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Voorwoord van de vertalers
In Nederland en Vlaanderen leeft sterk de wens het werk van
Sangharakshita in de eigen taal te kunnen lezen. Wij houden deze
wens voor vanzelfsprekend. Aan de uitvoering ervan willen wij met
deze Nederlandse vertaling bijdragen.
Wij hebben ervoor gekozen bij het vertalen zo dicht mogelijk bij het
oorspronkelijke Engelse werk te blijven. Sangharakshita is de
oprichter en eerste leraar van de Friends of the Western Buddhist
Order, in Nederland Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde
(VWBO) genaamd. (Nu Triratna en verder in de tekst zo genoemd).
De lezer is naar ons idee het meest gediend met het historische
woord van deze grondlegger, daarmee kan hij zijn eigen mening
vormen.
Op het moment van verschijnen van deze vertaling is het nog niet
mogelijk de zogenaamde diakritische tekens in de tekst 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.
De vertalers

Inleiding
‘Het is voortreffelijk, Heer! Voortreffelijk! Het is alsof iemand wat
omvergeworpen was weer overeind heeft gezet, wat verborgen was,
onthuld heeft, iemand die verdwaald was de weg heeft gewezen of
een lamp in de duisternis heeft gebracht, zodat zij die ogen hebben
kunnen zien.’
Deze woorden werden ongeveer 500 jaar voor de geboorte van Jezus
tot de Boeddha gericht. Maar zij beschrijven even nauwkeurig mijn
eigen gevoelens toen ik – ongeveer tweeënhalf duizend jaar later –
voor het eerst de kern van de in dit boek uiteengezette leringen
tegenkwam. De geredigeerde transcripties van de lezingen die in dit
boek verzameld zijn las ik voor het eerst in het blad Mitrata. Ik
verwachtte toen dat ik op zijn best na die ervaring wat beter
geïnformeerd zou zijn. Ik had niet echt verwacht gedacht dat het mij
zou boeien. Zoals de meeste Boeddhisten wist ik dat het
Achtvoudige Pad geacht werd centraal te staan in de leringen van de
Boeddha en ik vond dat ik een poging moest doen er meer van te
weten te komen. Maar wat ik hoorde vervulde mij niet met
enthousiasme. De droge lijst – ‘volkomen’ dit en ‘volkomen’ dat –
klonk saai, stoffig en nietszeggend. Niet bepaald iets om je horizon
mee te verbreden. Het was om eerlijk te zijn eigenlijk
stomvervelend.
Maar toen puntje bij paaltje kwam bleken die lezingen allesbehalve
vervelend te zijn en de reden waarom komt duidelijk tot uitdrukking
in de titel die voor dit werk gekozen is: Visie en Transformatie.
Toen ik de transcripties van deze lezingen las, ontdekte ik dat mij
verteld werd dat mijn concept van het doel van het Boeddhisme – en
naar het scheen eveneens het concept van veel andere Westerse
Boeddhisten – behoorlijk eenzijdig was. Ik kreeg te horen dat weten
door visie, begrip, zelfs inzicht, zelfs die duidelijke ervaringen
waaraan ik zo gehecht was, dat niets van dit alles voldoende was.
Niets ervan was het doel van het boeddhistische pad. Het was slechts
het begin.
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Wat Sangharakshita mij vertelde, was dat deze aanvankelijke
lichtglimpjes slechts uitnodigingen zijn – of uitdagingen – voor een
diep en moeilijk transformatieproces. Hij vertelde mij, wat ik
eigenlijk al wist, dat de ballast van mijn gewoontes, conditionering
en instincten betekende dat mijn zwaartepunt niet verplaatst zou
worden door alleen maar inzicht. Wat er nodig was, was eerder een
soort van aardbeving. Om dit gewicht te verplaatsen zou ik niet
alleen mijn geest moeten aanpakken maar ook mijn hart. En niet
alleen aan mijn hart maar ook mijn buik en niet alleen mezelf maar
mijn hele wereld. Om dat te kunnen doen zou ik deze transformatie
net zo hard moeten willen als ik iets anders ooit gewild had. Net
zoveel als ik geld gewild had of succes of een vrouw. En om het wat
chiquer en abstracter te zeggen: ik zou mijn ‘emoties erin moeten
betrekken’.
Op andere momenten had ik er waarschijnlijk voor gekozen dit
ongewenste bericht te negeren en eenvou-digweg een meer
geestverwante leraar gezocht. Maar in plaats van teleurgesteld te zijn
was ik verrukt. Het was alsof iemand mij op een bijzonder massieve
en onmiskenbare bakstenen muur wees. Een muur die mijn pad had
geblokkeerd en waar ik doorheen had proberen te lopen alsof hij er
niet stond. Toen ik deze muur eenmaal gezien had, was hij zo groot
en overduidelijk dat ik nauwelijks meer kon geloven dat hij zolang
aan mijn aandacht ontsnapt was. Vanzelfsprekend moest ik er
omheen lopen. En het is waar dat de weg die voor mij lag nu veel
langer en moeilijker leek. Maar er wás in ieder geval een weg voor
mij uit.
Wat ik hier beschreven heb zijn mijn eigen persoonlijke reacties op
de lezingen die in dit boek zijn weer-gegeven. En als zij zuiver
persoonlijk zouden zijn dan zouden ze niet erg interessant of
belangrijk zijn. Maar ik geloof dat de problemen die ik weergeef
gemeengoed zijn. Ik geloof – en ik heb veel gezien en gehoord dat
mij hierin steunt – dat vanwege sommige wijdverspreide
misvattingen over de aard van menselijke wezens en spirituele groei,
er veel andere mensen zijn die ook proberen door dezelfde
onzichtbare bakstenen muur te lopen.
-3-

De misvattingen die ertoe leiden dat wij door die muur proberen te
lopen, ontstaan omdat wij onszelf vrijwel volledig identificeren met
de aan de oppervlakte komende, bewuste niveaus van onze geest,
terwijl wij de diepten negeren. We overschatten de kracht van de
rede en het intellect en vergeten dat onze werkelijke drijfveren uit
veel diepere bronnen komen, uit emotie, instinct, mythe. Deze
oppervlakkige visie op onszelf maakt dat we ons niet alleen
onbewust zijn van de werkelijke krachten die ons drijven, we zijn
ons niet eens bewust dat we onbewust zijn.
Als zij worden toegepast op het spirituele leven dan hebben deze
gewoontes enkele voorspelbare gevolgen. De meest voor de hand
liggende is dat we denken dat weten en begrijpen voldoende is. We
denken dat wanneer onze bewuste zienswijze verandert, ook wij
veranderd zijn. Wij denken dat visie van het grootste belang is en we
vergeten de noodzaak van transformatie. Vervolgens voelen we ons,
als onze visie groeit, meer en dieper teleurgesteld, omdat de andere
veranderingen die wij in ons leven verwacht hadden niet volgen. Het
patroon van ons alledaagse gevoel en gedrag lijkt vast te zitten in
dezelfde troosteloze oude groeven. En hoewel we zeker naar de
sterren kijken – om de beroemde woorden van Oscar Wilde op zijn
kop te zetten – lijken we nog steeds in de goot te liggen.
Dit conflict tussen onze bewuste visies en onze diepere wilsuitingen
betekent dat wij weinig vooruitgang maken. Misschien denken we
bewust dat we ons volledig gecommitteerd hebben aan spirituele
groei. Maar wat onze niet-getransformeerde diepten van het leven
lijken te willen zijn nog steeds geld, erkenning, veiligheid, seks,
voedsel, een gezin enzovoort (een lijst die van mens tot mens wel
wat zal verschillen). Misschien proberen wij onszelf dus wel voor de
gek te houden, waarbij wij van ons spirituele leven een leuke hobby
maken, van onze meditatie een ontsnapping, terwijl wij onze ogen
sluiten voor het feit dat onze levens en overheersende emoties
nauwelijks verschillen van die van onze materialistische buren. We
zouden er ook naar kunnen streven onze werkelijke drijfveren te
onderdrukken en kunnen proberen louter op wilskracht onze idealen
na te leven, om ons vervolgens af te vragen waarom wij ons diep
verdeeld en ongelukkig voelen. Of misschien zwenken we wild van
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het ene uiterste naar het andere, waarbij perioden van koppige
inspanning en vlagen van niet aangepast hedonisme elkaar
afwisselen.
De leringen die Sangharakshita in dit boek geeft, bieden een uitweg
uit deze impasse. Zij doen dit door te laten zien dat het
boeddhistische pad een proces is van organische groei, waardoor
spirituele visie niet alleen wordt bevorderd als doel op zich, maar dat
ook bedoeld is als katalysator van de transformatie van alle aspecten
van ons wezen, zowel hoge als lage, onbewuste en bewuste. Door dit
proces worden zelfs onze donkerste diepten blootgesteld aan het
transformerende licht van onze visie, zodat zij onze inspanningen
om te groeien kunnen helpen in plaats van blokkeren. Het doel van
het boeddhistische Pad wordt voorgesteld als niet slechts inzicht –
althans niet in de betekenis waarin wij het woord waarschijnlijk
opvatten – maar als de groei van ons totale wezen. Ons wezen wordt
vergeleken met een jonge boom en onze spirituele visie met de regen
die hem voedt en die hem aanmoedigt eerst zijn blaadjes en
vervolgens bloemen uit te laten komen. Misschien valt de regen op
iedereen. Maar slechts enkelen hebben de energie en moed om
volledig mee te werken met de groei die het bevordert.

Sangharakshita lijkt juist het tegenovergestelde te gebeuren. De
lijsten komen tot leven en wat aanvankelijk een slordige
verzameling erfstukken leek te zijn wordt afgestoft, blinkend
gepoetst en exact onder de juiste hoek in het licht geplaatst om hun
volledige luister te laten zien, hun volledig belang voor de spirituele
inspanningen van mannen en vrouwen aan het einde van de
twintigste eeuw.
Behalve een schat aan traditionele boeddhistische doctrines bevatten
deze pagina’s ook ideeën en formule-ringen waaraan Boeddhisten
van buiten Triratna misschien niet gewend zijn. Sommige daarvan,
zoals de herindeling van de traditionele fundamenten van gewaarzijn
in vier nogal verschillende niveaus van ge-waarzijn, vormen enkel
een herverdeling en een vereenvoudiging van traditioneel materiaal.
Andere, zoals het concept van ‘De Hogere Evolutie’, een
voorstelling van de ontwikkeling van het bewustzijn als de
onderliggende betekenis van het evolutionaire proces, met het
Boeddhaschap als uiteindelijke doel, zijn meer specifiek van
Sangharakshita.

In de lezingen die in dit boek zijn weergegeven, onthult
Sangharakshita een diepte aan betekenis en be-langrijkheid van de
lering van het Edele Achtvoudige Pad die weinig mensen er
waarschijnlijk in vermoed zullen hebben. Hierbij laat hij een enorme
hoeveelheid doctrine zien. Merendeels is dit hoogst traditionele
boeddhistische doctrine, gebracht op een traditionele boeddhistische
wijze, zoals rijtje na rijtje en rijtje in rijtje. Hier vinden we niet
alleen het Achtvoudige Pad zelf, maar ook de Vier Edele
Waarheden, de Drie Kenmerken van het Geconditioneerde Bestaan,
de Vier Sunyata’s, de vier ‘Voortreffelijke Verblijven’, de Vijf
Sila’s en de Vijf Dharma’s, de Vier Inspanningen, de Vijf
Hindernissen, de Vier (of Acht) Dhyana’s enzovoort. Misschien
klinkt dit niet als een aantrekkelijk vooruitzicht. De eeuwenoude
boeddhistische gewoonte om lijstjes te maken is niet iedereen naar
de zin en het zou lezers niet kwalijk te nemen zijn als ze denken dat
deze lijsten de Dharma saai en doods maken. Maar in de handen van

Boeddhisten van buiten Triratna zijn vaak achterdochtig over
sommige van Sangharakshita’s klaarblijkelijk meer persoonlijke
interpretaties van de Dharma. En gelijk hebben ze; Sangharakshita
spant zichzelf tot het uiterste in om erop te wijzen dat originaliteit
voor een boeddhistische leraar geen deugd is. Maar het zou zonde
zijn als deze argwaan de waarde zou overschaduwen die
Sangharakshita’s leringen kunnen hebben voor alle Boeddhisten en
in het bijzonder Boeddhisten in het Westen. Sommige van zijn
Dharma-interpretaties zijn radicaal, maar alleen in de beste betekenis
van het woord. Het woord radicaal komt van het Latijn voor ‘wortel’
en betekent voortkomend uit de wortel, de basis, het fundament.
Sangharakshita’s leringen komen inderdaad voort uit de echte
wortels van het Boeddhisme en ze trachten de fundamentele
boodschap ervan uit te drukken op een wijze die zinvol is voor onze
huidige omstandigheden. Soms lijken zijn ideeën radicaal omdat ze
in feite meer echt traditioneel zijn en afkomstig van oudere bronnen
dan de leringen van sommige overlevende Aziatische boeddhistische
scholen.
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Sangharakshita’s leringen over werk en levensonderhoud horen tot
zijn meest radicale. Nieuwkomers die Sangharakshita’s commentaar
over dit onderwerp horen, zeker vanuit de vroege dagen van
Triratna, zijn vaak onder de indruk van zijn krachtige woorden over
de conventionele arbeidsethiek. En in zijn lezing over Right
Livelihood (Volkomen Levensonderhoud) die hier is weergegeven
zou het (de hemel verhoede het!) kunnen lijken alsof hij de meeste
van zijn luisteraars aanraadt zich ervan af te maken door zo min
mogelijk werk te doen.
Er zijn echter enkele kanttekeningen nodig om dit advies in zijn
context te plaatsen. Sangharakshita gaf deze serie lezingen in 1968,
kort na de oprichting van de FWBO en vóór de ordinatie van de
eerste leden van de Western Buddhist Order. In de decennia na 1968
is de FWBO uitgegroeid tot een wereldwijde beweging en hebben de
leden van deze beweging veel energie gestoken in het opzetten en
drijven van wat tamelijk onelegant ‘teambased Right Livelihood
businesses’ worden genoemd (op teams gebaseerde ondernemingen
voor Volkomen Levensonderhoud). Deze ondernemingen bieden
Boeddhisten niet alleen de gelegenheid op ethische wijze en in
samenwerking met gelijkgestemde mensen in hun levensonderhoud
te voorzien, zij kunnen in het beste geval werk transformeren van
zinloos sloven in een spirituele beoefening.
De geschiedenis van de op teams gebaseerde ondernemingen voor
Volkomen Levensonderhoud is weliswaar een mengeling geweest.
Er zijn door de jaren heen successen geweest en mislukkingen,
zowel financieel als anders. Maar het belangrijkste is dat dit
experiment van Volkomen Levensonderhoud een gelegenheid
geboden heeft om zowel van het succes als van de mislukking te
leren. Als Sangharakshita nu over dit onderwerp zou schrijven dan
zou hij ongetwijfeld in verregaande mate gebruik maken van deze
schat aan ervaring. Ongetwijfeld zou hij ook de nadruk anders
leggen dan in 1968, toen voor de meeste Boeddhisten werk een
zinloze baan betekende die je wel moest hebben om je rekeningen te
betalen.
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Tegenwoordig zijn er veel meer mogelijkheden voor Boeddhisten in
Triratna – zelfs voor hen die niet het geluk hebben verpleegster, arts,
leraar, kunstenaar enzovoort te zijn – om van hun werk iets te maken
dat benadert wat Sangharak¬shita in dit boek roeping noemt. Werk
wordt een roeping als het een directe relatie heeft met wat het meest
belangrijke is in het leven van het individu. Voor diegenen waarvoor
Boeddhisme het meest betekenisvolle deel van het leven is, kan
werken in een boeddhistische onderneming op teambasis – en eraan
meehelpen de samenleving door dit proces te transformeren – een
echte roeping zijn. De ervaring van de afgelopen decennia laat zien
dat het eveneens een krachtig instrument voor persoonlijke groei kan
zijn.
Coöperatief werk gezien als spirituele beoefening is een van de
onderscheidende kenmerken van de Triratna geworden. In een
andere context noemde Sangharakshita werk ‘de tantrische goeroe’.
Een tantrische goeroe is een leraar die onze zelfmisleiding doorziet
en ons ware gezicht voor ons weerspiegelt. Hij laat ons de
onvolkomenheden zien die we moeten overwinnen en de
uitdagingen die we uit de weg gaan. Hij laat ons zien waar we onze
volledige kracht, moed en energie kunnen vinden. Werk kan onze
tantrische goeroe zijn omdat ook dit een spiegel is die ons ons ware
gezicht laat zien. Het onthult niet alleen onze zwakheden maar ook
de onverwachte diepten van onze kracht. Alleen als we deelnemen
aan de strijd van het werken met andere mensen kunnen we zien hoe
veel – of hoe weinig – vooruitgang we werkelijk hebben gemaakt.
Alleen als we onze angsten en zwakheden uitdagen in de harde arena
van de materiële wereld kunnen we ze echt ontgroeien. Alleen als
we het uiterste van onze energie vragen ontdekken we hoe krachtig
we echt zijn.
Dit is niet de plaats voor een volledige uiteenzetting over Volkomen
Levensonderhoud en Triratna, maar het onderwerp verdient enkele
woorden om de lezer bij te praten over de manier waarop
Sangharakshita nu denkt over het onderwerp. Een gedachtegang
gebaseerd op het verwerven van meer dan twintig jaar praktische
ervaring sinds deze lezingen gegeven werden. Deze ervaring heeft
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niet ontkracht wat Sangharakshita in dit boek zegt over Volkomen
Levensonderhoud. Maar het heeft er zeker wel aan bijgedragen.
Er is zoveel gebeurd sinds het geven van deze lezingen – in Triratna,
in de boeddhistische wereld en in de samenleving en de wereld in
het algemeen – dat het niet vreemd is dat ik kort wat moet zeggen
om aan te geven waar gewijzigde omstandigheden zouden kunnen
vragen om een andere benadering of nadruk. Ver-rassend is wel dat
ik er maar zo weinig over hoef te zeggen. Maar door de terug-naarde-basis-eigenschap die Sangharakshita’s lering kenmerkt, zullen
deze lezingen niet snel verouderen.
Persoonlijk ben ik dankbaar dat ik ze ben tegengekomen en de
gelegenheid gehad heb ze te bestuderen, zowel in de vorm van
bandopnames als als geredigeerde transcripties in het blad Mitrata.
Ik ben ook dankbaar dat ik de kans heb gehad ze beschikbaar te
stellen aan een breder, niet-Triratna publiek, door ze opnieuw te
redigeren en gereed te maken voor publicatie in boekvorm. Ik hoop
dat anderen ze net zo nuttig vinden als ik.
Chris Pauling
Vimalakula Community
Oktober 1990

1 De aard van
Volkomen Visie

het

bestaan:

Ook als we zo goed als niets weten van het Boeddhisme, dan zullen
we ten minste toch weten dat het een Pad of een Weg is. Het is een
Pad of een Weg naar een toestand waarin we de waarheid realiseren,
of een-zijn met de Werkelijkheid, die we verlichting of Nirvana
noemen, of de verwezenlijking van ons aangeboren Boeddhaschap.
Dit Pad, deze Weg, wordt uitgedrukt in verschillende formuleringen
en de meest bekende ervan is waarschijnlijk het Edele Achtvoudige
Pad.
Het Edele Achtvoudige Pad is de vierde van de Vier Edele Waarheden. Die vinden we al in de eerste toespraak van de Boeddha, de
toespraak over het Draaien van het Wiel van de Dharma, die hij
hield in het hertenpark te Sarnath, kort nadat hij de Volkomen
Verlichting bereikt had. De belangrijkste inhoud van die toespraak,
waarin de Boeddha zijn grote spirituele ontdekking deelde met de
mensheid, bestaat uit die Vier Edele Waarheden: lijden, de
oorsprong van lijden, het ophouden van lijden en de weg die leidt tot
het ophouden van het lijden. En die laatste is niets minder dan het
Edele Achtvoudige Pad.
Als we de geschiedenis van het Boeddhisme nagaan, zien we dat
school na school, traditie na traditie, of het nu in India, Tibet, Birma,
Thailand, Japan of op Ceylon is, waar Boeddhisme zich ook
verspreid heeft, voortdurend opnieuw verwezen heeft naar de Vier
Edele Waarheden en vooral naar het Edele Achtvoudige Pad. En
tenzij we iets weten over deze Waarheden, en vooral over de
Waarheid van het Pad, tenzij we er een redelijke kennis van hebben,
weten we bijzonder weinig over het Boeddhisme.
De term Edele Achtvoudige Pad is een vertaling van het Sanskriet
arya-astangika-marga (Pali ariya-atthangika-magga). Het woord
dat wij vertalen als ‘edel’ is arya. In het oude India werd dit woord
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min of meer gebruikt om vreemde rassen aan te duiden; het was de
naam voor de invallers die via de bergpassen vanuit Centraal-Azië
de Indische vlakte binnenstroomden en de inheemse bevolking
onderwierpen. Maar naarmate de eeuwen verstreken kreeg de term
arya en het ervan afgeleide ‘Arisch’ stilaan een ethische en spirituele
betekenis. In het Boeddhisme heeft het woord betrekking op alles
wat direct of indirect te maken heeft met het bereiken van de
Ultieme Werkelijkheid. Alles wat te maken heeft met het spirituele,
of het nu het spirituele pad zelf is, of het spirituele doel, of om het
even welk aspect van het spirituele leven, kan arya genoemd
worden. Dus betekent arya niet alleen ‘edel’, maar ook ‘heilig’.
Daarom spreken sommige vertalers niet alleen over de Vier Edele
Waarheden of het Edele Achtvoudige Pad, maar over de Vier
Heilige Waarheden en het Heilige Achtvoudige Pad. (Lama Govinda
vertelde me eens een amusant verhaal. Toen het Boeddhisme in
Duitsland nog nieuw was, waren er twee rivaliserende groepen. De
ene hield vol dat arya ‘edel’ was, de andere dat het ‘heilig’ moest
zijn. Die twee groepen, de Edele-Waarheiders en de HeiligeWaarheiders, waren voortdurend aan het bekvechten. Dit verhaal
illustreert niet alleen hoe mensen ruzie kunnen krijgen, het maakt
ook duidelijk dat we aan woorden niet te veel gewicht moeten
geven. Al is er wel énig verschil tussen ‘edel’ en ‘heilig’, de
controverse betrof toch iets van relatief weinig belang.)
Het Sanskriet asta betekent gewoon ‘acht’ en anga is ‘ledemaat’,
‘tak’ of zelfs gewoon ‘scheut’. In sommige hedendaagse Indische
talen spreekt men bijvoorbeeld over pancanga-pranama of prostratie
met de vijf lichaamsdelen, in het bijzonder twee benen, twee armen
en het hoofd. (In het Sanskriet en Pali wordt het hoofd uttamanga,
hoogste lidmaat, genoemd.) Hoewel we gewoonlijk denken dat ‘het
Edele Achtvoudige Pad’ bestaat uit acht opeenvolgende stappen of
stadia, suggereert het woord anga dat die stappen niet zozeer elkaar
opvolgen, maar eerder gelijktijdig plaatsvinden. In werkelijkheid is
het pad achtvoudig in de zin dat het bestaat uit acht takken of acht
leden, veeleer dan uit acht stappen. En marga betekent gewoon ‘pad’
of ‘weg’.

- 11 -

Volkomen Visie
De eerste zogenaamde stap van het Edele Achtvoudige Pad wordt in
het Sanskriet samyag-drsti genoemd (samma-ditthi in het Pali). Dit
wordt meestal vertaald als ‘juist begrip’ of ‘juist inzicht’, maar deze
vertaling is verre van bevredigend. Zoals zo vaak het geval is met
boeddhistische termen en uitdrukkingen, kunnen we alleen bij de
echte betekenis van de woorden komen door terug te gaan naar de
oorspronkelijke taal. Wat betekent samyag-drsti werkelijk? Samyak
(of samyag), dat vóór alle acht angas wordt toegevoegd, betekent
‘gepast’, ‘volledig’, ‘door en door’, ‘integraal’, ‘voltooid’,
‘volkomen’. Het is zeker niet ‘juist’ in tegenstelling tot ‘verkeerd’.
Spreken over ‘juist begrip’ geeft de indruk dat het gaat om ‘juist’
begrip in tegenstelling tot ‘verkeerd’ begrip. Hetzelfde geldt voor
‘juist’ handelen en ‘verkeerd’ handelen, enzovoort. Het geeft de
indruk van een enge, alleen maar moralistische interpretatie van het
Pad. Maar samyak betekent veel meer dan alleen maar ‘juist’. Zoals
ik daarnet zei is het ook ‘volledig’, ‘integraal’, ‘voltooid’,
‘volmaakt’. ‘Volkomen’ is wellicht de beste vertaling.
Drsti komt van een wortel die ‘zien’ betekent en ‘zicht’, ‘kijk’,
‘visie’. Het is veel meer dan alleen maar ‘begrijpen’ en zeker veel
meer dan ‘begrijpen’ in de zuiver theoretische, intellectuele of
abstracte betekenis. Het is iets onmiddellijks, iets rechtstreeks, iets
intuïtiefs. Als we zonder verder nadenken samyak-drsti vertalen als
‘juist begrip’, dan brengen we vanaf het begin een subtiel
misverstand in onze studie – en onze praktijk – van de leer van de
Boeddha. Samyak-drsti is veel meer Integrale Kijk of Volkomen
Visie. Als we het zo vertalen komen we veel dichter bij de
werkelijke betekenis, bij hoe de uitdrukking van binnen uit aanvoelt.
Als je de twee vertalingen vergelijkt en hun spirituele kwaliteit
tracht te proeven, zul je merken dat Volkomen Visie toch iets anders
overbrengt dan ‘juist begrip’. ‘Juist begrip’ is eerder banaal, eerder
gewoon en eerder intellectueel. Maar als je Volkomen Visie zegt, is
het alsof een volledig nieuwe wereld zich opent, alsof er een nieuwe
dimensie bij komt. Volkomen Visie wordt het dus, en voorlopig
- 12 -

kunnen we ervan zeggen dat het een visie is van de aard van het bestaan, van de waarheid of werkelijkheid van de dingen.

het geestelijk leven en in de manier waarop zij het geestelijke pad
betreden.

Het Pad van Visie en het Pad van
Transformatie

Sommigen komen tot het Pad van Visie als een gevolg van een
persoonlijke tragedie, een sterfgeval of een groot verlies. Hun hele
bestaan is verstoord en in de war gebracht als door een grote
aardbeving die hen berooft van alles dat ze koesteren en waar ze van
houden. In deze verwoesting, deze ruïne van hun leven, beginnen ze
zich vragen te stellen, beginnen ze dieper te kijken, beginnen ze zich
af te vragen wat de zin en het doel zijn van het bestaan.

Volgens de Indiase boeddhistische traditie valt het Edele
Achtvoudige Pad van nature uiteen in twee delen. Het eerste daarvan
staat bekend als het Pad van Visie (darsana-marga), het tweede als
het Pad van Transformatie (bhavana-marga). Het Edele
Achtvoudige Pad omvat dus twee kleinere paden in de zin van twee
opeenvolgende fasen. Het Pad van Visie omvat alleen de eerste anga
of trede, Volkomen Visie; het Pad van Transformatie bestaat uit de
overblijvende zeven ‘treden’, te weten Volkomen Emotie,
Volkomen
Spraak,
Volkomen
Handelen,
Volkomen
Levensonderhoud, Volkomen Inspanning, Volkomen Gewaarzijn en
Volkomen Samadhi.
De betekenis van deze verdeling is dat Volkomen Visie een stadium
van geestelijk inzicht en ervaring vertegenwoordigt, terwijl de rest
van het Edele Achtvoudige Pad de transformatie vertegenwoordigt
van het gehele wezen, in alle hoogten en diepten, in alle aspecten, in
overeenstemming met dat aanvankelijke inzicht en die ervaring. Het
Pad van Transformatie houdt een volledige en volkomen
verandering in van iemands gevoelsleven, spreken, communicatie
met anderen, levensonderhoud, enzovoort. Men kan bijvoorbeeld het
levensonderhoud veranderen, het vijfde deel, vóór het spreken wordt
aangepakt, het derde deel. Maar uiteindelijk wordt je gehele wezen
op de een of andere manier getransformeerd, in al zijn hoogten en
diepten, bewust en onbewust.

Bij andere mensen kan Volkomen Visie opkomen in wat we kunnen
omschrijven als een spontane mystieke ervaring. (Ik houd niet van
dit woord mystiek, dat voor veel mensen een geurtje heeft van
mysterie en misleiding, maar we hebben er nu eenmaal geen beter
woord voor.) Je vindt een aantal voorbeelden ervan bijeengebracht
in Buckes Cosmic Consciousness, een boek uit 1901 dat nog altijd
lezenswaardig is. Het is verbazingwekkend hoe veel mensen ooit een
dergelijke ervaring hebben gehad: een zeldzaam moment van
vervoering, van inzicht of van overweldigende liefde, dat hen
blijkbaar zonder enige voorbereiding in bezit nam, meesleepte,
optilde in een nieuwe dimensie en hun zicht op het leven totaal
wijzigde. Ook onze beleving van de natuur kunnen we opnemen
onder mystieke ervaring, zoals de overweldigende ervaring bij het
zien van een prachtige zonsondergang of wanneer we op het
platteland een grote, allesdoordringende rust, stilte en vrede ondergaan.

Deze geestelijke ervaring waarmee alles begint – deze Volkomen
Visie of dit Pad van Visie – komt bij verschillende mensen op verschillende manieren tot stand. Er is geen eenvormig patroon. De
grote variëteit die tussen mensen bestaat, weerspiegelt zich ook in

Soms kan het Pad van Visie opkomen wanneer we naar een mooi
schilderij kijken of naar muziek luisteren. In zulke omstandigheden
worden we soms meegesleept in een nieuwe dimensie van het
bestaan. Soms komt het tot stand als een gevolg van diep en
langdurig nadenken. Sommige mensen trachten de waarheid te
vatten door middel van het intellect. Zij proberen in de diepte van
het zijn te duiken met rede en logica. Dit is de weg van de denker, de
filosoof, de wijze. Sommigen denken hun weg naar de
Werkelijkheid, naar het Pad van Visie.
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Voor anderen kan het op een heel andere manier ontstaan, als een
resultaat van de beoefening van meditatie. Volkomen Visie kan tot
stand komen wanneer de geest systematisch tot rust is gebracht en de
gedachten uitgebannen zijn, maar een helder bewustzijn nog voortduurt.
Soms kan het ontstaan bij mensen die zich inzetten voor
onbaatzuchtige werkzaamheden, zoals zieken verplegen of bejaarden
verzorgen. Als ze zichzelf en hun persoonlijke belangen opofferen,
geheel onzelfzuchtig zijn in hun werk en activiteiten is het mogelijk
dat ze zelfs midden in hun drukke activiteiten tot Volkomen Inzicht
komen.
Ten slotte kan het ontstaan, voor sommige mensen tenminste, vanuit
hun gehele levenservaring – vooral wanneer ze ouder worden en,
laten we hopen, volwassener. Wanneer alle verschillende draden
lijken samen te komen, het patroon van het leven enige zin begint te
krijgen, er een straaltje van betekenis verschijnt, dan kan soms uit de
diepte van gewone menselijke rijpheid Volkomen Visie opstijgen. Ik
wil niet suggereren dat wijsheid automatisch met de jaren komt.
Verre van dat! Als dat het geval is, hoeven we, als we jong zijn,
geen moeite meer te doen om wijsheid te verkrijgen. Maar bij
mensen die een werkelijk menselijk leven hebben geleid, die gerijpt
zijn en wat zachter worden, en hun ervaring laten verhelderen, kan
het Pad van Visie soms ontstaan.
Zo kan het Pad van Visie bij verschillende mensen op al deze
uiteenlopende manieren ontstaan. Bij sommigen is het zelfs in een
droom opgekomen! Maar hoe het ook kan ontstaan, we moeten erg
zorgvuldig zijn het niet te verliezen, het niet te vergeten. Dit gebeurt
maar al te gemakkelijk, want zoals de dichter zegt: ‘The world is too
much with us.’ We kunnen een ervaring hebben die zo prachtig is
dat we denken dat we die nooit zullen vergeten, maar na korte tijd,
na een paar dagen of weken is ze er niet langer. Het is alsof ze er
nooit geweest is. Daarom moeten we ze koesteren, ze cultiveren,
erbij stilstaan – proberen ze te verdiepen, te verhelderen, te ontwikkelen – en dat voortdurend. Uiteindelijk zouden we moeten
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proberen ons hele wezen, ons hele leven erdoor te laten doordringen
en om te laten vormen.
Samengevat kunnen we zeggen dat deze grote boeddhistische
onderrichting, van het Pad van Visie en het Pad van Transformatie,
tot doel heeft ons in staat te stellen ons hele leven – ons hele wezen,
ons hele bestaan, op alle niveaus – te verheffen tot het niveau van
zijn hoogste momenten. Dit is wat spirituele ontwikkeling betekent.
Dit is het wat het betekent het Edele Achtvoudige Pad te volgen. Het
betekent op een of andere wijze Volkomen Visie te bereiken en dan
ons hele wezen te transformeren in overeenstemming met die visie.

De aard van het bestaan
Wat dan is Volkomen Visie? In de boeddhistische literatuur vind je
heel veel uiteenzettingen over het juiste begrip, zoals Volkomen
Visie meestal wordt genoemd. Je mag zelfs zeggen dat het er te veel
zijn, want sommige uiteenzettingen zijn niet erg behulpzaam en
mogelijk zelfs misleidend. Onder de titel ‘Het Juiste Begrip’ willen
sommige auteurs over het Boeddhisme maar al te graag de hele
boeddhistische leer opnemen. Alles wat niet binnen een andere
rubriek past, wordt hierin samengeperst. ‘Per slot van rekening is het
allemaal een onderwerp van het juiste begrip’, denken ze blijkbaar.
‘Het is allemaal iets dat begrepen moet worden.’ Dus alles gaat erin
– de hele leer, alle onderrichtingen, de hele filosofie. Dit kan een
verkeerde indruk oproepen. Ik heb gemerkt dat mensen die het
Boeddhisme gaan bestuderen vaak denken dat juist begrip, het eerste
deel van het Edele Achtvoudige Pad, betekent een grondige studie
maken van het hele boeddhistische denken, een soort doctoraat in de
boeddhistische filosofie behalen. Zij denken dat je, voor je het Edele
Achtvoudige Pad kan bewandelen, eerst alles moet leren over de
madhyamika’s en de yogacarins, de sarvastivadins en de sautrantika’s en daarenboven ook nog over de T'ien-T'ai-school en de
Avatamsaka-school enz. Alleen dan, denken ze, kun je een voet op
het Pad zetten en beginnen met het beoefenen van het Boeddhisme.
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Maar zo is het helemaal niet. Ik kan er niet genoeg de nadruk op
leggen dat samyag-drsti enkel Volkomen Visie is. Het heeft niets
van doen met de bestudering van de scholen van de boeddhistische
filosofie. Het is een visie en als zodanig is het iets rechtstreeks en
onmiddellijks, iets dat veel meer een spirituele beleving is dan een
intellectueel begrijpen. Het spreekt vanzelf dat die beleving, dat inzicht, intellectueel uitgedrukt kan worden, in termen van leerstellige
begrippen, filosofische systemen enzovoort, maar het is er niet
identiek aan. Visie zelf staat er apart van, staat erboven.
Wat is die Volkomen Visie dan? We kunnen zeggen dat het een visie
is op de aard van het bestaan, maar wat onthult die visie dan wel?
Wat is de aard van het bestaan? Deze vraag valt moeilijk te
beantwoorden omdat het zo gemakkelijk – al te gemakkelijk – is ze
te beantwoorden. Ik ben nu niet paradoxaal. Wat ik bedoel is dat er
te veel begrippen gemakkelijk binnen bereik liggen. Er is zoveel
boeddhistische filosofie beschikbaar. We kunnen zo gemakkelijk
met een paar technische termen smijten, naar dit of dat systeem
verwijzen en zeggen dat volgens het Boeddhisme dát de aard van het
bestaan is. Maar dat is te gladjes, te gemakkelijk. We moeten waken
voor de verleiding onze begrippen te vlug te voorschijn te halen.
Wat we proberen over te brengen is niet simpelweg een verzameling
ideeën, geen filosofisch systeem in de academische betekenis, maar
iets wat de Boeddha zelf in zijn eigen taal ondubbelzinnig een drsti
noemde, een ‘visie’.
Een visie kan wezenlijk op twee manieren worden overgebracht: met
beelden en met concepten. In het Boeddhisme zijn er drie
belangrijke beelden van de aard van het bestaan. Deze zijn het
Levenswiel, de Boeddha en het Pad. Omdat deze beelden een visie
overbrengen, kan het ons helpen ze in onze geest door te laten
dringen door ons op het beeld te concentreren, in plaats van alleen
maar op een abstracte manier eraan te denken en aan te nemen dat
we het begrepen hebben.
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Het Levenswiel
Het Levenswiel omvat vier concentrische cirkels. In de centrale
cirkel, de naaf van het wiel, vinden we drie dieren: een haan, een
slang en een varken, die elk in de staart van het dier ervoor bijten.
Deze dieren stellen de drie vergiften voor: begeerte, haat en waan,
die onze geest beheersen en het wiel van het wereldse bestaan
draaiend houden. Rond de naaf ligt een tweede cirkel die verdeeld is
in twee gelijke segmenten, een zwarte en een witte. Het witte deel
staat voor het goede of ethische pad dat opwaarts voert, naar staten
van geluk. Het zwarte staat voor het slechte of onethische pad dat
naar beneden voert, naar staten van lijden. De volgende cirkel is in
zes segmenten verdeeld die de verschillende ‘werelden’ of sferen
van het bestaan voorstellen, waarin volgens het Boeddhisme levende
wezens doorlopend worden wedergeboren. Deze zes werelden zijn
die van de goden, titanen, mensen, dieren, hongerige geesten en
hellewezens. De buitenste cirkel van het wiel, die de buitenrand
vormt, is in twaalf segmenten opgedeeld. Dit zijn de twaalf nidana’s
of ‘schakels’ in het proces dat afhankelijk ontstaan wordt genoemd
of voorwaardelijk ontstaan (pratitya-samutpada). Ze laten in detail
het hele proces zien van geboorte, leven, dood en wedergeboorte.
Dit is het eerste grote beeld, het eerste grote symbool. Dit is wat we
beginnen te zien als we een visie op de aard van het bestaan hebben.
We zien het hele wereldse voorwaardelijke bestaan rondwentelen als
een groot wiel – het wiel van het Leven – het wiel van de Dood –
met onszelf en alle andere levende wezens erin gevangen. We zien
dat het Levenswiel in feite ons is, dat het bewust is en het
voorwaardelijke bestaan is.

De Boeddha
De Boeddha wordt gewoonlijk afgebeeld zittend op een lotusbloem
of onder de bodhiboom – de ‘boom der Verlichting’, met zijn grote
gespreide takken en zijn baldakijn van mooie hartvormige bladeren
– waarbij zijn lichaam licht van verschillende kleuren uitstraalt. Er
zijn ook veel verder uitgewerkte versies van de afbeelding van de
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Boeddha. Een van de bekendste is de mandala van de Vijf
Boeddha’s, die uit een meer esoterische traditie stamt. In het midden
van de mandala zien we de Witte Boeddha, met de Donkerblauwe
Boeddha in het oosten, de Gele Boeddha in het zuiden, de Rode
Boeddha in het westen en de Groene Boeddha in het noorden. Er
bestaan zelfs nog meer uitgewerkte versies van dit beeld: het
‘Zuivere Land’ of het ‘Gelukkige Land’ – Sukhavati – met zijn
leidende Boeddha omringd door de Bodhisattva’s die hem bijstaan,
met rijen prachtige juwelenbomen, met betoverende zangvogels en
vele andere wonderlijke zaken.

conceptuele verklaringen moeten we in het achterhoofd houden dat
we hier niet te maken hebben met enig louter theoretisch begrijpen.
We proberen met behulp van deze leerstellige begrippen een straaltje
op te vangen van de Waarheid, we proberen een soort visie op de
aard van het bestaan te verkrijgen.

Het Pad

l. De waarheid van het lijden, ontevredenheid of disharmonie, die we
allen om ons heen zien en ook in onszelf ervaren.

Het pad van spirituele vooruitgang, of het Spirale Pad, verbindt de
eerste twee beelden met elkaar, dat wil zeggen het leidt van het
Levenswiel naar de Boeddha of naar de mandala van de Vijf
Boeddha’s.
Dit zijn de drie fundamentele beelden waarmee het Boeddhisme zijn
visie op het bestaan uitdraagt. Volkomen Visie is, allereerst, een
visie op onze feitelijke toestand van slavernij binnen het
voorwaardelijke bestaan, die wordt uitgedrukt door het Levenswiel.
Het is ook een visie op onze mogelijke toekomstige toestand van
Verlichting, die wordt uitgedrukt in het beeld van de Boeddha of de
mandala van de Vijf Boeddha’s of het Pure Land. En ten slotte is het
ook een visie op het pad of de weg die van het ene naar het andere
leidt – de visie, als het ware, van het hele toekomstige verloop van
de evolutie.
De boeddhistische visie op de aard van het bestaan kan ook worden
overgebracht in termen van begrippen, al wordt het dan wel minder
levendig dan wat de beelden uitdrukken. De traditie drukt Volkomen
Visie uit in termen van het zien en begrijpen van bepaalde
leerstellige begrippen. Omwille van de volledigheid zal ik kort de
vier belangrijkste behandelen: de Vier Edele Waarheden, de Drie
Kenmerken van het Voorwaardelijke Bestaan, karma en
wedergeboorte, en de vier Sunyata’s. In onze worsteling met deze
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De Vier Edele Waarheden
De leringen leggen Volkomen Visie gewoonlijk uit als een visie op
of het begrijpen van de Vier Edele Waarheden. Deze zijn:

2. De waarheid van de oorzaak van lijden, namelijk zelfzuchtige
begeerte of ‘dorst’, zowel in onszelf als in anderen.
3. De waarheid van het ophouden van lijden, de totale uitroeiing van
lijden, wat overeenkomt met de toestand van Verlichting of
Boeddhaschap.
4. De waarheid van de weg die leidt naar het ophouden van lijden,
het Edele Achtvoudige Pad.
Het is interessant op te merken dat de eerste en tweede Edele
Waarheid, lijden en oorzaak van lijden, samen overeenkomen met
het beeld van het Levenswiel. Lijden is het gevolg en begeerte de
oorzaak: we hebben hier dus te maken met een oorzaak-gevolg,
actie-reactie soort relatie. Met andere woorden ook hier zien we
hetzelfde cyclische patroon als in het Levenswiel. De derde Edele
Waarheid, het ophouden van lijden, komt overeen met het beeld van
de Boeddha of de mandala van de Vijf Boeddha’s. De vierde Edele
Waarheid, het Achtvoudige Pad, komt overeen met het beeld van het
Spirale Pad. We zien dus dat de Vier Edele Waarheden begripsmatig
weergeven wat onze drie beelden op visuele manier voorstellen.
Allebei drukken ze dezelfde visie uit: een visie op de aard van het
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voorwaardelijke bestaan, op het onvoorwaardelijke en op het pad dat
van het een naar het ander leidt.

kunnen zien dat alles vergankelijk is, dat alles voorbijgaat en dat je
aan niets voor lang kunt vasthouden.

De Drie Kenmerken van het Voorwaardelijke Bestaan

3. Het Voorwaardelijke Bestaan is zonder werkelijk zelf

De Drie Kenmerken van het Voorwaardelijke Bestaan zijn: dat het
lijden is, dat het vergankelijk is en dat het zonder een werkelijk zelf
is.
1. Het Voorwaardelijke Bestaan is lijden
Het Boeddhisme onderscheidt drie soorten van lijden. Allereerst is er
feitelijk lijden, bijvoorbeeld als je kiespijn hebt of in je vinger hebt
gesneden. Ten tweede is er potentieel lijden, bijvoorbeeld als je iets
bezit dat een bron van plezier voor je is. Hoewel het op dit ogenblik
een bron van plezier is, heeft het al een potentie tot lijden in zich,
omdat je het op een dag zult – of zelfs moet – opgeven. En ten slotte
is er metafysisch lijden, dat ontstaat omdat uiteindelijk niets werelds
of voorwaardelijks volledige bevrediging kan schenken aan het hart
en de geest van de mens. Alleen in het Ongeconditioneerde, in de
Waarheid zelf kan die waarachtige en blijvende bevrediging worden
gevonden. Alles wat daar onder blijft is daarom in zekere zin een
subtiel soort van lijden. Dit houdt in dat we nooit werkelijk gelukkig
zullen zijn totdat we Verlicht zijn.
2. Het Voorwaardelijke Bestaan is Vergankelijk
We weten maar al te goed dat elk voorwaardelijk ding vergankelijk
is. Elke dag, elk uur, elke minuut worden we het feit gewaar dat
niets duurt, niets blijft. Alles stroomt verder. Niets blijft zelfs maar
voor twee opeenvolgende seconden hetzelfde. We worden de hele
tijd ouder en de dingen om ons heen slijten voortdurend. Er is geen
duurzaamheid, geen zekerheid. We willen wel graag denken dat we
iets voor eeuwig hebben, maar dit ‘eeuwig’ duurt misschien maar
een paar jaar of een paar dagen of een paar uren – of zelfs een paar
minuten. Dit is een zeer belangrijk aspect van Volkomen Visie,
wanneer we het toepassen op wereldse dingen: helder en standvastig
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Dit is een erg moeilijk en diepzinnig aspect van Volkomen Visie, dat
eigenlijk een heel hoofdstuk op zichzelf vraagt. Het enige wat er hier
over gezegd kan worden is dat nergens in het Voorwaardelijke
Bestaan, of in onszelf als voorwaardelijk verschijnsel, we op een of
andere manier een werkelijk wezen, werkelijke individualiteit of
realiteit kunnen vinden. Als we onszelf bekijken, worden we vaak
gewaar hoe leeg, onwerkelijk en hol we zijn. We merken dat onze
gedachten geen echte gedachten en onze gevoelens geen echte
gevoelens zijn. We voelen ons in onszelf niet werkelijk, niet
waarachtig of authentiek. In feite vinden we op het niveau van de
gewone of voorwaardelijke werkelijkheid absoluut geen echtheid of
waarachtigheid of een werkelijk zelf; dat kan alleen maar op het
niveau van de Absolute Werkelijkheid.

Karma en wedergeboorte
Een leerstellig begrip of uitdrukking van Volkomen Visie in
begripsmatige woorden die in de boeddhistische schriften heel
levendig wordt weergegeven, soms bijna als in een schilderij. Over
de Boeddha en andere Verlichte wezens wordt verteld dat ze op de
vooravond van hun Verlichting een groots panorama van geboorte,
dood en wedergeboorte aan zich voorbij zagen trekken – niet alleen
van henzelf, maar ook van andere levende wezens, zelfs van alle
levende wezens. Ze volgden het hele proces van karma van het ene
naar het andere leven en zagen heel duidelijk hoe mensen lijden of
juist gelukkig zijn als gevolg van hun vroegere daden en hoe ze
worden wedergeboren in overeenstemming met de wijze waarop ze
hun vroegere levens hebben geleefd.
De leerstellige begrippen die tot zover zijn vermeld, de Vier Edele
Waarheden, de Drie Kenmerken van het Voorwaardelijke Bestaan en
karma en wedergeboorte, zijn alle pogingen om begripsmatig
- 22 -

uitdrukking te geven aan een Volkomen Visie op de aard van het
bestaan. Ze zijn alle ontleend aan de hinayanatraditie. Maar
Volkomen Visie kan ook worden uitgedrukt, misschien wel
diepzinniger, in termen van de leerstellige begrippen van de
mahayana. Een van de belangrijkste daarvan is die van de vier
Sunyata’s.

De Vier Sunyata’s
Sunyata betekent letterlijk ‘lege ruimte’, ‘leegte’, maar het betekent
veel meer dan wat ieder van die woorden kan overbrengen.
Afhankelijk van de context, kan Sunyata betekenen: ‘werkelijk’ of
‘onwerkelijk’ of ‘noch werkelijk noch onwerkelijk’. Het is dus een
behoorlijk verbijsterend woord. Laat ons eens naar de vier soorten
Sunyata kijken, en daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat ze
beslist geen verzinsels zijn van de metafysische verbeelding, maar
pogingen om in begripsmatige termen een visie over te brengen, iets
wat verlichte wezens werkelijk hebben gezien en ervaren.
l. Samskrta Sunyata – de Leegte van het Voorwaardelijke
De Leegte van het Voorwaardelijke houdt in dat het
voorwaardelijke, waarneembare en betrekkelijke bestaan leeg is van
de kenmerken van het Onvoorwaardelijke, het Absolute, de
Waarheid. De kenmerken van het Absolute zijn ten eerste geluk, ten
tweede duurzaamheid (niet dat het voortduurt in de tijd, maar dat het
als het ware een dimensie bezit waarin tijd zelf niet bestaat) en ten
derde waarachtig zijn, uiteindelijke Werkelijkheid.
Het voorwaardelijke bestaan bezit deze kenmerken van het Absolute
niet. Het is daarentegen onbevredigend, onbestendig en niet geheel
werkelijk. Daarom wordt van het voorwaardelijke gezegd dat het
verstoken is van het Absolute, dat Samsara leeg is van Nirvana.
Praktisch betekent dit, dat we niet moeten verwachten in de stroom
van het betrekkelijke bestaan dat te vinden wat alleen het
Onvoorwaardelijke, het Absolute ons kan geven.
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2. Asamskrta Sunyata – de Leegte van het Onvoorwaardelijke
De Leegte van het Onvoorwaardelijke houdt in dat het Onvoorwaardelijke niet de kenmerken bezit van het voorwaardelijke. In
het Onvoorwaardelijke, in Nirvana, is geen ongelukkig zijn of lijden,
geen onbestendigheid en geen onwerkelijkheid – de kenmerken van
het voorwaardelijke – maar zijn alleen de tegengestelde kenmerken
in hun volheid. Zoals in het voorwaardelijke het Onvoorwaardelijke
niet te vinden is, zo is het Onvoorwaardelijke niet te vinden in het
voorwaardelijke.
Deze eerste twee soorten Sunyata vindt men gemeenschappelijk in
alle vormen van het Boeddhisme. Elkaar wederzijds uitsluitend,
vertegenwoordigen ze duidelijk eerder een dualistische benadering,
maar dat is ook nodig als een werkbasis in de beginfasen van ons
spirituele leven. We zullen wel een onderscheid moeten maken en
denken: hier is het voorwaardelijke en daar is het
Onvoorwaardelijke; ik wil van hier naar daar komen. We kunnen het
niet helpen in deze termen te denken.
Volgens de hinayanatraditie bestaat Wijsheid – de dingen zien zoals
ze in werkelijkheid zijn – in het zien van voorwerpen en personen in
de buitenwereld en ook alle mentale verschijnselen als wat technisch
bekend staat als dharma’s. Dharma heeft vele betekenissen.
Gewoonlijk betekent het ‘leer’ of ‘leerstelling’, maar hier betekent
het iets heel anders. Volgens de hinayana bestaat er in werkelijkheid
niet zo’n objectief wezen of ding als bijvoorbeeld een huis, een
boom of een mens. Als we van dichtbij naar deze dingen kijken, als
we ze onderzoeken en analyseren, dan worden ze als het ware
onstoffelijk. Uiteindelijk beginnen ze zich op te lossen in een
voortdurende stroom, in een stroom van onherleidbare elementen die
onpersoonlijke, niet-substantiële, psychisch-fysische processen zijn.
En die staan bekend als dharma’s.
Volgens de mahayana echter, bestaat Wijsheid uit het terugbrengen
van de dharma’s zelf tot Sunyata. Als we de dingen zien in termen
van voorwerpen en personen, is dat het gevolg van onze grove
begoocheling, zou de mahayana zeggen. Deze begoocheling raken
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we kwijt als we die voorwerpen en personen leren zien als dharma’s.
Maar de mahayana voegt daaraan toe dat, zelfs als we de dingen als
dharma’s zien, ze nog niet in hun uiteindelijke werkelijkheid gezien
worden. Wij zien dingen als dharma’s ten gevolge van subtiele
begoocheling en ook die moet uit de weg geruimd worden. En we
nemen het weg door te weten, te zien, dat de dharma’s zelf Sunyata
zijn. Wijsheid in de betekenis die de mahayana eraan hecht, staat
bekend als de Volkomen Wijsheid, de Prajna-Paramita. De
Volkomen Wijsheid richt zich erop overal Sunyata te zien, altijd en
onder alle omstandigheden.
De derde en vierde soort Sunyata zijn eigen aan de mahayana.
3. Maha Sunyata – de Grote Leegte
In de mahayana is maha bovendien veel ruimer dan de letterlijke
betekenis ‘groot’. Het betekent altijd ‘behorend tot Sunyata’. De
mahayana is ‘het voertuig van Sunyata’.
In de Maha Sunyata of Grote Leegte zien we dat het onderscheid
tussen het geconditioneerde en het Ongeconditioneerde ten slotte
niet geldig is, het is een gevolg van dualistisch denken. Misschien
werken we wel tien of vijftien of twintig jaar in ons geestelijk leven
op grond van de veronderstelling dat het voorwaardelijke het
voorwaardelijke en het Onvoorwaardelijke het Onvoorwaardelijke
is. Maar uiteindelijk moeten we leren ‘de leegte’ te zien van het
onderscheid tussen de twee, leren zien dat we boven dit onderscheid
moeten uitstijgen.

aan hun dualistische manier van denken – zelf en ander, dit en dat –
maar uiteindelijk wordt deze opgeslokt. Dit is het hol van de tijger
waar merkwaardig genoeg vele sporen naartoe leiden, maar waar
geen enkele uit komt. Daarom wil je er ook ingaan!
4. Sunyata Sunyata – de Leegte van Leegte
De Leegte van Leegte maakt ons duidelijk dat ook Leegte zelf alleen
maar een begrip is, alleen maar een woord, alleen maar een geluid.
In Maha Sunyata blijft men nog steeds vasthouden aan verfijnde
gedachten, verfijnde dualistische ervaringen. Zelfs dit moet men
uiteindelijk prijsgeven. Dan komt men in Sunyata Sunyata en is er
gewoon niets meer te zeggen. Alles wat overblijft is stilte – maar
wel een betekenisvolle stilte, een ‘donderende stilte’.
Al deze leerstellige begrippen, om het even of ze uit de hinayana of
uit de mahayana komen, proberen begripsmatig uitdrukking te geven
aan een visie op de aard van het bestaan. Maar hoe belangrijk ze ook
zijn, we moeten er niet te veel bij stil blijven staan, anders lopen we
het gevaar dat we Volkomen Visie verwarren met juist begrip in de
zuiver theoretische zin. Als ik niets anders bereikt heb, hoop ik dat
ik er ten minste in geslaagd ben het feit te benadrukken dat samyagdrsti een visie is, een inzicht, een spirituele ervaring van de aard van
het bestaan, in overeenstemming waarmee wij ons hele leven, ons
hele wezen moeten omvormen, in elk aspect, op elk niveau.

Het komt erop aan te zien – te ervaren, er niet alleen over te
speculeren of intellectueel en theoretisch te begrijpen – dat rupa en
Sunyata, vorm en leegte, het geconditioneerde en het
Ongeconditioneerde, gewone mensen en boeddha’s, wezenlijk een
en dezelfde essentie hebben, dat ze een en dezelfde uiteindelijke
Werkelijkheid zijn. Dit is Maha Sunyata, de Grote Leegte, waarin
alle onderscheid, alle dualiteit wordt uitgewist. Het is deze grote
Leegte waarvoor mensen, zelfs spirituele mensen, zo bang zijn –
omdat ze bang zijn erin te verdwijnen. Ze klampen zich liever vast

Ik wil vermijden dat deze bespreking van Volkomen Visie besloten
wordt met ook maar enige nadruk op verstandelijk begrijpen en
daarom eindig ik met een gelijkenis. Stel je voor dat we een reis
willen maken om ergens een hoge bergtop te beklimmen. Wat doen
we dan? Eerst bestuderen we de kaart van het gebied, van de
omliggende heuvels en van de berg zelf. Dit bestuderen van de kaart
komt overeen met de theoretische studie van de boeddhistische leer,
alles te weten komen over de madhyamika’s, de yogacarins, de
sarvastivadins, enzovoort. Maar ergens moeten we onze reis ook
daadwerkelijk beginnen, we moeten van start gaan, we moeten op
zijn minst bij het basiskamp komen. Dit komt overeen met onze
voorbereidende beoefening van de leer van de Boeddha. Na een tijd,
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na verscheidene dagen, weken, maanden van reizen, vangen we een
vluchtige blik op van de verre bergtop die het doel van onze tocht is.
We zijn nog maar een klein stukje gevorderd en we zijn nog steeds
ver van de voet van de berg, maar daar in de verte zien we de
schitterende sneeuwtop. We hebben een directe waarneming ervan –
een visie – al is het nog van op een heel grote afstand.
Deze glimp van de top komt overeen met Volkomen Visie en het
geeft ons inspiratie en bemoediging om onze tocht voort te zetten.
Vandaar kunnen we verder gaan, met onze ogen gericht op de top,
zonder die nog ooit uit het oog te verliezen, tenminste niet meer dan
voor meer dan een paar minuten. Het kan ons eigenlijk niet meer
schelen hoe lang de reis duurt, hoeveel nachten we onderweg
doorbrengen, hoe moeilijk begaanbaar het terrein is, hoe koud of hoe
heet het is. Het kan ons misschien niet meer deren dat we honger
lijden, zolang we onze ogen vastberaden gevestigd houden op de
top. We zijn gelukkig in de wetenschap dat we elke dag dichterbij
komen en ons op een dag aan de voet van de berg zullen bevinden.
Deze reis met de bergtop in zicht komt overeen met de overige leden
van het Edele Achtvoudige Pad. Uiteindelijk kunnen we vaststellen
dat we ons op de lager gelegen hellingen van de berg bevinden. We
zouden ons zelfs terug kunnen vinden op de maagdelijke sneeuw van
de top zelf – en vaststellen dat we Verlichting of Boeddhaschap
hebben bereikt.

- 27 -

2 Verstand en emotie in het
spirituele leven: Volkomen Emotie
Met het tweede stadium van het Edele Achtvoudige Pad komen we
aan een van de belangrijkste vragen, om niet te zeggen problemen,
van het gehele spirituele leven: de vraag van verstand en emotie. We
weten allemaal uit eigen ervaring dat het tamelijk makkelijk is om
een religieuze of filosofische lering intellectueel of theoretisch te
begrijpen. Ook al is het een diepzinnig, ingewikkeld en zelfs
werkelijk moeilijk betoog, met een beetje mentale inspanning en
systematische studie zijn we meestal in staat het zonder al te grote
problemen te begrijpen. Maar als het erop aankomt om die lering in
praktijk te brengen, vinden we het veel moeilijker worden.
Een vaak herhaalde anekdote uit de geschiedenis van het
Boeddhisme illustreert dit goed. Het schijnt dat in vroegere tijden
Indiase monniken in groten getale naar China trokken om daar de
Dharma te verkondigen. In een bepaalde periode van de Chinese
geschiedenis was er een vrome Chinese keizer die graag grote
wijzen en leraren uit India wilde verwelkomen. Nu kwam er op een
dag een van de grootste wijzen uit India naar de hoofdstad van China
en toen de keizer het nieuws hoorde, was hij erg in zijn schik. Hij
dacht dat hij vast wel een prachtige filosofische discussie zou
kunnen voeren met deze pas aangekomen leraar. De leraar werd dus
ten paleize uitgenodigd en werd onthaald met passende luister en
ceremonieel. Toen al de formaliteiten ten einde waren en de leraar
en de keizer hun zetels hadden ingenomen, stelde de keizer zijn eerste vraag: ‘Zeg mij, wat is het fundamentele beginsel van het
Boeddhisme?’ Hij leunde achterover en wachtte op een antwoord,
recht voor z’n raap, als het ware. De leraar antwoordde: ‘Ophouden
met het kwade te doen, leren het goede te doen, het hart zuiveren –
dit is het fundamentele beginsel van het Boeddhisme.’ De keizer was
nogal verbluft. Dat had hij allemaal wel eens eerder gehoord.
(Meestal hebben ook wij het allemaal eerder gehoord!) Hij zei: ‘Is
dat alles? Is dat het fundamentele beginsel van het Boeddhisme?’
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‘Ja,’ antwoordde de wijze, ‘dat is alles. Ophouden het kwade te
doen, leren het goede te doen, het hart zuiveren. Dat is inderdaad het
fundamentele beginsel van het Boeddhisme.’ ‘Maar dit is zo simpel
dat een kind van drie het kan begrijpen’, protesteerde de keizer. ‘Ja,
majesteit,’ antwoordde de leraar, ‘dat is volkomen waar. Het is zo
simpel dat een kind van drie het kan begrijpen, maar zo moeilijk dat
zelfs een oude man van tachtig het niet in praktijk kan brengen.’
Dit verhaal illustreert het grote verschil dat er bestaat tussen begrip
en praktijk. We vinden het makkelijk om te begrijpen. We kunnen
de Abhidharma begrijpen, we kunnen de Madhyamika begrijpen, we
kunnen de Yogacara begrijpen, we kunnen Plato begrijpen, we
kunnen Aristoteles begrijpen, we kunnen de vier evangeliën
begrijpen; we kunnen alles begrijpen. Maar om zelfs maar een klein
beetje van al deze kennis in de praktijk te brengen en zo in ons leven
werkzaam te maken, dat vinden we heel moeilijk. Of, zoals in de
beroemde woorden van Paulus: ‘Het goede dat ik wil, doe ik niet:
maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik.’* Hij weet wat hij zou
moeten doen maar hij is er niet toe in staat; en dat waarvan hij weet
dat hij het niet moet doen, dat kan hij niet nalaten te doen. Ook hier
zien we die reusachtige, verschrikkelijke kloof tussen begrip en
praktijk.
Dit is geen uitzonderlijke situatie. Het gaat niet alleen maar om de
Chinese keizer of Paulus. Alle religieuze mensen bevinden zich op
een bepaald moment, en soms jaren achtereen, in die vreselijke en
tragische toestand. Ze kennen de waarheid op een rationeel niveau,
ze kennen haar van A tot Z en van Z terug naar A. Ze kunnen erover
praten, erover schrijven, er lezingen over geven. Maar zij slagen er
niet in haar in praktijk te brengen. Voor hen die oprecht zijn kan dit
een bron van groot lijden zijn. Zij kunnen het gevoel krijgen: ‘Ik
weet het heel goed en ik zie het zo helder, maar ik ben niet bij
machte het in de praktijk te brengen, om het uit te voeren.’ Het is
alsof ze een soort blinde vlek hebben, een ‘onbekende factor’ die

* Romeinen VII-19.
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voortdurend al hun pogingen belemmert. Ze hebben zich nog maar
een paar centimeter opgericht en glijden meteen weer terug, soms
lijkt het wel een kilometer ver.
Waarom gebeurt dit? Waarom bestaat deze vreselijke kloof, deze
vreselijke afgrond, tussen onze theorie en onze praktijk, tussen ons
begrip en ons handelen? Waarom zijn de meesten van ons meestal
niet in staat te handelen in overeenstemming met dat waarvan we
weten dat het goed is, waarvan we weten dat het juist is? Waarom
falen we zo jammerlijk, keer op keer?
Het antwoord op deze vraag moet worden gezocht in de allerdiepste
diepten van de menselijke natuur. We kunnen zeggen dat we iets
‘weten’, maar we weten het alleen maar met onze bewuste geest, met
het rationele gedeelte van onszelf. We weten het op een theoretische,
intellectuele, abstracte manier. Maar we moeten niet vergeten dat de
mens niet alleen bestaat uit een bewuste geest. Hij is niet uitsluitend
rede, hoewel hij dat misschien wel graag denkt. Er is een ander deel
van ons, een veel groter deel dan we willen toegeven, dat niet
minder belangrijk is dan onze rede. Dat deel bestaat uit instinct,
emotie, wil, en het is meer onbewust dan bewust. En dit ruimere,
diepere en niet minder belangrijke deel van onszelf wordt in het
geheel niet geraakt door onze rationele of intellectuele kennis, maar
gaat z’n eigen weg, het mentale, hevig protesterende deel als het
ware in z’n kielzog meeslepend.
We zien dus dat we niet tegen de emoties in kunnen gaan. De
emoties zijn sterker dan de rede. Als we dat in praktijk willen
brengen waarvan we weten dat het goed is, dat het waar is, dan
zullen we op een of andere manier de medewerking van de emoties
moeten zien te winnen. We zullen in staat moeten zijn ook die
diepere bronnen in onszelf aan te spreken en in te spannen voor ons
spirituele leven, om dat waarvan we weten dat het juist en goed is
ook ten uitvoer te kunnen brengen. Voor de meesten van ons is het
centrale probleem van het spirituele leven de emotionele
equivalenten te vinden van ons intellectuele begrip. Tot we dat
hebben gedaan is er geen spirituele vooruitgang mogelijk.
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Daarom is Volkomen Emotie het tweede stadium of tweede aspect
van het Edele Achtvoudige Pad, onmiddellijk na Volkomen Visie.

Samyak-samkalpa – Volkomen Emotie
In het Sanskriet wordt het tweede stadium van het Edele Achtvoudige Pad Samyak–samkalpa (Pali samma-sankappa) genoemd.
Samyak-samkalpa zouden we voorlopig kunnen vertalen als Juist
Besluit, maar dat dekt de betekenis bij lange na niet. Bij het bespreken van het eerste stadium van het Edele Achtvoudige Pad hebben
we gezien dat samyak de betekenis ‘geheel, volkomen, integraal,
compleet’ heeft. Gewoonlijk wordt samkalpa vertaald als gedachte,
bedoeling, doel of plan, maar geen van deze vertalingen is echt
bevredigend.
Het woord samkalpa komt ook in sommige hedendaagse Indiase
talen voor en betekent eigenlijk ‘wil’. Samyak-samkalpa betekent
dus niet alleen maar Juist Besluit, het is meer zoiets als Volkomen
Wil of Integrale Emotie. Het staat voor het in harmonie brengen van
de emotionele en wilsaspecten van ons wezen met Volkomen Visie,
onze visie van de ware aard van het bestaan.
We hebben al gezien dat het Edele Achtvoudige Pad uit twee delen
bestaat, het Pad van Visie en het Pad van Transformatie. Het Pad
van Visie valt samen met Volkomen Visie, het eerste stadium van
het Edele Achtvoudige Pad, en het Pad van Transformatie omvat de
overige stadia. Volkomen Emotie is dus het eerste stadium van het
Pad van Transformatie en staat voor de transformatie van onze
emotionele aard in overeenstemming met Volkomen Visie. In zekere
zin is Volkomen Emotie de bemiddelaar tussen Volkomen Visie en
de laatste zes stadia van het Pad: we kunnen dat Pad alleen maar
volgen –Volkomen Spreken, Volkomen Handelen enz. beoefenen –
totdat we onze hele emotionele aard hebben getransformeerd en zo
genoeg energie hebben gekregen voor de overige stadia van het Pad.
Daarom is het probleem van rede en emotie zo centraal voor het
spirituele leven. Om het eenvoudig te zeggen: er is gewoon geen
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spiritueel leven tenzij het hart er ook bij betrokken is. Hoe actief het
verstand ook is, of hoeveel we ook intellectueel begrepen hebben, er
is geen werkelijk spiritueel leven totdat ook het hart erbij betrokken
raakt en we beginnen te voelen wat we hebben begrepen, totdat onze
emoties erin worden betrokken.
Wat is dan Volkomen Emotie? Voor ik op deze vraag inga, wil ik
twee mogelijke misverstanden uit de weg ruimen.
In de eerste plaats: ik heb gesproken over het betrekken van de
emoties in het spirituele leven, maar dat moet niet in negatieve zin
worden opgevat. Het gaat hier niet over de betrokkenheid van grove,
ongetransformeerde emoties met irrationele, pseudo-religieuze
voorstellingen en houdingen. Stel bijvoorbeeld dat iemand hoort dat
op zondagavond in de kerkzalen wordt gedanst. Hij wordt
verontwaardigd, hij wordt woedend omdat de sabbat wordt
ontheiligd, omdat kerkelijke gebouwen voor zulke immorele doelen
worden gebruikt. In zijn verontwaardiging en opwinding schrijft hij
een brief naar The Times waarin hij de immoraliteit van de jongere
generatie aan de kaak stelt en de ondergang voorspelt van de beschaving zoals we die nu kennen. Nu kun je misschien zeggen dat
hij echt overstuur is en dat zijn emoties betrekking hebben op iets
van religieus belang. Maar dit is geen Volkomen Emotie, want dat
soort gevoelens zijn geen uitdrukking van Volkomen Visie. Ze
steunen alleen maar op een bundel vooroordelen en rationalisaties
die in de naam van religie worden hooggehouden. We zien andere
voorbeelden van dit soort gevoelens en gedrag in welbekende
instituties als de inquisitie en de kruistochten. Er waren heel veel
emoties in het geding, sommige mensen noemen ze religieuze emotie, maar ook hier was het geen Volkomen Emotie in de boeddhistische zin. Ogenschijnlijk hadden ze wel iets te maken met
religie, maar er was geen Volkomen Visie in aanwezig. Dit is het
eerste misverstand waarvoor gewaakt moet worden.
In de tweede plaats: het is niet mogelijk onze emotionele aard te
transformeren door middel van intellectuele of rationele overtuiging.
We kunnen onszelf niet d.m.v. discussie of argumentatie tot een
staat van Volkomen Emotie transformeren. Onze emoties kunnen
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alleen diepgaand getransformeerd worden door Volkomen Visie, wat
een spiritueel inzicht of een spirituele ervaring is.
Volkomen Emotie vertegenwoordigt het neerdalen van Volkomen
Visie in onze emotionele aard op zo’n manier dat die daardoor totaal
wordt getransformeerd. We kunnen hier een positief en een negatief
aspect onderscheiden.

Het negatieve aspect van Volkomen Emotie
De negatieve kant van Volkomen Emotie bestaat uit wat we in het
Sanskriet noemen naiskramya (Pali nekkhamma), avyapada (Pali en
Skt.) en avihimsa (Pali en Skt.): ‘niet-begeerte, ‘niet-haat’, en
‘niet-wreedheid’.

Naiskramya of ‘niet-begeerte’
Naiskramya betekent niet-begeerte, afzien van, opgeven of
weggeven. Dit is een uiterst belangrijk element van Volkomen
Emotie. Zoals we hebben gezien, volgt Volkomen Emotie op
Volkomen Visie – inzicht in de ware aard der dingen of de aard van
het bestaan. Eén aspect van Volkomen Visie is Inzicht in het
onbevredigende van het voorwaardelijk bestaan of het leven zoals
we dat gewoonlijk leiden. Vanuit zijn eigen aard zou dit soort
Inzicht tot een of ander praktisch resultaat moeten leiden.
Naiskramya, niet-begeerte, is dat praktische resultaat. Het is een
vermindering van begeerte als gevolg van ons inzicht in de ware
aard van voorwaardelijke dingen. We zien hoe ontoereikend ze zijn
en zo raken we er minder aan gehecht en begeren we ze minder.
Onze vaste greep op wereldse dingen, die meestal zo krampachtig is,
begint te ontspannen.

alleen intellectueel, maar ook spiritueel van overtuigd zijn dat de
dingen van deze wereld niet volkomen bevredigend zijn, dan moet
onze greep erop losser geworden zijn. Boeddhisme zou een verschil
moeten uitmaken in ons leven. Het zou zo moeten zijn dat we niet op
dezelfde manier willen doorgaan als voorheen. Als ons leven niet
veranderd is, dan betekent dat dat er niet eens een glimp van
Volkomen Visie is geweest en dat tot dusver onze belangstelling,
hoe eerlijk gemeend ook, niet meer is dan van intellectuele,
theoretische of zelfs academische aard.
Er is geen enkel uniform patroon van opgeven. Niemand heeft het
recht tegen een ander te zeggen dat hij geen Volkomen Visie heeft
en geen praktiserend boeddhist is, omdat hij dit of dat niet heeft
opgegeven. Verschillende mensen zullen verschillende dingen het
eerst opgeven, maar het nettoresultaat moet hetzelfde zijn: het leven
eenvoudiger maken, minder volgepropt. De meesten van ons hebben
heel veel dingen die we niet echt nodig hebben. Als je hier en nu een
stuk papier zou nemen en daar alle dingen op zou schrijven die je
bezit zonder ze nodig te hebben, dan zou het waarschijnlijk een erg
lange lijst worden. Maar waarschijnlijk zou je erg lang nadenken
alvorens iets ervan weg te geven.
Soms denken mensen in termen van opoffering: dat je iets opgeeft
met een grote pijnlijke worsteling; maar zo zou het eigenlijk niet
moeten zijn. In het Boeddhisme bestaat er niet zoiets als ‘opgeven’
op deze manier. Wat vanuit boeddhistisch oogpunt wordt verwacht
is niet zozeer opgeven, maar veeleer opgroeien. Voor een
opgroeiende jonge man is het geen opoffering om z’n kinderspeelgoed op te geven. Zo zou het ook geen opoffering moeten zijn voor
een spiritueel rijp iemand of iemand die op de rand staat van
spirituele rijpheid, om het speelgoed op te geven waarmee mensen
zich gewoonlijk vermaken.

Aangezien begeerte de fundamentele niet-vaardige geestestoestand
is, is het goed dat we onszelf de dringende vraag stellen: ‘Wat heb ik
opgegeven sinds ik het Boeddhisme serieus ben gaan nemen?’ Als
we een zekere mate van inzicht hebben ontwikkeld, als we er niet

Ik suggereer niet dat we dit op een dramatische of gewelddadige
manier moeten doen: niet zoals de meneer die – zoals ik onlangs op
de radio hoorde – de Eiffeltoren beklom en zijn televisietoestel naar
beneden gooide. (Hij protesteerde tegen de kwaliteit van de Franse
televisieprogramma’s, maar zijn daad gaf toch een aanduiding van
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een zekere onthechting van zijn televisietoestel!) Waar het om gaat
is dit: als we werkelijk enige mate van inzicht hebben in de ware
aard van het bestaan en als we echt tot op zekere hoogte de ontoereikendheid hebben gezien van materiële, wereldse dingen, dan zal
onze greep erop losser worden en dan zullen we graag bereid zijn
om op z’n minst enkele ervan los te laten. Misschien doen we het
verder met maar één auto, bijvoorbeeld.

Avyapada of ‘niet-haat’
Avyapada is de negatieve vorm van vyapada, dat letterlijk betekent
‘kwaad doen’ en vandaar ‘haat’. Zoals we weten hangt haat nauw
samen met begeerte. Heel vaak zien we dat haat of verzet, in één van
zijn talrijke vormen, uiteindelijk gefrustreerde begeerte is. Bij
kinderen zien we dat heel duidelijk. Als je een kind iets weigert wat
hij graag wil hebben, wordt het boos of krijgt een woedeaanval.
Volwassenen reageren meestal niet zo. Hun reacties zijn gewoonlijk
niet zo eenvoudig en ongecompliceerd, want hun begeerten zijn in
elk geval veel complexer. Zij verlangen niet eenvoudig naar
materiële dingen, maar naar succes, erkenning, lof en genegenheid.
Als deze dingen aan iemand worden onthouden, vooral als het voor
een lange tijd is, dan ontstaat er een gevoel van frustratie. Dit leidt
bij veel mensen tot een diepe bitterheid, voortdurende kritiek op anderen, vitten, zeuren, en allerlei andere negatieve activiteiten. Maar
als de begeerte afneemt en onze greep op minstens enkele materiële
dingen losser wordt, wordt de haat ook minder, omdat de
mogelijkheid tot frustratie steeds meer afneemt.
Zo zouden we ons ook een tweede vraag moeten stellen: ‘Is m’n
humeur op z’n minst iets beter geworden sinds ik werkelijk interesse
in het Boeddhisme begon te krijgen?’ Als er ook in een
boeddhistische omgeving kleine ruzietjes en misverstanden zijn, dan
wijst dat erop dat op z’n minst sommigen hun Boeddhisme niet in
praktijk brengen: dat ze geen Volkomen Visie hebben en geen Volkomen Emotie.
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Avihimsa of niet-wreedheid
Himsa is geweld of letsel en vihimsa – waarvan avihimsa de
negatieve vorm is – betekent opzettelijk veroorzaken van pijn en
lijden. Vihimsa is een heel sterk woord in het Pali en Sanskriet en
wordt het best vertaald als ‘wreedheid’. Het verband met haat is
duidelijk, maar het is veel erger dan gewone haat omdat het ook de
bijbetekenis heeft van een opzettelijk toebrengen van pijn of een
duidelijk genot bij het toebrengen van pijn. In de mahayanavorm van
Boeddhisme wordt wreedheid in deze zin gezien als de grootste van
alle mogelijke kwaden. Wreedheid is, zeker bij kinderen, vaak alleen
maar te wijten aan simpelweg gedachteloos gedrag. Kinderen
realiseren zich vaak niet dat andere vormen van leven lijden.
Daarom is het belangrijk voor ouders en opvoeders om kinderen het
besef bij te brengen dat levende wezens ook levende wezens zijn
zoals zijzelf en dat ze lijden als je een vinger in hun oog steekt of
een naald steekt op een gevoelige plek. Kinderen realiseren zich dat
vaak niet. Als ze een dier dat ze net hebben geslagen zien kronkelen
en janken, vinden ze dat soms gewoon leuk omdat ze niet begrijpen
dat ze het dier pijn hebben gedaan.
Een gebeurtenis uit het leven van de Boeddha kan dit illustreren.
Toen de Boeddha eens zijn ronde deed voor aalmoezen zag hij een
bende jongens bezig een kraai te martelen die een gebroken vleugel
had, iets waar veel jongens geneigd toe zijn en lol in hebben. Hij
bleef staan en vroeg ze: ‘Als jullie worden geslagen, voelen jullie
dan pijn?’ En ze zeiden: ‘Ja.’ Toen zei de Boeddha: ‘Maar als jullie
die kraai slaan, heeft de vogel ook pijn. Als jullie zelf weten hoe
onplezierig het is om pijn te voelen, waarom doe je dat dan een
ander levend wezen aan?’ Een eenvoudige les die een kind kan
begrijpen en in praktijk brengen, maar een les die al op jeugdige
leeftijd moet worden geleerd, want als dit gedrag niet in een vroeg
stadium wordt gestopt kan het steeds erger worden en culmineren in
afschuwelijke wreedheden.
Hogarths etsen van de Vier Stadia der Wreedheid geven een
levendig beeld van deze angstaanjagende werkelijkheid. De eerste
toont de jonge Tom Nero en zijn vrienden terwijl zij een hond
- 36 -

mishandelen. In de tweede, waarin Tom volwassen is, zie je hoe hij
een paard met een zweep doodslaat. In de derde is hij bezig een
moord te plegen, terwijl in de vierde zijn lijk wordt ontleed door een
groep chirurgen nadat hij is opgehangen. We moeten niet licht
denken over het verband tussen deze vier stadia. Als we een kind
een dier zien mishandelen, moeten we niet denken dat het niet
belangrijk is, dat het kind het wel zal ontgroeien. We moeten hem
nauwkeurig uitleggen wat hij eigenlijk aan het doen is, want het is
op die manier dat het zaad van geweld en wreedheid wordt gezaaid.
Dus is er is nog een vraag die we onszelf moeten stellen: ‘Ben ik
minder wreed geworden sinds ik met Boeddhisme ben begonnen?’
En laten we wel bedenken dat wreedheid niet slechts fysiek is. Het
kan ook verbaal zijn. Veel mensen geven zich over aan hard,
onvriendelijk, scherp, sarcastisch taalgebruik en ook dat is een vorm
van wreedheid. Het is een vorm van wreedheid waaraan een
boeddhist, of iemand in wie Volkomen Visie en Volkomen Emotie
zijn ontstaan, zich onmogelijk kan uitleven.

volgen en in wie Volkomen Visie is ontstaan en Volkomen Emotie
aan het ontkiemen is – zeker in die richting gaan. De reden daarvoor
is dat naarmate iemand voortgaat op het spirituele pad hij steeds
gevoeliger wordt, zodat zoiets als vlees eten op de duur vanzelf
wegvalt.

Het positieve aspect van Volkomen Emotie
De positieve kant van Volkomen Emotie bestaat uit een aantal
vaardige emoties, die alle met elkaar te maken hebben. Deze
omvatten de positieve tegenhangers van opgeven, niet-haat, en
niet-wreedheid. In het Pali en Sanskriet staan ze bekend als dana,
maitri (Pali metta) en karuna, dat wil zeggen: geven, liefde en
mededogen. Ze bevatten verder nog mudita of meevoelende
vreugde, upeksha (Pali upekkha) of kalmte, en sraddha (Pali saddha)
of vertrouwen en devotie. Maitri, karuna, mudita en upeksha
vormen samen de brahma vihara’s of de ‘sublieme staten’.

Op dezelfde manier zou het voor een boeddhist onmogelijk moeten
zijn zich in bloederige sporten uit te leven. Je kunt me vertellen dat
je de Abhidharma heel goed kent, maar als je terzelfder tijd elke
zondagmorgen dit soort sporten beoefent, kan ik je kennis van de
Abhidharma niet erg serieus nemen. Dit is wel een extreem geval.
De meeste mensen geven zich tegenwoordig niet meer over aan
bloederige sporten, hoewel er ongelukkigerwijs nog enkelen zijn die
ze nog beoefenen en zelfs proberen te verdedigen. Maar vanuit een
boeddhistisch gezichtspunt – vanuit het gezichtspunt van Volkomen
Visie en Volkomen Emotie – zijn bloederige sporten totaal
ontoelaatbaar door de duidelijke en opzettelijke wreedheid waar ze
mee gepaard gaan.

In een bepaald opzicht is dana of geven de fundamentele
boeddhistische deugd, zonder welke je jezelf nauwelijks een
boeddhist kunt noemen. Dana bestaat niet zozeer uit de daad van het
geven als wel in het gevoel dat je wilt geven, dat je wat je hebt wilt
delen met andere mensen. Dit gevoel van willen geven of delen is
vaak de eerste uiting van het spirituele leven – het eerste teken dat
begeerte en hechting in zekere mate minder zijn geworden. Dana
wordt in de boeddhistische literatuur uitgebreid besproken en vele
verschillende vormen ervan worden opgesomd.

De vraag van wreedheid brengt ons bij de kwestie van het
vegetarisme. Veel mensen vinden dat ze geen vlees of vis kunnen
eten omdat ze daardoor medeplichtig worden aan bewuste en
opzettelijke daden van wreedheid. Hoewel er geen kant-en-klare
regel bestaat dat je als boeddhist vegetariër moet zijn, zal een
oprechte boeddhist – iemand die het Edele Achtvoudige Pad tracht te

Ten eerste is er het geven van materiële dingen of het delen van al de
goede dingen van het leven die je bezit: voedsel, kleding, enzovoort.
Sommige mensen in het oosten maken er een oefening van elke dag
iets materieels te geven, of het nu voedsel aan een bedelaar is, een
kleine som geld of gewoon maar een kop thee, zodat elke dag iets
wordt gegeven of gedeeld op het materiële vlak.
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Dana of geven

Ten tweede is er het geven van tijd, energie en gedachten. Tijd is
een zeer kostbaar ding en als we er iets van geven om andere
mensen te helpen is dat ook een vorm van dana, geven of
vrijgevigheid.

geschenk van de Dharma: het geschenk van de waarheid zelf; het
geschenk van de kennis, of van begrip, van de weg naar Verlichting,
Emancipatie, Boeddhaschap of Nirvana. Het geschenk van deze
soort kennis gaat alle andere geschenken te boven.

Dan is er ook het geven van kennis, in de zin van het geven van
cultuur en onderwijs. Dit heeft altijd hoog aangeschreven gestaan in
boeddhistische landen. Intellectuele verworvenheden moeten niet
voor jezelf worden gehouden, maar moeten worden gedeeld met
allen. Iedereen moet in staat zijn daarvan te profiteren. Dit werd in
het bijzonder benadrukt in het boeddhistische India, aangezien de
kaste der brahmanen, de priesterkaste van de Hindoes, altijd
probeerde om kennis te monopoliseren en andere kasten in een staat
van onwetendheid en onderworpenheid te houden. Het Boeddhisme
heeft altijd benadrukt dat kennis, zelfs wereldse kennis en wereldse
cultuur, niet het monopolie mag zijn van een bepaalde kaste of groep
mensen, maar moet worden verspreid onder de gehele gemeenschap.

Dit zijn maar een paar dingen die we kunnen geven en als we naar ze
kijken, beginnen we te zien hoe onmetelijk en veelomvattend de beoefening van geven kan zijn. Volgens de boeddhistische leer zouden
we, op een of andere manier, op een of ander niveau, altijd moeten
geven. In het boeddhistische oosten zijn alle aspecten van het sociale
en religieuze leven doordrongen en doortrokken van dana, geven.
Als je bijvoorbeeld naar een tempel gaat, ga je niet met lege handen:
je neemt bloemen, kaarsen en wierook mee en die offer je daar. Ook
als je naar een vriend gaat, al is het maar een toevallig bezoek, neem
je altijd een presentje mee. Toen ik in Kalimpong verbleef, en vaak
met Tibetanen omging, bemerkte ik dat dit absoluut zo hoorde. Een
vriend zou er niet aan denken op de drempel van je huis te
verschijnen zonder een blik biscuit of een ander cadeautje onder zijn
arm. Zo doordringt de geest van geven alle aspecten van het leven in
veel boeddhistische landen. Zonder twijfel wordt dit soms alleen
maar een gewoonte en vaak zit er niet veel gevoel bij. Maar
niettemin, als je steeds geeft, in één of andere vorm, dan zal dat
enige invloed hebben op je geest – zelfs als je het alleen doet omdat
het van je verwacht wordt. Je ontwikkelt de gewoonte om te geven
en te delen en om een beetje aan anderen te denken in plaats van de
hele tijd aan je zelf.

Een andere belangrijke soort van geven die in de boeddhistische
literatuur wordt genoemd is het geven van onbevreesdheid. Dit kan
misschien een nogal vreemd soort ‘geschenk’ lijken. Je kunt iemand
geen onbevreesdheid op een bord aanreiken of verpakt in een pakje
met een lintje eromheen. Maar je kunt je eigen vertrouwen met
andere mensen delen. Je kunt onder mensen een gevoel van
onbevreesdheid of veiligheid doen ontstaan louter en alleen door je
aanwezigheid, je houding. Het Boeddhisme hecht groot belang aan
dit vermogen om mensen gerust te stellen alleen maar door je
aanwezigheid. Volgens het Boeddhisme is deze vorm van dana een
belangrijke bijdrage aan het leven van de gemeenschap.
Nog een andere vorm van dana die wordt genoemd in de boeddhistische literatuur is het geven van lijf en leden. Ten bate van
andere mensen of ten bate van de Dharma, de Leer, zou je bereid
moeten zijn je eigen ledematen, ja zelfs je eigen leven op te offeren.
Dana, geven, kan zó ver gaan.
Ten slotte is er iets wat nog verder gaat dan het geven van eigen
leven en wat in het Boeddhisme wordt genoemd: het geven van het
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Maitri of liefde
Het Sanskriet woord maitri is afgeleid van mitra, vriend. Volgens de
boeddhistische teksten is maitri die liefde die je voelt voor een zeer
dierbare en intieme vriend, maar dan verder uitgebreid zodat ze alle
wezens omvat.
De Nederlandse woorden ‘vriend’ en ‘vriendschap’ hebben
tegenwoordig een nogal lauwe betekenis en vriendschap wordt
gezien als een nogal zwakke emotie. Maar zo is het in het oosten
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niet. Daar wordt maitri of vriendschap gezien als een erg krachtige
en positieve emotie, gewoonlijk gedefinieerd als een overweldigend
verlangen naar het geluk en welzijn van de andere persoon, niet
alleen in materieel, maar ook in spiritueel opzicht. De
boeddhistische literatuur en leer sporen ons steeds weer aan om het
gevoel dat we voor onze intieme vrienden hebben te ontwikkelen en
uit te breiden naar alle levende wezens. Deze houding wordt
weergegeven in de wens ‘Sabbe satta sukhi hontu’ of ‘Mogen alle
wezens gelukkig zijn!’ die idealiter de diepste wens van alle
Boeddhisten weergeeft. Als we dit diepe gevoel ervaren – niet alleen
maar het idee van het gevoel maar het gevoel zelf – dan voelen we
maitri.
In het Boeddhisme wordt de ontwikkeling van maitri niet zomaar
aan het toeval overgelaten. Sommige mensen denken dat je liefde
voor andere mensen hebt of niet en dat er niets aan te doen is als je
dit niet hebt, omdat je er toch niets aan kunt doen. Maar zo ziet het
Boeddhisme het niet. In het Boeddhisme zijn er duidelijk
omschreven oefeningen, duidelijk omschreven methoden voor de
ontwikkeling van maitri of liefde – die we maitri bhavana (Pali
metta bhavana) noemen. Ze zijn niet gemakkelijk. We vinden het
niet gemakkelijk om liefde te ontwikkelen, maar als we doorzetten
en slagen dan is de ervaring heel erg lonend.

Karuna of mededogen
Mededogen is vanzelfsprekend nauw verbonden met liefde. Liefde
verandert in mededogen als zij wordt geconfronteerd met het lijden
van een geliefde persoon. Als je van iemand houdt en je ziet hem
lijden, dan wordt je liefde onmiddellijk omgevormd in een
overweldigend gevoel van mededogen. Volgens het Boeddhisme is
karuna of mededogen de meest spirituele van alle emoties: het is de
emotie die het voornaamste kenmerk is van alle Boeddha’s en
Bodhisattva’s. Echter, bepaalde Bodhisattva’s belichamen dit
mededogen heel speciaal: Avalokitesvara bijvoorbeeld, ‘de Heer die
Naar Beneden Ziet (in Mededogen)’. Onder de Bodhisattva’s is hij
de belangrijkste ‘incarnatie’ of archetype van mededogen. Er bestaan
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veel verschillende vormen van Avalokitesvara. Een van de meest
interessante is de elfhoofdige en duizendarmige vorm die, hoewel hij
er voor ons misschien nogal bizar uitziet, vanuit symbolisch oogpunt
erg expressief is. De elf hoofden stellen het feit voor dat Mededogen
rondkijkt in alle elf richtingen van de ruimte – dat wil zeggen, in alle
mogelijke richtingen – terwijl de duizend armen zijn onophoudelijke
activiteit van mededogen uitdrukken.
Er bestaat een interessant verhaal over hoe deze bijzondere vorm
ontstond; een verhaal, niet alleen maar ‘mythologie’, maar gebaseerd
op de werkelijkheid van de spirituele psychologie. Eens, zo wordt er
verteld, heel lang geleden, was Avalokitesvara het verdriet van levende wezens aan het overpeinzen. Toen hij over de wereld uitkeek,
zag hij mensen op vele manieren lijden: sommigen stierven een
ontijdige dood door vuur, schipbreuk en executie, anderen
ondergingen de pijn van een sterfgeval, verlies, ziekte, honger, dorst,
en uithongering. Een kolossaal mededogen welde op in zijn hart, dat
zo ondraaglijk intens werd dat zijn hoofd in stukken schudde. Het
schudde in elf stukken, die tot elf hoofden werden die in de elf
richtingen van de ruimte keken, en er ontstonden duizend armen om
al die lijdende wezens te helpen. Dit prachtige beeld van de
elfhoofdige en duizendarmige Avalokitesvara is een poging om het
wezen van mededogen uit te drukken, om te laten zien hoe het
mededogend hart het lijden en het verdriet van de wereld voelt.
Een andere heel mooie Bodhisattva-figuur die Mededogen belichaamt, ditmaal in vrouwelijke vorm, is Tara, wier naam ‘De redster’ betekent of ‘De ster’. Een mooie legende vertelt hoe ze werd
geboren uit de tranen van Avalokitesvara toen hij huilde over het
verdriet en het ongeluk van de wereld.
Misschien denken we over deze legenden als alleen maar verhaaltjes
waarover de meer ontwikkelden misschien wel even glimlachen.
Maar het zijn niet alleen maar verhalen, niet eens illustratieve
verhalen. Ze hebben een werkelijke, diepe, symbolische, ja zelfs
archetypische betekenis en ze vertegenwoordigen in een concrete
gedaante het wezen van Mededogen.
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De mahayana-vorm van Boeddhisme, ook de leer van de ‘Grote
Weg’ genoemd, hecht het grootst mogelijke belang aan Mededogen.
In feite wordt in een van de mahayana-soetra’s door de Boeddha
gezegd dat de Bodhisattva – iemand die ernaar streeft een Boeddha
te worden – niet te veel dingen geleerd moet worden. Als hem alleen
maar Mededogen wordt onderwezen, Mededogen wordt geleerd, dan
is dat genoeg. Het is niet nodig dat hij veel af weet van de leer van
het Voorwaardelijk Ontstaan of over de Madhyamika of Yogacara of
de Abhidharma of zelfs het Edele Achtvoudige Pad. Als de
Bodhisattva alleen mededogen kent, als hij een hart heeft dat vol is
van mededogen, dan is dat genoeg. In andere teksten zegt de
Boeddha dat als je alleen mededogen hebt met het lijden van andere
levende wezens, dan zullen te zijner tijd alle andere deugden volgen,
alle andere spirituele kwaliteiten en verworvenheden, zelfs de
Verlichting.
Dit wordt geïllustreerd door een heel ontroerend verhaal uit Japan.
Er was eens een jongeman die een grote verkwister was. Nadat hij al
zijn geld erdoor gedraaid had en genoten had van een lekker leventje, kreeg hij een grondige afkeer van alles, zichzelf incluis. In
deze stemming besloot hij dat hij nog maar één ding kon doen en dat
was intreden in een zenklooster en monnik worden. Dit was zijn
laatste redding. Hij wilde niet echt monnik worden, maar er bleef
hem niets anders meer over. Dus ging hij naar het zenklooster. Ik
stel me voor dat hij drie dagen buiten in de sneeuw geknield zat,
zoals dat wordt verteld over mensen die willen intreden. Maar ten
slotte wilde de abt hem toch ontvangen. De abt was een grimmige,
oude ziel. Hij luisterde naar wat de jongeman te zeggen had. Zelf zei
hij niet veel, maar toen de jongeman hem alles verteld had zei hij:
‘Hm, is er érgens iets waar je goed in bent?’ De jongeman dacht na
en zei ten slotte: ‘Ja, ik kan wel aardig schaken.’ De abt riep zijn
assistent en zei hem dat hij een zekere monnik moest halen.

dit zwaard.’ Ze keken naar hem en zagen dat hij het meende. De
jongeman deed zijn eerste zet. De oude monnik, die geen slechte
speler was, deed de zijne. De jongeman deed zijn volgende zet. De
oude monnik deed weer een zet. Na een poosje voelde de jongeman
het zweet langs zijn rug naar beneden sijpelen en op zijn hielen neer
druppelen. Dus concentreerde hij zich: hij gooide zichzelf helemaal
in het spel en slaagde erin de aanval van de oude monnik af te slaan.
Toen slaakte hij een zucht van verlichting: ‘Ah, de partij gaat niet al
te slecht!’ Maar op dat moment, toen hij er zeker van was dat hij zou
winnen, keek hij op en zag hij het gezicht van de oude monnik.
Zoals ik zei, hij was een oude man en was al vele jaren monnik,
misschien twintig of dertig of misschien zelfs veertig jaar. Hij had
veel geleden, veel strenge oefeningen uitgevoerd. Hij had erg veel
gemediteerd. Zijn gezicht was dun en uitgeput en grimmig.
Plotseling dacht de jongeman: ik ben een absolute verkwister
geweest! Mijn leven heeft voor niemand enig nut. Deze monnik
heeft zo’n goed leven geleid en nu zal hij moeten sterven. Een grote
golf van mededogen kwam over hem. Hij voelde een intens
mededogen voor de oude monnik, zoals hij daar zat en zijn partij
speelde in gehoorzaamheid aan het bevel van de abt en verslagen
zou worden en dan spoedig zou moeten sterven. Een geweldig
mededogen welde op in het hart van de jongeman, en hij dacht: ik
kan dit niet toestaan. Dus deed hij met opzet een slechte zet. De
monnik deed een zet. De jongeman deed opzettelijk weer een slechte
zet en nu was het duidelijk dat hij aan het verliezen was en dat hij
zijn positie niet meer zou kunnen herstellen. Maar plotseling gooide
de abt het bord omver en zei: ‘Niemand heeft gewonnen, niemand
heeft verloren.’ Toen zei hij tegen de jongeman: ‘Jij hebt vandaag
twee dingen geleerd: concentratie en mededogen. Omdat je
mededogen hebt geleerd ben je aangenomen.’

De monnik kwam. Hij was een oude man en was al vele jaren
monnik. Toen zei de abt tegen de assistent: ‘Breng m’n zwaard.’ Het
zwaard werd gebracht en voor de abt neergelegd. Toen zei de abt
tegen de jongeman en de oude monnik: ‘Jullie gaan nu samen een
partij schaak spelen. Wie verliest, die zal ik z’n hoofd afhakken met

Evenals de mahayana-soetra’s leert dit verhaal ons dat mededogen
alles is wat je nodig hebt. De jongeman had zo’n miserabel,
verkwistend leven geleid, maar toch was er nog hoop voor hem
omdat hij in staat was tot mededogen. Hij wilde zelfs liever zijn
eigen leven geven dan de monnik het zijne laten opofferen. Zoveel
mededogen was er diep in het hart van deze ogenschijnlijk
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waardeloze man. De abt zag dit allemaal. Hij dacht: we hebben hier
een Bodhisattva in de dop, en hij handelde dienovereenkomstig.

Mudita of meevoelende vreugde
Mudita, of meevoelende vreugde, is het geluk dat we voelen
wanneer andere mensen gelukkig zijn. Als we andere mensen
gelukkig zien, zouden wij ons ook gelukkig moeten voelen; maar dit
is helaas niet altijd het geval. Een cynicus zei eens dat we een
heimelijke voldoening voelen over de tegenslagen van onze
vrienden. Dat is vaak maar al te waar. De volgende keer dat iemand
een geval van pech aan je vertelt, kijk dan eens goed naar je eigen
reactie. Gewoonlijk zul je, al is het maar voor een moment, een
kleine trilling van voldoening voelen; daarna zal de conventionele
reactie natuurlijk je eerste echte reactie smoren. Deze heimelijke
vreugde over andermans ongeluk kunnen we overwinnen door
middel van bewustheid en ook door een positieve poging om in het
geluk van anderen te delen.
In het algemeen gesproken is vreugde een typisch boeddhistische
emotie. Als je niet gelukkig en blij bent, op zijn minst bij tijd en
wijle, kun je nauwelijks een boeddhist zijn. Je vindt het misschien
vreemd, maar in het oosten bestaat er geen verband tussen religie en
somberheid. In Engeland bestond er, zeker in het verleden, de
neiging om religie met somberheid te associëren. Mensen dachten
dat hoe serieuzer, plechtiger en droeviger je keek, des te meer
religieus je was. Als je een gelukkige en vrolijke indruk maakte, in
het bijzonder op zondag, was je duidelijk een ongodsdienstig, niet
vroom, heidens type. Misschien is dit overdreven, maar ik heb
gehoord dat je vroeger in Schotland kon worden vervolgd als je
lachte op zondag.
Ook het Boeddhisme in Engeland is helaas door dit soort houding
besmet geraakt, vooral in het verleden. Ik herinner me dat ik
verbijsterd was toen ik voor het eerst een Wesak-viering in Londen
bijwoonde. De mensen zagen eruit alsof ze naar een begrafenis
waren gekomen, waarschijnlijk die van hun ouders. Toen ik in het
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verloop van mijn toespraak een paar grapjes en grappige
toespelingen maakte, keek een deel van het gehoor werkelijk
ontsteld. Sommigen waagden zich aan een glimlach of lachten zelfs
hardop, maar het was duidelijk dat zij aan dit soort dingen niet
gewend waren. In m’n toespraak ging ik zelfs zo ver dat ik zei: ‘Dit
is heel vreemd! Ik heb Wesak in de hele boeddhistische wereld
gevierd, op Sri Lanka, in Singapore, Kalimpong en Bombay, met
Tibetanen, Sikkimezen, Sinhalezen, Birmanen, Chinezen, Japanners
en Thai, en heb altijd gemerkt dat ze gelukkig waren op Wesak.
Maar hier lijkt iedereen zo droevig te zijn, alsof ze niet blij zijn dat
de Boeddha de Verlichting heeft bereikt.’ Dit was in 1965 en er is
sindsdien veel ten goede veranderd. Op z’n minst vieren
Boeddhisten Wesak niet langer alsof het een boetedoening is, maar
zien ze dat het een reden tot vreugde is. De gehele boeddhistische
beweging in Engeland ziet er heden ten dage een heel stuk
gelukkiger en blijer uit.

Upeksa of kalmte
Upeksa betekent kalmte of eenvoudigweg rust. Gewoonlijk zien we
rust als iets negatiefs, als de afwezigheid van lawaai of verstoring,
zoals wanneer we zeggen: ‘Ik wou dat ze me met rust lieten.’ Maar
eigenlijk is rust een heel positief iets. Het is niet minder positief dan
liefde, mededogen of vreugde; volgens de boeddhistische traditie is
het zelfs nog positiever. Upeksa is niet alleen maar de afwezigheid
van iets anders, het is een eigenschap en een toestand op zich. Het is
een positieve, vibrerende staat die veel meer verwant is aan gelukzaligheid dan aan ons gebruikelijke idee van rust. Kalmte in deze zin
is dan ook een belangrijk aspect van Volkomen Emotie.

Sraddha of vertrouwen en devotie
Sraddha wordt meestal vertaald als vertrouwen of geloof, maar niet
geloof in de betekenis van het aanvaarden van waarheden die van
buitenaf opgelegd zijn. Het is veeleer het emotionele aspect van
onze totale respons op de waarheid, in het bijzonder de waarheid
zoals die wordt uitgedrukt in bepaalde symbolen. In het Boeddhisme
- 46 -

zijn vertrouwen en devotie vooral gericht op de Drie Juwelen, of de
Drie Kostbaarste Dingen: de Boeddha, de verlichte leraar, de
Dharma, of de leer van de weg naar Verlichting, en de Sangha, de
gemeenschap van leerlingen die de weg naar de Verlichting gaan.
Deze Drie Juwelen hebben hun specifieke symbolen. De Boeddha
wordt gesymboliseerd door het beeld van de Boeddha, de Dharma of
de leer door de geschriften en de Sangha door de leden van de
monastieke gemeenschap. Overal in het boeddhistische oosten, in
alle boeddhistische landen worden deze drie symbolen – het beeld,
de geschriften en de monniken – met grote eerbied behandeld. Niet
om wat ze op zichzelf zijn, maar om wat ze vertegenwoordigen en
symboliseren.

De Zevenvoudige Poeja
We hebben al gezien dat het Boeddhisme oefeningen heeft voor het
ontwikkelen van maitri of liefde. Zo heeft het Boeddhisme ook,
zoals andere religies, oefeningen voor het ontwikkelen van vertrouwen en devotie. Een van die oefeningen is de Zevenvoudige
Poeja. Zoals de naam suggereert bestaat deze uit zeven delen; een
opeenvolging van devotionele stemmingen en houdingen
vertegenwoordigend, die waar nodig worden begeleid door passende
rituele handelingen.
Het eerste stadium van de Zevenvoudige Poeja is poeja of verering.
Dit bestaat uit het aanbieden van offergaven. In de meest eenvoudige
vorm van de poeja bestaan de offergaven eenvoudig uit bloemen,
licht – hetzij in de vorm van brandende kaarsen of van lampen – en
brandende wierookstokjes. Daarnaast zijn er ook nog de, wat
genoemd worden, zeven gewone gaven, bestaande uit water om te
drinken, water om de voeten te wassen, bloemen, wierook, licht,
parfum, voedsel en, soms, een achtste offergave, muziek. Dit zijn
trouwens de traditionele Indiase gaven waarmee een geëerde gast
werd onthaald.

heet in India en je zult waarschijnlijk wel dorst hebben. Dan zullen
ze je water geven om je voeten te wassen en vaak zullen je gastheren
zelf je voeten wassen, vooral als je een monnik bent, want je bent
over de stoffige wegen van India gekomen, dus je voeten zullen wel
stoffig zijn. Daarna krijg je een bloemenkrans en je gastheren zullen
wierookstokjes aansteken om een aangename sfeer te scheppen en
om vliegen en muskieten weg te houden. Als het avond is, zullen ze
een lamp aansteken. Daarna zullen ze parfum aanbieden voor je
lichaam en natuurlijk iets om te eten. Na het eten is er soms wat
muziek.
Zo wordt de geëerde gast onthaald in India en het waren deze zeven
of acht gaven die in het Boeddhisme de zeven of acht religieuze
offergaven werden. Deze offergaven worden aan de Boeddha
gegeven omdat hij in de wereld als het ware komt als gast vanuit een
hoger bestaansniveau. Hij vertegenwoordigt het binnengaan in deze
aardse wereld van iets transcendentaals en daarom wordt hij
behandeld en geëerd als een gast. Soms worden de zeven of acht
offergaven in natura gegeven en in dat geval wordt er echt water,
bloemen, wierook, licht, parfum en voedsel neergezet op de treden
van de schrijn. Maar meestal, vooral bij de Tibetanen, staan er zeven
kommen water.
Het tweede stadium van de Zevenvoudige Poeja is vandana, wat
eerbetoon of begroeting betekent. Dit houdt in het betonen van
eerbied met het lichaam. Sommige mensen vinden dat het genoeg is
om eerbied en respect voor de Boeddha te voelen. Dit moge waar
zijn, maar als je deze emoties sterk genoeg voelt, dan wil je er een
uiterlijke vorm aan geven. Als je iemand graag mag, wil je niet al je
gevoel in je geest houden. Je geeft er uiting aan, omdat je een geheel
bent; niet alleen geest, maar ook spraak en lichaam. Als je dus een
echte verering voor de Boeddha voelt, wil je die niet uitsluitend in je
geest houden: je wilt die spontaan tot uitdrukking brengen met je
lichaam, in de zin van een fysieke handeling.

Ook vandaag nog zullen mensen in India je meteen een glas water
geven als je iemands huis bezoekt als een geëerde gast: het is erg

Er zijn veel verschillende vormen van vandana of eerbetoon, van
eenvoudig de handen bijeen brengen in begroeting, zoals we doen
bij het reciteren van de Zevenvoudige Poeja, tot het zich volledig ter
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aarde te werpen, wat bij ceremoniële gelegenheden gedaan wordt.
Maar of we nu de handen bijeen brengen, alleen maar de
vingertoppen tegen elkaar houden, of ons in volle lengte ter aarde
werpen, al deze vormen van verering duiden op een nederige en
ontvankelijke houding onzerzijds. Zij drukken onze openheid uit
voor de spirituele inspiratie die van de Boeddha uitgaat.
Het derde stadium van de Zevenvoudige Poeja is Voor Toevlucht
Gaan naar de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Dit drukt een
toewijding uit aan de Boeddha als ons spiritueel ideaal, voor de
Dharma als de weg om dit ideaal te verwezenlijken en voor de
Sangha als de gemeenschap van hen met wie we naar dat ideaal
toewerken. Voor toevlucht gaan is een keerpunt in ons leven. Het
betekent een totale heroriëntatie van ons hele leven in de richting
van het ideaal. Formeel bestaat het ‘nemen’ van de toevluchten uit
het nazeggen van de formule van toevlucht, plus sommige sila’s of
ethische voorschriften, die door een monnik worden voorgezegd. Dit
maakt je tot wat een upasaka of upasika genoemd wordt, een
lekenbroeder of -zuster, dat is het eerste niveau van de Boeddhisten
Orde.*
Op het Voor Toevlucht Gaan volgt in de Zevenvoudige Poeja de
Bekentenis van het Tekortschieten. Bekentenis is van groot belang in
alle vormen van het Boeddhisme, maar de betekenis ervan is eerder
psychologisch dan theologisch. Veel mensen lijden onder
verdrongen schuldgevoelens, die vaak tot zelfhaat leiden. Ze kunnen

*

Op dit punt in de oorspronkelijk lezing, die gehouden werd in het eerste jaar van
het bestaan van de Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde, sprak
Sangharakshita over de mogelijkheid tot upasaka- en upasika-ordinaties, die
inderdaad korte tijd daarna onder zijn leiding werden gehouden. De eerste ordinatie
vond plaats op 7 april 1968, waardoor de Westerse Boeddhisten Orde een feit werd.
In 1997 telde die ongeveer 700 leden. Sinds 1968 zijn de vereisten voor ordinatie
zoveel hoger geworden dat het niet meer mogelijk is om over ordeleden te spreken
als upasaka’s en upasika’s, lekenbroeders en -zusters. Zij worden nu gewoon
Dharmacari’s en Dharmacarini’s, ‘Beoefenaars van de Dharma’, genoemd en er is
maar één niveau van ordinatie voor iedereen.
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geen maitri of liefde ontwikkelen, in ieder geval niet in haar volheid.
Boeddhistische monniken, als ze zich bewust worden van enige fout
en tekortkomingen, bekennen dat tegenover elkaar, vooral aan hun
leraren of aan de Boeddha. Het is ook de gewoonte om, als je je
bewust bent van een fout of tekortkoming in jezelf, wierookstokjes
te branden voor het beeld van de Boeddha en soetra’s te reciteren,
net zolang tot je je vrij voelt van schuldgevoel. Hoewel deze
oefeningen psychologisch erg belangrijk zijn, ontslaan ze je niet van
de gevolgen van de fout die begaan is. De gevolgen van je
handelingen moet je nog altijd ondergaan, maar je bent subjectief
vrij van het gevoel van wroeging of schuld. Dit is erg belangrijk
omdat zulke gevoelens ons hele spirituele leven kunnen vergiftigen
of bederven.
Het vijfde stadium van de Zevenvoudige Poeja is Blijdschap om
Verdiensten. Dit is een aanvulling van de vorige oefening. Als je te
veel of te vaak over je fouten en talrijke terugvallen nadenkt, raak je
een beetje ontmoedigd. Dus na het bekennen van je fouten kan je
jezelf inspireren door stil te staan bij de deugden van anderen, in het
bijzonder van de Boeddha’s en Bodhisattva’s, denkend aan de levens
die zij hebben geleid en de perfecties die zij hebben beoefend. Denk
bijvoorbeeld aan het inspirerende voorbeeld van Milarepa, Han
Shan, Hui Neng of Hakuin. Of denk aan de verschillende wereldse
helden en heldinnen die hebben geleefd voor het welzijn van
anderen en wier leven een bron van inspiratie voor ons is: mensen
als Florence Nightingale en Elisabeth Fry, grote filantropen, grote
sociale hervormers. Denk zelfs ook eens aan de deugden van
gewone mensen: denk aan je eigen vrienden, wat voor goede dingen
ze soms doen, hoe onbaatzuchtig ze soms zijn, hoe vriendelijk. Sta
stil bij die meer positieve kanten van hun natuur en leer op deze
manier de verdiensten van alle andere levende wezens te waarderen
en je erin te verheugen, vanaf de Boeddha’s en Bodhisattva’s tot de
gewone mensen die toevallig je vrienden en buren zijn. Dit zal je een
gevoel van vrolijkheid geven, en zelfs van ondersteuning. Je zult
beseffen dat je spiritueel gesproken niet alleen op de wereld bent,
maar dezelfde weg gaat die ook anderen gegaan zijn en ook nu nog
gaan, met succes. Door dit te beseffen zul je je opgemonterd voelen
in je eigen spirituele leven en spirituele streven.
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Het zesde stadium, Verzoek en Smeekbede, is gebaseerd op een
legendarische episode in het leven van de Boeddha. Volgens de
legende verscheen toen de Boeddha de Verlichting bereikt had voor
hem een godheid, Brahma Sahampati geheten, die hem vroeg de
waarheid die hij had ontdekt bekend te maken, uit mededogen voor
alle levende wezens. We moeten de ware betekenis van dit verhaal
begrijpen. Niet dat de Boeddha herinnerd hoefde te worden aan wat
hij moest doen. Hij had het niet nodig dat Brahma Sahampati hem
kwam adviseren dat hij behoorde te onderrichten. Wat deze episode
en dit deel van de Poeja betekent, is dat de leerling klaar moet zijn:
de leerling moet de leer werkelijk willen en moet de leraar, de
Boeddha, als het ware smeken om het onderricht te geven. ‘Wanneer
de leerling klaar is zal de meester verschijnen.’ Dit deel van de Poeja
gaat dus over die bereidheid en de wil om de leer te ontvangen.
Het zevende en laatste stadium van de Zevenvoudige Poeja is
Zichzelf Beschikbaar Stellen. Dit houdt de wens in om welke
verdienste dan ook, elk voordeel dat je mag hebben ontvangen door
de Poeja te vieren of door enig andere religieuze daad te delen met
alle ander levende wezens. Je kunt dit doen door het onderhouden
van de voorschriften, Voor Toevlucht Gaan, het bestuderen van
boeddhistische filosofie of meditatie te beoefenen. Je bent niet alleen
bekommerd om je eigen redding. Je hebt niet het oog op Nirvana
gericht alleen maar ten bate van jezelf. Je wilt de gehele mensheid en
zelfs alle levende wezens bij elkaar brengen en hen helpen net zo als
jezelf, bijdragen tot hun ontwikkeling in de richting van het doel,
Nirvana. Er is geen ruimte voor religieus individualisme in het
spirituele leven. Als je welke religieuze oefening dan ook doet, kun
je voelen dat alle andere levende wezens samen met jou die oefening
uitvoeren.
In de mahayana is er een manier om deze houding welbewust te
ontwikkelen. Wanneer je een religieuze oefening uitvoert,
visualiseer je dat iedereen die oefening samen met jou doet en deelt
in de weldadige uitwerking. Als je zit te mediteren, stel je dan voor
dat iedereen ook mediteert en er de voordelen van geniet. Als je een
eerbetuiging aan de Boeddha reciteert, stel je dan voor dat iedereen
mee-reciteert. Als je een mantra zingt, stel je dan voor dat iedereen
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meezingt. Zo ontwikkel je het gevoel dat je alle positieve effecten
die je verkrijgt uit je spirituele beoefening met andere mensen deelt.
Dit gevoel plaveit de weg naar het afleggen van de zogenaamde
Bodhisattva-gelofte: de gelofte dat je de Verlichting niet alleen maar
ten bate van jezelf zult bereiken, maar ten bate van alle levende
wezens; dat je hen mee zult dragen, zodat allen de Verlichting
bereiken, allen Nirvana binnengaan, allen het Hoogste Boeddhaschap verwerven.
Dit is de Zevenvoudige Poeja: een heel mooie opeenvolging van
devotionele stemmingen waaraan we uitdrukking geven in passende
woorden en handelingen.
De meeste positieve emoties waarnaar ik heb verwezen zijn
zogenaamde sociale emoties. Het zijn emoties die verwijzen naar
andere mensen en die ontstaan in de loop van onze verschillende
relaties met anderen. We voelen deze emoties niet alleen. Zij
ontstaan tussen ons en andere mensen. Zij ontstaan binnen de groep.
De positieve emoties – liefde, mededogen, vreugde, enzovoort – zijn
veel makkelijker te cultiveren binnen een groep, waar mensen
tenminste zo nu en dan vriendelijke en gelukkige gezichten hebben.
Als we alleen maar thuis zitten en proberen liefdevol en vol mededogen en blij te zijn, dan is dat niet zo eenvoudig. Daarom hebben we
een spirituele gemeenschap, een Sangha, een Orde, omdat het de
transformatie van onze emotionele natuur zoveel gemakkelijker
maakt. En tenzij we onze emotionele natuur transformeren, is er
voor ons geen spiritueel leven. Daarom is het zo belangrijk dat we in
de groep, in de gemeenschap, in de Sangha voortdurend de juiste
geest cultiveren. Je kunt zeggen dat een spirituele gemeenschap niet
echt een spirituele gemeenschap is, tenzij de mensen er zich
werkelijk in ontwikkelen en het gemakkelijker vinden om daarin de
positieve emoties van liefde, mededogen, vrijgevigheid, kalmte,
vertrouwen en devotie in ontwikkelen. Het is voor de ontwikkeling
van zulke emoties en voor de transformatie van onze emotionele
natuur dat we een spirituele gemeenschap hebben. Als de spirituele
gemeenschap niet op deze manier functioneert, dan is het beter
helemaal geen groep of gemeenschap te hebben.
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3 Het ideaal van menselijke
communicatie: Volkomen Spraak

onderdeel van ons leven transformeren. Als dit gebeurt en ons leven
in ieder aspect getransformeerd is, op ieder niveau, in
overeenstemming met Volkomen Visie – in overeenstemming met
ons inzicht in en ervaring van de Waarheid – dan volgt dat wat wij
Verlichting noemen.

We hebben gezien dat Volkomen Visie, met het ontstaan waarvan
we het Edele Achtvoudige Pad betreden, niet alleen maar een
intellectueel begrip inhoudt van het Boeddhisme – hoe helder en
diepgaand ook – maar iets dat veel meer is.

We hebben gezien dat Volkomen Emotie, het tweede stadium of
aspect van het Pad, het afdalen van Volkomen Visie in ons
emotionele leven vertegenwoordigt. Het vertegenwoordigt de
transformatie of sublimatie van onze ruwe, onverfijnde emotionele
energie in iets dat veel delicater, veel zeldzamer is; iets dat, als we
deze term mogen gebruiken, veel spiritueler is.

Het bestaat uit een actueel inzicht in de ware of ultieme aard van het
bestaan en heeft het karakter van een spirituele ervaring. Deze
ervaring kan vluchtig zijn. Zij kan in een flits voorbijgaan. Maar het
is veel echter, veel directer, veel intiemer, veel persoonlijker, veel
meer waar dan welk intellectueel begrijpen ook. Volkomen Visie is
een vluchtige blik – een ervaring – van ultieme werkelijkheid, hoe
kort, vluchtig of voorbijgaand die ook mag zijn.
Maar een vluchtige blik is niet genoeg. Het is niet voldoende dat een
visie ontstaat en ons voor een moment verandert. Het moet in elk
onderdeel van ons leven indalen. Het moet in elk deel doordringen.
Het moet niet alleen veranderen, maar ook herscheppen.
(Dit is, tussen twee haakjes, ook de betekenis van wat we in het
Boeddhisme ‘moedra’ noemen. Een moedra is een handgebaar of
een bepaalde houding van de vingers. We hebben het vaak over
samadhi, mantra en moedra. Samadhi betekent hier de innerlijke
spirituele realisatie, mantra het uitdrukken van deze realisatie door
middel van spraak, terwijl moedra de uitdrukking is van dezelfde
realisatie tot in de toppen van de vingers, tot de uiterste vertakkingen
van ons wezen, in de vorm van een gebaar. Moedra wordt soms
vertaald als ‘magisch gebaar’, net zoals mala soms vertaald wordt
als ‘magische cirkel’, maar die is helemaal niet magisch.
Integendeel, het is iets spiritueels, zelfs iets transcendentaals.)

Nu komen we bij het derde aspect van het Edele Achtvoudige Pad
van de Boeddha en dat is Volkomen Spraak, samyag-vaca in het
Sanskriet. In dit geval is vertalen geen probleem, er is geen dubbelzinnigheid, geen nuance die moeilijk in het Nederlands te vertalen is.
Vaca betekent eenvoudig spraak of uitspraak in de letterlijke
betekenis en samyag (of samyak) is, net als in de andere stadia van
het Pad, niet zomaar ‘juist’ als tegengesteld aan ‘onjuist’, maar dat
wat heel is, compleet, geïntegreerd, volledig ontwikkeld, volkomen.
Daarom zullen we over samyag-vaca praten als Volkomen Spraak
en niet alleen als Juiste Spraak!

Onze spirituele realisatie moet niet beperkt worden tot de hoogten.
Zij moet afdalen tot in de diepten van ons wezen en elk aspect en

Het is veelbetekenend dat Volkomen Spraak als een zelfstandig
aspect of stadium van het Achtvoudige Pad wordt gezien. Je zou
kunnen denken dat spraak niet zo belangrijk is en dat, omdat het een
soort handeling is, het een onderdeel kan zijn van Volkomen
Handelen, het volgende stadium van het Achtvoudige Pad. Maar dat
is niet het geval. In de leer van de Boeddha, zoals die wordt
weergegeven in het Achtvoudige Pad, krijgt Volkomen Spraak een
hele fase voor zichzelf. Dit geeft de grote waarde aan die het
Boeddhisme hecht aan spraak in het algemeen en aan Volkomen
Spraak in het bijzonder. Niet alleen is Volkomen Spraak het derde
aspect van het Achtvoudige Pad van de Boeddha, maar bovendien is
het zich onthouden van het tegenovergestelde – valse of onvolkomen
spraak – het vierde van de vijf voorschriften, waarvan wordt
verwacht dat iedere boeddhist ze naleeft.
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Spraak, of communicatie met woorden, is iets waarmee we allemaal
de hele tijd bezig zijn. Je kan mediteren of niet zoals je het wilt,
maar als het op praten aankomt heb je bijna geen keus. Of je het leuk
vindt of niet, je moet wel praten, je moet communiceren. Je kunt niet
altijd zwijgen, zelfs al zou je willen, en bovendien willen de meesten
van ons liever niet zwijgen, niet vaak tenminste. Het is daarom
onvermijdelijk dat in elk systematisch programma van spirituele
training en cultuur aandacht wordt besteed aan het spreken. Het is
nodig om de spraak onder de invloed of zelfs onder de controle te
brengen van het spirituele leven. Daarom moet het een plaats en
aandacht krijgen.
In het Westen wordt de mens over het algemeen beschouwd als
bestaande uit lichaam en geest, soms uit lichaam, ziel en geest. Het
Boeddhisme echter onderscheidt in mensen de drie aspecten van
lichaam, spraak en geest. Het is een van de kleine dingen die zo
gewoon zijn, dat we ze makkelijk over het hoofd zien, maar de
betekenis ervan is immens. Het betekent dat in het Boeddhisme
spraak even belangrijk is als de geest en het lichaam. Lichaam,
spraak en geest zijn een soort gelijkwaardige drie-eenheid.
Als we erover nadenken, dan is het de spraak die de mens van het
dier onderscheidt. Vogels uiten kreten, sommige apen hebben een
soort primitieve spraak en het schijnt dat dolfijnen kunnen
communiceren. Maar spraak in de volledige betekenis van het
woord, lijkt het voorrecht te zijn van menselijke wezens; misschien
ook van engelen maar onze kennis gaat niet verder dan de mens.
Deze spraak is iets speciaals, iets buitengewoons, iets dat ons
werkelijk onderscheidt van andere vormen van leven. Als we erover
nadenken, dan merken we dat een groot deel van onze cultuur, direct
of indirect, afhankelijk is van spraak. Door spraak wordt het kind
door moeder en leraar onderwezen. Door boeken, die als het ware
bevroren, gekristalliseerd spreken zijn, krijgen we informatie,
krijgen we kennis; we kunnen er zelfs door tot Verlichting komen.

het logisch, zelfs onvermijdelijk, dat we in het morele en spirituele
leven net zoveel aandacht besteden aan spreken als aan denken en
handelen.
Er zijn drie grote fasen in de historische ontwikkeling van het
Boeddhisme: de hinayana, de mahayana en de vajrayana. In de
vajrayana – het Diamanten Voertuig of de Diamanten Weg – worden
lichaam, spraak en geest geassocieerd met drie psychische centra, als
we ze zo mogen noemen (zonder te veel waarde te hechten aan het
woord psychisch). Het lichaam wordt geassocieerd met het
hoofdcentrum, spraak met het keelcentrum en geest met het
hartcentrum. Daarom begroeten we het boeddhabeeld, of onze leraar,
vaak door de handen te vouwen en daarmee ons hoofd, keel en hart
aan te raken: om zo aan te geven dat we een groet brengen met
lichaam, spraak en geest, met ons hele wezen, totaal, volledig,
zonder iets terug te houden.
Er zijn nog veel andere correlaties van lichaam, spraak en geest –
bijvoorbeeld met de drie kaya’s of ‘persoonlijkheden’ van de
Boeddha – maar dit is niet de plek om er dieper op in te gaan. Op dit
moment concentreren we ons op dit ene punt: het keelcentrum, dat
spraak vertegenwoordigt, en dat ligt tussen het hoofd- en het
hartcentrum. Het hoofd, of het hoofdcentrum, vertegenwoordigt niet
alleen het lichaam; maar in een andere reeks correlaties staat het ook
voor het intellect of het begrip, terwijl het hart, of het hartcentrum,
gevoel en emotie vertegenwoordigt. Dat spraak, in het keelcentrum,
ertussenin ligt, betekent dat het spreken de aard van beide deelt.
Spreken geeft uitdrukking aan zowel het hoofd als het hart. Door
spraak communiceren we én onze gedachten én onze emoties.

Onze hele cultuur, alle kennis, zelfs ons spiritueel inzicht, komt voor
een groot deel rechtstreeks of indirect voort uit de spraak. Daarom is

Wat geldt voor gewoon spreken, geldt ook voor Volkomen Spraak.
Volkomen Spraak is tegelijkertijd de uitdrukking of manifestatie van
Volkomen Visie – wat overeenstemt met intellectueel begrip zonder
er identiek mee te zijn – en Volkomen Emotie, dat op haar eigen
niveau met ons emotionele leven overeenstemt. Simpel en kort
gezegd: door Volkomen Spraak geven we tegelijkertijd uitdrukking
aan wijsheid en aan liefde en mededogen. In brede zin
vertegenwoordigt Volkomen Spraak de transformatie van het
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spraakprincipe, of principe van communicatie, door middel van
Volkomen Visie en Volkomen Emotie.
In boeddhistische teksten wordt Volkomen Spraak gewoonlijk
omschreven als spraak die waarheidsgetrouw is, hartelijk en helpend, en die overeenstemming, harmonie en eenheid stimuleert. Op
dezelfde manier wordt onjuiste spraak beschreven in
tegenovergestelde termen, als spraak die niet waarheidsgetrouw is,
niet hartelijk, schade berokkent, en die tweedracht, disharmonie en
onenigheid veroorzaakt.
De meeste boeddhistische uiteenzettingen over Volkomen Spraak
(of Juiste Spraak zoals het meestal genoemd wordt), vooral de
hedendaagse, zijn tamelijk oppervlakkig en moraliserend. Zij gaan
niet verder dan het puur ethische niveau en gewoonlijk doen ze geen
poging om door te dringen in de psychologische en spirituele diepten
van Volkomen Spraak en die te onderzoeken. In feite kunnen we
zeggen dat dit ook geldt voor de manier waarop sommigen de hele
leer van de Boeddha benaderen – speciaal het Edele Achtvoudige
Pad. Mensen worden soms misleid door de ogenschijnlijke eenvoud
van de leer van de Boeddha; als ze dan deze leer uitleggen, of
voorwenden uit te leggen, vertonen ze de neiging die weg te wuiven
als iets alledaags en gewoons. Ze proberen niet door te dringen tot
onder de oppervlakte en te zien wat de Boeddha werkelijk bedoelde.

Vanuit deze beschouwingen gaan we elk van deze vier niveaus van
Volkomen Spraak onderzoeken. Dit zal ons op z’n minst een
vluchtige blik, een idee geven, niet alleen van Juiste Spraak, of zelfs
Volkomen Spraak, maar van het ideaal van menselijke
communicatie – wat menselijke communicatie zou moeten of
kunnen zijn, volgens de leer van de Boeddha. Misschien zullen we
zien hoe ver we gewoonlijk af zijn van deze Volkomen Spraak, deze
ideale communicatie. We communiceren, we praten de hele tijd.
Maar praktisch altijd – zo niet altijd – zijn we ver van dit ideaal
verwijderd. Laten we proberen om te zien wat, volgens de leer van
de Boeddha, deze Volkomen Spraak of dit ideaal van menselijke
communicatie werkelijk is.

1. Het niveau van waarachtigheid
Allereerst is Volkomen Spraak, of ideale communicatie, waarachtig.
We denken allemaal precies te weten wat er wordt bedoeld als er
wordt gezegd dat Volkomen Spraak waarachtig moet zijn. Vanaf
onze vroegste jeugd is ons verteld geen leugens te vertellen, zoals
George Washington. Maar weten we werkelijk wat er wordt bedoeld
met de waarheid spreken? Hebben we alle gevolgtrekkingen
overwogen? De waarheid spreken betekent niet alleen je aan de
feiten houden – zeggen dat dit gele stof is en dat een microfoon is.
Daarmee is het concept van waarachtigheid niet uitgeput. Je aan de
feiten houden is wel erg belangrijk, het is één van de elementen van
waarachtigheid en we kunnen het niet opzij schuiven. Maar het is
niet alles.

Wat Volkomen Spraak betreft, wordt er meestal gedacht dat
waarheidsgetrouwheid, hartelijkheid, hulpvaardigheid en het
stimuleren van overeenstemming, harmonie en eenheid vier
verschillende kwaliteiten of attributen van Volkomen Spraak zijn,
alsof we aan de ene kant Volkomen Spraak hebben en aan de andere
kant deze vier attributen die er als het ware aangeplakt zitten. Maar
als we een beetje dieper gaan en dit aspect van het Achtvoudige Pad
wat zorgvuldiger bestuderen, dan zullen we ontdekken dat deze vier
zogenoemde kwaliteiten van Volkomen Spraak in werkelijkheid vier
verschillende niveaus van spreken weergeven, die elk dieper gaan
dan de vorige. In deze samenhang kunnen we zelfs praten van vier
progressieve niveaus van communicatie.

Degenen van jullie die Boswell goed kennen, zullen zich wel de
beroemde opmerking van Dr. Johnson over feitelijke waarachtigheid
herinneren. Hij merkt op dat als je kinderen zeggen dat iets bij het
ene raam gebeurd is, terwijl het in feite bij een ander gebeurde, ze
dan meteen gecorrigeerd moeten worden, want je weet niet waar het
veranderen van de waarheid zal stoppen, als het eenmaal begonnen
is. Feitelijke waarachtigheid is dus belangrijk. Het is de basis of
grondslag van Volkomen Spraak. Als we dit inzien, dan zouden we
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onszelf moeten wennen aan wat Johnson ‘precisie van vertellen’
noemt: die voor ons een soort trainingsgrond is voor de hogere, meer
verfijnde vormen van waarachtigheid. Gewoonlijk zijn we zelfs op
dit niveau al wankel en slordig. Weinig mensen oefenen zich echt in
het precies vertellen. Meestal houden we ervan de dingen net iets
anders te maken. We maken het een beetje groter, vinden het leuk
om te overdrijven of te minimaliseren of ergens omheen te borduren.
Het kan gewoon een poëtisch trekje in ons zijn dat ons hiertoe
brengt, maar we doen het zelfs in de beste omgeving en de beste
omstandigheden.
Ik herinner me in dit verband hoe ik een keer een kleine Wesakviering bijwoonde in een boeddhistisch centrum in India. Er moeten
zo’n zeventig of tachtig mensen geweest zijn, maar een verslag dat
ik later las in een boeddhistisch blad maakte er een
‘mammoetgebeuren’ van, bijgewoond door duizenden mensen. De
schrijver kan gedacht hebben dat hij op deze manier de Dharma
propageerde en zo vertrouwen en enthousiasme opwekte, maar in
werkelijkheid deed hij afbreuk aan wat hij verondersteld werd te
doen. Hij was niet waarachtig in de zin van feitelijk accuraat zijn.
We hebben allemaal de neiging om de feiten te verdraaien, te
vervormen of om te buigen in de richting waarin we ze graag zouden
hebben, daarom moeten we hierin uiterst zorgzaam zijn. Als we
bijvoorbeeld zeggen dat het een mooie dag was, dan moet het ook
een mooie dag geweest zijn. We moeten het niet overdrijven of
kleiner maken. Als we zeggen dat er tien mensen op de bijeenkomst
waren, laten we er ons van vergewissen dat het er tien waren! Als
het er duizend waren, zeg dan dat het er duizend waren. Maar als het
er slechts vijftig waren, maak er dan geen honderdvijftig van. Of,
wanneer er op een bijeenkomst van een andere groep duizend waren,
maak ook dan er geen honderdvijftig van! Zo moeten we nauwgezet
aandacht besteden aan feitelijke precisie, al moet nogmaals
benadrukt worden dat waarachtigheid in de werkelijke betekenis, in
de diepste, de volste, de meest spirituele zin, iets veel diepers is dan
alleen maar feitelijke precisie, hoe belangrijk die ook is.
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Waarachtigheid is ook psychologisch, ook spiritueel. Naast feitelijke
precisie omvat de waarheid spreken ook een houding van eerlijkheid
en oprechtheid. Het houdt in dat we zeggen wat we werkelijk
denken. Je spreekt de waarheid niet tenzij je de volle waarheid
spreekt en zegt wat er werkelijk omgaat in je hart en geest – zegt wat
je werkelijk denkt en zelfs wat je werkelijk voelt. Als je dat niet
doet, ben je niet waarheidsgetrouw, communiceer je niet echt.
Maar hier duikt een andere vraag op: weten we eigenlijk wel wat we
denken? Weten we echt wat we voelen? De meesten van ons leven
of bestaan in een staat van chronische mentale verwarring,
verbijstering, chaos en wanorde. Als de gelegenheid zich voordoet
herhalen we misschien wat we gehoord of gelezen hebben. We
hoesten het misschien weer op als ons dat gevraagd wordt, zoals
studenten tijdens examens of andere mensen bij sociale
gebeurtenissen. Maar we doen dit alles zonder werkelijk te weten
wat we zeggen. Hoe kunnen we dan echt de waarheid spreken? Als
we niet weten wat we denken, hoe kunnen we dan waarachtig zijn?
Als we de waarheid willen spreken in de volle betekenis van het
woord of ten minste in een vollere betekenis dan meestal gehanteerd
wordt, dan moeten we onze ideeën verhelderen. We moeten een
zekere orde scheppen in onze intellectuele chaos. We moeten vrij
helder, vrij zeker weten wat we denken, wat we niet denken, wat we
voelen, wat we niet voelen. En we moeten intens bewust zijn. We
moeten weten wat er in ons leeft, wat onze motivatie is, onze
drijfveren zijn en onze idealen. Dit betekent dat we totaal eerlijk met
onszelf moeten zijn. Het betekent dat we onszelf moeten kennen. Als
we onszelf niet tot in de diepten en de hoogten kennen, als we niet
kunnen doordringen in de diepten van ons eigen wezen en werkelijk
doorzichtig kunnen zijn voor onszelf, als er in ons geen enkele
helderheid of verlichting is, dan kunnen we de waarheid niet
spreken.
Dit is iets wat we ons allemaal moeten realiseren. Als we dat doen,
dan zullen we zien dat het geen eenvoudige zaak is om de waarheid
te spreken. We kunnen zelfs zover gaan – en ik denk niet dat het
overdreven is – te zeggen dat de meesten van ons het grootste deel
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van de tijd niet de waarheid spreken. Als we het sterk willen
neerzetten, om niet te zeggen paradoxaal, kunnen we zelfs zeggen
dat de meesten van ons bijna de hele tijd in feite een leugen vertellen
en dat onze communicatie in feite de meeste tijd een leugen is,
omdat we niet in staat zijn tot iets anders. We zijn niet in staat om de
waarheid te spreken in de volle betekenis. Als we erover nadenken
moeten we misschien zelfs toegeven dat de meesten van ons door
het leven gaan, jaar na jaar, vanaf de kindertijd of op z'n minst vanaf
de adolescentie tot de oude dag, zonder waarschijnlijk in staat te zijn
ook maar één keer de waarheid te spreken in de volste en helderste
betekenis van deze veel misbruikte term.
We weten ook dat, als we ooit in de gelegenheid zijn om de
waarheid te spreken, het duidelijk een grote opluchting is. Vaak
realiseren we ons niet hoeveel leugens we hebben verteld, totdat we
in de gelegenheid zijn om, zo nu en dan misschien, de waarheid te
spreken. We weten allemaal wat een opluchting het is, als iets ons
zwaar op de maag heeft gelegen, iets waar we erg bezorgd of
ongerust over waren, en we kunnen het uitpraten of iemand de volle
waarheid vertellen, zonder iets te moeten achterhouden. Helaas
gebeurt dit voor de meeste mensen maar zelden in hun leven of soms
helemaal niet.
De waarheid spreken betekent echt onszelf zijn. Niet in de
conventionele, sociale betekenis, zoals wat verstaan wordt onder
‘onszelf’ zijn op een fuif, wat gewoonlijk inhoudt dat we onszelf
absoluut niet zijn. Het is onszelf zijn in de zin van uitdrukking
geven, door middel van spreken, aan wat we eerlijk en echt zijn en
weten dat we het zijn. De waarheid spreken, zelfs in deze meer
verfijnde, vollere, diepere en meer spirituele betekenis, gebeurt
echter niet in een vacuüm. Je beklimt niet even de hoogste toren van
de stad om de waarheid te vertellen aan de sterren. De waarheid
wordt altijd verteld aan iemand – een ander persoon, een ander
menselijk wezen. En dit brengt ons bij het tweede niveau van
Volkomen Spraak, of het tweede niveau van communicatie.
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2. Het niveau van hartelijkheid
Volkomen Spraak in niet alleen waarheidsgetrouw in de volste
betekenis, ze is ook hartelijk en liefdevol. Het is de waarheid die
gesproken wordt in of met liefde. Dit betekent niet dat we alleen
maar tedere woordjes gebruiken of iets dergelijks. Met gevoel of
liefde praten, in deze context, betekent de waarheid spreken in haar
volheid, waarbij men zich volledig gewaar is van de persoon met
wie men praat. Hoeveel van ons kunnen dit?
Als we erover nadenken, zullen we merken dat we de mensen met
wie we praten gewoonlijk niet eens aankijken. Is dit je wel eens
opgevallen? Het is waarschijnlijk waar in jouw geval en bij de
mensen die met jou praten. Als zij met jou praten of jij praat met
hen, dan kijk je ze niet aan. Je kijkt over hun schouder, je kijkt naar
hun voorhoofd, naar het plafond, naar de grond, overal naar toe
behalve naar degene met wie je praat. Als je anderen niet aankijkt
(en dat is een van de dingen die we proberen te veranderen in onze
communicatieoefeningen, zoals sommigen van jullie aan den lijve
ondervonden hebben) dan kan je je niet van hen bewust zijn.
We kunnen stellen dat liefde, in de zin waarmee we de term op het
ogenblik gebruiken, betekent zich bewust te zijn van het wezen van
een andere persoon. Als je die ander niet werkelijk kent, hoe kan je
dan liefdevol met hem of haar praten? Dat is gewoon niet mogelijk.
We willen natuurlijk wel graag denken dat we van mensen houden,
dat we liefde voor ze voelen, maar dat is zelden werkelijk zo.
Gewoonlijk zien we andere mensen vanuit de emotionele reacties
die ze bij ons oproepen. We reageren emotioneel op hen in een
bepaalde manier en dan schrijven we onze emotionele reactie aan
hen toe als een eigenschap van hen. Als mensen bijvoorbeeld iets
doen waarvan we graag willen dat ze het doen, zeggen we dat ze
goed, vriendelijk, hulpvaardig enzovoort zijn. Maar zo
communiceren we niet werkelijk met die bepaalde persoon. Wat
werkelijk het grootste deel van de tijd gebeurt is dat we

- 62 -

communiceren, of proberen dat te doen, of voorwenden dat te doen,
met de projecties van onze eigen geest.
Dat is heel speciaal het geval bij degenen die, zoals we denken, ons
dierbaar zijn. Ouders en kinderen, broers en zusters, echtgenoten
kennen elkaar zelden. Ze hebben misschien twintig, dertig of veertig
jaar met elkaar geleefd, maar zij kennen elkaar niet. Zij kennen hun
eigen reacties op elkaar en die reacties schrijven ze toe aan die ander. Ze denken daarom dat ze die ander kennen,– maar in feite kennen ze die persoon helemaal niet. Ze kennen alleen hun eigen
emotionele en mentale toestanden.
Dat is een ontnuchterende gedachte. Er was ooit een gezegde: ‘Het is
een wijze vader die zijn eigen kind kent.’ Wel, het is een wijs kind
dat zijn eigen vader kent; het is een wijze echtgenoot die zijn eigen
vrouw kent; het is een wijze echtgenote die haar eigen man kent.
Want hoe langer je met mensen samenleeft, speciaal diegenen met
wie je een familierelatie hebt of sterke emotionele banden, hoe
minder je ze kent, in de echte spirituele betekenis. Want wat is de
moeder voor de baby? Moeder is alleen een heerlijk gevoel van
warmte en behaaglijkheid, zekerheid en welzijn – dat is wat moeder
is. Het kind kent moeder niet als een persoon. Hetzelfde geldt voor
andere relaties. En gewoonlijk blijft het het grootste deel van ons
hele leven zo, met een beetje verfijning en rationalisatie hier en daar.
Dit geldt voor de meesten van ons het grootste deel van de tijd.
Hierdoor komt het dat er zoveel misverstanden zijn tussen mensen,
zoveel miscommunicatie, zoveel teleurstellingen, vooral dan binnen
de meer intieme relaties in het leven. Mensen komen in botsing
omdat de een de ander niet kent, waardoor zij elkaar niet kunnen
liefhebben. Er is alleen pseudo-communicatie tussen projecties en
niets meer. Ik weet dat dit nogal drastisch klinkt en zelfs
afschuwwekkend, maar het is waar. En ik denk dat het het beste en
meest heilzame is als we deze waarheid voor onszelf en anderen zo
snel mogelijk onder ogen zien en ons realiseren dat in de meeste
gevallen onze zogenoemde relaties alleen een doolhof van zulke
wederzijdse projecties zijn, met geen enkele vorm van wederzijds
kennen en begrijpen, laat staan van wederzijds liefhebben.
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Maar als er zoiets is als wederzijdse bewustheid en wederzijdse
liefde, als we in staat zijn om tegen een ander de waarheid te
spreken, met bewustheid van die andere persoon – wat natuurlijk
betekent dat we die andere persoon liefhebben, waarbij liefde staat
voor het bewust-zijn van wie diegene is – dan zullen we ook weten
wat ze nodig hebben. Als we de ander werkelijk kennen, zullen we
weten wat hij of zij nodig heeft, wat niet hetzelfde is als wat wij
denken dat goed voor ze is omdat het goed voor ons zou zijn als ze
dat hadden. Want dat is wat de meeste mensen bedoelen met ‘weten
wat goed is voor anderen’. Weten wat mensen nodig hebben betekent objectief weten wat goed voor hen is, zonder verwijzing naar
onszelf. We zullen dan weten waarvoor gezorgd moet worden, wat
gegeven moet worden, hoe ze geholpen kunnen worden enzovoort.
Dat brengt ons tot het derde niveau van Volkomen Spraak of het
derde stadium van communicatie:

3. Het niveau van hulpvaardigheid
Volgens de Boeddha moeten we spreken op een wijze die nuttig is.
Dit betekent: zo praten dat het de groei, met name de spirituele
groei, bevordert van de persoon met wie we praten. Dat hoeft niet
zoiets specifieks als formeel religieus onderricht te zijn, al is dat erg
nuttig. Algemeen gezegd bestaat dit aspect van Volkomen Spraak,
dat wil zeggen nuttige spraak, eruit om op zo’n manier te praten dat
het niveau van zijn en het bewustzijn van de persoon of personen
met wie we praten wordt verhoogd en niet verlaagd. We kunnen ten
minste positief en waarderend zijn. De meeste mensen zijn zo
negatief. Je vertelt ze over iets goeds, iets fijns en ze trekken of een
lang gezicht, of breken het af, of ze proberen je te ondermijnen.
Uiteindelijk kun je je daarbij flink schuldig gaan voelen omdat je
ervan genoten hebt of het leuk hebt gevonden en gewaardeerd. Op
z’n minst moeten we dus positief en waarderend zijn en ons
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realiseren dat de ander wordt geholpen om te groeien als we deze
houding hebben, niet als we negatief, kritisch of destructief zijn1.*
Er bestaat een prachtig verhaal dat dit illustreert. Het komt uit een
van de apocriefe evangeliën. (Het vroege christendom had niet
alleen de vier evangeliën die we nu in de bijbel vinden: er waren
tientallen, zelfs honderden evangeliën. Enkele daarvan zijn bewaard
gebleven en bevatten uitspraken en verhalen die niet in de bijbel te
vinden zijn.) Volgens dit verhaal wandelde Jezus met zijn
volgelingen langs de weg ergens in Galilea, toen ze een dode hond
zagen. We zien niet zo vaak dode honden in de straten van Londen,
maar in het oosten is het nog altijd een heel gewoon gezicht. Wie
Baudelaires beroemde gedicht heeft gelezen, kan zich voorstellen
dat een dode hond geen prettig gezicht is. De hond van dit verhaal
moet daar al enkele weken gelegen hebben, want toen ze er dichtbij
kwamen, reageerden de volgelingen met walging en afgrijzen. Jezus
glimlachte echter en zei: ‘Wat een mooie tanden.’ Hij zag dat wat
mooi was, zelfs in een dode hond.
Dit is het soort houding die hoort bij dit niveau van Volkomen
Spraak. We moeten de goede, heldere, positieve kant van de dingen
zien en niet onze aandacht op het negatieve gericht houden. We
zouden niet overkritisch of destructief moeten zijn. Natuurlijk is er
een tijd voor kritiek, zelfs voor destructieve kritiek: dat is een
legitieme activiteit. Maar de meesten van ons beginnen er veel te
makkelijk en te vlug aan, ten koste van de meer positieve kant.
Zelfs als we niet in een positie verkeren om specifiek spiritueel onderricht te geven of om mensen tot verlichting te brengen – en er

*
Dit sluit natuurlijk niet constructieve kritiek uit, die gestoeld is op emotionele
positiviteit en oprechte bezorgdheid voor de ander. Zulke kritiek, die wederzijds kan
zijn, bevordert de spirituele groei. Het is daarom nuttig in de beste zin van het
woord en hoort dus ook bij Volkomen Spraak.
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zijn maar weinigen van ons die dat op een of andere manier of tot op
zekere hoogte zouden kunnen doen – kunnen we ten minste
behulpzaam zijn. We kunnen ten minste positief zijn en waarderen
wat we aan goeds zien groeien of te voorschijn komen bij de ander.
En als we bij gelegenheid toch iets van onderricht geven, zal dit
alleen maar effectief zijn als dit gegeven wordt in een ondersteunende, positieve en constructieve geest.
Als we op de beschreven manier communiceren: als we de waarheid
spreken, de hele waarheid en niets dan de waarheid; als we met
liefde praten – dat wil zeggen met bewustheid van het wezen van de
ander; als we op een dusdanige manier praten dat de ander erdoor
kan groeien, we een gezond positief effect op hen hebben; als we
bezorgder zijn voor wat zij nodig hebben dan voor wat we zelf nodig
hebben; als we onze eigen emotionele toestanden niet projecteren of
gebruiken of uitbuiten; dan zal het resultaat zijn dat we bij het praten
of communiceren met een ander onszelf gewoon vergeten. Dit
brengt ons bij het vierde en hoogste niveau van Volkomen Spraak,
het vierde en laatste stadium van communicatie.

4. Het niveau van het bevorderen van
overeenstemming, harmonie en eenheid
Naast de kwaliteiten die we al beschreven hebben, is Volkomen
Spraak ook spraak die overeenstemming, harmonie en eenheid
bevordert. Dit houdt niet alleen overeenstemming met woorden in.
Het betekent niet de hele tijd ‘ja, ja’ zeggen. Het betekent zelfs niet
dezelfde ideeën delen, het is niet een kwestie van ‘Jij gelooft in het
Boeddhisme, ik geloof er ook in.’ Dat is niet wat hier bedoeld wordt.
Wat ‘spraak die overeenstemming, harmonie en eenheid bevordert’
werkelijk betekent, is wederzijdse hulpvaardigheid, gebaseerd op
waarachtigheid en gewaarzijn van elkaars wezen en elkaars noden,
wat leidt tot wederzijds zichzelf overstijgen. Dit wederzijds
overstijgen van zichzelf is Volkomen Spraak par excellence. Het is
niet alleen Volkomen Spraak maar ook de perfectie van
communicatie. Als dit soort van overeenstemming, harmonie en
- 66 -

eenheid, dit soort van begrip volledig is, perfect is, dan hoeft er niets
meer gezegd te worden. Zelfs op het gewone niveau wanneer je
iemand voor het eerst leert kennen, dan praat je een poosje heel veel,
je wisselt ideeën uit, leert elkaar kennen; maar hoe meer je elkaar
leert kennen, hoe minder er eigenlijk nog te zeggen is. Als
Volkomen Spraak culmineert in harmonie, in eenheid en wederzijds
zichzelf overstijgen, dan culmineert het tegelijkertijd in stilte.
Wat de Boeddha Volkomen Spraak noemt, vertegenwoordigt het
principe van communicatie in zijn hoogste vorm. Maar we moeten
daarom nog niet denken dat spraak, zelfs Volkomen Spraak, het
enige voertuig is van communicatie. De vajrayanavorm van het
Boeddhisme – het Boeddhisme van het Diamanten Voertuig of de
Diamanten Weg – onderscheidt drie niveaus waarop de leer van de
Boeddha doorgegeven kan worden. Het eerste of laagste niveau is
het verbale. Op dit niveau wordt de leer – spirituele ervaring –
doorgegeven door middel van het gesproken of geschreven woord.
Het volgende niveau is het doorgeven door middel van tekens en
symbolen, zoals in het zenverhaal over de Boeddha die een gouden
bloem omhoog houdt te midden van een bijeenkomst. Dit was een
teken. Het had een betekenis die alleen Mahakasyapa begreep; en
door dit teken of door de betekenis ervan, werd de essentie van de
spirituele ervaring van de Boeddha overgebracht op Maha-Kasyapa
en van hem op een hele lijn van zenmeesters. Maar volgens de
vajrayana is het hoogste niveau van overbrengen dat van
telepathische communicatie, die natuurlijk in stilte verloopt. Het is
een rechtstreekse communicatie van geest tot geest, zonder
tussenkomst van het gesproken of geschreven woord of van visuele
tekens of symbolen. Het is de geest die geen signalen zendt maar
zichzelf, direct naar een andere geest flitst zonder bemiddeling,
zonder een enkel medium van overbrenging. Het is het directe,
onmiddellijke treffen tussen geesten.
We moeten niet denken dat stilte allen maar de afwezigheid is van
geluid. Als alle geluid wegsterft, – het geluid van het verkeer in de
straat of van het kraken van de stoelen in de kamer, het geluid van
onze eigen adem en zelfs het ‘geluid’ van onze gedachten, als dat
alles volledig stil geworden is – wat er dan overblijft is niet iets
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negatiefs of doods, niet slechts een vacuüm. Wat er dan overblijft is
een levende stilte.
In dit verband herinner ik met het grote voorbeeld van de Indiase
wijze en leraar Ramana Maharshi, die in 1950 stierf. Ik had het
geluk om enige tijd bij hem te zijn, ongeveer een jaar voor hij stierf,
en hij was een uitstekend voorbeeld van deze levende stilte. Hij zat
daar gewoon op een podium in de zaal van de ashram, op een soort
zetel waaroverheen een tijgerhuid lag, en het grootste deel van de
tijd zei hij helemaal niets. Hij had daar zo’n 40 jaar gezeten, denk ik,
en hoewel de zaal gewoonlijk vol mensen was, had de stilte, als je er
binnenkwam, een merkwaardig vibrerende kwaliteit. Het leek
letterlijk alsof de stilte uit hem stroomde. Je kon de golven van stilte
die van hem uitstroomden bijna zien, ze over al deze mensen zien
golven, harten en geesten zien binnenstromen en hen tot kalmte
brengen. Als je zelf ging zitten voelde je de stilte letterlijk over je
heen golven, het kalmeerde je, maakte je rustig en het spoelde alle
gedachten weg. Ik spreek nu niet poëtisch of in beelden; je kon het
letterlijk voelen. Je voelde het als een soort positieve golfachtige
kracht die de hele tijd over je heen stroomde. Dit was de stilte, de
werkelijke stilte, de echte stilte, waarvan Ramana Maharshi zo’n
prachtig voorbeeld was.
Stilte van deze kwaliteit is erg zeldzaam. Zelfs gewone stilte, de
laagste vorm van stilte, is zeer zeldzaam in het moderne leven. In
ons leven is zeker veel te veel lawaai en zijn er gewoonlijk veel te
veel gesprekken. Met gesprekken bedoel ik niet echte communicatie
door middel van spraak maar gepraat zonder meer, het
vermenigvuldigen van woorden zonder al te veel inhoud. Je zou
bijna denken dat spraak, die zo kostbaar en wonderlijk is, zo
expressief en zo een rijkdom, eigenlijk iets uitzonderlijks zou
moeten zijn. Het zou op z’n minst iets moeten zijn dat je, net als
eten, zo nu en dan doet, na wat nadenken en voorbereiding. Maar
praten komt maar al te vaak vóór het denken terwijl praten de regel
is en stilte de uitzondering.
Maar misschien is er nog hoop voor ons allemaal, zoals voor de
jonge Macaulay, over wie de grapjas Sydney Smith opmerkte:
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‘Macaulay gaat er op vooruit. Hij heeft momenten van stilte.’ De
meesten van ons zijn in deze positie. Misschien gaan we er op
vooruit. Misschien hebben we, zo nu en dan, zelfs vrij schitterende
vlagen van stilte. Daarom zou het goed zijn als we meer tijd voor
stilte konden maken in ons leven, meer tijd om gewoon rustig te zijn,
alleen te zijn, met onszelf te zijn. Als we dit niet doen van tijd tot
tijd, ten minste één of twee uur per dag, dan zullen we de beoefening
van meditatie behoorlijk moeilijk vinden.
We lijken wel erg ver afgedwaald van Volkomen Spraak, en het zal
wel paradoxaal lijken dat je kunt praten – zeker als het zo lang duurt
– om de stilte te prijzen. Het is als de beroemde beschrijving van
Carlyles werken: ‘Het Evangelie van de Stilte in 40 delen door Mr.
Woordenkramer.’ Daarom kan ik misschien beter afsluiten in de
hoop dat het nu duidelijk is dat er veel meer bij Volkomen Spraak
komt kijken dan je op het eerste gezicht zou denken. Volkomen
Spraak is niet gewoon Juiste Spraak in de gewone betekenis. Het is
de Boeddha’s ideaal van menselijke communicatie: volkomen
waarheidsgetrouw in de volste betekenis; volkomen hartelijk;
volkomen behulpzaam; en volkomen overeenstemming, harmonie en
eenheid bevorderend. Kortom: volkomen zelfoverstijgend.

4
De
ethische
Volkomen Handelen

beginselen:

Met het vierde stadium van het Edele Achtvoudige Pad komen we
van Volkomen Spraak terecht bij Volkomen Handelen,
samyak-karmanta (Pali samma-kammanta). Dit is het derde stadium
van het Pad van Transformatie en het houdt in dat Volkomen Visie
in al onze handelingen doordringt en ze transformeert. Karmanta
betekent handeling in de letterlijke zin, er zijn dus geen lange
verklaringen nodig over de betekenis van de term; terwijl samyak,
zoals al is gezegd, geheel, integraal, volledig, volkomen betekent.
Het is daarom beter niet zomaar te spreken over Juist Handelen,
maar meer over Volkomen Handelen.
De vraag waar Volkomen Handelen uit bestaat is een belangrijke
vraag, die ons meteen in het hart van de ethiek brengt en ons dwingt
vragen te stellen over de grondbeginselen van het onderwerp. Wat is
het dat sommige handelingen juist maakt? Wat is het dat andere
handelingen verkeerd maakt? Is er enig universeel geldig criterium
op grond waarvan we kunnen zeggen: dit is juist en dat is verkeerd,
dit is Volkomen en dat is onvolkomen? Als er ergens zo’n criterium
is, waar kunnen we het dan vinden? Wat is de aard ervan?
Dit zijn dringende vragen die ons allen aangaan. Of we het willen of
niet, we moeten elke dag handelen, elk uur, bijna elke minuut. De
vraag hoe het beste te handelen, wat het criterium, het leidende
principe of motief van ons handelen zou moeten zijn, rijst daarom
onvermijdelijk op.

Het ‘verval van de moraal’
Kerkelijke mensen en anderen zijn er gek op om te klagen over wat
zij noemen het verval van de moraal. In de loop van de laatste
tientallen jaren wordt iedereen geacht steeds zedelozer te zijn
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geworden en ik neem aan, dat we nu in een behoorlijk slechte
toestand zijn. Het verval van de moraal wordt meestal sterk in
verband gebracht met de neergang van het geloof, in het bijzonder
het orthodoxe geloof. Omdat we de Kerk de rug toegekeerd hebben,
zo wordt ons verteld, zijn we recht in de put, in het moeras van de
zedeloosheid terechtgekomen. We kunnen inderdaad wel stellen dat
de traditionele ethiek voor een groot deel is ingestort. Veel mensen
zijn er niet meer van overtuigd dat er vaste waarden voor goed en
kwaad zijn. In de zeventiende eeuw schreef een van de platonisten
uit Cambridge, Ralph Cudworth, een boek dat hij ‘Een Verhandeling
over Eeuwige en Onveranderlijke Moraliteit’ noemde. Het zou
tamelijk lachwekkend overkomen als iemand, zelfs de aartsbisschop
van Canterbury of de paus, heden ten dage een boek met zo’n titel
zou schrijven. Zelfs de grote humanisten en vrijdenkers uit de
negentiende eeuw schikten zich nog steeds naar de christelijke
ethiek, hoe ver hun intellectuele vraagstellingen er ook van afweken.
Buiten een enkele uitglijder, die hun ‘huiselijk leven’ betrof, zoals
de Victorianen het noemden, waren mensen als Darwin, Huxley of
zelfs Marx toonbeelden van moraliteit. Maar dat is nu helemaal
veranderd. Een jongedame zei laatst tegen me: ‘Als je iets doet en
het geeft je een goed gevoel, dan is dat het juiste, ten minste voor
jou.’ Dit is een wijd verbreide opvatting. Het wordt niet altijd zo
expliciet, open en eerlijk gezegd, maar het is wat veel mensen
uiteindelijk wel denken.

samengesteld. Sommige elementen zijn afkomstig uit de klassieke
Griekse en Romeinse traditie, er zijn joods-christelijke elementen en
vooral in sommige Noord-Europese landen zijn er elementen uit het
Germaanse heidendom. Maar hoewel onze Westerse ethische traditie
bestaat uit veel met elkaar vervlochten draden, toch domineert het
joods-christelijke element. Dit is de ‘officiële’ ethiek waaraan iedereen, zeker in het verleden, lippendienst bewees, wat hun
persoonlijke beoefening of voorkeur ook was.

Op zich is deze ontwikkeling niet noodzakelijkerwijs slecht. Op de
lange duur is het misschien iets goeds dat de moraal – naar we hopen
tijdelijk – in de smeltkroes wordt geworpen, en dat we onze moraal
moeten her-denken en her-voelen, zelfs her-verbeelden. Het is goed
dat er uiteindelijk, naar ik hoop, een nieuwe ethiek ontstaat uit de
ruïnes van de oude.

Deze houding wordt ook geïllustreerd door het verhaal van de
zondeval. Zoals we weten werden Adam en Eva gestraft omdat ze
een schijnbaar willekeurig bevel negeerden. God zei: ‘… van de
boom van kennis van goed en kwaad zult gij niet eten.’ Maar hij gaf
hun geen enkele reden voor het verbod. Tegenwoordig weten we dat
dit soort verhalen mythisch van aard zijn, maar hoewel weinig
mensen nog geloven dat ze letterlijk waar zijn, bestaan de houdingen
die zij uitdrukken nog steeds. Het woord gebod is op zich al
veelbetekenend. Het is veelbetekenend dat een morele wet of regel
een gebod zou moeten zijn – iets wat je geboden wordt te doen, wat
je verplicht wordt te doen, bijna gedwongen te doen, door een macht
of autoriteit buiten jezelf.

Joods-christelijke ethiek
Achteraf bezien lijkt het wel alsof de Westerse ethiek op een
tamelijk verkeerde basis is begonnen. Onze ethische traditie is zeer
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In deze joods-christelijke ethiek wordt moraliteit traditioneel
opgevat in termen van wet. Een morele verplichting of morele regel
is iets dat is opgelegd door God. Dit wordt goed geïllustreerd door
het bijbelse verhaal over de oorsprong van de tien geboden. Mozes
bestijgt de berg Sinaï en daar ontvangt hij, terwijl het dondert en
bliksemt, de tien geboden van God. Dan daalt hij de berg Sinaï af
met – volgens de christelijke kunst – de twee stenen tafelen waarop
zij geschreven waren als een paar grafstenen onder zijn armen en
geeft op zijn beurt de tien geboden aan de kinderen van Israël. Dit
illustreert het idee van ethiek als iets dat de mens wordt opgelegd,
bijna tegen zijn wil, door een macht of autoriteit buiten hemzelf.
Volgens het Oude Testament heeft God de mens geschapen, heeft
Hij hem gevormd uit het stof der aarde en leven in zijn neusvleugels
geademd. De mens is dus Gods schepsel, bijna Gods slaaf, en zijn
plicht is te gehoorzamen. Ongehoorzaamheid is een zonde.
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De twee illustraties die ik heb gegeven zijn beide uit het Oude
Testament, en het christendom gaat zeker verder dan deze opvatting
van ethiek; maar het gaat niet veel verder, en dan alleen nog op een
tamelijk onvolkomen manier. De bronnen van specifiek christelijke
ethiek kunnen natuurlijk gevonden worden in de leer van Jezus zoals
die is neergelegd in de vier evangeliën; maar volgens de christelijke
traditie is Jezus God; dus als God zelf tegen je zegt dat je iets moet
doen, geeft dat natuurlijk een enorm gewicht van autoriteit aan dat
bevel. Je doet dus niet zozeer iets omdat het goed is het te doen,
maar omdat je gevraagd, ja, bevolen wordt het te doen door iemand
bij wie alle macht en gezag berust zowel in de hemel als op de aarde.
Zelfs in de context van de christelijke ethiek is er daarom, in het
algemeen, dezelfde opvatting over ethiek als iets wat verplicht is, als
iets wat van buiten af wordt opgelegd en waaraan je je moet
conformeren. Dit is onze traditionele erfenis. Dit is de manier van
denken waardoor we allemaal, hetzij bewust, hetzij onbewust,
beïnvloed worden als we in termen van ethiek denken.
Tegenwoordig is de meerderheid van de mensen in Groot-Brittannië
niet meer echt christelijk te noemen, maar toch blijven ze geneigd
moraliteit, ethiek zó te zien: als een verplichting die van buiten
opgelegd is, een gebod dat zij moeten gehoorzamen. We kunnen
misschien de grondhouding van de hedendaagse traditionele ethiek
als volgt samenvatten door te zeggen dat het bestaat uit niet doen
wat we willen doen en doen wat we niet willen doen, omdat het ons
– om redenen die we niet begrijpen – gezegd is door iemand in
wiens bestaan we niet meer geloven. Geen wonder dat we zo in
verwarring zijn. Het is geen wonder dat we geen ethische
wegwijzers meer hebben en daarom moeten we proberen ons er, op
typisch Britse wijze, op een of andere manier doorheen zien te
modderen. Maar hoewel we proberen een of andere betekenis te
geven aan ons leven, proberen een soort patroon in gebeurtenissen te
ontdekken, is het beeld, wat ethiek betreft, meestal chaotisch.
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Het boeddhistische criterium
Nu wil ik niet overdrijven, of het contrast te scherp of te dramatisch
maken, zoals tussen zwart en wit, maar in de boeddhistische traditie
is de houding ten opzichte van ethiek nogal verschillend van degene
die ik zojuist heb beschreven. In feite geldt dit voor de hele oosterse
traditie, vooral uit het Verre Oosten. Volgens de boeddhistische leer,
zoals die bewaard is gebleven in de overleveringen van welke
stroming of school dan ook, zijn handelingen juist of verkeerd,
volkomen of onvolkomen, afhankelijk van de geestestoestand
waarmee zij worden uitgevoerd. Met andere woorden, het ethisch
criterium is niet theologisch maar psychologisch. Wel is het zo dat
deze benadering in het Westen niet echt onbekend is, zelfs niet in het
christendom; maar in de boeddhistische ethiek – en in de ethiek van
het Verre Oosten in het algemeen, of het nu Boeddhisme, taoïsme, of
confucianisme is – is dit het enige criterium. Dit criterium wordt
universeel toegepast en tot het einde rigoureus volgehouden.
Volgens de boeddhistische traditie zijn er twee soorten handelingen,
vaardige (Skt. kausalya, Pali kusala) en niet-vaardige (Skt.
akausalya, Pali akusala). Dit is belangrijk: omdat de termen vaardig
en niet-vaardig, in tegenstelling met de termen goed en kwaad
suggereren dat ethiek in hoge mate een zaak is van intelligentie. Je
kunt niet vaardig handelen tenzij je dingen begrijpt, tenzij je
mogelijkheden kunt zien en die onderzoeken. Daarom is ethiek
volgens het Boeddhisme evenzeer een zaak van intelligentie en
inzicht als van goede voornemens en goede gevoelens. Tenslotte
hebben we geleerd dat het pad naar de hel is geplaveid met goede
voornemens; maar je kunt toch moeilijk beweren dat het pad naar de
hel is geplaveid met vaardig handelen.
Niet-vaardige handelingen worden gedefinieerd als handelingen die
geworteld zijn in begeerte of zelfzuchtig verlangen, in haat of afkeer
en in mentale verwarring, verbijstering, geestelijke beneveling of
onwetendheid. Vaardige handelingen daarentegen zijn vrij van
begeerte, vrij van haat, vrij van mentale verwarring; positief
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uitgedrukt worden ze in plaats daarvan gemotiveerd door
edelmoedigheid of de impuls om te delen en te geven, door liefde en
mededogen, en door begrip. Dit heel eenvoudige onderscheid plaatst
de hele vraag over ethiek meteen in een geheel ander licht. Daarmee
wordt het ethische leven een zaak van handelen vanuit het beste in
ons: handelen vanuit ons diepste begrip en inzicht, onze ruimste en
meest omvattende liefde en mededogen.
We zijn nu in staat om te gaan zien wat wordt bedoeld met
Volkomen Handelen. Dat is niet zomaar handelen dat overeenkomt
met een of andere standaard of criterium van buitenaf, maar
handelen dat een uitdrukking is van Volkomen Visie en Volkomen
Emotie. Volkomen Handelen betekent het dóórdringen van
Volkomen Visie en Volkomen Emotie tot het niveau van handelen,
net zoals Volkomen Spraak het doordringen ervan is tot het niveau
van communicatie. Met andere woorden: als je Volkomen Visie hebt
bereikt en Volkomen Emotie ontwikkelt dan is al wat je doet en hoe
je handelt een spontane uiting van die visie en emotionele ervaring.

Patronen van ethisch gedrag
Zo langzamerhand zullen serieuze studenten van het Boeddhisme
zich wel afvragen hoe de Vijf of de Tien Sila’s (Pali Sila’s) of
Voorschriften in het beeld passen. Zijn dat geen lijsten van ethische
regels die door de Boeddha zelf zijn vastgelegd en waar we ons aan
moeten houden? Daarop kunnen we antwoorden dat terwijl de
Boeddha inderdaad de Sila’s of Voorschriften onderwezen heeft en
ze zeker heeft aanbevolen, hij ze niet vanuit autoriteit heeft
opgelegd, zoals door God de tien geboden.
Wat de Boeddha eigenlijk zegt, is dat iemand die Verlicht is, of het
Boeddhaschap heeft bereikt, daarmee de overvloed van wijsheid en
de volheid van mededogen realiseert en zich onvermijdelijk op een
bepaalde wijze zal gedragen, omdat het de aard van een Verlicht
wezen is om zich zo te gedragen. Verder, dat in de mate waarin jij
Verlicht bent, jij je in die mate ook zo zult gedragen. En als je niet
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Verlicht bent, of in de mate waarin je het nog niet bent, zal het in
acht nemen van de Sila’s of Voorschriften je helpen voor jezelf de
geestesgesteldheid te ervaren waarvan zij gewoonlijk de uitdrukking
zijn.
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. We zeggen dat een Verlicht
persoon, iemand die een Boeddha is, vrij is van (laten we zeggen)
begeerte of zelfzuchtig verlangen. Wijzelf zijn vol van begeerte. We
begeren, bijvoorbeeld, een of andere soort voedsel, we hebben een
speciale voorkeur voor dit of dat. Stel dat we, bij wijze van experiment, stoppen met het eten van één van onze geliefkoosde etenswaren, wat het ook moge zijn. We geven het op. We besluiten het
niet meer te nemen. Treurig en met spijt sluiten we de deur van de
provisiekast. We weerstaan de verleiding, wat het ook moge zijn –
bijvoorbeeld pruimentaart. (Ik heb een boeddhistische monnik
gekend die werkelijk verslaafd was aan pruimentaart. Er werd
verteld dat je alles van hem gedaan kon krijgen als je hem maar
genoeg pruimentaart gaf.) Wat dan gebeurt, is dat we het een tijdje
moeilijk hebben, het zal misschien niet erg gemakkelijk zijn. Het
kan zelfs behoorlijk moeilijk zijn. Maar als we volhouden, als we die
visioenen van pruimentaart uitbannen, zwakt ons begeren geleidelijk
af en uiteindelijk bereiken we een gelukkige staat waarin helemaal
geen begeren meer is en waarin we er zelfs helemaal niet meer aan
denken. Onze onthouding van pruimentaart is nu geen disciplinaire
maatregel meer, ze is een authentieke uitdrukking geworden van de
toestand van niet-begeerte die we hebben bereikt.
De Sila’s of Voorschriften zijn niet zomaar lijsten van regels,
hoewel ze wel zo gelezen kunnen worden als je ze tegenkomt in
boeken over Boeddhisme. Maar al te vaak wordt de Boeddha
voorgesteld als iemand die mensen allerlei dingen zegt die ze niet
moeten doen en zo wordt de indruk gewekt dat Boeddhisme een erg
sombere en negatieve affaire is. Maar de Sila’s zijn in werkelijkheid
alleen maar patronen van ethisch gedrag. Ze zijn de natuurlijke uitdrukking van vaardige geestestoestanden. Omdat ze de natuurlijke
uitdrukkingen zijn van vaardige geestestoestanden zijn, kunnen we
uitvinden in welke mate we die staten ontwikkeld hebben door ons
gedrag te onderzoeken tegenover de Sila’s. Laten we daarom eens
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even kijken naar een paar Sila’s of patronen van ethisch gedrag. Als
lijsten van regels zullen ze bij velen bekend zijn, daarom hoeven we
er niet zoveel tijd aan te besteden. In elk geval willen we Volkomen
Handelen niet te veel identificeren met één van zijn specifieke
uitdrukkingen, hoe waardig en edel die ook moge zijn.
Maar laat me eerst een observatie maken. Uitwendige patronen van
ethisch gedrag kunnen bij verschillende mensen gelijk zijn, maar de
geestestoestanden die aan dat gedrag ten grondslag liggen kunnen
heel verschillend zijn. Dit klinkt mogelijk een beetje ingewikkeld,
maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Stel bijvoorbeeld dat drie
verschillende mensen zich onthouden van diefstal. De eerste zou
eigenlijk graag stelen, misschien heel graag, maar hij doet het niet
uit angst voor de politie. (Dit is de ethiek van véél mensen.) De
tweede persoon heeft een lichte neiging tot oneerlijkheid. Als hij zijn
belastingformulier invult, kan hij serieus in de verleiding komen om
te bedriegen, maar omdat hij een spiritueel leven tracht te leiden
weerstaat hij de verleiding. De neiging is er, maar die wordt
bedwongen. Maar de derde persoon heeft begeerte volkomen
uitgeroeid. In zijn geval is er geen tendens, geen neiging tot
oneerlijkheid. De eerste, die afziet van diefstal uit angst voor de politie, is slechts ethisch in de wettelijke zin. De tweede, die een
neiging tot stelen voelt maar ze overwint, is ethisch in de zin dat hij
Juist Handelen in de engere, ‘disciplinaire’ zin beoefent. Alleen de
derde, die ervan afziet omdat het voor hem natuurlijk is, beoefent
werkelijk Volkomen Handelen.

De Vijf Sila’s en de Vijf Dharma’s
Het meest bekende patroon van ethisch gedrag is dat van de Vijf
Sila’s, algemeen bekend als de Vijf Voorschriften. De Vijf
Voorschriften zoals ze gewoonlijk worden doorgegeven zijn negatief
qua vorm. Ze zeggen ons wat niet te doen. Bij elk Voorschrift hoort
echter een positieve tegenhanger. Het is opmerkelijk dat in de
moderne boeddhistische leer de positieve tegenhanger veel minder
bekend is dan de negatieve formulering. Veel mensen die gehoord
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hebben van de Vijf Sila’s hebben nooit gehoord van de Vijf
Dharma’s, zoals de vijf positieve tegenhangers worden genoemd. In
deze context kunnen de Vijf Dharma’s worden vertaald als de Vijf
Ethische Principes. We zullen in het kort zowel de Vijf
Voorschriften als de Vijf Dharma’s een voor een bekijken, waarbij
we eerst de negatieve en dan de positieve formulering onderzoeken.
Dit zal ons een evenwichtig beeld geven van dit speciale patroon van
de boeddhistische ethiek.
Het eerste van de Vijf Voorschriften is zich onthouden van het
toebrengen van letsel aan levende wezens. Dit is de letterlijke
vertaling. Hoewel het soms wordt vertaald als ‘niet doden’, is het
eigenlijk het zich onthouden, niet alleen van doden, maar van
beschadigen op welke manier dan ook. Het maakt duidelijk dat
hiermee onthouding van alle vormen van geweld, alle vormen van
onderdrukking, alle vormen van beschadiging bedoeld wordt.
Geweld is verkeerd omdat het uiteindelijk, rechtstreeks of indirect,
gegrond is op een niet-vaardige mentale toestand, de toestand van
haat of afkeer, en als aan geweld wordt toegegeven zal deze nietvaardige mentale staat, waar geweld een natuurlijke uitdrukking van
is, nog sterker en krachtiger worden dan hij al was.
De positieve tegenhanger van onthouding van geweld is de
beoefening van maitri (Pali metta): liefde of vriendelijkheid. Hier is
maitri niet alleen een emotie of een gevoel, maar het wordt
belichaamd door daden en in praktijk gebracht. Het is niet genoeg
alleen welwillendheid te voelen tegenover anderen. Dit gevoel moet
in daden worden uitgedrukt. Als we er ons alleen in onze geest mee
bezighouden, eraan denkende hoeveel we van iedereen houden en
hoe vriendelijk we zijn, dan wordt het een soort emotioneel genot of
zelfs iets nog ergers. Dus moeten we onszelf op dit punt in de gaten
houden. Vaak stellen we ons voor dat we van andere mensen
houden. Op z’n minst stellen we ons voor dat we van andere mensen
houden. Maar als we naar onszelf kijken, zien we dat we onze liefde
nooit echt tot uitdrukking brengen; we nemen aan dat het begrepen
wordt.

- 78 -

Een bekend voorbeeld is dat van het echtpaar dat al twintig of dertig
jaar getrouwd is en waarvan de echtgenoot nooit de moeite neemt
om voor z’n vrouw zoiets als een bos bloemen of een doosje
chocolaatjes mee te nemen. Als iemand hem zou vragen: ‘Hou je
niet van je vrouw? Je neemt nooit zoiets als bloemen of een doos
chocolaatjes voor haar mee’, dan zou de gemiddelde echtgenoot
antwoorden: ‘Waar is dat voor nodig? Natuurlijk hou ik van haar,
maar dat weet ze nu wel na al die jaren.’ Dit is zeer slechte
psychologie. Mensen zouden het niet vanzelfsprekend moeten
vinden of het zich moeten indenken dat we gevoelens voor hen
hebben. Dat moet duidelijk uit onze woorden en daden blijken. We
zouden juist stappen moeten nemen om de geest van liefde en
vriendschap levend te houden. Daarom worden in alle vormen van
het sociale leven, en heel speciaal in het boeddhistische sociale
leven, dingen als het uitwisselen van geschenken en het iemand
uitnodigen sterk benadrukt. Het is niet genoeg om in je eigen kamer
te zitten, of zelfs in je eigen cel, en daar gedachten van liefde uit te
stralen. Hoe goed en prachtig dat ook moge zijn, het moet tot een of
andere concrete uitdrukking komen. Slechts dan zullen die
gedachten door andere mensen beantwoord worden op een tastbare
manier.
Het tweede van de Vijf Voorschriften is zich onthouden van het
nemen van wat niet gegeven is. Ook dit is weer een letterlijke
vertaling. Het is niet alleen zich onthouden van diefstal. Dat is te
gemakkelijk te ontwijken of te omzeilen. Het tweede Voorschrift
houdt in het zich onthouden van elke soort van oneerlijkheid, elke
soort van wederrechtelijke toe-eigening of uitbuiting, omdat ze
allemaal een uiting zijn van begeerte of zelfzuchtig verlangen. De
positieve tegenhanger van zich onthouden van het nemen van het
wat niet gegeven is, is dana, of vrijgevigheid. Ook hier wordt niet
eenvoudig het edelmoedige gevoel bedoeld, de wil om te geven,
maar de daad van vrijgevigheid zelf. Ik hoef hier niet verder over uit
te weiden. Dana is iets dat iedereen die in contact is met het levende
Boeddhisme, ongeacht of dit lang of kort is, heel snel zal begrijpen.
Het derde Voorschrift is zich onthouden van seksueel wangedrag. In
de soetra’s maakt de Boeddha duidelijk dat in het kader van de Vijf
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Voorschriften verkrachting, ontvoering en echtbreuk onder seksueel
wangedrag vallen. Alle drie zijn ze niet-vaardig omdat ze
tegelijkertijd uitdrukkingen zijn van zowel begeerte als geweld. In
het geval van verkrachting en ontvoering, die in de weinig
georganiseerde samenleving in de tijd van de Boeddha tamelijk
gewoon moeten zijn geweest, wordt er geweld gepleegd tegen de
vrouw zelf en, in het geval van een minderjarige, tegenover haar
ouders en voogden. In het geval van echtbreuk wordt geweld
gepleegd tegen de normale seksuele partner van de persoon,
aangezien het huiselijk leven opzettelijk wordt ontwricht. In dit
verband wil ik erop wijzen dat voor het Boeddhisme het huwelijk
een louter burgerlijk contract is, geen sacrament. Bovendien is
scheiding toegestaan en is monogamie niet verplicht op religieuze
gronden. In sommige delen van de boeddhistische wereld zijn er
gemeenschappen die polygamie toepassen, wat niet als seksueel
wangedrag wordt beschouwd.
De positieve tegenhanger van seksueel wangedrag is samtusti (Pali
samtutthi), of tevredenheid. In het geval van de ongetrouwde
betekent tevredenheid: tevredenheid met de staat van alleenstaande.
Voor de getrouwde betekent het tevredenheid met de erkende,
sociaal geaccepteerde seksuele partner(s). Hier is tevredenheid niet
alleen maar passieve acceptatie van de status quo. In moderne
psychologische terminologie is het een positieve staat van vrij zijn
van het gebruik van seks om algemene neurotische behoeften te
bevredigen en speciaal om het te gebruiken om de neurotische
behoefte aan verandering te bevredigen.
Het vierde Voorschrift is zich onthouden van valse spraak. Valse
spraak is spraak die geworteld is in begeerte, haat of angst. Leugens
vertel je omdat je iets wilt hebben, of omdat je iemand wilt schaden
of pijn doen, of omdat je om een of andere reden bang bent om de
waarheid te vertellen. Onwaarheid spreken komt daarom uit nietvaardige mentale staten. Dit behoeft geen illustratie. De positieve
tegenhanger van zich onthouden van valse spraak is satya (Pali
sacca), of waarachtigheid, die al is besproken in verband met
Volkomen Spraak.
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Het laatste van de Vijf Voorschriften is zich onthouden van drank en
drugs waarvan het gebruik leidt tot het verlies van gewaarzijn. Er
bestaat enig verschil van mening over de interpretatie van dit
voorschrift. In sommige boeddhistische landen wordt het
geïnterpreteerd als een eis van strikte geheelonthouding, dat is totale
onthouding. In andere boeddhistische landen wordt het gezien als
een vraag naar matigheid in het gebruik van wat bij overmatig gebruik tot intoxicatie leidt. Je bent dus vrij om een van deze twee
interpretaties te kiezen. De positieve tegenhanger van het voorschrift
is smrti (Pali sati): bewustheid of gewaarzijn. Dit is het eigenlijke
criterium. Als je kunt drinken zonder afbreuk te doen aan je
bewustheid (zou je kunnen zeggen) drink dan. Als je dat niet kan,
doe het dan niet. Maar je moet wel heel eerlijk tegenover jezelf zijn
en niet doen alsof je bewust bent als je alleen maar vrolijk bent.
Daarom zal, zelfs als het vijfde Voorschrift wordt geïnterpreteerd als
alleen matigheid vereisend, in het licht van zijn positieve
tegenhanger in de meeste gevallen toch geheelonthouding nodig
zijn.
Dit zijn de Vijf Voorschriften en de Vijf Principes, die een zeer
bekend en breed geaccepteerd patroon van boeddhistische moraliteit
of ethiek vormen. Twee andere patronen kunnen ook worden
genoemd.

De Bodhisattva Samvara-sila bevat de vierenzestig voorschriften die
door de Bodhisattva worden nageleefd. Zij behelzen het natuurlijke
gedragspatroon van iemand die is toegewijd aan het bereiken van de
Verlichting voor het welzijn van allen. Met andere woorden, als je je
volledig inzet voor het bereiken van de Verlichting of
Boeddhaschap. En dan niet alleen ten bate van jezelf, niet zo dat je
‘daarboven’ kan zijn, verheven boven alles, met medelijden naar
beneden kijkend, naar iedereen die nog is ondergedompeld in
Samsara, maar zo dat je bereid bent terug te komen om te helpen
nadat je zelf de Verlichting hebt bereikt. Als dat je enige gedachte en
streven is waaraan je al het andere ondergeschikt maakt, dan zal de
manier waarop je handelt en spreekt – je natuurlijke gedragspatroon
– samenvallen met het patroon dat in de lijst van vierenzestig
Bodhisattva-voorschriften wordt weerspiegeld. Maar nogmaals, het
is niet een zaak van een lijst met regels waarbij je voor jezelf
aankruist waar je wel en niet aan voldoet. Het is een zaak van de
levende geest, of het hart, van de Bodhisattva, die zichzelf van
nature uitdrukt op een manier die de Bodhisattva-voorschriften
benadert, of liever gezegd: die zichzelf uitdrukt op een manier
waarvan de voorschriften zelf maar een benadering zijn.

Totaal handelen

De
Bhiksu
Samvara-sila
en
Bodhisattva
Samvara-sila
De Bhiksu Samvara-sila (Pali Bhikkhu Samvara-sila) bevat de
honderdvijftig voorschriften die door de volledig geordineerde
monnik worden nageleefd en vertegenwoordigt het natuurlijke
gedragspatroon van iemand die zich ten volle inzet voor het bereiken
van Nirvana. Met andere woorden, als we aan niets anders denken
dan aan Nirvana en het bereiken van Nirvana, als we al onze tijd en
energie inzetten voor het volgen van het spirituele pad, zal ons
gedragspatroon heel natuurlijk gaan lijken op het patroon dat
belichaamd wordt in deze lijst van honderdvijftig voorschriften.
Maar deze voorschriften worden helaas maar al te vaak gezien als
een lijst van regels en dan raakt de diepe betekenis erachter verloren.

Hoewel de aard van Volkomen Handelen nu wel duidelijk is, is er
nog een laatste punt dat moet worden overwogen. Volkomen
Handelen is ook totaal handelen, of liever, een totale handeling: een
handeling waarin de gehele mens betrokken is. De meeste mensen
zijn te verdeeld, te gefragmenteerd om te handelen met hun gehele
zelf. Bijna voortdurend handelen we met maar een gedeelte van
onszelf. Als je naar kantoor of de fabriek gaat, ga je dan van ganser
harte op in het werk daar? Ik denk van niet. Je steekt er misschien
een groot deel van je energie in, maar een behoorlijk deel blijft thuis
of zit ergens elders vast. Je doet je werk niet met je gehele zelf; het
krijgt niet je volle aandacht, belangstelling en enthousiasme. Als je
een hobby hebt, steek je zelden je gehele zelf in de hobby en je
steekt zelden je gehele zelf in je huiselijke leven. Iets wordt er
uitgelaten of overgeslagen, zodat we steeds met maar een deel van
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onszelf handelen. Zelfs als we handelen vanuit het beste in onszelf,
vanuit onze edelste impulsen van vriendelijkheid en edelmoedigheid,
is die handeling geen totale handeling, aangezien er in ons nog
impulsen van onvriendelijkheid en niet-edelmoedigheid blijven
bestaan waaruit we op dat moment niet handelen. Dus zelfs ons
Juiste Handelen – zelfs ons zogenaamde Volkomen Handelen – blijft
onvolkomen in de zin dat het niet totaal is.
Volkomen Handelen in de volste betekenis is slechts aan een
Boeddha voorbehouden: slechts een Verlichte geest kan werkelijk
met zijn gehele zelf handelen, kan zijn gehele wijsheid en zijn
gehele mededogen plaatsen achter een specifieke daad, zonder iets
weg of over te laten. Dit aspect van Boeddhaschap wordt
weergegeven door de Groene ‘archetypische’ Boeddha, Amoghasiddhi of ‘Ongehinderd Succes’. Amoghasiddhi stelt de totale
handeling op het hoogst denkbare niveau voor.
Bij zeldzame gelegenheden kunnen we, op ons eigen niveau, zelf
een voorproefje van Volkomen Handelen ervaren, in de zin van
totaal handelen. Het kan gebeuren dat we totaal ondergedompeld in
iets zijn. Iedere gram van onze energie, onze inspanning, ons
bewustzijn, onze interesse, ons enthousiasme, onze liefde is er op dat
moment bij betrokken. We zijn totaal betrokken, zowel emotioneel
als intellectueel. Op zulke momenten weten we dat we in staat zijn
om ons gehele zelf in een handeling te leggen zonder dat er iets
achterblijft. We weten dat we, op z’n minst een ogenblik, in staat
zijn onszelf volledig en totaal uit te drukken. De bevrediging en
opluchting – de vrede zelfs – die we dan voelen kunnen we vanuit
geen enkele andere bron en op geen enkele andere manier krijgen.
We zouden ernaar moeten streven altijd in deze staat te zijn, op het
hoogste niveau: het niveau van Boeddhaschap of Verlichting. Dan
weten we echt wat Volkomen Handelen is, wat de totale handeling
is. Dan zullen we, vanuit de bron, werkelijk de principes van de
ethiek begrijpen.

5
De
ideale
gemeenschap:
Volkomen Levensonderhoud
Dat iedereen droomt, zal niet worden tegengesproken. Volgens
psychologen dromen we minstens vier of vijf keer per nacht. Er
wordt zelfs gezegd dat dieren dromen zoals we soms kunnen zien bij
onze huisdieren. Niet alleen droomt iedereen ’s nachts, tijdens het
slapen, maar iedereen dagdroomt ook. Op een warme, zonnige
middag terwijl je misschien op een bank in het park zit en je erg
prettig en rustig voelt, kan je gaan dagdromen. Dat doet iedereen op
zijn tijd.
De dagdroom is natuurlijk meestal een soort wensdroom. We
dromen over alles wat we zouden willen doen en zouden willen zijn
en de reden hiervoor is dat we heel vaak ons leven van alledag saai
en oninteressant vinden. Het kan zijn dat we een vermoeiende en
saaie baan hebben. Het kan zijn dat we in omstandigheden verkeren
die we niet prettig vinden. Misschien moeten we omgaan met
mensen waarmee we niet direct een vriendschappelijke relatie
hebben. Het kan zelfs zijn dat we het leven niet alleen saai en
oninteressant vinden, maar zelfs pijnlijk. Daarom proberen we ervan
weg te komen en creëren we een eigen wereld buiten het gewone
bestaan. We beginnen op verschillende manieren te dagdromen. We
beginnen met ons een betere stand van zaken voor te stellen. We
beginnen ons een ideale wereld te dromen, een ideale gemeenschap,
waarin de onvolkomenheden van deze wereld en deze gemeenschap
niet bestaan. Hier is er ellende en ongelukkig zijn, maar we houden
ervan om te dagdromen over een andere plek, een andere wereld,
waar iedereen gelukkig is en waar we ongetwijfeld zelf ook gelukkig
kunnen zijn. Op deze manier dagdromen is helemaal niet zo slecht,
als we ons er maar niet te vaak in uitleven of als we niet eigenlijk
iets anders te doen hebben.
Al zijn de meeste dagdromen wat beschreven kan worden als
onproductieve fantasie, toch zijn ze soms blauwdrukken van de
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toekomst. De droom van vandaag kan in sommige gevallen de
werkelijkheid van morgen zijn. Als we kijken naar de
wereldgeschiedenis, de geschiedenis van de cultuur, de religies, de
kunsten, de filosofie, ontdekken we dat de ‘grootste’ mannen en
vrouwen van het verleden soms de grootste dagdromers waren. Als
we teruggaan naar de tijd van het oude Griekenland, naar Plato –
zeker een van de grootste mensen die ooit geleefd hebben – dan
ontdekken we dat ook hij zijn dromen droomde. Zijn beroemdste
droom is ‘De Republiek’ – de grote dialoog in 12 boeken, waarin
Plato zijn droom van een ideale gemeenschap droomt – de
gemeenschap gebaseerd op rechtvaardigheid. In een andere tijd en
cultuur, met andere dromen, vinden we in het ‘boek van de
Openbaring’ – het laatste boek van de bijbel – het fantastische
visioen van het nieuwe Jeruzalem, met zijn muren van jaspis en
poorten van paarlemoer: een visioen van grote archetypische en
mythische betekenis. Dichter naar onze tijd toe hebben we het
Utopia van More, het Nieuwe Atlantis van Bacon, de Stad van de
Zon van Campanella en zo verder tot Men Like Gods van H.G.
Wells. Dit zijn allemaal dagdromen over een ideale gemeenschap,
dagdromen over een van gedaante veranderde en getransformeerde
wereld.
Ook het Boeddhisme heeft zo zijn dagdromen. Een ervan is het
visioen van Sukhavati – het Zuivere Land van Amitabha, de
Boeddha van het Oneindige Licht – zoals het beschreven wordt in
sommige van de grote mahayanasoetra’s. Vooral de shinscholen van
het Japanse Boeddhisme stellen een Zuiver Land zoals Sukhavati –
het Gelukkige Land – erg centraal. Ze zien het als een plek, een
wereld, een niveau van bestaan, waar geen pijn is, geen lijden, geen
misère, geen scheiding, geen sterfgevallen, geen verlies in welke
vorm dan ook. Het is een plek waar geen ouderdom is, geen ziekte,
geen dood. Het is een plek van volmaakte vrede, waar geen conflict
is, geen oorlog, geen strijd, zelfs geen misverstanden. Zó volmaakt
en gelukkig is het! Deze grote mahayanasoetra’s vertellen ons ook
dat het Zuivere Land of het Gelukkige Land een plaats is zonder onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk en waar niemand ooit
hoeft te werken. Eten en kleren verschijnen vanzelf als ze nodig zijn.
In het Zuivere Land heeft niemand iets anders te doen dan op zijn
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gouden, paarse of blauwe lotus aan de voeten van de Boeddha te
zitten en te luisteren naar zijn uitleg van de Dharma. Als kroon op
dit alles wordt ons nog verteld dat in het Zuivere Land het weer
altijd perfect is. Dit is een boeddhistische dagdroom, een visioen van
een ideale gemeenschap en een ideale wereld.
Dat kan allemaal wat ver weg lijken, tamelijk archetypisch en
mythisch, en niet van direct belang voor ons, maar het Boeddhisme
stelt zich niet tevreden met die prachtige dromen. Het onderricht van
de Boeddha benadert deze vraagstelling erg nuchter, praktisch en
realistisch. Het Boeddhisme neemt er geen genoegen mee om te
dromen over een of ander ideale gemeenschap in de toekomst of een
ideale wereld op een ander niveau, het probeert de ideale
gemeenschap, de ideale woongroep hier en nu, op deze aarde, tot
stand te brengen. Daartoe tracht het deze samenleving en deze
wereld te transformeren, van gedaante te veranderen in het
toekomstbeeld, in het ideaalbeeld. Het probeert dit via verschillende
wegen en een van deze wegen is de leer van het juiste
levensonderhoud, het vijfde lid van het Edele Achtvoudige Pad van
de Boeddha.
De voorgaande stadia van het Edele Achtvoudige Pad hadden te
maken met onze beginnende spirituele ervaring van inzicht in de
natuur van het bestaan, met inbegrip van onszelf; en in de
transformatie van ons leven die uit dit inzicht groeide: de
transformatie van ons emotionele leven, onze communicatie met
elkaar en ons gewone gedrag van alledag. Met andere woorden, het
Achtvoudige Pad had tot dusverre te maken met de transformatie
van ons gescheiden, individuele zelf. Deze stap, Volkomen Levensonderhoud, heeft te maken met het transformeren van het collectieve
leven, het leven van de gemeenschap, van de samenleving. Dit
aspect van het Boeddhisme krijgt meestal niet veel aandacht, het
wordt soms zelfs erg afgezwakt; maar het is heel beslist een
onderdeel van de totale leer dat we niet alleen ons persoonlijke leven
moeten transformeren maar ook het grotere geheel, de samenleving.
Boeddhisme streeft er evenzeer naar zowel een ideale samenleving
voort te brengen, als het ideale individu. We zijn immers allemaal
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lid van de samenleving, allemaal lid van elkaar en het is erg moeilijk
voor ons om onszelf te veranderen, als de samenleving onveranderd
blijft. Een Indiaas spreekwoord zegt: ‘Je kunt niet in de keuken
werken zonder roet op je te krijgen’ (koken in India is soms een
vieze bedoening). Zo ook kunnen we niet leven en werken in een
corrupte, onethische samenleving, zonder er min of meer besmeurd
door te raken. Daarom is het al in het belang van je eigen individuele
morele en spirituele leven je toch iets in te zetten om de samenleving
waarin je leeft te veranderen. Het is heel mooi om te spreken over de
lotus die bloeit in de modder, maar het is extra moeilijk om een lotus
te zijn als de modder ontzettend smerig en allesdoordringend is.
Ons bestaan als gemeenschapswezen heeft drie hoofdaspecten: het
strikt sociale, het politieke en het economische, en het Boeddhisme
heeft leringen die deze alledrie omvatten.
Boeddhisme heeft verschillende sociale leringen, vooral toegespitst
op het leven in het oude India. We zien bijvoorbeeld dat de Boeddha
het kastesysteem helemaal niet zag zitten. In zijn tijd was dit
systeem een overheersend kenmerk van de samenleving in India en
het bestaat er nog altijd. Volgens dit systeem was je positie in de
samenleving afhankelijk van je geboorte. Als je de zoon was van een
brahmaan, dan was je brahmaan, was je de zoon van een handelaar,
dan was je handelaar en daar kon je niets aan veranderen. Zelfs nu
nog is dit systeem in India sterk en allesdoordringend, vooral in de
dorpen, en het heeft een verlammend effect in het algemeen op het
menselijk initiatief. Daarom zei de Boeddha luid en duidelijk dat het
criterium voor iemands positie in de samenleving niet de geboorte
zou moeten zijn, maar de waarde van die persoon. Dit is slechts één
voorbeeld van zijn sociale leer.
Zo zien we ook dat het Boeddhisme in de politieke sfeer het ideaal
onderstreept – of liever: in de oude tijden onderstreepte – van wat
Dharmaraja wordt genoemd. Verschillende soetra’s zijn aan dit
onderwerp gewijd. Dharma betekent waarheid, rechtschapenheid,
werkelijkheid. Raja betekent koning, of ook bestuur. Het ideaal van
Dharmaraja vertegenwoordigt dus het ideaal van besturen door
middel van rechtschapenheid: het ideaal dat zelfs in de politiek
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ethische en spirituele overwegingen en waarden allesoverheersend
zouden moeten zijn. Het vertegenwoordigt het idee, dat politiek niet
gewoon een hanengevecht van rivaliserende belangen en partijen
mag zijn, niet gewoon een zaak van manipuleren en touwtrekken,
maar dat we moeten proberen te zien welke ethische en spirituele
principes erbij betrokken zijn en deze toepassen op dit aspect van
ons gemeenschappelijk bestaan.
In India was keizer Asoka het grootste voorbeeld van dit politieke
ideaal. Hij was een groot leider van de Mauryadynastie, en leefde
ongeveer 200 jaar na de Boeddha. Van zijn vader erfde hij het
koninkrijk Magadha, dat hij bleef uitbreiden en waarbij hij bijna alle
andere staten van het subcontinent innam. Met een reeks
veroveringsoperaties maakte hij Magadha nog groter dan het India
en Pakistan van vandaag. De laatste staat die Asoka onderwierp voor
hij boeddhist werd, was Kalinga aan de oostkust, ongeveer waar nu
Orissa ligt. Zoals Asoka zelf liet optekenen in een van zijn
Rotsedicten: honderdvijftigduizend werden als gevangenen
weggevoerd, honderdduizend sneuvelden en een veelvoud van dat
aantal stierf.
Toen hij de verwoestingen zag die hij had aangericht, realiseerde
Asoka zich de ellende die de oorlog en zijn veroveringen hadden
veroorzaakt. Hij voelde, in zijn eigen woorden, ‘diep verdriet en
spijt omdat de verovering van een volk dat voorheen niet veroverd
was leidde tot een bloedbad, dood en deportatie... En zelfs degenen
die aan de ramp ontsnapt waren, werden diep geraakt door de
rampspoed van hun vrienden, bekenden, gezellen en familieleden
voor wie ze een onverminderde genegenheid voelden’. Daarom gaf
hij zijn carrière van veroveraar op, waarschijnlijk het enige
voorbeeld in de geschiedenis van een grote veroveraar die midden in
zijn carrière ermee stopte omdat hij er zich bewust van werd dat zijn
daden moreel slecht waren. Hij stopte ermee en keerde zich helemaal
om. Hij stond niet langer bekend als Chandasoka, Asoka de Woeste,
maar geraakte nu bekend als Dharmasoka, Asoka de Rechtvaardige,
en vanaf dat moment schijnt hij zichzelf beschouwd te hebben als de
vader van zijn volk.
- 88 -

Asoka stapte niet uit de politiek, maar hij maakte het heel duidelijk
dat het dienen van degenen die hij verondersteld werd te regeren nu
zijn ideaal was, en hij beschouwde hun welbevinden als het
hoofddoel van zijn beleid. Hij ondersteunde ook het Boeddhisme en
stuurde zendelingen, niet alleen naar de verschillende delen van
India en naar Sri Lanka, maar zelfs naar Alexandrië, Palestina en
Griekenland. Spijtig genoeg hebben zogenoemde boeddhistische
regeerders niet altijd het voorbeeld van Asoka gevolgd. Hij is
waarschijnlijk het enige werkelijke voorbeeld in de Indiase
geschiedenis van iemand die probeerde om de boeddhistische leer
direct op de politiek toe te passen en hiervoor verdient hij hoge
waardering. Misschien zijn sommigen van jullie bekend met de roerende huldeblijk aan Asoka van H.G. Wells in The Outline of History. ‘Tussen de tienduizenden namen van koningen die de bladzijden van de geschiedenis bevolken,’ schrijft hij, ‘al die majesteiten
en genadigen en doorluchtige en koninklijke hoogheden, straalt de
naam van Asoka en hij staat bijna alleen, als een ster.’
Het derde aspect van ons bestaan als gemeenschapswezen is het
economische. In betrekking hiermee onderricht het Boeddhisme
Volkomen Levensonderhoud, de totale omvorming van het hele
economische aspect van ons leven in gemeenschap, en dit in het licht
van Volkomen Visie.
Hier rijst meteen een vraag. We hebben gezien dat ons bestaan als
gemeenschapswezen drie hoofdaspecten heeft, het sociale, het
politieke en het economische. Maar Volkomen Levensonderhoud
vertegenwoordigt maar één ervan, het economische. Waarom? Als
we ervan uitgaan dat het vijfde stadium van het Edele Achtvoudige
Pad gaat over ons leven in gemeenschap, waarom blijft het dan
beperkt tot het economische aspect? Waarom zijn het politieke en
sociale element niet in het Pad opgenomen? Waarom alleen
Volkomen Levensonderhoud en niet Volkomen Burgerschap of
Volkomen Beleid? Als het Pad zich bezighoudt met ons hele
bestaan, zowel in gemeenschap als individu, waarom dan alleen
Volkomen Levensonderhoud?
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Het antwoord op deze vraag ligt gedeeltelijk in de bestaande
condities in India ten tijde van de Boeddha. Het sociale systeem was
er – gelukkig – relatief eenvoudig en weinig georganiseerd, en
behalve het kastesysteem was er op dit gebied niet veel dat
verandering nodig had. In de politieke sfeer onderwees de Boeddha
voornamelijk in gebieden waar een monarchie de enige vorm van
bestuur was, wat betekende dat de gewone mensen weinig of niets te
maken hadden met de politiek. Het was dus niet zo urgent om in die
dagen de mensen te vragen om Volkomen Bestuur te beoefenen, of
Volkomen Burgerschap, in die zaken hadden ze toch niet veel te
vertellen. Maar iedereen moest wel werken. Ze hoefden niet te
stemmen of te weten wat de koning van plan was, maar wel moesten
ze allemaal hun boterham verdienen. Iedereen had te maken met
Volkomen Levensonderhoud, zelfs ten tijde van de Boeddha, en het
is zonder twijfel daarom dat Volkomen Levensonderhoud werd
opgenomen in het Edele Achtvoudige Pad. We kunnen hier
misschien even speculeren en suggereren dat de Boeddha zelf
aanvoelde dat het economische aspect van ons gemeenschappelijk
bestaan fundamenteler was dan het sociale of politieke en dat ook dit
een reden was waarom hij Volkomen Levensonderhoud opnam in
het Edele Achtvoudige Pad. Tijdens het leven van de Boeddha ontwikkelden handel, zaken doen en financiën zich snel en de Boeddha
kan dit niet over het hoofd gezien hebben. Een aantal van zijn naaste
lekenvolgelingen waren kooplieden, van wie de commerciële
belangen tot Babylon reikten.
Nu we enkele van de belangrijkste redenen begrijpen waarom
Volkomen Levensonderhoud in het Pad is opgenomen, kunnen we
meer in detail gaan onderzoeken wat het werkelijk inhoudt. Hierbij
mogen we echter niet vergeten dat dit stadium van het Pad staat voor
de transformatie van ons hele leven in gemeenschap, dus niet alleen
voor het economische aspect. Met andere woorden, het staat voor het
scheppen van een ideale samenleving, een samenleving waarin het
makkelijk is om het Pad te volgen; een samenleving waarin we, als
we het Pad volgen, niet steeds hoeven in te gaan tegen alles om ons
heen, zoals het nu meestal het geval is.
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Zoals ik al gezegd heb, heeft de Boeddha Volkomen
Levensonderhoud opgenomen in het Edele Achtvoudige Pad omdat
iedereen moest werken en dat is natuurlijk nog steeds het geval. In
feite kun je zeggen dat het nu meer dan ooit zo is. Buiten de tijd
waarin we slapen besteden we nu, ruim 2500 jaar later, meer tijd aan
werken en voorzien in ons levensonderhoud dan aan wat dan ook.
Ten tijde van de Boeddha hadden de mensen tenminste nog het
regenseizoen vrij (gedurende die tijd was het onmogelijk om buiten
te werken), maar tegenwoordig krijgen we per jaar hoogstens twee
of drie weken aan het strand.
Omdat ons levensonderhoud een zo groot deel van ons leven inneemt, zal het onvermijdelijk een belangrijk effect hebben op ons
gehele wezen. Ik denk dat we ons daarvan niet steeds bewust zijn.
Maar als je iets zeven of acht uur per dag doet, vijf dagen per week,
vijftig weken per jaar en je doet dat voor twintig, dertig of veertig
jaar, dan is het niet verwonderlijk dat dit op z’n minst een stempel
op je drukt. Het effect dat werken op ons heeft is iets waarover we
zouden moeten nadenken en reflecteren. Vroeger kon je aan
sommige mensen zien welk ambacht ze hadden: de handen van de
stofverver waren altijd gekleurd door de verf uit het verfbad en de
kleermaker had een kromme rug. Zelfs nu kun je nog vaak de
kantoorman herkennen aan zijn gebogen schouders en onatletische
verschijning.
Dit zijn alleen nog maar fysieke effecten, maar het heeft een nog
veel groter effect op de geest. De geest is misschien zelfs nog veel
meer misvormd. De effecten zijn misschien niet makkelijk te zien,
maar ze zijn er wel, zoals bij de wonderbaarlijke verandering in het
schilderij van Dorian Gray. Iedere keer als hij een slechte daad deed,
veranderde zijn eigen gezicht niet, maar het gezicht op het schilderij
wel, tot op het laatst het schilderij een tastbaar beeld van het kwaad
werd. Zo produceren onze daden voortdurende gevolgen. Langzaam
maar zeker vindt er een verandering plaats. Je werk, waar je de hele
dag mee bezig bent, waar je tot je nek in zit gedurende dagen, weken
maanden, jaren, tientallen jaren, heeft onvermijdelijk een geweldig –
zelfs een vreselijk – effect op je geest, vaak zonder dat je het zelf
merkt. Bedenk alleen maar eens wat de geestestoestand moet zijn
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van een beursmakelaar. Zijn gedachten zijn voortdurend bezet door
effecten en aandelen en misschien moet hij midden in de nacht gaan
telefoneren, omdat de markt is veranderd. Of beeld je de
geestestoestand in van een beroepsgokker. Ook die moet behoorlijk
verschrikkelijk zijn.
Om een nog veel extremer voorbeeld te nemen, bedenk eens wat de
geestestoestand moet zijn van iemand die in een slachthuis werkt.
We kunnen onze ogen niet sluiten voor het feit dat er honderden, zo
niet duizenden slachthuizen in dit land zijn en honderdduizenden
over de hele wereld. Als ons hier en nu zou worden gevraagd om een
mes te pakken en de keel door te snijden van een kat, of een rat of
muis te vertrappen, dan zouden de meesten van ons dat niet kunnen,
maar veronderstel dat je het moet doen, twintig of dertig keer per
dag. Veronderstel dat je een schaap de keel moet afsnijden, of een
koe of een stier doden en villen, twintig of dertig keer per dag, jaar
in jaar uit. Hoe zou je geest er dan uitzien? En dit is het beroep van
tienduizenden mensen in de wereld van vandaag.
Een Australische boeddhistische monnik die ik ooit gekend heb
vertelde me dat hij een studie had gemaakt van de slachthuizen in
Australië en de mensen die er werkten. Hij ontdekte een hoog
percentage van ernstige mentale storingen, ik denk zo’n 66%.
Arbeiders in het slachthuis hielden het over het algemeen maar twee
jaar vol. Daarna kon de menselijke natuur het niet meer volhouden
en in de meeste gevallen kwamen ze op een punt waar de mentale
storingen zo ernstig werden, dat ze niet meer verder konden. We
moeten niet denken dat dit iets is wat ons niet aangaat, het gaat ons
wel degelijk aan. We zijn er rechtstreeks moreel bij betrokken, want
het is onze vraag naar vlees die deze mensen verplicht om op deze
manier hun brood te verdienen en zichzelf te degraderen.
Met behulp van dit paar – toegegeven: extreme – voorbeelden
kunnen we beginnen in te zien hoe belangrijk levensonderhoud is.
Ze doen ons aanvoelen dat zonder enige mate van Volkomen
Levensonderhoud er weinig spirituele groei mogelijk is. Je kunt je
eigenlijk niet voorstellen dat een slachthuisarbeider naar een
wekelijkse meditatieavond komt. Het zou hem niets bijbrengen, zelfs
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als hij erin zou slagen om stil genoeg te zitten om te mediteren. Ik
denk dat ik kan garanderen dat, als zo iemand zou komen en zou
proberen te mediteren, hij binnen enkele weken vreselijke visioenen
zou krijgen van de levende wezens die hij geslacht had.
Het verheugt mij te kunnen zeggen dat de Boeddhisten in dit land
zich bewust beginnen te worden hoe belangrijk Volkomen
Levensonderhoud is. Ze beginnen zich te realiseren dat er geen
spirituele groei mogelijk is tenzij je je conformeert aan dit ideaal, ten
minste tot op zekere hoogte. Ik weet dat er onder onze Engelse
boeddhistische vrienden mensen zijn die om ethische redenen van
baan zijn veranderd, soms ten koste van grote financiële offers,
omdat ze voelden dat wat ze deden niet overeenkwam met hun belijden van het Boeddhisme, niet in overeenstemming was met hun voor
toevlucht gaan. Deze bereidheid van sommige Boeddhisten om een
goedbetaald levensonderhoud op te geven als het moreel onjuist
blijkt te zijn is een heel gezonde ontwikkeling. Tot voor kort was de
interesse voor het Boeddhisme in dit land, zoals in het westen in het
algemeen, uitsluitend intellectueel. Mensen die van zichzelf dachten
dat ze boeddhist waren, bleven hun leven precies zo leven als
voordat ze met Boeddhisme in contact kwamen; ze voegden alleen
maar een interesse in of studie van Boeddhisme eraan toe. Ze deden
weinig of geen pogingen om hun leven te veranderen in
overeenstemming met boeddhistische principes, zeker niet in de
economische sfeer.
In de boeddhistische schriften heeft de Boeddha heel wat te zeggen
over Volkomen Levensonderhoud, gewoonlijk in eenvoudige
termen. Allereerst wordt het uitgelegd als je onthouden van onjuist
levensonderhoud, het negatieve komt hier voor het positieve.
Verschillende beroepen worden sterk afgeraden. Bovenaan op de
lijst staat het in je levensonderhoud voorzien door middel van handel
in levende wezens, of het nu mensen zijn of dieren. Dit houdt in dat
de slavenhandel werd afgekeurd, meer dan tweeduizend jaar voor
Abraham Lincoln, evenals het handelen in dieren die voor het
slachten bestemd zijn. Het sluit ook het beroep van slachter en slager
uit. Dit is eenvoudig en vanzelfsprekend.
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Ook het verkopen van gif staat op de lijst. Ten tijde van de Boeddha
waren er mensen die handelden in gif, net als in Italië ten tijde van
de Renaissance. Als je een vijand had waar je je op een stille manier
van wilde ontdoen, dan hoefde je alleen maar een bezoek te brengen
aan zo een verkoper, je een kleine hoeveelheid gif aan te schaffen,
dit te mengen door het eten of drinken van je vijand en dat was dat.
We kunnen aan allerlei moderne analogieën denken, maar het is nu
niet nodig dat te doen.
Zo ook worden beroepen afgeraden die bestaan in het verkopen van
elke soort drank of drug die een verlammend effect heeft op de geest
of de waakzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van iemand
verminderen.
Mogelijk nog belangrijker is het afraden, zo niet het regelrecht
verbieden, van het handelen in oorlogstuig of wapens. Als je zijn
leer volgt, verklaarde hij in feite, als je voor toevlucht bent gegaan
en jezelf als een boeddhist beschouwt, dan kun je onmogelijk je
brood verdienen met het vervaardigen, verkopen of enige andere
wijzen handelen in wapens, want het zijn instrumenten om het leven
van andere levende wezens te nemen. Ten tijde van de Boeddha was
dit een simpele zaak. Het betekende dat je geen pijl en bogen
maakte, geen zwaarden of speren of andere dodelijk wapens. Maar
dit is tweeduizend vijfhonderd jaar geleden. Sindsdien zijn we er een
flink stuk op ‘vooruit’ gegaan. We zijn veel beschaafder geworden,
veel verfijnder en we kunnen veel gemakkelijker en effectiever doden, met atoombommen, waterstofbommen, kobaltbommen enzovoorts. Maar het beginsel van Volkomen Levensonderhoud van de
Boeddha houdt nog steeds stand.
Als je wat aandelen hebt in een vennootschap die meewerkt aan het
maken van atoombommen of dergelijke, dan ben ook jij betrokken
bij het meewerken aan de productie ervan en in die mate ben je,
vanuit het boeddhistisch gezichtspunt, verwikkeld in onjuist
levensonderhoud. Dit punt is te duidelijk om veel uitwijding te
behoeven.
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De Boeddha drukte ook een sterke afkeur uit voor verschillende
andere beroepen die in zijn tijd in India werden beoefend en er nog
steeds worden uitgeoefend. Daaronder horen geld verdienen door
handlezerij en voorspellen van de toekomst. Astrologie en
waarzeggerij worden eveneens sterk afgeraden. Maar het grillige
verloop van de geschiedenis heeft ervoor gezorgd – het spijt mij dit
te moeten zeggen – dat in alle bestaande boeddhistische landen veel
monniken geld verdienen met waarzeggerij, het voorspellen van de
toekomst of het raadplegen van de sterren voor hun klanten. Toch
raadde de Boeddha dit duidelijk af, als een vorm van onjuist
levensonderhoud.
Het is interessant dat de Boeddha ook acteren afwees als een middel
tot levensonderhoud. Eens kreeg hij bezoek van Talaputo, een
toneelspeler-manager, die hem vertelde van een traditie bij de
toneelmensen, dat bij hun dood hun ziel naar de Hemel van de
Lachende Goden zou gaan, omdat hun toneelspel mensen aan het
lachen maakte. Hij wilde weten of deze traditie juist was. Eerst
weigerde de Boeddha om te antwoorden op Talaputto’s vraag, maar
toen die bleef aandringen deed hij het toch. Integendeel, verklaarde
hij aan de manager, verre van naar de Hemel van de Lachende
Goden te gaan, gaan de acteurs naar de hel als ze doodgaan. De
reden daarvan was dat ze, doordat ze zelf ten prooi waren aan
begeerte, haat en waan, met hun acteren begeerte, haat en waan
versterkten bij andere mensen. Zelf waren ze gedegradeerd en
daardoor degradeerden ze ook anderen. De karmische gevolgen van
zulk gedrag konden niet anders dan pijnlijk zijn.
Het is duidelijk over welk soort acteren, welk soort toneelspel de
Boeddha sprak. Persoonlijk geloof ik niet dat zijn opmerkingen van
toepassing kunnen zijn op de klassieke Griekse tragedie, waarvan
het effect katharsisch is en die daarmee een ethische en spirituele
betekenis heeft. Maar ze gelden zeker voor het soort voorstellingen
die Talaputto gewoonlijk bracht en ook voor een groot deel van het
amusement dat we krijgen van de acteurs en actrices in hedendaagse
schouwspelen en films. Ook die hebben met hun acteren vaak een
degraderend effect op anderen.
- 95 -

Uit wat er tot dusver gezegd is over Volkomen Levensonderhoud
komt als duidelijk principe naar voren: je onthouden van onjuist
levensonderhoud. Maar het leven in onze tijd is veel ingewikkelder
dan in de dagen van de Boeddha. Persoonlijk heb ik dan ook het
gevoel dat het hele onderwerp van Volkomen Levensonderhoud
opnieuw moet worden overwogen, zo niet opnieuw geformuleerd, in
de hedendaagse context. Dit zullen we doen door Volkomen
Levensonderhoud opnieuw onder de loep te nemen onder de
hoofdjes Beroep, Roeping en Tijdsduur.

Beroep
Beroepen, manieren om in het levensonderhoud te voorzien, kunnen
in vier categorieën verdeeld worden. Allereerst zijn er de beroepen
die, zoals het werken in een slachthuis, onder geen enkel beding juist
kunnen worden genoemd. Ten tweede zijn er beroepen die niet zo in
het oog springend als de eerste soort onjuist zijn, maar die duidelijk
de begeerte van de mensen versterken. Daartoe behoren onder
andere werken in de reclame-industrie en het maken van
luxegoederen die mensen niet echt nodig hebben en waarvan je ze
moet wijsmaken dat ze die nodig hebben. Ten derde zijn er die
beroepen die met enige inspanning Volkomen Levensonderhoud
kunnen zijn. Je kunt bijvoorbeeld een bediende zijn bij een firma die
een goed en noodzakelijk product maakt, brood bijvoorbeeld. Als je
er eerlijk en gewetensvol werkt, dan kun je daarvan een vorm van
Juist Levensonderhoud maken, ook al is het nog geen Volkomen
Levensonderhoud. Ten vierde zijn er die beroepen die geen
overdreven mentale spanning inhouden. Dit laatste is tegenwoordig
nogal belangrijk, vooral voor Boeddhisten die willen mediteren. Ook
als je omwille van je beroep geen van de voorschriften hoeft te
breken, maar het zoveel mentale druk meebrengt dat je er gespannen
van wordt en niet kunt mediteren, dan moet je als boeddhist toch de
situatie opnieuw bekijken en uitzien naar werk dat minder spanning
oplevert.
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Roeping
Dit is de beste vorm van Volkomen Levensonderhoud, maar komt
erg weinig voor. We kunnen roeping definiëren als een vorm van
levensonderhoud die in direct verband staat met wat we het
allerbelangrijkste vinden in ons leven. Dit zal voor iedereen
verschillend zijn. Nemen we bijvoorbeeld geneeskunde of het
leraarsberoep. Zo kan iemand verpleegster worden vanuit het
verlangen om het leed van mensen te verlichten, wat natuurlijk een
rechtstreekse band heeft met het Boeddhisme. Ook werken in een
kunstrichting of in andere scheppende activiteiten kan hier onder
vallen. Als we het beoefenen in een creatieve geest en het niet
commercialiseren, dan kan ook dit een echte roeping zijn en
Volkomen Levensonderhoud in de volle betekenis van het woord.
Als je Volkomen Levensonderhoud beoefent in de zin van het
volgen van een echte roeping, dan is er geen verschil tussen werk en
spel. Je geniet zoveel van je werk en je gaat er zo in op, dat het je
niet kan schelen als je je hele leven ermee bezig bent. Dit is een
ideale toestand, die mensen maar zelden kunnen bereiken, ook als is
het vaak niet door hun eigen fout.

Tijdsduur
We hebben al gezegd dat mensen vaak het grootste deel van de tijd
dat ze wakker zijn, bezig zijn met geld verdienen, net als in de tijd
van de Boeddha. Maar is dat ook werkelijk nodig? Volgens mij niet.
Als men mij zou vragen: ‘Hoeveel tijd moet men besteden aan geld
verdienen?’ zou ik antwoorden: ‘Zo weinig mogelijk’, hoe
schokkend dit ook moge klinken. Een paar jaar geleden zei ik dit op
een samenkomst in Londen en een oudere vriend van me, die er
toevallig bij was, was er diep door geschokt. Hij viel me er nadien
op aan en zei: ‘Hoe kun je zoiets publiekelijk zeggen, in een lezing
met al die jonge mensen erbij? Je moedigt hen alleen maar aan om
nog luier en nuttelozer te zijn dan ooit.’
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Maar als ik zeg dat we zo weinig mogelijk tijd moeten besteden aan
geld verdienen, richt ik me vooral tot Boeddhisten en, zonder enig
berouw, vooral tot de jongeren. In deze zaken hebben de ouderen
immers vaak weinig keus. Jonge mensen, die zich nog niet in een
carrière geworpen hebben en wiens leven nog alle richtingen uit kan,
zouden kunnen overwegen om net genoeg geld te verdienen om
eenvoudig van te kunnen leven en de rest van hun tijd aan het
Boeddhisme te wijden – aan het bestuderen van de Dharma, aan
meditatie en aan het helpen runnen van de boeddhistische beweging.
Dat kunnen ze op twee manieren doen. Ze kunnen een vaste
deeltijdse baan hebben die genoeg geld oplevert om ervan te kunnen
leven, zodat ze vrij zijn om de rest van hun tijd aan Boeddhisme te
wijden. Of ze kunnen werken voor zes maanden en dan zes maanden
vrij nemen, zoals sommigen doen, al is dit minder makkelijk.
Tijdens die laatste maanden kunnen ze dan leven van wat ze hebben
kunnen sparen en al hun tijd aan het Boeddhisme wijden. Dit
betekent natuurlijk dat je je behoeften, of eigenlijk je verlangens,
behoorlijk terugschroeft; maar je zal verrast zijn met hoeveel minder
je toe kunt als je werkelijk jezelf ertoe kunt brengen om het te doen.
Zo’n ontwikkeling zal niet alleen voor jezelf goed zijn, maar ook
voor het Boeddhisme, omdat de boeddhistische beweging groeit en
we meer mensen nodig hebben. We hebben, en ik hoop dat ik
hiermee niet te ver van de traditie afdwaal, mensen nodig die
parttime monnik willen zijn. In de WBO, die nu aan het groeien is,
hopen we deze categorie te hebben, een categorie mensen die staan
tussen aan de ene kant leken die volledig opgaan in het gebeuren van
Samsara en hun best doen te midden daarvan als een lotus te bloeien,
en aan de andere kant diegenen die zich voltijds inzetten, zoals de
monniken het doen2.*

*

Deze lezing werd gehouden in 1968, toen de Westerse Boeddhisten Orde
inderdaad nog volop in het proces van oprichting was. Op het ogenblik telt de WBO
samen met haar Indiase vleugel TBM 416 leden. (Noot vertaler: 416 leden in 1990
toen het oorspronkelijke Engelse boek werd gepubliceerd. In 2003 zijn het er ruim
1000.) Velen van hen werken voltijds voor het Boeddhisme, sommigen als leden
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Tussen deze twee extremen hebben we mensen nodig die met één
voet in de wereld staan en met de andere in de spirituele dimensie,
om als een brug tussen deze twee te fungeren. Een categorie van dit
soort mensen heeft zeker een plaats in deze wereld.
We hebben benadrukt dat Volkomen Levensonderhoud
transformatie vertegenwoordigt, in het licht van Volkomen Visie,
van de samenleving waarin we leven. Wel heeft Juist of Volkomen
Levensonderhoud voornamelijk betrekking op het economische
aspect van ons leven in gemeenschap, maar daarbij mogen we niet
vergeten dat de politieke en sociale aspecten ook getransformeerd
moeten worden. Volkomen Levensonderhoud, het vijfde lid van het
Edele Achtvoudige Pad van de Boeddha, drukt de noodzaak uit om
een ideale samenleving tot stand te brengen. We leven nu eenmaal in
de gemeenschap en we kunnen er niet omheen, zeker niet voor lang.
Als we geluk hebben kunnen we misschien voor een paar weken of
maanden naar een retraitecentrum gaan op het platteland, maar op
een bepaald moment moeten toch we weer terug om in de wereld te
leven – in ieder geval tot op zekere hoogte. Zelfs de mazzelaars
onder ons. Dus moeten we als onderdeel van de taak om onszelf te
veranderen ook de wereld veranderen.
We hebben de Westerse Boeddhisten Orde genoemd en dat brengt
ons bij wat we in Boeddhisme de Sangha noemen, de Spirituele
Gemeenschap. Men kan de Sangha vanuit verschillende hoeken
bekijken, maar nu kan ik niet op alle ingaan. In deze context wil ik
slechts één speciale noot aanslaan, die hier zeer relevant lijkt. De
Sangha, of spirituele gemeenschap, vertegenwoordigt de ideale
samenleving in een notendop. Het is een voorafbeelding, in
miniatuur, van wat de samenleving als een geheel zou kunnen zijn
als we verder zijn in onze menselijke evolutie. Onze eigen kleine

van boeddhistische
Levensonderhoud.

op

teams

gebaseerde
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ondernemingen

voor

Sangha of spirituele gemeenschap, onze eigen kleine Orde
vertegenwoordigt een gemeenschap of samenleving die volledig
gebaseerd is op ethische en spirituele principes. Met andere
woorden, het is geen gemeenschap in de zin van een organisatie,
maar een werkelijke gemeenschap, gebaseerd op deze principes.
Hierin verschilt het van een organisatie. Het verschilt ook van een
organisatie met betrekking tot de mate van deelname en inzet van de
kant van de individuele leden.
Ik moet ook benadrukken dat juiste relaties tussen de verschillende
leden binnen de Sangha van het allergrootste belang zijn. Dit kan
niet genoeg benadrukt worden. Wij hopen dat er op termijn een
werkelijke, echte, boeddhistische beweging zal ontstaan in dit land,
maar deze kan alleen groeien uit een gemeenschap van mensen die
ethisch, psychologisch en spiritueel werkelijk met elkaar in contact
zijn en communiceren. Die zijn dan niet alleen maar medeleden van
een organisatie, maar vrienden, en misschien nog dieper dan dat
verbonden op spiritueel niveau. Dit is nog een ander aspect van de
ideale gemeenschap. We zouden moeten voelen dat onze eigen
kleine Sangha, onze Spirituele Gemeenschap, onze eigen kleine
Orde een voorbeeld in klein formaat is van de ideale samenleving
van de toekomst, een samenleving waarin Volkomen
Levensonderhoud volledig wordt toegepast, wat spijtig genoeg nog
verre van het geval is in de wereld van vandaag.

Juist
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6 De bewuste evolutie van de
mens: Volkomen Inspanning
Van Volkomen Levensonderhoud gaan we naar het zesde stadium
van het Edele Achtvoudige Pad, dat in het Sanskriet bekend staat als
samyak-vyayama (Pali samma-vayama). vyayama wordt gewoonlijk
vertaald als ‘inspanning’ en daarom zullen we het hier hebben over
Volkomen Inspanning. We hebben gezien dat het tweede, derde en
vierde stadium van het Pad gaan over de transformatie van het
individu, terwijl het vijfde betrekking heeft op de transformatie van
de gehele samenleving. In het zesde stadium, Volkomen Inspanning,
komen we terug bij de transformatie van het individu en wel
specifiek bij de transformatie van de individuele wil of wilsuiting.
Maar Volkomen Inspanning doet deze transformatie tot stand komen
tegen een wel erg ruime achtergrond. De achtergrond voor
Volkomen Levensonderhoud is de gehele samenleving, maar de
achtergrond van Volkomen Inspanning is niets minder dan het
gehele bereik van het bewuste bestaan, van het hele leven, het gehele
proces van organische evolutie. Binnen deze context, en binnen het
algemene kader van het Edele Achtvoudige Pad, drukt Volkomen
Inspanning uit dat het spirituele leven in zekere zin de voortgang, het
toppunt of zelfs de voltooiing is van het hele evolutieproces. Daarom
wordt soms over Volkomen Inspanning gesproken als over de
bewuste evolutie van de mens.

leven wordt niet geleefd vanuit de leunstoel. Integendeel, het is
actief, zelfs dynamisch.
Wel hoeft deze activiteit, dit handelen, niet per se fysiek te zijn. Dat
het spirituele leven een actief leven is betekent niet dat je steeds
moet rondrennen om ‘dingen te doen’ in de grove, uiterlijke, fysieke
zin. Maar het betekent zeker dat je mentaal, spiritueel en zelfs
esthetisch actief moet zijn. In feite drukt dit stadium van het Edele
Achtvoudige Pad iets uit dat we spirituele atletiek zouden kunnen
noemen, wat een karakteristieke en opvallende trek is van het
Boeddhisme.
In het algemeen kunnen we zeggen dat het Boeddhisme voor actieve
mensen is. Het is niet voor de mentaal kreupelen en de spiritueel
bedlegerigen. Boeddhisme is voor mensen die bereid zijn zich in te
spannen, die bereid zijn te proberen. Natuurlijk kun je falen. Je kunt
tien, twintig of zelfs honderd keer falen, maar dat doet er niet zoveel
toe. Wat telt is dat je je ervoor inspant, dat je het probeert.
Boeddhisme is niet voor degenen die alleen bereid zijn om in hun
knusse leunstoel alles te lezen over de inspanningen van anderen. Je
kent dit wel: je neemt het ‘Leven van Milarepa’ en je nestelt je bij
het haardvuur, misschien met een kop thee en een bordje koekjes, je
hebt het lekker warm en knus, je nipt aan je thee en knabbelt wat
koekjes, en je leest over de ontberingen van Milarepa en je denkt
‘wat prachtig’ en ‘wat wonderbaarlijk’.

Zoals gezegd is ‘inspanning’ de vertaling van het Sanskriet woord
vyayama. In de hedendaagse talen van Noord-India, zoals het Hindi,
Gujerati, en Marathi, bestaat het nog altijd en heeft het de betekenis
van lichaamsoefening en meer bepaald turnen. Als bijvoorbeeld
mensen die deze talen spreken het Griekse woord gymnasium willen
vertalen, dan wordt dat meestal vyayamasala of oefenzaal. Dit geeft
ons al enig idee waar het woord voor staat. Dit stadium van samyakvyayama, Volkomen Inspanning, vestigt onze aandacht op een heel
belangrijk punt: het spirituele leven is een actief leven. Het spirituele

Maar Boeddhisme is niet zo. Het is niet alleen maar lezen over de
inspanningen van anderen, maar bereid zijn zelf ten minste een
minimum aan inspanning te leveren. Heel lang heeft er in
boeddhistische kringen in dit land (Engeland, vertaler) een fout idee
over het Boeddhisme geleefd. De indruk bestond dat Boeddhisme er
vooral was voor oude dametjes – en als ik oude dametjes zeg, bedoel
ik niets beledigends tegenover onze oudere vrouwelijke medeburgers, die zeker geen oude dametjes hoeven te zijn in de zin zoals ik
het bedoel. Wat ik bedoel zijn oude dametjes van beide geslachten
en alle leeftijden. Het Boeddhisme is heel beslist niet bedoeld voor
mensen die aan die beschrijving beantwoorden: het is een erg
veeleisend Pad en is daarom voor de jongeren en krachtigen, voor

- 101 -

- 102 -

hen die mentaal en lichamelijk jong zijn of minstens mentaal en
spiritueel jong zijn, wat ook de leeftijd en conditie van hun lichaam
is.
Volkomen Inspanning is tweeledig. Er is algemene Volkomen
Inspanning en specifieke Volkomen Inspanning. Hoewel dit zesde
stadium van het Edele Achtvoudige Pad zich speciaal bezighoudt
met Volkomen Inspanning, is enige inspanning ook vereist in alle
andere stadia van het Pad. We moeten niet gaan denken dat, omdat
één stadium ervan het etiket ‘Inspanning’ draagt, we de andere
stadia kunnen ondernemen zonder enige inspanning. Een element
van inspanning of volhouden is nodig voor alle delen van het Pad en
dat is wat we bedoelen met algemene Volkomen Inspanning.

De Vier Inspanningen
Specifieke Volkomen Inspanning vinden we terug in het zesde
stadium van het Edele Achtvoudige Pad. Het bestaat uit een reeks
van oefeningen die in dit stadium beoefend moeten worden. Deze
oefeningen staan bekend als de Vier Inspanningen. De Vier
Volkomen Inspanningen, zoals ze ook genoemd worden, bestaan uit
(1) Voorkómen, (2) Uitroeien, (3) Ontwikkelen en (4)
Instandhouden, en hun gemeenschappelijk object zijn goede en
verkeerde gedachten of, zoals we ze in het Boeddhisme noemen,
vaardige en niet-vaardige geestestoestanden.
De inspanning die bestaat uit voorkómen is de inspanning om het
opkomen in onze geest te voorkomen van die niet-vaardige
gedachten of geestestoestanden die nog niet zijn opgekomen. Op
dezelfde wijze betekent uitroeien het uit onze geest verwijderen van
die niet-vaardige toestanden die er al in aanwezig zijn. Ontwikkelen
betekent het ontwikkelen in onze geest van vaardige
geestestoestanden die nog niet aanwezig zijn, en instandhouden
betekent ervoor zorgen dat vaardige geestestoestanden die er al zijn
instandgehouden worden. Volkomen Inspanning is dus in de eerste
plaats psychologisch. Het bestaat uit onophoudelijk werken aan
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jezelf en aan je eigen geest door middel van voorkomen, uitroeien,
ontwikkelen en instandhouden.
Deze classificatie wordt gegeven als een aansporing en herinnering,
omdat het zo gemakkelijk is te verslappen. Mensen beginnen met
een grote dosis enthousiasme: Boeddhisme, meditatie, het spirituele
leven is alles voor hen, maar heel vaak verdwijnt dit weer snel. Het
enthousiasme kwijnt weg en na een poosje is het alsof het er nooit
geweest is. Dit komt omdat de kracht van de inertie in onszelf – de
krachten die ons tegenhouden en die ons naar beneden drukken – zo
vreselijk sterk zijn, zelfs in eenvoudige zaken als ’s morgens vroeg
opstaan om te mediteren. Je neemt misschien een besluit om een half
uur eerder op te staan en dat lukt je één of twee keer of zelfs een
derde keer. Maar de vierde morgen zal de verleiding er zeker wel
zijn en dan wordt het een zaak van een behoorlijk zware mentale
strijd en conflict of je op zal staan of nog een paar minuten in dat
knusse warme bed blijven liggen. Je verliest bijna altijd, omdat de
krachten van de inertie in ons zo sterk zijn. Enthousiasme kwijnt,
taant en verdwijnt zo gemakkelijk.
Voor we dieper ingaan op de details van deze Vier Inspanningen is
er nog een belangrijke opmerking te maken. We kunnen zelfs niet
beginnen met voorkomen, uitroeien, ontwikkelen en instandhouden
tenzij we, om te beginnen, onszelf kennen. Dat is te zeggen tot we
weten waarheen onze geest neigt of wat er in onze geest omgaat. En
onszelf kennen vereist een grote mate van eerlijkheid, tenminste een
grote mate van eerlijkheid tegenover onszelf. Hier wordt niet meteen
verwacht dat we volkomen eerlijk zijn tegen anderen, maar voor
zover het de Vier Inspanningen betreft, zullen we eerlijk moeten zijn
tegen onszelf. (Wie het verrassend vinden dat geen volkomen
eerlijkheid tegenover anderen van ons verwacht wordt, moeten zich
eens afvragen of zich realiseren hoe moeilijk dat is. Ik heb eens
gelezen dat het eerste waarvan je je bewust wordt als je je
autobiografie begint te schrijven, de dingen zijn die je niet gaat
vertellen, en dat is maar al te waar. Het is al moeilijk genoeg om
tegen jezelf eerlijk te zijn, om maar te zwijgen over eerlijk zijn tegen
anderen.)
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Als we de Vier Inspanningen willen beoefenen moeten we op zijn
minst proberen onszelf te zien zoals we echt zijn, zodat we weten
wát voorkomen, uitgeroeid, ontwikkeld en instandgehouden moet
worden. De meesten van ons hebben hun eigen persoonlijke
droombeeld van zichzelf. Als we onze ogen dichtdoen zien we
onszelf als in een spiegel en denken: hoe mooi, hoe nobel. Dit is het
in hoge mate geïdealiseerde beeld dat we het grootste deel van de
tijd van onszelf hebben. Misschien wel niet begiftigd met alle
deugden, niet helemaal volmaakt, maar toch een echt warm,
beminnelijk, sympathiek, intelligent, vriendelijk, goedbedoelend,
eerlijk, nijver menselijk wezen: dát zien we meestal.
Wat we moeten proberen te ontwikkelen, wat we moeten vragen en
bijna voor bidden is, in de woorden van de dichter, de genade ‘om
onszelf te zien zoals anderen ons zien’, en onszelf zien zoals anderen
ons zien is niet gemakkelijk. We moeten een inventaris maken van
onze eigen vaardige en niet-vaardige geestestoestanden, onze eigen
‘ondeugden’ en ‘deugden’. Hoewel hier geen absolute ethische oordelen bij betrokken zijn, moeten we ten minste in alle eerlijkheid en
serieus onze eigen geest, onze eigen geestestoestanden en geestelijke
eigenschappen begrijpen, voor we er zelfs maar aan kunnen denken
de Vier Inspanningen toe te passen. Anders zullen we niet weten hoe
verder te gaan en zal er geen werkelijke verbetering, geen werkelijke
ontwikkeling mogelijk zijn.

1. Het voorkómen van het opkomen van nog niet
opgekomen niet-vaardige geestestoestanden
Zoals we hebben gezien, is een niet-vaardige geestestoestand er een
die besmet is door begeerte of zelfzuchtig verlangen, door haat, of
door waan, geestelijke verwarring, verbijstering en gebrek aan
perspectief. Een gedachte wordt niet-vaardig genoemd als ze opkomt
in verband met een of meer van deze niet-vaardige geestesfactoren
of toestanden. Als we vragen waar deze niet-vaardige gedachten
vandaan komen – en als we ze willen uitbannen moeten we weten
waar ze vandaan komen – dan is het antwoord dat de rechtstreekse
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bron ervan de zintuigen zijn. (Wat de ultieme bron ervan is, is op dit
ogenblik niet zo relevant.)
Het Boeddhisme onderscheidt zes zintuigen: de vijf lichamelijke
plus de geest zelf, die beschouwd wordt als het zesde zintuig. Deze
geest is de gewone geest waarmee we ons dagelijks leven leven.
Niet-vaardige geestestoestanden komen op als je bijvoorbeeld op
straat loopt en iets blinkends en kleurigs in een etalage ziet liggen,
en meteen denkt: dat wil ik graag hebben. Zo komt via het oog
begeerte en hevig verlangen op. Soms herinneren we ons iets. We
zitten ergens rustig en opeens drijft een herinnering onze geest
binnen aan iets wat we vroeger hadden of waar we van genoten of
aan dachten – waar het vandaan komt weten we niet – en voor we
ons realiseren wat er gebeurt zitten we gevangen in begeerte, haat of
angst.
Als we willen voorkomen dat deze nog niet opgekomen nietvaardige gedachten de geest binnenkomen, en er zelfs bezit van
nemen en hem overheersen, dan is het nodig een beroep te doen op
wat in het Boeddhisme bekend staat als waakzaamheid of gewaarzijn van de zintuigen, vooral de geest. Traditioneel wordt dit ‘het
bewaken van de deur van de zintuigen’ genoemd. De zintuigen
worden hierbij voorgesteld als huisdeuren. Als je iemand wilt
beletten om het huis binnen te komen, dan zet je een portier aan de
deur die de papieren onderzoekt van iedereen die aanbelt. Zo houd je
ook de deuren van de zes zintuigen in de gaten en probeer je te zien
welke indrukken, gedachten of ideeën zich aandienen en toegang
zoeken, en zo kun je de vijand buiten houden. Waakzaamheid of
gewaarzijn van wat de lichamelijke zintuigen en de lagere geest
doet, moet te allen tijde aanwezig zijn. We weten immers allemaal
uit ervaring hoe niet-vaardige gedachten ons meestal overvallen: je
ziet ze niet aankomen, je ziet ze de deur niet binnengaan. Voor we
weten waar we zijn, zitten ze midden in onze geest – ze maken het
zich gemakkelijk, als het ware, en voelen zich erg thuis – terwijl wij
ons afvragen hoe ze binnengeraakt zijn. Ze zijn gewoon door de deur
gekomen, ze zijn binnengeraakt door een van de zes zintuigen.
Daarom moeten we de deuren van de zintuigen bewaken als we nietvaardige gedachten buiten willen houden.
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2. Het uitroeien van niet-vaardige geestestoestanden die
al opgekomen zijn

volmaakte persoon geen begeerte of haat of zoiets laat zien en haar
antwoord was dat Christus God was en bij God ligt dat anders.

Het uitroeien van niet-vaardige geestestoestanden die al in de geest
aanwezig zijn, kunnen we bespreken in termen van de Vijf
Hindernissen, een welbekende boeddhistische leer. Die Vijf
Hindernissen zijn: begeerte naar materiële dingen, haat,
rusteloosheid en bezorgdheid, luiheid en loomheid, en twijfel en
besluiteloosheid.

Maar spijtig genoeg is gerechtvaardigde verontwaardiging slechts de
aanzet voor erger, wat ik haar probeerde duidelijk te maken. En of
Christus zelf het toonde of niet, het opende in christelijk Europa de
weg naar allerlei ongelukkige ontwikkelingen in de vorm van
godsdienstvervolgingen, inquisitie, kruistochten en zo verder. Het
Boeddhisme stelt dat al deze onplezierige verschijnselen, waarmee
we voldoende bekend zijn door onze studie van de geschiedenis,
vormen van geweld zijn, die op hun beurt een uitdrukking zijn van
de hindernis haat. In plaats van te proberen de hindernissen te
rationaliseren, kunnen wij proberen eerlijk te zijn tegen onszelf en te
zien hoe onze geestestoestand werkelijk is.

(a) De hindernis van begeerte naar materiële dingen
Omdat het verlangen naar zaken als voedsel, kleding en beschutting
omvat, is de begeerte naar materiele zaken een erg sterke begeerte.
Zolang we het binnen bepaalde grenzen houden is dat geen probleem, maar gewoonlijk doen we dat niet. Meestal willen we meer
materiële dingen dan we werkelijk nodig hebben en hierdoor loopt
begeerte vaak volledig uit de hand. In plaats van allen maar gewoon
middelen te zijn om in de wereld te kunnen leven en functioneren,
worden ze een duidelijke hindernis voor welke vorm van hoger
spiritueel en geestelijk leven, zelfs voor cultureel leven.
(b) De hindernis van haat
Deze hindernis bestaat uit haat in al zijn ruwe en subtiele vormen:
antagonisme, agressiviteit, afkeer, zelfs ‘terechte verontwaardiging’.
Gisteren nog kwam er een vrouw ons centrum binnen die ons een
klein foldertje over de Messias wilde geven. We konden het niet
laten een gesprek met haar aan te knopen en na een tijdje kwam de
discussie op de bijbel terecht. Ze vroeg ons hoe we dachten over
Jezus. We vertelden haar dat we hem zeker respecteerden en zelfs
bewonderden, maar dat er toch een paar dingen in het evangelie
stonden die we niet begrepen. Een ervan was hoe Jezus woest werd
op de geldwisselaars in de tempel en ze wegjoeg. Ze zei dat dit
gerechtvaardigde verontwaardiging was, die niets te maken had met
boos zijn. Ik zei dat Boeddhisten gewoonlijk geloven dat een
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(c) De hindernis van rusteloosheid en bezorgdheid
De hindernis van rusteloosheid en bezorgdheid is erg opvallend
aanwezig in de moderne Westerse samenleving. Je kan moeilijk
zeggen dat de moderne Westerse samenleving vredig is of dat ze
rustig en onbewogen is. Je kan slechts zeggen dat ze rusteloos is,
geagiteerd, angstig en zelfs gekweld – en de meeste mensen die je
ontmoet zijn ook zo. Ze geven geen indruk van vredigheid. Bij bijna
niemand van hen heb je het gevoel dat je er rustig en in vrede naast
kan gaan zitten. De meeste mensen worden verteerd door zorgelijkheid, bezorgdheid, rusteloosheid en haast. Soms lijkt het zelfs niet
mogelijk om ook maar een paar minuten rustig te gaan zitten. Als je
probeert te mediteren is er het lawaai van het verkeer en van
voorbijhollende mensen. Volgens het Boeddhisme zijn
rusteloosheid, zorgelijkheid, bezorgdheid en om het even welke
gejaagdheid een hindernis. Dit betekent niet dat we soms niet iets
snel kunnen doen, maar dit is iets heel anders dan de geestestoestand
van rusteloosheid. Daarin ga je rusteloos van het ene naar het andere
omdat niets echt bevredigend is en je niet weet waar je heen moet
om iets bevredigends te vinden.
(d) De hindernis van luiheid en loomheid
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Deze hindernis kunnen we ook beschrijven als inertie en stagnatie,
ofwel stijf en uitgedroogd worden. Mensen die in deze toestand zijn
hebben het gevoel dat niets er nog toe doet. ‘Waarom me inspannen?
Het heeft allemaal niets met mij te maken. Laat de dingen gewoon
hun gang gaan.’ Dit is tegenwoordig een veel voorkomende
houding. Heel vaak is het een reactie op rusteloosheid en
bezorgdheid, maar daarom is het niet minder een hindernis. Mensen
proberen dit vaak te rationaliseren. Sommigen van wie je denkt dat
ze kalm en rustig zijn, stagneren misschien gewoon en anderen die
overkomen als nijver en actief zijn misschien alleen maar rusteloos.
(e) De hindernis van twijfel en besluiteloosheid

De hindernis van twijfel en besluiteloosheid is het onvermogen – of
zelfs de onwil – om de dingen uit te denken en tot een duidelijke
conclusie, een duidelijke beslissing te komen. Het is de weigering
een beslissing te nemen en jezelf eraan te houden; de weigering om
een duidelijke richting in te slaan, een duidelijke concrete houding
aan te nemen.
Dit zijn de Vijf Hindernissen, en wanneer we spreken over het
uitroeien van niet-vaardige geestestoestanden die al opgekomen zijn,
dan hebben we het voornamelijk over het je ontdoen van begeerte
naar materiële dingen, haat, rusteloosheid en bezorgdheid, luiheid en
loomheid, en twijfel en besluiteloosheid.
In het Boeddhisme wordt de geest of het bewustzijn vaak vergeleken
met water. In zijn natuurlijke toestand is water puur, doorzichtig en
sprankelend, maar het kan op verschillende manieren vervuild raken.
Op dezelfde manier kan de geest, die van nature rein is, vervuild
raken door de Vijf Hindernissen. In de boeddhistische literatuur
wordt de geest, vol van begeerte, vergeleken met water waarin
verschillende kleuren gemengd zijn: rood, blauw, groen, geel. Er is
nog een zekere schoonheid, maar de zuiverheid van het water – of
van de geest – is verloren gegaan. De geest die verteerd wordt door
haat wordt vergeleken met water dat aan de kook raakt en sist en
borrelt en stoomt. (Heel sprekend hebben we het over ‘stoom
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afblazen’ als we kwaad zijn.) Op dezelfde manier wordt een geest
die verstoord is door bezorgdheid en rusteloosheid vergeleken met
water waarin een krachtige wind hoge golven opstuwt, terwijl een
geest die in de greep is van luiheid en loomheid is als een vijver die
door onkruid verstikt wordt. En de geest die onder invloed staat van
twijfel en besluiteloosheid lijkt op water dat vol is van stinkende
zwarte modder.
Maar hoe kunnen we het water dan schoonmaken en zuiveren? Hoe
kunnen we van de Vijf Hindernissen afkomen en alle niet-vaardige
geestestoestanden uitroeien? Traditioneel beveelt het Boeddhisme
hiervoor vier methoden aan, die gewoonlijk worden uitgeprobeerd in
de volgorde waarin ik ze hier zal uitleggen.
De eerste methode bestaat uit het overdenken van de gevolgen van
de niet-vaardige mentale toestand. Als je jezelf toestaat om kwaad te
worden, wat kan er dan gebeuren? Je kan op een boze manier praten,
harde taal spreken, en dat kan leiden tot onaangenaamheden of
misverstanden. Als je erg kwaad wordt, ga je misschien iemand
slaan. Je zou zelfs iemand kunnen doden. Dat is het logische gevolg
als boosheid niet in bedwang wordt gehouden of gecontroleerd.
Overdenk dus de gevolgen van die niet-vaardige geestestoestand. Dit
is de eerste methode, en je kan ze op elke hindernis toepassen. Bij
luiheid en loomheid, bijvoorbeeld, kan je overwegen dat je in zo’n
staat nergens komt, geen enkele vooruitgang maakt; integendeel, je
zult alles verliezen wat je al bereikt had, of het nu materieel is of spiritueel.
De tweede methode bestaat in het ontwikkelen van het tegenovergestelde. Elke niet-vaardige geestestoestand heeft een
vaardige positieve tegenhanger. Als je bij het onderzoeken van je
geest merkt dat die overweldigd is door de niet-vaardige
geestestoestand van haat – als je de mensen niet mag, niet met hen
op kan schieten, niets goeds over ze kan bedenken – ontwikkel dan
het tegenovergestelde van haat en dat is liefde in de spirituele zin.
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Beoefen maitri bhavana, de ontwikkeling van liefdevolle warmte3.
Haat en liefde kunnen niet gelijktijdig in de geest aanwezig zijn. Als
er haat is, kan er geen liefde zijn. Als liefde wordt ontwikkeld, moet
haat verdwijnen.
De derde methode is niet-vaardige gedachten gewoon te laten
voorbijgaan, zonder er te veel aandacht aan te besteden. Je denkt: de
geest is als de lucht en niet-vaardige gedachten zijn als wolken. Ze
komen en ze gaan. Raak niet te zeer van streek of opgewonden van
ze. Sla je niet op de borst of wees je er niet meer bewust van dan
nodig. Laat ze gewoon gaan, laat ze passeren, laat ze wegdrijven.
Neem tegenover ze de houding aan van een getuige: observeer ze
afstandelijk; overweeg dat ze van buitenaf in je geest
binnenkwamen, niets met je te maken hebben en dus in feite niet
jouw eigen gedachten zijn. Als je dit lang genoeg volhoudt zullen de
niet-vaardige gedachten meestal wel verdwijnen.
Als deze drie methoden niet lukken is er een vierde: met kracht
onderdrukken. De Boeddha zegt dat als je van een niet-vaardige
geestestoestand niet afraakt met een van die drie methoden, je het
dan met kracht moet doen. Bijt op je tanden en onderdruk het met
een inspanning van de wil. Let wel dat we zeggen: ‘onderdrukken’,
niet ‘wegdrukken’. Wegdrukken is een onbewust proces, maar hier
handel je heel bewust. Je weet wat je doet en waarom. Al de
vreselijke gevolgen van repressie die de psychologen beschrijven
zullen dan ook niet optreden als je deze methode gebruikt als laatste
redmiddel.
Maar wat dan als deze vier standaardmethoden om niet-vaardige
geestestoestanden uit te roeien alle falen? Soms gebeurt het dat, zelfs
wanneer je op je tanden bijt en hem probeert te onderdrukken, de
niet-vaardige gedachte gewoon niet weg wil. Het is soms als met

*
Maitri bhavana is, zoals gezegd in hoofdstuk 2, een meditatieoefening die de
ontwikkeling ondersteunt van sterke gevoelens van welwillendheid voor jezelf en
alle andere wezens.
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platgetrapt gras: zodra de voet verder gaat en de druk verdwenen is,
richt het zich weer op. Wat kunnen we doen als dát gebeurt? Kunnen
we er in feite ook maar iets aan doen? Wanneer je handelt vanuit een
puur psychologische context, kan je er inderdaad niets aan doen.
Maar als je handelt vanuit een religieuze of spirituele context, in dit
geval het Boeddhisme, is er ten laatste nog iets wat je kan doen. De
grote meesters van het spirituele leven vertellen ons dat als al deze
methoden falen en hoe hard je ook probeert, je niet van de
hindernissen afkomt, het enige wat je nog overblijft is met je falen
voor Toevlucht te gaan tot de Boeddha en het hele geval daar te
laten rusten.

3. Ontwikkelen van nog niet opgekomen vaardige
geestestoestanden
Ontwikkelen van vaardige geestestoestanden die in onze geest nog
niet waren opgekomen is niet zomaar ‘goede gedachten denken’ in
de gewone betekenis van het woord. Het betekent het ontwikkelen
van een hogere staat van bewustzijn en zijn, het transformeren van
de kwaliteiten van je hele persoonlijke bestaan. Deze transformatie
is mogelijk met behulp van meditatie: niet meditatie op zichzelf,
maar meditatie zoals beoefent binnen de context van het spirituele
leven.
In het Boeddhisme wordt meditatie technisch bhavana genoemd,
wat letterlijk ‘doen ontstaan’ of ‘ontwikkeling’ betekent. Het
werkelijke doel van meditatie is niet alleen maar concentratie van de
geest, die is niet meer dan een voorbereiding. Het echte doel van
meditatie is de geest te transformeren, een hoger wezen van je te
maken dan je was voor je met de beoefening begon.
Vooruitgang in meditatie, vooruitgang in het bereiken van hogere
toestanden van zijn, wordt gemarkeerd en gemeten door het bereiken
van wat we de dhyana’s (Pali jhana’s) noemen. Er zijn vier van deze
dhyana’s of hogere toestanden van zijn en bewustzijn. Elk ervan is
verder gevorderd dan het voorafgaande; en zoals te verwachten zijn
ze erg moeilijk te beschrijven. De boeddhistische literatuur, vooral
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de Abhidharma, geeft analyses ervan, opsommingen van welke
mentale factoren erbij betrokken zijn, maar dat helpt ons niet om er
een gevoel voor te krijgen of te zien hoe ze werkelijk zijn. Het kan
zijn dat een dichterlijke beschrijving of een beeld die deze hogere
bewustzijnstoestanden oproept ons misschien beter helpt en,
gelukkig voor onze menselijke zwakheid, heeft de Boeddha zelf een
prachtige gelijkenis achtergelaten voor elk van de vier dhyana’s.
Door de hele boeddhistische literatuur heen vinden we een groot
aantal mooie en markante gelijkenissen, waarvan er ongetwijfeld
vele teruggaan tot de Boeddha zelf. Ik vind persoonlijk dat dit aspect
van de methodes die de Boeddha gebruikte voor zijn onderricht veel
te weinig aandacht krijgt. Denk vooral niet dat de Boeddha een
droge analyticus was. Vaak gaf hij zijn onderricht in zuiver
poëtische en beeldende vorm en soms drukt dit de geest van het
onderricht met meer succes uit dan de nogal analytische
beschrijvingen waarop sommige van zijn latere volgelingen geneigd
waren zich te concentreren.
De gelijkenis voor de eerste dhyana of hogere geestestoestand is die
van zeeppoeder vermengd met water. Een badmeester, zo vertelt de
Boeddha, neemt een schaal vol zeeppoeder en mengt die met water.
Hij kneedt die twee samen totdat hij een bal zeep heeft waarvan elk
deeltje verzadigd is met water. Tegelijkertijd is er geen druppel
water te veel: er is er net genoeg om alle zeepdeeltjes te verzadigen.
Zo is in de eerste dhyana het gehele psychologisch wezen verzadigd
door hoger bewustzijn. Niets stroomt over en er is geen enkel deel
van het wezen dat er niet mee doordrongen is. Degenen die enige
ervaring hebben met deze toestand, of ook maar een voorproefje
ervan, zullen wel weten wat dit betekent. Het is alsof je gewone
wezen doortrokken en doordrongen is met een soort hoger element.
‘Jij’ bent er nog steeds, maar je bent volledig doordrongen met iets
van een hogere natuur.

dat zelf nog zuiverder is, iets actiefs en dynamisch, alsof je een
onuitputtelijke bron van inspiratie hebt aangeboord.
Met de derde dhyana wordt de Boeddha nog poëtischer. Hij vraagt
ons om ons een lotus voor te stellen die in het water groeit. Deze
lotus is niet alleen doordrongen met het water waarin hij groeit, hij is
tegelijkertijd volledig ondergedompeld in en omgeven door water:
zo is er water binnen én buiten. Zo ben je in de derde dhyana niet
alleen doortrokken met een hogere bewustzijnstoestand, je bent er
ook volledig in opgenomen, zodat je erin leeft als in je natuurlijk
element en je er kracht en voeding uit kan putten.
De gelijkenis die de Boeddha gebruikt voor de vierde dhyana is die
van een man die zich in een schoon wit doek wikkelt na een
verfrissend bad op een hete dag, waarmee hij vermoeidheid en stof
heeft afgespoeld. Precies zoals het schone, witte doek de man
volledig omhult, is in de vierde dhyana de hogere
bewustzijnstoestand overal om je heen en beschermt hij je tegen en
isoleert je van de invloeden van de buitenwereld. Je bent er
hermetisch in verzegeld en hoewel je niet uit communicatie met de
buitenwereld bent, kan niets van buitenaf je beïnvloeden zolang je in
de vierde dhyana bent.

Als gelijkenis voor de tweede dhyana vraagt de Boeddha ons een
prachtig meer voor te stellen dat tot de rand toe gevuld is met water.
Dit meer wordt gevoed door een ondergrondse bron, waaruit
voortdurend fris water opborrelt. Dus borrelt er in de tweede dhyana
van uit de diepten van onze zuivere en doorschijnende geest iets op

Al zijn we met de vierde dhyana al erg ver gekomen, toch vermeldt
de boeddhistische traditie nog vier bewustzijnstoestanden die in
zekere zin nog hoger zijn. Dit zijn de vier ‘vormloze sferen.’ Wel
worden ze soms de vier vormloze dhyana’s genoemd, maar ze zijn
in feite onderverdelingen – of opeenvolgende verfijningen – van de
vierde dhyana. In tegenstelling tot de vier dhyana’s worden ze
uitsluitend in conceptuele termen omschreven. Eerst is er de ‘sfeer
van eindeloze ruimte’ – daarop reflecteren maakt de geest ruimer en
brengt hem voorbij zijn natuurlijke grenzen. Het leidt tot de ervaring
van absolute oneindigheid zonder beperkingen, barrières of obstakels. Voorbij de ‘sfeer van oneindige ruimte’ is er de ‘sfeer van
oneindig bewustzijn’, waarin je je realiseert dat de geest zelf
oneindig is. Hij is absoluut niet begrensd door het lichaam, hij is
even onbegrensd als de oneindige ruimte en daardoor in staat om
zonder beperking in alle richtingen uit te dijen. De derde sfeer is die
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van ‘niet-iets-zijn’ of ‘niet-bepaaldheid’. Dit is geen toestand van
wezenloosheid, maar een ervaring waarin het niet mogelijk is de
dingen te zien als onderscheiden van elkaar, al zijn ze nog altijd
aanwezig. Een erg grove beschrijving hiervoor is te spreken over een
onderliggende eenheid, de dingen verliezen hun scherpe kanten en
sluiten elkaar niet langer uit. De vierde sfeer, van ‘noch waarneming
noch niet waarneming’ is totaal onbeschrijfelijk. Er is geen
waarneming meer vanwege de uiterste subtiliteit van het voorwerp,
en geen niet-waarneming, omdat het voorwerp er in al zijn subtiliteit
nog steeds is. De dualiteit van subject en object is hier nagenoeg
volledig overstegen.
Dit zijn de vier dhyana’s en de vier vormloze sferen. Vooruitgang in
meditatie bestaat uit het bereiken ervan, de ene na de andere, of nog
niet opgekomen vaardige geestestoestanden te ontwikkelen.
Als iemand zich afvraagt waarom we het hier hebben over meditatie
en hogere geestestoestanden, in het hoofdstuk over Volkomen
Inspanning en niet in dat van Volkomen Samadhi, het achtste
stadium van het Pad, dan moet ik uitleggen dat meditatie twee
vormen kent. De ene is afhankelijk van een bewuste inspanning, de
andere ontstaat spontaan als een natuurlijk resultaat van ons hogere
spirituele leven. Hier zijn we bezig met de eerste, meditatie met
inspanning, en in de praktijk is dát meditatie voor ons. Het is juist
omdat meditatie zoveel inspanning vraagt en omdat het in feite de
voornaamste uitdrukking van onze inspanning voor het spiritueel
leven en het volgen van het Edele Achtvoudige Pad is, dat het hier
opgenomen is als een aspect van Volkomen Inspanning.

4. Het instandhouden van opgekomen vaardige geestestoestanden
Nu we negatieve geestestoestanden hebben voorkomen en uitgeroeid
en vaardige geestestoestanden hebben ontwikkeld, moeten we die
hogere geestestoestanden die we ontwikkeld hebben zien te behouden. Terugglijden is erg gemakkelijk. Als we zelfs maar voor een of
twee dagen stoppen met onze beoefening, is het heel goed mogelijk
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dat we onszelf terugvinden waar we maanden geleden begonnen
zijn. Regelmaat is daarom essentieel. Als we het bij het bereiken van
een bepaald niveau opgeven en ons niet verder inspannen, zal het
gevolg zijn dat we zelfs van dat niveau wegglijden. Maar als we
doorgaan met onze inspanning zullen we op de duur een niveau
bereiken waarvan we niet meer kunnen terugglijden. Voor de
meesten van ons is dit niveau nog ver en tot we er zijn moeten we
voortdurend op onze hoede zijn om te zorgen dat we behouden wat
we ontwikkeld hebben.

De achtergrond van Volkomen Inspanning
Nu we Volkomen Inspanning zelf hebben onderzocht, is het goed na
te gaan in welke context en tegen welke achtergrond het wordt
beoefend. Net zoals de context van Volkomen Levensonderhoud de
gehele gemeenschap is, zo is die van Volkomen Inspanning het hele
evolutionaire proces. Als we Volkomen Inspanning tegen deze
achtergrond bekijken, zal het duidelijk worden dat het spirituele
leven een speciaal stadium is van het evolutionaire proces en dat het
de grondslag is van wat ik elders de ‘Hogere Evolutie’ heb genoemd.
Het begrip evolutie is op veel punten het hedendaagse dominante
concept. Het ontstond in het biologisch denken, maar vond snel zijn
weg naar alle andere gebieden van kennis zodat we nu spreken over
de evolutie van het zonnestelsel, de evolutie van de kunst, de
evolutie van de religie, enzovoort. Julian Huxley verwoordt het zo:
‘De verschillende takken van de wetenschap werken samen om te
laten zien dat het hele universum moet worden gezien als een
gigantisch proces, een proces van wording, van het bereiken van
nieuwe niveaus van bestaan en van organisatie, dat we passend een
genesis of een evolutie kunnen noemen.’ Omdat de mens deel
uitmaakt van het universum, deel uitmaakt van de natuur, is ook hij
in een proces van wording, bereikt hij steeds nieuwe niveaus – niet
alleen nieuwe vormen – van bestaan en organisatie. Niet geschapen
op één moment, zoals de mensen vroeger dachten: hij is geëvolueerd
en evolueert nog steeds verder.
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Nu kan ieder evoluerend verschijnsel op twee manieren bestudeerd
worden: in termen van het verleden of in termen van de toekomst,
genetisch of teleologisch. Laten we het verschijnsel mens eens
nemen op zijn best: als een zelfbewust en bewust menselijk wezen,
dat intelligent is, gevoelig en verantwoordelijk. We kunnen de mens
trachten te begrijpen in termen van waaruit hij ontwikkeld is, maar
ook in termen van waarin hij zich zal – of minstens kan –
ontwikkelen. Het eerste, dat waaruit we ontwikkeld zijn, omvat de
Lagere Evolutie en die is het onderwerp van de wetenschap, speciaal
van de biologie en de antropologie. Het tweede, dat waarin we ons
zullen of in elk geval kunnen ontwikkelen, omvat de Hogere
Evolutie. En die is het domein van de hogere of universele religies
en speciaal van het Boeddhisme.

0. Beginpunt van het evolutionaire proces.
1. Ontstaan van rudimentair menselijk bewustzijn.
2. Eerste manifestaties van zelfbewustzijn.
3. Aanvang van transcendentaal gewaarzijn, Stroomintreding.
‘oneindig’. Nirvana, Verlichting of Boeddhaschap.
A. Voormenselijk stadium van de evolutie.
B. Menselijk stadium, primitief en beschaafd.
C. Ultramenselijk stadium: kunst en wetenschap, cultuur,
en lagere religies.
D. Transmenselijk stadium.

D
C
B
A

2

1

0
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3

oneindig

De relatie tussen de Lagere en Hogere Evolutie kan het best worden
uitgedrukt met bijgaand diagram. Het bestaat uit een lijn, of beter
een pijl, waarlangs verschillende letters, cijfers en symbolen staan.
Punt 2 in het midden van de lijn stelt het zelfbewuste, opmerkzame
menselijk wezen voor. De Lagere Evolutie wordt voorgesteld vanaf
het begin van de lijn van punt 0 tot punt 2, de Hogere Evolutie vanaf
punt 2. Elk van deze twee secties, van 0 to 2 en van 2 tot oneindig,
kan op haar beurt weer worden onderverdeeld. Punt 1, halverwege
tussen 0 en 2, is het punt waarop het rudimentair menselijk
bewustzijn ontstaat. Dit is het punt waarop het dier mens wordt, of
begint te worden, een gebeurtenis die nog niet zo lang geleden
plaatsvond. (De relatieve afstand tussen de punten drukt natuurlijk
niet de tijdsduur uit die ermee gemoeid was. Punt 3, tussen punt 2 en
oneindig, is het punt waar transcendentaal bewustzijn begint te
verschijnen. Dit is het punt van het Betreden van de Stroom, of het
punt van niet-terugkeer of onomkeerbaarheid, of zelfs van
Volkomen Visie, op z’n minst in rudimentaire vorm.
- 118 -

Als we ons langs de lijn naar boven bewegen is punt 0 het beginpunt
van het gehele evolutieproces. Voor natuurkundigen zou dit de ‘Big
Bang’ kunnen voorstellen, voor de biologen het ontstaan van het
meest eenvoudige leven. Punt 1 duidt het stadium aan waarin het
menselijk bewustzijn te voorschijn komt. Bij punt 2 ontstaat
zelfbewustzijn of gewaarzijn en de meesten van ons zijn nog ietwat
onder dit punt, al zijn er wel enkelen een beetje erboven. Punt 3 is
het stadium waar het transcendent bewustzijn ontstaat – in de zin
van gewaarzijn van de Werkelijkheid. Dit is het stadium van
ommekeer in de echte betekenis van het woord, het is het punt van
onomkeerbaarheid. En het symbool oneindig waar de pijl naar wijst
is Nirvana, Verlichting of Boeddhaschap.
De punten 1 tot en met 3 verdelen de pijl in vier secties, gemarkeerd
door letters in plaats van cijfers. Sectie A staat voor wat we kunnen
omschrijven als het vóórmenselijke stadium van de evolutie; dat
omvat het minerale en het plantenrijk, en het dierenrijk zonder de
mens. Sectie B staat voor het menselijke stadium, zowel primitief als
beschaafd. Sectie C staat voor wat we het ultramenselijke stadium
van de evolutie kunnen noemen; het is in dit stadium dat kunst en
wetenschap, cultuur en de lagere religies worden gevonden. Sectie D
ten slotte staat voor het supra- of transmenselijk stadium. Zo
bestrijkt onze pijl het totale proces van de evolutie, van de simpelste
vorm van leven, via de mens – de onverlichte mens – tot aan de
Boeddha of Verlichte mens. Wetenschap en religie, de lagere en
hogere evolutie, worden zo omarmd in een gigantische beweging, en
dit is een uitermate inspirerend en kracht gevend vooruitzicht. Als je
de ogen sluit kan je het gehele proces van groei en bloei volgen,
zoals het vanaf het allereerste begin door ontelbare volgende stappen
heen gaat. Je kunt de lange, langzame en pijnlijke opkomst van het
leven zien tot het culmineert in de mens, tenminste voor het heden.

Volkomen Inspanning als bewuste evolutie

thuis in het vierde stadium van het evolutieproces, het stadium dat
wordt weergegeven door sectie D van onze lijn. In ruimere zin
omvat het evenwel niet alleen het Transcendente Achtvoudige pad,
maar ook wat we het wereldse pad kunnen noemen, en komt het
overeen met het gehele proces van Hogere Evolutie, de stadia die
weergegeven worden door de secties C en D. Als zodanig omvat het
zelfs onze nogal halfslachtige pogingen om het Achtvoudige Pad te
volgen.
Zoals ons diagram suggereert lopen Lagere en Hogere Evolutie in
zekere zin in elkaar door, maar in een andere zin doen ze dat weer
niet. Er zijn immers belangrijke verschillen tussen de twee. De
Lagere Evolutie is collectief, want daarin evolueert de gehele soort,
niet het aparte individu: op dit niveau bestaat het individu nog niet.
Maar de Hogere Evolutie is een individuele zaak. Eén individu kan
verder evolueren dan een ander en de gehele rest van het mensdom
voorbijstreven. Deze mogelijkheid veronderstelt zelfbewustzijn en
gewaarzijn en daarom spreken we hier van bewuste evolutie van de
mens. Ook veronderstelt het persoonlijke inspanning, daarom
bekleedt Volkomen Inspanning een zo prominente plaats in het
Edele Achtvoudige Pad van de Boeddha, zowel overeenkomend met
sectie D alleen, als met de secties C én D van ons diagram.
We zijn collectief geëvolueerd tot ons huidige menselijke niveau.
Tot hier zijn we voor het grootste deel gezamenlijk gekomen, maar
verdere vooruitgang vraagt om verdere inspanning van elk individu
apart. Met andere woorden, verdere vooruitgang vraagt om Volkomen Inspanning, zowel algemeen als specifiek. Dit kan slechts als
we gebruik maken van de Vier Inspanningen: voorkómen en
uitroeien van slechte gedachten, en ontwikkelen en behouden van
goede gedachten. Als we zo voortdurend Volkomen Inspanning
beoefenen zullen we tot het einde van het Pad komen, wat betekent
dat we Nirvana, of Boeddhaschap of de Werkelijkheid, zullen
bereiken.

Volkomen inspanning is het zesde stadium van het Edele Achtvoudige Pad en het Edele Achtvoudige Pad in de strikte zin hoort
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7
Niveaus
van
gewaarzijn:
Volkomen Gewaarzijn
We hebben gezien dat de Hogere Evolutie zich van de Lagere
onderscheidt doordat ze plaats vindt door middel van gewaarzijn.
Hieruit volgt dat vooruitgang in de Hogere Evolutie tegelijkertijd
een vooruitgang in gewaarzijn is. Aangezien deze vooruitgang wordt
afgemeten aan het bereiken van opeenvolgende hogere niveaus, is
daarmee het idee van niveaus van gewaarzijn geïntroduceerd. Het
zijn deze niveaus van gewaarzijn die het onderwerp vormen van het
zevende stadium van het Edele Achtvoudige Pad, dat gewoonlijk
Juiste Opmerkzaamheid genoemd wordt. Deze niveaus van gewaarzijn moeten we onderzoeken, als we willen weten wat de term
‘Juiste Opmerkzaamheid’ of ‘Volkomen Gewaarzijn’ werkelijk inhoudt.
In het Sanskriet wordt dit stadium samyak-smrti (samma-sati in het
Pali) genoemd. Smrti of sati wordt gewoonlijk vertaald met
‘opmerkzaamheid’, of soms met ‘gewaarzijn’, maar de letterlijke
betekenis van beide woorden is eenvoudigweg geheugen of
herinnering. Het woord heeft verschillende nuances in betekenis en
deze zijn niet altijd gemakkelijk te ontwarren. Ik ga daarom de
kwestie van de betekenis van dit woord smrti of opmerkzaamheid
eerder indirect benaderen door een voorbeeld te nemen uit het leven
van elke dag. Dit zal om mee te beginnen niet een voorbeeld van
opmerkzaamheid zijn maar van onopmerkzaamheid, want we zijn
meer vertrouwd met onopmerkzaamheid dan met opmerkzaamheid
en door onopmerkzaamheid te analyseren zullen we misschien
gemakkelijker een idee van het begrip opmerkzaamheid krijgen.

als het gesprek uiteindelijk klaar is, hang je op. Je hebt met je vriend
over zo veel dingen gepraat dat je de brief helemaal bent vergeten en
je hebt zo lang gepraat dat je plotseling merkt dat je dorst hebt. Dus
ga je naar de keuken en zet je water op voor thee. Terwijl je staat te
wachten tot het water kookt, hoor je een aangenaam geluid dat van
de buren komt en omdat je merkt dat het de radio is, wil je er ook
naar luisteren. Je wipt dus even de andere kamer in, doet de radio
aan en begint naar de melodie luisteren. Na dat liedje komt er nog
een ander en daar luister je ook naar. Zo vergaat de tijd en natuurlijk
heb je de ketel op het vuur totaal vergeten. Terwijl je midden in deze
dromerige of verdoofde toestand bent, wordt er op de deur geklopt.
Een vriend van je is langsgekomen. Omdat je blij bent hem te zien
nodig je hem binnen, je gaat zitten om te kletsen en na een tijdje
bied je hem een kopje thee aan. Je komt de keuken binnen en ziet die
vol stoom staat. Dan herinner je je dat je enige tijd geleden water
had opgezet en dat herinnert je aan de brief. Maar nu is het te laat. Je
hebt de lichting gemist.
Dit is een voorbeeld van de onopmerkzaamheid in het dagelijks
leven. Inderdaad, het leven van alledag bestaat voor het grootste deel
uit dit soort onopmerkzaamheid. We kunnen ons allemaal zonder
twijfel herkennen in dit beeld. We kunnen deze chaotische,
onbewuste manier herkennen waarmee we voor het grootste deel
door het leven gaan.
Laten we nu de situatie analyseren om zo een beter begrip te krijgen
van de aard van onopmerkzaamheid. Allereerst is er in ons
voorbeeld het eenvoudige feit van vergeetachtigheid, wat een heel
belangrijk element is van onopmerkzaamheid. We vergeten de brief
die we aan het schrijven zijn wanneer we telefoneren en we vergeten
het kokende water voor de thee wanneer we naar de radio luisteren.

Stel je voor dat je een brief schrijft, een dringende brief die absoluut
met de volgende buslichting mee moet. Maar zoals zo vaak gebeurt
in het moderne leven gaat de telefoon en het is een vriend die een
beetje wil kletsen. Voordat je het weet, raak je verwikkeld in een
lang gesprek. Je gaat door met praten, misschien wel een half uur, en

Waarom vergeten we zo gemakkelijk op deze manier? Waarom
verliezen we iets uit het oog dat we in de gaten zouden moeten
houden? De reden is dat we zo gemakkelijk afgeleid zijn. Onze geest
wordt heel gemakkelijk afgeleid of op iets anders gericht. Het
gebeurt bijvoorbeeld vaak dat ik een lezing geef of een toespraak
houd. Iedereen luistert aandachtig, er heerst een stilte waarin je een
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speld kunt horen vallen. Maar dan gaat de deur open en iemand
komt binnen. En wat gebeurt er? De helft van de hoofden draait om
alsof ze door hetzelfde touwtje bewogen worden. Zo gemakkelijk
zijn de mensen afgeleid. Soms is het een bromvlieg die tegen de
ramen zoemt of een blaadje van mijn aantekeningen dat valt, wat
mensen afleidt. Zulke dingen laten zien hoe snel wij zijn afgeleid,
wat de reden is waarom we ertoe neigen om in de alledaagse bezigheden dingen te vergeten.
Waarom zijn we zo snel afgeleid? Hoe komt dit toch? We zijn
gemakkelijk afgeleid omdat onze concentratie zwak is. Als je
bijvoorbeeld werkelijk naar me luistert en je echt concentreert op
wat ik zeg, kan er zelfs een olifant binnenkomen zonder dat je het
merkt. Omdat we niet op zo’n manier geconcentreerd zijn, worden
we zo snel afgeleid. We concentreren ons niet met ons hele wezen
op wat we aan het doen zijn. We besteden gewoonlijk alleen op een
halfslachtige manier aandacht aan wat we doen, zeggen of denken.
Waarom is onze concentratie zo zwak? Waarom zijn we zo halfslachtig? Onze concentratie is zo zwak omdat we niet doelgericht
zijn. Er is geen doel waar al het andere voor moet wijken, dat onveranderd blijft te midden van alle verschillende dingen die we doen.
We gaan van het ene ding naar het andere, van de ene wens naar de
andere, de hele tijd, zoals het personage in Drydens beroemde satire
die
Begon met alles, maar niet voor lang;
Maar in een enkele omloop van de maan,
Was hij chemicus, violist, staatsman en nar.
Omdat er geen continuïteit zit in ons doel, omdat we ons niet de hele
tijd op één hoofddoel richten, hebben wij geen echte individualiteit.
We zijn een opeenvolging van verschillende mensen, allemaal nogal
mislukt of onontwikkeld. Er is geen regelmatige groei, geen echte
ontwikkeling, geen ware evolutie.
Enkele van de belangrijkste kenmerken van onopmerkzaamheid
zullen nu wel duidelijk zijn. Onopmerkzaamheid is een toestand van
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vergeetachtigheid, van afleiding, van slechte concentratie, van een
gebrek aan doelgerichtheid, van wegdrijven en van geen werkelijke
individualiteit. Opmerkzaamheid heeft vanzelfsprekend de tegengestelde kenmerken: het is een toestand van herinnering, van nietafgeleid zijn, van concentratie, van doelgerichtheid en standvastigheid en van voortdurende ontwikkeling van individualiteit. Al deze
kenmerken zijn begrepen in de term ‘gewaarzijn’ en vooral in
‘Volkomen Gewaarzijn’. Niet dat Volkomen Gewaarzijn volledig is
gedefinieerd door deze kenmerken, maar ze zijn bruikbaar om ons
een algemeen idee te geven van wat opmerkzaamheid of gewaarzijn
is en wat Volkomen Gewaarzijn is.

Niveaus van gewaarzijn
Laten we ons nu richten op het hoofdthema van onze bespreking van
Volkomen Gewaarzijn, met name de niveaus van gewaarzijn. Deze
niveaus zijn traditioneel op verschillende manieren gerangschikt of
geordend, maar bij deze gelegenheid stel ik voor om de niveaus van
gewaarzijn onder vier hoofdjes te bespreken. Deze hoofdjes zijn:
gewaarzijn van dingen, gewaarzijn van zelf, gewaarzijn van andere
mensen, en gewaarzijn van de Werkelijkheid of van de Waarheid of
van het Uiteindelijke. Door de niveaus van gewaarzijn onder deze
vier kopjes te bezien, zal het ons naar ik hoop een redelijk
veelomvattend idee geven van de ware aard van Volkomen
Gewaarzijn.

1. Gewaarzijn van dingen
Als we het over gewaarzijn van ‘dingen’ hebben bedoelen we
materiële dingen zoals een boek of een tafel. We bedoelen onze hele
materiële omgeving, met al die vele verschillende voorwerpen.
Kortom, we bedoelen de hele wereld van de natuur. Meestal zijn we
ons maar vaag bewust van de dingen om ons heen en hebben we niet
meer dan een soort oppervlakkig gewaarzijn ervan. We zijn ons niet
echt bewust van onze omgeving, niet echt bewust van de natuur, niet
echt bewust van de kosmos en de reden daarvoor is dat we zelden of
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nooit stoppen om ernaar te kijken. Hoeveel minuten per dag, om niet
te spreken van uren, besteden wij aan gewoon naar iets kijken?
Waarschijnlijk besteden we er niet eens een paar seconden aan en de
reden die we er meestal voor geven is dat we geen tijd hebben. Dit is
wellicht een van de zwaarste beschuldigingen die ingebracht kan
worden tegen de moderne beschaving: dat we geen tijd hebben om te
stoppen en naar iets te kijken. Op weg naar ons werk komen we
misschien langs een boom, maar we hebben geen tijd ernaar te
kijken, om maar niet te spreken van minder romantische dingen als
muren, huizen en hekken. Dat doet je je afvragen wat dit soort leven
en onze moderne beschaving waard is, als je geen tijd hebt om stil te
staan en naar dingen te kijken. In de woorden van de dichter:
What is this life, if full of care
We have no time to stand and stare?
(Wat is dit leven, als vol van zorg wij
geen tijd hebben om stil te staan en te staren.)
De dichter heeft duidelijk ‘staren’ gebruikt ten behoeve van het rijm,
wat hij echt bedoelt is niet staren in de letterlijke zin, maar gewoon
kijken en zien. Het feit dat wij daar geen tijd voor hebben is iets
waarvan wij ons bewust moeten worden. Maar zelfs als we de tijd
hebben om stil te staan en naar iets te kijken en proberen ons ervan
bewust te zijn, zien we haast nooit de dingen op zichzelf. Wat we
gewoonlijk zien, is onze eigen geprojecteerde subjectiviteit. We
kijken ergens naar maar we zien het door de sluier, het gordijn, de
mist van onze eigen mentale conditionering.
Enkele jaren geleden ging ik met een Nepalese vriend wandelen in
Kalimpong en we hielden toevallig stil aan de voet van een prachtige
pijnboom. Toen ik opkeek naar die gladde stam en het diepgroene
gebladerte, kon ik niet anders dan uitroepen: ‘Is dit geen prachtige
boom!’ Mijn Nepalese vriend die naast me stond zei: ‘O ja, het is
een prachtige boom. Die levert genoeg brandhout voor de hele
winter.’ Hij zag de boom helemaal niet. Hij zag alleen een bepaalde
hoeveelheid brandhout. De meesten van ons kijken op deze manier
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naar de hele wereld van materiële dingen en dat is een houding
waarvan we ons kunnen bevrijden. We moeten leren om naar de
dingen zelf te kijken, de dingen op zich, niet besmet door enig spoor
van subjectiviteit of persoonlijke voorkeuren en begeerten.
Zo’n soort houding of benadering wordt sterk benadrukt in de
boeddhistische kunst van het Verre Oosten, de kunst van China en
Japan. In dit verband is er het verhaal van een leerling-schilder die
aan zijn meester, een beroemd kunstenaar, vroeg hoe bamboe
geschilderd moet worden. Maar de meester zei niet dat je daarvoor je
penseel moet pakken en bepaalde streken op zijde of papier moet
zetten. Hij zei niets over penselen, verf of zelfs over schilderen. Hij
zei alleen: ‘Als je bamboe wilt schilderen, leer dan eerst bamboe
zien.’ Het is een nogal ontnuchterende gedachte, dat we ons haasten
om iets te schilderen als we nog niet eens gekeken hebben. Vele
kunstenaars doen dit feitelijk, of tenminste vele amateurs in de
kunst. Maar de leerling, zo wordt verteld, ging gewoon kijken: hij
ging naar bamboe kijken. Hij keek naar de stammen en hij keek naar
de bladeren. Hij keek ernaar in de mist en de regen en hij keek in het
maanlicht. Hij keek ernaar in de lente, in de herfst en in de winter.
Hij keek naar grote bamboe en naar kleine bamboe. Hij keek ernaar
toen ze groen en geel waren, toen ze vers en springerig waren, en
toen ze droog en vergaan waren. Hij bracht verscheidene jaren op
deze manier door, alleen naar bamboe kijkend. Hij werd zich
werkelijk bewust van bamboe: hij zag het echt. En terwijl hij de
bamboe zo zag, zich er zo werkelijk bewust van werd, werd hij als
het ware één met de bamboe. Zijn leven ging over in het leven van
de bamboe; het leven van de bamboe ging over in het zijne. Pas toen
ging hij bamboe schilderen en je kan er zeker van zijn dat hij echte
bamboe schilderde. We kunnen bijna zeggen dat het een kwestie was
van bamboe dat bamboe schilderde.
Volgens het Boeddhisme, tenminste volgens het Boeddhisme van
het Verre Oosten, naar de traditie van China en Japan en bovenal de
traditie va ch’an en zen, zou dit de houding moeten zijn tegenover
alle materiële dingen. Dit zou onze houding moeten zijn tegenover
de hele natuur: niet alleen ten opzichte van bamboe, maar ook ten
opzichte van de zon, de maan, de sterren en de aarde; ten opzichte
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van bomen en bloemen en mensen. We zouden moeten leren kijken,
leren zien, leren gewaar te zijn en op die manier worden we uiterst
ontvankelijk. Door die ontvankelijkheid worden we als het waren
een met of smelten we op zijn minst samen met alle dingen. En
vanuit dit een zijn, vanuit deze realisatie van verbondenheid en diepe
eenheid, zullen we kunnen scheppen en waarachtig scheppen als we
creatief aangelegd zijn.

oefening in gewaarzijn. Het vertegenwoordigt de toepassing van
gewaarzijn op de alledaagse bezigheden. Deze houding zouden we
moeten toepassen bij al onze handelingen. Ze zouden allemaal
moeten worden geleid door eenzelfde soort principe als dat van de
Japanse theeceremonie, waarbij we alles doen in opmerkzaamheid
en gewaarzijn en daarom in stilte, in rust, in schoonheid en ook in
waardigheid, in harmonie, in vrede.

2. Gewaarzijn van zichzelf

Maar als de Japanse theeceremonie kenmerkend is voor een zeker
niveau van gewaarzijn in het dagelijkse leven en een bepaald type
geestelijke cultuur, met name de cultuur van het Boeddhisme in het
Verre Oosten, meer speciaal die van zen, is er dan een vergelijkbare
ceremonie of gewoonte die de houding van het Westen kenmerkt?
Hebben wij iets dat de geest van onze zakencultuur verpersoonlijkt?
Toen ik over deze vraag nadacht, besloot ik dat het de zakenlunch is
die kenmerkend is voor onze cultuur. In de zakenlunch probeer je
twee dingen tegelijk te bereiken: je wilt een goede maaltijd en je wilt
een goede slag slaan. Dit soort gedrag, waarin je twee tegenstrijdige
dingen tegelijk probeert te doen is onverenigbaar met elk waar, echt
en diep gewaarzijn. En het is slecht voor de spijsvertering op de
koop toe.

Gewaarzijn van zichzelf heeft veel verschillende subniveaus,
waarvan drie van bijzonder belang zijn: gewaarzijn van het lichaam,
gewaarzijn van gevoel en gewaarzijn van denken.
(a) Gewaarzijn van het lichaam en zijn bewegingen
In de soetra’s moedigt de Boeddha zijn leerlingen aan om zich
voortdurend gewaar te zijn van het lichaam en zijn bewegingen:
gewaarzijn als men loopt, zit, staat of ligt. Men moet zich gewaar
zijn van de houding van de handen en de voeten, hoe men beweegt,
hoe men gebaart enz. Volgens dit onderricht kan men, als men
gewaar is, niets doen op een gehaaste, verwarde of chaotische wijze.
Een prachtig voorbeeld hiervan is wat bekend staat als de Japanse
theeceremonie. Op het eerste gezicht draait de Japanse theeceremonie om iets heel gewoons, iets wat we elke dag doen: het zetten en
drinken van een kopje thee. Dat hebben we allemaal honderden,
duizenden keren gedaan. Maar hoe doen ze dat in Japan? Hoe wordt
het in de Japanse theeceremonie gedaan? Het wordt daar anders
gedaan, omdat het met gewaarzijn gebeurt.
Met gewaarzijn wordt de ketel met water gevuld. Met gewaarzijn
wordt die op het houtskoolvuur gezet. Met gewaarzijn zit men te
wachten tot het water kookt, zit men te luisteren naar het zingen en
het borrelen van het water en te kijken naar de flikkerende vlammen.
Ten slotte giet men met gewaarzijn het kokende water in de theepot,
met gewaarzijn schenkt men de thee in, biedt men het aan en drinkt
men hem, dit alles in volledige stilte. De hele ceremonie is een soort
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Als gewaarzijn van het lichaam en zijn bewegingen voortdurend
volgehouden wordt, zal het deze bewegingen trager maken. Het
tempo van het leven zal gelijkmatiger en ritmischer worden. Alles
zal langzamer en weloverwogen gedaan worden. Maar dit betekent
niet dat we minder werk zullen verrichten. Dat zou verkeerd gedacht
zijn. Iemand die alles langzamer doet, omdat hij dat weloverwogen
en met gewaarzijn doet, kan heel goed meer tot stand brengen dan
iemand die druk lijkt doordat hij altijd rondvliegt en stapels papieren
en dossiers op zijn bureau heeft maar die in feite niet druk bezet is
maar gewoon in de war. Iemand die het echt druk heeft doet alles
rustig en ordelijk, en omdat hij geen tijd verspilt aan onbeduidende
dingen en zinloze drukte en omdat hij gewaar is, zal hij uiteindelijk
meer gedaan krijgen.
(b) Gewaarzijn van gevoelens
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Gewaarzijn van gevoelens betekent in de eerste plaats gewaarzijn of
we gelukkig of verdrietig zijn of ons bevinden in een duffe, grijze of
neutrale toestand daar ergens tussenin. Door ons meer gewaar te
worden van ons emotionele leven, zullen we ontdekken dat nietvaardige emotionele toestanden, die samenhangen met hebzucht,
haat of angst, de neiging krijgen op te lossen; vaardige emotionele
toestanden daarentegen, die samenhangen met liefde, vrede,
mededogen, vreugde, enzovoorts, worden meer en meer verfijnd.
Als we bijvoorbeeld van nature een beetje heetgebakerd zijn, snel
geneigd tot woede, en we ontwikkelen gewaarzijn van gevoelens,
dan zullen we ons pas gewaarzijn van boze gevoelens als we boos
zijn geweest. Met een beetje oefening zullen we ons gewaarzijn dat
we boos zijn en met nog meer oefening zullen we ons gewaarzijn dat
boosheid op het punt staat op te komen. Als we zo gewaarzijn
voortdurend toepassen op ons emotionele leven, zullen niet-vaardige
emotionele toestanden zoals boosheid uiteindelijk afnemen of ten
minste in bedwang worden gehouden.
(c) Gewaarzijn van gedachten
Als ze plotseling wordt gevraagd: ‘Waar zit je nu aan te denken?’
moeten de meeste mensen bekennen dat ze dat niet weten. Dit komt
omdat we vaak niet echt denken, we laten de gedachten alleen maar
door onze geest trekken. We zijn er ons niet duidelijk van gewaar,
wij zijn ons van onze gedachten vaag bewust op een grijze
schemerige manier. Er is geen gericht denken. We beslissen niet
ergens over te denken en er dan werkelijk over te gaan denken.
Ideeën drijven door onze geest op een vage, doezelige en wollige
manier. Ze drijven in en uit, soms alleen dwarrelend, tuimelend,
alsmaar ronddraaiend in onze geest.
Daarom moeten we leren van moment tot moment op te letten om te
zien waar de gedachten vandaan komen en waar ze heen gaan. Als
we dit doen zullen we zien dat de stroom van gedachten afneemt en
dat het mentale geklets dat de hele tijd doorgaat zal ophouden.
Uiteindelijk, als we dit gewaarzijn van gedachten lang genoeg
volhouden, zal de geest op sommige momenten – sommige toppen
in de meditatie – totaal stil worden. Alle redenerende gedachten, alle
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ideeën en begrippen, zullen uitgevaagd worden en de geest zal stil en
leeg achterblijven, maar tegelijkertijd vol. Een dergelijke stilte of
leegte van de geest is veel moeilijker te bereiken of te ervaren dan
louter stilte in spreken. Maar het is op dit punt, wanneer de geest als
gevolg van gewaarzijn stil wordt en gedachten verdwijnen en enkel
zuiver, helder gewaarzijn of bewustzijn achterblijft, dat de
werkelijke meditatie begint.
Deze drie vormen van gewaarzijn van zichzelf - gewaarzijn van het
lichaam en zijn bewegingen, gewaarzijn van gevoelens en emoties
en gewaarzijn van gedachten – zouden we eigenlijk de hele tijd
moeten beoefenen bij wat we ook doen. De hele dag door en met wat
oefening zelfs ’s nachts – zelfs tijdens het dromen – zouden wij
voortdurend bewust moeten blijven. Als we op deze manier de hele
tijd bewust zijn: gewaar zijn hoe ons lichaam zich beweegt, hoe we
onze voeten neerzetten of onze arm opheffen; gewaar zijn wat we
zeggen; gewaar van onze gevoelens, hetzij gelukkig, verdrietig of
neutraal; en gewaar zijn van wat we denken en of dat denken gericht
of niet-gericht is – als we op deze manier de hele tijd gewaar zijn, zo
mogelijk zelfs gedurende ons gehele leven, dan zullen we merken
dat dit gewaarzijn geleidelijk en onmerkbaar, maar daarom niet
minder zeker, ons hele wezen, ons hele karakter zal omvormen en
transformeren. Psychologisch gezien is gewaarzijn het krachtigste
transformerende werktuig dat we kennen. Als we hitte op water
loslaten wordt water omgezet in stoom. Zo ook wordt, als we
gewaarzijn loslaten op om het even welke psychische inhoud, die
inhoud verfijnd en veredeld.

3. Gewaarzijn van mensen
Als we ons al van mensen bewust zijn, zien wij hen gewoonlijk niet
als mensen, maar als dingen, als voorwerpen ‘daarbuiten’. Met
andere woorden, wij zijn hen gewaar als fysieke lichamen die in
contact komen met ons fysieke lichaam. Maar een dergelijk
gewaarzijn van andere mensen volstaat niet. We moeten ons van hen
gewaarworden als personen.
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Hoe doen we dit? Hoe word je je bewust van een ander persoon als
persoon. Ten eerste moet je natuurlijk naar ze kijken. Dat klinkt
eenvoudig, maar is in feite erg moeilijk. Als ik zeg ‘naar ze kijken’
bedoel ik niet ‘staren’. Je pint ze niet vast met een strakke
hypnotiserende blik. Je kijkt gewoon en dit is gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Het zal niet overdreven zijn te zeggen dat sommige
mensen nog nooit een ander mens echt hebben aangekeken, terwijl
sommigen nog nooit echt aangekeken zijn door anderen. Het is
beslist mogelijk je hele leven door te brengen zonder ooit naar een
ander te kijken of, omgekeerd, aangekeken te zijn. En als we andere
mensen niet aankijken is er geen gewaarzijn van ze mogelijk.
Als onderdeel van onze FWBO-activiteiten doen we soms de
zogenaamde communicatieoefeningen. Er zijn 4 oefeningen, de
eerste bestaat uit ‘alleen maar kijken’: zitten en gewoon kijken –
zonder spanning of verlegenheid en zonder in hysterisch lachen uit
te barsten – naar de persoon tegenover je, die ook naar jou kijkt.
Deze oefening komt als eerste omdat er geen werkelijke
communicatie kan zijn met iemand anders, noch een werkelijke
uitwisseling, tenzij je je bewust bent van die persoon. Communicatie
is natuurlijk een heel onderwerp in zichzelf. Ik heb het aangeroerd in
verband met Volkomen Spreken en hier volstaat het erop te wijzen
dat communicatie absoluut niet beperkt is tot spreken. Het kan ook
zo direct en subtiel zijn dat het bijna telepathisch wordt. Een dergelijke communicatie wijst doorgaans op een behoorlijk hoog niveau
van gewaarzijn in mensen. Bovendien is zo’n ‘telepathisch’ gewaarzijn gewoonlijk wederzijds.
In India bestaat een belangrijke vorm van gewaarzijn van anderen
die bekendstaat als darsan. Dit betekent letterlijk een zicht of een
zien – een visioen – en de term wordt gebruikt voor gewaarzijn van
de leraar. In India hebben geestelijke leraren gewoonlijk wat
‘ashrams’ worden genoemd; dit zijn een soort van retraitecentra
waar de leraar woont, waar de volgelingen zich om hem heen
verzamelen en waar mensen komen om hem te zien. In zulke
ashrams is het gebruikelijk dat na een avonddienst, arati genoemd,
waarin onder meer met lichtjes wordt gezwaaid voor het beeld van
de hindoegodheid die zij vereren, de leraar gewoon blijft zitten en de
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mensen komen. In het geval van beroemde leraren komen mensen
vanuit heel India. Ze komen niet bij honderden maar bij tienduizenden en alles wat ze doen is zitten en naar de leraar kijken. Zij
‘nemen zijn darshan’. In andere woorden, zij doen wat ze kunnen
om zich gewaar te zijn van hem, gewaar van hem als een spiritueel
persoon of als de levende belichaming van het spirituele ideaal.
De beroemde Ramana Maharshi, die ik eerder vermeldde in het
hoofdstuk over Volkomen Spraak, zat in zijn ashram voor weken en
maanden aan een stuk ‘darshan te geven’. Ik geloof dat hij 50 jaar op
een specifieke plaats zat en, zoals ik zelf heb gezien, kwamen
mensen uit heel India om hem te zien, te kijken, zich van hem
gewaar te zijn. Meestal stelden ze geen enkele vraag of gingen ze
geen gesprek aan. Sommigen deden het wel, maar de meesten zaten
er gewoon, keken en waren gewaar. Zij ‘namen darshan’. Volgens
de Indische geestelijke traditie is het niet genoeg te leren door alleen
naar het onderricht van de leraar te luisteren. Men moet zich ook van
hem bewust zijn als een spiritueel persoon. Zonder dit gewaarzijn
kan men slechts heel weinig nut hebben van de leraar. Men kan wel
intellectueel iets winnen, maar niets geestelijks verwerven.

4. Gewaarzijn van de Werkelijkheid
Gewaarzijn van de Werkelijkheid betekent niet denken over de
Werkelijkheid, het betekent zelfs niet denken over gewaarzijn van de
Werkelijkheid. We kunnen het het best beschrijven door te zeggen
dat Gewaarzijn van de Werkelijkheid een soort directe, nietredenerende contemplatie is. Die heeft natuurlijk vele vormen
waarvan ik er maar een of twee zal noemen.
Een van de meeste bekende en meest beoefende is die van het in de
geest oproepen – of gewaarzijn – van de Boeddha, de Verlichte.
Hiermee wordt gewaarzijn bedoeld van de persoon van de Boeddha
in de zin van gewaarzijn van de Werkelijkheid zoals die belichaamd
is in de Verlichte menselijke leraar. Wanneer je dit als een
regelmatige oefening doet, begint men gewoonlijk met het zich
innerlijk bewust worden van de uiterlijke verschijning van de
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Boeddha, hoe hij eruit zou hebben gezien toen hij 2500 jaar geleden
langs de wegen van India wandelde. Men ziet of probeert de statige
serene persoon met het gele monnikskleed te zien, zoals hij
vertellend en onderrichtend van het ene eind van Noord-India naar
het andere trok. Dan ziet men, probeert zich innerlijk bewust te zijn
van – de Boeddha op bepaalde belangrijke momenten in zijn
loopbaan, vooral toen hij onder de bodhiboom zat, de legers van
Mara in zijn eigen geest versloeg en de Verlichting bereikte. Men
kan zich ook verschillende andere episoden voorstellen.
Dan roept men de eigenschappen of spirituele kwaliteiten van de
Boeddha terug: de grenzeloze wijsheid, het oneindige mededogen,
de grootse vrede, de onbevlekte zuiverheid, enz. En vanuit het
gewaarzijn van deze eigenschappen probeert men tot hun gemeenschappelijke, innerlijke essentie door te dringen. Men probeert door
te dringen naar het Boeddhaschap van het Boeddhaschap, de
Verlichting van de Verlichting, en dat gewaar te worden. Anders gezegd, men probeert zich de Werkelijkheid zelf gewaar te worden,
zoals die zich uitdrukt, zelfs uitstraalt in de persoon of figuur van de
Boeddha, de Verlichte.

alle wederwaardigheden, alle ups en downs en zelfs alle hartzeer en
tragedies van het dagelijks leven. Uiteindelijk gebeurt dit herhalen
spontaan (niet automatisch); ze welt de hele tijd op, zelfs
onafhankelijk van de eigen wil, zodat een dunne draad van contact
met de Werkelijkheid wordt onderhouden, zelfs te midden van alle
werkzaamheden en taken, verantwoordelijkheden en beproevingen,
maar ook de genoegens, van het alledaagse bestaan.
Dit zijn dus de vier voornaamste niveaus van gewaarzijn: gewaarzijn
van dingen, gewaarzijn van zichzelf, gewaarzijn van mensen en
bovenal gewaarzijn van de Werkelijkheid. Elk ervan heeft een eigen
kenmerkend effect op de persoon die ze beoefent. Als we de dingen
gewaar zijn zoals ze werkelijk zijn, raken we vrij van de smet van
subjectiviteit. Gewaarzijn van zichzelf verfijnt onze psycho-fysieke
energie. Gewaarzijn van mensen stimuleert. Gewaarzijn van de
Werkelijkheid ten slotte verandert, herschept en transformeert.
Ieder van deze verschillende soorten gewaarzijn draagt op zijn eigen
kenmerkende wijze bij tot het proces van de Hogere Evolutie. Elk
ervan apart en in samenspel met de andere brengt ons heel dicht bij
de laatste trede van het Pad, Volkomen Samadhi.

Langs dezelfde lijnen kan men ook gewaarzijn van Sunyata of leegte
beoefenen: gewaarzijn van de Werkelijkheid als vrij van alle
begripsmatige inhoud, buiten het bereik van gedachten en
verbeelding, zelfs van streven en verlangen. Maar dit soort
gewaarzijn van de Werkelijkheid in al zijn naaktheid kan alleen
worden beoefend als vooraf enige ervaring in meditatie is opgedaan.
Gewaarzijn van de Werkelijkheid is de moeilijkste van alle niveaus
van gewaarzijn om te behouden. Daarom zijn er verschillende
methoden ontwikkelt die ons helpen de blijvende aanwezigheid in de
geest of het gewaarzijn van de Werkelijkheid, het Absolute, het
Transcendente te handhaven. Een ervan is het voortdurend herhalen
van een mantra, een heilig woord, lettergreep of reeks lettergrepen
die meestal verbonden is met een bepaalde Boeddha of Bodhisattva.
Het voortdurend herhalen van die mantra brengt je – mits op de
gepaste wijze ingewijd – niet alleen in contact met dat wat hij
vertegenwoordigt, maar onderhoudt dat contact ook te midden van
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8
Het
hogere
Volkomen Samadhi

bewustzijn:

We hebben, op zijn minst in onze verbeelding, het Edele Achtvoudige Pad van de Boeddha gevolgd en met het achtste en laatste
stadium van dit pad komen we aan het einde van onze lange reis. Dit
laatste stadium is samyak-samadhi (Pali samma-samadhi); wat
meestal, verre van adequaat, als ‘Juiste Meditatie’ wordt vertaald. Ik
zal geen poging doen om een simpele vertaling van het Sanskriet
woord samadhi te geven; in plaats daarvan zal ik dit laatste stadium
gewoon aanduiden met: Volkomen Samadhi. Wat dit werkelijk
betekent zal, hoop ik, duidelijk worden als we verder gaan.
Gewoonlijk is het zo dat, hoe verder de spirituele ontwikkeling
gevorderd is, hoe minder er over te zeggen valt. Dit principe houdt
gedurende het hele spirituele leven stand. In de Pali geschriften
bijvoorbeeld vinden we dat, hoewel de Boeddha erg veel over ethiek
te zeggen had en op vragen over persoonlijk gedrag tot in detail
inging, hij weinig te zeggen had over Nirvana, het ultieme doel. Er
was ook weinig over te zeggen. Dus, hoewel de boeddhistische
geschriften heel uitgebreid zijn en een ontzaglijk aantal onderwerpen
behandelen, vertellen ze ons in het algemeen niet veel over Nirvana.
De Boeddha was over dit speciale onderwerp niet erg
communicatief. Als hij gevraagd werd naar Nirvana, of over de aard
van Verlichting, of over de ervaring van een verlicht iemand, dan zei
hij soms helemaal niets. In het gewone leven zien we dat hoe meer
we over iets te vertellen hebben, hoe belangrijker we het vinden. Als
iets uitgebreid wordt bediscussieerd in de media, dan neemt iedereen
aan dat het wel belangrijk moet zijn. Maar in het spirituele leven is
het zo dat hoe minder je over iets kunt zeggen, of hoe minder je in
staat bent er iets over te zeggen, hoe belangrijker het werkelijk is.
Dit principe houdt ook stand bij het Edele Achtvoudige Pad. We
kunnen heel veel zeggen over Volkomen Spraak, Volkomen Handelen en Volkomen Levensonderhoud; we kunnen zelfs veel zeggen
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over Volkomen Inspanning en Volkomen Bewustzijn; maar als we
bij Volkomen Samadhi komen, lijkt het wel of hierover veel minder
valt te zeggen. Het kan heel goed zijn dat ik, na heel weinig gezegd
te hebben, mijn toevlucht moet nemen tot stilte. Als dat gebeurt, dan
kan dat opgevat worden als het benadrukken van het belang van dit
stadium van het Pad, niet omgekeerd.
Het woord samadhi, dat in het Sanskriet en Pali hetzelfde is,
betekent letterlijk: een stevig verankerde, gefixeerde staat van zijn.
Dit is de grondbetekenis van de term en die kan op twee
onderscheiden manieren begrepen worden. De eerste is: de fixatie of
het zich instellen van de geest op één enkel object; dit is samadhi in
de betekenis van mentale concentratie. De tweede gaat veel verder:
het kan ook begrepen worden als de fixatie of het zich instellen, niet
alleen van de geest, maar van het hele wezen, in een specifieke
toestand van bewustzijn of gewaarzijn. Dit is samadhi in de
betekenis van Verlichting of Boeddhaschap.
In de theravadateksten of de teksten van de Pali canon wordt het
woord samadhi meestal begrepen in de eerste betekenis, als
concentratie of eenpuntige gerichtheid van de geest. In de
mahayanasoetra’s daarentegen wordt het woord samadhi vaak in de
tweede betekenis gebruikt, in de betekenis van het gefixeerd zijn op
de Ultieme Werkelijkheid en dan wordt meestal het woord samatha
gebruikt om de eenpuntigheid van de geest aan te duiden in plaats
van samadhi. De exacte betekenis van samatha zal later worden uitgelegd.
Dit onderscheidt tussen samadhi in de betekenis van het
concentreren van de geest in meditatie en samadhi in de betekenis
van het hele wezen instellen op Verlichting is van vitaal belang. Als
Volkomen Samadhi alleen wordt opgevat als goede concentratie,
dan wordt de hele betekenis van dit stadium – en daarmee de hele
betekenis van het Edele Achtvoudige Pad zelf – ernstig verdraaid.
Helaas wordt dit vaak gedaan: Volkomen Samadhi wordt
weergegeven als juiste concentratie en de indruk wordt gewekt dat
het hele spirituele pad, de hele praktische leer van de Boeddha zoals
weergegeven in het Edele Achtvoudige Pad, simpelweg uitmondt in
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concentratie; ongeveer hetzelfde dat je bijna iedere week bereikt in
de meditatiegroep.
We kunnen zelfs nog verder gaan en zeggen dat in onze tijd elk
stadium van het Edele Achtvoudige Pad ernstig wordt
ondergewaardeerd, zelfs geminimaliseerd, doordat het een
kortzichtige en beperkende interpretatie krijgt. Dit is ongelukkig,
want het laat het Edele Achtvoudige Pad als weinig aantrekkelijk en
erg beperkt zien, zodat de mensen zich gaan afvragen hoe het
mogelijk is dat het Edele Achtvoudige Pad beschouwd wordt als het
centrale thema van de leer van de Boeddha. Om de betekenis van het
Edele Achtvoudige Pad te kunnen waarderen, is het nodig dat we de
betekenis van elk stadium begrijpen en ik hoop dat ik in deze
uiteenzetting in staat ben geweest om aan te tonen dat er in het Edele
Achtvoudige Pad veel meer zit dan sommige moderne vertolkers in
het algemeen vermoeden.
Volkomen Samadhi, de culminerende fase van het Edele Achtvoudige Pad, is veel meer dan alleen goede concentratie. In essentie
is Volkomen Samadhi het in vervulling gaan van het hele Pad van
Transformatie. Het vertegenwoordigt de staat van volledig en
volkomen getransformeerd zijn, op alle niveaus en in alle aspecten
van je wezen. Met andere woorden: het is de culminatie van het
proces van transformatie van een onverlichte naar een verlichte staat
en het complete en perfecte doordringen van die Perfecte Visie
waarmee je begonnen bent in alle aspecten van je wezen.
Volkomen Samadhi betekent dat Volkomen Visie uiteindelijk heeft
getriomfeerd en nu als hoogste regeert op ieder niveau van ons
wezen en ons bewustzijn. Als we Volkomen Samadhi op deze
manier begrijpen, dan beseffen we echt de betekenis van het Edele
Achtvoudige Pad en van onze pelgrimstocht lángs dit Pad.
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Samatha, Samapatti en Samadhi
Hoewel Samadhi in de betekenis van concentratie en samadhi in de
betekenis van Verlichting heel verschillend zijn en niet met elkaar
verward mogen worden, is het ook belangrijk om te begrijpen dat ze
elkaar niet wederzijds uitsluiten. We zitten er misschien niet al te ver
naast als we ze zouden beschrijven als de lagere en hogere graad van
één en dezelfde ervaring. We kunnen ook zeggen dat er tussen
samadhi als concentratie en samadhi als Verlichting een
tussenstadium is, dat in de mahayanateksten samapatti genoemd
wordt. Samapatti betekent letterlijk verworvenheden en het
suggereert al die spirituele ervaringen die ontstaan als resultaat van
het beoefenen van concentratie, maar toch tekortschieten in
vergelijking met samadhi in de volle betekenis.
Dus hebben we nu drie termen: samatha (Pali: samatha) of
concentratie; samapatti of verworvenheden; en samadhi in de volle
en uiteindelijke betekenis van Verlichting zelf. Deze drie termen
drukken één enkele progressieve reeks van spirituele ervaringen uit,
waarvan elk de volgende introduceert en de weg ervoor bereidt.
Door ze een voor een te bestuderen zullen we, als het ware
cumulatief, een idee of een glimp krijgen van de aard van samadhi
in de ultieme betekenis.

Samatha
Samatha betekent letterlijk rust, hoewel het soms vertaald wordt als
tot rust brengen of kalmeren, of zelfs simpelweg als kalmte. Door
het als vrede te vertalen zullen we er waarschijnlijk niet ver naast
zitten, want het is een staat van diepe vrede en kalmte van de geest
en zelfs van het hele wezen. Mentale activiteit in de vorm van
discursieve gedachten of het ratelen van de mentale machine is óf
minimaal, dat wil zeggen heel subtiel, óf volledig afwezig. Samatha
is ook een staat van perfecte concentratie of eenpuntigheid van
geest; een staat van integratie van alle krachten en energieën van ons
psychofysisch wezen. Samatha komt dus overeen met wat bekend
- 138 -

staat als de vier dhyana’s, de vier staten of stadia van hoger
bewustzijn die besproken zijn in het hoofdstuk over Volkomen
Inspanning.
Samatha wordt vaak verdeeld in drie trappen of niveaus of rangen:
concentratie op een grofstoffelijk, materieel object; concentratie op
een subtiele tegenhanger van dit object; en absorptie ìn de subtiele
tegenhanger van dit grofstoffelijke object. Omdat dit misschien niet
zo duidelijk is, geef ik een concreet voorbeeld. Stel dat je begint met
het beoefenen van concentratie op een beeld of een afbeelding van
de Boeddha. Het beeld of de afbeelding is je grofstoffelijke object.
Je gaat ervóór zitten en kijkt ernaar – niet staren, alleen maar kijken.
Je kijkt ernaar zonder ook maar enige aandacht aan iets anders te
besteden. Je sluit je af voor alle andere objecten, voor alle andere
zintuiglijke gewaarwordingen en met wijd open ogen blijf je
volledig geconcentreerd op dat beeld of die afbeelding, terwijl je het
volledig en totaal in je opneemt en je van niets anders bewust bent.
In het tweede stadium sluit je je ogen en zie je het beeld of de
afbeelding van de Boeddha net zo duidelijk alsof je je ogen open
hebt en naar het materiële beeld of de afbeelding kijkt. Dit vereist
natuurlijk nogal wat oefening en is gemakkelijker voor de een dan
voor de ander. Het beeld dat je levendig ziet met gesloten ogen is de
subtiele mentale tegenhanger van het originele materiële beeld of de
afbeelding en hier concentreer je je op. Uiteindelijk is er geen
zintuiglijke waarneming meer: je bent volledig geconcentreerd op dit
mentale, zelfs archetypische beeld binnenin.
In het derde stadium ga je door met concentratie op de subtiele
tegenhanger van het originele grofstoffelijke object, nóg intenser en
eenpuntiger dan je al deed. Als je je er zó op concentreert, word je er
als het ware in opgenomen, erdoor geabsorbeerd. Het onderscheid
tussen subject en object verdwijnt uiteindelijk en je smelt samen met
het object van je concentratie, je wordt er één geheel mee.
Ik heb het concentreren op een beeld of afbeelding van de Boeddha
als voorbeeld genomen voor het beoefenen van samatha, omdat
hierbij het verschil tussen de verschillende stadia duidelijk kan
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worden gezien; maar in elke soort concentratie-oefening beginnen
we met het nemen van een grofstoffelijk object, werken we door
naar het subtiele object en worden dan geabsorbeerd in het subtiele
object. Op deze manier ervaren we de drie stadia, niveaus of graden
van samatha, of rust.

Samapatti
Samapatti betekent letterlijk verworvenheden of ervaringen die je
krijgt als het resultaat van het beoefenen van meditatie. Iedereen die
concentratie en meditatie beoefent krijgt uiteindelijk ervaringen van
een of andere soort. Het type en de mate van de ervaring hangen af
van persoonlijk temperament en is niet noodzakelijk verbonden met
de mate van spirituele ontwikkeling. Soms nemen mensen aan dat
als je veel van deze ervaringen hebt, je verder bent dan wanneer je er
maar één of twee hebt, of geen een. Maar zo simpel is het niet.
De meest algemene en elementaire ervaring is waarschijnlijk de
ervaring van licht. Als de geest meer geconcentreerd raakt, kun je
verschillende soorten licht zien – gewoonlijk witachtig of geelachtig,
soms blauwig, en zo nu en dan rood of groen, al zijn die relatief
zeldzaam. Dit soort ervaringen zijn een aanduiding dat de geest
geconcentreerd is geraakt, dat het niveau van gewaarzijn iets is
gestegen en dat je bent begonnen contact te maken met iets dat net
een beetje buiten de gewone bewuste geest ligt. Sommige mensen
horen geluiden, in plaats van licht te zien. Ze kunnen een heel diepe,
aanhoudende toon horen, als een mantra, of ze horen zelfs woorden
die als het ware in henzelf gesproken worden. Ze kunnen deze
woorden bij tijd en wijle erg duidelijk horen, alsof een stem tegen ze
spreekt. Mensen die in God geloven denken vaak dat Hij tot ze
spreekt, maar volgens de boeddhistische leer komen al deze geluiden
of stemmen allemaal uit de diepten – en niet altijd uit de diepste
diepten – van onze eigen geest of bewustzijn.
Soms gebeurt het ook dat je bij de beoefening van concentratie
verschillende geuren waarneemt. Het is soms net alsof de kamer
waarin je zit doordrongen is van zoete geuren, zoals van jasmijn of
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rozen, en soms kunnen zelfs andere mensen dit ruiken. Ook dit is
een teken dat de geest subtieler, verfijnder en ijler wordt en dat je
contact maakt met een hoger niveau van bewustzijn.
Als je verder gaat veranderen de ervaringen. Ik ga niet proberen om
je een opsomming te geven van alle verschillende ervaringen die je
kan hebben, maar ik zal alleen een paar van de meest voorkomende
noemen die bij de meeste mensen voorkomen. Je kunt de ervaring
hebben dat je plotseling verschillende soorten landschappen zich
voor je ziet ontvouwen, soms met heuvels en bomen, en die zich
soms mijlenver uitstrekken. Je kunt een helder blauwe lucht zien of
flitsende geometrische patronen, of patronen die gemaakt lijken van
juwelen of mandala-achtige vormen en figuren. Je kunt ook allerlei
andere vormen zien, zoals gezichten en ogen. Al deze ervaringen
zijn heel gewoon voor mensen die concentratie en meditatie
beoefenen, zelfs al is het maar heel weinig! Je kunt ook iets anders
ervaren zoals een verandering in lichaamsgewicht: je kunt je heel
zwaar voelen, alsof je met geen mogelijkheid op zou kunnen staan,
of je voelt je juist heel licht, alsof je zo weg zou kunnen zweven als
een pluis van distelzaad. Er kunnen ervaringen zijn van extreme hitte
of koude en deze veranderingen van temperatuur kunnen soms ook
door anderen worden waargenomen.
Sommige mensen die gedurende lange tijd concentratie en meditatie
beoefenen, hoewel niet allemaal want dat is een kwestie van
temperament, ontdekken dat niet alleen hun geest hoogst sensitief
wordt, maar dat ze ook verschillende subtiele zintuigen ontwikkelen.
Ze kunnen zich ervan bewust worden dat ze begrijpen wat andere
mensen denken of ze ontwikkelen wat we hier in het Westen
helderziendheid of helderhorendheid noemen. Volgens de
boeddhistische leer, in feite volgens de boeddhistische ervaring,
ontwikkelen deze vermogens zich als resultaat van het beoefenen
van concentratie en meditatie, als je hele wezen meer verfijnd en
subtiel wordt. Maar ik moet nogmaals benadrukken dat ze zich niet
bij iedereen ontwikkelen. Sommige mensen gaan blijkbaar de hele
weg, bereiken zelfs Nirvana, zonder ook maar iets van deze
vermogens te ontwikkelen.
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Andere samapatti-ervaringen, misschien wel veel belangrijker,
omvatten ervaringen van intense vreugde, geluk, extase en van een
onuitsprekelijk gevoel van vrede dat over je komt en je geheel
omvat. Dit komt vooral voor tijdens het mediteren, maar het kan er
ook op andere tijden zijn. Wat nog belangrijker is, en hier begint
samapatti samen te smelten met samadhi, is dat je flitsen van inzicht
kunt krijgen. Het is alsof er plotseling een sluier wordt gescheurd en
een moment zie je de dingen zoals ze zijn en dan sluit het doek zich
weer. Maar je krijgt wel een glimp of een flits. Je kunt plotseling de
waarheid begrijpen van een lering die je al heel lang kende maar die
je nooit had verwezenlijkt of waarin je nooit inzicht had gekregen,
iets waarover je gelezen had in boeken en waarvan je dacht dat je het
heel goed begreep. Als je deze flits van inzicht krijgt in zo’n
waarheid, in zo’n realiteit, dan besef je dat je die tot dan toe
helemaal niet kende, zelfs niet een heel klein beetje. Het is niet dat je
het slechts gedeeltelijk of redelijk goed begreep. Nee, je begreep het
helemaal niet. Als je wérkelijk ziet, in een werkelijke flits van
inzicht, dan besef je dat, als je deze waarheid alleen uit boeken
kende of van horen zeggen, je hem in werkelijkheid helemaal niet
kende.
Al deze ervaringen die ik beschreven heb zijn samapatti-ervaringen
en zoals we gezien hebben is er een enorme variëteit in hen.
Niemand ervaart ze allemaal, maar iedereen die het pad van
concentratie en meditatie volgt, ervaart op zijn minst sommige
ervan.

Samadhi
Ik heb al eerder gezegd dat samadhi in de volle betekenis van het
woord de staat is waarin je gegrond bent in de Realiteit, of de staat
van Verlicht zijn. Deze staat kan op veel manieren bekeken worden.
Vaak wordt hij in negatieve termen beschreven, bijvoorbeeld als het
vernietigen van de asrava’s. Het woord asrava (Pali asava))
betekent: een giftige stroom, een neiging, een afwijking in onze
natuur. Er zijn drie asrava’s. Eerst is er kamasrava (Pali kamasava):
de neiging tot of de giftige stroom van verlangen of smachten naar
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zintuiglijke prikkels voor zichzelf, op z’n eigen niveau. Ten tweede
is er bhavasrava (Pali bhavasava): de neiging naar of de giftige
stroom van het geconditioneerde bestaan, in andere woorden de
gehechtheid aan of het verlangen naar elke vorm van bestaan die niet
de Verlichting is. Ten derde is er avidyasrava (Pali avijjasava), de
neiging tot of de giftige stroom van onwetendheid, in de betekenis
van spirituele duisternis of onbewustheid. Samadhi in de volle
betekenis van het woord wordt dan in negatieve termen beschreven
als de volledige afwezigheid van deze drie neigingen of giftige
stromen. Het is een staat waarin zintuiglijke ervaringen en materiële
zaken geen enkele betekenis meer hebben: een toestand waarin er
geen verlangen van welke aard dan ook meer is naar geconditioneerd
bestaan, geen werkelijke belangstelling voor iets anders dan Nirvana
of Verlichting en geen schaduw van onwetendheid of spirituele
duisternis.
Behalve deze negatieve omschrijving van samadhi, zijn er ook
verschillende positieve omschrijvingen. Wel moeten we hier
voorzichtig zijn en begrijpen dat we hier een paar suggesties
proberen te geven over iets dat ver buiten het bereik van woorden
ligt. Sommige teksten noemen een groep van drie samadhi’s, in de
hogere betekenis van het woord. Dit betekent dat dit drie toestanden
zijn die elkaar wederzijds uitsluiten; de zogenaamde drie samadhi’s
zijn meer verschillende aspecten of dimensies van de éne samadhi.
1. De Beeldloze Samadhi.
De eerste van de drie samadhi’s staat bekend als de ‘Beeldloze’
(Sanskriet en Pali animitta). Het duidt aan dat de staat van samadhi
volledig vrij is van alle gedachten, alle voorstellingen. Als we ons
een staat kunnen voorstellen waarin we volledig en helder bewust
zijn, volledig en helder gewaar op het hoogst mogelijke niveau,
zonder enig discursief denken, of als we ons de geest kunnen
voorstellen als een prachtige helder blauwe, wolkeloze hemel, dan is
het dat waar de ervaring van Beeldloze Samadhi op lijkt.
Gewoonlijk is de hemel van de geest bewolkt: grijze, zwarte, soms
zelfs donderwolken, maar bij gelegenheid hebben de wolken wel
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eens een gouden randje. Samadhi is een staat die volledig vrij is van
álle gedachtewolken, álle voorstellingen.
2. Richtingloze Samadhi
De tweede samadhi – of aspect of dimensie van samadhi – staat
bekend als de Richtingloze of Onbevooroordeelde (Skt. apranihita,
Pali appanihita). De Richtingloze Samadhi is een staat waarin geen
specifieke richting is waarin je wilt gaan, er is geen voorkeur. Je
blijft gewoon in evenwicht, als een bol die op een volkomen
horizontaal vlak ligt, waarbij er geen reden is waarom hij uit zichzelf
in een of andere richting zou gaan rollen. De Verlichte geest, de
geest die verankerd is in samadhi, is ook zo. Hij heeft geen neiging
om in welke richting dan ook te gaan, omdat hij geen individuele of
egocentrische verlangens heeft. Dit is een moeilijke staat om te
beschrijven, maar misschien kom je er dichtbij als je denkt in termen
van volkomen spontaniteit, zonder enige drang of impuls om iets
speciaals te doen.
3. Samadhi van de Leegte
Het derde aspect of de derde dimensie van samadhi staat bekend als
de Samadhi van de Leegte: Sunyata (Pali Sunnata). Sunyata
betekent niet leegte in de letterlijke betekenis van het woord. Het
betekent: Realiteit. Sunyata-samadhi is de toestand van de volledige
en complete realisatie van de ultieme aard van het bestaan, die niet
in woorden gevat kan worden. Het is niet slechts een glimp, zoals bij
Volkomen Visie, maar een volledige, totale en volkomen realisatie.
Deze Samadhi van de Leegte wordt in sommige teksten in verband
gebracht met de ekalaksana-samadhi, de Samadhi van Eén
Kenmerk, ook bekend als de Samadhi van Gelijkheid. Dit is een
ervaring waarin je ziet dat alles dezelfde kenmerken heeft. Normaal
gesproken zien we sommige dingen als goed, sommige als slecht.
Sommige dingen zien we als plezierig, sommige als onplezierig.
Sommige dingen vinden we prettig, sommige onprettig; sommige
zijn dichtbij, sommige ver weg; sommige zijn verleden, sommige
heden en sommige toekomst. Op deze manier geven we de dingen
verschillende kenmerken. Maar in de Samadhi van de Leegte zie je
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in alles maar één kenmerk: het is allemaal Sunyata, allemaal ultiem
werkelijk en in die ultieme diepte allemaal hetzelfde. In zoverre als
alles fundamenteel hetzelfde is, is er ook geen reden om
verschillende houdingen te hebben tegenover verschillende dingen.
Je hebt dezelfde houding tegenover alles en geniet daardoor van een
staat van vrede, sereniteit, stabiliteit en rust.
Diegenen onder jullie die geïnteresseerd zijn in zen, en meer bepaald
in Hui Neng en zijn Platform-soetra (ook bekend als de Soetra van
Hui Neng), vinden het misschien interessant om te weten dat zowel
de Samadhi van Eén Kenmerk als de Samadhi van Gelijkheid in
deze soetra wordt vermeld. Dit brengt ons bij een zeer belangrijk
punt in verband met zenBoeddhisme. Je herinnert je misschien dat
Hui Neng zegt dat samadhi en prajna (of Wijsheid) niet verschillend
zijn, maar in werkelijkheid één en hetzelfde. Hij zegt dat samadhi de
kwintessens is van prajna en dat prajna de functie is van samadhi.
Hij illustreert dit door te zeggen dat samadhi op een lamp lijkt en
prajna of wijsheid op het licht van de lamp.
Deze identiteit, of op zijn minst niet-dualiteit, van samadhi en
prajna is een erg belangrijke leer van Hui Neng en van de zenschool
in het algemeen en sommige Westerse zenstudenten vinden dit
moeilijk en verwarrend. Ze hebben het soms zelfs vervormd. Dat
komt omdat ze aannemen dat het woord samadhi concentratie
betekent en ze denken dat Hui Neng dat gelijkstelt met Wijsheid,
waardoor ze de leer onzinnig maken en mensen wel heel erg
misleiden. De samadhi van Hui Neng echter, is - op zijn minst in
deze passage - samadhi in de hoogste betekenis, identiek met het
achtste stadium van het Edele Achtvoudige Pad, zoals we dat hebben
uitgelegd. Met andere woorden: samadhi in deze passage betekent
de staat van volledig gevestigd zijn in de Verlichte Staat van zijn. In
feite is dit in de Platform Soetra vrij duidelijk. Hui Neng zegt in de
soetra heel duidelijk en nadrukkelijk dat mensen de Samadhi van
Eén Kenmerk misinterpreteren door te denken dat het betekent: rustig en continu zitten zonder enig idee in je hoofd op te laten komen.
Met andere woorden, ze denken dat het concentratie is, een
interpretatie die Hui Neng afwijst. Als het alleen maar concentratie
was, dan zou dat ons tot levenloze objecten maken. Hij zegt dat
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samadhi in de wérkelijke betekenis, in zijn betekenis, in de ch'an- en
zenbetekenis, iets heel anders is.
Dit betekent niet dat Hui Neng tegen meditatie is of tegen het
concentreren van de geest. Hij zegt alleen dat concentratie, of
samatha, niet samadhi is in de volledige en hoogste betekenis, of in
de werkelijke betekenis. Concentratie is gewoon concentratie; het is
niet die samadhi die, volgens zijn leer, gelijk is aan prajna. Ware
samadhi, zegt Hui Neng, blijft onder alle omstandigheden en
condities hetzelfde. Het is niet iets dat je alleen tijdens het zitten en
mediteren ervaart.
In zenkloosters en -tempels worden alle drie de niveaus van
samatha, samapatti en samadhi, in de hoogste betekenis,
onderwezen en beoefend. Zen deelt de eerste twee met andere
scholen binnen het Boeddhisme. De specifieke bijdrage van zen ligt
in de leer over samadhi in de ultieme betekenis, in de betekenis van
de staat van het verankerd in de Verlichte staat van zijn; en speciaal
in de leer over de niet-dualiteit van samadhi en prajna.

Het Edele Achtvoudige
cumulatief proces

Pad

als

een

We zijn nu in een betere positie om te begrijpen wat het is dat we
proberen te bereiken met het volgen van het Edele Achtvoudige Pad
van de Boeddha. We proberen een hogere staat van zijn en
bewustzijn te bereiken. We proberen niet alleen maar ‘Juiste
Concentratie’ te bereiken. Waar we naar streven is een totale
transformatie van ons hele wezen, op alle niveaus en in alle
aspecten, in het licht van de oorspronkelijke Volkomen Visie. En,
voor zover we kunnen zien, markeert deze stap of dit stadium van
Volkomen Samadhi de culminatie van het hele evolutieproces, in
ieder geval van het proces van de Hogere Evolutie.
Op dit moment moet ik wel een waarschuwing invoegen of op zijn
minst een uitleg. Het Edele Achtvoudige Pad is, zoals de naam al
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zegt, een pad of een weg (Sanskriet marga; Pali magga), opgebouwd
uit acht stappen of stadia en het boeddhistische spirituele leven
bestaat uit het volgen van dit pad. Dit is een bekende voorstelling die
we in het Boeddhisme constant gebruiken, maar we moeten ervoor
waken ze niet te letterlijke te interpreteren, want in essentie is ze
slechts een manier van spreken. We worden zo makkelijk misleid
door woorden, nemen zo makkelijk dingen aan op grond van de
eerste indruk. Het is waar dat het spirituele leven in zekere zin
bestaat uit het volgen van een pad, waarbij we van het ene stadium
naar het volgende gaan. Maar op een andere manier bekeken is het
spirituele leven helemaal niet als het volgen van een pad. Als we een
pad volgen, laten we de eerdere stadia achter ons. Ze zijn klaar,
afgehandeld. Maar in het geval van het spirituele pad is dit niet zo.
Het spirituele pad is een cumulatief proces, zoals het rollen van een
sneeuwbal over de grond: hij groeit en dijt constant uit. Het is niet zo
dat we eerst Volkomen Visie bereiken en dan, als Perfecte Visie
afgehandeld en klaar is, we alles erover kunnen vergeten en
doorgaan naar Volkomen Emotie, en zo verder. Zo is het helemaal
niet, al denken we begrijpelijk genoeg in die termen. Het spirituele
pad is in feite een cumulatief proces, een proces van groei en
expansie en in zekere zin volgen we alle stadia van het Edele
Achtvoudige Pad tegelijkertijd.
Hoe zit dit? Veronderstel dat we voor één moment Volkomen Visie
ervaren. Dat kan zijn terwijl we mediteren of wandelen of luisteren
naar muziek of zelfs als we even pauzeren midden in het verkeer.
Hoe het ook mag zijn, we hebben een ervaring van Volkomen Visie.
Iets opent zich in ons en een fractie van een seconde zien we de
dingen zoals ze werkelijk zijn. Voor een fractie van een seconde
staan we in verbinding met iets ultiems, zelfs met Werkelijkheid.
Maar wat gebeurt er dan? Dit moment van Volkomen Visie
beïnvloedt onze emoties en we ontwikkelen, in ieder geval tot op
zekere hoogte, Volkomen Emotie, het tweede stadium van het Pad.
Het dringt ook door in ons spreken en beïnvloedt dit, zodat ons
spreken meer Volkomen Spraak wordt. Ook onze daden worden
beïnvloed, op zijn minst subtiel en indirect. We veranderen op al
deze manieren en zo gaat het door. Een andere keer, misschien
weken, maanden, jaren later, komt er een ander moment van
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Volkomen Visie en het hele proces herhaalt zich. We worden nóg
meer beïnvloed door Volkomen Visie, onze emoties worden nóg
meer als Volkomen Emotie, ons spreken meer als Volkomen Spraak
en zo gaat het proces verder.
Aan het begin van al deze lezingen heb ik erop gewezen dat anga
ledemaat betekent, niet stap of stadium, zodat arya-astangika-marga
(Pali ariya-atthangika-magga) het pad is met acht leden, acht delen
of acht takken en niet het pad van acht op elkaar volgende onderscheiden stappen of stadia. Het spirituele leven lijkt dus veel meer
op een proces van groei, veel meer op de ontplooiing van een levend
iets, dan op het gaan van het ene stadium van het pad naar het
volgende of van de ene trede op de ladder naar de volgende.
Spirituele groei is als de ontwikkeling van een boom. Eerst heb je
een scheut die in de aarde geworteld is, en dan valt er op een dag
regen, misschien wel vrij zwaar. De regen wordt via de wortels van
de scheut opgenomen, het vocht stijgt op en verspreidt zich in de
takken en twijgen en de boom groeit. Dan komt er een pauze en dan
valt er opnieuw regen; weer stijgt het vocht op en deze keer gaat het
niet alleen naar de takken en twijgen, maar er beginnen zich ook
bladeren te ontvouwen. Als er een poosje geen regen valt, dan
verwelkt de boom misschien een beetje, maar uiteindelijk komt er
weer regen, misschien zelfs een wolkbreuk, een hevige stortbui. En
nu gaat het vocht niet alleen naar alle takken, twijgen en bladeren, er
vormen zich nu ook bloemen. Het volgen van het Edele
Achtvoudige Pad lijkt hierop. Eerst is er een spirituele ervaring, een
glimp van de Werkelijkheid, of in andere woorden een moment van
Volkomen Visie. Dit is als het vallen van de regen. En net zoals het
vocht opstijgt en zich verspreidt naar de takken en twijgen, zo
transformeert Volkomen Visie geleidelijk de verschillende aspecten
van ons hele wezen. Emotie wordt getransformeerd, spraak wordt
getransformeerd,
handelen
en
levensonderhoud
worden
getransformeerd, zelfs wil en bewustzijn worden getransformeerd.
Als resultaat van dat moment van Volkomen Visie, wordt tot op
zekere hoogte ons hele wezen getransformeerd.
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Dit proces wordt steeds weer herhaald, op steeds hogere niveaus, tot
op het laatst het hele wezen totaal getransformeerd is en er niets
onveranderd is gebleven. Je bent volledig doordrongen van het licht
van de Verlichting. Dit is de staat van Volkomen Samadhi: de staat
waarin je hele wezen en bewustzijn op één lijn gebracht is met je
aanvankelijke Volkomen Visie en totaal getransformeerd en
getransmuteerd is, van de laagste tot de hoogste niveaus. Het is
natuurlijk ook de staat van Verlichting of Boeddhaschap. Het Pad is
nu volledig volbracht, is in feite het Doel geworden, en het hele
proces van Hogere Evolutie is volmaakt.
Hiermee komen we aan het einde van onze reis. Op zijn minst
komen we in onze verbeelding aan het einde van de reis. Ik hoop dat
deze denkbeeldige reis, waarop we in het gezelschap waren van
zoveel mensen, een beetje geholpen heeft zowel voor diegenen die al
enige tijd proberen het Pad te volgen als voor diegenen die nieuw
zijn in het bestuderen en beoefenen van de Leer van de Boeddha. En
ik hoop dat het hen zal helpen het Edele Achtvoudige Pad van de
Boeddha te volgen, niet alleen in de verbeelding, maar ook in
werkelijkheid.
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