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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 Triratna Buddhist
Order & Community, in Nederland en Vlaanderen Triratna
boeddhistische beweging 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.
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Week 1: De weg naar wijsheid
Bewerkte tekst door Vadanya

Het belang van ideeën en dit deel van de cursus.
We hebben allemaal een model van de wereld in ons hoofd zitten. Of
we ons hiervan bewust zijn of niet, we hebben een set aan ideeën,
concepten, beelden, analogieën en metaforen die we gebruiken om de
wereld zin te geven en die onze acties leiden. Het is net alsof we elk
onze eigen kaart hebben van de werkelijkheid om onze weg te vinden.
Deze kaart is sterk vereenvoudigd omdat de werkelijkheid veel te
complex is om te bevatten. Onze kaart verhoudt zich tot de
werkelijkheid zoals een wegenkaart van Frankrijk zich verhoudt tot
het werkelijke land. Als ze accuraat is, helpt ze ons om onze weg te
vinden, maar ze mist vrijwel alle rijkdom, schoonheid, complexiteit,
mysterie en wonderbaarlijke van de werkelijkheid. Wanneer ze niet
accuraat is, is ze niet enkel nutteloos, maar zal ze ons leiden naar een
dood spoor, zinloze ondernemingen en onaangename ervaringen. Dus
is onze kaart, hoewel enkel een povere benadering van de
werkelijkheid, van vitaal belang. Onze overtuigingen en ideeën over de
aard van de werkelijkheid hebben een groot effect op hoe we ons
voelen en hoe we ons leven leiden. Onze overtuigingen kunnen ons
bevrijden of ons klem zetten en ons zelfs vangen in een neerwaartse
spiraal van negativiteit.
Dus moeten we kijken naar onze overtuigingen en ideeën over de
wereld als we spiritueel vooruit willen, of zelfs als we enkel een
emotioneel gezond en productief leven willen leiden. Om deze reden
is het onderzoeken en verfijnen van hoe we over de wereld denken,
een belangrijk deel van de boeddhistische oefening – even belangrijk
als de beoefening van ethiek en meditatie. Onze ideeën over de
werkelijkheid verfijnen is een belangrijk aspect van het derde deel van
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het drievoudige pad – wijsheid – en daarop zullen we ons in dit deel
van de cursus toeleggen.

Wijsheid en de ‘Juiste Visie’
In het Boeddhisme refereert het woord ‘wijsheid’ naar een rechtstreeks
zien van de aard van de werkelijkheid, voorbij woorden en concepten.
Dit maakt deel uit van het ultieme doel van Boeddhisme, maar voor
de meesten van ons ligt dat nog ver weg. Natuurlijk krijgen we wel
allemaal eens een flits te zien van dit rechtstreekse inzicht naarmate
onze beoefening zich ontplooit, en we moeten dit zeker naar waarde
schatten en voeden. Maar vooralsnog moeten we ons ook
concentreren op het ontwikkelen van wat de ‘Juiste Visie’ wordt
genoemd. Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat onze
concepten en ideeën over de wereld overeenstemmen met de
werkelijkheid en dat ze ons toestaan een betekenisvol leven te leiden
waarin spirituele vooruitgang mogelijk is. We moeten er zeker van
zijn dat de kaarten die we gebruiken accuraat genoeg zijn om ons te
brengen waar we heen willen.
Juiste Visie kan nogal rigide en dogmatisch klinken. Maar streven
naar de Juiste Visie betekent niet dat we een credo aannemen, een set
overtuigingen blind volgen of rigide aan dogma’s vasthouden. Op
haar best moedigt het Boeddhisme ons aan alle ideeën met een
korreltje zout te nemen, erkennend dat – tot we verlicht zijn – elk
concept dat we gebruiken om de ondoorgrondelijke en mysterieuze
werkelijkheid waarvan we deel uitmaken, uit te leggen, op z’n best
gedeeltelijk waar is. Werken aan Juiste Visie betekent eerlijk kijken
naar hoe we geconditioneerd zijn in ons denken over de wereld. We
moeten hierbij erkennen waar onze overtuigingen ons klem zetten of
niet overeenstemmen met de werkelijkheid en ons openstellen voor
een objectieve afweging van beproefde ideeën die op eerste zicht te
radicaal en te revolutionair zijn om in de overtuigingen te passen die
ons door onze samenleving – die een heel ander wereldbeeld en met
heel andere waarden hanteert – zijn nagelaten. Tenslotte kan het ook
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betekenen dat we sommige van deze nieuwe manieren van denken
willen proberen. Misschien kunnen we ze voor een poosje hanteren
als werkhypothese om te zien of ze werkelijk deuren openen naar
nieuwe ervaringsniveau’s waarvan we ons voordien hadden afgesloten.

‘Alle wereldlingen zijn gek!’
De meesten onder ons denken instinctief dat onze huidige kaart van
de werkelijkheid behoorlijk juist is. Onbewust denken we dat er
misschien wel wat meer details of hier en daar wat meer precisie
bijgevoegd kunnen worden, maar dat ze over het algemeen niet ver
van de waarheid verwijderd zijn. Maar de boeddhistische visie is iets
radicaler. Volgens de Boeddha zijn onze kaarten, wanneer we de
wereld zien zoals ze door de meeste mensen met normaal gezond
verstand gezien wordt, volledig fout in een aantal belangrijke
opzichten. Als gevolg hiervan is zowat de hele mensheid verdwaald,
stuntelend, het geluk zoekend op totaal verkeerde plaatsen, steeds
meer in de knoei gerakend en steeds meer lijden ervarend.
De Boeddha zei eens dat ‘alle wereldlingen gek zijn’. ‘Wereldlingen’
verwijst hier niet naar de bewoners van de planeet Aarde, maar naar
diegenen die hun geluk en vervulling trachten te halen uit de
voorbijgaande verschijnselen uit deze vergankelijke wereld in plaats
van uit spirituele ontwikkeling. Het verwijst met andere woorden naar
‘normale’ mensen en tot op zekere hoogte naar jou en naar mij en de
meerderheid van andere Boeddhisten. (Traditioneel wordt de status
van niet langer een wereldling te zijn en een Edele te worden, gezien
als een erg hoge verwezenlijking)
In de woorden van Sangharakshita:
‘dit is wat de Boeddha zegt. Iedereen die niet spiritueel verlicht is
of daar dicht bij staat, is gek. En de Boeddha overdrijft niet. Als
we rondkijken, zien we dat we midden in een enorm hospitaal
leven, omdat iedereen ziek is. We leven midden in een immens
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gekkenhuis, omdat iedereen gek is. En alles dat iedereen doet in
deze wereld zijn de daden van gekken. En we zien enkel hier en
daar een sprankje, een paar flitsen van gezond verstand.’ i
De Boeddha zei dat we gek zijn omdat onze wereldse zienswijze een
omgekeerde kijk is op de zaken en hij ging verder met een
beschrijving van de verschillende manieren waarop deze ‘normale’
zienswijze het complete tegendeel is van hoe de dingen werkelijk zijn.
Het gaat er niet om dat we hier en daar wel wat verbeteringen kunnen
aanbrengen, maar dat we op een totaal verkeerd spoor zitten. We
tasten volledig in het duister omtrent de echt belangrijke dingen. Het
is moeilijk om dit te aanvaarden, en eigenlijk vergt het reeds een
zekere mate aan wijsheid om dit te aanvaarden!
Omdat op belangrijke gebieden de ‘normale’ kijk op de wereld
volledig ondersteboven is en de boeddhistische manier om naar de
dingen te kijken hier lijnrecht tegenover staat, zijn boeddhistische
ideeën revolutionair. Ze zetten ons huidige omgekeerde wereldbeeld
op zijn kop. Wanneer we ons deze ideeën werkelijk eigen maken,
zullen ze een ommekeer teweeg brengen in ons hele wezen en ons hele
leven – ze zullen onze doelen volledig veranderen, de manier waarop
we denken en voelen en de manier waarop we spreken en handelen.
De reden waarom dit niet meteen gebeurt wanneer de een Dharmalezing horen of een Dharma boek lezen, is dat het proces dat nodig is
om ons een idee eigen te maken normaal gezien een lang proces is,
zelfs als we het idee intellectueel hebben begrepen en het er mee eens
zijn. Er is een groot verschil tussen het begrijpen van een idee dat in
woorden is uitgedrukt en de waarheid achter dat idee een constant
onderdeel maken van hoe we de wereld zien, hoe we ons over de
wereld voelen en de manier waarop we op de wereld reageren.

Werken aan wijsheid.
Het proces waarmee we ons dharmische ideeën zodanig eigen maken
dat ze ons leven en onze benadering van de wereld radicaal
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transformeren wordt weergegeven in de leer van de Drie Stadia van
Wijsheid. Deze werd reeds besproken in het eerste deel van deze
cursus, maar het staat zo centraal in het Wijsheidsaspect van het
Drievoudige Pad – dat we zullen verkennen in de volgende delen –
dat het de moeite loont om ze nog eens te bekijken vanuit een iets
andere hoek als basis voor wat zal volgen.
De drie Stadia van Wijsheid volgens de Sarvastivadin-traditie zijn:

1. luisteren (en lezen) – sruta mayi prajna
2. denken of reflecteren – cinta mayi prajna
3. mediteren – bhavana mayi prajna
Metaforisch gezien is het proces dat deze drie wijsheiden beschrijft
gelijkaardig aan wat er gebeurt als we eten: eerst nemen we het voedsel
in onze mond en proeven we het, dan kauwen en verteren we het en
verwerken het op verschillende manieren om het te veranderen in een
bruikbare substantie en uiteindelijk wordt het voedsel een deel van
onszelf, het wordt ons en wij worden hetgene we gegeten hebben.

Stadium 1: luisteren of lezen
Het kan vanzelfsprekend lijken dat de eerste stap om ons de
boeddhistische leer eigen te maken is om eenvoudigweg te luisteren
naar de woorden waarin het uitgedrukt wordt, of deze te lezen. Maar
er is meer aan dit stadium dan dat en we moeten veel aandacht
schenken aan hoe we dit stadium benaderen door ons gewaar te zijn
van onze reactie op de leer en de houding waarmee we ze benaderen.
Volgens het woordenboek Pali-Engels betekent het woord suta, wat
het Pali equivalent is voor sruta in sruta mayi prajna, ‘gehoord in
bijzondere zin, ontvangen door inspiratie of openbaring, gehoord,
onderwezen’. Op basis hiervan heeft Ratnaguna ii dit stadium
beschreven als de manier waarop ‘we de boodschap van de Verlichte
geest ontvangen door het medium van concepten’. Soms lijkt de
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Verlichte geest een vreemd voertuig te gebruiken om haar concepten
over te brengen – een niet zo goed geschreven boek of een gewoontjes
lijkende Dharma-leraar – maar veelal kan onze respons op het horen
van de Dharma, zelfs van deze ogenschijnlijk weinig indrukwekkende
bronnen, de kwaliteit hebben van iets bijzonders, de kwaliteit van
inspiratie of openbaring. Vaak zeggen mensen dat hun eerste reactie
op het horen van de Dharma een onmiddelijk gevoel was dat dit iets
belangrijks of waar was. Misschien ging dit gepaard met een gevoel
dat ze dit op een of andere manier altijd al hadden geweten, of een
vreugdesprongetje en een verwachtingsvol gevoel, het besef dat dit de
opening is naar iets belangrijks. We kunnen zo’n soort reacties zelfs
hebben op een tekst die we nog niet helemaal begrijpen - mensen
hebben dikwijls het sterke gevoel dat de Hartsoetra, bijvoorbeeld, iets
krachtigs en belangrijks zegt zonder dat ze deze tot in detail
begrijpen.

Sraddha.
Deze respons is een aspect van de kwaliteit waarnaar we verwijzen
met de Sanskriet term sraddha, die dikwijls wat misleidend, vertaald
wordt door geloof. Sraddha is zeker geen geloof in de zin van een
blinde aanname die geen steek houdt. Sraddha kan worden beschreven
als een soort van weten vanuit het hart dat voortkomt uit een
verbinding tussen denken en voelen. Het manifesteert zich dikwijls als
een intuïtief gevoel van juistheid en belangrijkheid, gecombineerd met
een meer praktisch vertrouwen dat de leer intellectueel gezien steek
houdt. Als we ook maar het minste gevoel hebben van zo’n respons
bij het horen of lezen over de Dharma, dan zouden we hier aandacht
aan moeten schenken en dit voeden, want dit is belangrijk. De
Dharma is niet zomaar een alledaagse leer, het is een boodschap van
de Verlichte geest via het medium van concepten. Ons aanvoelen van
de juistheid en de bijzonderheid van de leer is onze verbinding met de
Verlichte geest. Het is onze verbinding met ons eigen potentieel. Om
het poëtisch uit te drukken zouden we kunnen zeggen dat het ons
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hogere zelf is, of ons toekomstige zelf die we kunnen worden, die tot
ons spreekt en ons zegt dat wat we horen van vitaal belang is voor
onze toekomstige vervulling. Het is geen kleinigheid om een
verbinding te hebben met de Verlichte geest, of met ons eigen hogere
zelf. We moeten er aandacht aan schenken en het respecteren, zodat
het op een goede manier kan werken. Het is al te gemakkelijk om na
een tijdje vermoeid te worden van de Dharma, om het te behandelen
als weer een ander deel van de massa aan ideeën waaraan we worden
blootgesteld, op hetzelfde niveau als onze andere opinies en
enthousiasmen en stukjes aan informatie. Wanneer we dit doen zal
onze verbinding met de Verlichte geest verzwakken. Om dit tegen te
gaan, moeten we onze respons van sraddha opnieuw in herinnering
brengen, deze opnieuw opzoeken om ze levend en fris te houden en
ze te voeden zodat ze kan uitgroeien tot iets dat een duurzaam en
krachtig effect heeft op ons leven. In de woorden van een van de
vroegste en invloedrijkste Mahayana teksten, de Witte Lotus Soetra:
‘Wanneer hij de Dharma ook maar een moment hoort, laat hem

vreugdevol zijn, zichzelf feliciteren, zeggende: ik heb een grote
verdienste verworven!’

Ontvankelijkheid
Soms is onze eerste respons op het horen van de Dharma echter verre
van sraddha – soms is het scepticisme of zelfs afkeuring. We moeten
zeker kritisch nadenken over de leer om zeker te zijn dat ze zinnig is.
Maar kritisch denken betekent niet hetzelfde als onszelf afsluiten
voor nieuwe ideeën omdat we denken dat we de waarheid al kennen.
Een veel geciteerd verhaal is dat over een professor die een zen-leraar
bezoekt. De professor is vol van zijn eigen theorieën en ideeën en
toch voelt hij zich om een of andere reden gedwongen om iemand te
bezoeken waarvan hij weet dat deze een soort kennis heeft die hij niet
heeft. Nadat ze een tijdje hebben zitten praten, schenkt de zen-leraar
thee. Hij giet het kopje van de professor vol en blijft doorgieten. De
thee loopt over, maar hij blijft gieten, tot de professor ontzet roept:
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‘Stop! Zie je niet dat het kopje vol is?’ Waarop de zen-leraar
antwoordt: ‘ Je bent net als dit kopje. Je bent helemaal vol van je eigen
meningen en er is geen plaats meer om iets nieuws of verfrissend in te
brengen. Waarom heb je de moeite genomen om hier te komen?’
Soms kunnen we net als de professor zijn. Aan de ene kant weten we
dat er iets niet klopt met onze huidige kijk op het leven – anders
zouden we niet in de Dharma gaan zoeken wat er aan onze kijk
ontbreekt. Maar aan de andere kant denken we dat we alles al weten.
We hebben een wereldbeeld overgenomen van onze familie, onze
samenleving, het land waarin we leven, onze vrienden, onze scholing,
de media en zo meer. Dikwijls wuiven we ideeën die niet in het
wereldbeeld passen dat we geërfd hebben, onbewust weg. Zelfs indien
een idee reeds gedurende lange periode is aangenomen door mensen
die duidelijk wijzer en intelligenter zijn dan wij, is onze eerste reactie
al te dikwijls om het te verwerpen als het niet past in onze
geconditioneerde aannames. (Veel Westerse reacties op
boeddhistische ideeën die niet gemakkelijk passen in het
wetenschappelijk materialisme zijn een voorbeeld van dit verschijnsel)
Om plaats te maken voor iets nieuws en fris moeten we eraan denken
dat, volgens de Boeddha, veel van onze ‘normale’ zienswijzen
ondersteboven zijn. We moeten in gedachten houden dat we op zoek
zijn naar iets dat ons huidig begrip van de dingen te boven gaat –
anders zouden we er niet naar op zoek gaan. We moeten een beetje
ruimte laten in ons theekopje zodat we open en ontvankelijk kunnen
zijn. In de woorden van Sangharakshita: Ontvankelijkheid is een

eerste vereiste voor een volgeling, en uiteraard voor iedereen die iets
wil leren. We kunnen alles zijn wat we willen: we kunnen boosaardig
zijn, we kunnen dom zijn, we kunnen veel fouten hebben, we kunnen
terugvallen… In zekere zin doet het er niet toe. Maar we moeten
spiritueel ontvankelijk zijn, we moeten bereid zijn te leren. Wanneer
we weten dat we niet weten, is alles mogelijk.iii
Het eerste stadium van wijsheid is te weten wat we niet weten.
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Stadium 2: denken en reflecteren
Eens we een aspect van de Dharma hebben begrepen en we het
blijmoedig hebben aanvaard en verwelkomd, staan we aan het begin
van een langer proces. We zijn allemaal wel eens ideeën
tegengekomen die bruikbaar en belangrijk leken en die we met veel
overtuiging in praktijk zouden omzetten, maar die we in
werkelijkheid snel vergaten. (Een voorbeeld bij uitstek is wat er
gebeurt na werkgerelateerde trainingscursussen: na
een
weekendcursus zitten we vol ideeën over hoe we ons timemanagement revolutionair kunnen veranderen, maar tegen de
maandagmiddag glijden we terug in ons oude gewoontepatroon en de
week erna zijn we alles uit de cursus vergeten). De menselijke geest is
als een zeef, iets wat wordt bekrachtigd door het boeddhistische
gezegde: ‘het niet herhalen is de kanker voor het spirituele leven’. Als
we wat we horen of lezen niet steeds opnieuw herhalen, zullen we het
wellicht niet in onze geest kunnen houden temidden van het hectische
tumult van het dagelijks leven en zal het na verloop van tijd wellicht
volledig uit ons bewustzijn verdwenen zijn.
De Witte Lotus Sutra, waarnaar we reeds hebben verwezen, spoort
ons aan om de leer te ontvangen en te houden, te lezen en te reciteren,
uiteen te zetten en te reproduceren. We ontvangen en houden de leer
door ze te aanvaarden als iets van onszelf, door ze ter harte te nemen
en ze dicht bij ons hart te houden. Dan ‘lezen’ we de leer, niet
eenmaal, maar we stellen ons er telkens opnieuw weer aan bloot.
Traditioneel gezien ‘reciteren’ we ze ook. Een tekst leren en zingend
reciteren was dikwijls een belangrijke oefening. Iets uit het hoofd
leren is een uitstekende manier om het in de geest in te prenten en het
te begrijpen en het staat ons toe de Dharma met ons mee te dragen,
zodat we erop kunnen reflecteren in een leeg moment, we kunnen er
zelfs in moelijke situaties aan denken. Wanneer we het onderricht
begrepen hebben, er ons gedurende een periode in hebben verdiept,
dan kunnen we ze ook uiteenzetten. Eens we een zekere mate aan
begrip hebben, wordt het onderrichten van de Dharma aan anderen
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een uitstekende manier om ze in onze geest te griffen, door ze aan
onze eigen ervaring en die van anderen te toetsen, en ons begrip ervan
te verdiepen. Het onderrichten van de Dharma is op zich ook een
belangrijke oefening in vrijgevigheid. Tenslotte was het kopiëren van
de Dharma, in de tijd waarin de Lotus Sutra werd neergeschreven, een
belangrijke oefening om het een bredere bekendheid te geven. Hoewel
het niet langer nodig is boeken met de hand te kopiëren om ze
beschikbaar te maken, is het opnieuw schrijven van een tekst nog
steeds een goede manier om ze te vatten en ons er verder in te
verdiepen.
Uit traditionele teksten als de Witte Lotus Sutra en vele andere leren
we dat dit stadium van denken en reflecteren altijd een belangrijke
oefening is geweest voor Boeddhisten. Ook al benaderen we het niet
op dezelfde manier als de Lotus Sutra suggereert, blijven de principes
hetzelfde – we moeten ons volkomen onderdompelen in de Dharma,
zodat het ons geleidelijk doordrenkt. In de loop van onze Dharmastudie zullen we wellicht telkens opnieuw de belangrijkste
boeddhistische ideeën tegenkomen, telkens vanuit een lichtelijk
andere hoek en op een lichtelijk andere manier verwoord. We zullen
wellicht een aantal boeken lezen, een aantal lezingen horen,
deelnemen aan vele studiegroepen en discussiemomenten, op veel
gelegenheden en op veel verschillende manieren reflecteren en vele
symbolen, mythen en verhalen tegenkomen die allemaal onze
verdieping en ons begrip doen toenemen. Vervolgens zullen we de
Dharma – formeel of informeel, in mindere of meerdere mate –
doorgeven aan anderen. En net zoals we, wanneer we door zware mist
stappen, helemaal doorweekt geraken zonder dat we ons dit realiseren,
zullen deze ideeën ons hele wezen doordrenken, misschien zonder dat
we er ons van gewaar worden dat er iets dramatisch gebeurt. Maar
wanneer we dan terugblikken, zullen we zien dat onze kijk op het
leven radicaal veranderd is en dat we in een meer open wereld met
veel meer mogelijkheden lijken te leven.
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Stadium 3: mediteren
In de term bhavana-mayi-prajna betekent het woord bhavana
‘meditatie’. Op dit niveau van wijsheid, hebben we in zekere zin een
onmiddellijke ervaring van de woordloze werkelijkheid waarnaar de
concepten van de Dharma verwijzen door er diepgaand op te
mediteren. We kunnen dit bereiken door diepgaand te reflecteren
terwijl we in een hogere meditatieve staat zijn, traditioneel is dit de
eerste dhyana of op zijn minst toegangsconcentratie. In zo’n staat van
kalm, gefocust gewaarzijn, geïntegreerde energie en positieve emotie,
beginnen we de ervaring achter de woorden en symbolen waarin de
Dharma is uitgedrukt te zien. We krijgen een directe, woordloze
waarneming van de werkelijkheid, wat we inzicht noemen. Inzicht is
erg verschillend van conceptueel begrijpen: het is niet langer een idee ,
het is deel geworden van hoe we de wereld zien. We kunnen ons bij
voorbeeld voorstellen dat het intellectueel besef dat alle wezens met
elkaar verbonden zijn - iets dat de meesten onder ons tot op zekere
hoogte accepteren – minder impact heeft dan te leven met een directe
ervaring van onderlinge verbondenheid als concrete werkelijkheid,
zodat we ons gevoel van afgescheidenheid niet meer serieus kunnen
nemen en geen enkele behoefte meer voelen om enkel in ons eigen
belang te handelen.
We hebben de neiging om over zo’n inzicht te gaan denken in termen
als een alles-of-niets en een eens-en-voor-altijd ervaring, wat het op
z’n hoogste niveau is, zo men ons vertelt. Maar het is waarschijnlijker
dat we flitsen van inzicht krijgen wanneer we volhartig mediteren en
ons tegelijk openstellen voor boeddhistische ideeën, en deze flitsen
van inzicht kunnen een sterk opbouwend effect teweeg brengen.
Zulke flitsen van achter het gordijn kunnen intens zijn, maar tot we
goed en wel langs het pad gaan, lijken ze niet van blijvende aard te
zijn. Om erop voort te bouwen, moeten we ze opnieuw ervaren, en
om dit te doen, moeten we ze in een vorm gieten waaraan we kunnen
terugdenken en waarover we kunnen nadenken. Dit betekent veelal
dat we ze in woorden gieten, hoewel sommige mensen liever beelden
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of andere symbolen gebruiken. We kunnen deze flitsen van de
werkelijkheid beschouwen als een andere manier van luisteren, waarop
we ook weer moeten reflecteren, zodat ze kunnen bijdragen tot een
nieuwe cyclus van meditatie en wording.

Vragen voor reflectie en discussie
1. (a) ‘Alle wereldlingen zijn gek’ (De Boeddha)
(b) ‘ Gezond verstand: de overgeërfde domheid van de mensheid’
( Oscar Wilde)
Wat is jouw reactie op deze uitspraken?
2. Wat was jouw emotionele respons toen je voor het eerst in
aanraking kwam met de Dharma? In welke zin is je respons
veranderd nu je meer vertrouwd bent met de Dharma?
3. Welke aspecten van de Dharma geven je het sterkst vertrouwen?
4. Zijn er aspecten van de Dharma waarvan je merkt dat je ze zou
willen verwerpen? Bestaat je respons eerder uit een koele
intellectuele vraagstelling of heeft het een warme emotionele
smaak, en zo ja, welke emotie komt bij je op in respons op de
Dharma?
5. Heb je je mening over iets al eens radicaal herzien? Is het
denkbaar dat je huidige wereldbeeld op sommige gebieden foutief
kan zijn?
6. ‘Het niet herhalen is de kanker van het spirituele leven’. Ben je
ermee tevreden om dezelfde Dharma-lessen telkens opnieuw
vanuit een andere hoek te bekijken en erop te reflecteren of heb je
eerder behoefte aan nieuwigheden?
7. Heb je ooit een inzicht gehad dat voorbij ging aan woorden,
hetzij in meditatie hetzij op een ander moment? Kan je het in
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woorden beschrijven? Zou een non-verbaal symbool – misschien
een beeld – je kunnen helpen om naar de ervaring terug te keren?
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Week 2: Conditionaliteit, Karma en
Wedergeboorte
Tekst geschreven door Vadanya

Voorwaardelijk ontstaan
Het centrale concept dat de Boeddha gebruikte om zijn Inzicht te
communiceren, wordt dikwijls omschreven als ‘voorwaardelijk
ontstaan’. Dit is een van de vele vertalingen van de Sanskriet term
pratitya samutpada (Pali paticca samuppada). Anderen zijn
‘afhankelijk ontstaan’, ‘wederzijdse causaliteit’ en ‘wederzijds
opkomen’. Pratitya samutpada betekent letterlijk iets als ‘in bestaan
komen door het tegelijk opkomen.’ De vijfde eeuwse commentator
Buddhagosa definiëert het als de manier waarop verschijnselen tegelijk
ontstaan in wederzijdse afhankelijkheid. Het belang van dit idee in
het Boeddhisme valt niet te onderschatten.

Westerse benaderingen van pratitya samutpada
Dit idee toont aan dat alle dingen en gebeurtenissen ontstaan op basis
van condities, en bestaan zo lang de condities die hen in stand
houden, bestaan. Alle verschijnselen hebben een effect op en
conditioneren een groot aantal andere verschijnselen, zodat niets
onafhankelijk, als ding op zich, en afgezonderd van alles bestaat. In
het Westen wordt dit dikwijls uitgelegd in termen van materie en
processen. Zo wordt aangetoond dat we zelf voor ons bestaan
afhankelijk zijn van een groot aantal condities – de atmosfeer en de
zon, het water in de zee, het hele ecosysteem waar we deel van
uitmaken, de mensen die voor onze voeding en de nodige diensten
zorgen enzovoort. Er komt geen einde aan de lijst. Door op deze
manier over dingen te denken, beginnen we ons een idee te vormen
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over hoezeer we verbonden zijn met, en afhankelijk zijn van, andere
verschijnselen.
Dit is een waardevol inzicht, maar het is niet het hele verhaal. We
moeten er voor uitkijken te denken dat we het inzicht van de Boeddha
volledig hebben begrepen. Hij beschreef zijn onderricht als: ‘

Diepzinnig, moeilijk waar te nemen, moeilijk te begrijpen...voorbij
alle logica, subtiel, enkel te begrijpen door de wijzen’.iv

Het concept van pratitya samutpada duidt op een visie op de
werkelijkheid die veel dieper gaat en veel verder reikt dan we ons op
dit moment kunnen voorstellen. Dus voorwaardelijk ontstaan gaat
niet enkel over causaliteit of over het feit dat materiële verschijnselen
door een complex netwerk van interacties worden bepaald zodat alles
een invloed heeft op al het andere. Dit gaat niet voorbij aan alle logica
en we kunnen het vrij gemakkelijk begrijpen zonder onszelf tot ‘de
wijzen’ te rekenen.
Wij Westerlingen hebben de neiging om de boeddhistische leer te
zien door de lens van onze materialistische conditionering en
boeddhistische ideeën te interpreteren als zijnde wetenschappelijke
theorieën over de materiële wereld , eerder dan pogingen om een visie
over de werkelijkheid te onthullen die ons huidig materialistisch
begrip overstijgt. Voorwaardelijk ontstaan gaat niet alleen over
materiële zaken, het gaat over hoe onze geest en de wereld die we
ervaren elkaar wederzijds conditioneren en zich samen ontwikkelen.
Om een moderne auteur, Joanna Macy, aan te halen:
‘Een integraal onderdeel van het concept van afhankelijk ontstaan is

het geloof dat de vooronderstellingen en neigingen van de geest de
werkelijkheid die ze ziet, vorm geven. Dit druist in tegen het
algemeen aanvaarde idee van een wereld
‘daarbuiten’, die
onderscheiden wordt en onafhankelijk is van het waarnemende zelf.
Een werkelijk begrijpen van wederzijdse causaliteit houdt de
overstijging van de conventionele splitsing tussen zelf en wereld in,
wat een herziening van onze diepste overtuigingen inhoudt’ v
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De wet van Karma
In de vroege boeddhistische geschriften werd pratitya samutpada
voornamelijk gezien als een beschrijving van hoe we ons als spirituele
wezens ontwikkelen. De Boeddha probeerde ons de wereld niet uit te
leggen, maar ons te helpen een pad van groei en ontwikkeling te
volgen dat ons zou toelaten om zelf de werkelijkheid te zien. Het
aspect van voorwaardelijk ontstaan dat de Boeddha in grote mate
benadrukte, en die voor ons meest belangrijk is, is de wet van karma
(Pali kamma). Karma betekent actie. In essentie zegt de wet van
karma ons dat de manier waarop we verkiezen te handelen, te spreken
en te denken, een krachtige invloed heeft op het soort persoon die we
in de toekomst zullen worden, en daardoor ook op onze ervaring van
de wereld rondom ons. Traditioneel wordt gezegd dat het geloof in
de wet van karma de enige juiste visie is die essentieel is voor onze
spirituele vooruitgang, terwijl het niet geloven in de effecten van
karma de enige verkeerde visie is die ons helemaal afhoudt van het
volgen van het boeddhistisch pad.
Hiervoor bestaan er goede redenen. Het boeddhistisch pad werkt met
de wet van karma. Het boeddhistisch pad werkt met het feit dat de
manier waarop we nu handelen, spreken en onze geest gebruiken de
persoon creëert die we in de toekomst zullen worden. Dus raadt het
ons die vormen van handelen, spraak en denken aan die ‘vaardig’ zijn
– waarmee bedoeld wordt dat ze ons helpen om in een positieve
richting te ontwikkelen, naar meer geïntegreerde en positieve staten
van hart en geest, naar een beter begrip en tenslotte naar de volledige
bevrijding door het Boeddhaschap.
Omdat de wet van karma het mechanisme is waarmee het
boeddhistische pad werkt, zullen we de aard van het pad niet
begrijpen als we er niet in geloven en zullen we het niet op een
effectieve manier kunnen volgen. We zullen het nut niet inzien om
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vaardig te handelen, en zullen dus wellicht het eerste stadium van het
pad – ethiek - niet met overtuiging en energie beoefenen. We zullen
niet begrijpen dat het pad een innerlijk veranderingsproces inhoudt,
dat teweeg gebracht wordt door regelmatige stappen – dus zullen we
wellicht trachten om meteen naar de het einde te gaan, hierbij het feit
negerend dat we nog erg dicht bij het beginpunt staan. Boeddhist
willen zijn zonder in karma te geloven is als een architect willen zijn
die niet in de elementaire wetten van de fysica gelooft – we zullen het
ondersteunend raamwerk van onze structuur negeren en torens en
daken proberen te bouwen voor er iets staat waarop deze kunnen
steunen.

Karma werkt in dit leven.
De boeddhistische wet van karma zegt ons dat als we vaardig
handelen, onze toekomstige ervaringen aangenamer zullen zijn,
gelukkiger en lichter, terwijl onze toekomstige ervaringen eerder
ongelukkig en donker zullen zijn als we ons onvaardig gedragen.
Traditioneel is het idee van karma nauw verbonden met het idee van
wedergeboorte, zodat een vaardig leven tot een mooie en gelukkige
wedergeboorte leidt, terwijl een onvaardig leven tot een
wedergeboorte naar pijnlijke staten van lijden leidt. Dit gebeurt niet
als beloning of straf, maar eenvoudigweg omdat de manier waarop we
de wereld rondom ons ervaren, een weerspiegeling is van onze staat
van zijn. Wanneer we onszelf tot een hemels wezen maken door zo
te handelen dat het ons in die richting doet ontwikkelen, zullen we
een hemelse staat ervaren. Wanneer we onszelf tot een hellewezen
maken door onvaardige handelingen en gedachten, zal onze ervaring
ook hels zijn. Dit wordt dikwijls geïllustreerd door het levenswiel, dat
we later in dit deel van de cursus zullen verkennen. Het levenswiel
beeldt zes bestaansgebieden af waarin we kunnen worden herboren,
sommige erg aangenaam, sommige gemengd en sommige vol lijden.
Elk gebied is niet enkel een uiterlijke wereld, het is ook een
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manifestatie van een innerlijke staat – uiteindelijk kunnen deze
innerlijke en uiterlijke aspecten niet gescheiden worden.
Omdat de wet van karma en het idee van wedergeboorte dikwijls
nauw met elkaar verweven zijn in het denken van mensen, kunnen ze
gemakkelijk met elkaar verward worden. Sommige Westerse
Boeddhisten vinden het moeilijk om in wedergeboorte te geloven
omdat het erg indruist tegen veel van onze conditioneringen. (We
zullen dit verderop in de tekst bespreken). Voor diegenen voor wie
dit het geval is, is het belangrijk te begrijpen dat de wet van karma
niet afhangt van de doctrine van wedergeboorte. De wet van karma
werkt evenzeer in dit leven als in toekomstige levens. Zelfs in dit ene
leven heeft de manier waarop we handelen een grote invloed op hoe
we de wereld in de toekomst zullen ervaren.
We ervaren allemaal een mengeling aan vaardige en onvaardige
motivaties en mentale staten. Wanneer we ervoor kiezen om de
positieve aspecten van onszelf te ontwikkelen door op vaardige wijze
te handelen en te spreken en door vaardige mentale staten te
ontwikkelen in meditatie, dan zullen de positieve aspecten van onszelf
sterker worden en zullen de negatieve bindingen verzwakken.
Mettertijd worden we ons meer gewaar, worden we meer een geheel,
meer verbonden met andere wezens en de wereld om ons heen en
worden we minder gekweld door begeerte en kwaadwilligheid. Onze
ervaring van onszelf en van het leven wordt positiever, en omdat we
de wereld doorheen de lens van onze mentale staten zien, zullen we
ervaren in een betere en mooiere wereld te leven. En in vele opzichten
zullen de omstandigheden waarin we ons bevinden werkelijk in goede
zin veranderen – mensen zullen eerder geneigd zijn ons te mogen, te
waarderen en te vertrouwen, ze worden bereidwilliger, onze relaties
verbeteren en nieuwe mogelijkheden openen zich, waaraan we anders
nooit zouden gedacht hebben in onze voorgaande, minder positieve
staat.
Uiteraard is het omgekeerde ook waar. Wanneer we op onvaardige
wijze handelen, spreken en denken, dan ontwikkelen en versterken we
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de negatieve kanten van onszelf. Wanneer we door de lens van
donkerder en negatievere mentale staten kijken, zien we de wereld
ook als een donkere en steeds meer duistere plaats. Andere mensen
gaan ons tegenwerken en we voelen ons vaak alleen, afgesneden van
anderen en van de wereld om ons heen, we ervaren ons eigen
versmalde versie van een van de minder aangename gebieden uit het
levenswiel. Dit neerwaartse proces is op angstaanjagende wijze
weergegeven in het verhaal van Oscar Wilde: Het portret van Dorian
Gray. In dit verhaal liet de hoofdpersoon een portret van zichzelf
schilderen toen hij een jongeman was, dat alom bewonderd werd. Hij
begint zich steeds meer op begeertevolle en oneerlijke manier te
gedragen, een proces dat begint met kleine onvaardige handelingen,
maar dat hem in een neerwaartse spiraal leidt waaruit hij niet kan
ontsnappen. Bij het begin van dit proces meent hij kleine
veranderingen te zien in zijn gezicht op het portret, dat minder open
en minder aantrekkelijk lijkt te worden, hoewel hij hiervan niet
helemaal zeker is. Maar naarmate de tijd verstrijkt en hij niet langer
kan ontsnappen aan de neerwaartse spiraal, worden de veranderingen
in het portret zo duidelijk dat het voor hem een constante aanklacht
wordt en hij verbergt het portret voor de wereld als zijn eigen
schuldige geheim. Tegen het moment van zijn dood toont het portret
de afstotelijke afbeelding van een ruwe, ontaarde man.
Gelukkig of ongelukkig, gaan de meesten onder ons het merendeel
van de tijd noch de ene noch de andere richting uit – in de richting
van Verlichting of in de richting die door Dorian Gray wordt
ingeslagen. Soms zijn we een beetje vaardig en soms een beetje
onvaardig. Dus vinden veranderingen in ons karakter traag plaats en
we lijken lange tijd redelijk dezelfde persoon te blijven. Maar in onze
wereld van constante verandering kan niets werkelijk hetzelfde blijven
voor altijd. We gaan of voorwaarts of achterwaarts, we evolueren of
degenereren en de keuze is aan ons. De consequenties van de ene
richting zijn inspirerend, en de resultaten van de andere richting
kunnen angstaanjagend zijn.
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Misverstanden over karma
De boeddhistische wet van karma wordt dikwijls verkeerd begrepen.
Meer bepaald wordt ze verward met het Hindoeïstisch begrip van
karma, dat in verschillende belangrijke opzichten anders is. De
Boeddha heeft bij verschillende gelegenheden gezegd dat deze
misverstanden schadelijk kunnen zijn voor onze spirituele
ontwikkeling.
De Hindoes, bij voorbeeld delen, samen met vele Tibetaanse
Boeddhisten, de visie dat al onze ervaringen, goed en slecht, het
resultaat zijn van karma uit het verleden. (Het Boeddhisme kwam pas
laat in Tibet, en tegen die tijd was het reeds sterk beïnvloed door
Hindoeïstische ideeën). Deze visie op de wet van karma kan tot de
conclusie leiden dat iemand die in eender welk opzicht lijdt – door
sociale onrechtvaardigheid, uitbuiting, een ramp, ziekte of wat dan
ook – dit op een of andere manier aan zichzelf te danken heeft door
gedane handelingen uit het verleden. Dit kan dan leiden tot een
gebrek aan mededogen en een falen in het rechtzetten van sociaal
onrecht, zoals het kwaad van onaanraakbaarheid, waardoor sommige
mensen voor de rest van hun leven worden veroordeeld tot armoede
en uitbuiting omwille van hun kaste, wat als een verdiend resultaat
wordt gezien van hun karma uit het verleden. Het kan eveneens leiden
tot fatalisme en apathie, we doen niets om onze situatie te verbeteren
als we denken dat we dit verdienen omdat het ons karma is.
De Boeddha verwierp het idee dat al onze ervaringen het resultaat zijn
van karma uit het verleden. In de Moliyasivaka Soetra, bijvoorbeeld,
stelt hij dat dit een verkeerde visie is, en geeft een aantal andere
oorzaken voor plezier en lijden, waaronder ziekte en de effecten van
de omgeving. Hetzelfde thema wordt aangesneden in de Vragen van
Koning Milinda: Wie ook zegt: het is enkel karma dat wezens

onderdrukt...is verkeerd...De onwetenden gaan te ver wanneer ze
zeggen dat alles wat ervaren wordt, de vrucht is van karma.
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Om dit onderricht verder in te vullen, hebben latere boeddhistische
denkers vijf types van conditionaliteit geclassifieerd, gekend als de
vijf niyamas. Deze zijn:
1. fysiek of anorganisch – als een tsunami een groot aantal
mensen doodt, is dit wellicht het gevolg van geologische
gebeurtenissen onder het zeeoppervlak en niet het collectieve
karma van de slachtoffers
2. biologisch – als we ziek worden door een griepepidemie, is
dit wellicht te wijten aan een virus waartegen we niet resistent
zijn, niet aan onze daden uit het verleden
3. psychologisch – we kunnen mentale staten ervaren die te
maken hebben met ervaringen uit het verleden waarop we
geen invloed hadden en niet het gevolg van onze eigen
karmische keuzes zijn
4. karmisch – de karma-niyama verwijst specifiek naar de
effecten van ethische en onethische acties waarin we enige
keuze hebben
5. spiritueel of dharmisch – dit wordt gezien als de
ogenschijnlijk wonderlijke en ‘onverdiende’ invloed die wordt
uigeoefend door Verlichte wezens, we kunnen dit relateren
aan de actie van wat de Bodhicitta wordt genoemd. We
zullen dit in de laatste les van dit cursusdeel onderzoeken.
In de praktijk is er een zeer complexe wisselwerking tussen deze vijf
aspecten van conditionaliteit, en elke gebeurtenis kan tot op zekere
hoogte door elk van deze aspecten beïnvloed zijn. Het is dus riskant
om eender welke gebeurtenis aan karma alleen te wijten. Onze leraar
suggereert dat als er iets ergs overkomt aan iemand anders, we nooit
mogen denken dat het aan zijn of haar karma te wijten is, maar
wanneer ons zelf iets ergs overkomt, moeten we denken dat dit te
wijten is aan onze eigen daden uit het verleden – op deze manier
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vermijden we een gebrek aan mededogen aan de ene kant en geklaag,
kwade wil en verwijten aan de andere kant.

Wedergeboorte.
Hoewel het gemakkelijk zichtbaar is dat de wet van karma binnen dit
leven werkt, is het in het traditionele Boeddhisme verbonden met het
idee van wedergeboorte. En wanneer onze daden niet enkel in dit
leven een invloed hebben op ons, maar ook een invloed hebben op
een potentieel oneindige reeks andere levens, die niet enkel in de
omgeving die we kennen uit dit leven worden geleefd, maar ook in
andere wereldsystemen en op andere bestaansvlakken, dan worden de
mogelijkheden waarin karma de aard van ons wezen verandert zo veel
groter – en zo veel inspirerender of angstaanjagender. Vanuit de Pali
Canon bestaat er weinig twijfel over dat de Boeddha wedergeboorte
onderwees, en alle traditionele boeddhistische scholen lijken
wedergeboorte te aanvaarden als een feit. Maar de betekenis van deze
lering is gemakkelijk verkeerd te begrijpen. De boeddhistische visie op
wedergeboorte is erg subtiel en staat op een lijn met de waarheid dat
levende wezens geen permanent en onafhankelijk zelf hebben. Dit is
niet hetzelfde als de Hindoeïstische visie op reïncarnatie, waarmee het
gemakkelijk verward wordt. Het Hindoeïstisch idee is dat een
permanente en onveranderlijke ziel – het atman – een serie van
verschillende lichamen bewoont, eigenlijk als een soort van beloning
of straf voor goede of slechte daden. Het boeddhistisch idee is dat
een constane veranderlijke stroom van psycho-fysische energie
gevormd en getransformeerd wordt door de levens die het doorleeft
en de handelingen die het stelt en zich in opeenvolgende
wedergeboorten manifesteert in toepasselijke vormen en werelden van
ervaring. (Op een publieke lezing vroeg een vrouw eens aan
Sangharakshita: vertel je me nu dat ik kan herboren worden als een
kip? Waarop hij antwoordde: nee, mevrouw, enkel als u denkt als een
kip. Het antwoord illustreert het punt : die vrouw kon niet worden
herboren als een kip, ten eerste zou ze in haar binnenste een kip
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moeten worden en tegen die tijd zou ze al lang opgehouden zijn de
vrouw te zijn die de vraag stelde.)
In de boeddhistische visie op wedergeboorte is er dus geen
onveranderlijke ziel die van leven tot leven doorgaat. Wat na de dood
verder gaat, zijn onze karmische neigingen, de karma-formaties of
samskara’s van het wezen dat gestorven is. Dit is de diepe wilsenergie
die ons voortstuwt om te leven als een bepaald soort wezen, in een
bepaald soort lichaam, in een bepaalde soort wereld. De persoon die
herboren wordt, is noch helemaal dezelfde als, noch compleet
verschillend van de persoon die overleed – het is de voortzetting van
hetzelfde veranderingsproces. Traditioneel wordt wat er gebeurt
vergeleken met het aansteken van een nieuwe kaars met degene die
uitdooft. De nieuwe vlam is niet dezelfde als de oude, noch is ze
verschillend. Het is de voortzetting van een proces.
Aan de ene kant is er geen zelf dat overgaat van het ene leven naar het
andere. Aan de andere kant was de Boeddha in staat zich vorige levens
te herinneren en waarschuwde hij zijn volgelingen dat ze de vruchten
van hun daden zouden ervaren in volgende levens, net alsof de
persoon die zou herboren worden dezelfde zou zijn als degene tot wie
hij sprak. Misschien is dit niet zo paradoxaal als het lijkt – in een
wereld die één groot proces van verandering is, is niemand van ons
precies dezelfde persoon als we vorige week of vorig jaar waren en
toch hebben we er geen moeite mee te denken dat we in de toekomst
voordeel zullen halen uit de daden die we nu stellen.

Wedergeboorte en de Westerse Boeddhist
Veel Westerse Boeddhisten hebben een intuïtief gevoel voor de
juistheid van de doctrine van wedergeboorte, of accepteren het anders
omdat het deel is van een traditie die ze uit ervaring kennen als een
manifestatie van een wijsheid die dieper is dan hun eigen wijsheid.
Anderen zien wedergeboorte als een metafoor, die naar het feit
verwijst dat in onze met elkaar verbonden wereld de effecten van onze
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daden zich in alle richtingen verspreiden en zich effectief ten allen
tijde voortzetten. Nog anderen zien wedergeboorte als een metafoor
in diepere zin, als een leerstelling die we kunnen begrijpen en die
verwijst naar een werkelijkheid die voorbij het menselijk begrip en de
menselijke verbeelding ligt, beperkt als die zijn door het denken in
tijd en ruimte en door de taal en andere symboolsystemen. Voor hen
is de leer van wedergeboorte zo dicht bij de waarheid als ons beperkt
begrip kan komen en wanneer we ze aanvaarden en ernaar leven alsof
ze letterlijk waar is, is dit de meest wijze manier waarop we ons
kunnen gedragen en zal dit ons groot voordeel opleveren. (Een
analogie zou hier het welgekende plan van de Londense ondergrondse
kunnen zijn, die een vereenvoudigde en vervormde weergave van de
werkelijkheid is. Wanneer we weigeren om dit plan te gebruiken
omwille van de onnauwkeurige schaal en afmetingen, zullen we
moeilijk onze weg vinden in Londen. Boeddhistische ideeën zijn er
eerder om ons te helpen de weg te vinden, van waar we nu zijn tot de
Verlichting, dan dat ze een nauwkeurige beschrijving zijn van een
werkelijkheid die voorbij ons huidig begripsvermogen ligt. )
Maar veel Westerlingen ervaren een reflexmatige respons van
ongeloof op het idee van wedergeboorte omdat het niet past in het
heersende wereldbeeld van onze tijd, dat soms het wetenschappelijk
materialisme wordt genoemd, hoewel in het kader van sommige
twintigste eeuwse ontdekkingen in de fysica, die zogenaamde
wetenschappelijke basis erg achterhaald is. Volgens deze
materialistische visie, is materie hetgene wat werkelijk is, en
bewustzijn bijna een toevallig nevenproduct dat tot stand komt
wanneer de materie op een bepaalde complexe manier is gerangschikt.
Ons bewustzijn komt tot stand door de werking van organen in ons
lichaam en wanneer ons lichaam ophoudt met functioneren, zal dit
bewustzijn voor eens en voor altijd eindigen. Velen onder ons zijn
sterk geconditioneerd door ons onderwijs om dit zogenaamd
wetenschappelijk materialisme als de enige zinnige visie op de wereld
te zien, en we hebben de neiging alles dat er niet in past als
onmogelijk te beschouwen, wat ook de bewijzen ervoor mogen zijn.
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En volgens deze visie is wedergeboorte natuurlijk iets dat
eenvoudigweg onmogelijk is. Er is geen duidelijk materialistisch
mechanisme waardoor het zou kunnen werken, dus moet het foutief
zijn. Maar geen enkel mentaal model van de werking van de wereld –
wat materialisme is – kan mogelijkerwijs recht doen aan de
complexiteit van het wonderlijk verschijnsel waar we deel van
uitmaken en dat we het universum noemen. Ons rationele intellect –
dat zelf geen kleine computer kan verslaan bij het schaken – kan deze
werkelijkheid niet begrijpen. Het kan enkel vereenvoudigde modellen
ervan maken die geschikt zijn voor een bepaald doel. Het
materialistische model is heel geschikt voor bepaalde doeleinden,
maar als we denken dat dit betekent dat het de aard van de
werkelijkheid volledig kan samenvatten, dan is onze visie van het
overweldigende wonder van het universum ingekrompen tot de
grootte van ons intellect en zullen we een kleiner, grauwer leven
leiden als gevolg.
Dus als onze reflexmatige reactie op het idee van wedergeboorte
ongeloof inhoudt, zouden we ons kunnen afvragen of dit niet eerder
iets zegt over onze conditioneringen dan dat het iets zegt over de aard
van de werkelijkheid. Het zou een stap voorwaarts in wijsheid kunnen
betekenen, wanneer we, in plaats van te denken ‘ik geloof niet in
wedergeboorte’, de meer nauwkeurige gedachte zouden hebben ‘ik
werd geconditioneerd om niet in wedergeboorte te geloven, maar ik
accepteer dat de werkelijkheid complexer en mysterieuzer is dan ik
kan begrijpen, dus laat ik een open houding aannemen’.
Natuurlijk is het niet mogelijk de werkelijkheid van wedergeboorte te
bewijzen. Maar er zijn vele aanwijzingen die ons aan het denken
zetten. Er is het bestaan van wonderkinderen, zoals Mozart en vele
anderen, die zelfs op heel jonge leeftijd talenten en vaardigheden
bezitten die de meeste volwassenen nooit zullen bereiken. Er is het
feit dat, voor vele ouders vanzelfsprekend, jonge kinderen in hetzelfde
gezin van bij de geboorte erg welomlijnde en verschillende karakters
en persoonlijkheden hebben. Er zijn voorbeelden van mensen die zich
vorige levens kunnen herinneren en – als we degenen die over hen
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schrijven kunnen vertrouwen – kennis hebben over mensen en
plaatsen waarvan het moeilijk te zien is hoe ze deze kunnen vergaard
hebben behalve als ze het leven hebben geleefd waarvan ze beweren
dat ze het zich herinneren. Er is het feit dat vele Tibetaanse tulku’s,
zoals de Dalai Lama, die verondersteld zijn om herboren gevorderde
beoefenaars te zijn, inderdaad erg opmerkelijke personen worden,
hoewel sommigen dit niet worden - en uiteraard hebben zij allemaal
een heel bijzondere opleiding genoten. Er is het feit dat doorheen de
eeuwen en overal ter wereld zo veel verschillende mensen, waaronder
vele van de oude Indianen, Egyptenaren, Grieken, Kelten en veel
Afrikaanse stammen, geloofd hebben in een vorm van wedergeboorte,
wat kan wijzen op een wijdverspreid intuïtief gevoel voor de
werkelijkheid van wedergeboorte. Sinds Pythagoras waren er vele
grote denkers die in wedergeboorte geloofden. Er is het feit dat velen
onder ons als kinderen een intuïtief gevoel hadden dat het niet de
eerste keer was dat we hier waren en een buikgevoel voor
wedergeboorte hadden zonder dat we ooit van het woord hadden
gehoord.
En er is natuurlijk het feit dat de Boeddha en de grote leraren van het
Boeddhisme traditioneel wedergeboorte onderwezen – wanneer we
denken dat we de werkelijkheid beter begrijpen dan zij, is het niet
duidelijk waarom we Boeddhist zouden willen zijn! Met dit alles in
gedachten – en hoewel het zeker mogelijk is om Boeddhist te zijn en
de Dharma effectief te beoefenen zonder in wedergeboorte te geloven
– zou het niet slecht zijn om op zijn minst een open geest te hebben.

Soorten karma
Traditioneel worden er vier types karma genoemd met betrekking tot
de manier waarop we zullen herboren worden.
Het eerste en meest belangrijke ervan is gewichtige karma. Dit komt
voort uit ‘gewichtige’ daden die een belangrijke invloed hebben op
onzelf en anderen en die geassocieerd worden met krachtige emoties.
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Zulke daden hebben een sterke en blijvende invloed op de geest van
de persoon die ze uitvoert. Een voorbeeld van gewichtig karma is
moord – zo’n daad heeft duidelijk een krachtig effect op onze
emoties en onze mentale staat dat voor lange tijd zou aanhouden. Aan
de positieve kant is meditatie een ander voorbeeld van gewichtig
karma – een effectieve beoefening van meditatie leidt tot een sterk
positieve stroming in de geest en zal een belangrijk effect hebben op
ons toekomstige ervaringen.
Het tweede type karma is karma nabij de dood. ‘Nabij de dood’
betekent dicht bij de dood en refereert aan handelingen van lichaam,
spraak en geest die we doen wanneer we dicht bij de dood zijn.
Omdat deze handelingen in onze geest zullen weergalmen wanneer we
van het ene leven naar het andere overgaan, wordt gedacht dat ze een
grote invloed zullen hebben op onze wedergeboorte.
Gewoonte karma wordt aangemaakt wanneer we iets regelmatig,
telkens opnieuw doen, zodat het een diepe groef in ons wezen maakt.
Zelfs relatief kleine vaardige of onvaardige daden kunnen een krachtig
effect hebben wanneer ze een gewoonte worden. Kleine verslavingen,
kleine onwaarheden, kleine kregelige gedachten, of aan de andere kant
regelmatige kleine daden van vrijgevigheid, hebben een effect dat
soms wordt vergeleken met druppelend water. Elke druppel is op zich
onbeduidend, maar na een tijd vult het opbouwende effect een grote,
zware container aan karma.
De laatste en minst belangrijke soort karma is rest karma dat alles
omvat dat niet in de eerste drie categorieën past. Rest karma heeft een
klein effect op onze wedergeboorte en wordt enkel belangrijk bij
afwezigheid van de drie andere types.
Ook wanneer we vooral geïnteresseerd zijn in de effecten van karma
in dit leven, kunnen we een aantal conclusies trekken uit deze
classificatie: de daden, woorden en gedachten die de sterkste
karmische effecten zullen hebben, zijn degene die de meest gewichtige
consequenties hebben, degene die intense emoties inhouden en degene
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die regelmatig opnieuw worden herhaald, zodat ze deel worden van
de structuur van ons leven.

Zijn de consequenties van karma onvermijdelijk?
Sommige boeddhistische scholen en leraren waarschuwen ons dat we
onvermijdelijk de vruchten van ons karma zullen oogsten, maar dit
schijnt niet datgene te zijn wat de Boeddha onderwees. In de Sankha
Soetra, bijvoorbeeld, zegt de Boeddha dat we niet gebonden zijn aan
de effecten van vroegere daden, en hij zegt ons hoe we ons negatieve
karma kunnen uitwissen, of tenminste de karmische daden die niet te
zwaar wegen. Hij zegt dat het tonen van berouw en wroeging op zich
weinig nut heeft en dat niemand in onze plaats ons karma kan
opruimen. Maar wanneer we daadwerkelijk beslissen om in de
toekomst niet meer onvaardig te handelen en ons hart vullen met
metta, mededogen en andere positieve emoties en liefde en
welwillendheid uitstralen naar alle levende wezens in alle
windrichtingen – wanneer we het laatste stadium van de metta
bhavana op elk moment en op elke plaats doen – dan ‘blijft geen
enkele in bepaalde mate gedane daad over’.

Vragen voor reflectie en discussie
1. Hoe zou je het idee van voorwaardelijk ontstaan omschrijven?
2. Neem de volgende reeks gebeurtenissen in beschouwing: Een
meteoriet valt op Freds wagen. Om een nieuwe wagen te
kunnen kopen moet hij een goedbetaalde doch stresserende
baan aannemen. Door de stress neemt zijn weerstand af en vat
hij kou. Omdat hij ziek is, stopt hij met mediteren en verliest
de gewoonte dit te doen. Zijn vroegere prikkelbaarheid komt
terug naar boven en hij heeft ruzie met zijn partner. In een
slechte bui omwille van de ruzie, botst hij tegen een lage
deurstijl en valt hij bewusteloos. Terwijl hij bewusteloos is,
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heeft hij een visioen van Avalokiteshvara, die hem erop wijst
hoe dwaas hij is geweest. Hij verontschuldigt zich tegenover
zijn partner en begint opnieuw te mediteren. Welke niyama’s
spelen in deze reeks een rol en waar?
3. Beschrijf hoe het leven en karakter van je ouders werd
gevormd door karma.
4. ‘Het is een cliché dat deugd zichzelf loont, maar het is nog
steeds waarheid’ Ga je hiermee akkoord? Waarom of waarom
niet?
5. ‘Onze wereld is in belangrijke zin een schepping van onze
geest’. a) Ga je hiermee akkoord? b) Is je ervaring van de
wereld al eens veranderd als gevolg van je geestestoestand? c)
Kan je je mensen indenken die in een andere wereld dan de
jouwe schijnen te wonen?
6. Wat is je reactie op het idee van wedergeboorte? Tot op
welke hoogte denk je dat deze reactie geconditioneerd is,
bijvoorbeeld door de samenleving waarin je leeft?
7. Denk je dat het nodig is om in wedergeboorte te geloven om
Boeddhist te zijn?

Nota’s
1. Diga Nikaya II.36
2. “Mutual causality in Buddhism and General Systems
Theory”, door Joanna Macy
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Week 3: het levenswiel
Tekst geschreven door Vadanya
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Inleiding: reactieve en creatieve conditionaliteit
In de laatste sessie zagen we dat voorwaardelijk ontstaan het centrale
concept is dat de Boeddha gebruikte om zijn visie op de werkelijkheid
te communiceren. Voorwaardelijk ontstaan kan op twee manieren
werken, die Sangharakshita de reactieve en de creatieve toestand
noemt. In de reactieve toestand gaan de dingen rond in een cirkel en
verandert er niets. In de creactieve toestand aan de andere kant, bouwt
elke gebeurtenis voort op deze die eraan voorafgegaan is en
ontvouwen zich steeds weer nieuwe mogelijkheden.

De reactieve toestand
Wanneer we in de reactieve toestand zijn, gedragen we ons als
machines en doen we waarvoor onze conditioneringen uit het
verleden ons geprogrammeerd hebben. We zien gebak en reiken
ernaar. Een opmerking ergert ons en we snauwen. We vervelen ons en
zetten de televisie aan. De wereld drukt op onze knopjes en wij
reageren, net als een machine, op onze gebruikelijke manier. Elke keer
dat we op deze manier automatisch reageren versterken we onze oude
patronen. De volgende keer dat onze knopjes worden ingedrukt, zijn
we meer geneigd om op dezelfde oude manier te reageren en vinden
we het moeilijker om anders te reageren. Het klassieke voorbeeld
hiervan is een verslavend patroon als roken, maar hetzelfde geldt voor
elk gedrag van lichaam, spraak en geest.
In de reactieve toestand draaien we steeds rond in cirkeltjes, waarbij
we oude gewoontes uitdiepen. De cirkels waarin we ronddraaien
kunnen eenvoudig zijn, zoals het eindeloze grijpen naar sigaretten van
de roker. Maar ze kunnen ook heel complex zijn en andere mensen en
de wereld rondom ons erin betrekken. Relaties kunnen in cirkels
draaien, waarbij de ene persoon reageert op de andere die dan terug
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reageert, allebei op hun gebruikelijke manier. Levens kunnen in cirkels
draaien omdat onze gebruikelijke reacties op personen en
gebeurtenissen de gebruikelijke resultaten opleveren vanuit de wereld
rondom ons, wat bij ons weer de gebruikelijke reacties uitlokt en zo
verder, misschien zelfs een heel leven, zelfs als de resultaten hiervan
pijnlijk zijn, zelf-vernietigend of gewoon ontzettend vervelend.

De creatieve toestand
We gaan over naar de creatieve toestand waneer we niet de
gebruikelijke dingen doen, maar in plaats daarvan bewuste keuzes
maken om te doen wat vaardig is en wat nieuwe mogelijkheden opent.
Dus we reiken bijvoorbeeld niet naar de chocolade of het bier of de
afstandsbediening, maar we gaan mediteren of een wandeling doen.
Of we verontschuldigen ons bij de ‘moeilijke’ persoon op het werk
voor ons aandeel in het patroon tussen ons en vragen hem of haar
mee voor de lunch. Of we houden ermee op energie te stoppen in
klagende gedachten en in plaats daarvan beginnen we te kijken hoe we
bijdragen tot de situatie waarover we ons beklagen. Wanneer we iets
nieuws gaan doen, gaan ook nieuwe dingen gebeuren. De oude cyclus
wordt een beetje zwakker, we worden een beetje vrijer en er ontstaan
nieuwe mogelijkheden. Na een aanvankelijk ongemak dat gepaard
gaat met iets nieuws doen, beginnen we meer positieve mentale staten
te ervaren die, wanneer we volhouden, evolueren tot mentale staten
die nog positiever zijn en zo verder, naar een toekomst die we ons
niet kunnen indenken.
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Het wiel en de spiraal
Het levenswiel is een krachtig symbool voor het reactieve type van
conditionaliteit. In de Triratna boeddhistische Beweging gebruiken
we het beeld van het spirale pad om de creatieve toestand te
symboliseren. In dit deel en het volgende zullen we meer gedetailleerd
ingaan op het levenswiel en het spirale pad, alsook op de
toegangspoort van de ene naar de andere.

Het Levenswiel
Het Levenswiel is een visuele beschrijving van het proces van reactieve
conditionaliteit. Het is een soort combinatie van een kaart en een
handleiding van samsara. De wereld die het beschrijft, is net als een
computerspel waarin we gevangen zitten in een kasteel. Binnen het
kasteel kunnen we onszelf terugvinden in allerlei verschillende
kamers, waar een heleboel interessante dingen kunnen gebeuren, en
waar we veel punten kunnen scoren of en heleboel schatten kunnen
verzamelen. Maar niets daarvan is het doel van het spel, het doel is
om te ontsnappen uit het kasteel. Het Levenswiel vertelt ons hoe het
spel werkt, het vertelt ons hoe we van de ene kamer naar de andere
kunnen geraken, het beschrijft de vele afleidingen in de verschillende
kamers en - meest belangrijk – het vertelt ons hoe we de deur kunnen
vinden die ons uit het kasteel leidt naar de vrijheid.

De binnenste cirkel – wat het wiel aandrijft.
Het Levenswiel bestaat uit vier concentrische cirkels. In het midden
staan de krachten die het wiel aandrijven in haar oneindige cycli, en
die ons aandrijven wanneer we in de reactieve toestand zijn. Deze
krachten worden gewoonlijk onwetendheid, hebzucht en haat
genoemd en worden verbeeld door een varken, een haan en een slang.
Onwetendheid betekent onze fundamentele onwetendheid en
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verwarring omtrent de aard van de werkelijkheid. In onze verdoofde
staat van verwarring trachten we aan de ene kant te ontsnappen aan
ons existentieel onbehagen door te grijpen naar alles wat ons een
aangenaam gevoel geeft, hier hebzucht genoemd. Aan de andere kant
trachten we alles wat ons een onaangenaam gevoel geeft weg te duwen
- onze reacties van afkeer, woede, onrustige bezorgdheid en angst
vallen onder te term haat. De woorden hebzucht en haat zijn
misschien wat te sterk voor wat we gewoonlijk voelen – aantrekking
en afkeer kunnen wellicht juister zijn – maar toch is dit wat ons rond
het wiel stuurt.

De tweede cirkel – naar boven en naar beneden.
Naar buiten gaande is de volgende cirkel op het Wiel in twee helften
verdeeld, een lichte en een donkere. In de lichte helft zie je wezens die
naar boven gaan, met een vreugdevolle uitdrukking op hun gezicht. In
de donkere helft zie je wezens vallen met een uitdrukking van angst
en zorgen op hun gezicht. Dit laat zien dat we binnen het wiel ergens
lijken te kunnen geraken, maar uiteindelijk is dit niet waar het om
gaat. Tenzij we een uitweg vinden naar de vrijheid zullen we telkens
terugvallen en elke winst die we lijken te maken wordt weer verloren.

De derde cirkel – de zes gebieden van bestaan.
De derde cirkel van het Wiel is ingedeeld in zes segmenten die
verschillende gebieden van bestaan vertegenwoordigen waarin we onze
tijd kunnen doorbrengen tijdens ons verblijf op het Wiel.
Traditioneel worden deze gezien als verschillende werelden waarin we
kunnen herboren worden, maar elk gebied is ook de uitdrukking van
een geestestoestand, en dus vertegenwoordigen de zes gebieden
psychologische staten die we hier en nu, in dit leven, ervaren.
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Het goden(deva) rijk.
Bovenaan de derde cirkel op het Levenswiel staat het godenrijk. Dit
wordt vaak afgebeeld als een idyllisch parklandschap bezaaid met
paleizen waarin wezens genieten van een leven vol plezier en
verrukking, zonder enige inspanning te moeten doen en zonder lijden.
Op de lagere niveau’s van dit gebied genieten wezens van zintuigelijke
genoegens van verfijnde aard. Op de hogere niveau’s genieten ze van
zuivere esthetische verrukking of de gelukzaligheid van meditatie.
Deze wereld benadert het idee van de hemel, met een belangrijk
verschil: ze is niet eeuwigdurend. Eens gebruiken de goden het
positieve karma dat hen in dit gebied bracht op en vallen ze neer in
een lager, grover bestaansnivo.
In onze wereld zitten beroemdheden misschien een tijdje in het
godenrijk, samen met een aantal rijke mensen die zich amuseren op
een relatief gezonde manier, misschien door hun tijd te verdelen
tussen hun jacht en de wintersportplaatsen. Sommige mensen brengen
zelfs een tijd door in de hogere regionen van de godenwereld, gevoed
door de verrukkingen van schoonheid of genietend van de
gelukzaligheid van meditatieve staten. Wanneer we gezond en
gelukkig zijn en we dit tot ons doel maken, is het voor sommigen
onder ons mogelijk om op zijn minst een poosje in de godenwereld te
vertoeven. Maar de valkuil is dat deze staten niet blijven duren. En
wanneer er een einde aan komt, ervaren de goden lijden. Zonder enige
oefening in het omgaan met zelfs maar een klein ongemak, kunnen ze
zelfs die ervaringen niet aan die nog niet eens als onaangenaam
zouden worden aangevoeld door bewoners van andere gebieden.

Het gebied van de titanen of asura’s.
Wanneer we de wijzer van de klok volgen weg van de godenwereld,
komen we in het gebied van de titanen of asura’s. De asura’s zijn
groot, woest en lelijk en hun leven is een constante strijd om macht.
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Het is een plaats voor grote ego’s, competitie, afgunst en agressie. Er
zijn veel asura’s in de zakenwereld en in de politiek, of in elke situatie
waarin sterke, zichzelf niet bekritiserende mensen domineren die van
macht houden en gedijen bij conflict. De staat van de asura’s is - in
onze wereld – even vergankelijk als deze van de goden. Om een
succesvolle asura te zijn, moeten we blijven winnen en dat blijft niet
lang mogelijk. Eens verliest elke asura een verkiezing, wordt
gedwongen af te treden, eindigt hij voor de rechtbank of gebeurt er
wel iets anders dat hem van zijn voetstuk stoot. Ze worden kwetsbaar
en vallen neer in een andere staat van zijn. En omwille van hun grote
ego, lijden ze erg wanneer ze zichzelf terugvinden in een nederige
toestand waarin ze niet veel respect krijgen.

Het rijk van de hongerige geesten of preta’s
De preta’s of hongerige geesten worden traditioneel afgebeeld met
enorme buiken en smalle mondjes, wat symboliseert dat ze een
enorme honger en dorst hebben, maar nooit voldaan geraken. Ze
leven in een woestijn waar er weinig water of voedsel is, maar wanneer
ze water vinden, verandert het in vuur in hun mond en wanneer ze
voedsel vinden, verandert dit in messen in hun maag. Waar ze naar
verlangen bezorgt hen lijden in plaats van voldoening. De preta’s zijn
wezens die worden gedomineerd door neurotisch verlangen –
verlangen naar dingen die geen echte voldoening schenken maar hen
in plaats daarvan schade berokkenen en hun onbehagen nog doet
toenemen. Preta’s hebben een gevoel van innerlijke leegte en ze
trachten dit gevoel van gemis – gesymboliseerd door hun dikke
buiken - te vullen door via hun kleine mondjes te eten. In onze
wereld trachten preta’s hun innerlijke leegte te vullen met het
consumeren van zoetigheden, sigaretten, alcohol, junkfood, sex,
amusement, porno en het speelgoed van de consumptiemaatschappij.
Er zijn vele preta’s in onze hedendaagse wereld en er is zelfs een
industrie aan hen gewijd: de reclame-industrie. De meest extreme
voorbeelden uit het rijk van de preta’s zijn verslaafden aan drugs, bij
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voorbeeld heroïne, maar de meesten van ons hebben onze kleine
verslavingen. En veel mensen die een normaal leven leiden, leven
eigenlijk een leven dat wordt gedomineerd door consumptie, en lijken
er zelfs gelukkig mee als consumenten te worden bestempeld.

De hel.
Onderaan de derde cirkel zien we een gebied van lijden, een hel. Dit is
geen hel waartoe wezens zijn veroordeeld door een god, het is
eenvoudigweg een weerspiegeling van het feit dat sommige staten van
zijn op zich een staat van intens lijden zijn. De hel is een plaats van
sterke negatieve emoties, intens negatieve geestestoestanden en
mentale ziekte. Velen onder ons hebben op zijn minst een tijdje
doorgebracht in de buitenwijken van de hellewereld.

Het dierenrijk.
Het dierenrijk wordt dikwijls afgebeeld als een landschap met kuddes
wilde dieren die door een prachtig landschap zwerven. Op eerste zicht
ziet het er idyllisch uit, maar de werkelijkheid is niet zo mooi. Dieren
hebben geen toekomstplanning, geen taal, kennis en cultuur en zijn
overgelevered aan de genade van hun omgeving, van menselijke
wezens en aan hun eigen instinctieve impulsen. Hierdoor lijden ze.
We leven in de dierenwereld wanneer we ons op het niveau bevinden
van onze biologische begeertes en natuurlijke instincten. Dit kan een
tijdje plezierig lijken, maar op termijn is het erg beperkend en leidt
het onvermijdelijk tot lijden. In het dierenrijk zitten we bijna volledig
gevangen in de reactieve toestand met weinig mogelijkheden om
bewuste, creatieve keuzes te maken.
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De mensenwereld
De mensenwereld is de wereld waarin we zitten als we leven als een
redelijk volwassen, verantwoord en emotioneel gezond menselijk
wezen. Dit wordt traditioneel gezien als het meest gunstige gebied,
waar het gemakkelijk is om spirituele voortuitgang te boeken en de
opening te vinden die uit het Levenswiel naar de vrijheid leidt. In de
mensenwereld ervaren we niet het overweldigende lijden van de preta’s
of de hellewezens, en worden we niet in slaap gesust door de
ogenschijnlijk eindeloze pleziertjes van de goden. In plaats daarvan
ervaren we een nuttige mengeling van plezier en ongemak. We zijn
niet volledig afgesneden van anderen, zoals de asura’s, we kunnen in
relatie staan tot anderen zonder het steeds nodig te vinden superieur
te zijn. En we zitten niet gevangen in de wereld van ons lichaam en
onze instincten, zoals de dieren, maar we hebben toegang tot de
wereld van het intellect, muziek en andere kunsten. Het is mogelijk
om tot bevrijding te komen vanuit elk van deze zes gebieden, maar
omwille van praktische redenen zouden de meesten van ons zich er
het beste op richten om zich stevig in het mensenrijk te vestigen. De
godenwereld is, verrassend genoeg, niet de plaats waar we moeten naar
streven. Als we ons spirituele leven richten op de zoektocht naar
moeiteloos plezier, dan verstevigt dit ons egoïsme eerder dan het af te
zwakken en maakt het ons zwak en vatbaar voor angst. Zeker moeten
we ruimte maken in ons leven voor alleen zijn, meditatie, het genieten
van schoonheid en om niets te doen, maar we moeten ook
uitdagingen en verantwoordelijkheid opnemen als we willen groeien.
Wanneer we dit evenwicht vinden, is dit een teken dat we ons in de
mensenwereld bevinden.

De Boeddha’s van de zes gebieden
Elk van de zes gebieden heeft een eigen Boeddha die de wezens geeft
wat ze nodig hebben om progressie te maken. In de mate waarin we in
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deze gebieden zitten, zeggen deze Boeddha’s ons wat we nodig
hebben om uit onze huidige staat te geraken.
In het godenrijk bespeelt de Boeddha een muziekinstrument, en speelt
de melodie van vergankelijkheid. De goden luisteren enkel naar wat
mooi is – ze zouden zich afkeren van iets ruws – maar deze muziek
draagt ook een boodschap mee die hen eraan herinnert dat hun
huidige staat niet kan blijven duren en dat ook zij moeten zoeken
naar de weg uit het Wiel. In het gebied van de asura’s draagt de
Boeddha een zwaard - hij komt tegemoet aan hun voorwaarden.
Maar dit zwaard is ook het zwaard van wijsheid dat verward en
slordig denken doorklieft. Er is een verband tussen de woeste
competitie van de asura’s en een scherp, no-nonsense intellect, dus
worden de asura’s wellicht geraakt door wijsheidslessen, terwijl ze
vermoedelijk niet zullen luisteren naar een oproep tot liefde en
mededogen. In de wereld van de preta’s verschaft de Boeddha voedsel
en drank die werkelijk voldoening schenken, wat staat voor datgene
wat de preta’s gevoel voor innerlijke leegte werkelijk kan vullen,
inclusief het onderricht en de ondersteuning dat hen helpt om een
gevoel voor innerlijke rijkdom en zelfwaardering te herwinnen. In de
hel biedt de Boeddha een verzachtende balsem – wat hellewezens
nodig hebben is om even te ontsnappen aan hun lijden zodat ze er
niet langer door overstelpt worden. In het dierenrijk houdt de
Boeddha een boek vast, wat onderricht en cultuur symboliseert.
Wezens in de dierenwereld hebben iets nodig dat hen boven hun
focus op hun lichamelijke driften en onmiddellijke fysieke ervaring
verheft.

De buitenste cirkel – het wordingsproces.
De buitenste cirkel van het Wiel is verdeeld in twaalf raampjes die de
meest gebruikelijke beschrijving illustreren van het proces van
voorwaardelijk ontstaan in de reactieve toestand – de keten van de
twaalf Nidana’s of schakels. (Er is een tweede set van twaalf nidana’s
die het spirale pad beschrijft).
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De twaalf nidana’s beschrijven hoe onze innerlijke wereld en de
uiterlijke wereld elkaar beïnvloeden en samen de werkelijkheid creëren
die we ervaren terwijl ze zich doorheen de tijd ontwikkelen. De twaalf
stappen die ze beschrijven worden gewoonlijk gezien als zich
uitstrekkend over drie levens, waarbij de persoon die we in ons laatste
leven waren de condities heeft gecreëerd voor wat we nu ervaren en
hoe dit op zijn beurt conditioneert wat we zullen worden in ons
volgend leven. Sommige scholastici hebben gesuggereerd dat de twaalf
nidana’s oorspronkelijk een beschrijving waren van het
wordingsproces dat voortdurend plaats vindt en niet noodzakelijk
over drie levens verspreid lag. Dus, of we nu al dan niet in
wedergeboorte geloven, we kunnen de nidana’s zien als een
beschrijving van hoe ons verleden het heden creëert, wat op haar beurt
de toekomst schept – dat ons verleden wordt en zo verder rondom
het wiel.
Op dit punt is het principe achter de nidana’s belangrijker dan de
details. Er is echter een sectie van de twaalf nidana formule die voor
ons bijzonder belangrijk is, omdat het uitlegt waar we de deur kunnen
vinden die ons uit het wiel leidt naar het spirale pad.

Van contact tot wording
Contact (sanskriet: sparsa)
De eerste link in dit bijzonder relevante deel van de nidana-keten is
het contact tussen een van onze zintuigen en een stimulus
(geïllustreerd door een man en een vrouw die elkaar omhelzen) Ons
oog ziet een object, onze tong proeft een smaak of ons geest denkt
een gedachte (In het Boeddhisme wordt de geest gezien als een van
de zintuigen, dus houdt contact ook het herinneren van een voorbije
gebeurtenis in of het zich inbeelden van iets dat zou kunnen
gebeuren) Contact grijpt de hele tijd plaats, we ervaren een constante
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stroom aan stimuli uit de wereld rondom ons, van andere mensen en
van onze eigen geest.

Voelen (sanskriet: vedana)
Geconditioneerd door de stroom aan prikkels die door onze
zintuigen worden geregistreerd en in onze geest opkomen, ervaren we
een voortdurende stroom aan reacties of gevoelens. Dit wordt
geïllustreerd door een man met een pijl in het oog, om de
overweldigende kracht van de reacties die we ervaren over te brengen.
Vedana wordt vertaald als gevoel, maar het heeft niet de betekenis van
emotie – het is enkel onze antwoord op plezier en pijn (of geen van
beiden).

Begeerte/verlangen (sanskriet: trsna)
Geconditioneerd door onze gevoelens van plezier en pijn, gaan we, of
grijpen naar dingen, gebeurtenissen en gedachten, waarbij we trachten
ze te laten voortduren en ze tot ons bezit te maken, of dingen
wegduwen, waarbij we trachten ze te laten ophouden. Deze beide
responsen kunnen gevat worden in de term: begeerte/verlangen en
wordt geïllustreerd door een vrouw die een man te drinken geeft. Dus
het zien van chocolade geeft ons een aangenaam gevoel en we willen
ervan eten en blijven ervan eten, hoewel de extra calorieën het laatste
is wat we nodig hebben. Of de barse stem van onze moeilijke persoon
geeft ons een onaangenaam gevoel en we reageren met irritatie,
proberen het weg te duwen uit onze ervaring, hoewel het net deze
respons is die hem of haar ertoe brengt om tegen ons te praten op de
toon die we zo afkeuren.
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Grijpen/gehechtheid (sanskriet: upadana)
Geconditioneerd door onze patronen van begeerte en wegduwen,
ontwikkelen we gehechtheid, wat wordt afgebeeld door iemand die
fruit plukt. We ontwikkelen voorkeuren en antipathieën die dan
worden omgezet in visies en opinies. De ene persoon houdt van Fred,
de ander haat hem. De ene persoon houdt van – laten we zeggen –
pindakaas of regen of winkelen en de andere haat het. De ene persoon
heeft een mening, terwijl iemand anders die even goed op de hoogte
en even intelligent is, net het tegenovergestelde beweert. Het ligt voor
de hand dat als de reacties van mensen zo verschillend zijn, er geen
absolute, objectieve waarheid kan liggen achter onze gehechtheden, en
toch houdt dat ons niet tegen om ze serieus te nemen.

Wording (sanskriet: bhava)
Geconditioneerd door onze voorkeuren en antipathieën en onze
meningen, gedragen we ons in bepaalde routinematige patronen en
worden we een bepaald soort persoon. Dit wordt geïllustreerd door
een zwangere vrouw – in het volgende deel van het Wiel geeft ze
geboorte aan onze toekomstige zelf, de persoon die we door onze
geconditioneerde responsen worden.

Het punt van vrijheid.
Het proces dat we hierboven beschreven gaat automatisch verder en
we kunnen daar voor het grootste deel weinig aan doen. Maar er is
een plaats in de keten waar we een keuze kunnen maken en het proces
stoppen. Dit is de zogenaamde opening tussen voelen en begeerte/
verlangen, het punt van vrijheid. Hier kunnen we de deur vinden om
aan het Wiel te ontsnappen naar het Spirale pad.
Om deze deur te openen moeten we goed letten op de manier waarop
we reageren op de gevoelens of vedana’s die stimuli in ons oproepen.
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We hebben geen keuze in de vedana’s die in onze ervaring opkomen,
die zijn een effect van ons verleden. Maar we hebben wel een keuze in
hoe we op deze gevoelens reageren en deze keuze is de splitsing tussen
de weg van het Wiel en de weg van het Spiraal. Wanneer we halfautomatisch reageren op aangename of onaangename vedana’s, grijpen
naar wat we prettig vinden en wegduwen wat we niet prettig vinden,
dan zetten we de stap naar begeerte/verlangen en draaien nog een
rondje op het Wiel. Maar als we ons onbehagen onder ogen zien,
onze gevoelens ervaren en beslissen om het vaardige en creatieve te
doen, welke richting onze vedana’s ons ook uit duwen, dan hebben we
de deur geopend en een stap gezet op het Spirale pad.
Onze eerste ervaring hiermee is wellicht onbehagen, of erger. Het kan
erg oncomfortabel aanvoelen om op een nieuwe manier te handelen,
te spreken of te denken. De drang om onbehagen te vermijden is
hetgene dat ons op het Wiel houdt. Dus is het niet erg verrassend dat
de eerste stap op het Spirale pad dukkha is – lijden, onbevredigdheid
of onbehagen. Maar wanneer we ons onbehagen onder ogen zien in
plaats van ervan weg te lopen door te grijpen en weg te duwen,
kunnen we beginnen ermee om te gaan. En wanneer we vaardig en
creatief beginnen te handelen, dan zetten we de condities op die
ervoor zorgen dat we in de toekomst veel meer aangename gevoelens
zullen ervaren en minder dukkha, zoals we in het volgende deel zullen
zien.

Vragen voor reflectie en discussie
1. Ben je eerder gemotiveerd door aantrekking dan door afkeer?
Hoe kunnen deze beiden leiden tot verschillende
benaderingen van het leven op het Wiel?
2. In welke van de zes gebieden heb je in het verleden tijd
doorgebracht? In welk gebied zit je nu? Kan de Boeddha van
het gebied waar je meestal in zit – naast het mensenrijk – je
iets zeggen over hoe je zou moeten beoefenen?
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3. Welke fascinerende aspecten van het leven op het wiel leiden
je het meest af van het zoeken naar de deur naar vrijheid?
4. Ben je geneigd het spirituele leven te zien als een zoektocht
naar de godenwereld? Denk je dat dit in jouw geval nuttig of
schadelijk is?
5. Denk je dat een man met een pijl in het oog een te sterk
beeld is voor onze vedanas of reacties op stimuli. Welke
stimuli – van de wereld, andere mensen of je eigen geest –
roepen de sterkste vedana’s in je op en hoe reageer je erop?
6. Herinner je een gelegenheid waarop je van de reactieve
toestand naar de creatieve overging door in de ‘opening’ te
staan? Hoe voelde het aan en welke effecten had het?
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Week 4: spirituele groei en creatieve
conditionaliteit
Inleiding – reactieve en creatieve conditionaliteit
In de laatste sessie zagen we dat reactieve en creatieve manieren om
met het leven om te gaan gesymboliseerd kunnen worden door het
Levenswiel aan de ene kant en het Spirale pad aan de andere kant. We
zagen ook dat de opening op het punt van vrijheid tussen gevoelens
en begeerte in de buitenste cirkel van het Wiel het punt is waarop we
de reactieve cycli kunnen stoppen en de positieve cyclus kunnen
aanvangen, gesymboliseerd door het Spiraal. Het Wiel en het Spiraal
kunnen visueel worden voorgesteld als een cirkel in het horizontale
vlak met een spiraal eraan gehecht die in plaats van eindeloos op
hetzelfde niveau te draaien, naar boven leidt tot steeds grotere
hoogtes.
In de volgende tekst kijkt Sangharakshita naar het proces van
creatieve conditionaliteit, dat hij hier progressief noemt. Hij gebruikt
hiervoor de formulering van de twaalf positieve nidana’s in contrast
tot de twaalf reactieve nidana’s op het Levenswiel. Het onderricht
van de twaalf positieve nidana’s is een belangrijk deel van de Triratna
benadering tot de Dharma, door Sangharakshita benadrukt omdat het
het pad als een positief groeiproces toont, eerder dan een negatief
proces van onderdrukking van onvaardige staten, een indruk die
gegeven wordt door sommige interpretaties van de Pali Canon.
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Het spirale pad
(samengevatte tekst uit ‘What is the Dharma?’ van Sangharakshita, hoofdstuk 7)

Zoals we reeds zagen, werkt de wet van conditionaliteit in twee
richtingen, een ‘cyclische’ en een ‘progressieve’. Spirituele
ontwikkeling ontstaat door de progressieve toestand van
conditionaliteit. Net zoals uit een knop een bloem groeit en uit de
bloem een vrucht, groeit uit de ene spirituele ervaring een andere,
telkens hoger, verfijnder, mooier en een beetje dichter bij nirvana. Alle
versies van het boeddhistisch pad – het Edele Achtvoudige Pad, de
zes paramita’s en zo meer – zijn spirale paden omdat ze allen
gebaseerd zijn op het progressieve type van conditionaliteit. Het doel
van boeddhistische beoefening is de eindeloze cyclus van actie en
reactie, geïllustreerd door het proces van voorwaardelijk ontstaan op
het Wiel, te doorbreken en en het proces van progressieve
conditionaliteit in beweging te zetten. Maar waar begint het Spirale
pad? Het begint op het cruciale punt van onze ervaring van vedana,
de gevoelens die ons overkomen in de loop van ons leven.

De stadia van het spirale pad.
Onbevredigdheid
Sommige gevoelens die we ervaren zijn aangenaam, sommigen zijn
pijnlijk en sommigen zijn gewoon neutraal. En onze reacties erop zijn
gewoonlijk vrij automatisch. We willen de aangename ervaringen
vastgrijpen en ontsnappen aan de onaangename. We kunnen niet voor
eeuwig aan de aangename ervaring vasthouden, het wordt
onvermijdelijk verbroken en dat veroorzaakt ook pijn. We
schommelen tussen plezier en pijn en op die manier blijft het
Levenswiel draaien. Dit is fundamenteel onbevredigend. En ja, er zijn
zeker aangename ervaringen. Maar niets is diep en definitief
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bevredigend. Het is in deze zin dat het Boeddhisme zegt dat leven
lijden is. De Sanskriet term voor lijden is duhkha, ‘niet goed passend’,
het soort ongemak dat ontstaat wanneer dingen niet goed werken of
niet goed passen, de onaangename kwaliteit die we in de loop van ons
dagelijks leven in deze wereld ervaren.
We weten allemaal dat de dingen nooit honderd procent juist zijn. Er
is altijd wel iets dat fout loopt. Niets kan onze verwachtingen
vervullen – zeker niet langdurig. En dit is wat met duhkha bedoeld
wordt, onbevredigdheid of lijden. Eens men zich hiervan gewaar
wordt, wordt men ontevreden. Men heeft allerlei dingen geprobeerd:
werelds succes, plezier, of luxe en comfort, of geleerdheid. Maar
uiteindelijk waren deze allemaal onbevredigend. Niet dat je de hele
tijd pijn voelt, maar je bent niet echt gelukkig. Je voelt een vaag
onbehagen, je kan niet aarden, je voelt je niet thuis. Het is een
bekende ervaring dat, in de woorden van de Bijbel: ‘ we hier geen
blijvende verblijfplaats hebben’. Het is alsof er in het midden van ons
hart een vreselijke lege ruimte is.
De analyse van het probleem van lijden levert twee wijd uiteenlopende
visies op. De meesten onder ons nemen de houding aan – bewust of
onbewust – dat geluk bestaat uit de volledige bevrediging van onze
verlangens en dat lijden het omgekeerde daarvan is. Maar de Boeddha
kwam tot een andere conclusie. Wat ons plezier geeft, kan niet blijven
duren. Dus kan lijden niet worden vermeden door de bevrediging van
verlangens. Deze oplosssing voor het probleem is helemaal geen
oplossing. Velen onder ons krijgen hier vroeg of laat wel een
vermoeden van. Maar we doen ons best om dit te negeren. We
trachten onszelf ervan te overtuigen dat we wel gelukkig moeten zijn,
omdat we alle spullen hebben waarvan verondersteld wordt dat ze
mensen gelukkig maken. Maar een fluisterstem diep in ons hart blijft
ons zeggen dat we niet echt gelukkig zijn. We stoppen onze vingers
in ons oren en verdrinken onze zorgen op een of andere manier,
versmoren dit zeurende gevoel. Maar het blijft onderhuids zitten en
neemt toe. Het wegduwen maakt het alleen maar erger. Liever zouden
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we onze ontevredenheid moeten koesteren, omdat het ons aanzet te
gaan zoeken naar iets hogers, iets meer bevredigends, een groter geluk.
Uiteraard weten we eerst niet waar we naar zoeken. Er is enkel een
vage rusteloosheid, een aftasten in alle richtingen naar iets wat we niet
weten. En tenslotte, wanneer we lang genoeg hebben gezocht, komen
we in contact met iets dat – bij gebrek aan een betere term –
spiritueel kan worden genoemd. We komen in contact met een flits
van iets hogers, iets dat niet van deze wereld is. Dit kan een symbool,
een echo, een reflectie zijn: een boek dat je aanspreekt, een afbeelding,
een persoon. En wanneer je hiermee in contact komt – in welke
omstandigheden dan ook – reageer je. In het diepste van je hart krijg
je een gevoel, of tenminste een vermoeden, dat dit hetgene is waar je
de hele tijd naar op zoek was zonder het te weten.

Vertrouwen
In de boeddhistische traditie wordt deze respons sraddha genoemd.
En dit is de volgende stap op het spirale pad: afhankelijk van
onbevredigdheid ontstaat vertrouwen. We vertalen sraddha soms als
geloof, maar het is geen geloof in de zin van iets geloven dat niet
rationeel kan worden aangetoont. Sraddha kan ook worden vertaald
door vertrouwen of devotie en het verwijst naar de hele emotionele
kant van het spirituele leven. Het woord komt van een werkwoord
dat ‘je hart ergens in leggen’ betekent. Dus betekent vertrouwen in
boeddhistische zin je hart in het Ongeconditioneerde leggen, in het
Absolute, eerder dan in het geconditioneerde. Het is de heroriëntatie
van je hele emotionele leven. Het is, met andere woorden, de ethische,
heilzame tegenhanger van trsna, begeerte/verlangen. Afhankelijk van
gevoel, in dit geval het voelen van de onbevredigdheid van de wereld,
ontstaat geen begeerte/verlangen maar vertrouwen, vertrouwen in iets
boven en voorbij de wereld, een gevoeligheid voor een hogere
dimensie van waarheid en werkelijkheid.
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Misschien is de beste definitie van vertrouwen wel dat het de respons
is van het hoogste in onszelf op het hoogste in het universum.
Vertrouwen, dit intuïtieve, emotionele, zelfs mystieke antwoord op
iets hogers, iets subliems, iets van uiterste waarde, is het eerste begin
van het spirituele leven.
Afhankelijk van vertrouwen ontstaat vreugde. Dat is de volgende stap.
Je hebt gevonden wat je zocht. Je hebt er dan nog geen greep op, maar
je hebt er tenminste al een flits van opgevangen, als een zonnestraal
door de wolken. Na een lange zoektocht ben je uiteraard opgetogen.
En zelfs meer dan dat, dit contact met hogere waarden begint je leven
te transformeren. Het is niet zomaar een theoretisch ding. Je hart
wordt werkelijk verheven; dit is wat het woord sraddha letterlijk
betekent: een verheffen van het hart. Je wordt opgetild tot iets
hogers, je raakt iets hogers aan, je ervaart - al is het slechts voor een
moment - iets hogers. En door dit contact begint er iets te veranderen.
Je voelt dat je nu een duidelijk doel hebt in je leven: het contact met
de hogere dimensie waarvoor je gevoelig bent geworden, ontwikkelen.
Natuurlijk gaat het niet allemaal van een leien dakje. Vertrouwen kan
opkomen, maar het kan ook weer wegsmelten. Na de aanvankelijke
roes van enthousiasme voor het spirituele leven en een fase waarin we
alles lezen dat in onze handen komt, naar lezingen gaan en naar
medidatielessen gaan, kunnen we plots onze interesse verliezen.
Misschien wordt onze interesse door iets anders gevangen of
misschien hebben we genoeg van onze pogingen om spiritueel te zijn
en zijn we weer een tijdje aan wat uitspattingen toe. De slinger kan
een poosje heen en weer zwaaien, maar na verloop van tijd gaat die
steeds minder krachtig zwaaien tot hij uiteindelijk tot stilstand komt.
Naarmate vertrouwen toeneemt, wordt men geleidelijk een beetje
minder zelf-gericht. Ons ego is dooreen geschud en hierdoor worden
we een klein beetje vrijgeviger, een beetje meer gericht op de wereld
om ons heen. We zijn geneigd niet meer zo hard vast te houden aan
dingen. Dat deel van onszelf dat als het lagere deel van onze aard kan
beschreven worden, het deel dat voornamelijk geïnteresseerd is in
dingen als voedsel, slapen en sex, komt stilaan onder de bewuste
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controle van het hogere deel van onszelf. We gaan eenvoudiger leven
en brengen minder schade toe en dit maakt ons gelukkiger en
tevredener. Wanneer we ons meer op ons gemak voelen bij onszelf,
zijn we minder afhankelijk van externe zaken. Je vindt het niet erg dat
je geen mooi huis hebt, een blitse wagen en dat soort zaken. Wanneer
je wat losser staat van al die dingen, vrijer en minder gehecht dan
ervoor, heb je vrede met jezelf. Wat je ontdekt hebt, heb je dan nog
niet volledig verkend, maar je hebt er contact mee en dat contact
begint je leven te transformeren. Je begint vanzelf ethischer te leven, je
leeft de vijf voorschriften na. Je hebt een relatief gerust geweten. En
dus voel je je vreugdevol. Vreugde is het volgende stadium van het
spirale pad.

Vreugde
De boeddhistische opvatting is dat wanneer je een spiritueel leven
leidt, je gelukkig zou moeten zijn, open en zorgeloos. Wanneer je dat
kostbare ding hebt gevonden dat je zocht en het werkelijk je leven
begint te transformeren, waarom zou je dan niet gelukkig zijn?
Wanneer je niet gelukkiger bent dan andere mensen die deze bron van
inspiratie niet hebben gevonden, wat is dan de zin van Boeddhist te
zijn? Vreugde is het kenmerk van de ware Boeddhist. Het
Boeddhisme hecht veel belang aan dit stadium waarin we ons
gelukkig, zorgeloos en tevreden met onszelf voelen, met een helder
bewustzijn en in staat om te leven met een lied op onze lippen.

Vervoering
Afhankelijk van vreugde ontstaat vervoering, dit is het volgende
stadium op het pad. Vervoering is de term die het Sanskriet woord
priti het dichts benadert. Priti is een intense, adembenemende,
extatische vreugde, die zo krachtig is dat je het zowel in je lichaam als
in je geest voelt. Wanneer we naar een mooie symfonie luisteren of
naar een zonsondergang kijken of een hartverwarmend gesprek
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hebben met een vriend, worden we soms zo diep bewogen dat we niet
enkel een emotie maar ook een fysieke reactie ervaren. We kunnen
zodanig geraakt worden dat onze haren overeind gaan staan, of we
tranen laten. Dit is priti.
Men zou kunnen zeggen dat vervoering ontstaat wanneer
geblokkeerde energie – energie die kortsluit of vastzit – loskomt. In
de loop van ons spirituele leven, meer bepaald in meditatie, worden
deze blokkades opgelost. We ontdekken diepten in onszelf, kleine
complexen geraken opgelost zodat de energie die erin vast zat
loskomt en naar boven stroomt. Het is door deze stijgende energie
die doorheen het hele zenuwstelsel wordt gevoeld, dat we priti
ervaren.

Kalmte
Dan komt, afhankelijk van vervoering, kalmte of vrede op. De
Sanskriet term prasrabdhi betekent kalmte, rust, sereniteit en het
brengt de fysieke kant van vervoering tot bedaren, zodat er enkel een
zuiver mentale en emotionele ervaring rest.

Gelukzaligheid
Afhankelijk van kalmte ontstaat gelukzaligheid: sukha. Sukha kan
verschillende betekenissen hebben. Hier gaat het over het gevoel van
intens geluk dat opborrelt door de volledige eenwording van al onze
emotionele energieën. Onze energieën zijn niet verdeeld, ze vloeien
krachtig samen in eenzelfde richting, zoals een machtige rivier. De
energieën die je in negatieve emoties stopte, vloeien nu in positieve
richting in de vorm van gelukzaligheid.
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Samadhi
Afhankelijk van dit intens geluk ontstaat samadhi. Dit woord heeft
velerlei betekenissen, maar hier betekent het concentratie – niet de
geforceerde fixatie van de geest op een enkel object, maar een
concentratie die natuurlijk ontstaat wanneer in de staat van intens
geluk al onze emotionele energie in dezelfde richting vloeien.
Wanneer we volledig gelukkig zijn, wanneer al onze emotionele
energie verenigd is, dan zijn we in werkelijke zin geconcentreerd. Een
geconcentreerde persoon is een gelukkig persoon en een gelukkig
persoon is een geconcentreerd persoon. Hoe gelukkiger we zijn, hoe
langer we geconcentreerd kunnen blijven; en omgekeerd, wanneer we
het moeilijk vinden om ons gedurende lange tijd te concentreren,
komt dat omdat we niet gelukkig zijn met onze huidige staat.
Wanneer we werkelijk gelukkig zouden zijn, zouden we het niet
nodig vinden om iets anders te doen – we zouden stil kunnen blijven.
Maar we zijn ongelukkig, ontevreden, en worden rusteloos en gaan op
zoek naar iets dat ons kan afleiden, naar amusement.
Het is betekenisvol dat concentratie in de zin van samadhi halverwege
het pad opkomt. Het is daar dat we ons werkelijk kunnen beginnen
concentreren omdat onze emotionele energieën verenigd zijn en we –
misschien voor het eerst in ons leven – gelukkig zijn. Ons hele leven
moet een voorbereiding zijn voor meditatie. Maar hoe verheven onze
meditatiebeoefening ook is, op dit punt bevinden we ons nog steeds
op het wereldse niveau. We zijn op het Spirale pad, maar zijn ook
nog steeds onderhevig aan de gravitatiekracht van het Wiel. Met het
opkomen van het volgende stadium in de reeks komen we echter op
het tweede deel van het Spirale pad, van waar geen terugval meer
mogelijk is.

Kennis en visie over hoe de dingen werkelijk zijn
Afhankelijk van samadhi ontstaat yathabhuta-jnanadarsana: kennis en
visie van de dingen zoals ze werkelijk zijn. De geconcentreerde geest
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ziet de dingen zoals ze werkelijk zijn. Wanneer de geest vol gedachten
is, niet kalm en harmonieus is, maar alle kanten op getrokken wordt,
kan ze de dingen niet zien zoals ze werkelijk zijn. Wanneer het water
van een meer perfect stil staat, kan het de maan zonder vervormingen
weerspiegelen. Maar wanneer de wind blaast en rimpels en golven
maakt, wordt de reflectie van de maan gebroken en vervormd.
Gewoonlijk is het op die manier dat we de dingen zien, in brokjes en
stukken, onvolledig, vervormd.
Dit stadium is van uiterst belang omdat het de overgang van meditatie
naar wijsheid aangeeft. Eens we dit stadium bereikt hebben, kunnen
we niet terugvallen, en het bereiken van de Verlichting is verzekerd.
We kunnen dit onder woorden brengen door te zeggen dat deze
kennis en visie het inzicht is in de drie kenmerken van het
geconditioneerde bestaan. Je ziet dat al het geconditioneerde
vergankelijk, onbevredigend – het kan geen blijvend en absoluut geluk
verschaffen – en insubstantieel of uiteindelijk geen vaste kern heeft.
Dit stadium houdt een directe waarneming in: je kijkt werkelijk
doorheen het geconditioneerde naar het Ongeconditioneerde. Door
het vergankelijke van het geconditioneerde te doorzien, zie je het
onvergankelijke van het Ongeconditioneerde, door het
onbevredigende van het geconditioneerde te doorzien, zie je de
perfect bevredigende aard van het Ongeconditioneerde; en door het
insubstantiële te doorzien, het onwerkelijke, zie je wat blijvend en
altijd werkelijk is. Wanneer je de dingen op deze manier begint te
zien, verandert je hele perspectief radicaal; je bent niet meer dezelfde
als voorheen. Als je een flits hebt opgevangen van iets voorbij het
dagelijkse, als je de voorbijgaande show doorziet, als je een flits hebt
opgevangen van iets hogers, noem het als je wilt, een hogere
werkelijkheid, het Absolute, zelfs God als het moet, zodra je daarvan
een flits hebt opgevangen – niet zomaar een idee ervan, geen concept,
geen speculatie, maar een echte flits, een echt contact, een echte
communicatie – dan zal je nooit meer dezelfde zijn. Een blijvende
verandering grijpt plaats in je leven. Je bent ‘omgedraaid in het diepste
van het bewustzijn’.
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Terugtrekking
Afhankelijk van kennis en visie over hoe de dingen werkelijk zijn
ontstaat nirveda. Dit wordt soms vertaald als afkeer of walging, maar
deze vertaling is te sterk, te psychologisch; op dit niveau sta je ver
boven de gewone psychologie omdat je boven de gewone geest staat.
Dit stadium geeft het zuivere, serene terugtrekken weer uit de
betrokkenheid op geconditioneerde dingen. Het is net als het zien van
een luchtspiegeling in de woestijn. Eerst haast je je, bij het zien van
een oase, in die richting. Maar wanneer je ziet dat het een
luchtspiegeling is, stop je. Het heeft geen zin naar iets toe te gaan dat
er niet echt is. Op gelijkaardige wijze geraak je minder gehecht aan
geconditioneerde dingen, dingen uit de dagelijkse ervaring, wanneer je
op basis van samadhi ziet dat ze onbevredigend zijn, dat ze van
voorbijgaande aard zijn en dat er geen echte werkelijkheid in schuilt.
Dit stadium van terugtrekking is een soort van losstaan van het leven.
Je speelt nog steeds dezelfde spelletjes die andere mensen spelen – of
sommige ervan – maar je weet dat het spelletjes zijn. Een kind kan
zijn spel heel ernstig nemen omdat het voor hem werkelijk is, maar
een volwassene kan eraan meedoen, wetende dat het een spel is.
Wanneer het kind wint, geraakt de volwassene niet van streek. Op
dezelfde manier kan je, eens je de spelletjes die mensen spelen
doorziet, doorgaan met ze te spelen, maar je weet dat het enkel
spelletjes zijn en je kan je er tenminste innerlijk van terugtrekken. Je
kan doen wat objectief nodig is, maar subjectief geraak je er niet in
verstrikt.

Sereniteit
Afhankelijk van terugtrekking ontstaat vairagya, dat kan worden
vertaald als sereniteit. Dit stadium verschilt hierin van het vorige dat,
terwijl terugtrekking de beweging is van loskomen van het
geconditioneerde bestaan, sereniteit de staat is van effectief onthecht
zijn. In deze staat wordt je niet meer bewogen, beroerd of geraakt
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door een wereldse gebeurenis. Het is geen hardheid of ongevoeligheid,
maar een staat van serene onverstoorbaarheid.
Vrijheid
Afhankelijk van sereniteit ontstaat spirituele vrijheid, vimukti. Het
boeddhistische concept van vrijheid is in de eerste leringen
tweevoudig. Ten eerste is er ceto-vimukti – vrijheid van geest – wat
volledige vrijheid van alle subjectieve, emotionele en psychologische
vooroordelen inhoudt, van alle psychologische conditioneringen. En
ten tweede is er prajna-vimukti – de vrijheid van wijsheid – wat
vrijheid betekent van alle verkeerde visies, van onwetendheid, van alle
valse filosofie, van alle meningen. Deze complete vrijheid van hart en
geest op het hoogst mogelijke niveau is het doel en het onderwerp van
het boeddhistische leven en de boeddhistische beoefening.

Kennis van de vernietiging van de asrava’s
Maar deze vrijheid is nog niet het einde van het spirale pad.
Afhankelijk van vrijheid ontstaat ‘kennis van de vernietiging van de
asrava’s’ (of mentale vergiften). Het volstaat niet vrij te zijn. Het
volgende stadium is te weten dat men vrij is. En we weten dat we vrij
zijn wanneer we ons realiseren dat de mentale vergiften vernietigd
zijn. Wanneer deze vergiften uitgedoofd zijn en wanneer we weten
dat ze uitgedoofd zijn, dan zal uiteindelijk begeerte, de emotionele
tegenhanger van spirituele onwetendheid, vernietigd zijn. Afhankelijk
van gevoel ontstaat niet langer enige begeerte, hoe dan ook. En met
dat stadium is het einde van het spirale pad bereikt, Boeddhaschap is
bereikt.

Een natuurlijk groeiproces
Het spirale pad toont ons dat het spirituele leven een natuurlijk
groeiproces is, waarbij elk stadium opkomt uit de overvloed van het
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vorige. Zodra een stadium haar volheid bereikt, vloeit ze
onvermijdelijk over in het volgende. Het is wel nuttig om een
theoretisch idee te hebben over wat voor ons ligt, maar we moeten er
ook niet te veel acht op slaan. Eens een stadium ten volle ontwikkeld
is zal het automatisch overgaan in het volgende stadium.
Het principe van conditionaliteit is niet zomaar een idee. Het
gewaarzijn dat dit is hoe het leven in elkaar zit, kan een
transformerend effect hebben op elk aspect van hoe we leven. Bij elke
ervaring die ons ten deel valt – wanneer iemand iets tegen ons zegt, of
wanneer we iets lezen of iets ervaren via de zintuigen, kunnen we ons
afvragen of onze reactie cyclisch of progressief is. Wanneer de reactie
cyclisch is, bijvoorbeeld van plezier naar begeerte, dan gaan we rond
en rond op het Levenswiel. Maar wanneer er een progressieve respons
is, hoe zwak deze ook is, bijvoorbeeld van een ervaring van de
onbevredigdheid van het leven tot een gevoel voor iets hogers, dan
zetten we op datzelfde moment een stap, hoewel aarzelend, op de
eerste trede van het pad naar Verlichting.

Vragen voor reflectie en discussie
1. ...een fluisterstem uit het diepste van ons hart blijft ons
zeggen ‘maar je bent niet echt gelukkig’. We stoppen ons
vingers in ons oren en verdrinken onze zorgen op een of
andere manier, we versmoren dit zeurende gevoel. Heb je
deze fluisterstem al eens gehoord? Zo ja, wanneer ben je je er
voor het eerst van bewust geworden en hoe heeft het zich
ontwikkeld? Zo niet, waarom bestudeer je Boeddhisme?
2. ‘We komen in contact met een flits van iets hogers....Dit kan
een symbool zijn, een echo, een reflectie: een boek...een
afbeelding, een persoon. En wanneer je ermee in contact
komt...krijg je in het diepste van je hart het gevoel dat dit
hetgene was waar je naar op zoek was’. Waardoor kreeg je
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voor het eerst deze respons van sraddha? Hoe is je sraddha
zich in de loop van de tijd veranderd en ontwikkeld?
3. Welke omstandigheden of activiteiten versterken je sraddha?
Hoe kan je deze vermeerderen, wat ze ook zijn? Denk je, op
basis van je ervaring, dat je sneller sraddha zal ervaren
wanneer je in een positieve of negatieve geestestoestand bent?
4. ‘Vreugde is het kenmerk van de ware Boeddhist’. Ben je
gelukkiger en vreugdevoller geworden sinds je de Dharma
begon te beoefenen? Zo ja, in welke zin? Zo niet, waarom
denk je dat dit zo is?
5. ‘We kunnen zodanig geraakt worden dat onze haren overeind
gaan staan of we tranen laten. Dit is priti’. Heb je ooit zoiets
ervaren? Wanneer? Denk je dat dit enkel een kortstondige
ervaring is of dat het mogelijk is dit te ervaren als
voortdurende staat?
6. Ben je wat rustiger geworden, geconcentreerder, helderder van
geest en meer los van de spelletjes die mensen spelen sinds je
de Dharma begon te beoefenen? In welke zin? Geeft dit het
vertrouwen dat het Spirale pad een werkelijk proces
beschrijft?
7. Hoe zouden de positieve nidana’s overeen stemmen met de
stadia van het Drievoudige Pad van ethiek, meditatie en
wijsheid?
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Week 5: Het geconditioneerde en het
Ongeconditioneerde
Inleiding
De laatste sessies hebben we er de nadruk op gelegd dat
conditionaliteit en voorwaardelijk ontstaan het hart vormen van de
boeddhistische visie op de werkelijkheid. Maar in de laatste sessie
verwees Sangharakshita ook naar het Ongeconditioneerde – een
mysterieus ‘voorbij de horizon’ waarover we bijna niets kunnen
zeggen. In de volgende tekst verkent Sangharakshita in detail de
relatie tusen het geconditioneerde en het Ongeconditioneerde en kijkt
hierbij naar de traditionele kenmerken of karakteristieken van het
geconditioneerde bestaan waarbij hij uitlegt hoe deze een poort
kunnen zijn naar het Ongeconditioneerde – dat uiteindelijk hetzelfde
zou kunnen zijn als het geconditioneerde bestaan!

De twee werkelijkheden
(tekst samengevat uit ‘What is the Dharma?’ van Sangharakshita,
hoofdstuk 3, met kleine toevoegingen uit hoofdstuk 5
en uit ‘Wisdom Beyond Words’ blz 128-131)

De werkelijkheid wordt in het Boeddhisme vaak beschreven als
tweeledig: geconditioneerde werkelijkheid en Ongeconditioneerde
werkelijkheid, of eenvoudigweg het geconditioneerde en het
Ongeconditioneerde. Het Ongeconditioneerde is de gebruikelijke
vertaling voor het Sanskriet woord asamskrta. Sam betekent samen,
krta betekent gemaakt of geplaatst en a- is een negatief voorvoegsel,
dus letterlijk betekent asamskrta: niet samen geplaatst of niet
samengesteld. Het geconditioneerde is dan samskrta, samen geplaatst
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of samengesteld. Op die manier heeft het idee zich ontwikkeld dat het
geconditioneerde ook het kunstmatige is, waar het
Ongeconditioneerde het natuurlijke, het eenvoudige is, datgene dat
niet kunstmatig is samengesteld. Het onderscheid tussen het
geconditioneerde en het Ongeconditioneerde is fundamenteel in de
boeddhistische denkwijze.
In de Pali Ariyapariyesana soetra vertelt de Boeddha hoe hij besliste
om zijn huis te verlaten en een zwervende asceet te worden. Hij
beschrijft zichzelf reflecterend: ‘Wat ben ik? Wat doe ik met mijn

leven? Ik ben sterfelijk, onderhevig aan ouderdom, ziekte en dood. En
toch jaag ik, zelf onderhevig aan ouderdom, dingen na die op dezelfde
wijze onderhevig zijn aan veroudering. Terwijl ik zelf onderhevig ben
aan verval, jaag ik datgene na dat onderhevig is aan datzelfde verval.
En terwijl ik zelf onderhevig ben aan de dood, jaag ik datgene na dat
ook moet sterven. Stel dat ik zou zoeken naar datgene dat
onveranderlijk is? Stel dat ik zou zoeken naar datgene waarvan er geen
teloorgang van perfectie is? Stel dat ik zou zoeken naar het doodloze,
het eeuwige?’

Siddharta realiseerde zich dat hij een geconditioneerd wezen was en
dat hij al zijn tijd en energie besteedde aan het najagen van
geconditioneerde dingen, in de anariyapariyesana of onedele
zoektocht. Hij realiseerde zich dat hij zich bond aan een eindeloze
kring van bestaan, het levenswiel. Dus besloot hij om helemaal om te
keren en op zoek te gaan naar het Ongeconditioneerde en de
ariyapariyesana aan te vatten of de edele zoektocht. Deze eenvoudige
beschrijving van het eerste grote inzicht van de toekomstige Boeddha
bevat de essentie van het spirituele leven. Hier leggen we onze vinger
op de springveer die het hele mechanisme in werking zet. Deze
springveer is het geconditioneerde dat op zoek gaat naar het
Ongeconditioneerde, het sterfelijke zoeken, niet naar onsterfelijkheid
van het zelf, maar naar een zelf-overstijgende onsterfelijkheid.
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Het Ongeconditioneerde
Het Ongeconditioneerde is ook het ‘transcendentale’. Dit is geen
ideale uitdrukking, maar het kan min of meer adequaat dienen als
vertaling voor het Sanskriet en Pali woord lokuttara. Loka betekent
‘wereld’ en uttara ‘hoger of voorbij’, derhalve is het transcendentale
datgene wat boven of voorbij de wereld is. Het is niet boven of
voorbij de wereld in ruimtelijke zin, maar in de zin dat het niet
geconditioneerd is. Het is voorbij alle lijden, voorbij vergankelijkheid,
voorbij de notie van zelf. Het is boven en voorbij alles waar we
kunnen aan denken of wat we ons kunnen inbeelden of voorstellen.
Door erop te contempleren, komt de geest tot stilstand en valt uit.
Het is bijna alsof er enkel een grote leegte is, een onbegrensde en
onvatbare volledigheid. Dit is het Ongeconditioneerde, de
transcendentale werkelijkheid, het doel van het spirituele leven of de
ariyapariyesana, de edele zoektocht.

De drie laksana’s of
geconditioneerde bestaan

kenmerken

van

het

Wat bedoelen we nu precies met het geconditioneerde? Volgens de
boeddhistische traditie heeft het geconditioneerde bestaan drie
kenmerken, of laksana’s, waaraan het kan worden herkend. De drie
kenmerken van het geconditioneerde bestaan die alle geconditioneerde
dingen of wezens hebben, zijn:

1. onbevredigdheid
2. vergankelijkheid
3. zelfloosheid
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Dukkha – onbevredigdheid.
De gebruikelijke vertaling voor het Sanskriet woord dukkha (Pali
duhkha) is lijden, maar een betere vertaling is, al is ze een beetje
omslachtig, onbevredigdheid. Het voorvoegsel duh- betekent iets dat
slecht, ziek, verkeerd of ongepast is en kha wordt verondersteld
afgeleid te zijn van het Sanskriet chakra, dat wiel betekent. Dus zou
dukkha oorspronkelijk een slecht zittend karrenwiel betekenen, wat
een hobbelige, misselijk makende rit suggereert, een reis waarop men
zich nooit comfortabel of op z’n gemak kan voelen.
Tot zover het algemene beeld van dukkha. Maar ongemak of lijden
komt in veel verschillende vormen, de Boeddha spreekt meestal van
zeven vormen. Ten eerste, zegt hij, is geboorte lijden: het is erg
onaangenaam om uit warme omgeving van de baarmoeder in een
koude, vreemde wereld te worden geworpen. Ten tweede is ouderdom
lijden, omdat het fysieke zwakte, verlies van geheugen en mentale
flexibiliteit en afhankelijkheid van anderen met zich meebrengt. Ten
derde is ziekte lijden. Of het nu tandpijn of een ongeneesbare ziekte
zoals kanker is, geen enkele ziekte is aangenaam en het lijkt wel alsof
we nog niet van de ene ziekte genezen zijn of er overkomt ons een
andere. Ten vierde is dood lijden. We lijden wanneer onze dierbaren
overlijden en we lijden bij het vooruitzicht van ons eigen ontbinding.
Voor veel mensen is de dood een afschrikwekkend vooruitzicht,
waardoor ze hun best doen er niet aan te denken. Ten vijfde brengt
contact met wat we verafschuwen lijden met zich mee. Je moét wel
leven met personen, plaatsen, dingen en condities die je helemaal niet
fijn vindt. Ten zesde is de scheiding van wat we graag willen, lijden.
Dit kan heel schokkend zijn, in het bijzonder wanneer het de vorm
aanneemt van verlies door overlijden, de blijvende scheiding van
degenen die we liefhebben. Sommige mensen komen dit lijden nooit
te boven en piekeren over hun verlies voor de rest van hun leven. Ten
zevende brengt niet krijgen wat we willen lijden met zich mee.
Sommigen ervaren hun hele leven lang ontgoocheling, frustratie en
verbittering wanneer ze voelen dat het leven hen op een of andere
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wijze tekort heeft gedaan. Maar zelfs op kleinere schaal ervaren we dit
elke dag.
De meeste mensen zouden zeggen dat dit een beetje te ver gaat. Ze
zullen toegeven dat geboorte, ziekte, ouderdom en dood inderdaad
pijnlijk zijn. Ja, er is een zekere mate van lijden in de wereld, maar
alles bij elkaar genomen is het toch niet zo’n slechte plek. Waarom zo
negatief zijn? En natuurlijk hebben we zowel aangename als
onaangename ervaringen. Maar de boeddhistische visie is dat zelfs de
aangename ervaringen enkel verborgen lijden inhouden, verbloemd,
uitgesteld, een gefluister in het duister. En de mate waarin we dit
kunnen zien hangt af van onze spirituele volwassenheid, omdat, tenzij
we heel erg gewaar zijn, een heleboel lijden voor ons verborgen blijft.
Edward Conze heeft vier aspecten van verborgen lijden
geïdentificeerd. In de eerste plaats kan iets dat aangenaam is voor
onszelf lijden inhouden voor andere wezens. We hebben niet de
neiging dit in overweging te nemen. Het meest voor de hand liggende
voorbeeld is het genot waarmee mensen het vlees van geslachte dieren
eten. Ze nemen vrolijk mes en vork ter hand zonder te denken aan het
lijden van de dieren. Maar het onderbewuste wordt niet zo
gemakkelijk voor de gek gehouden. Je kan je niet bewust zijn van het
onaangename feit, het zal toch een invloed uitoefenen op je mentale
staat die des te sterker is omdat ze niet opgemerkt wordt. Op deze
manier ontwikkelen we een irratoneel schuldgevoel omdat we in ons
diepste binnenste weten dat ons eigen plezier ten koste gaat van het
lijden van andere levende wezens. Dit schuldgevoel is de bron van een
groot deel van ongemak of onrust.
De tweede vorm van verborgen lijden die door Conze wordt
onderscheiden, is deze van een aangename ervaring die een smaak van
angstige spanning heeft omdat je bang bent ze te verliezen. De
traditionele boeddhistische illustratie hiervan is een havik die
wegvliegt met een stuk vlees in zijn klauwen, wetende dat een dozijn
andere havikken achter hem aan zullen vliegen om het stuk voor
zichzelf te bemachtigen. Elke vorm van genot die gepaard gaat met
65

een element van macht of status wordt besmet door angstige
spanning, in de zin dat anderen je plaats op de top van de mesthoop
zouden willen innemen.
Conze’s derde vorm van verborgen lijden is iets dat aangenaam is
maar dat ons tegelijk bindt aan iets dat lijden met zich meebrengt. Hij
geeft het menselijk lichaam als voorbeeld. Door ons lichaam ervaren
we allerlei aangename ervaringen waardoor we er gehecht aan geraken;
maar ons lichaam geeft ons evenzeer onaangename ervaringen. Dus
bindt onze gehechtheid aan iets dat ons aangename gevoelens bezorgt,
ons ook aan onaangename gevoelens. We kunnen het ene niet hebben
zonder het andere.
Tenslotte stelt Conze voor dat er lijden wordt gevonden in het feit
dat genoegens die voortkomen uit de ervaring van geconditioneerde
dingen, de diepste verlangens van het hart niet kunnen vervullen. In
ieder van ons zit iets dat Ongeconditioneerd is, iets dat niet van deze
wereld is, iets transcendentaals, de Boeddha-natuur – noem het zoals
je wil. Hoe je het ook noemt, je kunt het herkennen aan het feit dat
het niet vervuld kan worden door iets geconditioneerds. Het kan
enkel door het Ongeconditioneerde vervuld worden. Van welke
geconditioneerde dingen we ook mogen genieten, er is steeds een
gemis, een leegte die enkel door het Ongeconditioneerde kan worden
opgevuld. Het is uiteindelijk om deze reden dat al het
geconditioneerde onbevredigend is. Het is in het licht van het
Ongeconditioneerde dat dukkha duidelijk kan worden gezien als een
kenmerk van alle vormen van geconditioneerd bestaan.

Anitya – vergankelijkheid
Het tweede fundamentele kenmerk van het geconditioneerd bestaan,
anitya, kan relatief gemakkelijk vertaald worden. Nitya betekend
blijvend, eeuwig, dus krijg je door toevoeging van het negatieve
voorvoegsel ‘a’ niet blijvend of vergankelijk. Het kan ook vrij
gemakkelijk begrepen worden - tenminste op intellectueel niveau. Het
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kan moeilijk worden ontkend dat alle geconditioneerde dingen, alle
samengestelde dingen, voortdurend veranderen. Ze zijn per definitie
gemaakt uit delen, dus samengesteld. En wat is samengesteld kan
terug tot delen worden gereduceerd, wat uiteraard ook de hele tijd
gebeurt.
De laksana van anitya wijst op het feit dat het hele universum van
onder tot boven, in haar grootsheid en uitgestrektheid, een grote
verzameling van processen van verschillende aard is, die op
verschillende niveau’s plaatsvinden en die allemaal met elkaar
verbonden zijn. Niets staat ooit stil, zelfs niet voor een fractie van een
seconde. We zien dit echter niet zo. Wanneer we opkijken, zien we
onvergankelijke heuvels. Huizen blijven generaties lang staan. Zelfs
ons eigen lichaam ziet er tamelijk hetzelfde uit van het ene jaar op het
andere. Het is pas wanneer een grotere mate aan verandering zich
opstapelt tot iets merkbaars, wanneer een huis afbrandt of wanneer
we op ons doodsbed liggen, dat we ons de vergankelijkheid realiseren,
dat alle geconditioneerde dingen – van de kleinste partikels tot de
meest massieve sterren – een begin, een vervolg en een einde kennen.

Anatman – zelfloosheid
De derde laksana, anatman, omvat de werkelijkheid dat alle
geconditioneerde dingen geen permanent, onveranderlijk zelf hebben.
Wat betekent dit nu? Toen de Boeddha de werkelijkheid van het idee
van atman ontkende, wat ontkende hij dan eigenlijk? De meest
gebruikelijke visie in de tijd van de Boeddha, en waarover hij het
meest bezorgd was, stelde dat het atman, of zelf, individueel,
immaterieel, bewust, onveranderlijk, gelukzalig en oppermachtig was
in de zin dat het volledige controle uitoefende over haar eigen lot. De
Boeddha betoogde dat zo’n entiteit niet bestond en verwees hierbij
naar de ervaring. Hij stelde dat, wanneer je naar binnen keek, naar je
eigen mentale leven, je alles wat je ziet kunt onderbrengen in vijf
categorieën: vorm, gevoel, waarneming, wil en bewustzijn. In deze
categorieën is er niets dat onvergankelijk is. Er is niets almachtigs of
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volstrekt gelukzaligs aan. Al wat in deze categorieën kan gevonden
worden, ontstaat afhankelijk van condities.
Het is op dit punt echter goed om aan de waarschuwing van
Candrakirti te denken: het is beter om te geloven in een zelf dat zo
groot is als de berg Meru dan een foute visie te hebben over
zelfloosheid. Hij zegt hiermee dat het beter is om in het Abolute Zelf
te geloven dan te geloven dat je een illusie bent. We kunnen ons als
Boeddhisten best amuseren met het onderuit halen van de ultieme
waarheden van andere religies en zeggen dat er geen god is en dat er
geen ziel is, maar deze dingen symboliseren op z’n minst iets dat
boven en voorbij het materiële uitstijgt. We moeten ervoor waken het
Boeddhisme te reduceren tot een vorm van materialisme of nihilisme
door een verkeerd begrepen zelfloosheid.
Het atman dat door deze doctrine wordt ontkend is ons huidige zelf
dat als iets ultiems wordt beschouwd en dat we niet kunnen
overstijgen. Wat de lering bedoelt is dat er voorbij onze huidige
manier van zijn andere dimensies van bestaan zijn waarnaar we
kunnen groeien en die ons huidig gevoel van individualiteit te boven
gaan. Door de ziel te ontkennen, ontkent de anatman-doctrine niet
dat er iets diepers is. Het zegt dat we onszelf afsluiten van iets diepers
door vast te houden aan een ‘dit ben ik’.
De wet van anatman kan dus als volgt geformuleerd worden: het zelf
is een illusie voor zover het pretendeert dat het absoluut is en
verwacht dat het universum rondom hem draait – wat neurotisch
verlangen en haat veroorzaakt. Het is dit zelf dat als een illusie moet
worden gezien. Het is geenszins nuttig noch gezond te proberen het
empirische zelf te vernietigen. Een handiger model voor onze
beoefening houdt het verfijnen van ons empirische zelf in tot het als
het ware verdampt in een hogere dimensie. Het is daarom veiliger
wanneer we niet spreken in termen van de klassieke anatman-doctrine
maar in termen van groei. We kunnen zelfs spreken van ‘iets’ dat
groeit en de metafysica ervan achteraf uitzoeken. Mettertijd zullen
we het feit dat deze bewustzijnsontwikkeling met zich meebrengt dat
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we ons huidige individualiteit overstijgen en deel worden van iets
groters, gaan waarderen.

Inzicht
Het geconditioneerde bestaan zien als onderhevig aan lijden,
vergankelijkheid en zelfloosheid noemen we vipasyana (Sanskriet) of
vipassana (Pali), wat naar het Nederlands wordt vertaald als ‘inzicht’.
Inzicht is niet alleen intellectueel begrijpen. Het kan enkel op basis
van een gecontroleerde, verfijnde, geconcentreerde, geïntegreerde geest
ontstaan, met andere woorden, door de beoefening van meditatie.
Inzicht is een directe, intuïtieve waarneming die plaats grijpt in de
diepten van de meditatie. Een voorafgaand intellectueel begrip van
deze drie kenmerken is zeker nuttig, maar uiteindelijk is inzicht iets
dat de intellectuele werking van de geest overstijgt.

De drie bevrijdingen
Hier moeten we opletten voor een misverstand. Het geconditioneerde
en het Ongeconditioneerde zijn geen twee verschillende entiteiten. Zo
is het niet. Ze zijn meer als twee polen. Sommige boeddhistische
scholen zeggen zelfs dat het Ongeconditioneerde niets anders is dan
het geconditioneerde, gezien in haar uiteindelijke diepte of in een
nieuwe, hogere dimensie. Het Ongeconditioneerde wordt bereikt
door het geconditioneerde diep genoeg te kennen, door tot op de
bodem van het geconditioneerde te gaan en er aan de andere kant uit
te komen. Het geconditioneerde en het Ongeconditioneerde zijn twee
zijden van dezelfde munt. Dit belangrijk perspectief wordt onder de
aandacht gebracht door de leer van de drie vimoksa’s of bevrijdingen,
soms ook wel de drie samadhi’s of de drie deuren genoemd waardoor
we de Verlichting kunnen benaderen.
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Het voorkeurloze
De eerste van de drie bevrijdingen is apranihita, het doelloze of
voorkeurloze. Het is een mentale staat zonder voor- of afkeuren,
perfect kalm, perfect in evenwicht. Het is een benadering van het
Ongeconditioneerde door niet in een bepaalde richting te gaan. Je wilt
enkel in een bepaalde richting gaan wanneer je een verlangen hebt.
Wanneer er geen bepaalde richting is die je wil gaan, blijf je in rust.
Deze staat kan worden vergeleken met een perfect ronde bol op een
perfect plat vlak. Omdat het vlak volledig egaal is, rolt de bol niet in
een bepaalde richting. Zo is het voorkeurloze, het verlangenloze,
vimoksa. Het is een staat van absolute gelijkmoedigheid waarin alle
egoïstische motivaties voor het handelen – of niet-handelen –
verdwenen zijn. Dit is een manier om de werkelijkheid, om de
Verlichting te benaderen.

Het tekenloze
De tweede bevrijding, de tweede deur naar het Ongeconditioneerde, is
animitta, het tekenloze. Nimitta betekent letterlijk: teken, maar het
kan ook woord of concept betekenen, en dus is animitta de
benadering tot het Ongeconditioneerde door voorbij te gaan aan alle
woorden en gedachten. Wanneer je dit ervaart, dan realiseer je je dat
alle woorden en alle concepten totaal ontoereikend zijn. Niet dat ze
niet adequaat zijn, maar eigenlijk betekenen ze helemaal niets. Dit is
een andere deur waardoor het Ongeconditioneerde kan worden
benaderd: door de vimoksa of samadhi van het tekenloze.

Leegte
De derde bevrijding is sunyata, leegheid of leegte. In deze staat zie je
dat alles als het ware volkomen transparant is. Niets heeft een eigen
bestaan of zelf- identiteit. Sunyata is een diep mysterie, niet omdat
het een duistere theorie is, maar omdat het helemaal geen theorie of
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filosofie is. Sunyata is het woord dat we gebruiken om die ervaring
aan te geven die we op geen enkele manier kunnen beschrijven. Het is
een mysterie omdat het niet communiceerbaar is. Wat we ook over
het Boeddhisme mogen leren, en meer bepaald over de filosofie van
sunyata, het blijft in de grond een mysterie dat we moeten ervaren.

De
laksana’s
als
Ongeconditioneerde

poorten

tot

het

De drie bevrijdingen vertegenwoordigen verschillende aspecten van
het Ongeconditioneerde. Ze laten het Ongeconditioneerde zien vanuit
verschillende gezichtspunten, die tegelijk ook verschillende manieren
zijn om het Ongeconditioneerde te realiseren. Je kan het tot het
Ongeconditioneerde doordringen door het voorkeurloze, door het
tekenloze en door leegte. Maar, zoals we reeds hadden gezegd, je
bereikt het Ongeconditioneerde door het geconditioneerde in al haar
diepten te kennen. Je dringt door tot de drie bevrijdingen door
aandacht voor de drie laksana’s. Op deze manier zijn de drie laksana’s
op zich deuren tot bevrijding.
Wanneer je diep genoeg kijkt naar de essentieel onbevredigende aard
van het geconditioneerde bestaan, dan zal je het Ongeconditioneerde
realiseren als het voorkeurloze. Je verliest je interesse voor de
verlangens en doelen van het geconditioneerde bestaan. Je bent rustig
en in evenwicht, zonder voorkeur voor het ene of het andere, zonder
enig verlangen. Zo doende ga je, wanneer je het geconditioneerde
ingaat door het aspect van lijden, het Ongeconditioneerde in door het
aspect van het voorkeurloze.
Anderzijds kan je het Ongeconditioneerde realiseren als het tekenloze,
wanneer je je concentreert op het geconditioneerde als vergankelijk,
voorbijgaand, zonder vaste identiteit en dit doet tot op de bodem en
er aan de andere kant uitkomt. Je realiseert de leegte van alle
concepten, je overstijgt alle gedachten, je realiseert – zo je wil – het
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‘eeuwige’ – doch niet het eeuwige in tijd, maar het eeuwige dat de tijd
overstijgt.
En ten derde kan je , wanneer je je concentreert op het
geconditioneerde als leeg van een zelf, leeg van individualiteit, leeg
van ik, leeg van mij, leeg van mijn, het Ongeconditioneerde benaderen
als sunyata, als de leegte.
De drie laksana’s, de drie kenmerken van het geconditioneerde
bestaan, zijn van centraal belang in het boeddhistische spirituele
leven. Volgens de Boeddha zien we het geconditioneerde bestaan niet
werkelijk tot we het in deze termen zien. Wanneer we iets anders
zien, is dit enkel een illusie, een projectie. En eens we het
geconditioneerde zien als wezenlijk onbevredigend, vergankelijk en
leeg van een zelf, dan beginnen we een flits op te vangen van het
Ongeconditioneerde – een flits die onze voornaamste gids is op het
boeddhistische pad.

Vragen voor reflectie en discussie
1. Wat beschrijft Sangharakshita met ‘een onbegrensde en
onvatbare volkomenheid’? Wat betekenen deze woorden?
2. Kan je voorbeelden geven, bij voorkeur uit je eigen ervaring,
van de drie types van verborgen lijden van Conze: a) wanneer
plezier lijden met zich meebrengt voor andere wezens b)
wanneer plezier een ondertoon van vrees inhoudt omdat het
zou kunnen eindigen of weggenomen worden c) wanneer
plezier ons gehecht maakt aan iets dat ook lijden veroorzaakt.
3. ‘Van welke geconditioneerde dingen we ook mogen genieten,
er is steeds een gemis, een leegte die enkel door het
Ongeconditioneerde kan worden opgevuld.’ Ben je het
hiermee eens?
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4. Denk je dat het onder ogen zien van het feit dat het leven een
onontkomelijk element van lijden inhoudt, ons gelukkiger of
minder gelukkig maakt? Waarom? Denk je dat de erkenning
dat geconditioneerde dingen ons geen werkelijke voldoening
kunnen schenken ons gelukkiger of minder gelukkig maakt?
Waarom?
5. Is er een positieve kant aan vergankelijkheid? Hoe zou de
wereld eruit zien wanneer alles onveranderlijk en
onvergankelijk was?
6. Is er een positieve kant aan anatman, leegte van zelf? Wat kan
dit idee betekenen voor de manier waarop we leven en
handelen?
7. Wanneer je de voorkeurloze bevrijding ervaren hebt (soms
het verlangenloze genoemd), zou je dan ooit nog iets doen?
Waarom zat de Boeddha niet gewoon stil onder een boom na
zijn verlichting?
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Week 6: Het Ongeconditioneerde in
het geconditioneerde
Inleiding
De laatste sessies hebben we de boeddhistische visie op de
voorwaardelijkheid van alle verschijnselen verkend, en hebben we het
idee van een mysterieus Ongeconditioneerde of Nirvana
geïntroduceerd. We hebben ook gezien dat het geconditioneerde in
twee richtingen werkt: het kan reactief zijn of creatief.
Het idee dat alle fysieke, mentale en spirituele verschijnselen door een
geconditioneerd proces voortkomen uit andere, reeds voordien
aanwezige verschijnselen lijkt echter een moeilijke vraag te stellen. Als
alles wat we doen, zeggen, voelen en denken geconditioneerd is door
wat ervoor kwam, hoe kunnen we dan ooit vrij worden? Hoe kunnen
we iets anders doen dan te leven op de manier waarop we door het
verleden zijn gevormd?
In de volgende tekst introduceert Sangharakshita een centraal concept
uit het Mahayana Boeddhisme: de Bodhicitta of de ‘Wil tot
Verlichting’ en werpt hiermee wat licht op dit probleem. De relatieve
Bodhicitta is het Ongeconditioneerde dat op het geconditioneerde
inwerkt, in de woorden van Sangharakshita is het de manifestatie,
zelfst de uitbarsting binnen in onszelf, van iets transcendentaals. Het
verlangen om onszelf te openen voor de werking van de Bodhicitta is
een belangrijk aspect van de Triratna benadering van de Dharma en in
de volgende tekst zal Sangharakshita niet enkel de aard van de
Bodhicitta verkennen, maar ons ook aanwijzingen geven over hoe we
het spirituele leven kunnen leven opdat de Bodhicitta zich in ons kan
manifesteren.
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Het opkomen van de Bodhicitta
(tekst uit “A guide to the Buddhist Path” door Sangharakshita, blz. 186 – 193 in de
herziene versie, met een toegevoegde passage uit “Ritual and Devotion in Buddhism”, blz.
106 – 108) Zie ook ‘Een gids voor het boeddhistische Pad’ www.de3juwelen.org

De Bodhisattva en de Bodhicitta
Een Bodhisattva is iemand wiens hele wezen gericht is op de
Verlichting, en niet enkel voor zijn eigen welzijn, maar voor het
welzijn van alle levende wezens. Nu rijst er een heel belangrijke
praktische vraag: hoe word je een Bodhisattva? Hoe begin je aan de
verwezenlijking van zo’n subliem spiritueel ideaal? Het traditionele
antwoord op deze vraag is vrij kort en onomwonden, maar vraagt een
uitgebreide uitleg. Iemand wordt een Bodhisattva door het opkomen
van de Bodhicitta.
Laten we even teruggaan naar de originele Sanskriet term, bodhicittautpada. Bodhi betekent spirituele Verlichting of spiritueel Ontwaken
en dit bestaat erin oog in oog te staan met de Realiteit. Citta betekent
geest, het denken, bewustzijn of hart. Utpada betekent eenvoudig het
opkomen of, in meer poëtische zin, ontwaken.

De aard van de Bodhicitta
Bodhicitta-utpada is een van de meest belangrijke termen in het

Boeddhisme en zeker in het Mahayana Boeddhisme. Het wordt
gewoonlijk vertaald als ‘het opkomen van de gedachte aan
Verlichting’, maar laat me er meteen bij zeggen dat het dit nu net niet
is. Je kan moeilijk een slechtere vertaling vinden. Het is helemaal geen
‘gedachte’ aan verlichting. De gedachte aan verlichting is ongetwijfeld
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in onze geest opgekomen terwijl we hier zitten, maar de Bodhicitta is
niet opgekomen, we zijn nog niet getransformeerd tot Bodhisattva’s.
De Bodhicitta is veel meer dan een gedachte aan verlichting. Guenther
vertaalt het als de Verlichte houding. Persoonlijk vertaal ik het soms
als de Wil tot Verlichting of als het Bodhi-hart. Hoewel al deze
alternatieve vertalingen al veel beter zijn dan ‘gedachte aan
Verlichting’ is geen ervan werkelijk bevredigend. Dit is misschien te
wijten aan de taal zelf. We zouden zelfs kunnen zeggen dat
Bodhicitta een erg onbevredigende term is voor de Bodhicitta.
De Bodhicitta is in feite helemaal geen mentale staat (of mentale actie
of mentale functie). Het is zeker geen gedachte die jij of ik kunnen
hebben. Het is zelfs geen wilsdaad, in de zin van een persoonlijke wil.
De Bodhicitta is niets van dit alles. De Bodhicitta vertegenwoordigt in
wezen de manifestatie, zelfs het uitbreken binnen in ons van iets
Transcendentaals. In traditionele termen - ik denk aan de
uiteenzetting die Nagarjuna schreef over de Bodhicitta in een kort
maar diepzinning werk hierover – valt de Bodhicitta niet binnen de
vijf skanda’s. Dit is een belangrijke vaststelling. Nagarjuna’s uitspraak,
die het beste uit de Mahayana traditie weergeeft, vraagt heel wat
reflectie.

De vijf skanda’s van het geconditioneerde bestaan
Skanda is een andere onvertaalbare term. Het wordt gewoonlijk

vertaald als aggregaat of iets anders onbevredigend. Letterlijk betekent
het: de stam van een boom, maar dat helpt ons ook niet veel verder.
Dr. Conze vertaalt het genoegzaam in de Vijf Hopen, wat ons
evenmin verder brengt. De vijf skanda’s zijn echter een van de
elementaire doctrinale categoriёn van het Boeddhisme.
De eerste van de vijf skanda’s is rupa. Rupa betekent lichamelijke
vorm. De tweede is vedana, wat gevoel of emotie betekent, in
positieve of negatieve zin. De derde is samjna, wat ruwweg kan
worden vertaald als perceptie. Samjna is de herkenning van iets als
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‘dat bepaalde ding’. Wanneer je zegt: dat is een klok, is dat samjna. Je
hebt het herkend als dat bepaalde voorwerp. Je hebt het
geïdentificeerd en gelabeld. De vierde zijn de samskara’s. Sommige
Duitse geleerden vertalen deze term als: de sturende krachten. We
kunnen het ruwweg vertalen als wils-acties, i.e. handelingen van de
wil. Ten vijfde is er vijnana, wat bewustzijn betekent. Dit zijn de vijf
skanda’s: rupa (materiële vorm), vedana (gevoel of emotie), samjna
(perceptie), samskara’s (wilshandelingen) en vijnana (bewustzijn). Als
je iets wilt kennen van boeddhistische metafysica en filosofie, dan is
het goed deze vijf skanda’s uit het hoofd te kennen.

‘Iets transcendentaals’
In het boeddhistische denken worden de vijf skanda’s gezien als een
volledige weergave van ons psycho-fysieke bestaan. In het volledige
gebied van ons psycho-fysieke bestaan is er niets – geen gedachte,
geen gevoel, geen deel van ons fysieke bestaan – dat niet onder deze
vijf skanda’s valt. Dit is de reden waarom, bij het begin van de Hart
Sutra, Avalokiteshvara, terwijl hij in de diepzinnige Perfectie van
Wijsheid verblijft, naar beneden kijkt (op de wereld van het
geconditioneerde bestaan) en de vijf skanda’s ziet. Hij ziet dat alles in
het psycho-fysieke geconditioneerde bestaan enkel uit deze vijf dingen
bestaat, niets bestaat op het niveau van het geconditioneerde bestaan
dat niet onder de ene of de andere van deze vijf skanda’s kan vallen.
Maar de Bodhicitta valt niet onder de vijf skanda’s. Omdat de vijf
skanda’s alles omvatten dat in deze wereld bestaat en de Bodhicitta
niet onder deze vijf skanda’s valt, betekent dit dat de Bodhicitta niet
van deze wereld is, maar iets transcendentaals. Het is geen gedachte,
noch een handeling van de wil, noch een idee, noch een concept, maar
een diepgaande spirituele of transcendentale ervaring, een ervaring die
ons hele wezen her-oriënteert.
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Een illustratie
Misschien kan ik dit verduidelijken aan de hand van een vergelijking
– en het is enkel een vergelijking – uit de Christelijke traditie. Stel je
voor dat iemand vanuit een Christelijke context praat over ‘denken
aan God’. Je kan aan God denken als een prachtige oude heer die op
een troon van wolken zit of als een Zuiver Wezen, maar ‘denken aan
God’ blijft enkel denken aan God. Je zou het niet kunnen beschrijven
als een diepgaande ervaring. Stel, echter, dat je zou praten over het
neerdalen van de Heilige Geest, dan zou dat iets anders zijn. Aan God
denken is één ding, maar het op je en in je neerdalen van de Heilige
Geest, zodat je volledig vervuld bent van de Heilige Geest, is een
andere zaak. Als de gedachte aan Verliching vergelijkbaar zou zijn
met het denken aan God, dan is het opkomen van de Bodhicitta
vergelijkbaar met het in alle kracht neerdalen van de Heilige Geest in
iemand. Deze vergelijking is echter enkel ter illustratie. Er is geen
sprake van het gelijkstellen van deze twee verschillende sets van
doctrinaire en spirituele concepten. Het gaat er me enkel om het
verschil tussen denken aan Verlichting en het opkomen van de
Bodhicitta duidelijk te maken. De Bodhicitta is niet zomaar een
gedachte aan Verlichting, maar een diepgaande spirituele ervaring,
zelfs een diepgaande spirituele, transcendentale ‘entiteit’.

Iets buitenpersoonlijks
De Bodhicitta is niet alleen transcendentaal, ze is ook niet
persoonlijk. Dit is een andere vaststelling van Nagarjuna. We zeggen
dat de Bodhicitta opkomt in de ene of de andere persoon en denken
dan dat er een aantal Bodhicitta’s zijn die in verschillende personen
kunnen opkomen waardoor zij dan Bodhisattva’s worden. Maar in
feite is het helemaal niet zo. De Bodhicitta is niet van iemand, er zijn
geen meerdere Bodhicitta’s die opkomen in verschillende personen.
Jouw gedachte over Verlichting is jouw gedachte over Verlichting en
mijn gedachte over Verlichting is de mijne, er zijn vele gedachten.
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Maar jouw Bodhicitta is mijn Bodhicitta en mijn Bodhicitta is jouw
Bodhicitta, er is slechts één Bodhicitta.
Er is slechts een enkele Bodhicitta en mensen in wie de Bodhicitta is
opgekomen, nemen aan die ene Bodhicitta deel. Of ze manifesteren
die ene Bodhicitta, in verschillende mate. Mahayana auteurs
vergelijken de Bodhicitta met de maan. De Bodhicitta wordt als het
ware gereflecteerd in verschillende personen, net zoals de maan op
verschillende manieren gereflecteerd wordt op verschillende
wateroppervlakken. Er zijn veel reflecties maar slechts één maan en op
dezelfde manier zijn er vele manifestaties maar slechts één enkele

Bodhicitta.

Wat in de Mahayana-traditie als de Absolute Bodhicitta gekend is –
de Bodhicitta buiten tijd en ruimte – is identiek met de
Werkelijkheid zelf. Omdat ze identiek is aan de Werkelijkheid zelf,
gaat de Bodhicitta voorbij aan verandering of, eerder, voorbij aan de
tegenstelling tussen verandering en onveranderlijkheid. Maar dit sluit
niet zo goed aan bij wat in de traditie gekend is als de relatieve
Bodhicitta. De relatieve Bodhicitta is een actief werkende kracht.
Daarom geef ik er de voorkeur aan Bodhicitta te vertalen met de Wil
tot Verlichting (in gedachten houdend dat we spreken over de
relatieve Bodhicitta en we deze onderscheiden van de Absolute
Bodhicitta). Deze Wil tot Verlichting is echter geen wilshandeling
van het individu. De Bodhicitta is evenmin een handeling van de wil
van een individu als het de individuele gedachte van iemand is. We
kunnen denken aan de Bodhicitta als een soort kosmische wil die in
het universum werkzaam is in de richting van iets waar we enkel aan
kunnen denken als universele verlossing: de bevrijding, uiteindelijk de
Verlichting van alle levende wezens.
We kunnen zelfs aan de Bodhicitta denken als een soort
Verlichtingsgeest, inherent in de wereld, die individuen tot een steeds
hogere spirituele perfectie leidt. Wanneer we dit zo zien, is het
duidelijk dat individuen de Bodhicitta niet bezitten. Als je het bezit, is
het niet de Bodhicitta, maar iets anders, misschien je eigen gedachte of
79

idee. Je hebt de Transcendentale, niet-individuele, kosmische
Bodhicitta gemist. Individuen bezitten de Bodhicitta niet. We kunnen
zeggen dat de Bodhicitta individuen bezit. Zij van wie de Bodhicitta
bezit neemt (in wie de Bodhicitta opkomt), worden Bodhisattva’s. Ze
leven omwille van de Verlichting, ze streven ernaar om voor het heil
van alle levende wezens, het hoogste potentieel te verwezenlijken dat
het universum bevat.

De Bodhicitta, de spirituele gemeenschap en het
helpen van anderen
De Bodhicitta is iets dat bovenop individuele spirituele inspanning
komt wanneer dit een hoge mate van zuiverheid, positiviteit en
openheid bereikt. Je geeft je er aan over, je opent jezelf ervoor, je
wordt er een kanaal voor. Je bent niet langer ‘jij’ in een enge,
egoïstische betekenis. Iets hogers is door jou aan het werk. Je bent
nog steeds herkenbaar als een persoon die in de wereld functioneert,
maar het is niet enkel jij die functioneert, maar de Bodhicitta die
werkt in de richting van de Verlichting van alle wezens.
Daarom heb ik soms gezegd dat de Bodhicitta zich manifesteert in de
context van de spirituele gemeenschap. De spirituele gemeenschap is,
in de mate dat ze een transcendentale gemeenschap is, een
belichaming van de Bodhicitta. Leden van de spirituele gemeenshap
kunnen in de geest van een Bodhisattva handelen in de mate waarin ze
daartoe in staat zijn. Net zoals de Bodhisattva ernaar streeft alle
wezens in het universum elke ondersteuning te geven die ze nodig
hebben, kunnen we, als we het Bodhisattva-ideaal nastreven, op ons
niveau ondersteuning geven in onze onmiddellijke omgeving, onze
spirituele gemeenschap. Wanneer we de spirituele gemeenschap
bekijken als een gemakkelijke omgeving voor onze eigen sprirituele
ontwikkeling, leven we vanuit een erg bekrompen spiritueel ideaal.
Dit beperkte ideaal is zelfvernietingend omdat je jezelf niet echt kan
helpen zonder ook anderen te helpen. Als je denkt in termen van
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jezelf helpen en anderen hierbij uit te sluiten, heb je een erg rigide
idee over zelf en anderen en zolang je die gefixeerde kijk hebt kan je
zelfs geen Verlichting voor jezelf bereiken.

Hoe de Bodhicitta opkomt
Van de Bodhicitta wordt gezegd dat ze opkomt als het resultaat van
een samenvloeien van twee neigingen in je ervaring die gewoonlijk als
tegenstrijdig worden beschouwd. We kunnen deze neigingen
beschrijven als de neiging tot terugtrekking en de neiging tot
betrokkenheid.

De neiging tot terugtrekking en verzaking
De eerste neiging staat voor de terugtrekking uit wereldse zaken, wat
verzaking is. Men trekt zich terug uit wereldse activiteiten, wereldse
gedachten, wereldse banden. Deze beweging van terugtrekking wordt
ondersteund door een bepaalde beoefening genaamd: reflectie op de
Fouten van het Geconditioneerde Bestaan. Je reflecteert dat het
geconditioneerde bestaan, het leven in de kring van het bestaan,
wezenlijk onbevredigend is. Dit omvat verschillende onaangename
ervaringen: dingen die je wilt maar niet kunt krijgen, gescheiden
worden van geliefden, dingen moeten doen die je niet wilt doen. Er is
de heel miserabele onderneming om een inkomen te verwerven. Er is
de zorg voor het fysieke lichaam, om het te voeden en het op te
lappen wanneer het ziek is. Er is de zorg voor de familie – echtgenoot
of echtgenote, kinderen, verwanten. Je voelt dat het allemaal te veel is
en je ervan weg moet, weg van alles. Je wilt ontsnappen aan de kring
van bestaan naar Nirvana. Je wilt weg uit al de schommelingen en
wisselvalligheden van het wereldse leven naar de vrede en rust van het
Eeuwige.
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De neiging tot betrokkenheid
De tweede neiging, de neiging tot betrokkenheid, houdt de
bekommernis in om levende wezens. Je denkt: ja, ik wil er uit geraken.
Maar andere mensen? Wat gebeurt er met hen? Er zijn mensen die
hier nog minder tegen kunnen dan ik. Als ik hen verlaat, hoe zullen ze
er dan uit geraken?. Deze neiging wordt ondersteund door de
beoefening van reflectie op het lijden van levende wezens. Bij de
neiging tot terugtrekking reflecteer je enkel op de fouten van het
geconditioneerde bestaan voor zoverre ze jou treffen, maar hier
reflecteer je erop hoe ze andere levende wezens treffen.
Je moet enkel even rondkijken naar de mensen die je kent en
reflecteren op alle moeilijkheden die ze hebben. Sommigen hebben
misschien hun werk verloren en weten niet meer wat te doen.
Sommigen zijn gescheiden. Iemand anders heeft misschien een
zenuwinzinking. Iemand is ontroostbaar en heeft een geliefde
verloren, misschien een partner of een kind. Als je erover nadenkt, is
er niet één persoon in je kennissenkring die niet op een of ander
manier lijdt. Zelfs als ze gewoon blij zijn, zijn er nog steeds dingen
die ze moeten doorstaan: scheiding, ziekte, de verzwakking en
vermoeidheid van de ouderdom en tenslotte de dood, wat ze zeker
niet willen.
Als je verder kijkt, ga je ook reflecteren op het lijden in zo veel delen
van de wereld. Er zijn oorlogen. Er zijn verschillende soorten rampen
zoals een hongersnood of een overstroming. Mensen sterven in
vreselijke omstandigheden. En je kan nog verder kijken en het lijden
zien van dieren, niet enkel door toedoen van andere dieren, maar ook
door toedoen van de mens. Je kan zodoende zien dat de hele wereld
van levende wezens is doortrokken van lijden, zo veel lijden is er.
Wanneer je op die manier over het lijden van levende wezens
reflecteert, denk je: hoe kan ik denken in termen van eruit geraken?
Hoe kan ik er aan denken om weg te komen naar een soort van
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persoonlijk Nirvana, dat weliswaar voor mezelf bevredigend zou zijn,
maar dat anderen niet helpt?

Het conflict doorbreken
Je ervaart op die manier een soort van conflict – wanneer je wezen
groot genoeg is om de gevolgen van zo’n conflict te omarmen. Aan de
ene kant wil je er uit geraken, aan de andere kant wil je hier blijven.
De neiging van terugtrekking is er en de neiging van betrokkenheid is
er evenzeer. Het kiezen van één van beiden is gemakkelijk: het is
gemakkelijk om je ofwel terug te trekken in spiritueel individualisme
ofwel om op een wereldse manier betrokken te blijven. Velen kiezen
voor de gemakkelijke oplossing. Sommigen kiezen ervoor om zich
terug te trekken in spiritueel individualisme, in persoonlijke spirituele
ervaring. Anderen blijven in de wereld, maar dan in een zuiver
seculiere zin, zonder veel spiritueel perspectief.
Hoewel ze tegenstrijdig zijn, moeten de beide neigingen van
terugtrekking en betrokkenheid worden ontwikkeld in het spirituele
leven. We zouden kunnen zeggen dat de neiging tot terugtrekking het
wijsheidsaspect van het spirituele leven belichaamt en de neiging tot
betrokkenheid het aspect van mededogen. Beiden moeten worden
ontwikkeld. Voor deze gezamenlijke ontwikkeling is wat gekend is als
‘het herinneren van de Boeddha’ behulpzaam. Je houdt het ideaal van
de Perfekte Verlichting voortdurend in gedachten, de Verlichting
voor het welzijn van alle levende wezens waarvan Gautama de
Boeddha het perfekte voorbeeld was.
Je mag niet toestaan dat de spanning tussen de twee neigingen
verslapt. Als je dat doet, dan ben je in zekere zin verloren. Zelfs
wanneer ze tegenstrijdig zijn moet je ze beiden gelijktijdig nastreven.
Je moet eruit geraken en erin blijven, de fouten van het
geconditioneerde bestaan zien en tegelijk het lijden van levende
wezens voelen, zowel Wijsheid als Mededogen ontwikkelen. Wanneer
we beide neigingen nastreven bouwt de spanning zich op (dit is
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uiteraard geen psychologische spanning, maar een spirituele
spanning). Deze spanning bouwt zichzelf op tot het punt waarop je
niet verder meer kunt. Wanneer we dat punt bereiken, gebeurt er iets.
We kunnen het beschrijven als een explosie. Door de spanning die
wordt opgebouwd door deze beide tegenstrijdige neigingen te volgen,
komt er een doorbraak tot stand naar een hogere dimensie van
spiritueel bewustzijn, waar de neigingen van terugtrekking en
betrokkenheid niet langer gescheiden zijn, niet zozeer omdat ze
kunstmatig versmolten zijn tot een geheel, maar omdat het vlak
waarop ze werden gezien als twee verschillende dingen, overstegen
werd.
Wanneer iemand doorbreekt, heeft hij of zij de ervaring tegelijk
teruggetrokken en betrokken te zijn, tegelijk ‘er uit’ en ‘er in’ te zijn.
Wijsheid en mededogen zijn geen dualiteiten meer. Wanneer zich de
explosie voordoet, wanneer men voor het eerst gelijktijdig
teruggetrokken en betrokken is, zowel Wijsheid als Mededogen heeft,
niet als twee afzonderlijke dingen, maar als éénzelfde ding, dan kan
men zeggen dat de Bodhicitta is opgekomen.

Vragen voor reflectie en discussie
1. ‘De Bodhicitta staat in wezen voor de manifestatie, zelfs het
uitbreken binnen in ons van iets Transcendentaals’. Vind je
dit idee aantrekkelijk of stoot het je af? In hoeverre zou je
antwoord bepaald kunnen zijn door je conditioneringen uit je
verleden?
2. Had je ooit het gevoel dat je in je spirituele leven werd
geholpen of werd aangespoord in een specifieke richting door
iets dat van buiten je gewone zelf leek te komen? Zo ja, denk
je dat je dit kan gaan over wat Sangharakshita als een soort
van Verlichtingsgeest beschrijft die individuen tot steeds
hogere niveau’s van spirituele perfectie leidt?
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3. Wat is het verschil tussen Sangharakshita’s beschrijving van
de Bodhicitta en de Christelijke God of de goden van andere
religies?
4. Wat zouden de ‘nabije vijanden’ kunnen zijn van
terugtrekking en betrokkenheid?
5. Welke vorm neemt het verlangen tot terugtrekking en
persoonlijke bevrijding aan voor jou? Met andere woorden:
wat zou je ideale spirituele levensstijl, je spirituele dagdroom
zijn als je alleen aan jezelf zou denken?
6. Ben je eerder geneigd om te spiritueel te zijn en je terug te
trekken uit wereldse activiteiten of om te veel verwikkeld te
zijn in de wereld? Waar moet je dan meer de nadruk op
leggen – terugtrekking of betrokkenheid – om de
evenwichtige spanning te verkrijgen die Sangharakshita
aanbeveelt? Wat kan je hier praktisch voor doen?
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