
‘En eerbied’ zegt Coleridge verder ‘komt alleen
van iemand, of is alleen te verwachten van
iemand die idealen en waarheden beschouwt als
een blijvend mysterie voor het verstand. Het is
hetzelfde mysterie als de beweging van mijn
vinger achter mijn rug is voor je verstand,
omdat je ogen niet gemaakt zijn om door het
lichaam heen te kijken.’4
Dit is wat Coleridge honderd vijftig jaar
geleden zei over het gebrek aan eerbied.
Tegelijkertijd vinden we in Duitsland een nog
bekendere denker en dichter, die ongeveer
hetzelfde zegt als Coleridge, maar wel wat
bondiger. In zijn 'Maxims en Reflecties' zegt
Goethe: ‘het hoogst bereikbare voor de
denkende mens is om het denkbare bedacht te
hebben en het ondenkbare rustig te eren.’ 5
Het is dit rustig eren van het ondenkbare, van
wat in de boeddhistische terminologie
atakkavacara is, voorbij de reikwijdte van
gedachten, voorbij het bereik van begrip en
concepten, wat tot voor kort zo weinig
6

aanwezig was bij westerse Boeddhisten. We
zijn zo snel geweest met begrijpen, zo klaar om
ons uit te spreken, zelfs over het ondenkbare.
We zijn in feite veel te gretig geweest om ons
uit te spreken, vooral over het ondenkbare.
Dit is niet helemaal onze fout. Het is voor een
groot deel het gevolg van de situatie waarin we
ons bevinden. Zoals ik al heb gezegd zijn er
zoveel boeken over Boeddhisme, zoveel
vertalingen van oude boeddhistische teksten dat
we moeten toegeven dat een gedeelte van dat
materiaal ons ver vooruit is. Een gedeelte ervan,
ik denk aan de soetra’s, is bestemd voor
volgelingen met een vergevorderde spirituele
ontwikkeling. De meeste van jullie zullen het
openingsbeeld van sommige grote Mahayana
soetra’s kennen. De Boeddha zit in het midden
van een grote menigte volgelingen, misschien
in een of andere hemel of een archetypische
verblijfplaats. Overal om Hem heen zitten
Arahants en grote Bodhisattva’s, zelfs
onherroepelijke
Bodhisattva’s,
dat
zijn
Bodhisattva’s die niet terug kunnen vallen van
het Ideaal van onovertroffen Boeddhaschap, en
die, zogezegd, Nirvana in de palm van hun
hand hebben. De sublieme leringen die de
Boeddha daar doorlopend geeft, zijn bestemd
voor deze grote wezens, wezens die zich op een
hoog niveau van spiritualiteit bevinden, ver
voorbij alles wat we ons kunnen voorstellen of
begrijpen. Veel van deze Mahayana soetra’s
zijn vertaald en daarom zijn ze nu beschikbaar
voor ons. Dus lezen we de ene of andere soetra
en we denken dat we ons de inhoud eigen
gemaakt hebben en omdat we dat denken,
nemen we een koele, superieure en zelfs
neerbuigende
houding
tegenover
het
Boeddhisme aan. Dit gebeurt zo vaak dat
sommigen het zelfs niet nodig vinden zichzelf
Boeddhist te noemen, ze hebben dat tenslotte
overstegen. Ze kijken zelfs neer op die
eenvoudige mensen in het Westen die er voor
kiezen zichzelf Boeddhist te noemen, die eer
betonen aan afbeeldingen, die bloemen offeren
en kaarsen aansteken en zelfs proberen de
voorschriften na te leven. We mogen denken
dat onze houding meer gevorderd is, maar in
werkelijkheid is het alleen theoretisch, alleen
uitgedacht en het mist elk diep en oprecht
gevoel van eerbied en devotie.
Door onze puur theoretische en mentale
benadering en ons totaal gebrek aan gevoel van
devotie, voor alle rustige verering voor het
ondenkbare in het Boeddhisme, is het
Boeddhisme in het Westen tot voor kort een
oppervlakkig geheel geweest met weinig
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diepgang. Westerse boeddhisten hebben de
neiging om iets uit het beschikbare materiaal op
te pikken en te kiezen, niet datgene wat ze
nodig hebben voor hun echte spirituele
ontwikkeling, maar wat ze denken te kunnen
gebruiken voor hun eigen subjectieve en
oppervlakkige invallen en liefhebberijtjes.
Daarom vind je mensen die zeggen: Ik houd
hiervan maar niet daarvan. Ik kan me vinden in
het idee van karma, maar niet in dat van
wedergeboorte. Of je vindt mensen die
aangetrokken zijn door het idee van anatma
(Pali anatta), geen Zelf. Om de een of andere
reden trekt het idee dat ze geen ziel of zelf
hebben mensen aan, terwijl ze tegelijkertijd het
idee van Nirvana deprimerend vinden. Mensen
hebben de neiging kieskeurig te zijn en dan een
selectie te maken en natuurlijk verandert hun
voorkeur en afkeer van dingen. Je kunt een
poosje een aanhanger zijn van Zen, omdat je het
idee dat je al een Boeddha bent, dat je er al
bent, dat er niets te doen is, aantrekkelijk vindt.
Het maakt het leven veel gemakkelijker; je
hoeft klaarblijkelijk niets te beoefenen. Je hoeft
ook niets op te geven! Daarom voel je je een
poosje aangetrokken tot Zen. Maar uiteindelijk
wordt het vervelend een Boeddha te zijn, je gaat
je met Tantra bezig houden en Tantra brengt
natuurlijk meteen visioenen van seks
tevoorschijn en je gaat je bezig houden met de
yoga van seks (natuurlijk alleen theoretisch!).
Vele jaren heeft de westerse boeddhist op deze
manier rondgekeken en iets uitgeprobeerd.
Maar ondanks al deze moeilijkheden, en het
zijn moeilijkheden die ieder van ons is
tegengekomen, zijn er toch westerse
boeddhisten die erin geslaagd zijn het
Boeddhisme serieus te beoefenen. Hoewel ik
vele mensen heb zien gaan en komen zou ik
zeggen dat, op basis van mijn persoonlijke
ervaring en ruim geschat, misschien één op de
twintig Boeddhisten de Dharma serieus
proberen te beoefenen. Uiteindelijk beginnen ze
te begrijpen dat Boeddhisme niet zomaar een
verzameling interessante ideeën is, niet een
soort filosofie, niet iets om alleen maar over na
te denken. Ze beginnen te zien dat Boeddhisme
iets is dat moet worden toegepast, zelfs moet
worden ervaren. Dus beginnen ze te proberen
het te beoefenen; te proberen het in hun leven
toe te passen. Ongelukkig genoeg is de kracht
van hun conditionering en gewoontes zo sterk
dat, zelfs als ze beginnen het Boeddhisme te
beoefenen, hetzelfde oude patroon ontleend aan
hun eerdere theoretische benadering, er nog
steeds is. Hun houding is nog steeds weinig
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diepgaand en oppervlakkig. Ze blijven dezelfde
kieskeurige neigingen hebben.
Toen ik geboren werd, was er weinig
Boeddhisme in het Westen, in welke vorm dan
ook, als boeken of iets anders. De situatie is nu
anders. We kunnen zelfs zeggen dat er nu te
veel Boeddhisme beschikbaar is. Er zijn zo veel
boeken, zo veel soorten oefeningen, zo veel
leraren en zo veel verschillende scholen en
richtingen. Er is een verbijsterende verwarring
en een overvloed van vormen van Boeddhisme!
In onze opwinding en begeerte grijpen we eerst
dit en dan dat, proeven een beetje hier en dan
daar, als een hebzuchtig kind in een
snoepwinkel. We zijn in de Transcendentale
snoepwinkel van het Boeddhisme met al die
prachtige spirituele dingen om ons heen en dus
grijpen we eerst dit en dan dat: Zen, Tantra,
Theravada,
ethiek,
meditatie,
deze
meditatiemethode en dan die meditatiemethode.
We grijpen alleen maar. Dat is heel vaak onze
houding. Maar we maken op deze manier toch
enige vooruitgang. Het Pad van onregelmatige
stappen is een pad en het geeft ons enige
ervaring met Boeddhisme. Maar alleen tot een
zeker punt. Als we onze beoefening op deze
manier doen, als we het Pad van onregelmatige
stappen volgen, merken we op zeker moment
dat we vertragen. We merken op een gegeven
moment dat we oplopen tegen een onzichtbaar
obstakel. Het is alsof we in spirituele
draaikolken terecht zijn gekomen. We
stagneren, we gaan niet meer vooruit. We zijn
nog steeds bezig het Pad van onregelmatige
stappen te volgen maar er gebeurt niets, alles
lijkt tot stilstand gekomen. Als we dit
onzichtbare obstakel willen overwinnen, als we
vooruitgang willen maken en ermee door willen
gaan, moet er een radicale verandering
plaatsvinden. Die verandering betekent de
overgang van het Pad van onregelmatige
stappen naar het Pad van regelmatige stappen.
Maar waarom is dit nodig? Wat is het Pad van
regelmatige stappen? Wat is het verschil met
het Pad van onregelmatige stappen en waarom
moeten we, om verder te kunnen gaan, de
overstap maken van het ene Pad naar het
andere? Deze vragen kunnen niet beantwoord
worden zolang we de aard van het pad niet
begrijpen. Dat wil zeggen: het pad van wat
Boeddhisten samsara noemen, of de rondgang
in het wereldse bestaan naar Nirvana. Het pad
van
het
geconditioneerde
naar
het
Ongeconditioneerde bestaan; het pad van de
onverlichte mensheid naar het Verlichte Wezen
van de Boeddha. Dit grootse Pad, dat het
7
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belangrijkste praktische thema van het
Boeddhisme bevat, bestaat traditioneel uit drie
opeenvolgende stadia: het stadium van sila of
ethiek, het stadium van samadhi (Pali en Skt) of
meditatie en het stadium van prajna (Pali
panna) of wijsheid. Hoewel er andere manieren
zijn om het Pad te verdelen en zelfs verder te
verdelen, blijft deze drievoudige indeling de
meest belangrijke en de meest fundamentele.6

we ervaren geen Inzicht omdat we nog steeds in
samsara zijn, nog steeds op het wereldse vlak.
Ten laatste houdt samadhi het ontwikkelen in
van
zulke
bovennormale,
maar
niet
bovennatuurlijke krachten als telepathie,
helderziendheid, helderhorendheid en het zich
herinneren van vorige levens, krachten die soms
heel natuurlijk en spontaan tijdens de
meditatiebeoefening ontstaan.8

Sila of ethiek is gewoon vaardig handelen:
handelen dat goed is voor jezelf, handelen dat je
helpt om te groeien en je te ontwikkelen. Maar
het betekent ook handelen dat goed is voor
anderen, dat hen helpt te groeien en zich te
ontwikkelen. Het is niet zo dat sila een zaak is
van handelen dat geen verbinding heeft met de
onderliggende geesteshouding, ethisch zijn
houdt ook de bijbehorende geesteshouding in.
Het is beiden, het is de geesteshouding en het
gedrag waarin die geesteshouding zich spontaan
uitdrukt. Ethisch gedrag is dus vaardig handelen
in de zin van handelen dat ontstaat op basis van
vaardige geestestoestanden, in het bijzonder van
liefde, vrijgevigheid, vrede en tevredenheid.
Sila is alles wat men doet vanuit, of door, deze
vaardige geestestoestanden. Dat is, in essentie,
wat moraliteit of ethiek is in het Boeddhisme:
handelen dat een uitdrukking is van vaardige
geestestoestanden.7

Prajna of Wijsheid betekent inzicht in de
Waarheid of Werkelijkheid. Dit directe inzicht
in, of persoonlijke contact met de
Werkelijkheid is in het begin slechts kort, als
een plotselinge bliksemflits die op een donkere
nacht het landschap voor een moment verlicht.
Maar als de flitsen van inzicht vaker gaan
voorkomen en ook langer gaan duren, worden
ze uiteindelijk een solide lichtstraal, die als het
ware in staat is om door te dringen in de diepten
van de Werkelijkheid. Als het volledig
ontwikkeld is, wordt deze wijsheid of dit
inzicht bodhi genoemd, of Verlichting, hoewel
we er op dat niveau niet over kunnen praten in
exclusief cognitieve bewoordingen. Op dat
niveau maken we ook gebruik van woorden als
liefde en mededogen, of liever, van
bewoordingen
voor
de
transcendentale
tegenhangers van de emoties die we meestal
aanduiden met die woorden.

Samadhi of meditatie houdt verschillende
dingen in. Het is een woord dat verschillende
dingen betekent op een aantal verschillende
niveaus. Ten eerste betekent het dat men zijn
verstrooide energieën bij elkaar brengt in een
enkele focus. Onze energieën zijn meestal
verdeeld en gaan in verschillende richtingen; ze
komen niet samen, zijn niet geïntegreerd. Dus
moeten we ze eerst integreren. Dit betekent niet
dat we ons nu met kracht moeten concentreren
op een bepaald punt. Het betekent dat we al
onze energieën, de bewuste en onbewuste,
samenbrengen en ze op een spontane en
natuurlijke manier met elkaar in harmonie
brengen. Daarom is concentratie, in de zin van
het totaal één worden van onze psychospirituele energieën, het eerste stadium of
niveau van samadhi. Daaropvolgend houdt
samadhi de ervaring in van steeds hogere
bewustzijnsstaten, staten die ons kunnen
brengen in wat we dhyanas noemen, of hogere
geestestoestanden.
In
deze
hogere
geestestoestanden overstijgen we het lichaam
en kunnen uiteindelijk de geest overstijgen, dat
wil zeggen dat we het afleidende denken achter
ons kunnen laten. We ervaren ook
gelukzaligheid, vrede, vreugde en extase, maar

Dus bestaat het pad, dat het voornaamste
praktische thema van het Boeddhisme bevat, uit
de drie grote, opeenvolgende stadia van sila,
samadhi en prajna. Deze verdeling in drie
stadia is niet zomaar. De stadia zijn niet zomaar
krijtstreepjes, maar zijn onafscheidelijk
verbonden
aan
het
Pad
zelf
en
vertegenwoordigen de natuurlijke stadia in de
spirituele en transcendentale ontwikkeling van
het individu. In die zin zijn ze te vergelijken
met de stadia in de groei van een plant. Eerst is
er een zaadje; uit het zaadje komt een klein
stekje; het stekje groeit tot een steel waaraan
bladeren komen en uiteindelijk ontstaan er
knoppen en bloemen. Natuurlijk moeten we een
vergelijking zoals deze niet te ver laten gaan.
Het hele proces van de groei van een bloem is
onbewust. De bloem hoeft niet te beslissen of
hij wil groeien of niet, de natuur neemt de
beslissing voor hem. Bij mensen is spirituele
ontwikkeling bewust en weloverwogen, dat zou
het in ieder geval moeten zijn. Mensen zijn
voor hun verdere groei afhankelijk van hun
eigen individuele en persoonlijke inspanning,
hoewel het niet een eenzijdige, egoïstische
wilinspanning is, maar een bewuste groei en
ontwikkeling van de hele mens. Spirituele
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ontwikkeling kan ook vergeleken worden met
de constructie van een huis, of van elk gebouw
met meerdere verdiepingen. Eerst leggen we het
fundament, dan de eerste verdieping, dan de
tweede en tenslotte het dak. We kunnen de
volgorde niet omdraaien, die wordt bepaald
door de aard van het bouwwerk. In het
Boeddhisme, of de Dharma zoals die aan ons is
overgeleverd, zijn er veel verschillende leringen
en deze leringen hebben betrekking op
verschillende stadia van het Pad. Niet alle
leringen horen bij hetzelfde stadium,
verschillende leringen horen bij verschillende
stadia van het Pad of, anders gezegd, horen bij
verschillende stadia van spirituele en
transcendentale ontwikkeling. Als we de
Dharma beoefenen, moeten we daarom de
leringen beoefenen die overeenkomen met het
stadium van ontwikkeling waar we ons
bevinden, wat we bereikt hebben. Die we
bereikt hebben, niet alleen mentaal of
theoretisch maar met ons hele wezen. Dit is de
traditionele methode, de meest gebruikte
traditionele methode. We beoefenen eerst
ethiek, we leven de voorschriften na; we
worden volkomen ethische individuen en dat
kan verscheidene jaren duren.
Dan, wanneer onze ethische individualiteit min
of meer stevig in ons verankerd is, beginnen we
aan de beoefening van concentratie: we leren de
weerbarstige, rondzwervende geest te temmen
en ons steeds weer op een object te
concentreren, en dat kan nog een aantal jaren
duren. Dan beginnen we langzamerhand ons
niveau van bewustzijn omhoog te brengen: we
ervaren de eerste dhyana, de tweede,
enzovoorts. Geleidelijk trainen we onszelf ze
niet alleen aan te raken maar er ook in te
blijven. Na waarschijnlijk vele jaren van
oefenen, kunnen we onze gezuiverde en
geconcentreerde, onze verfijnde en sublieme
geest, samen met de geïntegreerde energie van
ons hele wezen, brengen naar het niveau van
contemplatie van de Werkelijkheid zelf. Dit is
het Pad van reguliere stappen.
Op het Pad van reguliere stappen is vooruitgang
systematisch. We versterken een eerder stadium
van het Pad voordat we naar het volgende gaan,
of naar een later stadium. Maar op het Pad van
onregelmatige stappen doen we dit niet. Bij het
Pad van onregelmatige stappen beginnen we
met een min of meer mentaal of theoretisch idee
van Boeddhisme, of van het Pad (in ieder geval
een verward en onvolledig idee!) en dan
beginnen we de beoefening, helaas in het
Westen meestal zonder leraar. We beginnen
www.de3juwelen.org

niet met het beoefenen van de Leer op het
niveau dat overeenkomt met waar we eigenlijk
zijn, omdat we dat niet weten. We beginnen de
beoefening daar waar we mentaal toe worden
aangetrokken,
beginnen
de
beoefening
misschien daar waar onze ijdelheid gestreeld
wordt. We zouden bijvoorbeeld gaan beginnen
met de beoefening bij de Perfectie van
Wijsheid.9 Zelfs voor een absolute beginner is
het niet onmogelijk met de Perfectie van
Wijsheid te beginnen. Het zaad van
Boeddhaschap is er zeker, hoewel het diep
verborgen ligt. Diep van binnen is er een
verwantschap met de Perfectie van Wijsheid,
zodat het niet absoluut onmogelijk is, zelfs
voor een beginner die een zuiver theoretische
kennis heeft van het onderwerp, te beginnen
met de beoefening van de Perfectie van
Wijsheid. Een dergelijk persoon zou zelfs
kunnen slagen, al is het in beperkte mate. Door
enkel de kracht van de egoïstische wil te
gebruiken kunnen we erin slagen onszelf, al is
het maar voor een moment, op een niveau van
concentratie te houden waar we een glimp
kunnen zien van de Perfectie van Wijsheid:
zelfs van de Leegte(Sunyata). Maar we zullen
niet in staat zijn het vast te houden. We zullen
wegslippen, wegzinken, wegvallen, er zal zelfs
een reactie zijn, een reactie van het wezen en
het bewustzijn in zijn totaliteit, die simpelweg
nog niet op dat niveau zijn en nog niet klaar
voor het beoefenen van de Perfectie van
Wijsheid. Dus moeten we een stap terug doen.
We moeten meditatie gaan beoefenen, hogere
bewustzijnstoestanden leren ontwikkelen en zo
een stevige basis leggen voor het beoefenen van
de Perfectie van Wijsheid. Als we dat allemaal
gedaan hebben, kunnen we weer verder gaan.
Het Pad van onregelmatige stappen volgen
betekent dus meestal dat we het proces van
spirituele ontwikkeling forceren. Het is alsof we
een plant proberen te laten groeien door de
knopjes met onze vingers te openen, of te
proberen de bovenste verdieping van een huis
alvast te bouwen voor we de fundering
helemaal af hebben. Vroeger of later merken we
dat het niet gaat. Het heeft geen zin om de
knopjes geforceerd open te maken, je moet de
wortels water geven. Het heeft ook geen zin om
de bovenste verdieping eerst te willen bouwen,
je moet eerst stevig de fundering leggen. De
bloem die we als Boeddhisten willen zien
bloeien is de duizend-bladige lotus 10 dus
hebben we heel veel water nodig. De toren die
we willen bouwen is de toren die tot in de
hemelen reikt, dus hebben we een sterke
fundering nodig. In de grond van de zaak
9
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kunnen we stellen dat een hoger stadium van
het Pad niet in zijn volheid ontwikkeld kan
worden, zelfs niet middelmatig, voordat een
lager stadium van het Pad in zijn volheid is
ontwikkeld. Dit is het fundamentele principe.
Als we het hogere stadium, het hogere niveau
willen ervaren, met enige intensiteit of enige
duur, moeten we eerst de lagere stadia
perfectioneren. Alleen op die basis kan de
hogere staat ontstaan. Daarom moeten we vroeg
of laat de overstap maken van het Pad van
onregelmatige stappen naar het Pad van
regelmatige stappen. Dit is wat overstappen
betekent, terug gaan om vooruit te kunnen gaan.
Maar hoe ver moeten we teruggaan? Je zou
kunnen zeggen: terug naar ethiek, dat is
tegenwoordig een populair gezegde. Of je zou
kunnen zeggen: terug naar de Hinayana. Het
Boeddhisme bestaat, historisch en spiritueel
gezien, uit drie grote ontwikkelingsfasen, dat
zijn Hinayana, Mahayana en Vajrayana. Dus
zouden we ook kunnen zeggen: terug naar het
Hinayana of het basisboeddhisme, terug naar de
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Theravada. Maar eigenlijk moeten we nog
verder terug dan dat. We moeten terug naar iets
nog meer basisch en fundamenteel dan ethiek,
zelfs nog meer basisch en fundamenteel dan de
Hinayana. Terug naar iets dat nog niet genoemd
is en waarvan je de afwezigheid misschien niet
eens gemerkt hebt. We moeten terug naar de
Drie Juwelen. We moeten als het ware op onze
knieën gaan en voor Toevlucht gaan terwijl we
zeggen:
Buddham
saranam
gacchami,
Dhammam saranam gacchami, Sangham
saranam gacchami. Ik ga voor toevlucht naar
de Boeddha, ik ga voor toevlucht naar de
Dharma, ik ga voor toevlucht naar de Sangha.
Dat is waar het Boeddhisme werkelijk begint.
Dit is de wortel, het fundament, de absolute
grondslag van ons spirituele leven. Dit is hoe
we de beoefening van het Pad werkelijk starten,
door voor Toevlucht te gaan.

Uit lezing 118: het Pad van regelmatige stappen
en het Pad van onregelmatige stappen.1974

Ethiek

De criteria van de ethiek
Als je terugkijkt, lijkt het wel alsof de westerse
ethiek eigenlijk vanuit het verkeerde
uitgangspunt is ontstaan. Onze ethische traditie
is erg complex, om niet te zeggen gemengd. Er
zitten elementen in van de klassieke, dat is de
Griekse en Romeinse traditie, er zitten Joodschristelijke elementen in en, in het bijzonder in
sommige Noord-Europese landen, elementen
uit het Germaanse heidendom. Maar hoewel
onze westerse ethische traditie uit vele
onderling vervlochten bronnen komt, is het toch
het Joods-christelijke element dat domineert.
Dit is de ‘officiële’ ethiek, waaraan iedereen,
vooral in het verleden, zich onderwierp, wat
ook hun privé-opvatting of voorkeur geweest
mocht zijn.
In deze Joods-christelijke ethiek vinden we dat
ethiek traditioneel gezien wordt in termen van
wetten. Een morele verplichting of morele regel
is iets dat de mens wordt opgelegd door God.
Dit wordt heel duidelijk geïllustreerd door het
bijbelse verhaal over de oorsprong van de Tien
Geboden.11 Mozes beklimt de berg Sinaï en
daar, temidden van donder en bliksem, ontvangt
hij de Tien Geboden van God. Als hij weer
afgedaald is van de berg Sinaï, met de, volgens
Christelijke kunstuitingen, twee stenen tafels
waarop de Tien Geboden zijn geschreven onder
zijn arm, geeft hij ze door aan de kinderen van
Israël. Dit illustreert het idee van ethiek als iets
dat de mens wordt opgelegd, bijna tegen zijn
wil, door een macht of een autoriteit buiten
zichzelf. Volgens het Oude Testament heeft
God de mens geschapen, heeft hem gevormd uit
het stof der aarde en hem leven ingeblazen door
zijn neusgaten. Daarom is de mens de
schepping van God, bijna de slaaf van God en
het is zijn plicht te gehoorzamen. Niet
gehoorzamen is een zonde.
Deze houding wordt geïllustreerd door het
verhaal van de zondeval.12 Adam en Eva
werden gestraft, zoals we waarschijnlijk
allemaal weten, omdat ze een schijnbaar
willekeurig gebod overtraden. God zei: ‘gij zult
niet eten van de boom van de kennis van goed
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en kwaad.’ 13 Maar hij gaf hen geen enkele
reden voor het verbod. Tegenwoordig weten we
dat dit soort verhalen slechts mythes zijn, maar
hoewel weinig mensen nog geloven dat ze
letterlijk waar zijn, bestaat de grondhouding
waar ze blijk van geven nog steeds. Het woord
gebod op zichzelf is veelbetekenend. Het is
veelbetekenend dat een morele wet of regel een
gebod moet zijn, iets wat je geboden wordt te
doen, verplicht te doen, bijna gedwongen wordt
te doen door een macht of autoriteit buiten
jezelf.
De twee voorbeelden die ik gegeven heb komen
beide uit het Oude Testament en het
christendom gaat nu zeker verder dan dit
concept van ethiek; maar het gaat niet veel
verder dan dit en dan alleen nog op een nogal
gebrekkige manier. De oorsprong van de
specifieke christelijke ethiek kan men natuurlijk
vinden in de Leer van Christus zoals die in de
vier evangeliën staat. Maar volgens de
christelijke traditie is Christus God, dus als God
zelf je vraagt iets te doen, komt dat van een
grote autoriteit en weegt zwaar. Dus men doet
iets niet omdat het goed is om te doen, maar
omdat men gevraagd wordt het te doen, zelfs
opgedragen is het te doen, door iemand bij wie
alle macht en autoriteit in hemel en op aarde
rust. Daarom is er binnen de context van de
christelijke ethiek overwegend het idee van
ethiek als iets dat verplicht is, als iets dat je van
buiten wordt opgelegd en waar je je aan moet
aanpassen. Dat is onze traditionele erfenis. Dit
is de manier van denken waar we, bewust of
onbewust, allemaal door worden beïnvloed als
we over ethiek denken.
De meeste mensen zijn tegenwoordig geen
actieve Christenen meer, maar ondanks dat
denken ze nog steeds op die manier over
moraliteit of ethiek, dat wil zeggen als een
verplichting die door iemand van buiten wordt
opgelegd, als een gebod dat ze verplicht zijn te
gehoorzamen. We kunnen waarschijnlijk de
positie van de traditionele ethiek in de huidige
tijd samenvatten door te zeggen dat het bestaat
13
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uit niet doen wat we willen doen en doen wat
we niet willen doen omdat, om redenen die we
niet begrijpen, dat ons opgedragen is door
iemand in wiens bestaan we niet meer geloven.
Geen wonder dat we verward zijn. Geen
wonder dat we geen ethische wegwijzers
hebben en daarom moeten proberen, op typisch
westerse wijze, op de één of andere manier
onze weg te vinden. Maar hoewel we proberen
een soort betekenis in ons leven te vinden,
proberen een bepaald patroon in gebeurtenissen
te ontdekken, als het op ethiek aankomt, is het
beeld er één van chaos. Nu wil ik niet
overdrijven of het doen voorkomen alsof de
tegenstelling abrupt of dramatisch is, zwart of
wit, maar de boeddhistische traditie is heel
verschillend van de christelijke. De hele
oosterse traditie, zeker de traditie van het Verre
Oosten, is in feite heel verschillend. Volgens de
Leer van de Boeddha, zoals die bewaard is
gebleven in elke richting of school van het
Boeddhisme, zijn daden goed of slecht, perfect
of niet perfect, afhankelijk van de
geestestoestand waarmee ze uitgevoerd worden.
Met andere woorden: het criterium voor ethiek
is niet theologisch maar psychologisch. Het is
waar dat we in het Westen niet onbekend zijn
met dit idee, zelfs binnen de context van het
christendom. Maar zo gauw we het hebben over
boeddhistische ethiek, of over de ethiek van het
Verre Oosten, of het nu Boeddhistisch,
Taoïstisch of Confucianistisch is, dan is dit het
enige criterium. Het is het criterium dat overal
wordt toegepast en strikt wordt nageleefd tot
aan het einde.
Volgens de boeddhistische traditie zijn er twee
soorten daden: kusala of vaardig en akusala of
onvaardig. Dit is belangrijk omdat de term
vaardig en onvaardig, in tegenstelling tot de
term goed en kwaad suggereert dat ethiek
voornamelijk een zaak van intelligentie is. Je
kunt niet vaardig zijn tenzij je dingen begrijpt,
tenzij je mogelijkheden ziet en ze kunt
onderzoeken. Daarom is ethiek, volgens het
Boeddhisme, net zo goed een zaak van
intelligentie en inzicht, als van goede
voornemens en positieve gevoelens. Per slot
van rekening heeft men ons verteld dat de weg
naar de hel is geplaveid met goede voornemens,
maar je kunt moeilijk zeggen dat de weg naar
de hel is geplaveid met vaardigheid. Dat klopt
van geen kanten.
Onvaardige daden worden omschreven als
daden die voortkomen uit begeerte of egoïstisch
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verlangen, haat en afkeer en uit mentale
verwarring of verbijstering, dat wil zeggen uit
geestelijk onvermogen en onwetendheid.
Vaardige daden zijn daden die vrij zijn van
begeerte, haat en mentale verwarring. Positief
gezegd worden ze gemotiveerd door
vrijgevigheid, de impuls om lief te hebben en te
geven, door liefde en mededogen en door
begrip. Dit eenvoudige onderscheid plaatst de
hele kwestie van ethiek meteen in een ander
licht. Ethisch leven wordt een kwestie van
handelen vanuit het beste in ons, handelen
vanuit ons diepste begrip en inzicht, onze
diepste en meest veelomvattende liefde en
mededogen.
Zo langzamerhand zullen serieuze volgelingen
van het Boeddhisme zich gaan afvragen hoe de
vijf of de tien silas in dit beeld passen. Zijn het
dan geen lijsten van morele regels die door de
Boeddha zelf zijn vastgelegd en waar we ons
aan moeten houden? We kunnen dit
beantwoorden door te zeggen dat de silas of
voorschriften zeker door de Boeddha zijn
verkondigd en aanbevolen. Maar ze zijn niet op
een autoritaire wijze opgelegd, zoals de Tien
Geboden zijn opgelegd door God. Iemand die
Verlicht is, die het Boeddhaschap verwerkelijkt
heeft en daardoor de volkomen Wijsheid en
volheid van Mededogen gerealiseerd heeft, zal
zich onvermijdelijk op een bepaalde manier
gedragen, zegt de Boeddha. Het is de aard van
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een Verlicht Wezen om zich zo te gedragen.
Het is zelfs zo dat je je gedraagt in
overeenstemming met de diepte van je
Verlichting, de diepte van je beoefening blijkt
uit je daden. Als je nog niet Verlicht bent, of
voor het deel waar je nog niet Verlicht bent,
helpt het beoefenen van de silas of
voorschriften je de geesteshouding te ervaren
die er meestal de basis van is.

ons zijn. Maar als we volhouden, als we de
visioenen van pruimentaart uitbannen, wordt de
begeerte langzaam minder en uiteindelijk zullen
we een gelukkige staat bereiken waar geen
begeerte meer is en we niet eens meer aan
pruimentaart denken. Het niet meer eten van
pruimentaart is niet langer een zaak van
discipline, maar is een echte uiting van de staat
van niet-begeerte die we hebben bereikt.

Een voorbeeld kan dit punt duidelijk maken.
We kunnen zeggen dat een Verlicht wezen,
iemand die een Boeddha is, vrij is van
bijvoorbeeld begeerte of op zichzelf gericht
verlangen. We zijn zelf vol begeerte. We
begeren bijvoorbeeld diverse soorten voedsel,
we houden van bepaalde dingen. Stel je voor
dat we, als een experiment, stoppen met het
eten van een paar van onze favoriete
lekkernijen, wat die ook mogen zijn. We geven
ze op, we beslissen dat we ze niet meer zullen
eten. Met spijt en met verdriet sluiten we de
deur van de koelkast. We weerstaan de
verleiding ervan, wat het ook mag zijn,
bijvoorbeeld pruimentaart. (Ik heb een
boeddhistische
monnik
gekend
die
wonderbaarlijk genoeg verslaafd was aan
pruimentaart. Men zei dat je alles van hem
gedaan kon krijgen als je hem maar genoeg
pruimentaart gaf.) Als we stoppen zullen we
een poosje lijden en het niet gemakkelijk
hebben. Het kan zelfs behoorlijk moeilijk voor

De silas of voorschriften zijn dus niet zo maar
een reeks regels, hoewel het er zeker op kan
lijken als je ze tegenkomt in boeken over
Boeddhisme. De Boeddha wordt veel te vaak
voorgesteld als iemand die mensen verteld wat
ze niet moeten doen en het geeft het
Boeddhisme het imago van somberheid en
negativiteit. Maar in werkelijkheid zijn de silas
alleen patronen van ethisch gedrag. Ze zijn de
natuurlijke uiting van bepaalde vaardige
mentale staten. Omdat ze de natuurlijke uiting
van vaardige mentale staten zijn, kunnen we
zien hoever we die staten hebben ontwikkeld
door ons gedrag te bekijken in het licht van de
silas
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Uit lezing 50: De principes van de ethiek,
volkomen Actie. 1968
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De vijf voorschriften
De meest bekende vorm van ethisch gedrag is
die van de vijf silas, die gewoonlijk de vijf
voorschriften worden genoemd. In hun meest
gebruikte formulering zijn de vijf voorschriften
negatief van vorm. Zij vertellen ons wat we niet
zouden moeten doen. Maar elk voorschrift heeft
ook een positieve tegenhanger. Het is opvallend
dat in de moderne boeddhistische leer de
positieve formulering veel minder bekend is
dan de negatieve. Velen zullen gehoord hebben
van de vijf silas en hebben nooit gehoord van
de vijf Dharmas, zoals de positieve
tegenhangers genoemd worden. In deze context
kunnen de vijf Dharmas vertaald worden met:
de vijf ethische principes. We zullen één voor
één zowel de vijf negatieve als de vijf positieve
voorschriften beknopt behandelen, eerst de
negatieve en dan de positieve formulering. Dit
geeft ons een evenwichtig beeld van deze
speciale vorm van de boeddhistische ethiek.
De eerste van de vijf voorschriften is: het zich
onthouden van kwaad doen aan levende
wezens. Dat is de letterlijke vertaling. Hoewel
het vaak vertaald wordt als het niet doden van
levende wezens, is het in werkelijkheid niet
alleen dat, maar ook het zich onthouden van
elke daad die levende wezens zou kunnen
schaden. Het betekent het zich onthouden van
elke vorm van geweld, elke vorm van
onderdrukking en elke vorm van verwonding.
Geweld is verkeerd omdat het, direct of
indirect, gebaseerd is op een niet-vaardige
geestestoestand: haat of afkeer. Als we ons in
geweld verliezen zal deze niet-vaardige
geestestoestand, waarvan geweld de natuurlijke
uitdrukking is, alleen maar sterker en
overheersender worden dan hij al is.

anderen toe, je moet het ook in daden
uitdrukken. Als we ons alleen maar verheugen,
denkend hoeveel we anderen liefhebben en hoe
vriendelijk we wel zijn, wordt het een soort
emotionele egotrip, misschien zelfs wel iets
ergers. Dus moeten we hiernaar willen kijken in
onszelf. Vaak denken we dat we andere mensen
aardig vinden. We denken vaak dat we
sommige andere mensen aardig vinden. Maar
als we eerlijk naar onszelf kijken, zien we dat
we die gedachten vaak niet uiten, we nemen aan
dat de ander dat wel weet. Een bekend
voorbeeld is dat van een echtpaar dat al twintig
of dertig jaar getrouwd is. De echtgenoot neemt
nooit de moeite voor zijn vrouw een bosje
bloemen of een doos chocolade mee te nemen.
Als iemand hem zou vragen: ‘houd je niet meer
van je vrouw? Je neemt nooit bloemen of
chocolade voor haar mee?’ zou de gemiddelde
echtgenoot antwoorden: ‘waarom, natuurlijk
houd ik van haar, dat zou ze na al die jaren
moeten weten.’ Dit is psychologisch gezien een
slecht antwoord. Mensen zouden het niet
vanzelfsprekend moeten vinden, of aannemen
dat we bepaalde gevoelens voor hen hebben.
Het zou moeten blijken uit onze woorden en
daden. We moeten stappen ondernemen om de
geest van liefde en vriendschap levend te
houden. Daarom wordt in het sociale leven, en
vooral in het boeddhistische sociale leven,
dingen zoals het geven van cadeautjes en het
uitnodigen van elkaar zo benadrukt. Het is niet
genoeg als je gedachten van liefde uitstraalt
vanuit je eigen kamer of je monnikscel. Hoewel
het goed en wonderbaarlijk kan zijn, dien je het
ook op een concrete manier uit te dragen.
Alleen dan kunnen andere mensen daarop
antwoorden.

De positieve tegenhanger van zich onthouden
van geweld is natuurlijk het ontwikkelen van
maitrī (Pali: metta), liefdevolle vriendelijkheid
of warmte. Hier is metta niet zomaar een emotie
of een gevoel, maar metta zoals het in daden
wordt uitgedrukt, zoals het in de praktijk
gebracht wordt. Het is niet genoeg om
liefdevolle vriendelijkheid te voelen naar

De tweede van de vijf voorschriften is: het zich
onthouden van het nemen wat niet gegeven is.
Dit is opnieuw een letterlijke vertaling. Het
betekent meer dan alleen niet stelen. Dat zou te
gemakkelijk te ontwijken of te ontduiken zijn.
Het tweede voorschrift houdt het zich
onthouden van enige manier van oneerlijk zijn
in, enige manier van misbruik of uitbuiting,
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omdat al deze dingen uitingen zijn van begeerte
of egoïstisch verlangen. De positieve
tegenhanger van het zich onthouden van wat
niet gegeven is, is natuurlijk dana of
vrijgevigheid. Het is hier ook weer niet alleen
een vrijgevig gevoel, het willen geven dat
belangrijk is, maar de daad van het geven zelf.
Het is niet nodig er over uit te wijden. Dana is
iets wat al degenen die contact hebben met het
levende Boeddhisme snel zullen begrijpen.
Ten derde: het zich onthouden van seksueel
misbruik. De Boeddha maakt het in de soetra’s
duidelijk dat, in de context van de vijf
voorschriften, seksueel misbruik verkrachting,
ontvoering en overspel inhoudt. Ze zijn alle drie
onvaardig omdat ze gelijktijdige uitingen zijn
van begeerte en geweld. In de betrekkelijk
ongeorganiseerde maatschappij ten tijde van de
Boeddha schijnen ontvoering en verkrachting
normaal te zijn geweest. Het geweld daarvan is
niet alleen tegen de vrouw zelf gericht maar
ook, als ze minderjarig was, tegen haar ouders
of opvoeders. In het geval van overspel is het
geweld gericht tegen de echtgenoot van de
vrouw, omdat zijn huiselijk leven er ernstig
door wordt verstoord. Hier moet worden
opgemerkt dat het huwelijk in het Boeddhisme
een burgerlijk contract is en niet een sacrament.
Echtscheiding is toegestaan en vanuit een
religieus standpunt is monogamie niet verplicht.
In sommige delen van de boeddhistische wereld
zijn er gemeenschappen die polygaam zijn en
dat wordt op geen enkele manier gezien als
seksueel misbruik.
De positieve tegenhanger van seksueel misbruik
is samtushti (Pali: santutthi) of tevredenheid. In
het geval van alleenstaanden betekent het
tevredenheid met het alleen zijn; in het geval
van mensen die getrouwd zijn betekent het
tevredenheid met de erkende, sociaal
geaccepteerde seksuele partner. Hier is
tevredenheid niet alleen een passieve
aanvaarding van de status quo. In moderne
psychologische termen betekent tevredenheid
dat je een positief gevoel van vrijheid hebt
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omdat je seks niet meer gebruikt om algemene
neurotische behoeften te bevredigen en het in
het bijzonder niet meer gebruikt om de
neurotische behoefte aan verandering te
bevredigen.
Ten vierde: het zich onthouden van valse of
onware spraak. Valse spraak is spraak die
geworteld is in begeerte, haat of angst. Je vertelt
een leugen omdat je iets wilt, of omdat je
iemand pijn wilt doen of beschadigen, of omdat
je om de één of andere reden bang bent de
waarheid te vertellen. Onwaarheid is daarom
geworteld in onvaardige mentale staten. Daar
hebben we geen voorbeeld voor nodig. De
positieve tegenhanger van het zich onthouden
van valse spraak is satya (Pali: sacca) of liefde
voor de waarheid.
Ten vijfde: het afzien van het gebruik van drank
en drugs waardoor je je bewustheid verliest. Er
bestaat onenigheid over de interpretatie van dit
voorschrift. In sommige boeddhistische landen
wordt het uitgelegd als geheelonthouding, dat is
geen enkel gebruik van drank en drugs. In
andere boeddhistische landen wordt het zo
uitgelegd dat het matiging betekent in het
gebruik van alle dingen die bij overmatig
gebruik tot vergiftiging kunnen leiden. Men kan
vrijelijk kiezen tussen deze twee interpretaties.
De positieve tegenhanger is natuurlijk smrti
(Pali: sati) bewustheid of gewaar zijn. Dat is het
echte criterium. Als je kunt drinken zonder je
bewustheid te verliezen, drink dan (zou men
kunnen zeggen); als je dat niet kan, doe het dan
niet. Maar je moet echt eerlijk zijn tegenover
jezelf en niet doen alsof je bewust bent als je
eigenlijk aangeschoten bent. Dus zelfs als men
het vijfde voorschrift uitlegt alsof het genoeg is
alleen matig te zijn, zal het in het licht van zijn
positieve tegenhanger in bijna alle gevallen tot
geheelonthouding leiden.

Uit lezing 50: de ethische principes; volkomen
handelen. 1968
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Het principe van geweldloosheid.
Zonder het afschaffen van nucleaire wapens kan
er geen wereldvrede zijn maar afschaffing van
nucleaire wapens brengt wereldvrede in de
volle zin van de term niet dichterbij. Nucleaire
wapens zijn niet de enige wapens in de
arsenalen van de onafhankelijke staten. Er zijn
vele andere, waarvan sommige niet minder
verschrikkelijk dan nucleaire wapens en zelfs
als een atoom oorlog onwaarschijnlijk wordt
bestaat, door hun aanwezigheid, nog steeds de
mogelijkheid dat ze onherstelbare schade aan de
mensheid toebrengen en onuitsprekelijk lijden
kunnen veroorzaken. We zullen daarom, als we
wereldvrede willen bereiken, niet alleen moeten
streven naar het afschaffen van atoom wapens
maar ook van alle conventionele wapens.
Zonder atoom wapens kunnen we onszelf nog
steeds in een gewapend conflict terugvinden.
En dat geldt ook voor het verleden, gisteren of
langer geleden. De afschaffing van nucleaire
wapens is niet genoeg al zal het een zegen en
een opluchting voor de mensheid zijn. Zelfs de
afschaffing van zowel nucleaire als niet
nucleaire wapens is niet genoeg. Echte vrede
wordt alleen bereikt als de meningsverschillen
tussen onafhankelijke staten, en ook tussen
kleine groepen en individuen, met geweldloze
middelen worden opgelost.
Om vrede te bereiken, wereldvrede, moeten we
ons besef van de ondeelbaarheid van de
mensheid verdiepen en met steeds grotere
vastberadenheid daar vanuit handelen. We
zullen onszelf concreter als wereldburgers
beschouwen dan eerst en de laatste resten van
nationalisme verwijderen. We zullen onszelf
steeds meer identificeren met alle levende
wezens en steeds meer om ze geven en van ze
houden. We zullen een luidere en heldere stem
vol gezond verstand en mededogen kunnen zijn.
We zullen zelfs enige druk op de regeringen en
mensen in de wereld en op onszelf uit moeten
oefenen, dezelfde druk die nodig was om atoom
wapens af te schaffen en misschien zelfs nog
meer. We zullen onze toewijding aan het grote
ethische
en
spirituele
principe
van
geweldloosheid dienen te intensiveren, zowel in
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relaties tussen individuen als in relaties tussen
groepen. Sinds het begin van de mensheid,
misschien sinds het begin van de huidige
kosmische cyclus zelf, zijn er twee grote
principes in de wereld gaande: het principe van
geweld en het principe van geweldloosheid. We
kunnen geweldloosheid ook het principe van
liefde noemen, hoewel hiermee liefde in de zin
van agapa in plaats van eros wordt bedoeld.14
Het principe van geweld vindt uitdrukking in
dwang en bedrog. Ook in onderdrukking,
uitbuiting, intimidatie en chantage. Het principe
van geweldloosheid vindt uitdrukking in
vriendelijkheid en openheid, zachtheid en
hulpvaardigheid, aanmoediging, sympathie en
waardering. Het principe van geweld is reactief
en uitermate destructief, het principe van
geweldloosheid is creatief. Het principe van
geweld is een principe van duisternis, het
principe van geweldloosheid is een principe van
licht. Als je leeft in overeenstemming met het
principe van geweld ben je een dier of een
duivel of een combinatie van de twee. In
overeenstemming met het principe van
geweldloosheid leven is leven als een mens of
zelfs als engel. Tot nu toe hebben mensen
geleefd in overeenstemming met het principe
van geweld in plaats van geweldloosheid. Ze
konden dit doen omdat het mogelijk was
gewelddadig te zijn zonder zichzelf volledig te
vernietigen. Maar dat is niet langer mogelijk.
Door de opkomst van de supermachten, die
bewapend zijn met atoom wapens, is het nu
praktisch onmogelijk voor ons om in
overeenstemming met het principe van geweld
te leven, vroeger of later onszelf uit te roeien.
We worden daarom geconfronteerd met de
noodzaak geweldloos te leven of helemaal niet
te leven. De mogelijkheid van een nucleaire
holocaust heeft ons niet alleen in staat gesteld
de ware aard van geweld te begrijpen door ons
te laten zien wat de consequenties ervan zijn op
de groots mogelijke schaal, het heeft ons ook
een veel diepere waardering voor de echte
waarde van geweldloosheid gegeven.

Ethiek – het principe van geweldloosheid
Uit lezing 160: Boeddhisme, wereldvrede en
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een nucleaire oorlog. 1984
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Het principe van niet uitbuiten.
Het belang van het principe van niet uitbuiten
gaat veel verder dan het economische gebied.
Het heeft zijn vertakkingen in de
psychologische en zelfs in de spirituele
gebieden van ons bestaan. Het principe van niet
uitbuiten kan in feite zover worden uitgebreid
dat het het hele gebied van persoonlijke
verhoudingen bevat, in het bijzonder de sterkere
en meer intieme verhoudingen.
Laten we ons bijvoorbeeld voorstellen dat we
iemand ontmoeten die we na een poosje aardig
gaan vinden. De vraag ontstaat waarom we hem
aardig vinden? Het antwoord is: we vinden hem
aardig omdat hij een behoefte in ons vervult.
We kunnen ons van deze behoefte bewust zijn,
maar meestal is het onbewust. Als de behoefte
onbewust is, gaan we de persoon aardig vinden,
maar weten niet waarom. Als de behoefte
onbewust is, kunnen we hem, met enige
inspanning, bewust maken. Meestal proberen
we het niet eens. In plaats daarvan
rationaliseren we de situatie en zeggen: ‘ik vind
hem aardig omdat hij vriendelijk en zorgzaam
is,’ of ‘ik vind hem aardig omdat hij ook van
dieren houdt, of ik vind hen aardig omdat zij
ook met het Boeddhisme bezig zijn.’ Wat we
ook zeggen, de werkelijke bron van onze
sympathie is meestal iets totaal verschillends.
Die ene persoon, waar van we zeggen dat we
die aardig vinden om een speciale reden,
vervult voor ons een zekere behoefte, misschien
een diepe behoefte in ons. Zij kan bijvoorbeeld
onze behoefte aan aandacht vervullen. Als we
een psychologische behoefte aan aandacht
hebben en we krijgen die van iemand, is het
natuurlijk dat we van die persoon zeggen dat we
haar aardig vinden. Als iemand is begonnen een
dergelijke behoefte in ons te vervullen, zullen
we willen dat onze verhouding met die persoon
in stand blijft. Zo lang we die behoefte hebben
zullen we hem vervuld willen zien. De beste
manier om ons ervan te verzekeren dat iemand
onze behoefte zal blijven vervullen is door uit te
vinden wat die persoon nodig heeft en dat te
vervullen. Dat is wat we meestal doen, bewust
of onbewust. De ander kan bijvoorbeeld een
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behoefte aan waardering hebben. Stel je voor
dat hij een portret geschilderd heeft, maar voelt
dat het niet voldoende gewaardeerd is, niemand
heeft gezien dat hij werkelijk talent heeft. We
reageren erop en zeggen: ‘wat een mooi
schilderij.’ We geven hem de waardering en
bemoediging die hij denkt nodig te hebben.
Zo wordt hij van ons afhankelijk voor de
vervulling van zijn behoefte, net zoals wij
afhankelijk van hem worden voor de vervulling
van onze eigen behoefte. Wij zijn van hem
afhankelijk voor het krijgen van aandacht, hij is
van ons afhankelijk voor het krijgen van
waardering. Er ontstaat dus een wederzijdse
afhankelijkheid en een wederzijdse uitbuiting,
samen vormen ze de basis van de meeste
intermenselijke verhoudingen. Het is alsof er
een wederzijds, en meestal grotendeels
onbewuste overeenkomst wordt gemaakt tussen
twee mensen; ieder zegt als het ware tot de
ander: jij geeft me wat ik nodig heb en dan geef
ik jou wat jij nodig hebt. Geen van beiden, geen
van beide partijen in de overeenkomst vraagt
zich af of de behoefte van de ander wel een
reële behoefte is die bevredigd moet worden of
valse behoefte is, die beter niet vervuld kan
worden; het hele proces is min of meer
onbewust.
Op dit punt zou iemand kunnen vragen:
‘moeten we dan nooit iets wat we nodig hebben
van iemand anders aannemen?’ Het antwoord
hierop kan gevonden worden in een vers van de
Dhammapada: Laat de stille wijze in het dorp
wonen zoals een bij honing neemt uit een bloem
zonder diens kleur en geur te beschadigen. 15
We kunnen wat we nodig hebben van een
andere persoon aannemen, of dat nu materieel,
psychologisch of spiritueel is, maar we moeten
het als een bij nemen, zonder de bloem te
beschadigen. Dat betekent zonder de persoon te
beschadigen waar we het van aannemen.
Anders gezegd, we nemen het zonder de
persoon uit te buiten.

Ethiek – het principe van niet uitbuiten
We kunnen zeggen dat er twee soorten relaties
zijn: de ene gebaseerd op uitbuiting en de ander
die er vrij van is. We vinden meestal dat een
relatie die gebaseerd is op uitbuiting, of beter
gezegd wederzijdse uitbuiting, of eindigt in een
catastrofe (als één van beide personen, om wat
voor redenen dan ook, niet langer de behoeften
van de ander wil vervullen) of tot een sleur
wordt van steeds toenemende verveling. Dat
gebeurt als twee personen een relatie hebben
waarin ze iets aan de ander geven omdat de
ander ook iets aan hen geeft. Een poosje is de
wederzijdse behoefte bevredigd en beiden
respecteren de overeenkomst tussen hen, maar
uiteindelijk herhaalt het zichzelf alleen maar en
wordt het een sleur.
Maar het kan ook zijn dat in de relatie de
vervulling van de behoefte meer bewust is, er is
meer gewaar zijn, en het is niet gebaseerd op
een soort overeenkomst of uitwisseling, maar
op wederzijds geven dat uit het hart komt en
vrij is van de gedachte iets terug te willen
hebben, een geven dat zich steeds verder kan
verdiepen en steeds belangrijker wordt.

relatie. De ouders geven aan hun kinderen
zonder te verwachten dat de kinderen dit later
terug zullen geven, zij geven omdat het
natuurlijk en goed is. Op dezelfde manier geven
kinderen aan hun ouders, zoveel als ze kunnen.
Zij geven niet omdat ze denken dat ze iets terug
moeten doen voor wat hun lieve ouders voor
hen gedaan hebben. Ze geven eenvoudig omdat
ze van hun ouders houden. Zo geven de ouders
en geven de kinderen: het geven is wederzijds.
Het geven is wederzijds, maar er wordt niet
gegeven omdat er iets ontvangen is. Er is niets
van uitbuiting, niets wat lijkt op een
overeenkomst.
De filosofie van de Boeddha met betrekking tot
persoonlijke relaties, of het nu in het spirituele
leven, in het dagelijkse leven of in de meer
intieme persoonlijke relaties is, zegt dat
persoonlijke relaties gebaseerd dienen te zijn op
het principe van niet uitbuiten.

Uit lezing 93: De Boeddha’s filosofie van
persoonlijke relaties. Datum onbekend.

De relatie tussen ouders en hun kinderen kan, in
zijn beste vorm, een voorbeeld zijn van dit soort
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Tevredenheid
We kunnen het derde voorschrift beter
begrijpen, zeker in zijn positieve vorm als
tevredenheid, als we het kunnen zien in de
context van de traditionele boeddhistische
kosmologie. Die kosmologie laat ons, wat
beschreven kan worden als een universum in
drie lagen zien. Het wereldlijke bestaan wordt
als het ware verdeeld in drie lagen, waarvan de
tweede op een hoger plan staat dan de eerste,
dat wil zeggen meer verfijnd, positief,
gelukzalig en stralend. Op dezelfde manier is de
derde laag hoger dan de tweede. Deze drie
lagen zijn de vlakten, werelden of sferen, de
terminologie verschilt, van het zintuiglijke
verlangen (kama), archetypische vorm (rupa),
en niet archetypische vorm (arupa). De sfeer
van het zintuiglijke verlangen bevat een
opstijgende rangorde: de hellewereld, de wereld
van de hongerige geesten, de wereld van de
asuras of anti-goden, de dierenwereld, de
wereld van de mensen en de wereld van de
lagere goden, vanaf de vier grote koningen (of
de goden van de vier richtingen van de ruimte,
zoals ze ook genoemd worden) tot aan de goden
die de creaties van anderen controleren.16 De
sfeer van archetypische vorm bevat zestien
secundaire werelden, van de hemel van de
goden die tot het gezelschap van Brahma
behoren tot aan de vijf zuivere verblijfplaatsen.
Deze horen ook bij de sfeer van archetypische
vorm en worden bevolkt door de ‘niet
terugkeerders’, grote spirituele wezens die
zoveel
Transcendentaal Inzicht
hebben
verkregen dat zij de vijf ketenen die hen aan de
sfeer van het zintuiglijke verlangen vasthouden
hebben verbroken, zodat zij daar niet meer
zullen worden wedergeboren. De derde sfeer,
de sfeer van niet-archetypische vorm, bevat vier
secundaire werelden, die allen worden bevolkt
door Brahmas, een klasse van spirituele wezens
die zelfs superieur zijn aan de goden, hoewel zij
soms wel zo genoemd worden.
Er kan veel gezegd worden over deze drie
sferen van het geconditioneerde bestaan. Waar
we ons nu mee bezighouden is het feit dat in de
werelden van archetypische vorm geen seksuele
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tweedeling bestaat, dwz er is geen verdeling in
vrouwelijk of mannelijk. De bewoners van deze
werelden zijn, vanuit het menselijke
gezichtspunt, androgyn. Onderscheid in seksen
of indeling in mannelijk en vrouwelijk, vindt
men alleen in de sfeer van het zintuiglijke
verlangen en dat houdt natuurlijk ook de
mensenwereld in. Omdat het spirituele leven, in
objectieve of kosmologische zin, bestaat uit een
beweging van lagere naar hogere sferen of
werelden, bestaat het spirituele leven ook uit
een beweging van een staat van biologisch en
psychologisch seksueel onderscheid naar een
staat van spirituele androgynie. Omdat een staat
van seksueel onderscheid een staat van
polarisatie, spanning en projectie is, is het ook
een staat van ontevredenheid. De staat van
spirituele androgynie is het tegenovergestelde,
dus een staat van harmonie, ontspanning en
tevredenheid. Daarom bestaat het beoefenen
van het derde Voorschrift niet eenvoudig uit het
zich onthouden van de vele welbekende vormen
van seksueel misbruik. Belangrijker is dat het
ook bestaat uit het ervaren van tevredenheid, de
verticale (en die is anders dan de horizontale)
tegenhanger van dit onthouden.
In meditatie wordt het onderscheid der seksen
overstegen. In meditatie houdt men voor de
duur van de meditatie, op mannelijk of
vrouwelijk te zijn. Als men in meditatie
samatha-bhavana of het ontwikkelen van
kalmte beoefent, gaat men door de dhyanas, of
hogere bewustzijnsstaten heen. In deze hogere
bewustzijnsstaten, die de subjectieve en
psychologische tegenhangers zijn van de
verschillende werelden van archetypische en
niet-archetypische vorm, is er geen onderscheid
tussen de seksen. Als men mediteert en
werkelijk de dhyanas ervaart is men daarom
een deva of een Brahma. In de westerse
spirituele traditie zou men een engel zijn en het
leven van een engel leiden en de aard van de
engel is dat hij androgyn is. Het is dus geen fout
in de taal dat het Sanskriet woord voor celibaat,
of meer correct kuisheid brahmacarya is (Pali:
brahmacariya) wat letterlijk betekent: zijn,
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praktiseren of leven als Brahma. Het is dus niet
alleen het zich onthouden van seksuele
activiteit, maar het overstijgen van het
onderscheid waarop seksuele activiteit en
seksuele verlangens zijn gebaseerd.
Daarom is Vajraloka, ons meditatie en
retraitecentrum in Wales (voor mannen) niet
alleen gewijd aan meditatie maar ook aan
celibatair leven, brahmacarya. Celibatair leven
en meditatie gaan goed samen, zij versterken
elkaar wederkerig. Daarom moedigen we ook
allerlei soorten ‘single seks’ situaties aan. Dat is
niet bedoeld om seksueel wangedrag
onmogelijk te maken, maar positief gezien om
mannen en vrouwen even uitstel te gunnen van
de spanningen van seksuele polarisatie. Het kan
hen de mogelijkheid bieden om, al is het maar
voor even, seksuele polarisatie te overstijgen en
gewoon een mens te zijn en tot op zekere
hoogte een echt individu. Voor hen die zich tot
individuen willen ontwikkelen en die vooruit
willen op het Pad naar Verlichting, zijn
meditatie en ‘single seks’ situaties absoluut
onvervangbaar. Uit al het voorafgaande kan
men begrijpen dat het zich onthouden van
seksueel wangedrag niet genoeg is, men moet
ook tevredenheid ervaren en men moet zeker
niet op een exclusieve of absolute manier aan
zichzelf denken als man of vrouw. Volgens de
boeddhistische traditie is men, in de loop van de
talloze levens die men al heeft doorgemaakt,
vele keren man of vrouw geweest. Men is
misschien zelfs een god geweest, een androgyn
wezen. Als men er met dit perspectief naar kijkt
is het belachelijk te denken en te voelen dat
men, omdat men in dit leven een man of vrouw
is, tot nu toe altijd een man of vrouw geweest is
en tot in het oneindige zal blijven. Als men
ophoudt zich in exclusieve of absolute zin als
man of vrouw te zien, dan zal men ook
ophouden zich alleen als man te zien en niets
anders dan man, of vrouw en niets anders dan
vrouw. Men zal dus ophouden zich te gedragen
op die seksueel uiterst gepolariseerde manier,
waarvan de figuren van de mannelijke en
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vrouwelijke asuras in het Boeddhisme de
voorbeelden zijn. Mannelijke asuras zijn
onstuimig, agressief en lelijk, zoals de Orcs in
de Lord of de Rings.17 Vrouwelijke asuras zijn
wellustig, verleidelijk en van grote schoonheid
en verslinden iedere man die in hun klauwen
valt. Wat mannelijke asuras met vrouwen doen
wordt niet verteld, maar we kunnen het ons
zonder twijfel voorstellen. Leden van de
Westerse Boeddhisten Orde hebben geen
verlangen om op een van beide soorten asuras
te lijken.
Het betekent niet dat seksuele verschillen
eenvoudigweg kunnen worden weggevaagd of
genegeerd, of dat het mogelijk is net te doen
alsof ze niet bestaan. Een zwakke en kleurloze
seksuele eenvormigheid, die er meer op uit is
om seksuele verschillen op hun eigen niveau te
ontkennen, moet niet verward worden met het
ideaal van spirituele androgynie. Een castraat is
geen engel, ondanks wat sommige afbeeldingen
van engelen in de christelijke kunst lijken uit te
dragen. Wat hier nodig is, zoals overal in het
spirituele leven is niet ontkenning, maar
transformatie,
geen
ontwijken
maar
vooruitgang. En omdat we ons bezighouden
met het derde Voorschrift en speciaal in zijn
positieve vorm als tevredenheid, is die
vooruitgang een transformatie van een absolute
identificatie met een van beide seksen naar een
relatieve en voorlopige identificatie ermee. En
vervolgens van een voorlopige en relatieve
identificatie naar geen enkele identificatie
ermee. Als we dit kunnen gaan zien, met of
zonder de hulp van de traditionele
boeddhistische kosmologie, dan zullen we het
derde voorschrift op een dieper niveau
begrijpen en omdat we het op een dieper niveau
begrijpen zullen we het met meer vertrouwen
beoefenen. Theorie en praktijk zullen beiden
helder zijn.

Uit lezing 159: De Tien Zuilen van het
Boeddhisme. 1984
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Niveaus van communicatie
Eén enkel betekenisvol woord waardoor men vrede vindt, is beter dan duizend zinloze woorden.

Dit vers komt uit het achtste hoofdstuk van de
Dhammapada, het hoofdstuk de Duizenden.18
In ieder vers van dit hoofdstuk worden duizend
(soms honderd) dingen van minder waarde
gezet tegenover een ding van grotere waarde.
Met andere woorden: dit hoofdstuk laat het
contrast zien, zelfs het conflict tussen kwaliteit
aan de ene kant, het ene ding van grotere
waarde, en kwantiteit aan de andere kant, de
vele dingen van mindere waarde. Het hele
hoofdstuk kan gezien worden als een
aansporing om onderscheid te maken tussen
kwaliteit en kwantiteit en het eerste voorkeur te
geven boven het tweede.
In het vers dat hierboven staat, past de Boeddha
dit principe toe op de spraak en zet een woord
vol betekenis tegenover duizend betekenisloze
woorden. Hier is sprake van een vleugje ironie
van de kant van de Boeddha. Hij suggereert dat
onze spraak meestal betekenisloos is en zegt
fijntjes dat de verhouding tussen betekenisloze
woorden en betekenisvolle woorden bij ons
meestal duizend op een is.
Betekenisvolle spraak komt overeen met wat
ook juiste spraak genoemd wordt en
betekenisloze spraak is hetzelfde als onjuiste
spraak . Juiste spraak of volkomen spraak is de
derde stap van de Boeddha’s Edele
Achtvoudige Pad.19 Het zich onthouden van
onware spraak is het vierde voorschrift van in
totaal vijf voorschriften, die elke volgeling van
de Boeddha zich voorneemt te beoefenen. Nu
we dit weten kunnen we begrijpen waarom de
Boeddha spraak zo belangrijk vond. We merken
dan ook dat in het Boeddhisme het spreken, of
communicatie in het algemeen, een heel
belangrijke plaats inneemt.
Maar wat is precies juiste spraak? Meestal
wordt in het Boeddhisme juiste spraak
beschreven als spraak die waarheidsgetrouw is,
die liefdevol is of vriendelijk, spraak die nuttig
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is of hulpvaardig en die harmonie bevordert.
Onware spraak is hiervan het tegendeel: het is
spraak die onwaar, grof en nutteloos is en die
onenigheid veroorzaakt. Als we kijken naar de
meeste hedendaagse uiteenzettingen over juiste
spraak zien we dat men het meestal op een
nogal oppervlakkige manier begrijpt, om niet te
zeggen op een moralistische manier. Er wordt
niet geprobeerd om door te dringen tot de
psychologische en spirituele diepten van het
onderwerp en te onderzoeken wat juiste spraak
werkelijk betekent. Dit geldt denk ik voor onze
hele benadering van de Boeddha’s Leer. Soms
worden we misleid door de eenvoud van de
Leer van de Boeddha en in plaats van ons in de
diepten ervan te begeven, zijn we er tevreden
mee aan de oppervlakte te blijven, omdat we
denken dat we het hebben begrepen.
Degenen die over dit onderwerp schrijven
denken meestal dat de waarheid spreken,
vriendelijkheid, hulpvaardigheid en het
bevorderen van harmonie vier verschillende
kwaliteiten of aspecten van juiste spraak zijn.
Het is alsof ze willen zeggen dat er een bepaald
iets is en dat deze verschillende aspecten erop
gekleefd zijn: dat het de waarheid spreekt,
liefdevol is, nuttig is enz. Maar zo is het niet.
Het gaat nog steeds niet diep genoeg. De
waarheid spreken, vriendelijk zijn en
hulpvaardig en harmonie bevorderen zijn vier
opeenvolgende niveaus van spreken, waarbij
iedere volgende een dieper niveau heeft dan de
voorafgaande. We kunnen hen zelfs als vier
progressieve niveaus van communicatie
beschrijven. We zullen vanuit deze context naar
elk van deze vier kijken en dan kunnen we
werkelijk gaan zien en waarderen wat de
Boeddha bedoelde met: een zeldzaam en
kostbaar iets, een woord met betekenis.
Ten eerste: juiste spraak is waar. We nemen
gewoonlijk aan dat we weten wat er mee
bedoeld wordt. Maar weten we werkelijk wat er
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bedoeld wordt met het spreken van de
waarheid? Het eerste wat we nodig hebben als
we de waarheid willen spreken is feitelijke
waarheid, de feiten waarover we spreken
moeten waar zijn. Maar dit is iets dat we maar
van weinig mensen kunnen verwachten. Er zijn
maar weinig mensen bijvoorbeeld die er
tevreden mee zijn om een gebeurtenis precies te
beschrijven zoals hij plaats vond. Meestal
maken ze het mooier, overdrijven een beetje,
zodat het er wat beter uitziet, of ze maken het
een beetje slechter. We hebben allemaal deze
neiging om te overdrijven of kleiner te maken.
We vinden het heel moeilijk om de feiten
precies weer te geven. Ik herinner me dat ik
enkele jaren geleden in Kalimpong een Wesak
viering bijwoonde. Het was een prettige, kleine
bijeenkomst, er waren ongeveer honderd
mensen .Ik was dus wel verrast toen ik een
maand later een verslag van deze Wesak viering
zag in een boeddhistisch tijdschrift. Dit verslag
beschreef het als een massabijeenkomst. Je kunt
een bijeenkomst van honderd mensen toch echt
geen massabijeenkomst noemen, maar zo werd
het beschreven. Het is waarschijnlijk dat degene
die het verslag schreef, dacht dat het geloof en
devotie in mensen zou stimuleren als ze
hoorden dat er in Kalimpong op de dag van de
Boeddha’s Verlichting een massabijeenkomst
was geweest. En dus aarzelde hij niet om de
feiten wat aan te passen, hij hield zich niet aan
de feitelijke waarheid. Dit soort dingen doen
mensen vaak: als het twee is maken ze er drie
van, als het vier is maken ze er vijf van, als het
groot is maken ze het een beetje groter en als
het klein is maken ze het een beetje kleiner. Ze
presenteren de feiten niet precies zoals ze zijn.
Het precies weergeven van de feiten is het
eerste waar we ons in kunnen oefenen, maar het
spreken van de waarheid houdt veel meer in dan
dat. We moeten niet alleen de waarheid spreken
door ons precies aan de feiten te houden maar
ook, als het ware, door psychologisch en
spiritueel correct te zijn Om op deze manier de
waarheid te kunnen spreken moeten we eerlijk
en oprecht spreken. We moeten zeggen wat we
werkelijk denken en weten. Nu komt er een
zeer relevante vraag op: Weten we wel wat we
denken? We kunnen niet echt de waarheid
spreken zolang we niet weten wat we denken,
tot we weten wat we eigenlijk willen gaan
zeggen. We moeten erkennen dat de meeste
mensen in een staat van chronische
geestesverwarring leven. Zij kunnen de
waarheid niet spreken omdat ze niet stilstaan bij
wat ze denken. Ze denken misschien dat ze
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denken, maar ze weten niet wat ze denken.
Meestal als we de waarheid spreken, zelfs als
we denken dat we dat doen, herhalen we iets
wat we gehoord of gelezen hebben, iets wat we
dan ook nog niet begrepen hebben. We hebben
ons dat niet echt eigen gemaakt en we weten het
niet: dus herhalen we het van horen zeggen, uit
de tweede hand. Hoe kunnen we ooit zeggen
dat we in dit geval de waarheid spreken! Dat is
niet mogelijk. Als we echt volledig de waarheid
willen spreken, met psychologische en
spirituele correctheid, moeten we weten wat we
denken en waarom we zo denken. We moeten
ook weten wat we niet denken. Dit betekent dat
we onze ideeën helder moeten maken, we
moeten denken met meer helderheid. We
moeten meer intens van onszelf gewaar zijn,
gewaar van wat het is dat we weten, van wat we
niet weten enz. We moeten eerlijker zijn met
onszelf. We dienen onszelf goed te kennen. We
kunnen geen waarheid spreken in de volledige
zin als we onszelf niet kennen.
Het moet nu wel duidelijk zijn dat het spreken
van de waarheid in geen geval gemakkelijk is;
het is inderdaad erg moeilijk om de waarheid te
spreken. Meestal komen we alleen maar in de
buurt van de waarheid. Het is niet echt een
leugen wat we zeggen, maar het is zeker niet de
zuivere waarheid, het komt uit een grijs gebied
dat soms bijna zwart is. We kunnen zover gaan
te zeggen dat sommige mensen helaas door hun
hele leven schijnen te gaan zonder in staat te
zijn ook maar een keer de waarheid te spreken.
Als je je relaties met andere mensen bekijkt,
besef je dat er maar weinig mensen zijn
waartegen je de volledige waarheid kan zeggen,
waarmee je zonder terughouding over van alles
kan praten.
Het gebeurt vaak dat je zelfs tegen degenen die
je het meest nabij staan niet vrijuit kunt
vertellen wat je denkt. Je kunt niet vaak de
waarheid zeggen tegen je eigen vader en
moeder, je eigen zoon of dochter, je eigen
echtgenoot of echtgenote, je vriend of vriendin,
je werknemer of werkneemster, iets houdt je
terug. Er is iets wat je niet kan zeggen.
Misschien is het iets wat je niet netjes vindt om
te zeggen. Iets wat je niet durft te zeggen, iets
wat je liever niet wilt zeggen omdat het de
ander pijn kan doen. Op de een of andere
manier wordt de waarheid vaak niet
uitgesproken. We kunnen de waarheid niet
spreken tot we weten wat de waarheid is, maar
zelfs als we het weten houden we het vaak terug
en spreken het niet uit, tenminste niet volledig.
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Als je in het gerechtshof in de getuigenbank
staat zweer je de waarheid te spreken, de hele
waarheid en niets anders dan de waarheid. (Als
Boeddhist zal je een gelofte afleggen en geen
eed op de Bijbel zweren.) Er zijn maar weinig
mensen die zo de waarheid kunnen spreken en
dan alleen nog maar tegen een paar mensen.
Als het daarom in een van onze relaties ooit
gebeurt dat we, al is het maar voor een keer,
door deze gewoonte heen breken en de
volledige waarheid spreken, als we zeggen wat
we werkelijk weten en denken, is het een grote
opluchting. Het gebeurt soms dat we ons over
iets zorgen maken, het kan iets met onze
gezondheid zijn of onze financiën, of iemand
waar we ons zorgen over maken. Misschien
hebben we er over lopen denken, hebben het
lange tijd laten rondgaan in onze geest, zonder
er met iemand over te kunnen praten. Als dat
gebeurt, wordt datgene waar we ons zorgen
over maken een steeds zwaardere last. Als we
er op een dag wel over kunnen praten en zeggen
wat we al die tijd bij ons hebben gehouden, als
we er eindelijk met iemand over kunnen praten,
met een vriend, een dokter, of een psychoanalist, dan voelen we ons alsof er een groot
gewicht van ons afvalt, dan voelen we ons
bevrijd.
We kunnen zelfs zo ver gaan te stellen dat
alleen als we de volledige waarheid spreken we
werkelijk en waarachtig onszelf zijn. Met
andere woorden: alleen dan geven we
uitdrukking aan wie we zijn, aan wie we weten
te zijn, niet hoe we lijken te zijn of zouden
willen zijn. Dit is de waarheid spreken, het
eerste niveau van communicatie en dat is al
moeilijk genoeg om te bereiken. Nu spreek je
de waarheid nooit in een leegte, een vacuüm. Je
mag iets willen zeggen dat waar is, maar je gaat
niet de tuin in en zegt het tegen de bomen en de
bloemen, dat schijnt psychologisch zelfs niet
mogelijk te zijn. De waarheid wordt altijd tegen
iemand gezegd.
Dit brengt ons naar het tweede niveau van
juiste spraak: juiste spraak is liefdevol en
hartelijk. Dit betekent niet dat het liefdevol is in
de overdreven sentimentele zin. Als iemand je
liefje noemt of schat is dat niet per se liefdevol.
Er zijn veel definities van liefde, maar in deze
context kunnen we zeggen dat liefde een
gewaar zijn van de andere persoon inhoudt. Als
we zeggen dat juiste spraak, of de waarheid
spreken, liefdevol moet zijn en hartelijk,
bedoelen we dat de waarheid gesproken moet
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worden met volledig gewaar zijn van de
persoon tot wie je spreekt.
Maar hoeveel mensen kunnen dit ook werkelijk
doen? Hoe vaak spreken mensen de waarheid,
of hoe vaak spreken mensen met volledig
gewaar zijn van de persoon waar ze mee
praten? Als we er even over nadenken zullen
we opmerken dat we, misschien tot onze
afschuw, als we met iemand praten of zij met
ons, elkaar meestal niet eens aankijken. We
kijken een beetje naar beneden, naar opzij of
ergens boven hun hoofd. We kijken de persoon
waar we mee praten niet aan. En omdat we ze
niet eens aankijken kunnen we ons ook niet van
hen gewaar zijn. Als we ons een beetje van hen
gewaar of bewust zijn, hebben we de neiging
hen te zien in het licht van onze eigen
emotionele reacties naar hen toe .Het is net als
onze houding tegenover het weer. Als we naar
buiten willen en de zon schijnt vinden we het
een mooie dag. Maar als de boer regen nodig
heeft voor zijn gewassen en het regent hevig
zegt hij ook: het is een mooie dag. Op die
manier zijn onze oordelen altijd subjectief. Op
dezelfde manier zien we mensen in het licht van
onze eigen emotionele reacties naar hen toe. Als
ze doen of zeggen wat we graag horen zeggen
we dat ze goed zijn en vriendelijk enz. Meestal
leren we de personen nooit kennen zoals ze
zijn, omdat we ons nooit erg gewaar van hen
zijn. We leren ze niet kennen, we zien ze niet
zoals ze zijn. Als we ooit met hen
communiceren, communiceren we alleen met
de projecties die we op de persoon richten.
Daarom zijn er zoveel misverstanden tussen
mensen. Daarom worden we zo vaak
teleurgesteld door de personen die we
ontmoeten, zelfs door mensen die we al heel
lang kennen. We communiceren niet echt met
hen, of zijn ons van hen gewaar. We
communiceren alleen met en zijn ons gewaar
van onze eigen mentale en emotionele
projecties. Als we ons werkelijk van hen
gewaar zijn, als we de persoon waar we mee
praten echt kennen, dan weten we ook wat ze
nodig hebben.
Dat brengt ons bij het derde niveau van juiste
spraak: ons spreken moet nuttig zijn. In deze
context betekent nuttig datgene wat hem doet
groeien, datgene wat de persoon waar we mee
spreken helpt groeien, in het bijzonder op het
spirituele vlak. Het betekent dat het hen, in de
woorden van de Dhammapada, vredig maakt.20
Deze nuttige spraak hoeft niet noodzakelijk uit
specifieke spirituele instructies te bestaan, het
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betekent niet dat je over Nirvana moet praten,
of over juiste methoden van levensonderhoud
of iets dergelijks. Het onderwerp van gesprek
kan van alles zijn, het maakt eigenlijk niets uit,
maar door je gewaar zijn van de andere
persoon, doordat je ziet wat ze nodig hebben,
worden ze door wat je zegt gestimuleerd en
helpt het hen te groeien. Als we het over nuttig
spreken hebben bedoelen we in werkelijkheid
het op zodanige manier met mensen praten dat
hun bewustzijn wordt verhoogd en dat ze zich
beter voelen en niet slechter. We bedoelen dat
we op zodanige manier met hen praten dat ze
levendiger worden, meer aanwezig. We zijn
misschien niet in staat mensen spiritueel te
inspireren, maar we kunnen tenminste positief
en waarderend zijn, niet negatief en kritisch. Je
ontmoet soms mensen die een erg deprimerend
effect op je hebben, wat je ook wilt doen, ze
hebben een reden om het niet te doen, ze maken
het moeilijk enthousiast te blijven. We moeten
opletten dat zoiets niet gebeurt en proberen
positief, waarderend en constructief te zijn.
Enige tijd geleden sprak ik met iemand over
Lama Govinda.21 Terwijl ik over hem sprak,
realiseerde ik me dat zolang als ik hem heb
gekend, nu zo’n twintig jaar, ik me niet kan
herinneren dat Lama Govinda ooit om een of
andere reden negatief geweest is, iets afkeurde
of kritiek had. Als hij ergens commentaar op
had deed hij dat altijd op een hele positieve,
waarderende en opbouwende manier. Zelfs als
hij zich in een moeilijke situatie bevond slaagde
hij er altijd in om er positief over te zijn. Dit is
een zeldzame kwaliteit en het is er een die we
met al onze kracht kunnen proberen te
ontwikkelen. Zelfs als we niet in staat zijn om
in de volledige zin van inspirerende spraak met
iemand te spreken en ook niet op een manier
die hun groei bevordert, dan kunnen we in ieder
geval wel proberen positief, waarderend en
opbouwend te zijn, zelfs creatief. Als we
daarbij dan ook nog in staat zijn enige spirituele
begeleiding te geven (in het Boeddhisme wordt
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dit ‘het geven van de gift van de Dharma’
genoemd) is het nog beter. Maar zelfs hier is het
geen kwestie van abstract geven, als koele
woorden, maar het kan alleen maar in de
context van waarheid en liefde, omdat alleen
dan de begeleiding effect kan hebben. Als we
ons gewaar zijn van wat de ander nodig heeft en
er ook iets mee willen doen, denken we ook aan
die persoon. Als we aan die ander denken,
zullen we minder aan onszelf denken, we zullen
onszelf een beetje vergeten, zoals een moeder
doet die voor haar baby zorgt.
Dit brengt ons bij het vierde en diepste niveau
van juiste spraak: juiste spraak bevordert
overeenstemming
of
harmonie.
Overeenstemming betekent in deze context niet
slechts het intellectueel eens zijn, het is niet
alleen het delen van dezelfde ideeën, het volgen
van dezelfde religie, het aanvaarden van
dezelfde filosofie of lid zijn van dezelfde
politieke partij. Het is veel meer. Het betekent
iets wat we kunnen beschrijven als het elkaar
wederzijds helpen om ons zelf te kunnen
overstijgen. Wat er gebeurt, is dat je zoveel
denkt aan wat de ander nodig heeft, dat je jezelf
vergeet. De andere persoon denkt tegelijkertijd
zoveel over wat jij nodig hebt dat hij of zij
zichzelf vergeet en overstijgt. Elke persoon is
zo bezig met wat de ander nodig heeft, dat hij
zichzelf vergeet. De dienstbaarheid en het
helpen zijn wederkerig, maar ze zijn dat in de
context van een voortdurend minder wordend
egoïsme en een groeiende zelfloosheid. Als we
dus zeggen dat juiste spraak overeenstemming
of harmonie bevordert, bedoelen we eigenlijk
dat juiste spraak mensen dichter bij elkaar
brengt omdat ze zichzelf overstijgen door
wederzijdse hulpvaardigheid.

Uit lezing 116: De filosofie van de Boeddha
over de juiste spraak, datum onbekend
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Gewaar zijn.
We denken meestal aan het spirituele leven in
termen van groei, vooruitgang, ontwikkeling,
evolutie. We denken eraan als iets wat
langzaam en gestadig is, als iets wat vooruitgaat
doordat we steeds doorgaande, regelmatige
stappen nemen. Het is goed om het spirituele
leven in termen van een geleidelijke evolutie te
zien, dat is iets wat ons vaak helpt. Maar we
kunnen er ook op een andere manier naar
kijken: als een doorbraak. Er zijn zeker
voordelen als we op deze manier aan het
spirituele leven denken. Denken in termen van
doorbreken, of zelfs openbreken, maakt het
duidelijk dat het spirituele leven, in ieder geval
gedeeltelijk, bestaat uit een plotselinge
overgang van een niveau of dimensie van
ervaring, van een manier van zijn, naar een
andere. Het brengt het feit in onze aandacht dat
het spirituele leven niet alleen inspanning is, we
kennen dat idee allemaal, maar zelfs geweld.
Het is geen populair concept, dat het spirituele
leven geweld inhoudt, maar zo is het wel. Het
houdt natuurlijk geen geweld in naar anderen
toe, maar geweld naar onszelf, naar zekere
aspecten van onszelf die obstakels voor ons
zijn.
Door enig aspect van het geconditioneerde
bestaan heen breken wordt voornamelijk bereikt
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door gewaar zijn te ontwikkelen. Gewaar zijn,
opmerkzaamheid en herinnering22 zijn de grote
oplossers van negatieve emoties en ook van
psychologische conditioneringen, eigenlijk van
elk aspect van het geconditioneerde in ons. We
kunnen zelfs zeggen dat er geen spiritueel leven
is zonder gewaar zijn. Voor zover er gewaar
zijn is, is er ook een spiritueel leven. We
kunnen zo ver gaan te zeggen dat het beter is
om iets te stelen met gewaar zijn dan om een
poeja te doen zonder enig gewaar zijn. Een
handeling, een gedachte, een gevoel is alleen
maar spiritueel voor zover het gewaar zijn in
zich heeft. Als we iets doen met gewaar zijn,
zal dat gewaar zijn, als het onderhouden wordt,
vroeger of later het negatieve in alles wat we
doen
oplossen,
alles
wat
met
het
geconditioneerde te maken heeft . Gewaar zijn
is het belangrijkste in het spirituele leven: er is
geen spiritueel leven zonder gewaar zijn. Geen
doorbraak, geen openbreken, zonder gewaar
zijn.

Uit lezing 63: Het
Boeddhaschap. 1969
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Meditatie

Een systeem van meditatie.
Boeddhisme kwam voort uit meditatie, het
kwam voort uit de meditatie van de Boeddha
onder de bodhiboom, 2500 jaar geleden. Het
kwam daarom voort uit meditatie op het
hoogste niveau, niet slechts meditatie als
concentratie, zelfs niet meditatie als het ervaren
van hogere staten van bewustzijn. Het kwam
voort uit meditatie als contemplatie, daarmee
bedoel ik een directe, totale en alles insluitende
visie en ervaring van de Ultieme Waarheid.
Hieruit is het Boeddhisme voortgekomen en het
heeft zich hieruit door de eeuwen heen
voortdurend vernieuwd.
We kunnen ook zeggen dat de VWBO en de
WBO uit meditatie is voortgekomen, alleen niet
op de hiervoor genoemde geestvervoerende
manier. Ik herinner me heel goed de tijd dat de
VWBO en WBO ontstonden en groeiden, het
was nog helemaal in het begin. Ik herinner me
dat we toen eens per week om 7 uur bij elkaar
kwamen in een kleine kelderverdieping onder
een winkel in Monmouthstreet in centraal
Londen, vlak bij Trafalgar Square. Er waren in
die begindagen maar zes of zeven mensen. We
kwamen bij elkaar en mediteerden een uur of
zo, zover ik me kan herinneren zongen we geen
mantra’s. Naderhand hadden we een kop thee
en biscuitjes. Die wekelijkse ontmoeting was
toen de VWBO. Langzamerhand kwamen er
meer mensen bij. We adverteerden niet, we
werden bekender omdat er over ons gepraat
werd. Er was een papier met informatie op het
raam van de winkel. Mensen die er langs liepen
keken er naar en soms kwamen ze de winkel in
en deden alsof ze wierook wilden kopen en
werden dan verleid om naar beneden te gaan en
meditatie te beoefenen. Er waren er een paar die
bleven en op die manier groeide onze kleine
groep. Na een poosje zijn we begonnen met
series lezingen in gehuurde zalen in Londen.
Toen, en dat was gedurfd, zijn we met onze
eerste retraites begonnen. Als er achttien of
twintig mensen op een retraite kwamen vonden
we dat we het heel goed deden! Op die manier
zijn we ongeveer twee jaar doorgegaan en
daaruit is de hele beweging voortgekomen.
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Omdat het allemaal met een wekelijkse
meditatie groep begonnen is, kun je zeggen dat
de hele beweging uit meditatie voortkwam. Het
kwam voort uit het samenkomen en mediteren
van zeven of acht, tien of twaalf, en vervolgens
vijftien
of
twintig
mensen
in
die
kelderverdieping
van
die
winkel
in
Monmouthstreet.
Vanavond neem ik de verschillende meditatie
methoden door die op dit moment in de Orde
beoefend worden en kijk hoe ze samen (wat
misschien wel wat ambitieus genoemd kan
worden) een systeem vormen, een organisch
levend systeem, niet een dood, mechanisch,
artificieel gecreëerd systeem. Als we kunnen
zien hoe deze verschillende meditatie methoden
met elkaar verbonden zijn, helpt ons dat in onze
individuele beoefening van meditatie, ook als
we meditatie onderwijzen aan anderen. Ik zal
niet alle meditatie methoden die we op dit
moment beoefenen nemen, maar zeker de
belangrijkste en diegene die het meest bekend
zijn. Op die manier hoop ik een overzicht te
geven van het systeem van meditatie, je moet in
staat zijn de details uit je eigen ervaring zelf in
te vullen.
De
belangrijkste
en
meest
bekende
meditatiemethoden zijn: het Gewaar zijn van de
Ademhaling. De Metta Bhavana of het
ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid
voor allen. De ‘alleen maar zitten’ beoefening;
de visualisatie beoefening, dat is het
visualiseren van een Boeddha of Bodhisattva
samen met het reciteren van de mantra van die
Boeddha of Bodhisattva; het reflecteren op de 6
elementen en het reflecteren op de keten van
nidanas. Jullie hebben allemaal enkele van deze
methoden beoefend en sommigen hebben ze
misschien allemaal beoefend. Maar het is je
misschien niet erg duidelijk in welke relatie ze
tot elkaar staan, hoe ze mogelijk onderling
verbonden zijn.
Er is ook nog de rangschikking van de vijf
basis methoden in een systeem van meditatie,
wat je kunt vinden in: Systematische en
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praktische meditatie.23 In deze rangschikking is
elk van deze vijf meditatiemethoden een
tegengif voor een specifiek gif voor de geest.
De meditatie op onzuiverheid, het reflecteren
op het vergaan van een dood lichaam, is het
tegengif voor begeerte. De Metta Bhavana is
het tegengif voor haat. Gewaar zijn, of het nu
van de ademhaling is of van enige andere
fysieke of mentale functie, is het tegengif voor
twijfel en afleiding. Reflectie op de nidanas is
het tegengif voor spirituele onwetendheid.
Reflectie op de 6 elementen is het tegengif voor
verwaandheid. Als je deze mentale giften kan
verwijderen ben je zeker stevig op het Pad, je
bent dan in feite dicht bij de Verlichting. In
deze rangschikking is de relatie tussen de vijf
methoden echter ruimtelijk, zij zijn allemaal op
hetzelfde niveau, als een groep van vijf. Ze zijn
niet progressief, je kunt niet vooruitgaan door
van de ene methode naar de andere te gaan. Wat
we nodig hebben is een progressieve
rangschikking van de meditatiemethoden, een
definitieve, elkaar versterkende, opeenvolgende
reeks van methoden die ons in stappen vooruit
brengt.
In een dergelijke reeks komt als eerste het
Gewaar zijn van de ademhaling. Deze was voor
velen van jullie waarschijnlijk de eerste
introductie in de meditatie, dit is gewoonlijk de
eerste meditatiemethode die we in de VWBO
leren. Er zijn verscheidene redenen waarom we
deze meditatie als eerste aanleren. Dit is een
‘psychologische’ methode waarmee we
bedoelen dat de nieuweling er psychologisch
naar kan kijken; men heeft er geen kennis van
enige kenmerkende boeddhistische principes
voor nodig om het te kunnen beoefenen. Het is
een erg belangrijke methode, het startpunt voor
de ontwikkeling van gewaar zijn in het
algemeen, gewaar zijn met betrekking tot alles
wat we doen in ons dagelijks leven. We
beginnen met ons gewaar te zijn van onze
ademhaling, maar dat is slechts het begin. We
gaan proberen dat gewaar zijn uit te breiden tot
we ons gewaar zijn van al de bewegingen van
ons lichaam en ons ook gewaar zijn van wat we
doen. We moeten ons gewaar worden van de
wereld om ons heen en van andere mensen. We
moeten ons uiteindelijk gewaar worden van de
Ware Werkelijkheid. Maar we beginnen met
Gewaar zijn van de ademhaling. Het
ontwikkelen van gewaar zijn is ook belangrijk
omdat het de sleutel is tot psychische integratie.
Dit is de werkelijke reden waarom we het
Gewaar zijn van de ademhaling als eerste leren
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aan mensen die in onze centra komen. Als we
‘wankelend’ naar ons eerste meditatie
onderricht komen hebben we nog geen echte
individualiteit. We zijn meestal alleen maar een
bundel
tegenstrijdige
verlangens,
zelfs
tegenstrijdige zelven, die losjes bij elkaar
gehouden worden door de band van een naam
en een adres. Deze verlangens en zelven zijn
zowel bewust als onbewust. Zelfs het beperkte
gewaar zijn dat we oefenen als we het Gewaar
zijn van de ademhaling doen, helpt om hen
samen te brengen. Het zal de band een beetje
aanhalen, zodat het niet zo los is in het midden,
het maakt dat deze bundel van verschillende
verlangens en zelven meer herkenbaar en
makkelijker te identificeren wordt.
Als we een beetje verder gaan helpt het
beoefenen van gewaar zijn ons om echte
eenheid en harmonie tussen de verschillende
aspecten van onszelf, zoals ze nu geworden
zijn, te creëren. Met andere woorden, door
gewaar zijn beginnen we ware individualiteit te
creëren. Individualiteit is per definitie
geïntegreerd,
een
ongeïntegreerde
individualiteit is een contradictie. Tenzij we
geïntegreerd worden, tenzij we werkelijke
individuen worden, dwz geïntegreerd zijn, kan
er geen werkelijke vooruitgang zijn. Er is geen
werkelijke vooruitgang omdat er geen
toewijding is en je kunt je niet ergens aan
toewijden tot er een individu is die zich kan
toewijden. Alleen een geintegreerde persoon
kan zich ergens aan verbinden omdat al zijn
energieën in dezelfde richting gaan. Energie,
verlangen en interesse zijn niet in conflict met
elkaar. Gewaar zijn, opmerkzaamheid, op vele
verschillende niveaus, is daarom van
beslissende betekenis, het is de sleutel tot alles.
Maar er is een gevaar. Er is gevaar bij elke stap,
maar hier, bij deze stap, is er een heel groot
gevaar. Het gevaar is dat als we gaan oefenen
om gewaar zijn te ontwikkelen, we wat ik
‘vervreemd gewaar zijn’ noem, kunnen gaan
ontwikkelen en dat is iets anders dan echt
gewaar zijn. Vervreemd gewaar zijn ontstaat als
we ons gewaar zijn van onszelf zonder onszelf
ook echt te ervaren. Daarom is het belangrijk
dat behalve het beoefenen van gewaar zijn en
opmerkzaamheid, we ook contact maken met
onze emoties, welke dat ook zijn. In het ideale
geval zullen we contact maken met onze
positieve emoties, als we ze hebben of kunnen
ontwikkelen. Misschien moeten we, voor het
moment, contact maken met onze negatieve
emoties. Het is beter om werkelijk en levendig
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contact te hebben met onze negatieve emoties,
wat betekent ze erkennen en ervaren maar er
niet in vast gaan zitten, dan in een vervreemde
staat van geest te blijven en onze emoties
helemaal niet te ervaren.
Het is hier dat de Metta Bhavana en
gelijksoortige methoden er bij komen: niet
alleen maar maitrī (Pali metta), liefdevolle
warmte, maar ook de andere brahma viharas:
karuna, mudita en upeksa (Pali upekkha),
respectievelijk mededogen, medevreugde en
gelijkmoedigheid en ook sraddha (Pali saddha)
geloof, vertrouwen. Zij zijn allen gebaseerd op
metta.
Metta,
liefdevolle
warmte,
vriendelijkheid, (in een diepe en positieve zin)
is de fundamentele positieve emotie. Als de
jaren voorbijgaan en ik meer en meer in contact
kom met ordeleden, mitra’s en vrienden en ook
met mensen buiten de beweging, zie ik steeds
duidelijker het belang van positieve emoties in
ons leven, in ons spirituele leven en in ons
leven in de wereld. Ik zou willen zeggen dat het
ontwikkelen van positieve emoties, het
ontwikkelen van vriendelijkheid, vreugde,
vrede, vertrouwen, sereniteit enz. absoluut
essentieel is voor onze ontwikkeling als
individuen. Het zijn uiteindelijk onze emoties
die ons gaande houden, we worden niet gaande
gehouden door abstracte ideeën. Het zijn onze
positieve emoties die ons gaande houden op het
spirituele pad, die ons onder meer inspiratie en
enthousiasme geven, tot de tijd dat we
Volkomen Visie hebben ontwikkeld en onze
motivatie daaruit halen. Tenzij we positieve
emoties hebben, tenzij we genoeg metta,
karuna, mudita, upeksa en sraddha hebben, zal
er geen werkelijk leven in de Orde zijn.
Gewone positieve emotie is het hartenbloed van
de Orde. Als er geen positieve emotie is in de
Orde, dan zit er geen leven in en dan zit er ook
geen leven in de beweging. Het is daarom
absoluut van levensbelang dat ieder van ons en
wij allen met elkaar positieve emoties
ontwikkelen. Daarom is de Metta Bhavana, als
de methode om de fundamentele positieve
emotie die metta is, te ontwikkelen, absoluut
van levensbelang.
Maar veronderstel nu eens dat je gewaar zijn
hebt ontwikkeld en al deze positieve emoties,
dat
je
een
gewaar,
positief
en
verantwoordelijkheid nemend persoon bent,
zelfs een waar individu, in de psychologische
zin, wat is dan de volgende stap? De volgende
stap is doodgaan! Het gelukkige en gezonde
individu dat je nu bent, of was, moet sterven.
www.de3juwelen.org

Anders gezegd moeten we het onderscheid
tussen subject en object overstijgen. De
wereldse individualiteit, hoe perfect en zuiver
die ook moge zijn, moet uit elkaar vallen. De
sleutel methode hier is de reflectie op de zes
elementen. Deze elementen zijn: aarde, water,
vuur, wind, ruimte en bewustzijn.
Er zijn nog andere methoden die ons helpen de
huidige, zelfs emotioneel positieve en
opmerkzame wereldse individualiteit op te
breken: het reflecteren op vergankelijkheid, het
reflecteren op de dood, meditaties op de
Leegte,24 inclusief de meditaties op de nidanas.
De meditaties op de Leegte kunnen nogal
abstract worden, om niet te zeggen intellectueel.
Het reflecteren op de zes elementen, wat ook
het teruggeven van de aarde, vuur en andere
elementen in ons aan aarde, vuur en de andere
elementen in het universum inhoudt en daarom
het opgeven van de aarde, water, vuur, wind en
ruimte elementen in onszelf, zelfs van ons
individuele bewustzijn, is de meest concrete en
praktische manier om te beoefenen in dit
specifieke stadium. Dit is de sleutel methode
om ons gevoel van relatieve individualiteit open
te breken. We kunnen zelfs zeggen dat de zes
elementen reflectiemeditatie een meditatie op
de Leegte is, want het helpt ons de leegte
(sunyata) van onze wereldse individualiteit te
zien, het helpt ons te sterven. Er zijn vele
vertalingen voor het woord sunyata. Soms
wordt het vertaald met Leegte, soms met
relativiteit. Guenther vertaalt het als niets of
onbelangrijkheid. Maar sunyata kan ook
worden vertaald met dood, want het is de dood
van alles wat geconditioneerd is. Alleen als de
geconditioneerde individualiteit sterft, begint de
ongeconditioneerde Individualiteit, zo kunnen
we het noemen, zich te manifesteren. Als we in
de meditatie steeds dieper gaan, komen we vaak
grote angst tegen. Soms trekken mensen zich
terug als ze die angst tegenkomen, maar het is
goed om onszelf toe te staan die angst te
ervaren. De angst ontstaat als we de aanraking
van de Leegte(sunyata) voelen, de aanraking
van de Waarheid, en we voelen die op het
geconditioneerde zelf. De aanraking van
sunyata voelt als de dood. Voor het
geconditioneerde zelf is het in feite ook de
dood. Dus wordt het geconditioneerde zelf, wij,
bang. De reflectie op de zes elementen en de
andere meditaties op sunyata zijn vipasyana
(Pali vipassana) of inzicht meditaties. Het
gewaar zijn van de ademhaling en de Metta
Bhavana zijn samatha (Pali samatha) of
rustgevende meditaties. Samatha ontwikkelt en
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verfijnt onze geconditioneerde individualiteit,
maar vipasyana breekt die individualiteit af, of
liever het stelt ons in staat om er helemaal
doorheen te zien.25
Als het wereldse zelf dood is, wat is dan de
volgende stap? Je kunt zeggen (in niet helemaal
traditionele woorden) dat uit de ervaring van
het doodgaan van het wereldse zelf het
Transcendente
Zelf
voortkomt.
Het
Transcendentale Zelf ontstaat in het midden van
de lucht, in het midden van de Leegte, waar we
een lotusbloem zien. Op de lotus bevindt zich
een zaadje in de vorm van een letter. Deze letter
is wat we een bija mantra noemen. Deze bija
mantra is getransformeerd in een specifieke
Boeddha of Bodhisattva figuur. We zijn nu
blijkbaar bij de visualisatie methoden gekomen.
De gevisualiseerde figuur voor je, de figuur van
een Boeddha of Bodhisattva, hoe subliem en
glorieus hij ook mag zijn, is in feite onszelf: het
nieuwe Zelf, het Zelf dat je kunt zijn als je je
zelf toestaat te sterven. Je herinnert je
misschien, dat als we de volledige visualisatie
beoefening doen, tenminste in sommige
vormen, we beginnen met het reciteren en
mediteren van de sunyata mantra: om svabhava
suddhah sarvadharmah svabhavasuddho ham,
wat betekent: OM, alle dingen zijn door hun
aard zuiver, door mijn aard ben ik ook zuiver.
Hier betekent zuiver Leeg, leeg van alle
concepten, leeg van al het geconditioneerde,
omdat we niet wedergeboren kunnen worden
zonder eerst dood te gaan. Er is geen Vajrayana
zonder Mahayana en Mahayana is de yana van
sunyata, de ervaring van sunyata (de Leegte).
Daarom had Mr. Chen, mijn oude vriend en
leraar, de Ch’an kluizenaar in Kalimpong, de
gewoonte te zeggen dat: zonder de
verwerkelijking van sunyata zijn de
visualisaties van het Vajrayana alleen maar laag
bij de grondse magie. Er zijn vele soorten
visualisatie
oefeningen,
er
zijn
veel
verschillende niveaus van beoefening; er is een
grote
verscheidenheid
aan
Boeddhas,
Bodhisattvas, dakas, dakinis en dharmapalas 26
die men kan visualiseren. De specifieke
oefeningen die het meest gedaan worden in de
Orde behoren bij Sakyamuni, Amithaba,
Padmasambhava,
Avilokitesvara,
Tara,
Manjugosha, Vajrapani, Vajrasattva and
Prajnaparamita. Ieder ordelid heeft zijn eigen
individuele visualisatie oefening, samen met de
erbij behorende mantra, beiden krijgen ze ten
tijde van hun ordinantie. Ik zou graag willen dat
de meer ervaren ordeleden bekend zijn met
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tenminste twee of drie verschillende visualisatie
oefeningen. De grote betekenis van het
beoefenen van visualisatie blijkt heel helder in
de Vajrasattva sadhana. Vajrasattva is een
Boeddha die in Bodhisattva vorm verschijnt.
Zijn kleur is wit, wit staat voor zuivering.
Zuivering betekent hier dat je je realiseert dat je
uiteindelijk nooit onzuiver geweest bent, je bent
zuiver vanaf het begin, zuiver vanaf het begin
zonder begin, je aard is zuiverheid, essentiële
zuiverheid. In het diepst van je wezen ben je
vrij van al het geconditioneerde, of liever, je
bent vrij van het onderscheid tussen het
geconditioneerde en het Ongeconditioneerde en
daarom besta je uit Leegte. Voor iedereen die is
opgegroeid in een schuldbeladen cultuur zoals
die van ons in het westen, is dit soort verklaring
zeker een openbaring, een grote positieve
shock. Vajrasattva heeft ook een verbinding
met de dood, niet alleen spirituele dood, maar
ook met de fysieke dood. Er is hier een
connectie met het Tibetaanse Dodenboek.27 In
het Tibetaans wordt het zogenoemde
Dodenboek de Bardo Thödol genoemd, dat
betekent ‘bevrijding door het luisteren in de
tussentijd.’ Je hoort de instructies van je Lama,
die bij je voormalige lichaam zit en je uitlegt
wat er met je gebeurt in de tussentijd na je
dood. De tussentijd is de tijd tussen de dood
van je lichaam en je wedergeboorte in een
nieuw lichaam. Maar meditatie is eigenlijk ook
een tussentijd, omdat als we echt mediteren we
ook sterven. Op dezelfde manier is de dood van
ons lichaam een meditatieve staat, een staat van
gedwongen meditatie, gedwongen samadhi. In
beide tussentijden, degene tussen dood en
wedergeboorte en degene tijdens de meditatie,
kunnen we Boeddha’s en Bodhisattva’s zien,
zelfs
mandala’s
van
Boeddha’s
en
Bodhisattva’s. Ze bestaan niet buiten ons, ze
zijn de manifestatie van onze eigen Ware Geest,
de manifestatie van de Dharmakaya. We
kunnen ons met hen identificeren en zo
spiritueel herboren worden, als het ware
herboren in een Transcendentaal bestaan. Als
we er niet in slagen ons op deze manier met hen
te identificeren, worden we eenvoudigweg in
een normaal bestaan herboren en vallen we
terug in het oude, geconditioneerde zelf.
Ik hoop dat we nu het hele systeem van
meditatie kunnen zien, tenminste in grote
lijnen. Er zijn vier grote stadia, die ik hier kort
zal herhalen. Het eerste grote stadium is het
stadium van integratie. Dat is het eerste wat je
in verband met meditatie moet doen. Integratie
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wordt voornamelijk bereikt door het beoefenen
van het gewaar zijn van de ademhaling en ook
met gewaar zijn en opmerkzaamheid in het
algemeen. In dit stadium ontwikkelen we een
geïntegreerd zelf.
Het tweede grote stadium is het stadium van
emotionele positiviteit. Dit wordt voornamelijk
bereikt door het ontwikkelen van liefdevolle
vriendelijkheid, mededogen en medevreugde
enz. Daardoor wordt het geïntegreerde zelf op
een hoger, meer verfijnd en tegelijkertijd meer
krachtig niveau
gebracht.
Dit
wordt
gesymboliseerd door de prachtig bloeiende
witte lotusbloem.
Dan is er nog het derde grote stadium, het
stadium van spirituele dood. Dit wordt
voornamelijk bereikt door het reflecteren op de
zes elementen, maar ook door het reflecteren op
vergankelijkheid, op de dood en de meditaties
op sunyata. Hierin doorzien we het verfijnde
zelf en we ervaren de Leegte, we ervaren
sunyata, we ervaren spirituele dood.
En ten vierde is er het stadium van spirituele
wedergeboorte. Dit wordt bereikt door
visualisatie oefeningen en het reciteren van
mantras. Abstracte visualisatie (het visualiseren
van geometrische vormen en letters) kan ook
helpen. Dit is, breed geschetst, het systeem van
meditatie.
Maar misschien vraag je je af waar ordinantie
hier in past. En waar past het opkomen van de
Bodhicitta in dit systeem? En hoe zit het met de
beoefening van ‘alleen maar zitten‘?
Ik zal al deze vragen kort beantwoorden.
Ten eerste, waar past ordinantie in dit systeem?
Ordinantie betekent: voor toevlucht gaan. Voor
toevlucht gaan betekent toewijding. Toewijding
is mogelijk op verschillende niveaus.28
In theorie kan men geordineerd worden zonder
ooit gemediteerd te hebben. Praktisch gezien
kan ik zeggen dat het hoogst onwaarschijnlijk
is, voor zover ik weet is het tot nu toe niet
gebeurd. Je kunt je niet toewijden, en dat is wat
ordinantie betekent, als je niet in zekere mate
geïntegreerd bent. Anders zal je je vandaag
verbinden, maar morgen trek je dat weer terug,
omdat je hele wezen er niet helemaal achter
staat. Je kunt je ook niet verbinden tenzij je een
zekere mate van emotionele positiviteit hebt,
anders heb je niets wat je gaande houdt. Om je
te kunnen verbinden moet er ook een zwakke
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glimp van Volkomen Visie zijn, of tenminste de
reflectie van een glimp van Volkomen Visie.
Die glimp, of die reflectie van die glimp, zal
zeker niet genoeg zijn om je een
Stroombetreder te maken, maar toch is er iets
dergelijks nodig. Ordinantie zou daarom ergens
tussen het tweede en derde van de belangrijkste
stadia van meditatie moeten plaatsvinden. Men
zou kunnen zeggen dat het komt als men net
begint aan het derde stadium, het stadium van
de spirituele dood, of als men tenminste open
staat voor de mogelijke ervaring van die
spirituele dood. (Dit komt natuurlijk overeen
met het Pad van regelmatige stappen, we weten
dat er ook een Pad van onregelmatige stappen
is).29
Ten tweede: waar past het opkomen van de
Bodhicitta in dit systeem? Bodhicitta betekent:
de wil om de Verlichting te bereiken. Het is
geen egoïstisch willen, het lijkt meer op een
supra-individueel streven. Het komt alleen maar
op als we individualiteit, onze normale
individualiteit, in zekere mate hebben doorzien.
De Bodhicitta is het streven om de Verlichting
te bereiken ten bate van alle wezens; zo wordt
het meestal uitgelegd. Niet dat er een ’waar
individu’ is die de Verlichting wil bereiken ten
bate van ‘ware anderen’. Als de Bodhicitta
opkomt, overstijgt het zelf en anderen, maar het
is niet zonder zelf en anderen. Het komt op als
we ons wereldlijke zelf doorzien, maar voor het
Transcendentale Zelf zich gemanifesteerd heeft.
Het komt op als je niet langer de Verlichting
wil bereiken voor jezelf maar je nog niet
volledig hebt toegewijd aan het bereiken ervan
voor anderen. De Bodhicitta komt daarom op
tussen het derde en het vierde stadium, tussen
het stadium van spirituele dood en het stadium
van spirituele wedergeboorte. De Bodhicitta is
het zaad van de spirituele wedergeboorte.
Tijdens de privé-ordinantie is er vaak een
voorgevoel van, als men de mantra ontvangt .
Bij deze gelegenheid is de mantra het zaad van
het zaad van de Bodhicitta. Met de ordinantie is
men
voortgegaan,
ordinantie
betekent
voortgaan, men is voortgegaan van de groep,
tenminste psychologisch, misschien niet fysiek.
Voor de groep is men gestorven, men streeft
naar Verlichting. En men zal er zeker niet
alleen voor zichzelf naar streven, maar voor
allen. Het is daarom niet verwonderlijk dat
tijdens
de
ordinantie
een
zwakke
weerspiegeling van de Bodhicitta opkomt,
tenminste in sommige gevallen.

37

Een gids voor het boeddhistische Pad (deel 2)
Ten derde: Hoe zit het met de beoefening van
‘alleen maar zitten’? Het is moeilijk om hier
meer over te zeggen dan: als men alleen maar
zit dan zit men alleen maar. Maar men kan wel
zeggen dat er een tijd is dat men alleen maar zit
en een tijd waarop men dat niet doet. Een tijd
waarop men dat niet doet is de tijd waarop men
andere soorten meditatie beoefent. Men zit niet
‘alleen maar’ als men de meditatie op het
gewaar zijn van de ademhaling doet, de Metta
Bhavana, het reflecteren op de zes elementen
enz. In al deze meditaties is bewuste inspanning
een vereiste. Maar men moet opletten dat deze
bewuste inspanning niet te krachtig wordt, zelfs
te wilskrachtig en om deze tendens tegen te
gaan kunnen we ‘alleen maar zitten’ beoefenen.
We beoefenen ‘alleen maar zitten’ tussen de
andere meditaties in. Er is een periode van
activiteit waarin je bijvoorbeeld Gewaar zijn
van de ademhaling of de Metta Bhavana
beoefent en dan een periode van passiviteit, een
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periode van ontvankelijkheid. Op die manier
gaan we steeds door: activiteit – passiviteit –
activiteit – passiviteit – enz. Gewaar zijn van de
ademhaling - alleen maar zitten - Metta
Bhavana – alleen maar zitten - Reflecteren op
de zes elementen – alleen maar zitten Visualisatie – alleen maar zitten. We kunnen
eindeloos op deze manier doorgaan, we hebben
dan een perfect ritme en balans in onze
meditatie beoefening. Er is vasthouden en
loslaten; er is grijpen en openen; er is actie en
geen actie. Zo bereiken we een perfect
gebalanceerde meditatie beoefening en het hele
systeem van meditatie wordt compleet.

Uit lezing nr. 135: een systeem van meditatie.
1978.
Deze lezing werd gehouden voor Ordeleden van
de Westerse Boeddhisten Orde.

Vajrasattva

De vijf basis meditatie methoden.
In de boeddhistische traditie zijn er vijf basis
meditatie methoden en elk van deze is een
middel tegen een van de vijf vergiften:
afleiding, haat, begeerte, hebzucht en
onwetendheid.
Ten eerste: het vergif van de afleiding of de
neiging van de geest om van het een naar het
ander te springen. We zeggen dat mensen de
geest van een sprinkhaan hebben, of die van een
vlinder. We bedoelen ermee dat ze niet in staat
zijn hun geest een langere tijd bij een
onderwerp te houden. Het is, zoals T S Elliot
zegt in zijn beroemde uitspraak: ‘afgeleid zijn
van een afleiding door een afleiding.’30 Dat is
een mooie samenvatting van het moderne leven,
het is een doorlopend proces, elke dag en elke
week, van ‘afgeleid zijn van een afleiding door
een afleiding.’
Het tegengif ertegen, tegen de geestestoestand
die dit voortbrengt, is de meditatie op het
Gewaar zijn van de ademhaling.31 Het is voor
mij niet nodig deze oefening te beschrijven,
omdat de meeste van jullie hem wel kennen.
We leren en beoefenen hem in de VWBO in al
onze meditatiegroepen. Eénpuntige concentratie
op het proces van de ademhaling is het tegengif
voor al onze afleidingen.
De tweede van de vijf vergiften is haat. Het
tegengif hiervoor is weer erg eenvoudig. Het is
de Metta Bhavana,32 het ontwikkelen van
universele liefdevolle vriendelijkheid, de
prachtige oefening die velen van ons
buitengewoon moeilijk vinden. Deze methode
wordt ook aangeleerd en beoefend in onze
meditatiegroepen.33 Veel mensen weten vanuit
hun eigen ervaring dat deze boosheid, deze
specifieke negatieve emotie, verdreven kan
worden door de Metta Bhavana te beoefenen,
het doelgericht en opmerkzaam ontwikkelen
van liefdevolle vriendelijkheid en goede
wensen voor alle levende wezens. Zo verwijdert
men het vergif van de haat door het
ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid.
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Ten derde is er begeerte. Dit is eigenlijk de
meest typische van de vergiften. Het is niet
zomaar begeerte, maar wat we kunnen
omschrijven als neurotische begeerte. Neem
bijv voeding, eten. We hebben allemaal een
verlangen naar voedsel en houden ervan te eten,
dat is normaal en gezond. Maar het verlangen
naar iets om te eten kan neurotisch worden als
we het gaan gebruiken om een andere behoefte
te bevredigen, een mentale of emotionele
behoefte. Ik las een rapport, geschreven door
een journalist van een tijdschrift voor meisjes.
Het rapport zei dat veel meisjes die naar het
tijdschrift schreven vertelden dat als ze
geconfronteerd werden met emotionele
problemen ze vaak een oncontroleerbare
behoefte voelden om iets zoets te eten. Dat is
een neurotisch verlangen. Het is begeerte. Het
is nu wel duidelijk dat begeerte nogal een
probleem is, vooral in deze moderne tijd. Er
bestaat een groot aantal bedrijven die zich
bezighouden met het stimuleren van onze
begeerte en niets anders. Dat is vanzelfsprekend
de advertentie industrie of hoe je het ook wilt
noemen . Het is hun taak om ons er van te
overtuigen, soms openlijk, soms meer
verborgen, dat we dit of dat moeten hebben of
iets anders. We kunnen zeggen dat werken in de
advertentiewereld een van de meest onethische
beroepen is gezien vanuit begeerte. Begeerte
kan uitgeroeid worden door verscheidene
methoden. Ik zal er slechts enkele noemen. (Je
kunt zien dat het probleem erg groot is aan het
aantal tegengiften). Ik wil bij voorbaat al
waarschuwen dat sommige van die tegengiften
nogal drastisch zijn. Een voorbeeld is: de
Reflectie op de tien stadia van de ontbinding
van een lichaam. Het is nog steeds een
populaire oefening in sommige boeddhistische
landen. Men zegt dat het speciaal een tegengif
is voor seksuele begeerte, met andere woorden
voor neurotische seksuele begeerte. Ik zal de
diverse stadia niet een voor een beschrijven, dat
zou voor sommigen wat teveel kunnen zijn. Als
deze meditatie wat te veel voor je is, is er ook
nog een zachtere versie: mediteren op een
crematie plaats. Zoals je waarschijnlijk wel
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weet, worden de doden in India niet begraven,
maar gecremeerd. Een speciale plaats die men
crematieplaats of verbrandingsplaats noemt is
daarvoor gereserveerd, vaak aan de oevers van
een rivier. Om te mediteren gaat men er in de
nacht heen en men gaat alleen. Ik kan je
verzekeren dat deze crematieplaatsen geen
prettige plaatsen zijn, zeker niet overdag. Er
liggen overal stukjes verbrande beenderen en
kleding en meestal hangt er een doordringende
geur van brandend vlees. Maar het kan een
nuttige, interessante en stimulerende oefening
zijn. Vele jaren geleden was ik zelf op een
verbrandingsplaats aan de oever van de rivier
de Ganges, niet ver van Lucknow. Er was een
prachtig stuk zilveren strand dat als een
crematieplaats in gebruik was en er was die
nacht een volle maan. Alles leek helemaal van
zilver en men kon hier en daar op het zand net
de kleine verhogingen zien waarop de crematies
hadden plaatsgevonden. Verstrooid om me heen
lagen kleine stukjes bot en schedel. Het was
heel rustig en vredig en ik voelde me ver van de
wereld. Er was helemaal niets neerdrukkend
aan de ervaring, ik kan alleen maar zeggen dat
het opwekkend was Ik voelde me ver weg van
alles, alsof mijn crematie al had plaats
gevonden. In verband hiermee is het interessant
dat als een Hindoe een orthodoxe sannyasin
wordt, hij zijn eigen begrafenisdienst leidt, hij
ervaart het alsof hij zelf gecremeerd wordt. Het
idee is dat als men een sannyasin wordt en de
wereld opgeeft, men als burger dood is en niet
langer voor de wereld bestaat. Dit is de laatste
stap voordat men de gele pij aandoet. Deze
associatie van dood met afstand doen en het
uitroeien van alle wereldlijke begeerte drukt
hetzelfde idee uit. Als zelfs een incidenteel
bezoek aan een begraafplaats te veel is (het kan
voor veel mensen te veel zijn) en men wil een
mildere vorm van dit soort meditatie beoefenen,
dan kan men eenvoudigweg op de dood
mediteren. De dood is onvermijdelijk, iedereen
wordt er mee geconfronteerd en niemand kan er
aan ontsnappen. De dood komt voor ieder van
ons, waarom zouden we dan het leven niet zo
goed mogelijk gebruiken? Waarom wijden we
ons leven aan dingen die het niet waard zijn?
Waarom geven we ons over aan rampzalige
verlangens die ons uiteindelijk toch geen
bevrediging en geluk kunnen brengen? Zo
mediteert men op het verschijnsel van de dood .
Het is een tegengif voor algemene begeerte of
het nu begeerte is voor bezittingen, succes of
plezier.
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Men kan ook mediteren op vergankelijkheid,
dat alles vergankelijk is, dat niets blijft bestaan,
of het nu het zonnestelsel is of onze eigen
ademhaling, alles verandert ieder moment. Men
reflecteert erop dat alles zal verdwijnen, net
zoals de wolken in de lucht. Deze meditatie
heeft meestal hetzelfde effect als de andere
oefeningen die ik heb genoemd. Men kan zich
niet vastberaden aan dingen vastklampen als
men weet dat men ze vroeger of later moet
opgeven.
Er is nog een andere soort oefening. Men noemt
die: de reflectie op de weerzinwekkendheid van
voedsel. Ik ga de details van deze oefening niet
beschrijven, want ze is niet erg plezierig en is
met opzet zo gemaakt. Deze beoefening is erg
goed voor jonge meisjes die neurotisch
verslaafd zijn aan het eten van zoetigheden.
Je kunt uit de verschillende tegengiften voor
begeerte die methode kiezen die het beste
aansluit aan je behoefte. Als je voelt dat de
begeerte erg sterk in je is, als het je werkelijk in
zijn greep heeft, zet dan je tanden maar op
elkaar en ga naar een crematieplaats en als je
een lichaam kan vinden, of iets wat je herinnert
aan de dood, zelfs als het maar een of twee
botjes zijn, reflecteer dan op
de dood.
Sommige mensen maken zich vertrouwd met de
dood door zich te omringen met schedels en
beenderen. Waarom zouden we er trouwens
bang voor zijn? In mijn flat34 heb ik een goed
geconserveerde oude beker, die van een schedel
is gemaakt . Op een dag kwam een dame
theedrinken en ze vroeg mij naar mijn dingen
uit Tibet. Ze vertelde dat ze hield van alles wat
Tibetaans was, dus vroeg ik haar: ‘zou u dan
deze willen zien?’ En ik gaf haar de schedel in
de hand. Ze liet hem bijna vallen, alsof het een
brokje hete kolen was. Ze zei:’o, het is een
schedel!’ Ik zei: ‘natuurlijk is het een schedel,
de Tibetanen gebruiken ze vaak’. Tibetanen
houden van dit soort dingen. Ze houden van
alles wat van menselijke beenderen of schedels
gemaakt is. Ze houden van malas
(gebedssnoeren) die gemaakt zijn van stukjes
menselijke botten, ze houden van trompetten
gemaakt van dijbenen en ze houden van bekers
gemaakt van schedels. Dat is omdat ze een
natuurlijke en nuchtere kijk op de dood hebben.
Zij hebben niet het gevoel dat er iets morbide of
macaber aan de dood is, zoals wij. We zijn
opgevoed in de christelijke traditie waar het
noemen van het woord dood een rilling door
ons heen laat gaan. Maar zo kijkt het
Boeddhisme er niet naar. De dood is net zo
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natuurlijk als het leven. Ik haal in verband
hiermee vaak de grote, moderne Bengali dichter
Tagore aan: ‘ik weet dat ik de dood zal
liefhebben omdat ik het leven heb
liefgehad.’35Hij ziet leven en dood als twee
aspecten van hetzelfde fenomeen, dus als je het
leven lief hebt, heb je ook de dood lief. Dit is
een paradox, maar het is waar.
De vierde van de Vergiften is hoogmoed of
verwaandheid. De originele term wordt soms
vertaald als trots, maar ik denk dat hoogmoed
beter is. We kennen hoogmoed allemaal uit
onze eigen ervaring en dus hoef ik er niet
zoveel over te vertellen. Men kan hoogmoed of
verwaandheid beschrijven als de ervaring van
zichzelf als apart, niet alleen apart, maar
geïsoleerd, niet alleen geïsoleerd, maar
superieur. Het tegengif voor dit vergif van
hoogmoed is de meditatie op de zes elementen.
De zes elementen zijn: aarde, water, vuur, lucht,
ruimte (akasa in het Sanskriet) en bewustzijn.
Hoe doet men deze meditatie? Men begint met
te mediteren op aarde. Men reflecteert: in mijn
fysieke lichaam is een solide element, aarde, in
de vorm van vlees, beenderen enz. Waar komt
het vandaan? Het komt van het aarde element in
het universum, van het solide materiaal in het
universum. Wat zal er gebeuren als ik doodga?
Mijn vlees, beenderen enz. zullen uit elkaar
vallen en gaan terug naar het aarde element in
het universum. As naar as en stof naar stof.
Men denkt en reflecteert op deze manier. Dit is
slechts een ruwe schets van deze meditatie die
in werkelijkheid veel uitgebreider is. Dan gaat
men verder met het waterelement in zijn
lichaam en men reflecteert: Er is bloed, zweet,
tranen enz. in mij. Dat is het element water.
Waar komt dit water element vandaan? Het is
niet mijn eigendom, eigenlijk hoort het niet bij
mij. Het kwam uit het water om me heen, uit de
regen, uit de zee, uit de rivieren. Op een dag zal
ik het terug moeten geven. Eens zal het
vloeibare element in mij terugvloeien in het
vloeibare element van het universum. Daarna
mediteert men op het element vuur (iets
subtieler). Men reflecteert: er is hitte in mij en
warmte. Waar komt het vandaan? Wat is de
grootste bron van hitte voor het zonnestelsel?
Het is de zon. Zonder de zon zou ons hele
zonnestelsel koud en donker zijn. Daarom komt
de warmte in mij van die bron. En wat zal er
gebeuren als ik dood ga? Hitte, een van de
laatste dingen die het lichaam verlaat, zal zich
terugtrekken uit mijn ledematen tot er alleen
nog een warm plekje is boven op mijn hoofd.
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Als dat verdwenen is zal ik werkelijk dood zijn.
Dan zal het hitte element in mij teruggegaan
zijn naar het reservoir van hitte en licht voor het
universum. Zo mediteert men op het vuur
element, men reflecteert dat men het voor een
poosje geleend heeft en dat het moet worden
terug gegeven. Dan denkt men aan lucht: wat is
het lucht element in mij? Het is de lucht in mijn
longen. Elk moment neem ik het en geef ik het
terug. Het is niet werkelijk van mij. Geen van
de elementen is mijn eigendom, maar bij de
ademhaling heb ik het iedere keer maar voor
een paar seconden. Op een dag zal ik inademen
en uitademen, inademen en uitademen… en
vervolgens niet meer inademen. Ik zal dan voor
de laatste keer mijn adem hebben teruggegeven.
Ik zal gestorven zijn. Mijn adem zal dan niet
van mij zijn, dus is het nu ook niet van mij.
Hierna mediteert men op de ruimte. Men
reflecteert: mijn fysieke lichaam neemt een
bepaalde ruimte in. Wat gebeurt er met de
beperkte ruimte die dat lichaam inneemt als het
lichaam uiteenvalt? Het gaat op in de oneindige
ruimte eromheen, of met andere woorden, het
verdwijnt. En dan, hoe zit het met bewustzijn?
Men reflecteert: op dit moment is mijn
bewustzijn gekoppeld aan mijn fysieke lichaam
en met de ruimte die dat lichaam inneemt. Als
dit lichaam ophoudt te bestaan en de ruimte die
het inneemt opgaat in de oneindige ruimte, wat
gebeurt er dan met dat beperkte bewustzijn?
Het zal onbegrensd worden. Het zal vrij zijn.
Als mijn lichaam sterft zal ik voor een kort
ogenblik dat onbegrensde bewustzijn ervaren.
Als ik de spirituele dood ervaar zal mijn
bewustzijn
uiteindelijk
elke
beperking
overstijgen en ik zal totale vrijheid ervaren. Zo
mediteert men op bewustzijn.
Dit is alleen maar een samenvatting, maar het
kan je een idee geven hoe men kan mediteren
op de zes elementen van aarde, water, vuur,
lucht, ruimte en bewustzijn. Door zo te
mediteren dient men het tegengif toe aan het
Vergif van hoogmoed of verwaandheid. Men
maakt zichzelf steeds meer los van het fysieke
lichaam en van de zes elementen waaruit het
bestaat, van de ruimte die dat lichaam inneemt
en van het beperkte bewustzijn dat met dat
lichaam en de ruimte die het inneemt verbonden
is. Zo wordt men volledig vrij: men bereikt de
Verlichting.
Het vijfde vergif is het Vergif van
onwetendheid.
Hier
wordt
spirituele
onwetendheid bedoeld, of het zich niet gewaar
zijn van de Werkelijkheid, dat wat onder alles
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ligt. Het tegengif hiervoor is de meditatie op de
schakels(nidanas) van het geconditioneerde
bestaan. Er zijn er vierentwintig, twaalf ervan
zijn wereldlijk en behoren tot de cyclische orde
van het bestaan, de andere twaalf zijn spiritueel
en behoren tot de spirale orde van het bestaan.
De eerste twaalf (de wereldlijke) worden
uitgebeeld in het Levenswiel, de andere twaalf
(de spiraal) geven de stadia van het Pad weer.
De eerste set komt overeen met de reactieve
geest, de tweede met de creatieve geest.

is voor het vergif van afleiding. Het
ontwikkelen
van
universele
liefdevolle
vriendelijkheid, die het tegengif is voor het
vergif van boosheid. Verschillende vormen van
meditatie
op
vergankelijkheid,
dood,
onzuiverheid enz, die allemaal een tegengif zijn
voor het vergif van begeerte. De meditatie op
de zes elementen, die het tegengif is voor het
vergif van hoogmoed en de meditatie op de
nidanas, het tegengif voor spirituele
onwetendheid.

Dit zijn de vijf basis meditatie methoden: het
gewaar zijn van de ademhaling, die het tegengif
Uit lezing 67: de Bodhisattva gelofte. 1969
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Vervreemd
gewaar
zijn
geïntegreerd gewaar zijn.
Wat is vervreemd gewaar zijn? Waar is het van
vervreemd? Wat is geïntegreerd gewaar zijn?
Waar is het mee geïntegreerd? Als we deze
vragen kunnen beantwoorden is de aard van
verschil tussen vervreemd en geïntegreerd
gewaar zijn ons duidelijk.
Kort samengevat kunnen we zeggen dat in
vervreemd gewaar zijn, we onszelf waarnemen
zonder onszelf te ervaren, in het bijzonder met
betrekking tot onze gevoelens en emoties. In
zijn meest extreme vorm is vervreemd gewaar
zijn een gewaar zijn van ons eigen niet-ervaren
van onszelf, zelfs gewaar zijn van de ervaring
dat men ‘er niet is’, hoe paradoxaal dat ook mag
klinken. Het is duidelijk dat het een gevaarlijke
geestestoestand kan zijn. Vervreemd gewaar
zijn kan verscheidene fysieke symptomen
geven, in het bijzonder een heftige, zelfs
ondragelijke hoofdpijn. Daar is meer kans op
als men met opzet het vervreemd gewaar zijn
probeert te vergroten, omdat men denkt dat men
zo bewustheid beoefent. (Ik zeg natuurlijk niet
dat hoofdpijn die tijdens meditatie opkomt te
wijten is aan vervreemd gewaar zijn.)
Geïntegreerd
gewaar
zijn
is
het
tegenovergestelde, het is gewaar zijn van
onszelf die gepaard gaat met een ervaring van
wat er in ons omgaat. Die ervaring van onszelf
kan positief of negatief zijn. We kunnen in een
positieve of negatieve geestestoestand zijn.
Maar zelfs als we in een negatieve
geestestoestand zijn zal die uiteindelijk
veranderen doordat we onszelf toestaan die te
ervaren en ons er ook van bewust zijn.
Vervreemd gewaar zijn is daarom het gewaar
zijn dat vervreemd is van de ervaring van je
zelf, in het bijzonder van de ervaring van je
emoties. Geïntegreerd gewaar zijn is het gewaar
zijn dat geïntegreerd is met de ervaring van je
zelf, in het bijzonder met de ervaring van je
emoties. De aard van het verschil tussen
vervreemd en geïntegreerd gewaar zijn zou nu
begripsmatig duidelijk moeten zijn.
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Voor sommigen van ons is het misschien toch
nog moeilijk om het verschil in je eigen
ervaring te herkennen. Laten we het daarom op
een andere manier benaderen en denken aan
drie niveaus of drie gradaties. Het eerste niveau
is het niveau van ervaring zonder gewaar
zijn. Dat hebben we bijna altijd. We voelen ons
gelukkig of verdrietig, ervaren pijn of vreugde,
liefde of haat, maar we voelen het niet echt, we
zijn ons niet werkelijk gewaar dat we deze
dingen ervaren. Er is geen gewaar zijn, alleen
maar de kale sensatie of gevoel. We zijn
verdwaald in de ervaring, we vergeten onszelf
bijvoorbeeld als we woedend worden. Als de
woede voorbij is, als we ons herstellen en de
schade overzien, zeggen we soms: ‘ik wist niet
wat ik deed. Ik was mezelf niet, ik raakte buiten
mezelf.’ Met andere woorden: omdat we ons
vereenzelvigden met die emotie, er zelfs door
‘bezeten’ werden, was er geen gewaar zijn
meer. Op dit eerste niveau is er wel de ervaring,
er is zeker geen tekort aan, maar er is geen
gewaar zijn van de ervaring.
Het tweede niveau is het niveau van gewaar
zijn zonder ervaring. Dit is vervreemd gewaar
zijn. We stappen als het ware terug van onze
ervaring. Het lijkt alsof het niet onze ervaring
is, het gebeurt buiten ons. Daarom ervaren we
het ook niet echt. We voelen onze gevoelens
niet echt, we hebben lief, maar zijn er niet echt
bij betrokken. We haten maar haten niet echt.
We houden afstand en kijken naar onze
ervaringen met dit vervreemd gewaar zijn.
Het derde niveau is het niveau van ervaring
met gewaar zijn. Dit is geïntegreerd gewaar
zijn. Dank zij het feit dat we nu geïntegreerd
gewaar zijn hebben, is de emotionele ervaring
meestal positief in plaats van negatief. We
hebben een ervaring, maar die ervaring is
doortrokken van gewaar zijn, is zelfs identiek
aan gewaar zijn. Het gewaar zijn en de ervaring
zijn samen gekomen. Je zou kunnen zeggen dat
gewaar zijn helderheid geeft aan de ervaring,
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terwijl de ervaring het gewaar zijn stevigheid
geeft. Het gewaar zijn en de ervaring vloeien
samen en het is niet meer mogelijk om een lijn
te trekken die ze verdeeld in ervaring aan de
ene kant en gewaar zijn aan de andere kant. Je
bent volledig ondergedompeld in de emotie, je
ervaart hem volledig, maar bent tegelijkertijd
er samen mee zonder er verschillend van te zijn.
Er is het gewaar zijn dat er ook niet van
verschilt. Dit is een hogere staat van zijn, een
staat van zijn die we ons moeilijk kunnen
indenken, tenzij we er ervaring mee hebben.
Het is niet zozeer een gewaar zijn van de
ervaring, maar gewaar zijn met de ervaring. Het
is gewaar zijn in de ervaring, zelfs middenin de
ervaring.
Deze drie niveaus zijn dus:1- ervaring zonder
gewaar zijn, wat onze normale toestand is, 2gewaar zijn zonder ervaring, of relatief zonder
ervaring, wat onze toestand is als we soms op
het spirituele Pad gaan en een beetje afdwalen,
3- gewaar zijn met ervaring, ervaring met
gewaar zijn, de twee zijn volledig
samengekomen.
Hoe ontstaat vervreemd gewaar zijn? Hoe komt
het dat we soms afgesneden zijn van onze
ervaring? We kunnen misschien zeggen dat het
ligt aan de aard van de tijd waarin we leven,
zeker hier in het Westen. Er wordt vaak gezegd
dat we in een overgangstijd leven. Dat is zeker
waar. We realiseren ons soms niet hoe abrupt,
hoe gewelddadig de overgang soms is, maar
ook niet hoe waardevol het is. Veel van onze
oude waarden vallen uiteen. We zijn er niet zo
zeker meer van dat goed ook goed is en slecht
ook slecht. We weten niet meer hoe te leven,
wat onze rol in het leven is .Ons gevoel van
identiteit wordt hierdoor verzwakt en daardoor
zijn er velen die zich angstig voelen. Ik wil die
factor van de tijd waarin we leven niet te
belangrijk maken, ik wil wat meer kijken naar
een aantal meer directe oorzaken die kunnen
leiden tot vervreemd gewaar zijn.
Ik heb ergens anders gesproken over drie
niveaus van gewaar zijn: gewaar zijn van het
lichaam, gewaar zijn van gevoelens en emoties
en gewaar zijn van gedachten. Op dezelfde
manier kunnen we spreken over de drie niveaus
van de ervaring van zelf en zelfs over drie
niveaus van de ervaring van niet-zelf.
Ten eerste is er het niet ervaren van het
lichaam. Daar zijn verschillende redenen voor.
Een van de belangrijkste is de weigering om
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lichamelijke sensaties werkelijk te voelen, in
het bijzonder sensaties die met seks te maken
hebben. Een dergelijke weigering heeft vaak
een connectie met een verkeerde conditionering
in de jeugd of later. We zien dat mensen
opgevoed zijn met het idee, of met het vage
gevoel, dat het lichaam iets is om zich voor te
schamen, of dat het zeker niet zo nobel of
eerbiedwaardig is als de geest. Bij sommige
mensen is het idee ingeprent dat seksuele
gevoelens een zonde zijn. Al deze ideeën en
gevoelens zijn een erfenis van het christendom.
Hoewel we het christendom, christelijke
dogma’s en het kerkelijke toezicht op vele
manieren ontgroeid kunnen zijn, blijven deze
attitudes wijd verbreid en veroorzaken ze nog
steeds veel leed. Het is de grote verdienste van
Wilhelm Reich dat hij zich zo grondig met dit
onderwerp heeft beziggehouden. Hij heeft heel
duidelijk laten zien dat als je in je jeugd geremd
wordt in het ervaren van plezierige lichamelijke
sensaties, dit kan leiden tot een verlammende
ontkenning door de volwassene van zijn of haar
levenskracht.36
Ten tweede is er het niet ervaren van gevoelens
en emoties. Dit kan op verschillende manieren
voorkomen. We kunnen bijvoorbeeld opgevoed
zijn in het geloof dat bepaalde emoties, in het
bijzonder negatieve emoties, verkeerd zijn en
dat we ons er niet mee bezig moeten houden.
Misschien hebben we geleerd dat het verkeerd
is om boos te zijn. Als we dit soort dingen
geleerd hebben, voelen we ons schuldig als we
om een of andere reden boos worden. Zelfs als
we boos zijn, proberen we net te doen of we het
niet zijn. We weigeren te erkennen dat we boos
zijn. We onderdrukken onze gevoelens, we
weigeren ze te ervaren en dan gaan ze naar het
onbewuste. Soms ervaren we de emotie wel
maar wordt ons door een persoon die we als
autoriteit zien, verteld dat we die emotie
eigenlijk niet ervaren. We kunnen bijvoorbeeld
als kind ons zusje niet aardig vinden, een
normale situatie in een gezin. Je moeder of
vader zal wellicht zeggen: natuurlijk vindt je
haar aardig. Je vindt haar aardig omdat ze je
zusje is. In deze situatie weten we niet wat te
doen: we ervaren een gevoel, maar er wordt
gezegd dat we hem niet hebben. Het is niet eens
zo dat er gezegd wordt dat we hem niet mogen
hebben. Er wordt gezegd dat we hem niet
hebben. Om een ander voorbeeld te geven: een
moeder zegt tegen de kleine jongen dat hij niet
bang hoeft te zijn in het donker, ‘want’, zegt ze,
‘dappere kleine jongens zijn nooit bang in het
donker’. Omdat het kind natuurlijk een dappere
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kleine jongen wil zijn, probeert hij zijn angst
ver weg te duwen, die wordt onderdrukt. Hij
stopt ermee zijn angst bewust te ervaren, maar
dat kan dan soms naar buiten komen in dromen
of nachtmerries. Of de kleine jongen roept
soms: ‘ik wil pappa vermoorden’. Moeder zegt:
‘natuurlijk wil je dat niet, niemand zou pappa
willen vermoorden’. Of de kleine jongen of het
meisje lust geen bruin brood, maar moeder zegt:
’natuurlijk houdt je van bruin brood. Je houdt
ervan omdat het goed voor je is’.In al deze
voorbeelden is er verwarring en verdringing en
het kind raakt vervreemd van zijn of haar eigen
gevoelens. Het effect ervan kan voelbaar zijn in
het hele leven. Het kan niet alleen blijven, maar
ook
versterkt
worden
door
andere
gebeurtenissen. Als we iets ouder zijn, in onze
tienerjaren wellicht, merken we misschien dat
we er niet van houden naar feestjes te gaan,
maar we overtuigen ons ervan dat we het wel
leuk vinden, omdat we onszelf vertellen dat
iedereen het leuk vindt naar feestjes te gaan.
We kunnen ook ontdekken dat we helemaal niet
geraakt zijn door het werk van een beroemde
artiest, zijn werk laat ons koud. Maar we
merken dat al onze intelligente vrienden erg van
zijn werk houden. Ze zijn er erg opgewonden
over. Daarom, hoewel we zelf heimelijk denken
dat zijn werk erbarmelijk is, doen we of we er
ook opgewonden over zijn. We hoeven niet
meer voorbeelden te geven. Het eindresultaat is
dat we in meer of mindere mate vervreemd
raken van onze eigen gevoelens en emoties.
Ten derde is er het niet ervaren van gedachten.
We ervaren onze gedachten wel, maar we
slagen er niet in wat voor gedachten dan ook te
hebben. Dat komt omdat er tegenwoordig
zoveel instanties zijn, ouders, onderwijzers, de
verschillende media enz. die ons vertellen wat
we moeten denken. Het is niet zo dat we
overvoerd worden met informatie, met feiten,
dat is iets anders. Deze instanties geven ook een
waardeoordeel, zij vertellen ons dat dit goed is
en dat slecht en zo verder. De kranten, radio en
televisie geven ons erg selectieve, tendentieuze
informatie. Zij geven ons opinies over allerlei
onderwerpen en wij geloven hen. We zijn ons
zelden bewust hoe zij dat doen en zelfs dat zij
het doen.
Nu wij dit kleine onderzoek gedaan hebben
kunnen we beginnen te zien in welke toestand
we meestal zijn. We zijn van onszelf
vervreemd, van ons lichaam, van onze
gevoelens en emoties en van onze gedachten.
De wereld, de tijd waarin we leven, de
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maatschappij, onze ouders en leraren en
uiteindelijk wij zelf, die er ook aan meedoen,
hebben ons in die toestand gebracht. We
ervaren onszelf niet. Dit is iets wat we echt
moeten herkennen, aanvaarden en onszelf mee
verzoenen. We kunnen denken aan een ijsberg.
Alleen de top van de ijsberg steekt boven het
wateroppervlak uit, het grootste deel ervan ligt
eronder. Net zo kunnen we zien dat ons zelf
nogal uitgebreid is, net als de ijsberg gaat het
verder onder de oppervlakte. Het deel van
onszelf dat we ervaren, dat we ons toestaan te
ervaren, is relatief klein net als de top van die
ijsberg, in sommige gevallen is het oneindig
klein.
Sommigen van ons komen in contact met het
Boeddhisme terwijl we in die toestand van
vervreemding zijn. We horen over allerlei
wonderlijke dingen, ook over gewaar zijn. Wat
ons over gewaar zijn geleerd wordt lijkt te
suggereren dat het enige wat we moeten doen is
afstand te nemen van onszelf, zeker van onze
negatieve emoties, en helemaal niets te ervaren,
we moeten alleen maar naar onszelf kijken,
zoals we naar een andere persoon kijken.
Natuurlijk zijn we erg onder de indruk van wat
we leren omdat we, in onze toestand van
vervreemding, wel moeten denken dat dit juist
is wat we nodig hebben. Dus beginnen we
gewaar zijn te beoefenen, of iets waarvan we
denken dat het gewaar zijn is. We nemen
afstand van onze gedachten en gevoelens, we
plaatsen ze buiten ons en kijken er alleen maar
naar. In negen van de tien gevallen is het
resultaat dat we er eenvoudig in slagen onze
ervaring van vervreemd gewaar zijn te
intensiveren.
We leren andere goede dingen van het
Boeddhisme. We leren dat verlangen, boosheid
en angst onvaardige geestestoestanden zijn. Er
wordt ons verteld dat we ze onvaardige
geestestoestanden moeten noemen en geen
zonden, want in het Boeddhisme zijn geen
zonden, hoewel deze geestestoestanden net zo
slecht lijken als zonden, misschien zijn ze wel
erger. We leren dat we die onvaardige
geestestoestanden moeten kwijtraken. We
denken dat we blij zijn dat te horen, in dit
stadium kunnen we ons niet blij voelen. We
denken dat we blij zijn omdat het betekent dat
we door kunnen gaan met onze emoties onder
het tapijt te vegen en te doen alsof ze er niet
zijn. Ook dit doet ons vervreemd gewaar zijn
toenemen. Nog veel later, als we boeken over
het Boeddhisme beginnen te lezen, komen we
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de anatma (Pali anatta) doctrine tegen, de
doctrine van niet-zelf. Als we geluk hebben,
vertelt in dit stadium een of andere oosterse
monnik ons dat, volgens het Boeddhisme, er
geen zelf is, dat het zelf een zuivere illusie is.
Hij zegt dat als we dat maar helder zouden zien,
we kunnen zien dat er geen zelf is. Hij vertelt
ons dat het een grote vergissing is te denken dat
we een zelf hebben. We vinden het eigenlijk
wel mooi wat hij zegt. Dit trekt ons aan, want
als resultaat van onze beoefening van
zogenaamd gewaar zijn beginnen we ons
onwerkelijk te voelen. In onze ervaring van
onze eigen onwerkelijkheid begint het erop te
lijken dat we de waarheid van anatma
gerealiseerd hebben. We beginnen te denken
dat we Transcendentaal Inzicht hebben
verworven. Diezelfde glimlachende oosterse
monnik zal ons misschien aanmoedigen zo te
denken, omdat hij niets weet van de
vergissingen die westerse mensen kunnen
maken. Dit heeft tot gevolg dat we meer en
meer vervreemd raken. Het probleem is niet dat
het geleerde op zichzelf verkeerd is, maar dat
we het verkeerd toepassen. We kunnen zeggen
dat sommige oosterse leraren, zelfs als ze hier
in het Westen zijn, het verkeerd toepassen
omdat ze niet bekend zijn met de westerse
psychologie. Wat ze leren is metafysisch waar,
als we het metafysisch bekijken is er geen
individueel zelf. Maar we bekijken het niet
metafysisch. We bekijken het psychologisch en
daardoor gaat het mis. Er ontwikkelt zich een
vreemde pseudo-spiritualiteit in sommige
boeddhistische kringen. De mensen zijn daar
over het algemeen zeer gewaar: zij sluiten
zachtjes de deur en als het regent vegen ze hun
voeten voor ze binnen komen. Ze worden niet
boos, ze tonen het in ieder geval niet. Ze lijken
erg gedisciplineerd en zijn erg rustig. Maar dat
alles lijkt een beetje dood te zijn, het lijkt of ze
niet werkelijk leven. Ze hebben hun
levenskracht onderdrukt en een koud,
vervreemd gewaar zijn ontwikkeld .Ze hebben
niet het ware, geïntegreerde gewaar zijn
ontwikkeld waarin ons gewaar zijn en onze
levenskracht zich vermengen.
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Nu komt er een andere vraag op: hoe kan het
geïntegreerd gewaar zijn ontwikkeld worden?
Om geïntegreerd gewaar zijn te kunnen
ontwikkelen moeten we eerst begrijpen wat er
gebeurd is, in ieder geval in theorie. We moeten
het verschil begrijpen tussen vervreemd gewaar
zijn en geïntegreerd gewaar zijn. We moeten
terugkijken naar wat er is gebeurd en wat we
verkeerd gedaan hebben goed maken, of wat
ons aangedaan is. We moeten onszelf toestaan
onszelf te ervaren. Als we ooit een verkeerde
weg zijn ingeslagen en in ernstige mate
vervreemd gewaar zijn hebben ontwikkeld,
moeten we terug gaan naar het begin en
opnieuw leren onszelf te ervaren. We moeten
leren om ons lichaam te voelen, onze
onderdrukte gevoelens en emoties te ervaren en
moeten er op staan dat we onze eigen gedachten
denken. Dat zal niet gemakkelijk zijn, zeker
niet voor degenen die al wat ouder zijn, omdat
sommige gevoelens heel diep begraven zijn en
daarom moeilijk naar de oppervlakte te
brengen. We hebben er misschien wat
professionele hulp bij nodig. We moeten
misschien onze gevoelens openbaar maken, er
over praten, ze laten zien. Dit betekent niet dat
we er aan toegeven, maar dat we ze heel
langzaam en met gewaar zijn toelaten. We staan
onszelf toe om onze gevoelens te ervaren en
zijn ons van hen gewaar als we ze ook
werkelijk voelen. Als we dit doen en andere
gelijksoortige methoden gebruiken, beginnen
we onszelf opnieuw te ervaren. We zullen
onszelf in totaliteit gaan ervaren, alles van
onszelf, het zogenoemde goede en het kwade,
het nobele en het niet zo nobele, alles waaruit
ons leven bestaat, wat onszelf is. Als we dit
gedaan hebben, als we onszelf werkelijk
ervaren, levendig en volledig, dan kunnen we
gewaar zijn gaan beoefenen, dan zijn we
werkelijk gewaar, dat is geïntegreerd of
integraal gewaar zijn.

Uit lezing 84: Van vervreemd gewaar zijn naar
geïntegreerd gewaar zijn. 1970
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De vier Brahma Viharas
De eerste van de vier Brahma Viharas is maitri
(Pali metta) of liefdevolle vriendelijkheid. Het
Sanskriet woord maitri is afgeleid van mitra,
wat vriend betekent. (In de VWBO in de Lage
Landen gebruiken we gewoonlijk het Pali
woord metta in plaats van maitri). Volgens de
boeddhistische geschriften is metta de liefde die
je voelt voor iemand die dicht bij je staat en die
je graag mag, iemand waar je je verbonden mee
voelt, een vriend. De woorden vrienden en
vriendschap hebben tegenwoordig niet zo veel
betekenis meer en vriendschap wordt vaak
gezien als een zwakke emotie. Maar in het
Oosten is het niet zo. Daar is metta of
vriendelijkheid een krachtige en positieve
emotie. Het wordt gewoonlijk gedefinieerd als
een overweldigend verlangen voor het geluk en
welzijn van een andere persoon, niet alleen op
het materiële vlak, maar ook in het spirituele. In
de boeddhistische geschriften en literatuur
worden we steeds opnieuw aangespoord om de
vriendschap die we voelen voor onze beste
vrienden ook te ontwikkelen voor alle levende
wezens. Dit gevoel wordt samengevat in de zin:
‘sabbe satta sukhi hontu’ of ‘mogen alle
wezens gelukkig zijn’, een zin die de
diepgevoelde wens van alle boeddhisten
vertegenwoordigt. Als we werkelijk een
zodanige diepgevoelde wens hebben, niet alleen
door erover te denken maar ook door het gevoel
echt te ervaren, dan voelen we maitri.
In het Boeddhisme wordt het ontwikkelen van
metta niet aan het toeval over gelaten. Sommige
mensen
denken
dat
je
liefdevolle
vriendelijkheid voor anderen hebt of niet. Als je
het niet hebt is het jammer, je kunt er niets aan
doen. Maar het Boeddhisme ziet het niet zo. In
het Boeddhisme is er een bepaalde oefening,
bepaalde methode voor het ontwikkelen van
metta of liefdevolle vriendelijkheid, de metta
bhavana. Degenen die geprobeerd hebben dit te
beoefenen weten dat het niet gemakkelijk is.
We vinden het niet gemakkelijk om liefde te
ontwikkelen, maar als we volhouden en er in
slagen, geeft de ervaring ervan voldoening.
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Ten tweede: karuna of mededogen (Skt en Pali)
Mededogen is natuurlijk nauw verbonden met
metta. Liefdevolle vriendelijkheid verandert in
mededogen als het geconfronteerd wordt met
het lijden van een geliefde persoon. Als je van
iemand houdt en je ziet hem lijden, wordt je
liefde getransformeerd in een overweldigend
gevoel van mededogen. Volgens het
Boeddhisme is karuna of mededogen de meest
spirituele van alle emoties. Het is de emotie die
het meest typerend is voor alle Boeddha’s en
Bodhisattva’s.
Sommige
Bodhisattva’s
belichamen in het bijzonder mededogen,
Avalokitesvara bijvoorbeeld, ‘de heer die met
mededogen naar beneden kijkt’. Hij is van alle
Bodhisattva’s de voornaamste belichaming van
mededogen, het archetype van mededogen. Er
zijn vele vormen van Avalokitesvara, een van
de meest interessante is die met de elf hoofden
en duizend armen, een vorm die, hoewel hij
voor ons wat bizar is, als symbool erg
indrukwekkend is. De elf hoofden geven aan
dat mededogen in alle elf richtingen van de
ruimte kijkt, dat is in alle mogelijke richtingen,
terwijl de duizend armen zijn onophoudelijke,
meedogende activiteit symboliseren.
Een interessant verhaal37vertelt hoe deze
bijzondere vorm tot stand kwam, een verhaal
dat niet alleen mythologisch is maar gebaseerd
op de feiten van de spirituele psychologie. Men
vertelt dat Avalokitesvara op een dag
reflecteerde over het verdriet van levende
wezens. Toen hij naar de wereld keek zag hij
mensen op velerlei manieren lijden: sommigen
stierven plotseling door brand, verdrinking en
executie, anderen werden gekweld door rouw,
verlies, ziekte, honger, dorst en uitputting. Een
kolossaal mededogen welde op in zijn hart en
het werd zo ondragelijk intens dat zijn hoofd in
stukken sprong. Het sprong in elf stukken die
elf hoofden werden die in de elf richtingen van
de ruimte keken en er ontstonden duizend
armen om al die wezens die onderworpen
waren aan lijden te helpen. Dus is dit prachtige
concept van de elfhoofdige en duizendarmige
Avalokitesvara een poging om de essentie van
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mededogen in een beeld uit te drukken, of om te
laten zien hoe een hart vol mededogen gevoel
heeft voor het verdriet en het lijden van de
wereld.
Een andere prachtige Bodhisattva figuur die
mededogen belichaamt is Tara. Zij heeft een
vrouwelijke vorm. Haar naam betekent: de
Redster of de Ster. Een prachtige legende
vertelt hoe ze werd geboren uit de tranen van
Avalokitesvara, toen hij weende over het
verdriet en de ellende in de wereld.38 We
kunnen denken dat deze legendes gewoon
verhaaltjes zijn en de wereldwijze mens kan er
een beetje over glimlachen, maar het zijn niet
zomaar verhaaltjes, zelfs geen verhaaltjes die
iets duidelijk maken. Ze hebben een werkelijke,
diepe, symbolische en zelfs archetypische
betekenis en ze vertegenwoordigen, in deze
zeer concrete vorm, de aard van mededogen.
In de Mahayana vorm van het Boeddhisme, in
de leer van ‘het Grote Voertuig’ wordt het
grootste belang gehecht aan mededogen. In een
van de Mahayana soetra’s wordt verteld dat de
Boeddha gezegd heeft dat een Bodhisattva, dwz
degene die op weg is naar het Boeddhaschap,
niet veel dingen hoeft te leren. Als hem alleen
maar mededogen geleerd wordt, als hij alleen
maar mededogen zou leren, is dat genoeg. Het
is niet nodig dat hij iets weet over het
geconditioneerde
bestaan,
over
de
Madhyamika, de Yogacara, of de Abhidharma
of zelfs over het Achtvoudige Pad. Als de
Bodhisattva mededogen heeft, als zijn hart
gevuld is met niets anders dan mededogen, is
dat genoeg. In andere teksten zegt de Boeddha
dat als men alleen maar mededogen zou hebben
voor levende wezens die lijden, na verloop van
tijd alle andere vaardigheden, alle andere
spirituele kwaliteiten en verworvenheden, zelfs
de Verlichting zal komen.
Dit wordt verduidelijkt in een ontroerend
verhaal uit het hedendaagse Japan. Er was een
jonge man die een grote verkwister was. Nadat
hij zich uitstekend geamuseerd en al zijn geld er
door gejaagd had, kreeg hij een afkeer van zijn
manier leven en zichzelf, hij had er genoeg van.
In deze gemoedstoestand besloot hij dat hij nog
maar een ding kon doen, en dat was in een Zen
klooster gaan en monnik worden. Het was zijn
enige mogelijkheid. Hij wilde niet echt monnik
worden, maar er was gewoon geen alternatief
meer voor hem. Dus ging hij naar een Zen
klooster. Ik neem aan dat hij drie dagen lang
buiten het klooster in de sneeuw neerknielde,
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want dat is wat men verwacht van toekomstige
monniken. Maar uiteindelijk stemde de abt erin
toe met hem te praten. Hij luisterde naar wat de
jonge man te zeggen had en zei niet veel. Maar
toen de jonge man hem alles had gezegd wat hij
wilde zeggen, zei hij: ‘juist…. Is er iets waar je
goed in bent?’ De jonge man dacht na en zei
uiteindelijk: ‘ja, ik kan wel goed schaken’. De
abt riep zijn assistent en zei hem een bepaalde
monnik te roepen. De monnik kwam. Hij was
een oude man en was al vele jaren monnik.
Toen zei de abt tegen de assistent: ‘breng mijn
zwaard’. Het zwaard werd gebracht en voor de
abt gelegd. De abt zei tegen de jonge man en de
oude monnik: ‘jullie gaan nu samen een
schaakpartij spelen. Degene die verliest zal ik
het hoofd afslaan met dit zwaard.’ Ze keken
hem aan en zagen dat hij het meende. De jonge
man deed de eerste zet. De oude monnik, die
geen slechte speler was, deed ook een zet. De
jonge man deed zijn volgende zet. En de oude
monnik deed de volgende. Na een poosje
voelde de jonge man het zweet over zijn rug
lopen, het vormde een plasje bij zijn voeten.
Dus concentreerde hij zich nog meer, hij gooide
alles wat hij had in die partij en slaagde erin de
aanval van de oude monnik af te slaan. Toen
zuchtte hij van opluchting: ‘ah, de partij gaat
niet slecht voor mij’. Maar juist op dat moment,
toen hij er zeker van was dat hij zou gaan
winnen, keek hij op en zag het gezicht van de
oude monnik. Zoals ik verteld heb, was hij een
oude man en hij was al vele jaren monnik,
misschien twintig of dertig of zelfs veertig jaar.
Hij had veel geleden, had heel sober geleefd.
Hij had veel gemediteerd. Zijn gezicht was
mager, vermoeid en sober. Plotseling dacht de
jonge man: ‘ik ben een grote verkwister
geweest! Mijn leven is voor niemand nuttig.
Deze monnik heeft een goed leven geleid en nu
zal hij moeten sterven’. Een grote golf van
mededogen kwam bij hem op. Hij had intens
medelijden met de oude monnik die hier zat en
deze
schaakpartij
speelde
omdat
hij
gehoorzaam was aan zijn abt. En nu zou hij
verslagen worden en dan moeten sterven. Een
overweldigend mededogen rees op in het hart
van de jonge man en hij dacht: ‘dit kan ik niet
laten gebeuren.’ Dus deed hij met opzet een
verkeerde zet. De monnik deed een zet. De
jonge man deed opnieuw opzettelijk een
verkeerde zet en het was duidelijk dat hij aan
het verliezen was en niet in staat om zijn
winnende positie te herstellen. Plotseling
gooide de abt het bord omver en zei: ‘niemand
heeft gewonnen en niemand heeft verloren’.
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Tegen de jonge man zei hij: ‘je hebt vandaag
twee dingen geleerd: concentratie en
mededogen. Omdat je mededogen hebt geleerd,
kan je blijven.’
Dit verhaal leert ons, zoals vele Mahayana
soetra’s, dat mededogen alles is wat we nodig
hebben. De jonge man had een miserabel,
verkwistend leven geleid, maar omdat hij tot
mededogen in staat was, was er nog hoop voor
hem. Hij was zelfs bereid zijn eigen leven op te
geven voor de monnik, zoveel mededogen was
er diep in het hart van deze schijnbaar
waardeloze man. De abt zag het allemaal. Hij
dacht: ‘er is hier een aankomende Bodhisattva’
en hij handelde ernaar.
Ten derde: mudita (Skt en Pali) of
medevreugde. Dat is de vreugde die wij voelen
als anderen gelukkig zijn. Als we zien dat
anderen gelukkig zijn, zouden we ons ook
gelukkig moeten voelen, maar helaas is dat niet
altijd zo. Een cynicus heeft eens gezegd dat we
heimelijk genoegen voelen in het ongeluk van
onze vrienden.39 Dat is vaak maar al te waar.
Kijk maar eens naar je eigen reactie de
volgende keer als iemand je over zijn pech
vertelt. Gewoonlijk zal je, ook al is het maar
even, dat trillinkje van tevredenheid voelen;
waarna natuurlijk de conventionele reactie komt
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die de eerste ware reactie, smoort. Dit soort
dingen gebeurt. We kunnen het tegengaan met
hulp van gewaar zijn en door een positieve
inspanning proberen om in het geluk van
anderen te delen. We kunnen zeggen dat
vreugde een karakteristieke boeddhistische
emotie is. Je kunt je nauwelijks een boeddhist
noemen als je bij sommige gelegenheden niet
werkelijk gelukkig en vol vreugde bent.
De vierde Brahma Vihara is upeksa (Pali
upekkha) Upeksa is kalmte of simpelweg vrede.
Gewoonlijk denken we aan vrede in de
negatieve zin, als de afwezigheid van lawaai of
onrust, en we zeggen: ‘ik wil dat ze me met rust
laten’. Maar werkelijke vrede is iets heel
positiefs. Het is niet minder positief dan
liefdevolle vriendelijkheid, mededogen of
medevreugde, volgens de boeddhistische
traditie is het zelfs meer. Upeksa is niet zomaar
de afwezigheid van iets, maar een kwaliteit en
een geestestoestand in zichzelf. Het is een
positieve, levendige staat van zijn. Het staat
veel dichter bij de staat van gelukzaligheid dan
wat we gewoonlijk onder vrede verstaan.

Uit lezing 48: Verstand en emotie in het
spirituele leven, volkomen handelen .1968.

Avalokiteshvara

De Dhyanas
Het Sanskriet woord dhyana (Pali jhana) komt
van de wortel dhyai. Dat betekent: er aan
denken,
zich
voorstellen,
doordenken,
mediteren, zich herinneren. De term
ontwikkelde later een andere betekenis en ik
denk dat Dr Marion Matics er de vinger op
gelegd heeft toen hij zei dat: ‘het doel van
dhyana is om door de deuren van de geest naar
andere velden van ervaring te gaan dan degenen
die gewoonlijk door onze gedachten en
zintuigen worden verschaft.’40 Dit is een goede
algemene definitie. Een andere betekenis van
dhyana is ongevoeligheid of matheid,
ongevoeligheid speciaal in de zin van
zintuiglijke ervaringen, wat Christelijke mystici
soms heilige ongevoeligheid noemen. Nog een
andere betekenis is: een tegenwoordigheid in de
geest van de persoonlijke kenmerken van een
godheid, zoals in visualisatie. We kunnen zien
dat dhyana twee dingen bevat: hogere of
bovennormale bewustzijnsstaten, dat zijn
bewustzijnsstaten die uitstijgen boven het
normale bewustzijn van elke dag, en de
verschillende oefeningen die leiden tot deze
verschillende staten van hoger bewustzijn.
In de boeddhistische traditie zijn heel veel
rijtjes die de verschillende niveaus of dimensies
van het hogere bewustzijn beschrijven. We
gaan nu naar twee van die rijtjes kijken, die van
de vier dhyanas van de wereld van vorm en die
van de vier vormloze Dhyanas. Ten eerste: de
vier dhyanas van de wereld van vorm. Meestal
noemt men vier dhyanas maar soms ook vijf.
Dit herinnert ons eraan dat je deze classificaties
niet te letterlijk moet nemen. De vier dhyanas
vertegenwoordigen opeenvolgende hogere
staten
van
psychische
en
spirituele
ontwikkeling, in werkelijkheid is het een
proces, dat continu doorgaat en zich steeds
verder ontvouwd. Er zijn traditioneel twee
manieren om deze vier dhyanas te beschrijven.
De ene is in termen van psychologische
analyse, we proberen te begrijpen welke
psychologische factoren aanwezig zijn in elk
van deze hogere bewustzijnstoestanden. De
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andere manier gebruikt beelden. Hier zullen we
de dhyanas eerst in termen van psychologische
analyse beschrijven en dan in beelden.
Als we psychologische analyse gebruiken zien
we dat de ervaring van de eerste dhyana
gekarakteriseerd wordt door de afwezigheid van
negatieve
emoties,
zoals
begeerte,
kwaadwilligheid,
matheid
en
luiheid,
rusteloosheid, ongerustheid en twijfel, met
andere woorden: de vijf mentale hindernissen.
Alleen als alle negatieve emoties zijn geremd,
onderdrukt of onderbroken en als onze geest
niet alleen vrij is van de vijf mentale
hindernissen, maar ook van vrees, woede,
jaloezie, onrust, spijt en schuldgevoel, al is het
maar voor even, pas dan kunnen we hogere
bewustzijnsstaten bereiken. Het is daarom
duidelijk dat als we serieus meditatie willen
beoefenen, we eerst moeten leren om alle grove
manifestaties van al deze negatieve emoties te
stoppen, ook al is het maar tijdelijk.
Dhyana, in de zin van de ervaring van hogere
bewustzijnsstaten is iets natuurlijks. Als men
gaat zitten om te mediteren en zijn ogen
dichtdoet, zou men, ideaal gezien, meteen in de
eerste dhyana moeten komen. Het zou
eenvoudig en natuurlijk moeten zijn. Dit zou
gebeuren als we een waarlijk menselijk leven
leiden. Maar in onze beoefening moeten we ons
inspannen, we worstelen en zweten, niet om te
kunnen mediteren, niet om in de dhyanas te
komen, maar om de obstakels te verwijderen
die ons verhinderen die bewustzijnsstaten te
bereiken. We zouden direct in de eerste dhyana
komen, als we erin zouden slagen deze
obstakels te verwijderen.
Het positieve van de eerste dhyana is dat het
gekarakteriseerd wordt door de concentratie en
eenwording van al onze psycho-fysieke
energieën. Onze energie is meestal verstrooid,
verspreid over veel verschillende zaken. We
laten onze energie in verschillende richtingen
weglopen en verspillen of blokkeren het. Maar
als we meditatie gaan beoefenen worden al deze
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verschillende energieën bijeen gebracht, de
energie die geblokkeerd is wordt vrijgemaakt en
we verspillen niet langer energie. Onze
energieën komen bij elkaar, ze zijn
geconcentreerd, ze zijn één geworden, ze
vloeien weer samen. Dit samenvloeien van
energie, deze energie toename is het kenmerk
van de eerste dhyana. Het is eigenlijk in
toenemende mate een kenmerk van alle vier
dhyanas. In de eerste dhyana wordt deze
concentratie en eenwording van alle energie van
ons totale wezen ervaren als intens plezierig,
zelfs gelukzalig. Deze plezierige sensaties zijn
tweevoudig: er is een zuiver mentaal aspect en
er is een fysiek aspect. Het fysieke aspect wordt
vaak beschreven als verrukking (Skt priti). Het
manifesteert zich op verschillende manieren.
Men kan merken dat zijn haar rechtop staat.
Sommige mensen beginnen ineens heel erg te
huilen als ze in meditatie zitten. Dit kan ook de
fysieke uiting van verrukking zijn en het is een
goede, gezonde en positieve uiting, het houdt
vanzelf op na enige tijd. De eerste dhyana
wordt ook gekenmerkt door een zekere
hoeveelheid mentale activiteit, die afleidend
kan zijn. Als men zijn negatieve emoties
gestopt heeft, zijn energie samengebracht en
verschillende plezierige mentale en fysieke
sensaties ervaren heeft, kan men de eerste
dhyana bereiken. Maar er blijft toch nog een
overblijfsel van afleidende, mentale activiteit
aanwezig, misschien alleen maar over de
meditatie zelf. Het is niet genoeg om de
concentratie te verstoren. Na een tijdje lijkt het
alsof deze afleidende mentale activiteit naar de
periferie van de ervaring gaat, maar het is er
nog steeds.
De afleidende mentale activiteit verdwijnt in de
tweede dhyana. Het vervaagt door de
toegenomen concentratie. Daarom is de tweede
dhyana een toestand zonder gedachten. Als men
spreekt over een toestand zonder gedachten
worden mensen vaak een beetje bang. Zij
denken dat als er geen gedachten zijn men bijna
ophoudt te bestaan, misschien gaat men in een
trance of zelfs in een soort coma. We moeten er
de nadruk op leggen dat er in de tweede dhyana
geen afleidende mentale activiteit is, men is
volledig wakker, men is gewaar en is bewust. In
feite is het hele bewustzijn, het totale wezen op
een hoger niveau; je bent meer opmerkzaam,
meer alert, meer gewaar dan je normaal bent.
Zelfs als de afleidende mentale activiteit
vervaagt, zelfs als de geest in die bepaalde zin
niet langer actief is, ervaart men nog steeds een
heldere, zuivere, stralende toestand van gewaar
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zijn. In de tweede dhyana worden de
psychische
energieën
nog
verder
geconcentreerd en geïntegreerd, het resultaat
ervan is dat de plezierige sensaties (zowel
mentaal als fysiek) van de eerste dhyana
voortduren. Als we van de eerste naar de
tweede dhyana gaan stopt de afleidende
mentale activiteit.
Als we van de tweede naar de derde dhyana
gaan verdwijnen de plezierige fysieke sensaties.
We hebben een gelukzalige geest, maar ons
bewustzijn trekt zich steeds meer terug van ons
lichaam en daarom worden deze plezierige,
zelfs gelukzalige sensaties niet langer met en in
het lichaam ervaren. Ons lichaamsbewustzijn
kan zich helemaal aan de rand van ons gewaar
zijn bevinden. Het is alsof je je van veraf
bewust bent van je lichaam, helemaal aan de
buitenrand van je ervaring, niet zoals
gewoonlijk in het centrum ervan. De andere
factoren van de derde dhyana blijven hetzelfde,
ze worden alleen meer intens.
In de vierde dhyana verdwijnt zelfs de mentale
ervaring van geluk. Niet dat je ongelukkig of
onzeker wordt, maar omdat de geest voorbij
plezier en pijn gaat. Dit is iets wat we maar
moeilijk kunnen begrijpen. We zien een
dergelijke toestand, die niet plezierig maar ook
niet pijnlijk is, als een neutrale, mistige toestand
van de geest, iets dat lager is dan plezier of pijn.
Maar zo is het niet. In de vierde dhyana gaat de
geest voorbij plezier, voorbij pijn, zelfs voorbij
de mentale gelukzaligheid van de vorige
dhyanas en komt in een toestand van
gelijkmoedigheid. Men zou kunnen zeggen, en
dat lijkt een paradox, dat een toestand van
gelijkmoedigheid zelfs nog plezieriger is dan
een plezierige toestand. (Maar om te zeggen dat
het ook pijnlijker is dan een pijnlijke toestand,
is niet waar). In de vierde dhyana zijn al onze
energieën volledig geïntegreerd, zodat deze
vierde dhyana een toestand is van perfecte
mentale, perfecte spirituele harmonie, balans en
even wichtigheid.
Deze vier dhyanas worden in de leer van de
Boeddha geïllustreerd door vier toepasselijke en
zelfs verrukkelijke vergelijkingen: Zoals een
goede badmeester, of zijn leerling, zeeppoeder
in een kom doet, het met water doordrenkt en
het dan mengt en oplost zodat het schuim
volledig doordrongen en gevuld is met vocht,
binnen en buiten, zodat er niets overblijft; net
zo vult, doordrenkt en baadt de monnik zijn
lichaam met het plezier en de vreugde die uit
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afzondering komt, niets in zijn lichaam blijft
onaangeraakt door het plezier en de vreugde die
uit afzondering voortkomt.
Zoals een meer met een ondergrondse bron,
waar geen beekje van oost naar west doorloopt,
en de wolken geen regen in laten vallen, maar
waar alleen het bronwater in opwelt en het
volledig doordrenkt, vult en doortrekt, zodat
zelfs het kleinste deel van het meer verzadigt is
met fris water, net zo doordrenkt de monnik
zijn lichaam met plezier en vreugde die door
concentratie ontstaat.
Zoals in een meer met lotusplanten sommige
lotusbloemen in het water worden geboren, zich
in het water ontwikkelen, beneden het
wateroppervlak blijven en hun voeding uit het
water halen zodat hun bloemen en wortels
doordrenkt, gevuld en doortrokken zijn van vers
water, net zo doordrenkt de monnik zijn
lichaam met plezier zonder vreugde.
Zoals een man zichzelf van hoofd tot voeten in
een witte mantel kan wikkelen, zodat zelfs het
kleinste deel van zijn lichaam bedekt is door de
witte mantel, net zo zit de monnik die zijn
lichaam bedekt heeft met een toestand van
extreme gelijkmoedigheid en concentratie.41
Men kan door deze vergelijkingen zien dat er
een duidelijke vooruitgang is als men van de
ene dhyana naar de volgende gaat. In de eerste
vergelijking is er water en zeeppoeder, met
andere woorden: er is dualiteit. Maar de
dualiteit verdwijnt als het water en het
zeeppoeder samen worden gekneed. Er is in de
eerste dhyana een volledige eenwording van de
energieën van de bewuste geest op het
bewustzijnsniveau.
De tweede dhyana beschrijft het insijpelen, het
infiltreren, misschien zelfs uiteindelijk het
instromen van de volledig bewuste energieën
als een bron van inspiratie, zodra de
eenwording van onze energieën op het
bewustzijnsniveau is voltooid.
De vergelijking van de lotussen die doortrokken
zijn van water beschrijft de bewuste geest, die
doordrenkt is met volledig bewuste energieën
en erdoor getransformeerd.
De vierde vergelijking, die van de man bedekt
met een witte mantel, beschrijft de volledig
bewuste energieën die niet alleen de bewuste
geest doordrenken, maar die ook domineren en
omvatten en de energieën van de bewuste geest
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omhullen. In de tweede dhyana worden de
volledig bewuste energieën die in de vorm van
water uit de ondergrondse bron stromen vast
gehouden in de eengeworden bewuste geest (het
meer). In de vierde dhyana is het de bewuste
geest die vastgehouden wordt binnen de
volledig bewuste energieën(de witte mantel).
De situatie heeft zich volledig omgedraaid.
De vier vormloze Dhyanas bestaan uit de
ervaring van objecten met een steeds
toenemende graad van subtiliteit en verfijning.
De eerste van deze met de vormloze wereld
geassocieerde hogere bewustzijnstoestanden
wordt de ‘sfeer van oneindige ruimte’ genoemd,
of de ervaring van oneindige ruimte. Hier is de
ervaring leeg van alle objecten. Misschien kun
je je herinneren dat wanneer we de vierde
dhyana van de wereld van vorm bereiken, we
het lichaamsbewustzijn achter ons laten. Als we
ons afwenden van de zintuigen waardoor we
objecten in de ruimte kunnen waarnemen,
houden we de ervaring van oneindige ruimte
over, ruimte die zich in alle richtingen uitstrekt,
die overal is. Het is niet hetzelfde als de visuele
ervaring die men heeft als men in een bepaald
punt in de ruimte naar de oneindige ruimte
kijkt. Het is een gevoel van vrijheid en
uitbreiding, de ervaring dat je hele wezen zich
eindeloos uitstrekt.
De tweede vormloze Dhyana wordt de ‘sfeer
van oneindig bewustzijn’ genoemd. Men kan
die bereiken door erover te reflecteren dat men
oneindige ruimte heeft ervaren; in die ervaring
was bewustzijn van oneindige ruimte. Dit
betekent dat samen met de oneindigheid van de
ruimte, er een oneindigheid van bewustzijn is:
de subjectieve partner van die objectieve staat
of ervaring. Als men zich afkeert van de
ervaring van ruimte en zich concentreert op de
ervaring van het bewustzijn, de oneindigheid
van bewustzijn, dan ervaart men oneindig
bewustzijn, dat zich ook weer uitstrekt in alle
richtingen, maar niet vanuit een bepaald punt,
bewustzijn dat alom aanwezig is.
De derde vormloze Dhyana is zelfs nog meer
verfijnd, maar nog steeds op een werelds
niveau. Deze hoge bewustzijnstoestand wordt
de ‘sfeer van zowel waarneming als niet
waarneming’ genoemd. Men is van het
oneindige object naar het oneindige subject
gegaan en nu overstijgt men beiden. Men
bereikt een toestand waarin men niet meer kan
zeggen, omdat er eigenlijk niemand is die dat
kan zeggen, of men iets opmerkt of dat men niet
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iets opmerkt. Men heeft subject en object nog
niet volledig overstegen, maar men kan niet
langer denken in termen van subject en object
of die ervaren.
De vierde vormloze Dhyana is de ‘sfeer van
niet iets zijn’, ook de ‘sfeer van niets bepaald’
genoemd . In deze ervaring kan men niet iets als
verschillend van iets anders beschouwen. In ons
normale dagelijkse bewustzijn zien we een
bloem als verschillend van een boom, een mens
als verschillend van een huis, maar in deze
toestand is er geen bepaalde notie van een
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verschillend ding. Men kan ‘dit’ niet als dit
identificeren en ‘dat’ niet als dat. Het is geen
kwestie van verward zijn of het niet meer
weten, maar de mogelijkheid om dingen te uit
te kiezen bestaat niet meer.
Dit is geen toestand van Niets, maar van Niet
iets zijn.

Uit lezing 70: Op de drempel van de
Verlichting,1969
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Voorstellingen van de 5 dhyana’s

De symboliek van de
elementen in de stoepa.
Tijdens de Vajrayana (Tantrische) fase van de
ontwikkeling van het Boeddhisme in India
werden de vijf elementen opgenomen in de
symboliek van de stoepa.42 De vijf elementen
zijn: aarde, water, vuur, lucht en ruimte. De
eerste vier zijn de materiële elementen, die
samen het materiële universum vormen. Deze
vier elementen samen staan in alle
boeddhistische scholen bekend als rupa. Op
zijn beurt is rupa de eerste van de vijf Skandas,
de vijf basiselementen waarin het hele,
geconditioneerde en zintuiglijk waarneembare
bestaan is verdeeld. Vroegere vertalers van
boeddhistische teksten vertaalden rupa als
materie, materie als het tegenovergestelde van
geest, maar eigenlijk is dat niet goed. In het
Boeddhisme is er geen dualiteit van
geest/materie, zeker niet in de Tantra. De
letterlijke betekenis van rupa is vorm. Het
vertegenwoordigt wat westerse filosofen de
objectieve inhoud van een waarneembare
situatie noemen. We zullen zien wat dit
betekent. We hebben een ervaring, er wordt
waargenomen. We zien bijvoorbeeld een bloem
of horen een melodie. Dat is een waarneembare
situatie. We kunnen er twee elementen in
ontdekken. Ten eerste is er wat we er zelf aan
bijdragen. We zien bijvoorbeeld een kleur (zeg
rood of wit) en dat dragen we bij. Of er is een
sensatie van zachtheid of hardheid van geluid.
We ervaren een gevoel van plezier en dat
dragen we ook bij. Ten tweede is er in de
waarneembare situatie iets wat we zelf niet
bijdragen, er is iets waar de ervaring een
ervaring van lijkt te zijn, iets waar de
waarneembare situatie naar verwijst, waar het
naartoe wijst. Dit iets, nog steeds onbekend en
niet geïdentificeerd, is wat we de objectieve
inhoud van de waarneembare situatie noemen.
Het is deze objectieve inhoud die het
Boeddhisme rupa noemt. Rupa, als de
objectieve inhoud van de waarneembare
situatie, wordt niet alleen waargenomen, maar
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vijf

er worden ook bepaalde kwaliteiten in gezien.
Er zijn vier belangrijke kwaliteiten, die bekend
staan
als
mahabhutas.
Rupa
wordt
waargenomen als iets dat stevig is en weerstand
geeft, als iets dat een bepaalde temperatuur
heeft, als vloeiend en samenhangend en als licht
en in beweging. In de boeddhistische
denkwijze, traditie en kunst worden deze vier
kwaliteiten gesymboliseerd door de vier
materiële elementen: aarde, water, vuur en
lucht. Deze elementen zijn geen ‘dingen’;
aarde betekent hier geen kluit aarde en water
betekent niet het water uit de kraan, maar zijn
symbolen voor deze vier kwaliteiten van rupa.
Alles wat stevig is en weerstand geeft in een
bepaalde
waarneembare
situatie
wordt
gesymboliseerd door aarde. Wat vloeiend en
samenhangend is in die situatie wordt
gesymboliseerd door water. Wat temperatuur
heeft in die situatie wordt gesymboliseerd door
vuur. Wat licht is en in beweging wordt
gesymboliseerd door lucht. Letterlijk betekent
mahabhutas grote elementen of oorspronkelijke
elementen. Ze worden zo genoemd omdat alle
andere bijkomende elementen van rupa uit deze
vier voortkomen. Maar dit is alleen de meest
voor de hand liggende betekenis van het woord;
het woord heeft ook andere interessante
betekenissen. Mahabhuta betekent ook een
grote, magische transformatie, zoals een magiër
doet als hij dingen lijkt te veranderen in iets
anders. Het betekent ook een machtige geest, in
de zin van iets verschrikkelijks, dat je najaagt.
Een magiër, die klei in goud verandert, maakt
dat we klei als goud gaan zien. Zo zien we ook
rupa, de objectieve inhoud van de
waarneembare situatie, als aarde, als stevigheid,
als water, als vuur en als lucht. Maar we weten
niet wat rupa zelf is, als het inderdaad iets is, en
we ervaren het ook niet. We kunnen de klei niet
ervaren, we weten niet eens of er wel klei is, we
zien alleen het goud.
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Net zo, zegt men ons, verschijnt de machtige
geest, hier een yaksini, een verschrikkelijk
vrouwelijke geest, op een donkere nacht als een
mooie jonge vrouw. Je weet niet dat het een
verschrikkelijk vrouwelijke geest is die je de
volgende morgen zal opeten; je denkt dat het
een mooie jonge vrouw is. Je ziet alleen de
mooie vrouw, je ziet niet dat er in werkelijkheid
een geest in zit. Zo is het ook in het geval; wat
rupa zelf is kunnen we niet weten en ervaren,
we kunnen alleen met onze vijf zintuigen deze
vier grote elementen, deze vier oorspronkelijke
kwaliteiten ervaren. Ruimte, het vijfde element
in deze context, is dat wat de andere vier
elementen omvat. Eigenlijk is het ruimte die
aarde, water, vuur en lucht mogelijk maakt, het
maakt hun bestaan mogelijk. We kunnen ook
zeggen dat ruimte heel het materiële universum
mogelijk maakt en ondersteunt. Daarom wordt
in de boeddhistische zienswijze ruimte gezien
als iets dat werkelijker, belangrijker is dan de
vier materiële elementen.
Elk van deze vijf elementen wordt in verband
gebracht met een bepaalde kleur en een
meetkundige vorm. Aarde wordt in verband
gebracht met geel en de kubus; water met wit
en een sfeer of de hemisfeer; vuur met rood en
de kegel of piramide vorm; lucht met
bleekgroen en een soort hemisfeer (met de
vlakke kant naar boven) of soms ook een vorm
als een kom; lucht met blauw en de vlammende
druppel.
Nu we een soort overzicht hebben van de vijf
elementen kunnen we zien hoe de Tantra de
symboliek van de vijf elementen opgenomen
heeft in de structuur van de stoepa. Het was
eenvoudig en nogal drastisch wat de Tantra
deed. De Tantra zette de meetkundige vormen
op elkaar – de kubus, de sfeer, de kegel, de
omgekeerde kom en de vlammende druppel –
en ging toen de stoepa als een geheel zien, als
iets dat uit deze vormen bestond, uit die vormen
was opgebouwd. Met andere woorden: de
Tantra begon de stoepa te zien als een
bouwkundig symbool van het hele materiële
universum dat in ruimte bestaat. Maar de
Tantra ging nog verder. Het gaf de symboliek
van de vijf elementen en de symboliek van de
stoepa zelf een nog diepere tantrische
betekenis. De volgorde waarin de Tantra de
meetkundige vormen op elkaar plaatste was niet
toevallig. De symbolen zijn geplaatst in
volgorde van toenemende subtiliteit van de
elementen die ze vertegenwoordigen, met de
meest grove als onderste en de meest subtiele
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aan de top. Water is meer subtiel en verfijnd
dan aarde; vuur is meer subtiel en verfijnd dan
water; lucht is meer subtiel en verfijnd dan vuur
en ruimte, helemaal bovenop, is de meest
subtiele en verfijnde van allemaal. Dit
suggereerde aan de tantrische wijzen, dat wat
waar was in de materiële wereld ook waar was
in de wereld van de geest. Sommige elementen
zijn in de materiële wereld grover, ruwer,
terwijl andere meer verfijnd zijn, meer subtiel.
Zo is het ook in de mentale wereld, de geest
heeft ook niveaus, lagere, ruwere en grovere
niveaus en hogere, meer subtiele en verfijnde
niveaus. Als we de symboliek, de stoepa zelf,
verplaatsen van het materiële vlak naar het
mentale en spirituele vlak, kunnen de mentale
en spirituele niveaus ook gesymboliseerd
worden door de vijf elementen. Daarom werd in
de Tantra de stoepa niet alleen een symbool
voor de materiële wereld maar ook voor de
wereld van de geest, de wereld van
opeenvolgende niveaus van bewustzijn, of
eigenlijk van de opeenvolgende hogere
bewustzijnsstaten die de psycho-spirituele
energie transformeren. Laten we daar eens wat
meer naar kijken en ons herinneren dat we nu in
de mentale en spirituele wereld zijn en dat de
vijf elementen nu het symbool zijn voor de
verschillende stadia in de transformatie van
psycho-spirituele energie. We zijn nu in de
wereld in ons, niet in de wereld buiten. In deze
wereld vertegenwoordigt aarde statische
energie, energie die mogelijk is in plaats van er
te zijn, zelfs energie die geblokkeerd is, vastzit.
Veel mensen kennen deze toestand helaas maar
al te goed. Je voelt dat je ergens binnenin
energie hebt, maar het is geblokkeerd. De
energie zit opgesloten zoals vuur in een vulkaan
zonder krater; het kan er niet uit, er is geen
kanaal waardoor het naar buiten kan. Misschien
is de energie niet alleen geblokkeerd, maar ook
onderdrukt. Als energie onderdrukt wordt en
niet naar buiten mag komen, kan het op den
duur ook niet meer naar buiten komen. Soms
gaat dit hele proces van blokkeren,
tegenhouden, onderdrukken en onderdrukt
houden jaren door. Dan begint al die energie te
verharden. Veel te vaak verhardt het in een
harde, stevige koude massa. Een dergelijk
persoon wordt toenemend koud en hard,
reageert steeds minder, zoekt steeds minder
contact, kan zich niet meer uiten, is steeds
minder levendig en voelt meer en meer dood
aan. Om de eentonigheid te doorbreken is er af
en toe een explosie. Kleine stukjes rots, stukjes
van een harde substantie, vliegen in het rond.
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Maar meestal doet het niet veel goeds. Daarna
is het bijna hetzelfde als het ervoor was. Zelfs
als ze niet werkelijk geblokkeerd zijn, als er
geen echte onderdrukking of vastzitten is,
kunnen de meeste mensen helaas toch niet meer
dan een klein deel van hun mogelijke energie
gebruiken. Dit is iets wat de meeste mensen
zich niet realiseren. We blijven in de staat van
aarde: onze energie is statisch, meer potentiële
dan werkelijke energie.
In de staat van water is de energie wat vrijer.
Anders dan bij rotsen en aarde beweegt water,
het vloeit van de ene kant naar de andere op een
min of meer vlak oppervlak, het kan naar
beneden stromen, maar het kan niet op eigen
kracht omhoog gaan. In de staat van water is er
een klein beetje energie die vrij wordt en zich
als water gedraagt, heen en weer gaat. Het komt
nooit ver, maar gaat tot op een zekere afstand
en komt dan terug bij het uitgangspunt. Met
andere woorden, deze energie, deze staat van
water,
beweegt
tussen
paren
van
tegenstellingen: het vloeit tussen liefde en haat,
aantrekking en afstoting, hoop en angst, plezier
en pijn. Energie op dit niveau is erg reactief in
een begrensde ruimte. Het is een beetje vrij,
maar alleen binnen zekere definitieve
beperkingen. Het is als een geit die aan een paal
gebonden staat. De geit kan het gras om zich
heen opeten, maar niet als het verder weg is.
Als hij klaar is met het gras aan een kant, moet
hij het gras aan de andere kant opeten.
Vuur is energie die zich omhoog beweegt. In
deze staat komt de energie steeds meer vrij en
door deze regelmatige bevrijding van de energie
gaat het niveau van ons bestaan en bewustzijn
gestadig omhoog. Je kunt vreugde, extase,
verrukking en nog veel meer ervaren. Als het
vuur heftig brandt, als de energie omhoog
stroomt, worden mentale conflicten opgelost,
problemen overstegen, ze worden als
rookpluimen die in alle richtingen verwaaien, of
als kleine vonken. Het is ook een staat van
voortdurende creativiteit; iets wat hoger is en
steeds hoger gaat ontstaat doorlopend. De staat
van vuur is de staat van hogere en al maar
hogere spirituele ervaring. Het is de staat van de
ware artiest en de mysticus, die niet aanwezig is
in hun dagelijks leven, maar als ze op hun best
zijn, als ze creatief zijn, als ze uitreiken naar dat
wat verder is en hoger, als de vlam die recht
naar de hemel reikt.
Zoals vuur energie vertegenwoordigt die zich
bevrijd en omhoog reikt, zo vertegenwoordigt
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lucht energie die zich bevrijdt en in alle
richtingen beweegt. Lucht is energie die
tegelijkertijd vanuit een centraal punt in alle
richtingen beweegt. Het is energie die uit een
onuitputtelijke centrale bron stroomt, net zoals
in ons heelal licht en warmte uit de zon
stromen. Er is geen enkele begrenzing aan. Het
stroomt tegelijkertijd in alle richtingen,
eindeloos.
En dan hebben we ruimte. Hier is energie in een
staat bijna voorbij woorden en gedachten. Het
lijkt alsof het in een andere dimensie is gegaan,
een vierde, vijfde of zesde dimensie. We
kunnen zeggen dat ruimte de staat is waarin
energie, nadat het zich grenzeloos in alle
richtingen verspreid heeft voor eeuwig doorgaat
zichzelf te verspreiden.
In psycho-spirituele zin zijn dit de vijf
elementen. Ze zijn de opeenvolgende stadia in
de transformatie van de psycho-spirituele
energie zoals die wordt gesymboliseerd door de
tantrische stoepa. Laat me een vergelijking
geven voor wat een individu is in elk van deze
opeenvolgende staten, in de staat van aarde, in
de staat van water enzovoort. In de staat van
aarde is hij als een gevangene die strak aan
handen en voeten gebonden is. Ik ben er zeker
van dat de meeste mensen zich zo wel eens
gevoeld hebben. Hij kan zich niet bewegen of
verroeren. Misschien is hij ook geblinddoekt en
kan zelfs niet met zijn ogen knipperen. Er is
niets wat hij kan doen, hij kan zich op geen
enkele manier bewegen. Zijn energie is volledig
geblokkeerd. Dit is hoe je bent als je in de staat
van aarde bent. Maar dan komt er iemand langs,
snijdt de touwen door en neemt de blinddoek
van zijn ogen. De gevangene ziet dat hij in een
kleine cel is, die zes voet lang is. Hij merkt dat
hij zich kan bewegen, hij kan zijn arm optillen
en ook zijn been. Hij merkt dat hij zelfs kan
lopen, hij kan in feite de hele dag lopen als hij
dat wil, maar alleen in zijn kleine cel – zes voet
vooruit en zes voet terug. Er is een beetje
energie die zich heen en weer beweegt in een
duidelijk afgebakende ruimte. Het kan tot de
muur gaan in de ene richting en dan terug naar
de muur in de andere richting, maar dat is alles.
Dit is de staat van water, van energie die zich
zwakjes heen en weer beweegt tussen paren van
tegenstellingen, soms noemen we deze staat
zelfs vrijheid. In de staat van vuur slaagt de
gevangene erin om een gat in het dak te maken
en stijgt, zoals een Tibetaanse yogi, op door het
gat, steeds verder omhoog tot in de wolken. In
de staat van lucht ontdekt hij dat hij niet alleen
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omhoog kan gaan, hij kan ook in andere
richtingen gaan: hij kan opzij gaan, hij kan naar
beneden gaan en weer omhoog komen, hij kan
naar elk punt op het kompas gaan. Ik ben bang
dat hier onze vergelijking niet meer opgaat,
want in de staat van lucht kan hij tegelijkertijd
in alle richtingen gaan. We kunnen ons hem als
een tovenaar voorstellen, of als een yogi met
grote
occulte
krachten,
die
zichzelf
vermenigvuldigt. Daar zijn er miljoenen van die
allemaal vanuit een centraal punt in
verschillende richtingen door het universum
reizen, grenzeloos en voor eeuwig. Daar voorbij
is de staat van ruimte. Ik ga niet eens proberen
om de vergelijking uit te breiden tot de staat
van ruimte. Hier bestaan geen woorden voor en
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Dit zijn de opeenvolgende stadia in de
transformatie van psycho-spirituele energie: van
aarde naar water, van water naar vuur, van vuur
naar lucht, van lucht naar ruimte. Dit zijn de
stadia van het tantrische Pad naar de
verlichting, stadia die gesymboliseerd worden
door de vijf elementen zoals die opgenomen
zijn in de tantrische symboliek van de stoepa.

Uit lezing 104: De Tantrische symboliek van de
stoepa. 1972

De stoepa visualisatie oefening.
Het centrale probleem in ons spirituele leven is
het behouden en samenbrengen van onze
energieën. We kunnen onze energieën heel vaak
niet gebruiken voor het spirituele leven, ze zijn
geblokkeerd, onderdrukt of sijpelen weg.
Daarom vinden we het vaak moeilijk om diep
in meditatie te komen. De beoefening van de
stoepa visualisatie is bedoeld om onze psychospirituele energie te bevrijden, te stimuleren en
te zuiveren.
Als je dit soort beoefening gaat doen is het
mogelijk dat je in het begin alleen een vage
kleurrijke vlek ziet, na enige tijd zal die kleur
een definitieve vorm aannemen. Die kleur zien

en nog beter, de kleur te ‘voelen’, is uiterst
belangrijk. Het is de kleur die ons het gevoel,
het innerlijke gevoel, geeft van het bepaalde
aspect van wat we proberen te visualiseren,
namelijk aarde, water, vuur, lucht en ruimte. Dit
innerlijke gevoel is iets dat heel subtiel is en
niet te definiëren. Je ervaart de kleur als een
kleur en als meer dan een kleur: als een
symbool. De kleur wordt het voertuig voor het
ervaren van een spirituele kwaliteit, een
spirituele staat waar de kleur het symbool van
is. Door de vorm en het kleursymbool kan men
het spirituele principe ervaren wat het symbool
belichaamt.

De visualisatie van de stoepa:
Stel jezelf een oneindige, heldere blauwe lucht voor.
In die heldere blauwe lucht verschijnt een gele kubus, symbool van het element aarde.
Bovenop de gele kubus verschijnt een witte sfeer, symbool van het element water.
Bovenop de witte sfeer verschijnt een rode kegel, symbool van het element vuur.
Bovenop de rode kegel verschijnt een bleek- groene hemisfeer, symbool van het element lucht.
Bovenop de bleekgroene hemisfeer verschijnt een regenboogkleurige flonkerende vlammende
druppel, symbool van het element ruimte.
De vlammende druppel lost langzaam op in de bleekgroene hemisfeer.
De bleekgroene hemisfeer lost langzaam op in de rode kegel.
De rode kegel lost langzaam op in de witte sfeer.
De witte sfeer lost langzaam op in de gele kubus.
De gele kubus lost langzaam op in de blauwe lucht.
Als laatste laat men de blauwe lucht langzaam verdwijnen en daarmee beëindigt men de
oefening.

Uit: Mitrata Omnibus, Windhorse Publications, Cambridge, 1980/81
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De drie
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kenmerken

Werkelijkheid is een nogal groots woord. Het is
niet alleen nogal groots, maar het is ook erg
abstract, zelfs een beetje vaag. Boeddhisme is
in meestal niet erg gelukkig met vage of
abstracte terminologie. In het Tibetaans
Boeddhisme zien we bijvoorbeeld dat het zich
niet bezig houdt met abstracties, maar juist een
voorkeur heeft voor duidelijke beelden. Het
Tibetaans Boeddhisme is alleen concreet, het is
bijna materialistisch. Als het mogelijk is een
tegenstelling in bedoelingen te hebben, dan is
dat een materialistische spiritualiteit. Zen, een
andere belangrijke school van het Boeddhisme,
vermijdt ook zoveel mogelijk abstracties en
vage generalisaties. Zen gaat in sommige
opzichten nog verder dan het Tibetaans
Boeddhisme. Zen zal een doordringende
schreeuw slaken of je dertig slagen geven in
plaats van je onder te dompelen in abstracties.
Werkelijkheid is eigenlijk geen boeddhistisch
woord. In het Boeddhisme hebben we de
woorden sunyata, tathata, 43 dharmakaya, maar
we hebben geen enkel echt woordkundig
equivalent voor het woord Werkelijkheid Dus
als we het woord werkelijkheid gebruiken als
we over het Boeddhisme spreken, gebruiken we
het als een tijdelijke uitdrukking. We moeten
het niet te letterlijk nemen en al de betekenissen
die we er aan toekennen wanneer het in een
algemene, Westerse, filosofische of religieuze
context wordt gebruikt, zijn niet toepasbaar als
we het in de boeddhistische context gebruiken.
In de titel van deze lezing wordt ook het woord
‘structuur ’gebruikt. Structuur is geen abstract
woord, het is opmerkelijk concreet. We spreken
van de structuur van een stukje stof, katoen,
zijde en wol hebben allemaal een verschillende
structuur, die gemakkelijk met je vingers te
voelen is. We spreken ook van de structuur van
een stuk steen, als je je vingers over een stuk
marmer haalt en daarna over een stuk graniet,
merk je dat de structuur van die twee soorten
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steen nogal verschillend is. Structuur is iets
concreets, terwijl werkelijkheid iets is dat nogal
abstract lijkt. Maar het lijkt passend te zijn om
deze meer concrete uitdrukking te gebruiken als
we over werkelijkheid spreken omdat het
aanduidt dat werkelijkheid iets is dat gevoeld
wordt, zelfs iets dat gehanteerd wordt, iets dat
ervaren wordt. Boeddhisme is vooral praktisch:
het bevat ethiek, religie en spirituele traditie;
het is niet alleen een filosofisch systeem in de
Westerse academische zin. We gaan het woord
werkelijkheid voorlopig gebruiken en zeggen
dat in het Boeddhisme werkelijkheid op twee
manieren bestaat. Er is geconditioneerde
werkelijkheid
en
Ongeconditioneerde
Werkelijkheid. We kunnen eenvoudig praten
van
het
geconditioneerde
en
het
Ongeconditioneerde. Dit onderscheid is een
basisgedachte
van
het
Boeddhisme.
Geconditioneerd is in het oorspronkelijke
Sanskriet
samskrta.
Letterlijk
betekent
samskrta: bij elkaar brengen of samenstellen.
(Sam is samen, krta is maken of brengen).
Ongeconditioneerd is asamskrta, wat betekent:
dat wat niet is samengebracht, niet samen
gesteld. Dat wat in de filosofische zin
eenvoudig is, simpel.
In de Ariya-pariyesana44 soetra spreekt de
Boeddha van twee zoektochten: de onedele
(anariyapariyesana)
zoektocht
en
de
edele(ariyapariyesana) zoektocht. Esana is een
woord met vele betekenissen, het betekent:
zoektocht,
onderzoek,
wil,
verlangen,
aansporing, aspiratie. De onedele zoektocht is
het geconditioneerde dat op zoek gaat naar het
geconditioneerde, de sterfelijke op zoek naar
een andere sterfelijke. De edele zoektocht is als
het geconditioneerde op zoek gaat naar het
Ongeconditioneerde; de sterfelijke gaat achter
de Onsterfelijke aan. De onedele zoektocht
komt overeen met de cirkel van het bestaan, het
Levenswiel, waarin we allemaal eindeloos
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steeds opnieuw rondgaan van het ene leven in
het andere. De edele zoektocht komt overeen
met het pad (het Achtvoudige Pad, het
Zevenvoudige Pad, het Pad van de
Bodhisattva), dat ons uit het Levenswiel brengt,
omhoog langs het Spirale Pad, naar het
uiteindelijke doel van de Verlichting.
Nu kan je op dit punt zeggen: ‘het is wel leuk
om over een edele zoektocht te praten, te
spreken over het opgeven van het
geconditioneerde en op zoek gaan naar het
Ongeconditioneerde, maar dat is nogal vaag en
abstract. Wat bedoelen we precies met het
geconditioneerde? Hoe kunnen we het
geconditioneerde herkennen? Hoe kunnen we
het leren kennen?’ De boeddhistische traditie
geeft als antwoord op deze vraag dat we het
geconditioneerde kunnen herkennen door
middel van drie kenmerken (Skt laksanas, Pali
lakkhaa) die het onveranderlijk heeft. De drie
laksanas zijn: duhkha, anitya en anatman. Deze
kan je vertalen als: ‘het onbevredigende, het
vergankelijke en geen zelf hebbend’. Alle
geconditioneerde dingen in dit universum
hebben altijd deze drie kenmerken. Ze zijn allen
onbevredigend, vergankelijk en zonder zelf.
Laten we ze één voor één bekijken. Ten eerste
is er duhkha (Pali dukkha). Dukkha is het meest
bekende boeddhistische woord. Het wordt
meestal vertaald als lijden, maar ik denk zelf
dat ontevredenheid beter is. De Boeddha
spreekt gewoonlijk van zeven verschillende
soorten lijden of ontevredenheid.45 De Boeddha
zegt eerst dat geboorte lijden is. Ik kan me
herinneren dat Oscar Wilde eens geschreven
heeft dat er lijden is in de geboorte van een kind
of van een ster. Dat klinkt misschien een beetje
poëtisch, maar het drukt een spirituele waarheid
uit. Het is van betekenis dat ons leven met
lijden begint. De geboorte is zeker fysiek
pijnlijk voor moeder en kind. Men zegt dat het
voor het kind een traumatische ervaring is om
plotseling in deze koude wereld gebracht te
worden, om aangetikt te worden of misschien
wel geslagen. Het is bepaald geen warme
ontvangst. Dan zegt de Boeddha dat de
aftakeling van ouderdom lijden is. Oud zijn
heeft nogal wat nadelen. Er is fysieke zwakte, je
kunt niet meer doen wat je gewend was, je kan
niet meer de trappen op rennen of bergen
beklimmen zoals je vroeger deed. Er is ook
verlies van geheugen: je kunt je namen niet
herinneren of waar je dingen neergelegd hebt.
Het is soms tragisch om dat bij oude mensen te
zien. Dan is er ook nog dementie. Soms zie je
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mensen die al wat ouder zijn en die heel
duidelijk hun geheugen aan het verliezen zijn.
En ten laatste is, als men erg oud is en
afhankelijk wordt van anderen, misschien wel
het meest pijnlijk. Men kan niet veel meer zelf
doen, men moet misschien wel verzorgd
worden door verpleegsters of familieleden. Dit
alles maakt de ouderdom, zeker als men heel
oud is, een tijd van lijden, ondanks alle
moderne gemakken en genoegens. Ziekte is ook
lijden. Dat hoef ik nauwelijks te benadrukken.
Er is geen enkele ziekte plezierig, of het nu
kiespijn is of een vreselijke ziekte als kanker.
De dood is lijden. Doodgaan is vaak lijden
omdat mensen niet willen sterven. Ze klampen
zich vast aan het leven. Ze willen het nog niet
opgeven. Maar zelfs als ze bereid zijn te
sterven, als ze blij zijn om over te gaan naar een
nieuw leven, of naar iets waar ze in geloven,
zelfs dan is het fysieke proces van het sterven
vaak nogal pijnlijk. Het brengt vaak geestelijk
lijden met zich mee. Soms hebben mensen op
hun doodsbed een groot gevoel van wroeging:
zij herinneren zich al het verkeerde wat ze
mensen in het verleden hebben aangedaan.
Mensen ervaren vaak angst en bezorgdheid
voor de toekomst. Dit alles maakt dat sterven
voor veel mensen een verschrikkelijke ervaring
is waar ze voor die tijd liever niet aan denken.
Er zijn nog andere vormen van lijden.
Verbonden te zijn met iets waar je niet van
houdt is lijden. We hebben allemaal wel eens
deze ervaring. Het kan gebeuren dat we zelfs in
onze eigen familie iemand hebben die we niet
uit kunnen staan. Dat is tragisch. Het zijn niet
altijd de verre neven of vage tantes waar we
niet mee op kunnen schieten, soms zijn het onze
eigen broers en zussen, onze ouders, of zelfs
onze kinderen. Maar omdat we bloedbanden
hebben, zijn we in zekere mate met elkaar
verbonden. Heel veel mensen houden niet van
hun baan, als ze al een baan hebben. Veel
mensen zouden liever iets anders doen, maar ze
moesten die baan nemen toen ze vijftien of
zestien waren en kunnen hem nu niet zomaar
verlaten. Ze moeten dingen doen die ze niet
willen doen, komen in contact met mensen waar
ze geen contact mee willen. Dat is allemaal
lijden. Er zijn omgevingsfactoren die
onplezierig zijn, zoals het Engelse klimaat. Men
zou liever naar het zonnige zuiden gaan, naar
Italië, Griekenland, Joegoslavië of Tunesië,
maar dat is niet altijd mogelijk. Dus is men
vaak verbonden met iets waar men een hekel
aan heeft, zoals mensen, plaatsen of dingen. Het
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lijkt of men er niet aan kan ontsnappen, men
kan er zeker niet helemaal aan ontsnappen. Je
voelt je gedwongen eindeloos door te gaan met
deze mensen, plaatsen en dingen waar je een
hekel aan hebt. Soms voelt het alsof je aan een
dode vastzit waar je niet van weg kan komen.
Maar de Boeddha zegt ook dat de andere kant
net zo waar is: dat het lijden is als we
gescheiden zijn van dat waar we van houden. In
de loop van ons leven zijn we vaak gescheiden
van onze geliefden of vrienden. Er zijn mensen
waar we graag mee samen zijn, mensen die we
vaker willen ontmoeten, maar er zijn
omstandigheden die tegen werken en het blijkt
onmogelijk te zijn. In tijden van oorlog gebeurt
het vaak dat familieleden elkaar kwijt raken. Ik
herinner me dat toen ik in het leger was in het
Oosten, veel van mijn vrienden brieven van
thuis kregen, van familie en vrienden. Ze
kregen ze regelmatig, elke week of elke twee
weken. Het gebeurde wel eens dat er geen
brieven meer kwamen. Ze wisten niet wat er
gebeurd was. Ze wisten dat er bommen vielen
in Engeland, dus na een week of twee weken,
dachten ze soms dat er iets vreselijks gebeurd
was. En soms kregen ze het nieuws, van een
familielid of uit officiële bron, dat hun vrouw
en kinderen, of hun ouders of broers en zusters
omgekomen waren tijdens een bombardement.
Dan was er voor hen de permanente scheiding
door de dood. Veel mensen peinzen vele jaren
over dit soort verlies.
Niet krijgen wat we verlangen is lijden. We
weten dit allemaal heel goed, omdat we
allemaal willen hebben wat we verlangen. Als
we het niet kunnen krijgen voelen we ons
overstuur, in beroering, verstoord. Hoe sterker
het verlangen is, hoe groter het lijden. Ik hoef er
niet over uit te wijden, want het is iets wat we
iedere dag tegenkomen, soms zelfs elk uur.
De Boeddha sprak bij vele gelegenheden over
lijden en probeerde het de mensen in
perspectief te laten zien. Hij vatte zijn leerredes
altijd samen door te zeggen dat de vijf groepen
(Skt
Skandhas),
dwz
vorm,
gevoel,
waarneming, wil en bewustzijn, die het geheel
van het geconditioneerde bestaan uitmaken, op
zichzelf lijden zijn.
De meeste mensen, als je het hen vraagt en
zeker als je hen een beetje aanspoort, willen
nog wel toegeven dat geboorte pijnlijk is en ja,
ook ziekte is pijnlijk, evenals ouderdom en
dood. Inderdaad, ze geven toe dat dit alles
www.de3juwelen.org

pijnlijk is, maar ze hebben er moeite mee om de
conclusie te accepteren die daaruit voortkomt,
namelijk dat het geconditioneerde bestaan zelf
lijden is. Het is alsof ze alle cijfers in de som
accepteren, maar niet het totaal waar het
optellen van deze cijfers toe leidt. Ze denken
dat het een beetje te ver gaat te zeggen dat het
geconditioneerde bestaan lijden is. Mensen
zeggen: ’ja, er is zeker lijden in de wereld, maar
eigenlijk is het niet zo’n slechte plaats om te
zijn’. En ze noemen het Boeddhisme een beetje
pessimistisch is, om niet te zeggen morbide
omdat het zegt dat het geconditioneerde bestaan
lijden is. Ze zeggen: ‘er is altijd een sprankje
geluk in de wereld’. Het Boeddhisme ontkent
natuurlijk niet dat er plezierige en pijnlijke
ervaringen bestaan. Maar het Boeddhisme zegt
ook dat zelfs de plezierige ervaringen in de
grond ontevredenheid geven. De plezierige
ervaringen zijn in werkelijkheid alleen maar
verborgen lijden, lijden dat opgepoetst is, de
honing op de scherpe kant van het scheermes.
De mate waarin we het lijden achter het plezier
kunnen zien, waarin we, om een metafoor uit de
klassieke mythologie te lenen, de schedels en
beenderen achter de bloembedden in de grot
van de Sirenen, kunnen zien, hangt af van onze
spirituele volwassenheid.46
Dr Conze geeft vier interessante voorbeelden
van verborgen lijden.47
Ten eerste: iets dat plezierig is voor ons, maar
wat lijden teweegbrengt voor andere mensen of
voor andere wezens. Meestal denken we daar
niet aan. Als wij het goed hebben, maken we
ons niet erg druk om anderen. Als we het eten
van vlees als voorbeeld nemen zien we dat veel
mensen vlees lekker vinden en zich niet druk
maken over het lijden van de koe, het varken,
het lam of de kip of welk ongelukkig dier dan
ook wat we opeten. Een paar maanden geleden
was ik bij de lezing van Ruth Harrison over
‘dieren als machines’. De lezing werd
toegelicht met dia’s, waarvan sommigen nogal
schokkend waren. Zij lieten duidelijk zien
hoeveel dieren moeten lijden om ons het plezier
te verschaffen van het eten van vlees. De
bewuste geest negeert dat meestal, we gaan
gewoon door vork en mes te gebruiken zonder
ooit aan het lijden van de dieren te denken.
Maar de onbewuste geest is zich er gewaar van.
De onbewuste geest is vaak wijzer dan de
bewuste geest. Je kunt de onbewuste geest niet
misleiden. Je kunt sommige onplezierige feiten
bewust uitsluiten, maar dan daalt het neer in het
onbewuste; het is daar altijd te vinden. Omdat
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we dit onbewuste weten (diep van binnen weten
we wel dat ons plezier er gekomen is dankzij
het lijden van andere levende wezens) hebben
we een onbewust schuldgevoel. Dit soort
schuldgevoel is de oorsprong van veel onrust,
bezorgdheid en lijden. Het is misschien
veelbetekenend dat de piloot die de eerste
atoombom op Hiroshima liet vallen in een
psychiatrische inrichting in Amerika gestorven
is, hij was toen al bijna drie jaar volledig
ontoerekeningsvatbaar. Dr. Conze geeft een wat
milder voorbeeld, maar ook een die veel
voorkomt. Hij geeft het voorbeeld van rijkdom.
Hij zegt dat hij verschillende rijke mensen heeft
gekend en dat ze bijna allemaal bang waren om
arm te worden. Hoewel het vreemd lijkt zijn
arme mensen vaak niet bang voor de dood of
voor honger of iets dergelijks. Ik ken mensen in
India die soms niet weten waar hun volgende
maaltijd vandaan zal komen, maar je merkt dat
ze zich er niet ongerust over maken: ze zijn
opgewekt en soms zelfs gewoon gelukkig.
‘Maar rijke mensen’, zegt Dr Conze, ‘zijn vaak
bang hun rijkdom te verliezen en arm te
worden.’ Dr Conze zegt dat dit komt omdat ze
onbewust denken dat ze het niet verdienen
zoveel geld te hebben, het onbewuste zegt: ‘je
zou het moeten verliezen’ en de bewuste geest
maakt zich zorgen en denkt: ‘misschien ga ik
het verliezen’. Rijke mensen hebben vaak
onbewuste schuldgevoelens omdat ze weten dat
ze hun rijkdom op verschillende oneerlijke
manieren hebben vergaard en dat ze direct of
indirect lijden hebben veroorzaakt voor andere
mensen, hoewel de bewuste geest het ook
steeds zal ontkennen. Een rijk persoon voelt
vaak dat hij zich moet rechtvaardigen. Hij zegt:
’ik ben rijk omdat ik harder werk en anderen
zijn arm, anderen zijn lui en nergens goed
voor’. Soms zijn de schuldgevoelens erg sterk.
Dan moet men drastische maatregelen nemen
om ze kwijt te raken, inderdaad erg drastische.
De maatregelen kunnen zelfs bestaan uit het
weggeven van een deel van de rijkdom. De
rijke persoon geeft er iets van weg in de vorm
van schenkingen. Vaak geeft hij geld aan
ziekenhuizen, wat een speciale betekenis heeft
want ziekenhuizen verlichten het lijden. Het
suggereert dat hij compenseert voor het lijden
dat hij veroorzaakt heeft toen hij zijn rijkdom
vergaarde, door nu iets te geven dat het lijden in
ziekenhuizen kan helpen verlichten. Deze soort
schenking wordt ‘gewetensgeld’ genoemd.
Iedereen die iets te maken heeft met religieuze
organisaties
leert
snel
hoe
gewoon
gewetensgeld is. Soms wordt het eenvoudig in
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de brievenbus gedaan in een envelop waarop
staat: anonieme donor. Dan weet je dat iemands
geweten hem werkelijk dwarszit.
Het tweede voorbeeld dat Dr Conze geeft van
verborgen lijden is: we beleven plezier aan iets
maar er is ook altijd ongerustheid omdat we
bang zijn het te verliezen. Politieke macht is
een goed voorbeeld. Mensen zeggen dat het erg
fijn is macht te hebben over andere mensen,
maar je bent steeds bang het te verliezen. Dat
geldt zeker als je een dictator bent. Als je macht
door geweld is afgedwongen en anderen staan
klaar om het weer af te nemen, dan zal je geen
rustige nacht meer hebben. Het moet
verschrikkelijk zijn om omringd te worden door
lijfwachten, altijd achterdochtig te zijn, zelfs je
beste vriend niet te kunnen vertrouwen en je
altijd af te vragen wie de volgende zet tegen je
zal doen. Boeddhistische teksten geven ook
goede voorbeelden. Ze zeggen: stel je voor dat
er een havik is. De havik pakt een stuk vlees en
vliegt weg met het vlees in zijn klauwen. Maar
dan gaan honderden andere haviken hem
achterna en proberen het vlees van hem af te
pakken. Sommigen pikken en hakken naar het
lichaam van de eerste havik, sommigen pikken
naar zijn ogen, sommigen naar zijn kop en
proberen het vlees weg te grissen. Zoveel van
de zogenaamde prettige dingen, zoals het
hebben van politieke macht, lijken hierop zeker
in de sterk competitieve wereld van de
tegenwoordige maatschappij.
Het derde voorbeeld van verborgen lijden is:
iets is plezierig, maar het houdt ons vast aan
iets dat lijden veroorzaakt. Hij geeft het
voorbeeld van ons lichaam. We ervaren alle
soorten plezierige sensaties door ons lichaam.
Door die plezierige sensaties raken we gehecht
aan het lichaam, omdat het lichaam de bron van
deze sensaties is. Maar het lichaam is ook de
bron van onplezierige sensaties. Dus als we
gehecht zijn aan iets wat ons plezierige
sensaties geeft, blijven we ook gehecht als dat
ons onplezierige sensaties geeft. We kunnen ze
niet gescheiden hebben.
Ten laatste zegt Dr Conze dat we uit de
ervaring van geconditioneerde dingen de
diepere verlangens van het hart niet kunnen
bevredigen. Er is in ieder van ons iets wat
Ongeconditioneerd is, iets dat niet van deze
wereld
is,
iets
Transcendentaals,
Boeddhanatuur. Hoe je het ook wil noemen, het
onderscheidende kenmerk ervan is dat het niet
bevredigd kan worden door iets wat

Wijsheid – de drie kenmerken van het bestaan
geconditioneerd is; het kan alleen maar door het
Ongeconditioneerde bevredigd worden. We
komen daarom terug bij de conclusie van de
Boeddha dat alle geconditioneerde dingen, of ze
werkelijk aanwezig zijn of in potentie,
onbevredigend zijn. Dat ze onbevredigend zijn
is een fundamenteel kenmerk van alle vormen
van geconditioneerd bestaan, in het bijzonder
van het bewuste geconditioneerde bestaan.
De tweede laksana is anitya (Pali anicca)
Anitya betekent vergankelijk Nitya betekent
permanent, eeuwig en a is het negatieve
voorvoegsel dus anitya betekent vergankelijk,
niet eeuwig. Dit kenmerk zal ons niet zolang
bezighouden als dukkha, omdat het betrekkelijk
gemakkelijk te begrijpen is, in ieder geval
verstandelijk.
Het
verklaart
dat
alle
geconditioneerde dingen, alle samengestelde
dingen voortdurend veranderen. In het Sanskriet
en het Pali zijn geconditioneerde dingen per
definitie samengesteld, dwz ze bestaan uit
verschillende delen. Wat samengesteld is kan
ook uit elkaar gehaald worden, de delen kunnen
gescheiden worden. Natuurlijk gebeurt dit
voortdurend. Misschien is het tegenwoordig
voor ons gemakkelijker te begrijpen dan het
vroeger was. We weten door de wetenschap dat
er niet zoiets is als concrete, vaste materie, die
in brokken in de ruimte bestaat. We weten dat
wat we als materie zien in werkelijkheid alleen
maar energie is in verschillende vormen.
Diezelfde waarheid van vergankelijkheid gaat
ook op voor de geest. Niets blijft onveranderd
in de geest; er is geen permanente,
onveranderlijke, onsterfelijke ziel. Er is alleen
maar een constante opeenvolging van mentale
staten. De geest verandert zelfs nog sneller dan
het lichaam. We kunnen meestal niet zien dat
het lichaam verandert, maar we kunnen onze
geest zien veranderen, als we er een beetje op
letten. Daarom zegt de Boeddha dat het meer te
veroordelen is als we ons identificeren met de
geest dan met het lichaam. Identificatie met de
geest is een groter probleem dan identificatie
met het lichaam, omdat het lichaam nog enige
relatieve stabiliteit heeft, terwijl de geest
helemaal niet stabiel is. Als je het wat ruim ziet
zou je kunnen zeggen dat het hele universum,
van de hoogste tot de laagste dimensie, in al
zijn uitgestrektheid, in al zijn grootsheid, een
uitgebreid samenspel is van verschillende
soorten processen, die op verschillende niveaus
plaatsvinden en allen onderling verbonden zijn.
Niets staat stil, niets is onbewegelijk, zelfs niet
voor een moment. Het is gemakkelijk dit te
vergeten. We denken dat de hemel en de bergen
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er altijd zijn (de eeuwigdurende heuvels); we
denken dat onze lichamen betrekkelijk
permanent zijn. Alleen als toenemende
verandering leidt tot een grote verandering, tot
een catastrofe leidt, of als er iets breekt of
verloren gaat, of als we sterven, dan realiseren
we de waarheid van de vergankelijkheid.
De derde en laatste laksana is anatman (Pali
anatta), letterlijk het niet-zelf of het geen zelf.
Dit leert ons dat alle geconditioneerde dingen
geen permanent, onveranderlijk zelf bezitten. Ik
herinner mij dat mijn eigen leraar, een Indiase
boeddhistische monnik, placht te zeggen dat
men waarschijnlijk niet kan begrijpen wat de
Boeddha bedoelde als hij over anatman sprak,
tenzij men eerst begrijpt wat het concept van
atman in die tijd betekende, dwz wat het
Hindoeïsme in de tijd van de Boeddha bedoelde
met atman. In de Upanishads worden er veel
concepten van atman genoemd. Sommige
Upanishads zeggen dat het atman het fysieke
lichaam is; anderen zeggen dat het atman net zo
groot is als een duim, dat het tastbaar is en in
het hart verblijft. Er zijn veel verschillende
manieren om het atman te beschrijven maar de
meest gangbare in de tijd van de Boeddha,
degene waar hij het meest bezorgd over was,
verklaarde dat het atman, het zelf, immaterieel
was, bewust, onveranderlijk, individueel (zoals
ik mezelf ben en jij jou), soeverein, in de zin
van volledige controle hebben over zijn eigen
lot, en vol verrukking. De Boeddha bleef
zeggen dat een dergelijk wezen niet bestaat. Hij
wees naar onze ervaring .Als we naar binnen
kijken, als we kijken naar wat er in onze geest
omgaat, zien we dat er alleen de vijf groepen
zijn (vorm, gevoel, waarneming, wil en
bewustzijn) en die veranderen voortdurend,
niets is blijvend. We zien dat het ontstaan van
de vijf groepen afhankelijk is van condities,
geen van hen is niet afhankelijk van condities.
We zien dat we allemaal op de een of andere
manier doorzeefd zijn van lijden, niets blijft
uiteindelijk verrukkelijk. Er is dus geen zelf,
atman. De vijf groepen zijn anatman. De vijf
groepen bevatten zeker niet het zelf dat de
Hindoes in de dagen van de Boeddha in
gedachten hadden. De atman bestaat niet
binnen de vijf groepen, noch erbuiten en is ook
niet op een of andere manier ermee verbonden.
Alle geconditioneerde dingen lijden (dukkha),
zijn vergankelijk (anitya) en hebben geen zelf
(anatman), daar is geen uitzondering op. Dit
zijn
de
drie
kenmerken
van
het
geconditioneerde bestaan. Ze zijn uiterst
belangrijk, niet alleen in de boeddhistische
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filosofie, maar ook in het boeddhistische
spirituele leven. Volgens de Boeddha zien we
het geconditioneerde bestaan niet werkelijk, tot
we het in dit begrippenkader leren zien. Als we
het anders zien, is dat alleen maar een illusie,
een projectie. Als we het geconditioneerde in
deze termen beginnen te zien, krijgen we beetje
bij
beetje
een
glimp
van
het
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Ongeconditioneerde en die glimp zal ons leiden
op ons Pad.

Uit lezing 25: De
Werkelijkheid. 1966
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De Bodhicitta
Zoals de uitdrukking zelf suggereert is een
Bodhisattva iemand die de Verlichting zoekt,
iemand van wie het hele wezen totaal gericht is
op Verlichting. Een verdere definitie van de
Bodhisattva is: iemand die de Verlichting wil
bereiken, niet alleen voor zichzelf, maar ook ten
behoeve van alle levende wezens. Er vormt zich
nu een heel belangrijke en praktische vraag: hoe
wordt men een Bodhisattva? Met andere
woorden: hoe begint men aan het in de praktijk
brengen van dit sublieme, spirituele ideaal? Het
traditionele antwoord op deze vraag is nogal
kort en direct, maar het vraagt aanzienlijke
uitleg. Men wordt een Bodhisattva als de
Bodhicitta opkomt.48
Laten we even teruggaan naar de originele
uitdrukking in het Sanskriet, dat is Bodhicittautpada. Bodhi betekent: spirituele Verlichting
of spiritueel Ontwaken, het houdt in dat men de
Werkelijkheid in het gezicht heeft gezien. Citta
betekent: geest, denken, bewustzijn of hart.
Utpada betekent eenvoudig: opkomen of meer
poëtisch: ontwaken.
Bodhicitta-utpada is een van de belangrijkste
begrippen in het Boeddhisme, zeker in het
Mahayana Boeddhisme. Het wordt meestal
vertaald als: het opkomen van de
Verlichtingsgedachte, maar laat me meteen
zeggen dat het dat nu precies niet is. Het is
eigenlijk de meest slechte vertaling ervan. Het
is helemaal geen gedachte over Verlichting. We
kunnen zoveel als we willen over Verlichting
denken. We kunnen er over denken, er over
lezen, er over praten, we kunnen welbespraakt
zijn over wat Verlichting is en wat het niet is en
denken dat we er alles over weten. Misschien
denken we op dit moment wel aan Verlichting.
Terwijl we hier zitten is ongetwijfeld een
gedachte aan de Verlichting in ons opgekomen,
maar de Bodhicitta is niet opgekomen, we zijn
niet in Bodhisattva’s getransformeerd. De
Bodhicitta is veel meer dan een gedachte over
de Verlichting. Guenther vertaalt het als:
Verlichte houding.49 Ikzelf vertaal het soms als:
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wil tot Verlichting of Bodhi hart. Hoewel al
deze alternatieve vertalingen zeker beter zijn
dan gedachte aan Verlichting, is er geen een
werkelijk bevredigend. Dat is niet helemaal de
fout van de Nederlandse taal. Het is
waarschijnlijk een fout van taal in het
algemeen. We kunnen zeggen dat Bodhicitta
een erg onbevredigende vertaling voor de
Bodhicitta is. In feite is de Bodhicitta helemaal
geen mentale staat en ook geen mentale
activiteit of functie. Het is zeker geen gedachte,
geen gedachte waar jij of ik iets mee kunnen
doen. Als we aan de Verlichting denken is dat
niet de Bodhicitta. De Bodhicitta heeft niets te
maken met denken. Het is ook geen actie van de
wil, als je daar mijn persoonlijke wil mee
bedoelt. Het is zelfs geen bewust zijn, als je
daar mee bedoeld dat ik bewust ben, of jij
bewust bent van het feit dat er zo iets is als
Verlichting. De Bodhicitta is niets van dit alles.
Het vertegenwoordigt de manifestatie, of zelfs
het binnendringen van het Transcendentale in
ons. Traditioneel wordt gezegd, en daarbij denk
ik aan de uiteenzetting van Nagarjuna over de
Bodhicitta in een kort maar diepzinnig werk50
dat hij over dit onderwerp schreef, dat de
Bodhicitta niet inbegrepen is in de vijf Skandas.
Dat is een belangrijke opmerking. Dat geeft ons
een duidelijke aanwijzing naar de aard van de
Bodhicitta. Nagarjuna’s uiteenzetting, die het
beste
van
de
Mahayana
traditie
vertegenwoordigt, vraagt om heel veel reflectie.
Sommigen van jullie zijn deze vijf skandas
misschien nog niet tegengekomen. Skanda is
een van die onvertaalbare begrippen. Het wordt
meestal vertaald met: component of groep of
iets anders dat ook niet bevredigend is. Je kunt
het eigenlijk niet vertalen. Letterlijk betekent
het: de stam van een boom en dat brengt ons
niet verder. De vijf skandas zijn een van de
basis categorieën van de leer van het
Boeddhisme. In de Pali, Sanskriet, Tibetaanse
of Chinese literatuur kom je steeds opnieuw
verwijzingen tegen naar de vijf skandas, de vijf
componenten, of zoals Dr Conze het begrip
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graag vertaald, de vijf groepen, een vertaling
die ons ook niet erg helpt. Laten we maar eens
teruggaan naar deze vijf skandas, zodat we
goed weten waar we over willen reflecteren.
De eerste van de vijf skandas is rupa. Rupa
betekent lichaamsvorm; bedoeld wordt alles
wat we door onze zintuigen ervaren. De tweede
is vedana, wat gevoel of emotie betekent –
positief of negatief. De derde is samjna, wat,
ruw vertaald: gewaarwording betekent. Soms
wordt het ook vertaald met sensatie, maar
sensatie is eigenlijk een meer toepasselijke
vertaling van vedana. Samjna is de herkenning
van iets als: dat speciale ding. Als je zegt: dat is
een klok, dan is dat samjna. Je hebt het herkend
als dat speciale ding. Je hebt het
geïdentificeerd, er naar gewezen en er een label
op geplakt. De vierde is samskaras. Dit begrip
is moeilijker te vertalen. Sommige Duitse
geleerden vertalen het als: sturende krachten.
We kunnen het, een beetje ruw, vertalen als
wilsactiviteiten dwz daden van de wil. De vijfde
is vijnana, wat bewustzijn betekent. Dit is het
bewustzijn van de vijf zintuigen en van de geest
op verschillende niveaus. Dit zijn de vijf
skandas: Rupa (vorm van materie), vedana
(gevoel of emotie), samjna (gewaarwording),
samskaras (wilsactiviteiten) en vijnana
(bewustzijn). Ik moet je waarschuwen dat als je
ooit iets wilt begrijpen van de boeddhistische
metafysica en filosofie, je deze vijf skandas
door en door moet kennen, je moet in staat zijn
ze vlot op te noemen en weten waar je over
praat. Ons hele psycho-fysieke bestaan wordt in
het boeddhistisch denken beschouwd als iets
dat zich afspeelt binnen de vijf skandas. In het
hele scala van ons psycho-fysieke bestaan, op
alle niveaus, is er niets, geen gedachte, geen
emotie en geen enkel aspect van ons fysieke
bestaan, dat niet onder een van de vijf skandas
valt. Daarom zegt de tekst aan het begin van de
Hartsoetra51
dat
de
Bodhisattva
Aviloketeshvara, toen hij in de diepzinnige
Perfectie van Wijsheid verbleef, omlaag naar de
wereld keek (het geconditioneerde bestaan) en
vijf groepen zag, de vijf skandas. Dat is wat hij
zag. Hij zag alleen dat. Hij zag dat het hele
psycho-fysieke
geconditioneerde
bestaan
slechts bestaat uit deze vijf dingen. Op het
geconditioneerde (samskrta) niveau van bestaan
gebeurt niets, bestaat niets wat geen deel
uitmaakt van een van de vijf skandas.
De Bodhicitta is niet inbegrepen in de vijf
skandas. Als de vijf skandas alles in de wereld
bevatten en de Bodhicitta niet is inbegrepen,
72

betekent het dat de Bodhicitta iets van voorbij
deze wereld is, iets Transcendentaals. Het is
geen gedachte, geen wilsuiting, noch een idee
of een concept, maar, als we woorden willen
gebruiken, een diepzinnige, spirituele (lees
Transcendentale) ervaring, een ervaring die ons
gehele wezen heroriënteert. Misschien kan ik
dit obscure geheel duidelijker maken met
behulp van een vergelijking en het is alleen een
vergelijking, uit de Christelijke traditie. Je kunt
je voorstellen dat iemand praat over denken aan
God vanuit een Christelijke context. Zelfs als je
een vrome kerkganger bent, die spreekt over
denken aan God, betekent het niet veel. Je
denkt gewoon aan God en dat is alles .Je zou
aan God kunnen denken als een oude man die
op de wolken zit of als een zuiver wezen, maar
het blijft denken over God. Je zou het niet als
een spirituele ervaring beschrijven, of als een
soort diepzinnige ervaring. Maar veronderstel
nu eens dat je spreekt over het neerdalen van de
Heilige Geest, dan zou dat heel verschillend
zijn. Denken aan God is één ding, maar als de
Heilige Geest op je neerdaalt, of in je, zodat je
vervuld wordt door de Heilige Geest, is het iets
totaal anders. In het geval van denken aan de
Verlichting of de gedachte aan Verlichting aan
de ene kant en het werkelijk opkomen van de
Bodhicitta aan de andere kant, is het precies
hetzelfde. Als de gedachte aan Verlichting
overeenkomt met het denken aan God, dan
komt het opkomen van de Bodhicitta overeen
met het neerdalen, in volle kracht, op iemand
van de Heilige Geest. We gebruiken deze
vergelijking echter alleen om iets te illustreren
en als het mogelijk is te verduidelijken. Er is
geen sprake van dat we deze twee verschillende
paren van leerstellige en spirituele concepten
met elkaar kunnen vergelijken. Ik heb alleen
maar geprobeerd om de aard van het verschil
tussen denken over Verlichting en het opkomen
van de Bodhicitta duidelijk te maken. De
Bodhicitta is niet zomaar een gedachte over
Verlichting, maar het is een diepe, spirituele
ervaring,
zelfs
een diepe,
spirituele,
Transcendentale toestand van zijn. De
Bodhicitta is niet alleen Transcendentaal, ze is
ook niet individueel. Dit is een ander punt dat
door Nagarjuna gemaakt wordt. We spreken
over de Bodhicitta alsof het in deze of die
persoon opkomt en men zou kunnen denken dat
er een aantal Bodhicittas bestaan, blijkbaar een
glorieuze verscheidenheid aan Bodhicittas, die
in verschillende mensen opkomen en hen allen
Bodhisattva’s maken. Zo is het natuurlijk niet.
Verschillende gedachten, zelfs als ze over

Wijsheid – de Bodhicitta
dezelfde dingen gaan, kunnen opkomen in
verschillende mensen. Maar zoals de Bodhicitta
geen gedachte aan Verlichting is, het niet een
individueel iets is, het niet alleen van iemand is,
zo is er ook geen verscheidenheid aan
Bodhicittas die in verschillende mensen
opkomen. Jouw gedachte aan Verlichting is
jouw gedachte aan Verlichting. Mijn gedachte
aan Verlichting is mijn gedachte aan
Verlichting, er zijn er dus vele. Maar jouw
Bodhicitta is mijn Bodhicitta en mijn
Bodhicitta is jouw Bodhicitta, er is er maar een.
Er is slechts een Bodhicitta en individuen
waarvan men zegt dat in hen de Bodhicitta
opgekomen is nemen deel in die ene Bodhicitta,
in verschillende gradaties.
De Mahayana gebruikt het welbekende, maar
nog steeds mooie voorbeeld van de maan. In dit
voorbeeld wordt de Bodhicitta vergeleken met
de maan. De Bodhicitta wordt als het ware
gereflecteerd in verschillende mensen net zoals
de maan gereflecteerd wordt in verschillende
waterplassen. Er zijn vele reflecties, maar er is
slechts een maan. Op de zelfde manier zijn er
vele manifestaties van de Bodhicitta, maar er is
maar een Bodhicitta.
Hoewel ik de uitdrukking reflectie heb gebruikt,
die vrij onbeweeglijk is, moeten we niet aan de
Bodhicitta denken in zuiver onbeweeglijke
begrippen. Wat in de Mahayana traditie bekend
staat als de Absolute Bodhicitta, dat is de
Bodhicitta buiten ruimte en tijd, is identiek aan
de Werkelijkheid. Omdat het identiek is aan de
Werkelijkheid is de Absolute Bodhicitta
verandering voorbij, of liever: is voorbij de
tegenstelling tussen verandering en nietverandering. Maar dit is niet van kracht voor
wat in de traditie bekend staat als relatieve
Bodhicitta. Dat is als het ware een actieve
kracht die aan het werk is. Zoals ik al eerder zei
heb ik zelf daarom een voorkeur, als ik het
begrip Bodhicitta moet vertalen, om het te
vertalen als Wil tot Verlichting. We houden hier
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wel in gedachten dat we hier spreken van de
relatieve Bodhicitta en niet van de Absolute
Bodhicitta.
Toch is deze Wil tot Verlichting geen wilsdaad
van een individu. De Bodhicitta is niet iets wat
ik wil. Net zoals het niet mijn gedachte is, is
het ook niet mijn wil. Het is net zomin een
daad van iemands individuele wil, dan het
iemands individuele gedachte is. We kunnen in
feite, en hier moeten we naar woorden zoeken,
aan de Bodhicitta denken als een soort
kosmische wil. Ik houd er niet van het woord
‘wil’ te gebruiken, maar er is werkelijk geen
ander woord. We denken misschien aan de
Bodhicitta als een soort van kosmische wil die
in het universum werkzaam is, met wat we
alleen maar kunnen beschrijven als universele
verlossing als doel, de uiteindelijke bevrijding,
de uiteindelijke Verlichting van alle bewuste
wezens. We denken misschien aan de
Bodhicitta als een soort geest van de
Verlichting, die altijd aanwezig is in de wereld
en die individuen tot steeds hogere niveaus van
spirituele perfectie leidt. Als dat zo is, is het
ook duidelijk dat individuen de Bodhicitta niet
kunnen bezitten.
Als het van jou is, is het niet de Bodhicitta. Het
is iets anders, misschien je eigen gedachte of
idee ervan. Je hebt de Transcendentale, nietindividuele kosmische Bodhicitta gemist.
Individuen kunnen de Bodhicitta niet bezitten.
We kunnen zeggen dat het de Bodhicitta is die
individuen bezit. Diegenen waar de Bodhicitta
bezit van neemt, in wie de Bodhicitta opkomt,
worden Bodhisattva’s. Zij leven omwille van de
Verlichting, zij streven ernaar om, voor het
welzijn van allen, het hoogste potentieel te
realiseren dat het universum bevat.

Uit lezing 66: Het Ontwaken van het Bodhi
Hart. 1969

73

Hoe de Bodhicitta opkomt
Er wordt gezegd dat de Bodhicitta opkomt als
resultaat van het samenkomen van twee
ervaringsneigingen die worden beschouwd als
tegenstrijdig. In onze gewone ervaring zijn ze
ook tegenstrijdig, men kan ze niet gelijktijdig
najagen. We kunnen ze beschrijven als de
neiging tot terugtrekken en de neiging tot
betrokkenheid.
De eerste neiging vertegenwoordigt de
beweging van totale terugtrekking uit wereldse
zaken, die extreme verzaking inhoudt. Men
trekt zich terug uit de wereld: uit wereldlijke
activiteiten, gedachten, verbindingen. Er wordt
gezegd dat deze beweging van terugtrekking
ondersteund wordt door een oefening die de
reflectie op de fouten van het geconditioneerde
bestaan genoemd wordt. Je reflecteert erop dat
het geconditioneerde bestaan, het leven binnen
het Levenswiel, niet alleen erg onbevredigend
is, maar heel diep onbevredigend. Het leven
bevat allerlei heel onplezierige ervaringen
bijvoorbeeld dingen die je wilt hebben en niet
kan krijgen, mensen waar je van houdt maar die
ver weg zijn, dingen die je doen moet maar
eigenlijk niet wilt doen. Je moet ook nog zorgen
voor je levensonderhoud! Je moet aandacht
geven aan je lichaam, het voeden en verzorgen
als het ziek is. Je moet je ook nog bezighouden
met je familie, echtgenoot, echtgenote, kinderen
en andere familieleden. Je voelt dat het allemaal
te veel is en je wilt er vandaan, weg van dit
alles. Je wilt graag uit dit zich herhalend
bestaan stappen en in het Nirvana gaan, een
staat waar je al deze dingen niet tegenkomt. Je
wilt
weg
van
alle
fluctuaties
en
wisselvalligheden van dit leven in de wereld
naar de vrede en rust van het Eeuwige.
De tweede neiging, de neiging tot
betrokkenheid, vertegenwoordigt de zorg voor
andere levende wezens. Je denkt: ‘ja, ik zou er
uit willen. Dat zou voor mij wel goed zijn.
Maar hoe is het dan met andere mensen? Wat
zou er met hen gebeuren? Er zijn er die het zelfs
nog minder goed kunnen verdragen dan ik. Hoe
zullen zij er uit komen als ik ze achterlaat?’
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Deze neiging wordt ondersteund door de
reflectie op het lijden van levende wezens. In de
neiging tot terugtrekken reflecteer je alleen op
de fouten van het geconditioneerde bestaan in
zover je zelf erdoor geraakt wordt, maar hier
reflecteer je erop omdat je ziet dat iedereen
erdoor geraakt wordt. Je reflecteert dus op het
lijden van alle levende wezens. Je hoeft alleen
maar om je heen ten kijken naar de mensen die
je kent, al je vrienden en kennissen en te
reflecteren op al de moeilijkheden die ze
hebben. Misschien is er iemand werkeloos is
geworden en weet nu niet wat hij doen moet.
Iemand anders kan bezig zijn met een
scheiding. En weer iemand anders heeft een
depressie gehad. Iemand heeft een geliefde
verloren, misschien haar echtgenoot, of zijn
vrouw, of hun kind. Als je erop gaat reflecteren
realiseer je je dat er niemand in je
kennissenkring is die niet op de een of andere
manier lijdt. Zelfs als ze zich gelukkig voelen
(ik bedoel gewoon alledaags geluk) zijn er nog
steeds dingen die ze moeten verdragen:
scheiding, ziekte, de zwakte en vermoeidheid
van de oude dag en uiteindelijk de dood, iets
wat ze zeker niet willen.
Als je je blikveld wat groter maakt, kan je
reflecteren op het lijden dat er is in zoveel delen
van de wereld. Er zijn oorlogen. Er zijn
verschillende
soorten
rampen,
zoals
overstromingen en hongersnood. Soms sterven
mensen op verschrikkelijke manieren – je hoeft
alleen maar aan de laatste oorlog te denken en
aan de mensen die stierven in de
concentratiekampen. Je kunt je blikveld nog
verder verlengen en aan de dieren denken, hoe
zij lijden, niet alleen veroorzaakt door andere
dieren maar ook door mensen. Zo kan je gaan
zien dat de hele wereld van levende wezens
doortrokken is van lijden – er is zo veel van!
Als je op deze manier reflecteert op het lijden
van levende wezens, denkt je: hoe kan ik alleen
maar aan mezelf denken, die eruit wil? Hoe kan
ik denken dat ik eruit wil naar een soort privé
Nirvana, wat voor mij persoonlijk erg
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bevredigend zal zijn, maar anderen niet zal
helpen. Er ontstaat dus een soort conflict, als je
innerlijk groot genoeg is om de mogelijkheden
van een dergelijk conflict te omvatten. Aan de
ene kant wil men eruit, aan de andere kant wil
men hier blijven. De neiging tot terugtrekking
is er, maar ook de neiging tot betrokkenheid.
Om een van de twee alternatieven te kiezen is
gemakkelijk. Het is gemakkelijk je terug te
trekken in spiritueel individualisme of om
betrokken te blijven in de wereld. In feite
kiezen veel mensen de gemakkelijke oplossing,
sommigen kiezen ervoor zich terug te trekken,
anderen kiezen ervoor betrokken te blijven.
Sommigen trekken zich terug in spiritueel
individualisme, persoonlijke spirituele ervaring.
Anderen blijven in de wereld, maar ze worden
heel werelds, er is weinig spiritualiteit meer.
Het punt dat we hier proberen uit te leggen is,
dat hoewel het een tegenstelling lijkt, deze
beide neigingen, de neiging tot terugtrekken en
de neiging tot betrokkenheid, in het spirituele
leven ontwikkeld moeten worden. We kunnen
zeggen dat de neiging tot terugtrekking het
Wijsheids aspect van het spirituele leven
(prajna)
belichaamt.
De
neiging
tot
betrokkenheid belichaamt het aspect van
mededogen(karuna).
Beiden
moeten
ontwikkeld
worden.
Die
gezamenlijke
ontwikkeling kan ondersteund worden door een
oefening die bekend staat als: zich de Boeddha
herinneren. Men houdt steeds het ideaal van
Onovertroffen Volmaakte Verlichting in
gedachten, Verlichting voor het welzijn van alle
levende wezens, zoals dat volkomen
belichaamd is door Gautama de Boeddha zelf,
de menselijke en historische leraar.
Men laat de spanning tussen deze twee
neigingen niet wegvallen. Als dat toch gebeurt,
is men in zekere zin verloren. Hoewel ze
tegenstrijdig zijn moet men ze beiden tegelijk
nastreven. Men moet er van weg gaan en er bij
blijven, de fouten van het geconditioneerde
bestaan zien, maar tegelijkertijd ook het lijden
van levende wezens voelen en zowel Wijsheid
als Mededogen ontwikkelen. Als men deze
twee neigingen tegelijkertijd nastreeft, bouwt de
spanning zich steeds meer op. Het is natuurlijk
geen psychologische spanning, maar een
spirituele. Het bouwt zich op tot er een punt
bereikt wordt waar men niet verder kan. Als
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men dat punt bereikt heeft, gebeurt er iets. Wat
er gebeurt, is moeilijk te beschrijven, maar we
kunnen het voorlopig beschrijven als een
explosie. Dit betekent dat als resultaat van de
spanning die zich ontwikkeld heeft als gevolg
van het gelijktijdig volgen van deze twee
tegenstrijdige neigingen, er een doorbraak
plaatsvindt naar een hogere dimensie van
spiritueel bewustzijn. Daar zijn de twee
neigingen, die van terugtrekking en die van
betrokkenheid niet langer twee, niet omdat ze
kunstmatig samengesmolten zijn tot een, maar
omdat het niveau waarop hun dualiteit bestond,
waarop het voor hen mogelijk was twee aparte
dingen te zijn, overstegen is.
Als de doorbraak plaatsvindt, heeft men de
ervaring dat men tegelijkertijd teruggetrokken
is en betrokken, eruit en erin op hetzelfde
moment. Wijsheid en Mededogen zijn nu niettwee geworden, ze hebben de dualiteit
overstegen. Men kan zeggen dat ze nu één zijn,
maar dat is dan geen cijfermatige één. Als de
explosie komt, als men voor de eerste keer
zowel teruggetrokken als betrokken is en men
Wijsheid en Mededogen niet langer als twee
naast elkaar bestaande dingen ervaart, maar als
een geheel, dan kan men zeggen dat de
Bodhicitta is opgekomen.
Volgens de boeddhistische traditie geeft men
aan deze ervaring uitdrukking in de vorm van
de vier grote geloften van de Bodhisattva. Ten
eerste belooft de Bodhisattva dat hij alle wezens
van moeilijkheden zal redden. Dit zijn niet
alleen moeilijkheden op het spirituele vlak,
maar ook moeilijkheden van wereldse aard. Ten
tweede belooft hij dat hij in zijn eigen geest en
door zijn hulp in de geest van andere levende
wezens, alle spirituele verontreinigingen zal
vernietigen. Ten derde belooft hij dat hij de
Dharma in al zijn aspecten zal bestuderen,
beoefenen, realiseren en het aan anderen zal
uitleggen. Ten vierde belooft hij dat hij op alle
mogelijke manieren alle wezens in de richting
van onovertroffen, Volkomen Verlichting zal
leiden.

Uit lezing 11: Het opkomen van de Bodhicitta.
1966.
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Verlichting, eeuwigheid en tijd.
Zelfs door onze gewone ervaring van het leven
weten we dat er veel verschillende
benaderingswijzen of gezichtspunten zijn van
waaruit we naar hetzelfde ding kunnen kijken.
We kunnen ook naar hetzelfde object kijken
vanuit verschillende niveaus van het bestaan of
werkelijkheid. We kunnen bijvoorbeeld naar
iets kijken vanuit tijd, maar ook vanuit iets dat
we eeuwigheid noemen, uitstijgend boven tijd,
of er helemaal van losgemaakt. In het eerste
geval, als we de dingen zien in ruimte en tijd,
zien we ze als processen. In het tweede geval,
als we de dingen in de dimensie van
eeuwigheid zien, zien we ze als onveranderlijke
werkelijkheden. Als ik hier het woord
onveranderlijk gebruik, bedoel ik niet dat deze
specifieke fenomenen onveranderd blijven
binnen het proces van tijd maar dat ze zich
buiten de tijd bevinden, er boven of er voorbij,
in een andere dimensie.
We kennen allemaal de voornaamste details van
het leven van de Boeddha. We weten dat de
Boeddha geboren werd in Lumbini. We weten
hoe hij opgroeide en hoe hij het huis verliet. We
weten dat hij de Verlichting bereikte toen hij 35
was, hoe hij de Dharma onderwees en hoe hij
uiteindelijk stierf. Maar we staan er niet vaak
stil dat die biografie zich bezighoudt met twee
nogal verschillende mensen, die we Siddharta
en de Boeddha kunnen noemen en die van
elkaar gescheiden zijn door het ontstaan van
zijn Verlichting.
Voor de Boeddha was zijn Verlichting de
centrale gebeurtenis van zijn leven. Maar hoe
denken wij daarover? Meestal denken we, als in
een grafiek, aan de Verlichting als een
piekmoment in het leven van de Boeddha. We
denken aan het leven voor zijn Verlichting als
een geleidelijke klim naar dat piekmoment. Hij
verliet zijn huis, ging in de jungle mediteren
etc., deze gebeurtenissen markeren stadia op die
klim. We denken misschien aan zijn leven na de
Verlichting als een geleidelijke afdaling van die
piek. We denken dat de Boeddha na zijn
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Verlichting ongeveer dezelfde was als ervoor
behalve dat hij nu Verlicht was natuurlijk.
Waren we een paar maanden voor en na zijn
Verlichting bij de Boeddha geweest, dan
hadden we bijna zeker geen verschil in hem
gezien. We zouden gewoon hetzelfde lichaam
gezien hebben en waarschijnlijk dezelfde
kleren; hij zou dezelfde taal gebruikt hebben en
dezelfde algemene karaktertrekken hebben.
Daarom hebben we de neiging om Verlichting
te zien als het laatste afsluitende tikje van een
langdurig proces, zoals een haar de balans kan
doen omslaan, een klein verschil dat al verschil
maakt. Maar het is helemaal niet zo.
Verlichting, die van de Boeddha of van iemand
anders, vertegenwoordigt het snijpunt van tijd
en Eeuwigheid. Strikt gezien is het alleen maar
een lijn die een andere lijn snijdt en hoewel we
de tijd als een lijn kunnen zien, kunnen we dat
niet doen met Eeuwigheid. Dus kunnen we niet
echt spreken van Eeuwigheid die de tijdslijn
snijdt. We kunnen misschien beter denken aan
de tijd als een lijn die, in plaats van zichzelf
eindeloos voort te zetten, gewoon stopt op een
bepaald punt. Op dit snijpunt wordt de eerste
lijn, tijd, niet door een andere lijn gesneden,
maar stopt gewoon. Of het verdwijnt naar een
nieuwe dimensie. We kunnen de tijd die in de
nieuwe dimensie van de eeuwigheid verdwijnt,
vergelijken met een rivier die in de oceaan
stroomt. Deze vergelijking is nogal afgezaagd,
maar als men hem niet te letterlijk neemt is hij
nog steeds bruikbaar. We kunnen hem
verbeteren door ons voor te stellen dat de
oceaan net over de horizon is en daarom net
niet te zien. Daarom lijkt het alsof de rivier
gewoon stopt aan de horizon of in het niets
stroomt. Dus tijd vindt zijn einde bij
Eeuwigheid,
wordt
opgevolgd
door
Eeuwigheid. En dit bedoelen we met
Verlichting. Gezien vanuit tijd wordt Siddharta
de Boeddha, hij evolueert tot Boeddha. Maar
gezien vanuit Eeuwigheid houdt Siddharta op te
bestaan, verdwijnt, net als de rivier die aan de
horizon verdwijnt en de Boeddha neemt zijn
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plaats in, of is er gewoon, omdat hij er
natuurlijk altijd al geweest is.
Deze kwestie van twee dimensies (de dimensies
van tijd en Eeuwigheid) wordt geïllustreerd
door het verhaal van Angulimala.52 Angulimala
was een beroemde bandiet. Een lang verhaal
vertelt hoe hij een bandiet geworden is, maar
dat zal ik vandaag niet vertellen. Ik zal het
verhaal beginnen bij de tijd dat hij in een groot
woud leefde, ergens in Centraal India.
Angulimala had een nogal onplezierige
gewoonte. Het was zijn gewoonte om reizigers
die door het woud trokken gevangen te nemen
en hun vingers af te snijden. Hij had al die
vingers bij elkaar gebracht in een snoer, dat hij
om zijn hals droeg. Daarom werd hij
Angulimala genoemd, wat betekent: hij die een
halsketting van vingers heeft. (Anguli is vinger
en mala is snoer.) Het verhaal begint als de
Boeddha het plan heeft om door het woud te
gaan. De dorpelingen, die van Angulimala
wisten, vertellen de Boeddha over het gevaar en
proberen hem over te halen niet te gaan. Maar
Hij negeert hun waarschuwingen en gaat op
pad. Nu was het zo dat Angulimala die dag een
beetje wanhopig was geworden. Hij had toen
blijkbaar al 98 vingers en wilde er 100 hebben.
Zijn oude moeder woonde samen met hem in
het woud. Zij kookte altijd voor hem, een
toegewijde oude ziel. Hij had juist besloten om
haar vinger dan maar te nemen, omdat hij er
genoeg van had nog langer te wachten,
misschien plaagde zij hem ook een beetje. Als
hij haar vinger nam, had hij er nog maar eén
nodig om de honderd vol te maken. Maar toen
hij de Boeddha zag naderen, veranderde hij van
gedachten. Hij dacht: ‘Ik kan altijd nog
terugkomen en haar vinger nemen, maar nu ga
ik een vinger van die monnik halen’. Er wordt
gezegd dat het een mooie avond was. Er was
een heel vredige atmosfeer. Het enige geluid
was van de vogels die in de bomen zongen. De
Boeddha liep langzaam, meditatief, over het
kleine pad dat zich door het woud kronkelde.
Angulimala’s plan was om achter de Boeddha
te kruipen, op hem te springen en dan snel een
vinger af te snijden voor hij kon protesteren of
zich verdedigen. Dus kwam hij uit de
schaduwen van het woud en begon stilletjes de
Boeddha te achtervolgen. Hij volgde de
Boeddha al enige tijd toen hij opmerkte dat er
iets raars gebeurde. Hoewel het leek alsof hij
sneller bewoog dan de Boeddha, werd de
afstand tussen hen niet kleiner. De Boeddha
wandelde langzaam voor hem uit. Hij liep er
achter en liep veel sneller, maar hij kwam niet
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dichter bij de Boeddha. Dus liep hij nog sneller,
tot hij werkelijk rende. Maar de Boeddha was
nog steeds op dezelfde afstand, liep nog steeds
rustig, langzaam en met opmerkzaamheid. Toen
Angulimala zich realiseerde wat er aan het
gebeuren was, begon hij verschrikkelijk te
zweten en was vol angst en verwarring. Hij
besloot nog een laatste poging te doen, een
laatste inspanning. Hij verzamelde al zijn kracht
en sprintte vooruit. Maar ook nu kwam hij niet
dichter bij de Boeddha en het leek alsof de
Boeddha zelfs nog langzamer liep. In wanhoop
riep Angulimala naar de Boeddha: ‘Sta stil.’ De
Boeddha draaide zich om en zei: ‘Ik sta stil, jij
bent degene die beweegt.’ Ondanks zijn angst
had Angulimala nog een behoorlijke
tegenwoordigheid van geest en hij zei: ‘Je
wordt verondersteld een monnik te zijn, een
sramana, hoe kan je een leugen vertellen? Je
zegt dat je stil staat, maar ik kan je niet inhalen,
zelfs als ik zo hard loop als ik kan. Hoe kan je
dan zeggen dat je stil staat?’ De Boeddha zei:
‘Ik sta stil omdat ik in Nirvana ben. Jij beweegt
omdat je steeds maar rond gaat in samsara.’ Dit
was het antwoord van de Boeddha. Natuurlijk
werd Angulimala een discipel van de Boeddha.
Wat hierna met hem gebeurde is erg interessant,
maar dat is een ander lang verhaal dat ik
vandaag niet zal vertellen.
Het punt dat door dit verhaal geïllustreerd
wordt is dat Angulimala niet tot bij de Boeddha
kon komen omdat de Boeddha zich in een
andere dimensie bewoog, of stilstond, wat in dit
geval hetzelfde is. Angulimala, die tijd
vertegenwoordigt, kon niet bij de Boeddha
komen
omdat
die
Eeuwigheid
vertegenwoordigt. Hoe lang de tijd ook
doorgaat, het bereikt nooit een punt binnen de
tijd waar het tot bij de Eeuwigheid komt. Na
tweeduizend vijfhonderd jaar zou Angulimala
nog steeds rennend bij de Boeddha proberen te
komen, maar hij zou nooit dichterbij gekomen,
de afstand zou nu hetzelfde zijn als die toen
was.
Om naar ons voornaamste onderwerp terug te
gaan: we hebben gezien dat het bereiken van de
Verlichting het ingaan in een nieuwe dimensie
van zijn betekent. Het is geen voortzetting van
de oude, hoe verfijnd ook. Na zijn Verlichting
onder de Bodhiboom is de Boeddha een ander,
zelfs een nieuwe persoon.
Helaas hebben we de neiging om aan de
Verlichting van de Boeddha te denken in het
licht van onze eigen ervaring van het leven.
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Een gids voor het boeddhistische Pad (deel 2)
Tijdens ons hele leven, gedurende vele jaren,
hebben we een verscheidenheid aan ervaringen,
leren verschillende dingen, gaan naar
verschillende plaatsen en ontmoeten allerlei
mensen, maar ondanks dat blijven we dezelfde
herkenbare persoon. Misschien zijn we nu nog
steeds dezelfde persoon die we twintig of dertig
jaar geleden waren toen we een kind waren. Dat
is vaak het geval. We slagen er niet in om uit de
houding van onze kinderjaren te groeien en we
blijven vaak ingrijpend en dramatisch
geconditioneerd door onze kindertijd. Alle
veranderingen
die
tijdens
ons
leven
plaatsvinden zijn betrekkelijk oppervlakkig. We
kunnen zelfs het Boeddhisme tegenkomen en
voor toevlucht gaan naar de Boeddha, maar
zelfs dan is de verandering niet erg diep.
Maar de Boeddha’s ervaring van de verlichting
was niet zo. Het vertegenwoordigde niet alleen
een kleine verandering aan de buitenkant, alleen
een oppervlakkige verandering. Het was iets dat
veel dieper en dramatischer was dan dat. Het
leek meer op de verandering die plaats vindt
tussen twee levens, als je sterft in het ene leven
en in het andere wordt herboren en er is een
grote ruimte tussen die twee. De ervaring van
verlichting lijkt meer op doodgaan. Het wordt
dan ook in sommige boeddhistische tradities
‘de grote dood’ genoemd. Als je Verlicht bent
is alles uit het verleden dood, vernietigd en je
wordt volledig opnieuw geboren.
In het geval van de Boeddha sterft Siddharta.
Het is niet dat Siddharta veranderd is, verbeterd
of een beetje bijgewerkt. Siddharta is ten einde.
Siddharta sterft aan de voet van de Bodhiboom
en de Boeddha wordt geboren. De Boeddha
ontstaat, maar alleen nadat Siddharta gestorven
is. We zeggen dat de Boeddha geboren is, maar
in werkelijkheid is het zelfs dat niet. Zeker op
het moment dat Siddharta sterft, kunnen we
zien dat de Boeddha altijd al geleefd heeft. We
bedoelen hier met altijd al dat hij boven en
voorbij de tijd was, buiten de tijd. Een andere
belangrijke gedachte in het boeddhistisch
denken en ook in het metafysisch denken in het
Westen is, dat tijd en ruimte niet op zichzelf
bestaan en meestal denken wij van wel. We
denken aan ruimte als een soort doos waarin
dingen zich verplaatsen, we denken aan tijd als
een soort tunnel waar dingen doorheen gaan.
Maar zo zijn ze zeker niet. Tijd en ruimte zijn
in werkelijkheid vormen van onze perceptie, we
merken dingen op in de vorm van tijd of in de
vorm van ruimte. We zien of ervaren dingen
binnen deze vormen, door deze bril, door deze
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dimensie en dan spreken we over hen als
verschijnselen. Deze verschijnselen vormen de
wereld van het relatieve, geconditioneerde
bestaan, of wat Boeddhisten samsara noemen.
Maar als we de dimensie van Eeuwigheid
binnengaan, gaan we voor bij tijd en ruimte. En
daarom gaan we voorbij de verschijnselen, die
alleen maar werkelijk zijn als we ze zien binnen
de vormen van tijd en ruimte. We gaan voorbij
samsara en in het boeddhistische idioom gaan
we Nirvana binnen, of in het Hindoe idioom
gaan we van donker naar licht, van het
onwerkelijke naar het werkelijke, van dood naar
onsterfelijkheid.
Verlichting wordt vaak beschreven als een
ontwaken voor de Werkelijkheid van dingen.
Het is de dingen zien zoals ze werkelijk zijn,
niet zoals ze aan ons verschijnen. De dingen
zien in hun Werkelijkheid, vrij van versluiering;
de dingen zien met perfecte objectiviteit, zonder
beïnvloed te zijn door enige psychologische
conditionering. Er wordt over gesproken in
termen van: eén worden met alle dingen, eén
worden met de Werkelijkheid. De Boeddha,
degene die Ontwaakt is, die als het ware buiten
de tijd in de dimensie van Eeuwigheid bestaat,
kan daarom beschouwd worden als de
Werkelijkheid in menselijke vorm. De vorm is
menselijk, maar de wezenlijke inhoud is
Werkelijkheid. Dit wordt er bedoeld als men
zegt dat de Boeddha een Verlicht, menselijk
wezen is. Er is wel een menselijke vorm, maar
er is geen gewone, geconditioneerde menselijke
geest. In plaats van de geconditioneerde
menselijke geest, met al zijn vooroordelen,
aannames en beperkingen, is er de ervaring van
het gewaar zijn van de Werkelijkheid. Daarom
symboliseert, of vertegenwoordigt, de Boeddha
de Werkelijkheid in menselijke vorm.
Over het geheel genomen is de Boeddha een
apart, inderdaad uniek soort menselijk wezen.
Als zodanig kan hij niet geclassificeerd of in
een categorie ingedeeld worden. Dat is de
moraal van het verhaal van de Boeddha’s
ontmoeting, kort na zijn Verlichting, met
Upaka, de naakte asceet.53Upaka probeerde de
Boeddha in te delen in een categorie, als deva,
yaksa, gandharva en zelfs als een menselijk
wezen. Maar de Boeddha verwierp al deze
categorieën en zei dat aangezien hij al de
psychologische conditioneringen waardoor men
hem een deva, yaksa, gandharva of menselijk
wezen kon noemen had overstegen, hij gewoon
een Boeddha was, iemand die vrij is van al die
conditioneringen. Vaak willen mensen je in een

Wijsheid – Verlichting, eeuwigheid en tijd
categorie onderbrengen. Ik herinner me dat toen
ik in India was, speciaal in het zuiden van India,
een van de eerste vragen die me altijd gesteld
werd, overal en door iedereen, was: ‘wat is je
kaste?’ Als ze je niet naar je kaste kunnen
classificeren weten ze niet hoe ze je moeten
behandelen. Ze weten niet of ze water van je
kunnen aannemen. Ze weten niet of ze je
kunnen leren kennen of niet. Ze weten niet of je
met hun dochter zou kunnen trouwen of niet. Al
deze dingen zijn erg belangrijk.

vogel niet volgen door zijn pad in de lucht te na
te gaan – het laat daar geen sporen na. Je kunt
de Boeddha niet volgen want hij behoort tot een
andere dimensie, de Transcendentale dimensie,
de dimensie van de Eeuwigheid.

In dit land is het precies hetzelfde, al zijn we
hier niet zo direct. In India werd ik vaak door
een voorbijganger op de weg aangehouden, die
dan, zonder enige inleiding zei: ‘wat is je
kaste?’ In dit land proberen mensen dezelfde
soort informatie uit je te wurmen. Ze vragen
wat voor werk je doet, daar kunnen ze dan
proberen je inkomen uit af te leiden. Ze vragen
waar je woont, waar je geboren bent en waar je
op school geweest bent. Door deze
verschillende sociologische gegevens te vragen,
kunnen ze geleidelijk het veld vernauwen, tot ze
je ‘hebben’, tot ze je netjes in een vakje hebben
geplaatst. Maar je kunt dat niet met een
Boeddha doen. Je kunt het zeker niet doen met
gewone mensen, hoewel je het kunt proberen en
zelfs in zekere mate succes kunt hebben. Toen
Upaka merkte dat hij de Boeddha niet vast kon
zetten, wist hij niet wat te doen. Het verhaal
vertelt dat hij zijn hoofd schudde en zei: ‘wel,
zo zou het kunnen zijn’ en wegging. Hij kon de
Boeddha niet in een categorie onderbrengen.

Er zijn geen woorden meer om hem te
beschrijven.

We vinden hetzelfde idee, dat de Boeddha niet
in een categorie kan worden ingedeeld,
uitgedrukt in het eerste vers van de
Buddhavagga van de Dhammapada, waar de
Boeddha zegt:

Wiens overwinning niet meer teloorgaat,
Aan zijn overwinning tipt niemand in de
wereld:
Die Boeddha, die in de onmetelijkheid leeft,
Geen spoor achterliet – op welke manier
Willen jullie hem in woorden vatten? 54

De Boeddha volgt geen specifiek pad; hij is als
een vogel die door de lucht vliegt. Je kunt een
www.de3juwelen.org

Hetzelfde idee wordt ook uitgedrukt in de Sutta
Nipata, waar de Boeddha zegt:

Voor wie uitgedoofd is, is er geen maat meer.

Wanneer alle fenomenen opgeheven zijn,
Zijn ook alle
opgeheven.55

manieren

van

spreken

Als alle psychologische conditioneringen in een
persoon verwijderd zijn, dan heb je geen manier
meer om die persoon te beschrijven en dat is zo
met een Boeddha. Je vindt hetzelfde idee, maar
dan meer abstract, terug in vier vragen van de
lijst van veertien niet te verklaren onderwerpen.
Deze vier zijn: bestaat de Boeddha na zijn dood
of niet, of allebei, of geen van beiden. Het
schijnt dat sommige oude Indiërs nogal
geobsedeerd waren door die vragen. Ze hadden
de gewoonte naar de Boeddha te gaan en te
zeggen: ‘zeg ons alstublieft, wat er gebeurt als
je dood gaat. Zul je blijven bestaan of niet, of
allebei, of geen van beiden?’ De Boeddha
verwierp al deze mogelijkheden altijd. Hij zei: ‘
het is ongepast en niet geschikt om van een
Boeddha te zeggen dat hij zal blijven bestaan na
zijn dood. Het is ook ongepast te zeggen dat Hij
na zijn dood zal ophouden te bestaan. Het is
ongepast om te zeggen dat Hij zal blijven
bestaan en zal ophouden te bestaan en het is
ook ongepast te zeggen dat Hij niet zal blijven
bestaan maar ook niet zal ophouden te bestaan.’
Hij zou ook nog zeggen: ‘al deze
mogelijkheden zijn niet geschikt en ongepast,
omdat zelfs tijdens zijn leven, zelfs als hij in
een lichaam is, een Boeddha voorbij alle
classificeringen is, niemand kan iets over hem
zeggen.’ De Boeddha is iemand waar niemand
iets over kan zeggen, omdat hij niets heeft,
eigenlijk is hij niets. Daarom is er in de SuttaNipata een bijnaam voor een Verlicht wezen,
akincanna,56 dat meestal vertaald wordt als:
man van niets, iemand die niets heeft omdat hij
niets is. Je kunt niets zeggen over een dergelijk
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persoon. De
verbijsterend.

menselijke

geest

vindt

dit

Het schijnt dat de Verlichte volgelingen van de
Boeddha dachten dat er iets mysterieus rond de
Boeddha was, iets dat zij, die toch zelf Verlicht
waren, niet konden begrijpen of doorgronden.
Er is in dit verband een verhaal over Sariputra,
dat typerend is.57 Sariputra was eens in het
gezelschap van de Boeddha en op grond van
zijn overdaad aan geloof en devotie zei hij: ‘ik
denk dat U de grootste bent van alle Verlichte
wezens die ooit hebben bestaan, ooit zullen
bestaan of die nu bestaan.’ De Boeddha vond
het plezierig noch onplezierig. Hij zei niet: ‘wat
ben je toch een verbazingwekkende volgeling.
Wat begrijp je me toch ontzettend goed.’ Hij
stelde alleen maar een vraag: ‘Sariputra, heb je
alle Boeddha’s van het verleden gekend?’
Sariputra antwoordde: ‘nee Heer.’ Toen zei de
Boeddha: ‘ken je alle Boeddha’s van de
toekomst?’ Sariputra gaf toe dat hij ze niet
kende. Toen vroeg de Boeddha: ‘ken je alle
Boeddha’s die er nu zijn?’ En opnieuw moest
Sariputra toegeven dat hij ze niet kende. Toen
vroeg de Boeddha: ‘ken je mij eigenlijk wel?’
Sariputra zei: ‘nee Heer.’ Daarop zei de
Boeddha: ‘als dat zo is, waarom zijn je woorden
dan zo driest en zo groots?’ Dit verhaal maakt
duidelijk dat zelfs de meest wijze van de
volgelingen, Sariputra, er niet in slaagde de
Boeddha volledig te doorgronden.
Na de dood van de Boeddha kreeg dit gevoel
van zijn volgelingen, dat de Boeddha niet te
doorgronden was, uitdrukking in de lijst van de
tien
krachten58
en
achttien
speciale
eigenschappen, die ze aan Hem toeschreven om
Hem te onderscheiden van alle andere meer
ontwikkelde en Verlichte volgelingen. Zij
konden hem niet doorgronden hoewel zij
Verlicht waren, en waarschijnlijk net zo
Verlicht als de Boeddha. Uiteindelijk
kristalliseerde zich dit alles in een heel
belangrijk onderscheid dat met betrekking tot
de Boeddha werd gemaakt. Dat is het
onderscheid tussen wat zijn rupakaya werd
genoemd, zijn waarneembare, lichamelijke
vorm en zijn Dharmakaya, zijn werkelijke
vorm, zijn essentiële vorm. Rupakaya betekent
letterlijk: vorm lichaam en Dharmakaya
betekent: lichaam van de waarheid of lichaam
van de Werkelijkheid. Rupakaya is de Boeddha
zoals hij bestaat in de tijd, Dharmakaya is de
Boeddha zoals hij buiten de tijd bestaat, in de
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dimensie van Eeuwigheid. Het is de
Dharmakaya, die het werkelijke lichaam is. Dit
wordt bijvoorbeeld duidelijk door de Boeddha’s
terechtwijzing van Vakkali. Vakkali was een
monnik die heel veel devotie voor de Boeddha
had. Hij was gefascineerd door de verschijning
en de persoonlijkheid van de Boeddha, hij deed
niets liever dan bij de Boeddha zitten en naar
Hem kijken, zo bracht hij al zijn tijd door. Hij
wilde geen onderricht, hij had geen enkele
vraag te stellen, hij wilde alleen maar naar de
Boeddha kijken. Op een dag riep de Boeddha
hem bij zich en zei: ‘Vakkali, dit fysieke
lichaam ben ik niet. Als je me wilt zien, kijk
dan naar de Dharma, zie de Dharmakaya, dan
zie je mijn werkelijke vorm.’59 Hetzelfde
gezichtspunt vinden we in twee beroemde
verzen uit Het Diamant soetra, waar de
Boeddha tot Subhuti zegt:

Zij die mij door mijn lichamelijke vorm zagen,
Zij die mij door mijn stem volgden:
Gericht op een verkeerd idee
Die mensen zullen mij niet zien.
Vanuit de Dharma moeten de Boeddha’s gezien
worden,
De Dharma-lichamen immers zijn de gidsen
En de ware natuur kan niet waargenomen
worden,
noch kan men die waarnemen.60

De meesten van ons zullen, net als Vakkali,
proberen de Boeddha op de verkeerde manier te
zien. Het is niet zo dat we de rupakaya, het
fysieke lichaam, het vorm lichaam, moeten
negeren. Maar we moeten het als een symbool
beschouwen van de Dharmakaya, de ware vorm
en het werkelijke lichaam, een symbool voor de
Boeddha zoals hij is in zijn uiteindelijke
essentie, buiten en voorbij de tijd, in de
Eeuwigheid.

Uit lezing 23: de
Werkelijkheid.1979

Boeddha,

God

en

Het doel van Nirvana.
De meeste van onze problemen, misschien wel
allemaal, hebben te maken met of we ons
gelukkig of ongelukkig voelen. Wat doen we
gewoonlijk als we ons om een of andere reden
ongelukkig voelen? Wat we meestal niet doen
is onszelf vragen waarom we ongelukkig zijn.
Stellen we ons die vraag toch dan vragen we
meestal iets oppervlakkigs en geven we ons zelf
slechts een oppervlakkig antwoord, in termen
van symptomen of oorzaken buiten onszelf.
Meestal proberen we gewoon het gevoel van
ongelukkig zijn te ontvluchten. We zijn
ongelukkig en proberen vanuit die staat naar de
tegenovergestelde staat van gelukkig zijn terug
te kaatsen. Het betekent dat we naar een object
of ervaring grijpen waarvan we geloven dat het
ons het geluk zal geven dat we missen en
zoeken. Met andere woorden, wat we
gewoonlijk doen is van geluk een doel maken
en er dan naar streven het te bereiken. We
proberen weg te komen van onze ervaring van
ongelukkig zijn en proberen geluk te bereiken.
Maar zoals je heel goed weet, lukt het ons bijna
nooit. Op de een of andere manier zijn we
gedurende ons hele leven op zoek naar geluk;
niemand zoekt naar ellende. Iedereen heeft als
doel gelukkig te zijn, maar niemand bereikt het
ook. Er is niemand die zou kunnen zeggen dat
hij zo gelukkig is dat hij zich niet voor kan
stellen om zelfs nog gelukkiger te worden. De
meeste mensen, als ze eerlijk zijn over zichzelf,
moeten toegeven dat hun leven min of meer
ongemakkelijk en onbevredigend is, waar
kleine flitsen van geluk en vreugde in
voorkomen. Dit maakt dat ze tijdelijk hun
ellende vergeten, of in ieder geval hun ongemak
en ontevredenheid.
Dit brengt ons bij een heel belangrijk principe
dat zegt, dat het op deze manier stellen van
doelen in werkelijkheid een surrogaat is voor
gewaar zijn, of zelfkennis. Als we ons
ongelukkig voelen, proberen we niet te
begrijpen waarom, maar stellen we ons het doel
van geluk, om zo uit het ongelukkig zijn te
ontsnappen. Dit is automatisch of instinctief. Er
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is geen gewaar zijn of zelfkennis in. We zouden
niet moeten proberen aan onszelf te ontsnappen.
We kunnen beginnen om onszelf te aanvaarden
zoals we zijn. Veel dieper dan alleen met het
verstand, moeten we proberen te begrijpen
waarom we zijn wie we zijn. Als je lijdt,
aanvaard het lijden en begrijp waarom je lijdt.
Als we ons gelukkig voelen, aanvaard het geluk
en voel je er niet schuldig over. Begrijp waarom
we gelukkig zijn. Dit begrijpen is niet iets
intellectueels, het gaat heel diep. Voor sommige
mensen zal deze doorbraak, dit inzicht tijdens
een meditatie opkomen. Meditatie is niet slechts
het fixeren van de geest op een object of het
laten rondgaan van een idee in de geest.
Meditatie houdt onder andere in dat we naar de
diepten van onze geest gaan en de geest vanaf
die diepten verhelderen. Met andere woorden,
het houdt in dat we onze motivatie blootleggen,
de diepgewortelde oorzaken van onze mentale
staten, de oorzaken van onze vreugde en ons
verdriet. Zo, met gewaar zijn, zal werkelijke
groei plaatsvinden.
Om terug te komen bij het onderwerp Nirvana:
het is mogelijk om Nirvana op verschillende
manieren te beschrijven. Een van de verzen van
de Dhammapada zegt bijvoorbeeld: Nibbanam
paramam sukham,61 dat betekent: Nirvana is de
opperste verrukking. Stel dat je je ongelukkig
voelt, stel dat je door een nogal moeilijke
periode heengaat, met veel emotionele
toestanden en je voelt je nogal somber. Stel je
voor dat je terwijl je je zo voelt, een lezing
hoort waarin gezegd wordt dat Nirvana de
opperste verrukking is. Hoe reageer je dan? Je
denkt bij jezelf: ‘goed, dat is net wat ik nodig
heb’ en besluit om van Nirvana je doel te
maken. Maar dit is het hoogtepunt van niet
gewaar zijn. Dit heeft niets met Boeddhisme te
maken. Je hebt je alleen maar aan Nirvana
vastgegrepen om het etiket van opperste
verrukking, omdat het op dat moment past bij je
subjectieve behoeften en gevoelens. Dit gebeurt
regelmatig. We proberen Nirvana te gebruiken
op een manier die niet gewaar en onbewust is,
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om problemen op te lossen die eigenlijk alleen
maar met gewaar zijn opgelost kunnen worden.
Waar je mee zou kunnen beginnen in de situatie
die ik heb geschetst, is het accepteren dat je je
ongelukkig voelt. Kijk er eens naar! Sta jezelf
toe te zeggen: ‘ik ben ongelukkig’ of: ‘ik voel
me ellendig.’ Je mag zelfs zeggen: ‘ik voel me
totaal miserabel.’ Probeer het niet te verbergen.
Probeer niet zoals gewoonlijk een vrolijk
gezicht te laten zien, zodat iedereen denkt dat je
je goed voelt. Wees wel opgewekt als je met
anderen bent, je hoeft ze niet mee te trekken in
jouw somberheid. Maar verberg in ieder geval
niet het feit dat je ongelukkig bent voor jezelf.
Accepteer jezelf als een ongelukkig zelf, om
mee te beginnen. Bestudeer dit ongelukkige
zelf. Leef er mee. Probeer het niet weg te
krijgen. Stel jezelf de vraag: ‘wat maakt me
ongelukkig? Waar komt het vandaan?’ Grijp je
niet vast aan een uitweg uit je ellende. Probeer
niet te snel of onbewust een doel van gelukkig
worden of je niet ellendig voelen te stellen,
zelfs als dat Nirvana voor je is. Probeer meer en
meer te zien wat het in jezelf is dat je overstuur
maakt en ellendig. Als je dat kan doen zul je
gaan zien dat er een mogelijkheid is dat je
geleidelijk aan Nirvana zal bereiken. Nirvana
zal zeker niet bereikt worden als we het idee
van Nirvana als hoogste Verrukking, of elk
ander idee ervan, gebruiken als ontsnapping uit
ons ongelukkig voelen, zonder ons bewust te
zijn van waarom we ons ongelukkig voelen.
Het is het gewaar zijn, de zelfkennis, die erg
belangrijk is.
Misschien kunnen we ons in dit stadium een
kleine paradox permitteren en zeggen dat het
doel van het Boeddhisme eruit bestaat dat we
ons op alle niveaus er volledig van gewaar zijn
waarom we een doel willen bereiken. Het kan
ook inhouden dat we ons gewaar zijn van onze
behoefte om een doel te bereiken. We kunnen

nog verder gaan door ons te realiseren dat
Nirvana in werkelijkheid bestaat uit volledig
gewaar zijn van waarom we het willen
bereiken. Als we volledig begrijpen waarom we
Nirvana willen bereiken, dan hebben we het
bereikt. We kunnen zelfs zeggen dat de persoon
zonder gewaar zijn behoefte heeft aan een doel,
maar omdat hij niet gewaar is, is hij niet in staat
om een werkelijk doel te formuleren. Een
persoon die gewaar is zal, omdat hij gewaar is,
in staat zijn een doel te formuleren, maar heeft
er geen behoefte aan. Dit is wat er gebeurd.
Als ik hier een conventioneel verhaal had
gehouden over Nirvana en gezegd had dat
Nirvana dit of dat is, had je dit of dat aspect van
Nirvana kunnen accepteren of afwijzen omdat
het wel of niet overeenkomt met je eigen,
meestal onbewuste, behoeften. Als je een
onbewuste behoefte aan geluk hebt en ik had
gezegd dat Nirvana de hoogste Verrukking is,
zou je je daaraan hebben vastgegrepen en je er
goed bij gevoeld hebben, zonder dat je
werkelijk begrijpt wat je aan het doen bent. Als
je echter gevoeliger bent voor je gebrek aan
kennis en begrip en ik had gezegd dat Nirvana
een staat van volledige Helderheid is, dan had
je je, grotendeels onbewust, daaraan
vastgegrepen.Net zo, als je voelt dat je leven
begrensd is, dat je geen vrijheid hebt, dat je
vastzit aan werk of familie en ik had gezegd dat
Nirvana Bevrijding is, dan zou je gedacht
hebben: dit is wat ik wil. Wat ik ook gezegd
zou hebben, je zou op deze halfbewuste manier
een doel hebben opgezet, zonder dat je probeert
te begrijpen waarom je zo ongelukkig bent, of
zo onwetend of waarom je zo vastzit. Je zou
Nirvana eenvoudigweg gebruikt hebben als een
halfbewuste oplossing, die natuurlijk niet echt
zou hebben geholpen.

Uit lezing 26: Nirvana. 1966.
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Verlichting
Alle scholen uit de boeddhistische traditie
spreken over de Verlichting als voornamelijk
bestaande uit drie dingen. Ten eerste wordt over
Verlichting gesproken als een toestand van
zuiver, helder, zelfs stralend gewaar zijn.
Sommige scholen gaan zo ver te zeggen dat
men in deze staat van gewaar zijn de dualiteit
van subject en object niet meer ervaart. Er is
geen daar buiten en hier binnen. Het
onderscheid tussen subject en object wordt
volledig overstegen. Er is slechts een
onafgebroken, zuiver, helder gewaar zijn, dat
zich als het ware in alle richtingen uitstrekt,
puur en samenhangend. Het is bovendien een
gewaar zijn van de dingen zoals ze werkelijk
zijn, wat geen dingen als objecten ziet maar als
dingen die de dualiteit tussen subject en object
hebben overstegen. Daarom wordt over dit
zuiver, helder gewaar zijn ook gesproken als
een gewaar zijn van de Werkelijkheid en als een
staat van Weten. Dit Weten is geen kennis in de
gewone zin, de kennis die functioneert in het
raamwerk van de subject/object dualiteit. Het is
vooral een toestand van directe, niet van
anderen verkregen spirituele Visie, die alle
dingen direct, helder en waarachtig ziet. Het is
een spirituele visie, zelfs een Transcendentale
Visie, die vrij is van alle verwarring, van alle
verkeerde ideeën, van alle verkeerde en
verwrongen denken, alle vaagheid, alle
onduidelijkheid, alle mentale conditionering en
alle vooroordelen. Ten eerste is Verlichting dus
deze staat van helder, zuiver gewaar zijn, deze
staat van Weten of Visie.
Ten tweede, en niet minder belangrijk, wordt
over Verlichting gesproken als een toestand van
intense, diepe en overstromende liefde en
mededogen. Soms wordt deze liefde vergeleken
met de liefde van een moeder voor haar enige
kind. Deze vergelijking komt bijvoorbeeld voor
in een beroemde boeddhistische tekst die de
Metta soetra, de Leerrede over liefdevolle
vriendelijkheid genoemd wordt.62 In deze
leerrede zegt de Boeddha: ‘zoals een moeder
haar enige zoon met haar leven zal beschermen,
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zo zal men een geest van alomvattende liefde
voor alle levende wezens moeten ontwikkelen.’
Deze houding moeten we cultiveren. Je ziet dat
de Boeddha niet alleen praat over mensen maar
over alle levende wezens, alles wat ademhaalt,
alles wat beweegt, alles wat bewustzijn heeft.
De Verlichte Geest voelt voor alles wat leeft.
En verder wordt er gezegd dat deze liefde en
mededogen een diep gevoeld verlangen in
houdt, een diep, brandend verlangen voor het
welzijn en het geluk van alle levende wezens.
Een verlangen dat alle wezens vrij zullen
worden van lijden, van alle moeilijkheden, dat
zij zullen groeien en zich ontwikkelen en dat zij
uiteindelijk de Verlichting zullen bereiken. Dit
soort liefde en mededogen, oneindig,
overstromend, grenzeloos en gericht op alle
levende wezens, is ook een aspect van de
Verlichting.
Ten derde bestaat Verlichting uit een toestand,
of een ervaring van onuitputtelijke mentale en
spirituele energie. Een incident uit het leven van
de Boeddha is daar een goed voorbeeld van.
Misschien weet je dat hij de Verlichting
bereikte toen hij 35 jaar oud was en dat hij
daarna tot op de rijpe leeftijd van tachtig jaar
zijn Leer uitdroeg en onderwees, hoewel zijn
fysieke lichaam uiteindelijk broos werd. Hij
heeft eens gezegd: ‘mijn lichaam is als een oude
kapotte kar, die al vele malen gerepareerd is.
Maar mijn geest is net zo energiek als vroeger.
Zelfs als ik op een draagbaar rondgedragen zou
moeten worden, zou ik nog steeds iemand die
bij me komt kunnen onderwijzen. Mijn
intellectuele en spirituele energie is niet minder
geworden, ondanks dat mijn lichaam zwak is.’63
Dus de Verlichte staat wordt gekarakteriseerd
door energie. We kunnen zeggen dat de staat
van Verlichting een toestand is van kolossale
energie die voortdurend opwelt, van absolute
spontaniteit, van ononderbroken creativiteit.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de staat
van Verlichting een toestand is van perfecte,
ongeconditioneerde Vrijheid, vrijheid van alle
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subjectieve beperkingen. Dit wordt bedoeld als
we over Verlichting spreken, zoals het in de
boeddhistische traditie beschreven wordt,
tenminste voor zover Verlichting beschreven
kan worden, voor zover de verschillende
aspecten ervan op deze manier ingedeeld
kunnen worden. Wat er werkelijk gebeurt is, dat
weten overgaat in liefde en mededogen, liefde
en mededogen overgaat in energie, energie in
weten enzovoort. We kunnen niet zomaar een
aspect afscheiden van de anderen. Traditioneel
wordt deze ingedeelde beschrijving van
Verlichting gegeven, maar alleen om een glimp
van de ervaring over te brengen, een beetje een
idee te geven, of een gevoel, van wat het is. Als
we er een beter idee van willen hebben kunnen
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we een wat meer uitgebreide, poëtische
beschrijving lezen, bij voorkeur uit de
boeddhistische geschriften. Of we kunnen
meditatie gaan beoefenen en proberen een
glimp van de staat van Verlichting op te vangen
als we mediteren. Dus als Boeddhisme over
Verlichting spreekt, of Boeddhaschap, of
Nirvana, dan is dit wat het betekent: een
toestand van het hoogste Weten, Liefde,
Mededogen en Energie.

Uit lezing 120: Het Ideaal van de Verlichting
van de mens. 1975.

Eindnoten

1

Deze lezing is volledig gepubliceerd in Sangharakshita: The taste of freedom, Windhorse Publications,
Cambridge. Ook op www.freebuddhistaudio.com
2

Tien-tai (Japans Tendai) betekent letterlijk: grote hemel en is de naam van een berg in het zuiden van China,
waar Chi-I (531-597) woonde en onderwees. Hier stichtte hij een centrum dat een soort hoofdkwartier werd van
zijn hele beweging. Hij werd voornamelijk bekend als een bekende spreker over de Dharma. De Tíen-tái was een
veelzijdige beweging, het was een verzameling van allerlei facetten van het Boeddhisme. Chi-I zag als zijn meest
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