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Sangharakshita heeft de laatste jaren de meeste van zijn
verantwoordelijkheden overgedragen aan zijn senior volgelingen in
de Orde. Vanuit Birmingham, (nu Adhisthana, vertaler), waar hij
woont, richt hij zich nu op persoonlijk contact met mensen.

Na twintig jaar in India keerde hij terug naar Engeland waar hij in
1967 de Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde oprichtte (nu
genoemd: Triratna Boeddhistische Gemeenschap) en in 1968 de
Westerse Boeddhisten Orde (nu genoemd Triratna Boeddhisten
Orde). Sangharakshita heeft altijd vooral de nadruk gelegd op de
beslissende betekenis van toewijding in het spirituele leven, op de
opperste waarde van spirituele vriendschap en spirituele
gemeenschap, de connectie tussen religie en kunst en de behoefte
aan een ‘nieuwe maatschappij’ waarin spirituele aspiraties en idealen
ondersteund worden.

In de Tweede Wereldoorlog werd hij, als dienstplichtige, naar India
gestuurd. Na de oorlog bleef hij in India achter en werd uiteindelijk
de boeddhistische monnik Sangharakshita. Hij studeerde enkele
jaren bij belangrijke leraren van de grote boeddhistische tradities en
begon daarna zelf les te geven en uitgebreid te schrijven over het
Boeddhisme. Hij speelde ook een rol in de heropleving van het
Boeddhisme in India, in het bijzonder door zijn werk onder de
volgelingen van Dr. B.R. Ambedkar.

Sangharakshita werd als Dennis Lingwood in 1925 in Zuid-Londen
geboren. Hij is grotendeels een autodidact en ontwikkelde al vroeg
een interesse in de culturen en filosofieën van het Oosten. Hij
realiseerde zich op zestienjarige leeftijd dat hij een Boeddhist was.

Over de auteur
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Het eerste is een advies over hoe te leven en omarmt ethiek op de
meest diepe, ruime en vooral Mahayana manier. ‘Zoals je de intentie

Het werk zal gepubliceerd worden in twee delen waarvan dit het
eerste deel is. Er was teveel materiaal voor één boek en liever dan
het drastisch in te korten, hebben we besloten het in tweeën te delen.
Zoals het vaak in het leven gaat, betekende dit dat we iets moesten
doen dat op een andere manier ook drastisch was. Nagarjuna’s
originele onderricht onderzoekt twee thema’s en komt daar steeds
opnieuw op terug.

Dit boek heeft zijn bestaan te danken aan de creativiteit en de
toewijding van een aantal mensen. Het is gebaseerd op materiaal van
een in de zomer van 1976 door Sangharakshita gegeven seminar
over een tekst uit het Mahayana boeddhisme. Die tekst is de
Ratnamala van Nagarjuna, de ‘Precious Garland’( Kostbare
Juwelensnoer) Hoewel het een advies van een grote boeddhistische
leraar aan een koning lijkt te zijn, is de tekst ook heel waardevol
voor alle Boeddhisten. Onderricht is in staat waarheden naar buiten
te brengen en dat geldt zowel voor de originele tekst als voor het
seminar waar dit boek op gebaseerd is. De deelnemers spelen daar
een rol in en de leraar speelt zijn rol en wat er uit geleerd wordt
ontstaat door de interactie tussen beiden. De gepubliceerde vorm van
dit onderricht kwam tot stand dankzij het redactionele werk van Tim
Weston, Pabodhana, Jinananda en Vidyadevi. Veel dank ook voor
Shantivira, die veel tijd en zorg heeft gegeven aan het bewerken en
schaven van de tekst en de typografie er van.

Voorwoord van
de editor
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Terwijl vanuit een Mahayana perspectief deze twee gebieden van
onderzoek onlosmakelijk verbonden zijn, kan het voor het doel van
spirituele beoefening soms nuttig zijn ze te scheiden; en dat is wat
we hier gedaan hebben. Het eerste deel richt zich op wat de tekst te
zeggen heeft over ethiek; de tweede zal zich concentreren op het
onderricht van Nagarjuna over leegte, wat in hetzelfde werk te

Voor het Mahayana Boeddhisme – en niemand legt de visie van die
traditie vuriger en overtuigender uit dan Nagarjuna – is de praktische
kant van hoe we ons moeten gedragen in de wereld, nauw verbonden
met wat ons meer abstracte vragen lijken over de aard van het
bestaan. In de Precious Garland beweegt Nagarjuna zich
voortdurend en met gemak tussen deze twee. Maar als dit onderwijs
door Westerse studenten van het boeddhisme bediscussieerd wordt,
zijn de overgangen tussen de twee niet zo naadloos. Een discussie
waarin de observatie voorkomt dat mensen trots kunnen zijn op bijna
alles wat hen een beetje aandacht oplevert, zelfs als die aandacht niet
zo flatteus is, is nogal verschillend van een discussie over het punt
dat: ‘als het bestaan van iets onvermijdelijk ook het bestaan van het
tegengestelde inhoudt, dan kan men van dat ding niet zeggen dat het
uiteindelijk echt is’.

Het tweede thema is nauw verbonden met het eerste. Nagarjuna
zegt: ‘Door hem die alleen spreekt om anderen te helpen (de
Boeddha) werd gezegd dat zij allemaal zijn voortgekomen uit het
idee van een ‘IK’ en gehuld zijn in de opvatting van ‘mijn’. Onder
de vraag hoe we het beste anderen kunnen helpen en hoe we een
geest van vrijgevigheid kunnen ontwikkelen die ook werkelijk
anderen wil helpen, bevinden zich een andere vragen: wat is ‘zelf’,
wat zijn ‘anderen’ en hoe is een wereld waar dat onderscheid bestaat
ontstaan?

kunt hebben vooral te denken aan wat er gedaan kan worden om
jezelf te helpen’ vertelt Nagarjuna aan de koning, ‘zou je ook de
intentie kunnen hebben te denken aan wat er gedaan kan worden om
anderen te helpen’ – en hij komt steeds opnieuw terug bij dit thema,
in het algemeen en in de specifieke vorm van de trainingsregels,
trainingsregels waar alle Boeddhisten naar proberen te leven.

Vidyadevi
Woonton
Herefordshire
Mei 2008
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In verschillende opzichten is dit een oude lering: oud omdat de
originele tekst eeuwenoud is en oud omdat het originele seminar
meer dan dertig jaar geleden plaats vond. Maar het bevat ook nieuwe
leringen, omdat het Sangharakshita’s meest recente denken over het
onderwerp bevat. Sangharakshita en Samacitta hebben vele uren
doorgebracht met de bewerkte tekst, wat nodig was door zijn
problemen met zien. Het was ook nuttig omdat in de loop van het
hardop lezen van de tekst en het luisteren naar het effect ervan, veel
nieuwe inzichten zijn opgekomen en in het boek opgenomen konden
worden. Beiden hebben verteld dat ze opgewonden en geïnspireerd
werden door hun nieuwe ontdekkingen.

Net zo zijn misschien de twee zienswijzen over het leven en
boeddhistische beoefening die Nagarjuna aanbied in de Precious
Garland, de ethische visie en de visie – of zelfs geen visie – van de
Perfectie van Wijsheid, beiden nuttig voor hun eigen doeleinde. Dit
boek, dat gebaseerd is op de eerste visie, wordt aangeboden in de
hoop dat het nuttig zal zijn.

vinden is. Misschien kan je het zo zien: het tweede deel bekijkt de
thema’s van het eerste opnieuw, maar vanuit een verschillend niveau
of perspectief. In zijn recente boek: Kostbare Leraren (Precious
Teachers) beschrijft Sangharakshita een ontmoeting met een jonge,
Tibetaanse Rinpoche: ‘Ik vroeg hem eens welk wereldbeeld juist
was, het moderne wetenschappelijke of het traditionele Tibetaanse,
met zijn berg Meru, zijn vier eilanden enzovoort. Hij antwoordde dat
beide beelden nuttig waren, maar voor verschillende doeleinden.’
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Volgens het Mahayana is het basisprincipe van ethiek het helpen van
anderen. In het Hinayana (zoals de Mahayana volgelingen de
vroegere vorm van Boeddhisme noemen) wordt de beoefening van
ethiek vooral ondernomen als een oefening voor het cultiveren en
onderhouden van positieve geestestoestanden. Het Mahayana
spreekt dit standpunt niet tegen, maar ziet eenvoudig een oprechte
bezorgdheid voor anderen als een meer positieve motivatie dan
bezorgdheid over de eigen geestestoestanden. Een andere zekerheid
van het Mahayana is dat ethisch gedrag gebaseerd is op Volmaakte
Wijsheid en dat tegelijkertijd het ontwikkelen van wijsheid alleen
mogelijk is op basis van een ethisch leven. Mahayana volgelingen
- 10 -

De boeddhistische monnik Nagarjuna leefde zo’n 600 jaar na het
parinirvana van de Boeddha in de tweede of derde eeuw van onze
jaartelling. Voor veel Boeddhisten is hij de grootste van de Indiase
Mahayana leraren. Hij was een origineel denker en de schrijver van
de Madhyamaka-karika of ‘Verzen uit het Midden’, de basistekst van
de Madhyamaka school. Hij was ook degene die de
‘Prajnaparamita’ of ‘Perfectie van Wijsheid’ geschriften populair
gemaakt heeft. Het werk waar dit boek op gebaseerd is, de
Rajaparikatha-ratnamala, of ‘Kostbaar Snoer van Juwelen van
advies voor een koning’ is een van de minder bekende werken van
Nagarjuna. Het werk is beknopt, veelomvattend en inspirerend en
een meesterwerk van Mahayana verklarende literatuur. Het houdt
zich bezig met de twee beslissende, niet te scheiden aspecten van het
leven van de Bodhisattva, de Bodhisattva die in het Mahayana de
ideale Boeddhist vertegenwoordigt. Deze twee aspecten zijn de
diepzinnige Wijsheid, die de waarheid van leegte realiseert en het
veelomvattende mededogen dat zich bezig houdt met activiteiten die
anderen ten goede komen. In feite is de Ratnamala een Mahayana
gebruiksaanwijzing, een handboek voor de Mahayana traditie en een
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INTRODUCTIE

Het thema van de Precious Garland is de relatie tussen het
beoefenen van ethiek en het bereiken van wijsheid. In de loop van
het werk onderzoekt Nagarjuna deze relatie vanuit verschillende
invalshoeken, voornamelijk in relatie tot verschillende traditionele
formuleringen zoals de tien ethische trainingsregels, de zes
perfecties en de zevenenvijftig fouten die je moet achterlaten. In de
loop van zijn onderzoek geeft hij de koning advies over een heel
scala van ethische kwesties en het is op dit aspect van zijn advies
aan de koning dat dit boek is gebaseerd. Mahayana teksten zijn
misschien niet de eerste naslagwerken waar een Boeddhist die
advies zoekt in ethische kwesties vanzelfsprekend naar zal grijpen.
Er zijn een hele reeks geschriften en commentaren die nu voor ons
beschikbaar zijn en het lijkt meer voor de hand liggend om naar de
geschriften uit het vroege Boeddhisme te kijken, waarvan velen
duidelijk en helder het ethisch gedrag beschrijven dat het pad naar
de Verlichting ondersteund. Maar het Mahayana heeft veel over het
onderwerp te zeggen. Hoewel het vreemd lijkt dat een advies dat
bijna tweeduizend jaar geleden door een monnik aan een koning
gegeven werd nog relevant zou zijn voor het moderne leven, zijn
Nagarjuna’s woorden in feite uiterst nuttig voor iedereen die
vandaag de dag een boeddhistisch leven wil leiden.

gids die ons helpt in overeenstemming met Mahayana principes te
leven. Het werk is bedoeld voor een niet met name genoemde
koning, mogelijk iemand die behoort tot de Zuid-Indiase Satavahana
dynastie.
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Het Tibetaans Boeddhisme, dat zich ook verspreidde naar Mongolië,
Sikkim, Bhutan en Ladakh is een van de drie belangrijke historische
vormen van Boeddhisme die ook vandaag nog floreren. De anderen
zijn zuidoost Aziatisch Boeddhisme (dat gevonden wordt in Sri
Lanka, Birma, Thailand, Cambodja en Laos) en het Sino-Japans

Tibetaans boeddhisme is in essentie het briljante en
complexe boeddhisme van de pala dynastie in
noordoost india, aangevuld met invloeden uit centraal
azië.

De Boeddha onderwees uitsluitend door over de Dharma te spreken
en zijn woorden werden 400 jaar doorgegeven door middel van een
mondelinge traditie, voordat ze werden opgeschreven in wat we nu
kennen als de Pali canon. In de tijd van Nagarjuna was men gewend
om dingen op te schrijven en dus bestaat dit werk van Nagarjuna uit
een literaire tekst, een kort werk in de vorm van een brief die gericht
is aan een bepaald individu. Nagarjuna schreef in het Sanskriet, maar
de tekst waar dit commentaar op gebaseerd is, is een vertaling uit het
Tibetaans. Dit vraagt om een woordje uitleg.

Mondelinge overdracht en
moderne wetenschap.

zullen zeggen dat die wederkerige relatie de context is waarin het
beoefenen van ethiek moet worden bekeken. Het is daarom heel
gewoon dat in de Precious Garland Nagarjuna, de beroemde
vertolker van de Volmaakte Wijsheid, steeds opnieuw bezig is de
basis van ethisch leven en beoefening te heroverwegen. Maar voor
we kijken naar wat hij over dit onderwerp te zeggen heeft, is het
nuttig ons af te vragen hoe we kunnen weten wat hij zei? Waar
komen deze verzen vandaan en hoe hebben ze ons bereikt?
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Het Tibetaans Boeddhisme heeft door zijn verschillende scholen en
door de uitzonderlijke persoonlijkheid van leraren zoals Milarepa en
Tsongkhapa gedurende zijn hele geschiedenis originele en
waardevolle bijdragen geleverd, en heeft tegelijk ook de essentiële
kenmerken van het Indiase Mahayana behouden. Het Tibetaans
Boeddhisme doet in zijn monastieke organisatie en onderwijs de
Sarvastivada school van het oude boeddhistische India voortleven.
Door middel van zijn Tantrische beoefening houdt het de
symbolische rituelen en esoterische meditaties van zeker honderd
verschillende opvolgingslijnen van Indiase yogi’s en meesters in
leven. Door de teksten die het gebruikt, bewaart het Tibetaans
Boeddhisme de geschriften die uit India meegebracht werden met
een hoge graad van nauwkeurigheid. Boeddhistische Sanskriet

Ieder van deze vormen is een voortzetting van het Indiase
Boeddhisme vanaf een zeker punt in de geschiedenis ervan. Deze
ontwikkeling ging door tot het Boeddhisme in het land van zijn
geboorte werd weggevaagd door een Moslim invasie in de twaalfde
eeuw. De prominente positie die het werk van Nagarjuna in de
Tibetaanse geschriften heeft ingenomen is zeker een bewijs voor de
continuïteit tussen het Tibetaans Boeddhisme en zijn Indiase
voorgangers. Het Tibetaans Boeddhisme is in essentie het briljante
en complexe Boeddhisme van de Pala dynastie in noordoost India,
aangevuld met invloeden uit Centraal Azië. De overdracht van het
Boeddhisme van het ene land naar het andere was niet hetzelfde als
het overbrengen van een object van de ene plaats naar het andere.
Indiase Boeddhisten, die van de subtropische vlakten en wouden van
Bengalen en Bihar over de hoge barrière van de Himalaya naar de
ijskoude en winderige tafellanden van Tibet trokken, brachten geen
objecten over maar hun beoefening en Leer. Het was als de migratie
van een levende volksstam, die nauwgezet doorgaat met het
doorgeven van zijn specifieke kenmerken van de ene generatie naar
de volgende, terwijl het zich langzaam aanpast aan zijn nieuwe
omgeving en uiteindelijk een andere variant van de originele stam
produceert.

Boeddhisme (dat gevonden wordt in Korea, Vietnam, China en
Japan.)

Het is duidelijk dat deze twee gezichtspunten met elkaar in conflict
zijn, maar dat wil niet zeggen dat de ene fout is en de andere goed.
De middenweg is om beide gezichtspunten als even belangrijk te
zien. Het is duidelijk dat het onmogelijk is te accepteren dat de
Boeddha de Mahayana soetra’s precies zo heeft onderwezen als aan
ons is doorgegeven. Tegelijkertijd is het belangrijk om te bevestigen
dat deze soetra’s volledig de geest van het oorspronkelijke
onderricht van de Boeddha reflecteren, ondanks dat ze later in een
andere vorm gegoten zijn. We kunnen ongetwijfeld in de Pali
- 14 -
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Maar als uitleg van een leraar krijgen het beste is, hoe kan een
geleerde ons dan helpen de tekst beter te begrijpen? In elke discussie
over de ontwikkeling van boeddhistische begrippen zijn er altijd
minstens twee verschillende gezichtspunten: die van de hedendaagse
geleerden aan de ene kant en die van de boeddhistische traditie aan
de andere kant. Het traditionele Indo-Tibetaanse gezichtspunt is dat
de leer van het Mahayana door de Boeddha zo werd uitgesproken als
het in de Mahayana soetra’s werd uitgedrukt. Maar in de tijd van
Nagarjuna, ongeveer 700 jaar na de dood van de Boeddha, was het
uit de aandacht verdwenen en moest opnieuw bekend gemaakt
worden en in sommige gevallen zelfs opnieuw ontdekt worden door
de Madhyamaka en Yogacara meesters. Vanuit het gezichtspunt van
de hedendaagse geleerden kan de Boeddha de Mahayana soetra’s
niet verkondigd hebben, zeker niet in de vorm waarin ze aan ons zijn
overgeleverd. Misschien hebben sommige dingen die Hij zei en
bepaalde leringen die Hij gaf, het zaad in zich gehad dat zich later
ontwikkeld heeft tot het Mahayana. Maar de hedendaagse geleerde
zal Nagarjuna beschouwen als degene die de zaadjes gecultiveerd
heeft en uit hen iets voortgebracht heeft dat vooraf niet onder ogen
gezien was. Die geleerden zullen de claim van het Mahayana niet
accepteren, de claim dat Nagarjuna degene was die leringen heeft
doen herleven, die al eerder gebloeid hadden in het oorspronkelijke
onderricht van de Boeddha.

samengesteld om ook op die manier bestudeerd te worden. Het werk
is niet voor de oningewijde lezer geschreven. Het is een kernachtige
presentatie van de ideeën van het Mahayana, geschikt voor een
mondelinge uitleg door een leraar, zoals Nagarjuna er één was.

Als de continuïteit van de opvolgingslijn onderbroken wordt, wat
soms wel eens gebeurt, kan de correcte interpretatie verloren gaan en
moet opnieuw gevonden worden. In het geval van sommige
basisteksten is het misschien niet zo belangrijk, maar als het een
diepzinnige of moeilijke tekst is, wat de huidige tekst zonder twijfel
deels is, wordt de correcte interpretatie van de tekst heel belangrijk.
In alle boeddhistische tradities is men van mening dat een werk,
alleen door jezelf gelezen, niet meetelt. Voorafgaand aan mijn eigen
ordinantie als monnik bijvoorbeeld, werd mij gevraagd nauwkeurig
aan te geven welke teksten ik samen met een leraar had gelezen en
bestudeerd en die teksten waren de enigen waarvan gezegd werd dat
ik die op de juiste wijze had gelezen. Deze houding is overgenomen
uit vroegere tijden en Het Kostbare Juwelensnoer werd

Er is nog een reden om vertrouwen te hebben in de Tibetaanse
vertaling. Hoewel de tekst een geschreven werk is, is de vertaling
die we hier gebruiken gebaseerd op mondelinge overdracht en dat
houdt niet alleen het doorgeven van de tekst in, maar ook het
doorgeven van een uitleg ervan. Als je de tekst alleen leest, (zonder
anderen) zal het misschien niet veel betekenis voor je hebben. Maar
als je zo gelukkig bent dat een bekwame leraar je er kennis mee laat
maken, is het waarschijnlijk dat je een dieper begrip krijgt van
waarover het gaat. Het is dus de gewoonte in het Tibetaans
Boeddhisme om, als je een tekst wilt bestuderen, naar een leraar te
gaan die in staat is om die tekst uit te leggen en te interpreteren. Een
leraar die rekening kan houden met wat hij weet over jouw eigen
boeddhistische beoefening. Eventueel kan je op jouw beurt de tekst
uitleggen aan je eigen studenten en op deze manier wordt de
essentiële betekenis van het werk doorgegeven via de
opvolgingslijn.

In alle boeddhistische tradities is men van mening dat
een werk, alleen door jezelf gelezen, niet meetelt.

manuscripten, waar ze überhaupt nog bestaan, zijn meestal erg
afwijkend van het origineel, maar de Tibetaanse vertalingen zijn zeer
trouw aan de originelen.
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Deze moeilijkheid ontstaat als men elke boeddhistische tekst
bestudeert, (zelfs de soetra’s van de Pali canon), waarvan door
traditionele Theravada Boeddhisten beweerd wordt dat zij letterlijk
het woord van de Boeddha zijn. Zelfs met deze teksten is het zelden
gemakkelijk om aan te geven in welke mate ze beschouwd kunnen
worden als de werkelijke woorden van de Boeddha en in welke mate
ze een vervorming zijn van zijn oorspronkelijke boodschap. Het is
waarschijnlijk dat teksten als de Udana of de Sutta Nipata zo dicht
mogelijk komen bij wat de Boeddha zei en hoe hij het zei, net als
elke andere tekst in de boeddhistische canon doet. Maar van werken
waarvan de literaire vorm laat zien dat ze in een later tijdperk zijn
ontstaan, kan het zijn dat ze de geest van de Boeddha’s onderricht
net zo nauwkeurig weerspiegelen. Er kan een zeer fijne lijn
getrokken worden tussen de geest van het onderricht en de letter en
hoewel wetenschap in elk onderzoek van de ‘letter’ van de tekst als
tekst helpend kan zijn, zal de begeleiding door een leraar ons dichter
bij de spirituele betekenis van die tekst brengen. Dit is een proces
dat plaats vindt wanneer iemand, die de geest van het onderricht
verwezenlijkt heeft, bezig gaat met het doorgeven van dat
onderricht. We kunnen dus zeggen dat Nagarjuna in het Kostbare
Juwelensnoer zaadjes aan het cultiveren is, die al aanwezig zijn in de
Perfectie van Wijsheid (Prajnaparamita) soetra’s en de Soetra van
de Tien Stadia (Dasabhumika) voor het welzijn van zijn gehoor, de
koning. Zo geeft hij een nieuwe vorm aan de essentiële geest van dit
onderricht. Als we de klassieken van de Tibetaanse boeddhistische
literatuur bestuderen, zoals Nagarjuna’s Kostbare Juwelensnoer,
komen we een heel stuk dichter bij de voornaamste richting van de
Indiase Mahayana doctrine en beoefening, meer dan we eerder
gedacht hadden.

teksten niet alleen zaadjes zien, maar ook duidelijke verklaringen
van de Leer die later vollediger in de Mahayana teksten zijn
uitgewerkt.
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We kunnen aannemen dat de woorden die aan Nagarjuna worden
toegeschreven inderdaad van hem zijn en dat het Kostbare
Juwelensnoer ons authentiek verslag doet van de communicatie
tussen de leraar en de koninklijke student. Het is niet nodig te
benadrukken dat er geen koninklijke weg is naar perfecte wijsheid.
De tekst maakt al snel duidelijk dat, zoals iedereen, de koning als hij
werkelijk wijs wil worden aandacht zal moeten besteden aan de
ethiek in zijn leven. Ethisch leven gaat in essentie over het
ontwikkelen van mededogen en mededogen, in de ogen van het
Mahayana boeddhisme, gaat samen met wijsheid. Wijsheid en
mededogen zijn de twee vleugels waardoor
de vogel van
Verlichting kan vliegen. Nagarjuna geeft de koning een grote
hoeveelheid specifiek advies over hoe het leven ethisch te leven en
hij geeft ook verschillende suggesties over waarom iemand dat zou
moeten doen. Deze zijn door het Kostbare Juwelensnoer heen
gestrooid, alsof de koning op verschillende punten aangemoedigd of
geprikkeld moet worden om grotere inspanning te plegen. Nagarjuna
gebruikt een combinatie van wortelen en stokken: aan de ene kant
wijst hij er op dat ethisch gedrag de basis is van wijsheid en dat
vaardige daden tot geluk leiden, in dit leven of in het volgende. Aan
de andere kant geeft hij nuchtere waarschuwingen over de
vergankelijkheid van het leven en de ernstige gevolgen van
onvaardige daden. Zo wordt aangetoond dat vaardig handelen de
weg is naar een wijs en gelukkig leven en ook de weg die pijn en
ellende vermijdt. Wat nu volgt is een kort onderzoek in Nagarjuna’s
reflecties naar de noodzakelijkheid van ethisch leven en de aard van
zijn beloning.

Redenen om ethisch te leven.
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De Boeddha sprak niet over de Dharma, maar sprak Dharma. Met
andere woorden, Nagarjuna stelt voor om niet alleen een begrip van
de Dharma in de koning te doen ontstaan, maar de Dharma zelf, net
zoals de Boeddha niet over de Dharma sprak, maar Dharma sprak.
Nagarjuna wil niet alleen over de Waarheid spreken. Hij wil de
koning doen ontwaken tot de waarheid. Hij herinnert de koning aan
zijn diepgeworteld potentieel om Verlichting te bereiken, de
beoefeningen te beginnen en zo een vlot voor de Dharma te worden.
Als Nagarjuna in de vierde regel spreekt van de ‘uitstekende
doctrine’ is de toevoeging van het adjectief niet gedaan om de
versregel op de vullen. In de oude boeddhistische literatuur,
specifiek in versregels, draagt elk woord of lettergreep bij aan de
betekenis. Daarom verwijst hij hier naar iets dat enigszins
verschillend is van ‘doctrine’ op zich, wat in de tweede regel

Een belangrijk begrip dat in dit vers wordt uitgedrukt is dat ethische
beoefening de basis vormt van de ontwikkeling van wijsheid.
Nagarjuna schets hier zijn doel, dat niet het geven van informatie
over de doctrine is maar het planten van zaden van de Dharma, het
onderricht van de Boeddha. Het woord ‘doctrine’ suggereert
misschien iets dat intellectueel begrepen moet worden, maar de
Dharma moet in elke vezel van wat wij zijn verwezenlijkt worden.
Nagarjuna’s organische metafoor – voortbrengen – reflecteert deze
diepere betekenis. Het suggereert dat wat hij gaat zeggen de
bedoeling heeft iets in gang te zetten wat kan groeien in een
realisatie van de koning zelf, iets dat in hem kan ontstaan, iets dat
leven zal en bloeien.

Koning, ik leg u beoefeningen uit die enkel
deugdzaam zijn,
teneinde in u de leer tot leven te wekken.
Want de beoefeningen zullen worden verankerd
in een voertuig van de voortreffelijke leer. i

Ethiek als de basis van wijsheid
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Nagarjuna’s ‘vat van de uitstekende doctrine’ is een beschrijving
van een beoefenaar van de Dharma. Een andere leraar vergelijkt de
vier soorten volgelingen met vier soorten potten. De eerste is als een
pot die ondersteboven gedraaid is: hij of zij is totaal onontvankelijk.
De tweede is als een pot met gaten in de bodem. Wat je ook in de
pot giet lekt er uit en evenzo gaat, wat je ook aan dit soort volgeling

Als mensen voor het eerst geïnteresseerd raken in het spirituele
leven, zoeken ze niet noodzakelijk naar diepzinnige filosofische
leringen en zelfs als dat wel zo is, is het meestal niet wat zij dan
nodig hebben. Wat zij wel nodig hebben is iets dat hen een glimp
geeft van geestestoestanden die positiever zijn dan degenen die ze
meestal ervaren. Ze hebben geen feiten en cijfers nodig over de
geschiedenis van het Boeddhisme. Ze hebben geen verzoeken om
donaties nodig. Daarom belast Nagarjuna de koning niet met een
discussie over de fijnere punten van de Abhidharma of Mahayana
filosofie – tenminste nu nog niet – en hij vraagt zijn rijke en
invloedrijke student ook niet om fondsen om kloosters te bouwen.
Als hij niet in staat is de koning vanaf het begin te inspireren, kan hij
zichzelf de moeite besparen hem iets bij te brengen, laat staan de
‘uitstekende doctrine’.

voorkomt. In de tweede regel is de Dharma de vrucht van uitsluitend
– of gewone - deugdzame beoefening. Deze Dharma is echt genoeg,
het is een levendig, spiritueel principe, een praktische uitvoering van
wat vaardig is en onvaardig; het kan zelfs door een beginner
beoefend worden. We kunnen aannemen dat de koning niet veel
over de Dharma wist, misschien helemaal niets. Daarom begint
Nagarjuna te spreken over ethiek. Hij wil de koning inspireren, een
meer positieve geestestoestand uitlokken. Maar de term die hier
vertaald wordt als ‘uitstekende doctrine’ is saddharma, wat de ware
of echte Dharma, de uiteindelijke Dharma betekent, de Dharma die
direct verbonden is met de Werkelijkheid. Nagarjuna voorziet dat als
de koning zich intensiever gaat bezighouden met de ethische
beoefening die hij nu gaat doen, hij ook meer ontvankelijk zal zijn
voor een duidelijk hoger niveau van de Dharma.
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Het schijnt nodig te zijn dat mensen, als ze spiritueel
willen groeien, een paar onplezierige schokken moeten
doorstaan, al is het maar om hen er serieus over te doen
nadenken.

Hoge positie en onbetwistbare goedheid zijn belangrijke termen in
de Ratnamala. ‘Hoge positie’ betekent een gelukkige, positieve en
zelfs prominente situatie binnen het geconditioneerd bestaan. In de
context van het Tibetaanse Levenswieliii betekent de term een goede
wedergeboorte in de mensenwereld of bij de goden. Het is een doel
dat traditioneel vaak toegeschreven wordt aan leken, vooral in
Theravada landen. Als men de voorschriften naleeft, stoepa’s vereert
en aalmoezen en giften aan de monniken geeft, genereert men goed
karma en verdient men op die manier de positieve maar nog steeds
wereldse vruchten van dat karma, zonder zich noodzakelijkerwijze
bezig te houden met het uiteindelijk doel van het boeddhisme. Aan
de andere kant verwijst ‘onbetwistbare goedheid’ naar die
kwaliteiten die inzicht mogelijk maken, bevrijding uit het
geconditioneerd bestaan, Nirvana.

In iemand die aanvankelijk een hoge positie nastreeft,
rijst later onbetwistbare goedheid op,
want nadat hij een hoogstaand karakter heeft
verworven,
komt hij geleidelijk tot onbetwistbare goedheid. ii

vertelt, het ene oor in en het andere uit. Ze lijken het op dat
moment te begrijpen, maar het blijft niet lang genoeg hangen om
werkelijke indruk te maken. De volgende soort volgeling is als een
pot die vergif bevat, zij zijn vol van negatieve geestestoestanden als
wrok, begeerte en cynisme. Zo’n volgeling zal de leer op een
zodanige manier verknoeien en vervormen dat die een gevaar vormt
voor hemzelf en anderen. Tenslotte is er de volgeling die als een pot
is die schoon, heel en leeg is, klaar om de Dharma te ontvangen. Hij
of zij is het ‘vat van de uitstekende doctrine’ waar Nagarjuna over
spreekt. Het is de taak van de koning zo’n vat te worden.
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De Ratnamala, zoals veel traditionele leringen, is bedoeld voor een
bepaald publiek. Het is noodzakelijk dat voor iedereen de Dharma
op een zodanige manier gepresenteerd wordt dat hun persoonlijke
aanleg en energie wordt benut. Hier spreekt Nagarjuna tot een
koning. Het traditionele Indiase geloof was dat als men geboren was
in een koninklijke familie, het op basis van vroeger goed karma was.
Nagarjuna zegt in feite dat de koning, als resultaat van zijn eerdere
goede daden, een hoge positie heeft bereikt. Maar nu moet hij
denken aan het bereiken of ontwikkelen van ‘onbetwistbare
goedheid’. Hij presenteert dit als de volgende, natuurlijke stap, de
enige mogelijke optie voor een verstandig persoon. Dankzij zijn
verdienste heeft de koning nu de hoogste positie die in het leven
bereikt kan worden, maar Nagarjuna zegt dat er toch nog één verdere
stap is die hij moet doen. Als je aanneemt dat wat je nu doet
vanzelfsprekend gevolgd zal worden door een zekere serie
gebeurtenissen, zullen het vaak die gebeurtenissen zijn die
plaatsvinden. Als je van tevoren over de loop van die gebeurtenissen
hebt nagedacht, kun je er een gevoel van onontkoombaarheid over
hebben, zelfs als je nog steeds een inspanning moet doen om in die
richting te gaan. Nagarjuna probeert misschien om de koning aan te
moedigen en hem ervan te overtuigen dat het bereiken van een ‘hoge
positie’ alleen maar de basis legt voor deze beslissende stap op het
spirituele pad.

Volgens Nagarjuna zal degene die een spiritueel leven wil leiden
eerst zijn positie binnen samsara (het wereldse leven) verbeteren en
dan verder gaan met het cultiveren van ‘onbetwistbare goedheid’, de
drang tot bevrijding. Als je het zo stelt, is wat hij zegt uiteraard
waar. Maar zal iedereen die een hoge positie bereikt ook gaan
denken in termen van ‘onbetwistbare goedheid’, in de zin van
proberen om de ingeboren niet- substantiële en vergankelijke aard
van het geconditioneerde bestaan te realiseren? Nee, zeker niet. We
kunnen niet aannemen dat deze hogere aspiratie automatisch zal
opkomen alleen als gevolg van een ophopen van verdienste, punya,
en het bereiken van een ‘hoge positie.’ Het zal alleen maar opkomen
als je serieus begint na te denken over de onbevredigende aard van
het geconditioneerde bestaan zelf – ondanks je vreugde over je ‘hoge
positie’ erin.
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Soms ziet men geen verschrikkingen,
en dan weer worden die wel aanschouwd.
Als het eerste u geruststelt,
waarom jaagt het tweede u dan geen angst aan? iv

Omdat u ziet dat de dood onontkoombaar is,
en dat u na uw dood zult lijden aan uw kwade daden,
weet u dat u geen kwaad moet doen,
ook al leidt dat tot tijdelijk genoegen.

Door voortdurend te bedenken
dat leven, gezondheid en macht vergankelijk zijn,
zult u zich met grote inzet
slechts aan de beoefening wijden.

Dit is een onderwerp waar Nagarjuna later in de tekst aandacht aan
besteedt:

Dit voorbeeld van vaardige middelen moet ons niet blind maken
voor het feit dat er in werkelijkheid geen bovengrens is aan
menselijk geluk. Er is geen punt waarop je zeker tegen jezelf gaat
zeggen: ‘Ik ben zover gekomen als mogelijk is in deze wereld, nu ga
ik iets heel anders doen’. Er is geen eind aan menselijke begeerte.
Men heeft nooit het gevoel dat het genoeg is. Zelfs iemand die het
klaar gespeeld heeft een hele natie onder zijn controle te brengen, zal
misschien nog steeds zijn macht willen uitbreiden. Het schijnt nodig
te zijn dat mensen, als ze spiritueel willen groeien, een paar
onplezierige schokken moeten doorstaan, al is het maar om hen er
serieus over na te doen denken. Als de dingen moeiteloos gaan kan
het zijn dat je alles als vanzelfsprekend gaat beschouwen en je niet
langer bewust bent van de vergankelijkheid en kwetsbaarheid van
het menselijk bestaan, in welk geval je ‘hoge positie’ je helemaal
niet zal helpen om vooruit te komen naar het doel.
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Het feit van vergankelijkheid manifesteert zich op duizend
verschillende manieren. Als we nuchter en in detail naar het leven
kijken, kunnen we bijna de veranderingen zien als ze plaatsvinden.
Hoewel deze veranderingen klein kunnen zijn, zullen ze, als we
ouder worden, steeds meer bijdragen aan een proces van toenemende
fysieke en mentale achteruitgang. We zullen waarschijnlijk deze
achteruitgang bedroefd en met tegenzin erkennen, zelfs ongerust,
maar het is ook mogelijk dit te zien als iets waar we kracht en
vastberadenheid aan kunnen ontlenen. Het is zelfs mogelijk om
inspiratie te halen uit gebeurtenissen die ons in een groter gewaarzijn
schokken zoals een plotselinge verandering in onze gezondheid of
welzijn of misschien een ontmoeting met de dood. We hebben in
feite genoeg redenen om zulke herinneringen aan vergankelijkheid
als een aansporing tot spirituele beoefening te zien. Het is duidelijk
dat we niet veel tijd hebben en dat we de vermogens die we nu
hebben kunnen verliezen. Het leven zal moeilijker worden als we
ouder worden. Wij, die in geavanceerde democratieën leven, leven
als koningen, maar de privileges die we hebben, vooral de vrijheid
en gelegenheid om de Dharma te beoefenen, zullen misschien niet
altijd voor ons beschikbaar zijn. Het feit van vergankelijkheid
herinnert ons eraan dat het leven een korte en kostbare kans is, een
kans die we met enthousiasme moeten grijpen. Wacht niet tot je
meer tijd hebt. Maar doe het nu, in het midden van alles wat je nog

Wacht niet tot je meer tijd hebt. Maar doe het nu, in het
midden van alles dat je ook nog moet doen.

Nagarjuna zegt dat als de belofte van geluk geen voldoende
aansporing is om te gaan beoefenen, we moeten overwegen hoe
onzeker onze greep op het leven is. We nemen aan dat we de ons
toebedeelde tijd zullen uitleven, maar dit is geenszins zeker. Zelfs in
de omstandigheden van het moderne bestaan zijn de mogelijke
oorzaken van overlijden ontelbaar. De factoren die ons in leven
houden zijn relatief weinig en zelfs zij kunnen ook onze dood
veroorzaken. Bijvoorbeeld: voedsel houdt ons in leven, maar er zijn
ook regelmatig gevallen, inclusief dat van de Boeddha, waardoor het
een snelle dood heeft veroorzaakt.
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Een aspect van ‘hoge positie’, is dat we gemakkelijk aannemen dat
het in spiritueel opzicht gunstig is fysiek en mentaal gezond te zijn,
maar dat is niet noodzakelijk zo. Je kunt misschien aannemen dat als
je fysiek gezond en actief bent, mentaal sterk en sociaal aangepast,
je meer ontvankelijk voor de Dharma zal zijn. Maar gezond zijn gaat
soms samen met een soort gespierde en niet reflecterende
ongevoeligheid, terwijl mensen die niet zo gezond zijn of niet
succesvol in werelds opzicht – zelfs mensen die emotioneel gestoord
zijn- soms meer spiritueel gevoelig en ontvankelijk zijn. Met andere
woorden, vaardig in de boeddhistische zin is niet gelijk aan gezond.

Dit is ten minste de traditionele boodschap. Maar ik zou het zo niet
zeggen. Ik zou er de voorkeur aan geven te zeggen dat onvaardige
daden onze ontwikkeling als mensen belemmeren en daarom ons
geluk ondermijnen. Zij ondermijnen zeker geluk dat het resultaat is
van een goed geweten. Waarom zouden we echt geluk opofferen
voor een of ander voorbijgaand pleziertje?

moet doen. De boodschap van vergankelijkheid is de boodschap van
de Dharma zelf. Vergankelijkheid veroordeelt je tot de dood, en het
is ook onze hoop op bevrijding van de dood, maar alleen als we zijn
boodschap op het diepste niveau van ons wezen kunnen aanvaarden
en gehoor geven aan zijn waarschuwing. Voor Nagarjuna houdt
vergankelijkheid geen nihilisme in, het geloof dat de dood het einde
is. In het westen hebben we de neiging om een geloof in een
toekomstig leven of levens als geruststellend te zien, maar zo’n
vooruitzicht is niet geruststellend voor Nagarjuna of iedere ware
Boeddhist. De vertaling ‘onvaardige daden’ is misschien niet de
beste, maar de boodschap is helder; wat Nagarjuna zegt is: hoe kan
je je comfortabel voelen met het feit dat je, ondanks je onvaardige
daden van een goed leven lijkt te genieten? Je kunt je ontspannen
voelen als je niets dreigends ziet in dit leven, maar als je wel de
werking van karma ervaart, waarom zie je het dan niet als
waarschuwing dat je het anders moet gaan doen? Dit is de
paradoxale aard van de zelf-illusie van mensen. We voelen ons
comfortabel zolang we de karmische gevolgen van onze onvaardige
daden niet zien, maar we geven geen gehoor aan de waarschuwing
als we het wel doen.
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Een hoge positie en een hoogstaand karakter
worden beschouwd als geluk.
Maar onbetwistbare goedheid is bevrijding.
Vertrouwen en wijsheid

Een algemeen gebruikte vuistregel om iemands niveau van mentale
gezondheid in te schatten is het vermogen om een baan te houden,
maar het bezit van spiritueel vaardige geestestoestanden kan samen
gaan met een onvermogen om te voldoen aan wereldse
verwachtingen. Dit kan maken dat de persoon nauwelijks geschikt is
om te werken. Het is alsof een klein inzicht je tegen het wereldse
opzet; je wordt misschien een beetje excentriek, zelfs onstabiel.
Iemand die in de wereldse zin gezond is kan een goed vlot voor de
Dharma lijken te zijn, maar een meer gehavend exemplaar van het
mensdom, zelfs iemand die net uit een psychiatrisch ziekenhuis of
uit de gevangenis komt, zal misschien een meer succesvolle
beoefenaar van de Dharma blijken te zijn. Vaardig zijn in de
boeddhistische zin betekent handelen, spreken en denken op een
zodanige manier dat het je weghaalt van wat traditioneel bekend
staat als de drie vergiften: begeerte, haat en verbijstering of mentale
verwarring. Je kunt in de wereldse zin gezond zijn, je functioneert
misschien heel goed in de maatschappij en kunt succesvol en zelfs
gelukkig zijn, maar tenzij je genoeg inzicht hebt in de manieren
waarop je beïnvloed wordt door de drie vergiften, ben je in
boeddhistische zin niet gezond.

Spiritueel vaardige geestestoestanden kunnen samen
gaan met een onvermogen om te voldoen aan
wereldse verwachtingen. Dit kan maken dat de persoon
nauwelijks geschikt is om te werken.

Dit betekent dat de criteria voor psychologische gezondheid, die
aangedragen
worden
door
psychotherapeutische
of
psychoanalytische theorie niet hetzelfde zijn als boeddhistische
ideeën over wat een mentaal gezond mens is.

Deze ongelukkige situatie ontstaat gedeeltelijk door ons onvermogen
om onderscheid te maken tussen geluk en het goede aan de ene kant
en wat plezierig is aan de andere. Als we een spiritueel leven willen
leiden is het absoluut noodzakelijk dat we onderscheid maken tussen
geluk en plezier. We moeten ons realiseren dat doen wat goed voor
ons is, niet hetzelfde is als doen wat we leuk vinden of waar we van
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Men kan zeggen dat Nagarjuna’s doel met het schrijven van deze
brief aan de koning was om hem in de richting van werkelijk geluk
te sturen, een geluk dat anders is dan het voorbijgaande geluk van
werelds succes. Maar als de zoektocht naar geluk vervolgens opzij
gezet moet worden in de overgang van zoeken naar ‘hoge status’
naar zoeken naar ‘duidelijke goedheid’, betekent dit niet dat er iets
mis is met het verlangen gelukkig te zijn. Het is een natuurlijke en
gezonde menselijke impuls. Hoe kunnen we geluk voor anderen
wensen als we zelf vervreemd zijn van ons eigen verlangen naar
geluk? Het is jammer dat velen van ons in het westen toen we jong
waren geleerd hebben dat het egoïstisch is om gelukkig te willen zijn
en er daarom onnodige schuldgevoelens over hebben. Het resultaat
is dat we ons zelfs schuldig kunnen voelen als we gelukkig zijn.
‘Dus,’ zegt die perverse logica, ‘met al mijn egoïstische verlangens
naar mijn eigen geluk, hoe zou ik kunnen verdienen gelukkig te
zijn?’ Dit brengt het nog perversere geloof tot stand dat als we ons
spiritueel verder willen ontwikkelen, het nodig is ons te
onderwerpen aan een groot lijden. Zo’n diepgeworteld geloof dat je
het niet verdient, zelfs in de grond verdorven bent, zal je beoefening
van de Dharma vanaf het begin afremmen.

Gelukkig willen zijn is een natuurlijke en gezonde
menselijke impuls.

er uiteindelijk geen onderscheid is tussen zelf en ander, maar het
heeft betekenis voor de onverlichte geest en het helpt om dat
onderscheid op een emotioneel niveau af te breken. Het maakt het
ook absoluut helder dat we niet worden gevraagd om ons eigen
geluk helemaal opzij te zetten in onze zorg voor het geluk van
anderen.

De opvatting van Nagarjuna dat wijsheid ‘wat goed is voor onszelf
en anderen’ in zich heeft, is helemaal volgens het Mahayana omdat
het daarmee het Bodhisattva ideaal met zijn streven naar Verlichting
voor onszelf en anderen accepteert. De traditionele uitdrukking moet
niet te letterlijk genomen worden omdat voor een Verlicht persoon

De mensen die beseffen
wat voor henzelf en anderen heilzaam is,
en die dat, na grondig onderzoek
van de uitingen van lichaam, spraak en geest,
altijd in praktijk brengen, zijn wijs. vi

Hier maakt Nagarjuna onderscheid tussen twee manieren van
denken. Je kunt denken in termen van geluk verwerven, waardoor je
nog steeds met de wereld bezig bent, of je kunt denken in termen
van bevrijding bereiken. Het verschil is nogal aanzienlijk. De
werelds denkende mens stelt zichzelf de vraag, meestal onbewust:
‘Wat zal me gelukkig maken?’. De spiritueel denkende mens
daarentegen stelt zichzelf bewust de vraag : ‘Hoe kan ik mezelf
bevrijden?’ Als je in de gewone betekenis van het woord een gezond
persoon bent, is het waarschijnlijk dat je hoe goed je het doet afmeet
naar de mate waarin je je gelukkig voelt. Objectief gesproken komt
dit overeen met wat Nagarjuna ‘hoge status’ noemt. Maar geluk is
een niet erg betrouwbare richtlijn. Als je iets doet omdat je denkt dat
het je gelukkig zal maken, is de kans groot dat je teleurgesteld zult
worden. En het is zeer wel mogelijk dat je zoektocht naar manieren
om gelukkig te worden eindeloos zal doorgaan. Er zal nooit een
object zijn dat je het geluk kan geven dat je zoekt, je zal van het ene
naar het andere gaan, meer en meer gefrustreerd raken, verveeld,
teleurgesteld, ontevreden en ongelukkig. Als je daarentegen denkt in
termen van ‘duidelijke goedheid’ dan zal je je niet zo bezorgd
maken over je directe geluk, wat vreemd genoeg betekent het dat je
het waarschijnlijk zult vinden. Geluk is een bijproduct van de
zoektocht naar vrijheid.

vormen, kortgezegd, de kern ervan.v
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Door deze beoefening zal uw koninkrijk in voorspoed

Onderzoek alles altijd grondig
voordat u tot handelen overgaat.
En door de dingen juist te zien, zoals ze zijn,
hoeft u zich niet volkomen op anderen te verlaten.

Handel altijd volgens de leer
precies zoals die u is uitgelegd,
want dan, luisterrijke koning,
zult u de beste gezagsdrager op aarde worden.

Geluk is heilzaam.

Als je merkt dat je je in dit soort dilemma bevindt, is het
waarschijnlijk het beste gewoon te doen waar je van geniet,
onafhankelijk van wat anderen goed of niet goed vinden en op die
manier het contact met je gevoelens te herstellen. Ideaal gezien
zouden we spontaan moeten handelen, zonder moeite en flexibel.
Meestal handelen we vanuit een gevoel dat we aan alle kanten
ingesloten zijn door zelfkritiek of uit angst om een soort onwrikbare
morele wet te overtreden. Dat gezegd hebbende, zou een ruimer doel
kunnen zijn om verder dan ons persoonlijk geluk uit te reiken naar
iets wat een meer diepgaande zorg voor ons kan zijn, namelijk het
welzijn van anderen. Als je er in slaagt dat te doen, zal je een ware
vriend voor jezelf zijn.

genieten. Maar het kan soms zo moeilijk zijn om de twee uit elkaar
te houden dat het verleidelijk is aan te nemen dat het goede niet
plezierig kan zijn en het plezierige ons zeker zal beschadigen. Om te
voorkomen dat we blind onze verlangens volgen, maken we het
misschien een vaste regel om altijd het advies van anderen te volgen
en te doen wat zij denken dat het beste voor ons is. Hiervandaan is
het maar een kleine stap om te gaan denken dat ons natuurlijke
verlangen om goed voor onszelf en gelukkig te zijn, verwerpelijk is.
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Nagarjuna suggereert hier aan de koning dat nu hij het toppunt van
wereldse macht, voorspoed en geluk heeft bereikt (door het doen van
verdienstelijke daden in eerdere levens), zijn volgende stap is een
koning van de goden te worden, door het doen van nog meer
verdienstelijke daden in dit leven. Als koning van de goden zal hij

Door dit één leven lang toe te passen
wordt u een koning onder de goden,
en vervolgens zult u werkelijk zo’n koning zijn.
Houd u daarom aan deze beoefening. vii

U staat uw ouders met aandacht bij
en betoont eerbied aan de oudsten van uw clan.
U gebruikt uw middelen goed, geduldig en vrijgevig.
U spreekt vriendelijk en naar waarheid, en zaait zo
geen verdeeldheid.

Door de beoefening zult u rustig slapen
en vol blijdschap ontwaken.
Omdat uw innerlijke aard onberispelijk is,
zijn zelfs uw dromen vreugdevol.

Als u zich altijd aan de beoefening houdt,
is het geluk dat in de wereld
en in uzelf oprijst
uitermate heilzaam.

Men kan door vele oorzaken sterven,
en blijft door maar weinige in leven.
Maar ook die kunnen een oorzaak worden van de
dood.
Houd u daarom altijd aan de beoefening.

verkeren,
zal uw goede naam in alle windstreken vermaard zijn
en zullen uw ambtenaren alle ontzag voor u hebben.
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De resultaten waar we naar uit moeten kijken hoeven niet
noodzakelijk in dit leven ervaren te worden. Als je in dit leven
vertrouwen hebt, zal je in het volgend leven genoeg vrije tijd hebben
– vermoedelijk bedoeld om de Dharma te horen. Waarom maakt

Door vertrouwen zal het u niet aan vrije tijd
ontbreken,
uit een goede ethiek volgen gunstige wedergeboorten,
door te wennen aan leegte
raakt u van alle verschijnselen onthecht. ix

Een van de gevolgen van spirituele beoefening is helderheid, de
dingen zien zoals ze zijn. Onze meningen/opvattingen zijn
objectiever als ze minder gekleurd zijn door zelfgerichtheid en
persoonlijke dilemma’s en men heeft het minder nodig om op de
meningen van anderen te vertrouwen voor een soort tweedehands
objectiviteit. Een ander belangrijk gevolg is geluk. Nagarjuna
herinnert ons eraan dat geluk heilzaam is en dat lijkt een
vanzelfsprekend iets te zijn, maar het is er wel een waar weinig naar
gekeken wordt. Geluk is niet alleen op zichzelf goed, maar brengt
ook meerdere positieve resultaten voort. Als je mensen een beetje
gelukkiger kan maken, een beetje vrolijker, dan komt er veel meer
positieve energie in beweging. Zeggen: ‘zelfs je dromen zullen
gelukkig zijn’ lijkt in de Indiase literatuur een gewone manier te zijn
om over buitengewoon veel geluk te praten.

Geluk is niet alleen op zichzelf goed, Maar het brengt
ook meerdere positieve resultaten voort.

natuurlijk een nog invloedrijkere positie hebben. Men moet alleen
maar aan Brahma Sahampativiii denken, die de Boeddha aanspoorde
om de Dharma te gaan onderwijzen, om enig idee te krijgen van wat
voor soort invloed dat kan zijn.
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Het lijkt een kwestie te zijn van vrijheid versus discipline. Stel je
bijvoorbeeld voor dat je erg verzot bent op chocolade. Je kunt je er
mee volproppen tot je er ziek van wordt, of je kan de discipline
opbrengen om de mateloosheid erin beetje bij beetje op te geven.
Beide methodes werken. Bij beide methoden kan een inzicht (in de
begeerte naar chocola) opkomen. Maar geen van beide methoden
doet dat inzicht automatisch ontstaan. Zelfs als je chocolade niet zou
opgeven, moet in ieder geval je beoefening van reflectie en meditatie
erop doorgaan om door de begeerte heen te kunnen zien. Maar als je
chocola uit overweging van discipline opgeeft, kan je het neurotisch
verlangen ernaar genoeg verminderen om je in staat te stellen je
gewoontes helderder te zien. Verminderen van de begeerte laat je

Het volgende gevolg van vaardig handelen dat door Nagarjuna
genoemd wordt heeft betrekking op een essentiële boeddhistische
lering. Het beoefenen van ethiek is de sleutel tot een gezond
menselijk bestaan, in dit leven of in het volgende. De verbinding
waar hij verder over spreekt is in zekere zin net zo voor de hand
liggend. Inzicht leidt tot niet-hechten. Maar het idee dat we
vertrouwd kunnen zijn met leegte suggereert meer dan af en toe een
flits van inzicht. Het suggereert iets dat zo diep ingezonken is dat het
de manier geworden is waarop we gewoonlijk de dingen zien. De
vraag is of we dit eerst moeten bereiken, of dat het door andere
middelen afbreken van onze gehechtheden ons vanzelf een
waardering van leegte zal geven.

Nagarjuna dan een verbinding tussen vertrouwen en vrije tijd
hebben? Het punt is dat als je vertrouwen in de Dharma hebt, je van
alle mogelijkheden die je hebt om hier en nu te beoefenen zo goed
mogelijk gebruik zult maken, omdat je je bewust bent hoe kostbaar
die mogelijkheden zijn. Je zult alles doen wat je kan om die
mogelijkheden te doen toenemen. De uitdrukking ‘vrije tijd’ moet
niet te letterlijk genomen worden. Op de traditionele lijst van acht
condities voor het niet vrij zijn van verplichtingen (dus geen tijd
hebben om de Dharma te horen) staat, samen met verscheidene
duidelijk onbevredigende wedergeboorten, een wedergeboorte als
een langlevende god. Ook wordt het vasthouden aan een verkeerde
opvatting genoemd.

Het lijkt heel erg op het geloof in India dat een deugdzaam leven
niet alleen je bewustzijn zal verhogen, maar ook wereldse
beloningen tot stand zal brengen in de vorm van een wedergeboorte
- 32 -

- 31 -

Door deze beoefeningen kunt u niet meer als
hellewezen, hongerige geest of dier herboren worden.
U wordt herboren als mens of als god
en u verwerft groot geluk, grote rijkdom en grote
macht. x
De staat van zijn van de bewoners van de hel, de hongerige geesten
en de dieren wordt gewoonlijk omschreven als ‘de drie neerwaartse
paden’. Niet alleen voor het traditionele boeddhisme, maar ook voor
de Indiase cultuur in het algemeen is het vanzelfsprekend dat als je
vaardig handelt, je in de schaalverdeling voor geluk van het
geconditioneerde bestaan omhoog gaat en je welzijn en geluk
toeneemt. Met andere woorden: vaardig handelen heeft positieve
gevolgen, die zich uiten in wat de vertaling noemt: ‘hoge status’.

Met lichaam, spraak en geest
afzien van alle ondeugden
en altijd in deugdzaamheid leven:
dat worden de drie vormen van beoefening genoemd.

De dwaasheid van onvaardig
handelen.

Voor het doen van een gelofte wordt een zekere graad van integratie
veronderstelt. Maar als dat niet zo is als je de gelofte doet, is een van
de beoogde doelen van de gelofte dat je meer geïntegreerd zult
worden in de loop van de tijd dat de gelofte geldt. In feite wordt je al
meer geïntegreerd in de tijd die voorafgaat aan het doen van de
gelofte. Als je niet geïntegreerd bent, ben je niet in staat de gelofte
na te leven en omdat het niet mogelijk is dat je hem niet naleeft,
moet je meer geïntegreerd worden. Er is geen andere optie.

Dan wil je misschien een gelofte afleggen Een gelofte is eenvoudig
een verklaring – meestal een publieke verklaring – waarin je
verklaart dat je iets wilt doen, of niet wilt doen, voor een bepaalde
tijd of voor altijd. Je zegt niet dat je het zal proberen, ook niet dat je
het zal beloven, je zegt dat je het zal doen. Als je de gelofte doet is
die al volbracht en die kan door jou niet gebroken worden. Als je de
gelofte doet, zal je hem houden. Zelfs als je het niet in de
aanwezigheid van anderen zegt, kun je het zeggen voor de
Boeddha’s en Bodhisattvas en hen vragen getuige te zijn van je
gelofte. Als je dat gedaan hebt, is er geen mogelijkheid er op terug te
komen. Als je dus je gelofte doet, moet je weten wat je doet en
waarom. Je moet jezelf goed genoeg kennen om niet een gelofte uit
zelfhaat te doen, als een manier om je leven moeilijk te maken voor
jezelf. Maar zelfs als je dat gedaan hebt moet je de gelofte toch
houden. Als je de gelofte zou breken, betekent het dat je die
eigenlijk niet werkelijk gemaakt hebt en dit laat zien dat je geen
emotioneel geïntegreerd persoon bent.

Discipline stelt je in staat om de werking van je geest te zien en een
gevoel te krijgen voor hoe je verder kan gaan als je niet aan dat
bepaalde verlangen zou toegeven. Dat kan beslissend zijn. Als je
bijvoorbeeld 3 dagen zou vasten, kan je zien hoe je geest werkt
zonder de emotionele en fysieke ondersteuning van voedsel. Je kunt
zien hoe je met voedsel omgaat, wat het voor jou betekent. Het is als
een experiment in een laboratorium. Je neemt een bepaalde factor in
je leven weg zodat je kan zien wat er gebeurt als die factor er niet
meer is. Je hoeft er niet naar te raden. Je ziet en voelt het resultaat en
als gevolg daarvan leer je jezelf beter kennen.

meer ruimte om het te onderzoeken. Discipline helpt je leven
eenvoudiger te maken, het geeft je meer energie en het helpt om
moreel en momentum te onderhouden. Als een aantal individuen
dezelfde discipline in acht neemt en elkaar erin ondersteunen,
versterkt het ook de sangha, zoals de boeddhistische gemeenschap
wordt genoemd. Maar hoewel discipline, door de vermindering van
begeerte, inzicht inderdaad waarschijnlijker maakt, kan geen enkele
hoeveelheid discipline een vervanging zijn voor het zien van de ware
aard van je begeerte, het veroorzaakt lijden.
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Als je het te letterlijk neemt of te ver doorvoert, zal deze houding
tegenover de beoefening van ethiek uitmonden in, wat Swami
Vivekananda eens een winkeliers religie heeft genoemd – een
verhandelen van goede daden ten bate van toekomstig werelds
voordeel. Je kunt bijvoorbeeld jezelf zien uitrekenen, dat nu je een
aardig overschot aan moreel krediet hebt opgebouwd, je je vast wel
kunt veroorloven om je minder goed te gedragen in een bepaald deel

Persoonlijk twijfel ik eraan of de Dharma werkelijk zo rechtstreeks
opereert. In ieder geval is het denken dat je de moraliteit van
handelingen kunt meten aan hoever ze je vooruit brengen in deze
wereld of de volgende nauwelijks een spirituele houding te noemen.
Het is niet spiritueler te denken aan wedergeboorte in een hemelse
verblijfplaats, dan het is rijk en succesvol te willen zijn in het
huidige leven. Beiden zijn ontoereikende oplossingen voor het
probleem van het menselijk lijden. Een nuttig en praktisch geloof in
karma is op zijn best een aansporing tot moreel handelen voor
mensen die alleen in staat zijn tot denken in materialistische
begrippen. Dit is zonder twijfel een belangrijke overweging; als
mensen aangemoedigd worden zich goed te gedragen uit
bezorgdheid voor hun welzijn in een volgend leven, dan is dat een
goed begin. Maar we moeten leren niet afhankelijk te zijn van dat
soort aanmoediging, omdat het onvermijdelijk de zuiverheid van de
intentie achter moreel handelen aantast en dus ook de spirituele
effectiviteit van dat handelen.

Als je dit te letterlijk neemt of te ver doorvoert, zal deze
houding tegenover de beoefening van ethiek
uitmonden in, wat Swami Vivekananda eens een
winkeliers religie heeft genoemd.

waarin je rijk, knap en nog veel meer zult zijn. In de meeste
boeddhistische landen volgen lekenvolgelingen alleen om deze
reden de voorschriften.
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Zelfs als u een vijand kwaad wilt doen,
moet u uw eigen gebreken opgeven en goede
eigenschappen cultiveren.
Daardoor zult u uzelf een dienst bewijzen,

Hoe zouden mensen die anderen willen bedriegen
verstandige mensen kunnen zijn?
Ze zullen daardoor zelf worden bedrogen
in vele duizenden wedergeboorten.

Hoe zouden mensen met een doelloze, dwalende
geest,
op weg naar ongunstige wedergeboorten,
beklagenswaardig en vol bedrog,
kunnen begrijpen wat zinvol is?

De enige werkelijke maatstaf van moreel handelen is of ze wel of
niet naar Nirvana leidt, of tenminste bijdraagt aan de basis waar
vanuit Nirvana bereikt kan worden, dat wil zeggen: zijn ze wel of
niet uitgevoerd vanuit een bewuste zorg voor anderen en ook voor
onszelf. Een andere manier om dit te zeggen is dat een werkelijk
vaardige handeling zijn eigen beloning is. Wat kan een betere
aansporing zijn om een vrijgevige, open geestestoestand te
cultiveren dan weten dat het tot nog meer positieve staten zal leiden
en uiteindelijk tot Verlichting? Als je vaardige geestestoestanden
leiden tot rijkdom en voorspoed is er geen kwaad geschied, maar
zulke materiele beloningen kunnen alleen maar een bijproduct zijn
van werkelijk vaardig gedrag, niet zijn reden van ontstaan.

van je ethische beoefening. Zo’n soort naïef spiritueel materialisme
zal tegenwoordig nog maar weinig mensen aantrekken. De enige
mensen die daardoor misschien nog gemotiveerd kunnen worden
zijn mensen die betrokken zijn bij religieuze bewegingen die
wereldse voorspoed interpreteren als een teken van Gods
instemming, of die de vrome volgeling de vreugden van de hemel
beloven.
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Alle lijden komt voort uit ondeugden,
evenals alle ongunstige wedergeboorten.
Uit deugdzaamheid komen alle gunstige
wedergeboorten voort,

Hoewel het van een grote boeddhistische filosoof komt, lijkt het
advies in het derde van deze verzen nogal cynisch, maar we moeten
niet vergeten dat het gegeven wordt met de koninklijke
verantwoordelijkheden in gedachten. Een koning kan vijanden
hebben die hij als vijanden van de staat beschouwt, zonder dat er iets
persoonlijks meespeelt en hij moet met zulke politieke tegenstanders
effectief leren omgaan, hen zelfs overheersen, zonder hen meer
kwaad te doen dan nodig is. Het principe lijkt eenvoudig: zelfs als je
motivatie onzuiver is en je wilt de baas worden over iemand, moet je
nog steeds zorgzaam zijn. Karmisch gezien zal het voordelig voor je
zijn en de manier waarop anderen je zien beïnvloeden. Je
tegenstanders zullen zich ongemakkelijk voelen als ze hun mening
over jou moeten herzien. Paulus zegt iets gelijkaardigs: ‘Als je
vriendelijk bent voor je vijand zal je vurige kolen op zijn hoofd
stapelen.’ xii

Deze verzen leggen de pure nutteloosheid van onvaardige daden van
lichaam, spraak en geest bloot. Zulke daden snijden ons af van elke
mogelijkheid tot mentale helderheid. We creëren niet alleen lijden
voor onszelf, we raken ook de weg kwijt, we zien het Pad dat ons uit
het lijden kan brengen niet meer. We verliezen elk helder gevoel
voor wat goed voor ons is, voor wat werkelijk betekenis heeft. Als
we anderen bedriegen, bedriegen we onszelf op een manier die elk
mogelijk voordeel dat we kunnen krijgen uit bedrog overstijgt. Ik
zeg nogmaals dat het natuurlijk erg moeilijk is om dit te zien als je
gedomineerd wordt door een geestestoestand vol bedrog. Wat het
nog erger maakt is dat het betekent dat je vervreemd raakt van de
zeer positieve ervaring van onbegrensde en universele liefdevolle
vriendelijkheid, die in de boeddhistische traditie bekend is als metta
(Pali) of maitri. (Sanskriet)

en het zal uw vijand onaangenaam zijn. xi
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Wat we kunnen zeggen is dat al ons lijden een indirect resultaat is
van onze eerdere onvaardige intenties. Als we er echt goed naar
kijken zien we dat het onze gedachten, woorden en daden zijn die
geleid hebben tot wedergeboorte in de mensenwereld. Het is onze
eigen mentale houding die ons in het geconditioneerd bestaan heeft
gebracht en geconditioneerd bestaan betekent lijden. De rampspoed
die we ervaren, vaak iets waar we zelf niets aan kunnen doen, is een
integraal deel van de wijze van bestaan waarbinnen ons bewustzijn
ontstond. Shantideva zegt het in de Bodhicaryavatara op deze
manier: ‘Als iemand je slaat, moet hij de verantwoordelijkheid
nemen voor het oppakken van de stok, maar jij moet
verantwoordelijkheid nemen voor het aanwezig zijn van het lichaam
dat geslagen wordt.’ Het is je eigen misleide bewustzijn dat je naar
wedergeboorte in de mensenwereld heeft geleid, een mensenwereld
waar dit soort dingen kunnen gebeuren.

Sommige Boeddhisten geloven dat al ons lijden een gevolg is van
onvaardige daden die we in vorige levens gedaan hebben en daarom
moeten we erg zorgvuldig zijn met hoe we hier de uitspraken van
Nagarjuna begrijpen. Het betekent niet dat al ons lijden het directe
resultaat is van onze onvaardige daden. Inderdaad zal een
onvaardige handeling vroeg of laat gevolgd worden door lijden voor
de persoon die het gedaan heeft, maar dat wil niet zeggen dat als ons
iets onplezierigs overkomt, het een gevolg van vroegere onvaardige
daden moet zijn. Het is een feit dat we soms het gevoel hebben dat
we ons lijden niet verdiend hebben en het Boeddhisme zegt dat het
een juist gevoel kan zijn. Een deel van onze ervaring is het resultaat
van karma, maar er is ook een deel dat het resultaat is van andere
condities.

en de genoegens van alle levens. xiii
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U moet zorgen voor het samenvoegen
van het religieuze en het wereldse
door vrijgevig en vriendelijk te zijn
en doelgericht en harmonieus te handelen. xv

Zoals we gezien hebben zijn er allerlei soorten traditionele prikkels
en waarschuwingen gerelateerd aan de connectie tussen ethisch
handelen en ons eigen geluk en welzijn. Maar natuurlijk is het net zo
belangrijk – zeker voor de Mahayana – om ook op het welzijn van
anderen te letten. Nagarjuna legt hier de koning het Mahayana Ideaal
voor, dat wil zeggen het Bodhisattva Ideaal. Dit ideaal betekent het
bereiken van ‘onovertroffen Verlichting’, zijn wortels zijn de drie
factoren die helpen dit tot stand brengen. De eerste ervan is de
onbaatzuchtige ambitie, wat hetzelfde is als de bodhicitta, de wens
om de Verlichting te bereiken ten behoeve van alle wezens. Deze
sublieme ambitie is zo doordrongen van een gevoel van het
transcendente, en tegelijkertijd zo diep verweven met ons dagelijks
leven dat het onwankelbaar is. De tweede wortel is mededogen die
grenzeloos is, onder geen enkele omstandigheid hapert, wat de
uitdaging ook mag zijn. De derde is wijsheid die niet te bevatten is
en zo het ego geen voet aan de grond geeft.

De wortels daarvan zijn het altruïstisch streven naar
verlichting,
vastberaden als de koning der bergen,
compassie die tot in alle windstreken reikt,
en wijsheid die is gebaseerd op niet-twee. xiv

Als u en de wereld willen komen tot
onovertroffen verlichting,
houd u dan voortdurend aan de beoefening
en laat varen wat ertegenin gaat.

Jij en de wereld.
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Het derde middel voor eenwording is heilzaam handelen. Dat is niet
alleen anderen helpen; het is ook dat we weten wat het nuttigste voor
hen is en ook begrijpen hoe je je energie het beste kan gebruiken. Er
moet immers veel gedaan worden en je energie is beperkt. Wat op

De tweede van de sangrahavastus is vriendelijke spraak. Zoals we
later in meer detail zullen zien legt het Boeddhisme de nadruk op
juist spreken. Het gaat niet alleen om de inhoud van onze
communicatie; veel van wat we willen communiceren wordt
overgebracht door de toon van onze stem, die vaak onze gevoelens
accurater weergeeft dan wat we in werkelijkheid zeggen.
Tegelijkertijd is het moeilijker om deze functie van onze spraak te
bewaken, omdat die dichter bij een echte communicatie van onszelf
staat. Maar als we bewust liefhebbende spraak cultiveren, kan dit
ons op een diep niveau veranderen.

Ten eerste: de beoefening van vrijgevigheid is de manier waarop
wij, op de meest praktische wijze, ons verbinden met anderen. We
laten onze vaste greep op wat van ons is gaan, of het nu materiële
goederen zijn, geld, tijd of energie. Dat wat onze bezitterigheid
uitdrukt wordt getransformeerd in middelen om het compleet
tegengestelde uit te drukken. De ontvanger is zonder twijfel heel blij
met wat we geven, maar belangrijker is het gevoel van zorg en
betrokkenheid dat zo’n gebaar overbrengt. Bovenal geven we de
Dharma. We maken geen onderscheid tussen onze persoonlijke
beoefening van de Dharma en onze communicatie ervan naar
anderen.

Voor het ego is waarheid geen comfortabele ervaring.

Veel van Nagarjuna’s advies aan de koning wordt gegeven in de
context van de ethische formulering van de tien trainingsregels en
die zijn ook de basis voor de volgende secties van dit boek. Maar
Nagarjuna verwijst ook even naar een andere traditionele lijst, de
sangrahavastus, de ‘vier middelen voor eenwording van de sangha’
De Bodhisattva gebruikt deze om mensen bijeen te brengen om
samen te werken aan het creëren van een Zuiver Land.
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volkomen afzien van begerigheid, kwade bedoelingen,
en nihilistische opvattingen:

Niet doden, niet stelen,
van de partners van anderen afblijven,
en u volledig onthouden van onware,
verdeeldheid zaaiende, ruwe en zinloze woorden,

De Tien Trainingsregels

In de Kostbare Juwelenketting maken de sangrahavastus deel uit
van Nagarjuna’s leidraad voor een koning, niet voor een
Bodhisattva, en in feite zijn deze oefeningen relevant voor elk
stadium van iemands spirituele ontwikkeling. Zij belichamen de
fundamentele kwaliteiten van vrijgevigheid, vriendelijkheid,
behulpzaamheid en authenticiteit en ze kunnen op allerlei gewone
manieren ontwikkeld worden.

De vierde sangrahavastu is een voorbeeld zijn of zelf beoefenen wat
je zegt. De Dharma is een leer die in het dagelijks leven
verwezenlijkt moet worden en het is op die manier dat de Dharma
werkelijk wordt overgedragen. Zijn we een voorbeeld van de
kwaliteiten die we anderen vragen te ontwikkelen? Als dat niet zo is,
en er een verschil is tussen wat we zijn en waar we naar streven, is er
duidelijk een gebrek aan iets. Wat we missen is niet zozeer het
vermogen om anders te zijn dan we nu zijn, maar de moed om
eerlijk te zijn over waar we werkelijk zijn. Als we daar toe in staat
zijn, zelfs als het moeilijk is en vernederend om onze gebreken toe te
geven – aan onszelf, laat staan aan anderen – dan maken we al een
grote stap vooruit. Voor het ego is waarheid geen comfortabele
ervaring.

het diepste niveau het meest heilzaam is voor mensen, is hen helpen
hun eigen energie te gaan gebruiken, door hen te inspireren, op gang
te brengen en gaande te houden.
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Deze trainingsregels vormen een pad van beoefening in plaats van
dat ze een lijst van vastliggende regels of rigide verboden zijn. Een
ethische trainingsregel is niet absoluut in de zin van dat ze iets zijn
dat je wel of niet praktiseert. Zolang iemand de trainingsregels in
gedachten houdt, kan zijn beoefening ervan altijd beter zijn of
slechter. Je kunt altijd dieper vallen en altijd verder gaan dan je nu
bent. De trainingsregels hebben daarom meer gewicht dan onze
beperkte ervaring ervan ons meestal laat beseffen. Een potentieel
probleem is dat het idee van de voorschriften als trainingsregels er
de oorzaak van kan zijn dat we, bewust of onbewust, voelen dat we
er een beetje ontspannen mee om kunnen gaan. Men kan misschien

Deze trainingsregels vormen een pad van beoefening in
plaats van een lijst van vastliggende regels of rigide
verboden.

In
deze
twee
verzen
introduceert
Nagarjuna
de
trainingsregels/voorschriften waarop zijn advies aan de koning voor
het grootste deel is gebaseerd. Omdat hij het punt wil maken dat de
basis voor wijsheid ethiek is, beschrijft hij hier, in heldere woorden,
wat ethisch leven inhoudt. Deze verzen verwijzen naar de tien
traditionele voorschriften of trainingsregels, de dasa-kusala-karmapathas of ‘tien manieren om vaardig te handelen’.xvii Een voorschrift
is een trainingsregel, een leidraad voor ethisch gedrag in een bepaald
aspect van het leven. Het belang van het observeren van de
trainingsregels ligt niet in ‘de regels gehoorzamen’ of ‘goed doen’,
maar in het cultiveren van vaardige manieren van zijn en handelen
als doel op zich. In dat opzicht is er altijd meer te doen. Je gooit
jezelf met heel je hart in je beoefening van ethiek maar je bent je er
tegelijkertijd van bewust dat je soms terug kunt vallen, in zekere
mate in ieder geval. Als dat gebeurt, moet je opnieuw beginnen waar
je gebleven was en proberen je niet te laten overweldigen door
zelfverwijt.

dat zijn de tien lichtende paden van handelen.
Het omgekeerde daarvan is duister. xvi
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denken, ‘Nou ja, misschien ben ik een beetje laks in mijn pogingen
een vegetariër te zijn, maar een dezer dagen ga ik er iets aan doen’.
‘Spreken? Ik ben bang dat het vertellen van leugentjes om bestwil
een noodzakelijk deel is van handel drijven en het is duidelijk dat
een beetje smeuïge taal helpt om je punt te maken. Maar als ik
eenmaal een management positie heb…..’ ‘Ja, natuurlijk kan ik
nauwgezetter zijn in de manier waarop ik met het kasgeld omga – als
ik maar een beetje minder belasting zou hoeven te betalen.’ ‘Weet je,
nu dat ik niet meer achter de bar sta ben ik nog maar twee keer in de
week dronken. Ik ben dus meestal in een veel betere
geestestoestand’. Natuurlijk is dit een karikatuur, maar misschien
niet helemaal. Hoewel we voorzichtig moeten zijn niet te formeel te
zijn over het beoefenen van de trainingsregels, vragen zij meer van
ons dan een vage intentie om het in de toekomst beter te gaan doen.
We kunnen bijvoorbeeld proberen creatiever te zijn in de manier
waarop we ze benaderen, zeker als we hun positieve tegenhangers
cultiveren: vriendelijker zijn, vrijgeviger,
nauwgezetter,
aandachtiger, loyaler en meer de waarheid spreken (in gedachten,
spreken en ook in handelen). We kunnen uitkijken naar nieuwe
manieren waarop we deze positieve, toenemende kwaliteiten kunnen
uitdrukken. Zoals we in de volgende hoofdstukken zullen zien
verdienen de tien voorschriften aanzienlijk doordenken en reflectie,
zij gaan veel verder dan ons gewone concept van ethiek.
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In zijn advies aan de koning spreekt Nagarjuna over deze
trainingsregel eenvoudig als ‘niet doden’. Maar de eerste
trainingsregel wordt gewoonlijk geformuleerd als: ‘Ik neem mij voor
af te zien van het nemen van leven’, en dit brengt veel meer met zich
mee dan niet doden. In het Pali (de oude taal waarin deze
trainingsregels nog steeds door veel Boeddhisten wordt gereciteerd)
is de trainingsregel panatipata veramani sikkhapadam samadiyami.
Pana betekent een levend wezen (letterlijk een ademend wezen),
atipata betekent schade toebrengen, aanvallen, veramani betekent
zich onthouden van, af zien van, sikkhapadam is letterlijk een stap in
de training en samadiyami kun je lezen als ik neem mij voor. De

Niet doden

Hoofdstuk 1:
Vriendschap
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Bij sommige mensen is het onmogelijk om hen op deze manier te
belemmeren te groeien. Je kunt voorkomen dat ze mediteren, of hen
zelfs in de gevangenis opsluiten, maar niets wat je hen aandoet is in
staat hen te beletten te groeien als een individu. Maar de
ontwikkeling van de meeste mensen is veel minder duidelijk en
verzekerd. Het is gemakkelijk die te blokkeren of te laten ontsporen
door de daden, goedbedoeld of niet, van anderen. Het is gemakkelijk
om aan te nemen dat we weten wat het beste is voor anderen, maar
in werkelijkheid weten we het zelden. Het beste wat we voor
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Mensen die de levende wezens die ze ontmoeten
angst aanjagen, zijn kwaadaardig
als een slang die gif spuwt
en op wiens lichaam overal vuil zit. xviii

Op wild jagen is een verschrikkelijke
oorzaak van een kort leven,
van angst, lijden en de hel.
Onthoud u daarom altijd vastbesloten van doden.

Vrees en macht.

anderen kunnen doen is om voor hen de best mogelijke condities te
scheppen, condities waarin ze hun eigen weg kunnen vinden en die
hen toestaan hun eigen fouten te maken. Om te groeien hebben
mensen vrijheid nodig. Als we daar aan kunnen bijdragen, moeten
we dat zeker doen. Buiten dat moeten we ze gewoon met rust laten.

In deze verzen waarschuwt Nagarjuna de koning tegen het jagen,
iets wat in de meeste culturen voorbehouden was aan de koning. Het
was een bezigheid die controle over een groot stuk van het
grondgebied vereiste, quasi-militaire ontspanning bood en de koning
in staat stelde zijn rijkunst en tactische vaardigheden te laten zien.
Maar tegelijkertijd betekende het jagen een terugkeer naar het
dagelijkse conflict met andere soorten levende wezens, waarin onze
Neolithische voorvaderen betrokken waren voor de introductie van
landbouw en veeteelt. Behalve als training van aristocraten voor de
oorlog, stelde het mannen in staat hun primitieve, instinctieve aard
met zijn verlangen naar opwinding en geweld, te ervaren. Er was
ook de wens om het overwonnen schepsel op te eten, zodat men zijn
kracht kon opnemen in zichzelf. Maar vooral was het waarschijnlijk
de jacht die oorspronkelijk de machtsstructuur binnen de
Neolithische stammen bepaalde, tenminste wat de mannen betrof.

De trainingsregel wordt negatief verwoord omdat het heel moeilijk
is om actief andere persoon te helpen groeien. Als je in staat bent dat
te doen is het fijn en goed. Het minste wat je kunt doen is niet in de
weg te gaan staan van hun pogingen hun bewustzijn te verhogen en
te verbreden. De trainingsregel zou je zo kunnen interpreteren:
respecteer de individualiteit van anderen, ga niet in de weg staan van
hun positieve ontwikkeling.

Het meest schadelijke wat we levende wezens aan kunnen doen is
hen het leven ontnemen. In het geval van dieren is dit onze
voornaamste zorg. Maar als het om mensen gaat zal het eenvoudig
op je nemen hen niet te doden een vrij oppervlakkig gebaar zijn in
de richting van de trainingsregel. Het schaden van mensen is niet
alleen een zaak van hen het leven ontnemen, of pijn en lijden voor
hen veroorzaken. Het houdt ook in dat je voorkomt dat zij zich hun
potentieel realiseren, voorkomt dat zij zich ontplooien en
ontwikkelen tot ware individuen. (Hoe ver dieren zich kunnen
ontwikkelen is moeilijk te zeggen, maar het is zeker mogelijk hen
van het voortdurende genieten van hun bestaan te beroven.)

Het is gemakkelijk om aan te nemen dat we weten wat
het beste is voor anderen, maar we weten het zeer
zelden.

hele trainingsregel is dus: ‘Ik neem mij voor me te trainen in me
onthouden van het schade toebrengen aan levende wezens’.
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In vroegere tijden was angst misschien normaler als emotionele
reactie dan het tegenwoordig is. Toen waren er veel meer acute
bedreigingen waarmee men geconfronteerd kon worden dan er
tegenwoordig zijn. Daarom zijn we nu minder geneigd het toegeven
aan angst verwerpelijk te vinden dan degenen die in meer
heldhaftige eeuwen leefden. In onze maatschappij hebben we minder
behoefte aan het soort fysieke moed waarmee men in het verleden de
gemeenschap bescherming bood. Maar ondanks dat kan extreme
angst nog steeds leiden tot een uiteen vallen van ons gevoel van zelf,
of zelfs de oorzaak zijn van het opgeven van de door ons

Nagarjuna is zich zonder twijfel van dit alles bewust, maar hij vindt
het nog steeds nodig zijn beschermheer te waarschuwen voor de
spirituele gevaren van de overgave aan de verlokkingen van de jacht.
Het was voor onze voorouders nodig om te jagen voor hun voedsel
en tegenwoordig is het nog steeds nodig voor sommige stammen in
moeilijk toegankelijke gebieden. Maar als jagen voor voedsel niet
nodig is, dan is de jacht, hoeveel we het ook rationaliseren, het
opjagen en doden voor ons plezier, om bloeddorstigheid te
bevredigen en dat is een grondige onvaardige schending van het
eerste voorschrift. Het bedreigen van anderen is een van de manieren
waardoor mensen zichzelf machtig voelen en anders dan de jacht is
het een machtsoefening waar bijna iedereen toe verleid kan worden.
In dit verband is het opmerkelijk dat een van de vormen van geven
die door de Bodhisattva beoefend wordt, samen met het geven van
de Dharma, het geven van onbevreesdheid is. Het uitlokken van
doodsangst in anderen kan in dezelfde mate onvaardig zijn als het
geven van onbevreesdheid vaardig is.

Extreme angst kan leiden tot een uiteen vallen van ons
gevoel van zelf, of zelfs tot het opgeven van de door ons
gekoesterde persoonlijke waarden in een
levensbedreigende situatie.

Het kan moeilijk geweest zijn voor een vroege Indiase koning de
jacht op te geven zonder zijn autoriteit in gevaar te brengen.
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In het openbare leven waarschuwen politieke en journalistieke
doemdenkers ons voortdurend voor massavernietiging wapens,
terrorisme, vernietiging van het milieu, overbevolking, opwarming
van de aarde, de effecten van meeroken, de gevaren van fietsen
zonder helm enzovoort. Veel van hun waarschuwingen hebben
betrekking op werkelijke gevaren en reflecteren echte bezorgdheid
voor mensen. Het is zeker goed om bezorgdheid voor anderen te
hebben, inclusief bezorgdheid voor het welzijn van de komende
generaties, omdat het ons losrukt uit de neiging om op een beperkte,

Angst is een primitieve, dierlijke emotie, zoals lust en haat en het is
opmerkelijk hoeveel van de hedendaagse populaire cultuur
ontworpen lijkt te zijn om deze emoties te voeden. Drie soorten
populaire films bijvoorbeeld, bevredigen onze behoefte om onszelf
met deze emoties te prikkelen: pornofilms, gewelddadige films en
horror films. Zelfs een handeling die een plezierig en opwindend
gevoel van afgrijzen opwekt, hoewel niet zo onvaardig als het
opwekken van haat of lust, is enigszins onvaardig om dezelfde
reden.

Maar angst ten behoeve van het ego is een onvaardige staat. Het is
een samentrekking, zelfs een verstarring van onze energie en daarom
is het onvaardig die angst in anderen te veroorzaken. Nagarjuna
wekt opzettelijk een angstwekkend beeld op om zijn punt te maken.
Wees bang voor het bang maken van anderen, lijkt hij te zeggen. Als
je anderen schrik aanjaagt zal het resultaat zeker verschrikkelijk zijn.

Net zoals verlangen, kan angst ook positief zijn. We kunnen een
gezond verlangen hebben om onszelf te verbeteren en zo kunnen we
ook een gezonde angst hebben voor alles wat ons verhindert het pad
van spirituele ontwikkeling en het overstijgen van het zelf te gaan.
Veel mensen krijgen door de routine van elke dag een vals gevoel
van veiligheid, maar het menselijk bestaan is onzeker. We zullen
sterven en het is niet morbide om ons gewaar te zijn van dat feit. We
zouden vrees moeten hebben voor het geconditioneerd bestaan zelf.

gekoesterde persoonlijke waarden in een levensbedreigende situatie.
Het uitlokken van angst in anderen is daarom zeer onvaardig.
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Zoals de nadering van een grote regenwolk
verheugend is voor boeren,
zo weldadig zijn de mensen die de levende wezens
die ze ontmoeten, verblijden. xix

Daarentegen verspreidt de Bodhisattva vertrouwen en geluk, zoals
beschreven in het volgende vers:

Helaas zijn zelfs degenen die waarschuwen voor de gevaren van het
spirituele leven niet altijd zonder eigenbelang. Zoals de ‘hel en
verdoemenis’ prediker in oude tijden is het mogelijk dat zij het doen
om hun verlangen naar macht te bevredigen. Als men mensen angst
voor God bijbrengt, niet uit bezorgdheid voor hun spiritueel welzijn,
maar gewoon om hen in troosteloze angst te laten leven, om hen zo
beter te kunnen domineren en controleren, dan is dat soort gedrag
hypocriet en in hoge mate verwerpelijk.

misleide en genotzuchtige manier alleen in het heden te leven. Maar
er moet gekeken worden naar de motivatie van hen die anderen
opzettelijk verontrusten. Mensen kunnen door geweld of bedreiging
met geweld geterroriseerd worden, maar ze kunnen op meer subtiele
manieren ook angstig gemaakt worden. Het is zelfs mogelijk te
genieten van het doen schrikken van anderen en sommige mensen
houden ervan, net zoals sommige mensen van geweld houden. De
brenger van slecht nieuws kan er stiekem van genieten dat hij de
macht heeft anderen te beïnvloeden en kan een kick krijgen van het
zien van het effect van zijn woorden. Net zo kan je een soort duistere
blijdschap voelen als je anderen werkelijk angstig maakt. Niet
iedereen die een dringende waarschuwing geeft heeft het welzijn op
het oog van degene die hij met angst vervult. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog stond het verspreiden van dreiging en moedeloosheid
in de volksmond bekend als Pessimistische Jimmy en er werd om
goede redenen misprijzend naar gekeken, omdat het een tijd was van
echt gevaar. Elke beoordeling van dreiging zou realistisch maar
positief moeten zijn.
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Dus als je op zoek bent naar onderricht over het boeddhisme, volg
de vreugde. Een boeddhistisch centrum of gemeenschap zou een
opgewekte, vriendelijke en vreedzame atmosfeer moeten hebben. De
belangrijkste kwaliteiten van een Bodhisattva zijn inspiratie en metta

Dit is het tegenovergestelde van jezelf meer machtig voelen. Het
gaat er niet om anderen te controleren om je eigen doelen te
bereiken. Je bent zoals de regenwolk, je geeft anderen wat ze willen
en nodig hebben om zich werkelijk gelukkig te voelen. Je bent open
en geeft van jezelf, zoals de regenwolk. Een belangrijk gevolg
hiervan is dat de aspirant-bodhisattva verplicht is vreugdevol te zijn.
Je kunt anderen niet blij maken als je zelf ook niet blij bent. Als je
anderen gelukkig wilt maken, meer dan alleen als theorie, als je
werkelijk iets wilt doen om hen gelukkig te maken, dan moet je zelf
emotioneel positief zijn. Als je als een natte deken bent, een profeet
van doem en rampen, als je iemand bent die anderen angstig maakt,
dan ben je zeker niet op weg om een Bodhisattva te worden.

De meest belangrijke kwaliteiten voor een Bodhisattva
en voor iedereen die zich bezighoudt met het
onderwijzen en begeleiden van andere Boeddhisten, zijn
inspiratie en metta.

Hier verwijst Nagarjuna naar het begin van de moesson. Boeren in
India kijken nog steeds met zorg uit naar de eerste moessonwolken,
want als de moessonregens maar een paar dagen later zijn, zal de
oogst mager zijn. Als de moesson op tijd begint, zijn de boeren blij.
Het streven om mensen gelukkig te maken, dat centraal staat in het
boeddhisme, in het bijzonder in het Mahayana, is heel belangrijk. De
voornaamste bezigheid van de Bodhisattva is mensen gelukkig te
maken en positieve emoties in hen te stimuleren. (De Bodhisattva is
in het Mahayana Boeddhisme de ideale Boeddhist.) Het betekent
niet dat hij hen op een aangename manier bezighoudt. Het blij
maken van alle wezens is niet iets frivools; het betekent dat er echte
vreugde op kan komen, in de zin van het helpen van mensen om hun
diepste angsten en bezorgdheden te overwinnen en hen laten
ontwaken tot de waarheid van de Dharma.
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De metta bhavana is een belangrijke oefening binnen het
Boeddhisme. Metta betekent dat we positief en met warmte reageren
op mensen, onafhankelijk van de houding die ze aannemen. Om op
deze manier te kunnen reageren is het niet nodig om de andere
brahma viharas (karuna – mededogen, mudita – medevreugde,
upeksha – gelijkmoedigheid) apart te beoefenen, hoewel je ze
misschien in de context van je eigen meditatie nader wilt
onderzoeken. Maar het is goed te weten dat de andere drie brahma
viharas allen ontstaan uit een basis van metta. Als je niet in staat
bent de metta bhavana te beoefenen en je voelt geen welwillendheid
naar jezelf of anderen, dan is het beoefenen van welke brahma
vihara dan ook niet mogelijk. Als je mededogen probeert te
ontwikkelen zonder een solide basis van metta, zal je alleen maar
een soort sentimenteel medelijden of nerveuze ongerustheid er uit
persen. Of neem gelijkmoedigheid (upeksha). Zonder metta is het

De Metta Bhavana
beoefenen.

en dat geldt ook voor iedereen die de Dharma onderricht of anderen
daarin begeleidt. Als je bijvoorbeeld de zeven bodhyanghas niet kan
opnoemen, maakt dat niet zoveel uit. Maar je kunt niet zonder
inspiratie en metta en het is nodig die te ontwikkelen. Inspiratie kan
ontwikkeld worden door het doen van poeja’s (verering) en door het
cultiveren van spirituele vriendschap. Metta kan opkomen door het
beoefenen van de Metta Bhavana, waarin je een diepgevoeld
verlangen opwekt naar welbevinden, eerst voor jezelf, vervolgens
voor een goede vriend, dan voor een neutrale persoon en daarna voor
iemand die je niet graag mag. Als laatste ontwikkel je een
gelijkwaardig gevoel van betrokkenheid en metta voor alle vier
personen en eventueel voor alle wezens. Er is geen oefening die
meer ondersteunend is voor het praktiseren van de Eerste
Trainingsregel, of voor het streven om in overeenstemming met het
Bodhisattva Ideaal te leven.
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Als je het eerste stadium van de metta bhavana moeilijk vindt, helpt
het soms om met een stadium te beginnen waarmee je gemakkelijker
om kan gaan. Ik wil ook suggereren dat we minder tijd besteden aan
de eerst vier stadia en sneller naar het vijfde stadium gaan, als een
manier waardoor je sneller de metta kan laten stromen. Een andere
manier is, als je, wat vaak gebeurt, het tweede stadium het
gemakkelijkst vindt, daar mee te beginnen en vandaar terug te gaan
naar het cultiveren van welwillendheid naar jezelf. Je kan
bijvoorbeeld een gevoel van welwillendheid voor een vriend voelen,
of je kan jezelf voorstellen in een gelukkige situatie met die persoon,
een situatie waarin ieder van jullie welwillendheid naar de ander
voelt. Zelfs als we het moeilijk vinden van onszelf te houden,
moeten we meestal toegeven dat er iemand is die van ons houdt.

Heb je er geen zin in om een metta bhavana te gaan doen, dan zal
het waarschijnlijk zijn omdat je je een beetje geïrriteerd voelt en
bewust of onbewust, in het gevoel wilt blijven hangen. Dus zeg je
tegen jezelf: ‘De metta lukt niet vandaag – ik ga de
ademhalingsmeditatie doen’.xx Maar het zou juist andersom moeten
zijn. Het feit dat je je geïrriteerd voelt is een hele goede reden om de
metta bhavana te gaan beoefenen, omdat de irritatie vaak hierdoor
verdreven kan worden. Zelfs als je meestal moeite hebt met deze
oefening, is het waarschijnlijk dat je er toch voordeel van hebt – ook
als dat voordeel pas later zichtbaar wordt. Het kan zijn dat je niet in
staat bent enige metta tijdens de beoefening te voelen, zelfs niet
meteen erna, maar je houding zal veranderd zijn.

Het is vaak de persoon die psychologisch zwakker is die
gepest wordt en ik ben bang dat het zelfs mogelijk is
binnen de spirituele gemeenschap.

alleen maar onverschilligheid. Als een van de brahma viharas komt
upeksha op als je een gelijkwaardig gevoel van metta voor alle
levende wezens kan laten ontstaan, zoals in het laatste stadium van
de metta bhavana.
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Zelfs binnen de sangha of spirituele gemeenschap moeten we
voorzichtig zijn om geen druk op iemand uit te oefenen door hem op
een negatieve manier te behandelen of neer te zetten. Het is vaak de
psychologisch zwakkere persoon die gepest wordt en ik ben bang dat
dit zelfs mogelijk is binnen de spirituele gemeenschap. Het kan zijn
dat de druk niet als zodanig ervaren wordt en de meeste mensen
zouden ontzet zijn als anderen zouden denken dat ze iemand pesten.
Maar het is heel gemakkelijk te merken dat we bezig zijn de soort
persoon die niet nuttig lijkt te zijn uit het ‘nest’ te duwen, of iemand
die de middelen van de gemeenschap gebruikt, of iemand die op een
of andere manier gewoon verschillend is. Het mobiliseren van de
gezamenlijke afkeuring van de groep voor één van zijn leden kan
voor die persoon heel schadelijk zijn. De meesten van ons voelen
instinctief dat we de uitsluiting uit de groep waar we bij horen niet
zullen overleven en in stammen-gemeenschappen zal dat ook
letterlijk zo geweest zijn. Shakespeare beschrijft de verschrikking
van verbanning in zijn stuk Richard II, waarin de koning twee edelen
in ballingschap stuurt. Thomas Mowbray wordt levenslang
verbannen en verlaat Engeland, zoals hij het beschrijft: ‘om rond te
dwalen in plechtstatige schaduwen van de eindeloze nacht’. Henry
Bollingbroke vertelt dat hij, als balling, niets meer kan doen dan
‘zich nergens anders op beroemen dan dat hij een gezel van verdriet

Deze ervaring dat we geaccepteerd worden en dat er iemand van ons
houdt is heel erg belangrijk voor ons en deze fundamentele
menselijke behoefte aan acceptatie geeft de groep een middel om
controle over ons uit te oefenen. Het is verschrikkelijk om je
afgewezen te voelen door de groep waarvan je deel uitmaakt en de
meeste mensen zullen alles doen wat mogelijk is om er weer bij te
gaan horen. We zullen accepteren wat de groep over ons zegt en ons
aanpassen aan wat men van ons vraagt, alleen maar om in de groep
terug te kunnen keren. Ondervraging werkt op dezelfde manier. De
persoon die ondervraagt wordt is verlangend om iemand een plezier
te doen: ‘Ja, ik ben een ketter’ of ‘Ja, ik ben een spion’. Wat ze
werkelijk zeggen is: ‘Ik zal meewerken met alles wat je zegt om je
een plezier te doen en geaccepteerd te worden.’ Alleen iemand met
een sterke geest kan zo’n extreme druk weerstaan.
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U zult geestelijke genoegens en veel [lichamelijke]

Ook al wordt u niet bevrijd (door liefde),
toch zult u de acht goede gevolgen van liefde ervaren:
goden en mensen zullen vriendelijk zijn
en zelfs [niet-menselijke wezens] zullen u
beschermen.

Ook al zou u driemaal per dag
driehonderd potten met voedsel offeren,
dan nog zou dat niet opwegen tegen slechts een deel
van de verdienste van één ogenblik van liefde.

De vruchten van
vriendelijkheid.

De uitdaging hier is dat we niemand van onze zorg uitsluiten, we
iemand niet laten vallen omdat we hem/haar moeilijk vinden. We
moeten juist positiever zijn: we moeten andere mensen van de
gemeenschap, vooral degenen die niet zo populair zijn, de
ondersteuning en aanmoediging bieden die ze nodig hebben en onze
waardering en dankbaarheid uitdrukken wanneer dat kan. Velen van
ons ervaren een zekere mate van zelfhaat of zelfverachting en dat
maakt het voor ons moeilijk om waardering gemakkelijk aan te
nemen. Een belangrijke functie van de spirituele gemeenschap is ons
te laten weten dat er mensen zijn die om ons geven. Dat maakt het
voor ons veel gemakkelijker om onze eigen goede kwaliteiten te
gaan zien. Sommige individuen kunnen zichzelf aanvaarden en van
zichzelf houden onafhankelijk van wat anderen van hen denken en
voor hen voelen, maar de meesten van ons hebben de goedkeuring
van anderen nodig.

is’. Als een buitenstaander door de wereld trekken is slavernij,
ergens bij horen is vrijheid.
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Metta is de fundamentele positieve emotie en de grondslag voor het
ontwikkelen van de Bodhicitta of ‘Wil tot Verlichting’. Zonder
metta tussen leden van de spirituele gemeenschap is het niet
mogelijk dat de Bodhicitta in hun midden zal opkomen. Uiteindelijk
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Kan men dus door middel van metta bevrijd worden? Het korte
antwoord is: niet op zichzelf. Hoewel er in het tegenwoordige
Theravada Boeddhisme niet veel nadruk op wordt gelegd, komt ‘het
bevrijden van het hart door middel van liefdevolle vriendelijkheid
(metta)’ in de Pali geschriften voor in verband met een of twee
aspecten van bevrijding: ceto vimutti, bevrijding van de geest of het
hart en panna vimutti, bevrijding door wijsheid. Ceto vimutti is het
ontwikkelen van het bewustzijn, van positieve mentale en
emotionele staten – tot de hoogst mogelijke. Dit wordt bereikt door
samatha of ‘tot rust (vrede) brengende’ oefeningen zoals de metta
bhavana en de ademhalingsmeditatie. Het Pali woord samatha
betekent letterlijk ‘kalmeren, tot rust brengen’ en het wijst op het tot
rust brengen, vredig worden, van alle onvaardige geestestoestanden
en het vervolgens bereiken van dhyanas, staten van hoger bewustzijn
waarin enkel vaardige geestestoestanden voorkomen. Ceto vimutti
vertegenwoordigt de volledige zuivering van je emotionele aard; het
is een staat van intense helderheid en positiviteit. Maar het vormt op
zichzelf geen volledige bevrijding, want die moet ook panna of
wijsheid bevatten, wijsheid die soms vipassana genoemd wordt, een
term die vooral gebruikt wordt om de eerste flitsen van inzicht aan te
duiden. Bevrijding door inzicht betekent dat men vrij is van alle
verkeerde opvattingen en een volledig inzicht heeft in de ware aard
van het bestaan.

is metta onpersoonlijk en is het zonder object, maar in het begin
moet het ontwikkeld worden in relatie tot mensen. Als er geen
mensen om ons heen zijn is het erg moeilijk om metta te
ontwikkelen. Kort gezegd hangt het opkomen van de Bodhicitta af
van een duidelijk aanwezig gevoel van metta in de spirituele
gemeenschap.

Ceto vimutti en panna vimutti worden vaak samen genoemd. Er
wordt gezegd dat als men de Verlichting bereikt men de geest
bevrijdt en ook wijsheid bevrijdt en op die manier nirvana bereikt.
Men kan zeggen dat de combinatie van ceto vimutti en panna vimutti
in de Pali geschriften overeenkomt met de combinatie van punyasambhara en jnana-sambhara die men vindt in de Sanskriet teksten
van de Mahayana. Beide paren begrippen verwijzen naar de

Dit vers legt er de nadruk op dat de geestestoestand belangrijker is
dan de uiterlijke handeling. Het is de innerlijke mentale of spirituele
staat van geest die er werkelijk toe doet en die uiteindelijk de
ethische kwaliteit van de uiterlijke handeling bepaald. En dit brengt
ons weer terug naar de Dhammapada: ‘Ervaringen worden vooraf
gegaan door de geest, geleid door de geest en door de geest
geproduceerd.’xxiiiAls je positief handelt, is het natuurlijk zo dat je
geestestoestand er beter door wordt, maar zolang je het onderhouden
van positieve geestestoestanden niet als prioriteit ziet, is het
gemakkelijk minder ethisch te worden in je handelen.

Dit doet denken aan zekere verzen in hoofdstuk 8 van de
Dhammapada. Eén ervan zegt: ‘Beter dan duizend bijeengebrachte
verzen zonder betekenis is één enkele zin waardoor men vrede
vindt’. xxii Het verschil tussen de verzen is dat de Pali verzen de
boeddhistische beoefening vergelijken met de Vedische beoefening
terwijl Nagarjuna één belangrijke boeddhistische oefening vergelijkt
met een andere. Hij suggereert niet dat geven (dana) zinloos is.
Zoals we zullen zien gelooft hij dat het uiterst zinvol is. Wat hij hier
zegt is dat liefdevolle vriendelijkheid of metta zelfs belangrijker is –
belangrijker in de zin van dat het elementair is. Metta komt eerst.
Als er liefde is, zal dana vanzelfsprekend volgen. Maar het is
denkbaar dat je drie keer per dag driehonderd pannen vol voedsel
aanbiedt zonder veel metta te voelen. Je kan gemotiveerd worden
door een verlangen naar verdienste of de waardering van anderen of
door de voldoening die je voelt als je bedenkt dat je een bijzonder
vrijgevig iemand bent.

genoegens smaken,
gif en wapens zullen u niet deren,
zonder inspanning zult u bereiken wat u beoogt
en wedergeboren worden in de wereld van Brahma. xxi

‘Zonder streven zal je je doelen bereiken’. Met andere woorden, je
zult je doelen zonder inspanning bereiken. Dingen zullen vloeiender
gaan, spontaner, zonder de spanning die er ontstaat als je een
geforceerde inspanning moet doen. Je kunt metta niet forceren. Als
je metta met kracht doet ontstaan, ben je al in een moeiteloze,
positieve en spontane toestand. In deze context kan het feit dat je
‘mentale vreugde en veel fysieke pleziertjes’ ervaart waarschijnlijk
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Het dreigen met geweld kan erg beangstigend zijn en daarop
reageren met echte metta, zoals de Boeddha bij meer dan één
gelegenheid deed, is een ware overwinning. Als je in staat bent om
op die manier te reageren, kan het een weldadig effect hebben op de
situatie. Maar men komt af en toe ook mensen tegen die zich
opzettelijk slecht gedragen, die besloten hebben iemand kwaad te
doen en die weten wat ze doen. Die mensen zullen niet beïnvloed
worden door je vriendelijkheid of metta. Het kan zijn dat jouw
warmte hun koelbloedige besluit om je zoveel mogelijk kwaad te
doen zal bevestigen. In het traditionele vroegere Boeddhisme werd
geloofd dat door de pure kracht van je eigen emotionele positiviteit
je letterlijk wapens kon afbuigen en de effecten van gif kon
neutraliseren. En misschien is dat zo. Als je vol van metta bent zal je
in ieder geval geen manifeste vijandigheid over jezelf afroepen.

Hieruit kunnen we concluderen dat metta geen onweerstaanbare
kracht is die, als we het op iemand richten, geen andere keuze laat
dan lief te hebben. Metta geeft mensen de vrijheid om de metta die
wordt aangeboden te weigeren. Anders zou het een tweestrijd zijn
van onze wil tegen die van hen. Metta is een oprechte bezorgdheid
voor het welzijn van mensen, of ze ons aardig vinden of niet. Als we
metta gebruiken als middel om aardig gevonden te worden, laat het
zien dat we de aard van metta niet goed begrijpen en zullen we niet
slagen in onze opzet. We kunnen geïrriteerd raken en zelfs boos
worden op mensen omdat zij voortdurend onze zogenaamde metta
afwijzen.

Hoewel zelfs een wilde olifant beïnvloed kon worden door de metta
van de Boeddha, bleef een mens die jaloers op hem was en
vastbesloten hem te doden, onaangedaan door diezelfde metta.

De eerste drie van deze voordelige gevolgen van het beoefenen van
metta zijn voor de hand liggend. Als je vriendelijk bent voor
anderen, zullen anderen – zelfs niet-menselijke wezens – vriendelijk
voor jou zijn. Maar betekent het dan dat je geen vijanden zult
hebben? De Boeddha maakte bijvoorbeeld mee dat er een wilde
olifant op hem af gestuurd werd.xxiv De Boeddha was in staat om
door metta de olifant tot bedaren te brengen. Maar wie stuurde die
olifant op hem af? Het was zijn jaloerse volgeling Devadatta.

Nagarjuna zegt niet dat je niet kunt ontwaken door middel van
metta. Het kan, maar alleen als je zo’n hoge mate van metta of
zelfloosheid kunt ontwikkelen dat het samen gaat vallen met
wijsheid. Wat hij zegt is dat zelfs als je beoefening van metta niet
leidt tot ontwaken door middel van metta, je in ieder geval de acht
deugden van metta zult bereiken. Deze zijn: de goden zullen
vriendelijk zijn, mensen zullen vriendelijk zijn, niet-menselijke
wezens zullen je beschermen, je zult plezierige geestestoestanden
ervaren, je zult mentaal en fysiek vreugde ervaren, gif en wapens
zullen je geen kwaad doen, je zal zonder inspanning je doelen
bereiken en je zult wedergeboren worden in de wereld van Brahma.

Bij de Bodhisattva vindt deze balans van kwaliteiten uitdrukking in
karuna en prajna, mededogen en wijsheid. Het feit dat het hier
karuna is dat de uitdrukking van wijsheid is en niet samatha, geeft
ons een idee van wat samatha werkelijk betekent in de Mahayana.
Het is niet alleen het tot rust brengen van onvaardige
geestestoestanden. Het is geen verstilling. Als er alleen vaardige
geestestoestanden zijn, dan zijn ze actief en krachtig aanwezig. Het
gevolg daarvan is dat de geest veel krachtiger is dan wanneer hij
gebukt gaat onder tegenstrijdige emoties.

noodzaak om totale emotionele positiviteit samen te laten gaan met
complete helderheid van visie. Binnen hun respectievelijke context
wijzen ze beiden naar hetzelfde spirituele gegeven: dat hoewel het
mogelijk is deze twee aspecten van het spirituele leven in zekere
mate apart te ontwikkelen, je ze uiteindelijk beiden nodig hebt. Men
heeft beide ‘verzamelingen’ nodig, die van positiviteit en die van
wijsheid.
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Aan de andere kant lijken mensen die positief en opgewekt zijn vaak
een verrukkelijk bestaan te leiden. Zij bereiken hun doelen
gemakkelijk. Het is alsof ze vrienden hebben die in het geheim voor
hen werken. De diepe oorzaak van zoveel geluk lijkt te zijn dat ze
oprecht van zichzelf houden en goed voor zichzelf zorgen. Het is
moeilijk om anderen te haten als je werkelijk van jezelf houdt. En
als je een positieve kijk op jezelf hebt, zal je instinctief goed voor
jezelf zorgen en situaties uitzoeken waarin je geen schade oploopt.

Er bestaat een gelijkaardige lijst in de Mettanisamsa soetraxxv: goed
slapen, de vriendelijkheid van anderen, bescherming tegen geweld,
gemakkelijke concentratie, er goed uitzien, een lucide dood en een
goede wedergeboorte. De Dhammapada heeft ook zo’n lijst.xxvi Een
belangrijk thema in al deze lijsten is dat metta je beschermd tegen
willekeurig geweld en zelfs van simpele ongelukken. Mensen die vol
haat zijn, zijn vaak gevoelig voor ongelukken. Zonder een duidelijke
reden lijken dingen voor hen altijd verkeerd te gaan en niet
noodzakelijk als gevolg van wat ze zelf doen. Het is alsof ze
vijanden hebben die hen in het geheim tegenwerken. Het lijkt erop
dat de diepe oorzaak van wat hen overkomt zelfhaat is, misschien
zelf een onbewuste behoefte om een of andere soort straf te
ondergaan. Het is moeilijk om anderen lief te hebben als je geen
liefde voor jezelf kan voelen. In dat geval zal men instinctief
situaties opzoeken waar men een grote kans loopt schade op te lopen
of op een andere manier in moeilijkheden te komen.

Tenslotte zegt Nagarjuna dat je ‘wedergeboren zal worden in de
wereld van Brahma.’ De implicatie is dat de beoefenaar zal worden
wedergeboren in een wereld die overeenkomt met het mentale en
spirituele niveau wat hij bereikt heeft en dat in evenwicht gebracht is
door de ervaring van metta.

eenvoudig toegeschreven worden aan je aanwezige positieve
geestestoestand. Een gezond instinct voor plezier heeft op het vlak
van externe stimulans niet veel nodig.
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Er bestaat een anekdote over een Soefi meester en zijn discipel. De
discipel was van ver gekomen en nu was het voor hem tijd om naar
huis te gaan. Natuurlijk was hij bedroefd om weg te gaan, maar niet
alleen omdat hij zijn oude meester moest verlaten. Hij was bedroefd
omdat hij naar zijn eigen nogal onbeschaafde volk terug zou moeten
keren. Hij zei tegen de meester: ‘Hier heb ik genoten van

Het heeft geen zin om te klagen dat je omringd wordt
door onsympathieke en negatieve personen. Je moet
de persoon die je nodig hebt zelf maken.

Hoe meer je anderen aanmoedigt en inspireert om positief te zijn,
hoe meer je het zelf zal zijn, want je inspireert en moedigt jezelf aan
terwijl je hen inspireert. Maar je moet zelf eerst geïnspireerd zijn,
althans in een zekere mate, omdat anders, wat voor aanmoediging je
ook geeft, het alleen maar woorden zullen zijn. Je woorden moeten
een uitdrukking zijn van je eigen oprecht positieve gevoelens, als ze
gevoelens in anderen moeten teweegbrengen. Omgekeerd zou de
reactie van anderen ook geïnspireerd moeten zijn. Zo werkt
communicatie binnen de sangha. Dit is hoe de Bodhicitta kan
ontstaan en hoe het versterkt kan worden als het eenmaal binnen de
sangha opgekomen is.

Als u voelende wezens ertoe brengt het altruïstische
streven
naar verlichting in zichzelf te wekken en het kracht te
geven,
zal het altruïstische streven naar verlichting altijd bij
uzelf opkomen,
sterk als de koning der bergen.xxvii

Word de persoon die je wilt
zijn.
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De mensen die het Grote Voertuig verachten,
de bron van alle goede eigenschappen, want het leert
u uitsluitend blij te zijn om wat anderen nastreven
en niet op uw eigen doelen te letten – die mensen
branden zich [aan een ongunstige
wedergeboorte].xxviii

De onmogelijkheid van het
opofferen van jezelf voor
anderen.

Het heeft geen zin om te klagen dat je omringd wordt door
onsympathieke en negatieve personen. Je moet de persoon die je
nodig hebt zelf maken. Het kan zelfzuchtig lijken, maar tegelijkertijd
is het in hoge mate altruïstisch. Het is verlichte zelfinteresse in de
ware betekenis, omdat de persoon die je ‘maakt’, niet alleen voor jou
zal bestaan maar ook voor zichzelf. Hij kan in feite niet bestaan voor
jou, tenzij hij voor zichzelf bestaat. Het heeft geen zin je zorgen te
maken over je motivatie, omdat hier het hele verschil tussen
zelfgerichtheid en altruïsme instort. Als je goed bent voor jezelf, ben
je ook goed voor anderen. Als je goed bent voor anderen, ben je ook
goed voor jezelf.

communicatie op het hoogste niveau, maar waar ik naar toe ga, zal
er niemand zijn waar ik op die manier mee kan praten. Wat moet ik
doen?’ De meester antwoordde op zijn gewone laconieke manier:
‘Maak de man die je nodig hebt.’ Hij bedoelde natuurlijk niet
letterlijk ‘maken’. Wat hij bedoelde was dat de discipel zaadjes van
inspiratie kon zaaien in de harten van mensen en dat sommigen
uiteindelijk instaat zouden zijn tot de soort communicatie die hij
nodig had.
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Het boeddhistische ideaal wordt vaak als een zelfzuchtig ideaal
gezien. Dit kan geen gevolg zijn van het belang dat de Theravada
hecht aan het bereiken van individuele Verlichting. In het

Jij moet op de zelfde manier meetellen als ieder ander, in plaats van
jezelf als een bijzonder individu te zien wiens behoeften opgeofferd
worden voor het welzijn van de mensheid.

Misschien is dit soort aansporing om onze eigen behoeften volledig
te negeren of te verwaarlozen iets dat ons helpt onze natuurlijk
egoïsme en zelfgerichtheid te overwinnen. Maar het kan ons beter
helpen als we gaan denken in termen van onszelf als een persoon te
midden van velen. Als je jezelf aan het goede voor allen gaat wijden,
dan moet dat ‘allen’ zeker ook jezelf inhouden. Anders geef je jezelf
een bijzondere status.

Dit vers pakt een praktische ethische kwestie aan. Als je een
negatieve mening over iets hebt, moet je verantwoordelijkheid
nemen voor de mogelijkheid dat sommige mensen wat je zegt
genoeg serieus zullen nemen om te kiezen niet betrokken te worden
bij het object van je kritiek. Dit kan een diepgaand effect hebben op
hun leven zeker als je een spirituele traditie bekritiseerd hebt.
Nagarjuna gaat zelfs nog verder dan dat. Hij suggereert dat, omdat
het Mahayana zich alleen bezig houdt met de behoeften van anderen,
kritiek er op hebben betekent dat je daadwerkelijk anderen
verhindert zich te bekommeren om jouw behoeften. Aan de ene kant
doet hij een beroep op iemands enge zelfgerichtheid, aan de andere
kant presenteert hij het Mahayana ideaal als van zuiver altruïsme,
volkomen vrij van zelfgerichtheid. Het laatste is het normale
gezichtspunt van het Mahayana en kan niet te letterlijk genomen
worden. Het zou waarachtiger zijn, maar minder dramatisch, te
zeggen dat als we goed zijn voor anderen, we ook goed zijn voor
onszelf, spiritueel gesproken. Hoe kan je de twee scheiden? Als je
jezelf werkelijk opoffert voor anderen, is het alsof op een heel diep
niveau van je wezen iets in jou, of iets buiten jou waarmee je een
diepe verbinding voelt, gevoed wordt. Omgekeerd: als je jezelf
eenvoudig uit zelfhaat opoffert, of om ‘heiliger te zijn dan gij’, dan
is het niet werkelijk ten bate van anderen.
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Het heeft geen zin redenen te vinden voor wat Siddhartha deed op
zijn weg naar het Boeddhaschap. Als we zeggen dat hij het weggaan
uit zijn huis goedgemaakt heeft door na zijn Verlichting aan vele
mensen de Dharma te onderrichten, geven we aan dat dit weggaan
een onvaardige daad was, waarvan de onvaardigheid vervolgens
tenietgedaan werd door zijn vaardige daden. In dit verband kunnen
we eigenlijk alleen zeggen dat er in het leven bepaalde situaties zijn
waarin we alleen ogenschijnlijk een keuze hebben. Het is alsof je
onweerstaanbaar gedreven wordt naar een zekere manier van
handelen. Je doet gewoon wat je moet doen en niets of niemand kan
je stoppen. Het is niet iets waar je over nadenkt, waar je het voor of
tegen van afweegt: je zou het niet anders kunnen doen. Dit was heel
duidelijk de situatie in het geval van de toekomstige Boeddha. Hij
kon gewoon niet langer thuis blijven en daarom ging hij weg.

Als je getrouwd bent en zeker als je kinderen hebt, is er dan geen
duidelijke plicht om bij hen te blijven? Hoe kan je rechtvaardigen
dat je bij hen weggaat? Sommige mensen zijn diep geschokt als zij
horen dat de toekomstige Boeddha zijn paleis verliet, zijn mooie
vrouw en zijn kleine zoon en het woud in trok op zoek naar de
waarheid. Het is niet zo dat hij zeker wist dat hij zou Ontwaken en
daarna zijn ontdekking zou doorgeven aan ontelbare wezens in vele
eeuwen erna. Het was gewoon dat hij diep ontevreden was met het
bestaan. Een heleboel mensen hebben dat, maar betekent dat dan dat
zij hun verantwoordelijkheden kunnen achterlaten? Als je er goed
naar kijkt lijkt de daad van de toekomstige Boeddha nogal
egoïstisch.

christendom is er een zelfde bezorgdheid over het bereiken van
persoonlijke Verlossing (d.w.z. voor het redden van de ziel). Ik denk
dat als men in het westen denkt dat het Boeddhisme zelfgericht is,
dat meer ontstaan is door de nadruk die het Boeddhisme in het
algemeen en de Theravada in het bijzonder, legt op het monastieke –
het monnik zijn – en daarmee op de noodzaak van het achterlaten
van huis, werk en zelfs familie. Men gaat voort door op zoek te gaan
naar zijn eigen Verlichting en laat zo anderen achter om zo goed
mogelijk verder te leven.
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Het probleem wordt opgelost met het opkomen van de Bodhicitta.
Het heft de spanning op tussen zelf en niet-zelf. Je hoeft niet langer
tussen die twee te kiezen; er is niets in balans te houden en ook niets
om aan te passen aan de rivaliserende beweringen van zelf en ander.
Wat je spontaan doet is goed voor wat eens ‘jou’ was en goed voor
wat eens ‘anderen’ was. Als de Bodhicitta opgekomen is zie je dat er
in werkelijkheid geen zelf is en ook geen ander. Bij wijze van
spreken is er inderdaad een ‘mij’ en in dat geval moet je ook praten
over een ‘jou’, maar dit onderscheid moet je niet te serieus nemen,
alsof het absoluut waar is en alsof er twee aparte entiteiten bestaan.
Zonder de analogie te ver te drijven of het te letterlijk te nemen, is
de relatie van de Bodhisattva met alle wezens als die van een moeder
met haar kind. De moeder maakt geen onderscheid tussen haar eigen
behoeften en die van haar kind. Voor haar komen ze op hetzelfde
neer. Ze denkt niet dat ze een vrije dag moet hebben of een vakantie
van haar baby. Op haar eigen instinctieve niveau van gehechtheid is
er dezelfde zelf-vergetende intensiteit van de liefde. Het verschil is
dat in het geval van de moeder haar liefde een uitbreiding is van haar
ego, terwijl in het geval van de Bodhisattva het een uitbreiding is

In werkelijkheid is er natuurlijk niets verkeerd aan een gezonde
zelfinteresse. Het is zonder twijfel waar dat als je een fatsoenlijk
mens wilt zijn je moet denken aan en handelen voor het welzijn van
anderen, alsook voor je eigen welzijn. Tegelijkertijd is het nodig een
positieve houding naar jezelf en je werkelijke behoeften te hebben.
Die houding is een essentiële basis voor het leiden van een effectief
spiritueel leven. Er is vaak een zekere huichelachtigheid in de
manier waarop mensen spreken over het egoïsme van degenen die
een levensstijl hebben gekozen die buiten de sociale normen valt.
Feitelijk zeggen ze: ‘Als je doet wat je wilt doen ben je egoïstisch.
Als ik doe wat ik wil doen, ben ik niet egoïstisch.’ Siddhartha wilde
groeien en zich ontwikkelen, zoals we tegenwoordig zouden zeggen
en hij voelde dat hij dat niet kon doen als hij thuis bleef. Het kan zijn
dat sommige Boeddhisten in staat geweest zijn om een waarachtig
spiritueel leven te leiden zonder van huis weg te gaan, maar in de
Boeddha’s tijd zou het moeilijk geweest zijn. Als hij zijn potentieel
als mens wilde vervullen was er maar een mogelijkheid voor hem:
van huis weggaan.
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Het volgende onderwerp waar we naar gaan kijken is werk. Werk, of
zoals Nagarjuna zegt: ‘goed levensonderhoud’ is een immens
belangrijke factor in het menselijk bestaan, omdat we er zoveel tijd
mee bezig zijn. Daarbij komt de aanzienlijke investering van onze
ego-identiteit in ons werk en in wat we verdienen. De manier waarop
we acht uur per dag, achtenveertig weken per jaar doorbrengen en
dat gedurende meer dan veertig jaar, zal voor de meesten van ons de
meest significante activiteit in ons leven zijn, in de zin van het effect
ervan op onze geestestoestanden. Over het algemeen is onze eerste
zorg wat we zullen verdienen met onze economische activiteit en
welke status het mee zal brengen. Maar in de boeddhistische context
is ‘juist levensonderhoud’ in vele opzichten het tegenovergestelde
van wat de wereld als wenselijk zou zien. Juist levensonderhoud is
dat wat ons niet verplicht tegen de ethische trainingsregels in te
gaan.

Juist levensonderhoud.

Een Tibetaans boeddhistisch verhaal vertelt hoe een man eens een
menigte mensen zag en zich realiseerde dat er iets te midden van hen
aan het gebeuren was. Hem werd verteld dat er iemand een flink pak
slaag kreeg en hij kon er niets aan doen dat hij medelijden voelde
voor die onbekende persoon. Maar toen hij zich een weg baande
door de menigte zag hij dat de persoon die een pak slaag kreeg
niemand anders was dan zijn eigen moeder en het medelijden dat hij
eerder gevoeld had veranderde meteen in een gevoel van
uitzonderlijke angst. Bijna iedereen is als die man. We voelen een
grote bezorgdheid voor een paar personen, een bezorgdheid die we
voor de rest van de mensheid niet voelen. Maar de Bodhisattva voelt
dezelfde oprechte bezorgdheid voor het welzijn van alle wezens.

van zijn of haar non-ego. De liefde van de moeder ontleent zijn
kracht aan zijn exclusiviteit maar de kracht van de metta en
mededogen van de Bodhisattva ontspringt uit zijn alomvattendheid,
zijn universeel zijn.
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Het soort werk dat we moeten vermijden, is werk dat herhalend is en
saai, waar niet eens een beroep gedaan wordt op onze fysieke
energie. Werk dat ons niet aanspoort om het beter te doen. Dat soort
werk haalt je energie weg, of beter: als je dit soort werk doet moet je
energie gebruiken om je energie te onderdrukken. Het ontvangen
van een loon is geen compensatie voor het uitputtende effect dat
dergelijk werk op iemands geestestoestand heeft. Het bestaan is te
kostbaar om op die manier verspild te worden. Ons levensonderhoud
zou onszelf en anderen niet moeten schaden, maar juist goed voor
ons en anderen moeten zijn. Werk dat om een verfijnde gevoeligheid
vraagt, zoals tuinieren of verfraaien, of werk dat mensen onschuldig
plezier geeft, zoals catering, zou heel goed zijn. Ook het soort werk
dat om roeping vraagt en het lijden rechtstreeks kan verlichten, zoals
verpleging, zorgen voor ouderen en sommige vormen van therapie,
zijn bevorderlijk voor het welzijn van onszelf en anderen. Werk zou

We moeten toegeven dat, volgens dit criterium, er niet veel banen
zijn die als ‘goed’ of – juist – levensonderhoud kunnen tellen. Een
vuistregel is dat hoe eenvoudiger het werk, hoe gemakkelijker het is
om het te doen met de trainingsregels als basis. Op zijn minst zou
ons werk niemand moeten schaden. Werken in de bouw,
schoonmaken of een ander soort eenvoudig lichamelijk werk zou
voor onze spirituele behoeften het beste kunnen zijn, zeker in de
vroege stadia van het spirituele leven, als het voor ons nodig is met
onze grovere energie bezig te zijn en die te integreren. De vroege
spirituele carrière van de grote Tibetaanse yogi Milarepa, die torens
moest bouwen en ze vervolgens steeds opnieuw weer moest
afbreken, is een extreem voorbeeld van dit soort benadering, die lijkt
te werken. Aan de andere kant, als we ons werk niet interessant
vinden, kan het ons vermogen om het met gewaarzijn te doen
aantasten.

Het ontvangen van een loon is geen compensatie voor
het uitputtende effect dat dergelijk werk op iemands
geestestoestand heeft.
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Sommige vormen van onjuist levensonderhoud hebben ongelukkige
gevolgen voor de hele maatschappij. Als je meewerkt aan het maken
van oorlogswapens, bijvoorbeeld, is dat onvaardig omdat het
anderen in staat stelt om te moorden en geweld te gebruiken. Maar
behalve dat is het ook onvaardig in de zin van dat men daarmee het
fundamentele verkeerde gezichtspunt onderschrijft dat oorlogen
vrede kunnen brengen, dat doden soms gerechtvaardigd is en dat – in
de woorden van de beruchte uitspraak van Robespierre – je geen
omelet kunt bakken zonder de eieren te breken. Met andere
woorden: het is noodzakelijk jezelf te om de tuin te leiden. Om in
dat soort levensonderhoud bezig te kunnen zijn moet je het feit
negeren dat een natie door angst en haat gedreven voor oorlog kan
kiezen, hoe zorgvuldig deze passies ook gemaskeerd kunnen zijn
door rationele argumenten.

Onjuist levensonderhoud houdt altijd een soort misleiding in, net zo
als bij een handelaar die valse gewichten en maten gebruikt. Zoals
onware spraak een andere persoon kan misleiden, zo kan
oneerlijkheid in elke soort zaken transactie een misbruik zijn van het
vertrouwen van de andere partij. Alle vormen van onjuist
levensonderhoud houden misleiding in, maar in een diepere zin dan
die van het breken van de voorschriften. Juist levensonderhoud is
werk dat bijdraagt aan het verwezenlijken van ons spiritueel
potentieel maar als we anderen misleiden schaden we onszelf zowel
als anderen.

Juist levensonderhoud is werk dat bijdraagt aan de
verwezenlijking van ons spirituele potentieel.

niet in moeten gaan tegen het eerste voorschrift, wat niet-schaden
inhoudt. En ook moet men niemand aannemen om iets te doen wat
zijn integriteit aantast, werk dat men zelf niet zou willen doen, een
manier van handelen die helaas diep in onze cultuur is ingebed.
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Verkeerde gezichtspunten hebben een effect op alle aspecten van het
leven. Ik zag eens een advertentie die zei: ‘Zwanger? Waarom ga je
er niet op een verstandige manier mee om?’ en deze kille woorden
werden simpel gevolgd door een telefoonnummer. Maar als een
vrouw aan een abortus denkt, moet ze voor zichzelf de realiteit van
wat ze aan het doen is verbergen, net zoals degenen met onjuist
levensonderhoud doen. Het kan de enige manier zijn waarop ze de
procedure kan ondergaan.

Deze argumenten worden gebezigd ter ondersteuning van
gezichtspunten die voortkomen uit onwetendheid, angst en hebzucht.
Het feit is dat als men niet betaald werd om slager te zijn, het hoogst
onwaarschijnlijk is dat men de moeite zou doen er één te zijn. En als
men niet gehecht was aan de smaak van vlees of aan de
veronderstelde voordelen van het eten van vlees, zou men
waarschijnlijk geen vlees eten. Als je werkelijk kijkt naar wat het
betekent om vlees te eten, zou je niet in staat zijn om vlees van
runderen en schapen met een goed geweten te eten en er ook niet
van kunnen genieten. Je zou voelen dat het tegengesteld was aan
alles wat menselijk is in jou. Net zoals werken voor de wapenhandel,
helpt werk als slager een omgeving creëren die niet bijdraagt aan het
welzijn van zowel de maatschappij als het individu.

Werken als slager houdt het aanvaarden in van nog een ander
fundamenteel verkeerd gezichtspunt. Om in dit levensonderhoud te
kunnen werken, moet je jezelf ervan overtuigen dat het slachten van
dieren en vogels noodzakelijk is, of op zijn minst gerechtvaardigd.
Dit verkeerde gezichtspunt kan zich op verschillende manieren
uitdrukken. Allereerst is er het wetenschappelijke argument. Als
omnivoren is het natuurlijk voor mensen om vlees te eten, zodat
geen vlees eten tegen onze natuur in gaat en waarschijnlijk slecht
voor onze gezondheid is. Daarom is het onredelijk om mensen te
vragen geen vlees meer te eten. Ten tweede is er het feit dat
sommige religies het eten van vlees goedkeuren, de goedkeuring is
dan gebaseerd op het denken dat de rest van de schepping bestaat om
de behoeften van de mensheid te vervullen. Ten derde is er het
argument van de slager zelf, dat als hij het werk niet zou doen en zo
zijn gezin kan onderhouden, iemand anders het zal doen.
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We kunnen ook een element van misleiding vinden in de manier
waarop het loon wordt bepaald. Het verband tussen de taken die
gedaan zijn en de beloning ervoor is vaak nogal willekeurig.
Waarom is een uur werk in de velden de prijs van een pond rijst
waard? Waarom één pond rijst en niet twee? Waarom staat een uur
werk in een kantoor gelijk aan tien pond rijst? De waarde van werk
in relatie tot de ervoor ontvangen beloning wordt grotendeels
bepaald door vaagheden van marktwerking en de berekeningen van
accountants, zelfs als verschillende mensen hetzelfde werk doen.
Maar wat is geld eigenlijk? Het is in essentie een ruilmiddel, vroeger
waren dat gouden en zilveren munten, tegenwoordig zijn het
bankbiljetten die geen wezenlijke waarde hebben. Ons economisch
systeem is gebaseerd op het feit dat we het er allen mee eens zijn dat
deze objecten behandeld worden alsof ze waarde hebben. De situatie

Wat de manier ook is waarop we onszelf onderhouden, toch kan de
manier waarop we er naar kijken een vorm van misleiding in zich
hebben. Werk is niet altijd plezierig. Mensen hebben geld nodig en
ze weten soms geen andere manier om het te krijgen. Velen zouden
liever het geld hebben zonder het werk te doen, als dat mogelijk was.
Werk kan inderdaad gezien worden als de beste manier om van de
menselijke energie gebruik te maken, maar ook hier kun je misleidt
worden. Men kan zelfs zeggen dat elke vorm van loon slavernij een
element van misleiding en zelfs schijnheiligheid moet inhouden.
Kan je eerlijk zeggen dat je werkt als het je onverschillig laat? Je
gaat gewoon mee met wat er gebeurt. De dingen zullen zonder
twijfel wel gedaan worden, maar als je niet het beste van jezelf geeft
aan wat je doet, zal er een element van schijnheiligheid in zitten. Als
ze niet moeten werken voor hun geld, zouden veel mensen niet
weten hoe ze de dag moeten doorkomen. Maar dit op zichzelf laat al
het vervreemdende effect zien van een nauwe op nut gerichte
benadering van werk, met als resultaat dat het moeilijk is om uit
deze houding te komen om dingen te doen omdat ze er zijn.

Juist levensonderhoud is het werk dat je wilt doen,
onafhankelijk van hoe veel of hoe weinig je er voor
betaald krijgt.
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De oplossing is werk te doen dat echt waardevol is. Zelfs werk dat
moeilijk is, of vuil, of onplezierig is het toch waard om te doen
zolang het bijdraagt aan het welzijn van onszelf en anderen. Juist
levensonderhoud is het werk dat je wilt doen onafhankelijk van
hoeveel of weinig je ervoor betaald krijgt. Jammer genoeg zijn maar
weinig mensen in de positie om van dit soort werk te genieten.

wordt zelfs onduidelijker als bankbiljetten vervangen worden door
cijfers die in onze computersystemen opgeslagen zijn. En vaak
hebben de dingen waaraan we ons geld besteden ook geen
wezenlijke waarde. Adverteerders en mode goeroes halen ons over
om artikelen te kopen die verondersteld worden ons uiterlijk of ons
huis in iets beters te veranderen, maar die daar vaak opzichtig in
falen.
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Nagarjuna geeft het tweede voorschrift weer als ‘niet stelen’. In het
Pali is dit adinnadana veramani – zich onthouden van het nemen
wat niet gegeven wordt. Men neemt gewoonlijk aan dat het volgen
van dit voorschrift niet meer inhoudt dan niet stelen, niet iets
achterover drukken, niet stiekem nemen wat niet gegeven is.
Sommigen zullen zeggen: ‘Ik heb in mijn hele leven nog nooit iets
gestolen. Nou, misschien een vulpen toen ik nog jong was. En daar
was dit biljet van 5 Euro dat ik in een café geleend heb. Ik was altijd
van plan het terug te geven als ik er weer zou komen. Behalve in die
situaties heb ik het tweede voorschrift nooit gebroken.’ Maar dit
soort zelfvoldane morele boekhouding is niet de manier om het
voorschrift over geven ten volle te beoefenen. Zoals in het geval
van het eerste voorschrift, betekent het tweede voorschrift veel meer
dan het op het eerste gezicht lijkt te zijn. Het kan ook betekenen dat
je de (spirituele) ontwikkeling van iemand niet hindert of hun
individualiteit geweld aandoet. Het kan zijn dat je hun geld of
bezittingen niet wegneemt, maar het is net zo gemakkelijk om

Hoofdstuk 2:
Vrijgevigheid
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In het beoefenen van het tweede voorschrift zit natuurlijk
vrijgevigheid, maar het houdt ook een andere positieve kwaliteit in:
het vertrouwen dat je op de één of andere manier zult krijgen wat je
nodig hebt, zodat je het niet bij anderen, tegen hun wil of zonder hun
toestemming, moet wegnemen. Soms zullen anderen je teleurstellen,
misschien vergeten ze naar je om te kijken als je ouder wordt. Maar
je vertrouwen heeft een bredere stabiele basis nodig, een vast
vertrouwen in de spirituele en zelfs psychologische positieve
gevolgen van vaardig handelen. Als je de behoefte voelt om te
zorgen dat je je deel krijgt, om te pakken waarvan je voelt dat je er
recht op heb, suggereert het een neurotische onzekerheid. Je ziet het
ook als je gebeurtenissen in je eigen voordeel manipuleert. Elk soort
bezitsdrang en zelfs de simpele neiging om dingen en mensen als
gebruiksvoorwerpen te zien gaat in tegen de geest van dit
voorschrift. De hele houding van willen onderhandelen, proberen de
beste uitkomst voor jezelf te krijgen, gaat in tegen dit voorschrift.
Het vermogen om vrijgevig te zijn met je kwaliteiten, je tijd en je
bezittingen, zonder uit te rekenen wat je er voor terug krijgt, kan
alleen maar voortkomen uit een staat van diep gevoelde
psychologische zekerheid. Het kan zijn dat je de uitkomst die je
voorzag niet krijgt; je kunt plezierig of onplezierig verrast zijn over
hoe de dingen gaan; maar je zal er vertrouwen in hebben dat er
uiteindelijk een positieve uitkomst voor je zal zijn. De ideale
maatschappij zou op deze manier moeten functioneren: je geeft wat
je kunt en je neemt wat je nodig hebt. In de echte wereld is de
situatie complexer, omdat er mensen zijn die je zullen uitbuiten als
je dat toelaat en je zult misschien flink met hen moeten
onderhandelen. De meeste mensen zijn nogal vastbesloten om te
houden wat ze hebben, op welke manier ze er ook aan gekomen zijn.
Als je hen wilt overhalen los te laten moet je voorzichtig zijn niet te
vervallen in methoden die dit voorschrift zullen breken, in de letter
of de geest.

iemands tijd te verspillen als hen van hun energie te beroven. Het is
gemakkelijk om iemand van iets anders te beroven dan materiele
bezittingen, iets wat ze misschien net zo moeilijk kunnen missen. Je
hebt het niet gevraagd, je hebt het gewoon genomen en tijd en
energie zijn dingen die je niet gemakkelijk terug kan geven.
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Een manier is een beroep te doen op de natuurlijke – hoewel soms
nogal diep weggestopte – vrijgevigheid van mensen. Deze methode
werd met enig succes in India gebruikt door Acharya Vinoba Bhave
in zijn bhudan of ‘donatie van land’ programma (bhu betekent ‘land’
en dan ‘geven’.) Een van de grootste sociale, economische en
politieke problemen in India is dat van de landloze arbeider.
Tegelijkertijd zijn er landeigenaren die veel meer land hebben dan ze
werkelijk nodig hebben. De vraag was hoe dit overtollige land
herverdeeld kon worden zonder dat het nodig was dwang te
gebruiken? Vinoba Bhave, een volgeling van Gandhi, was volledig
toegewijd aan het principe van geweldloosheid. Zijn oplossing was
om samenkomsten te organiseren met de grote landeigenaren en dan
het volgende aan hen te vragen. Hij vroeg hen tussen hoeveel zonen
zij hun land wilden verdelen. Zij zeiden bijvoorbeeld vijf. Hij
antwoordde dan: ‘Als je een zesde zoon zou hebben, moeten de
anderen het met iets minder land doen,’ en ze zouden het ermee eens
zijn. Dan zei hij: ‘Neem mij aan als je zesde zoon en laat mij dat
deel hebben.’ Hij kreeg niet de miljoenen hectares land waar hij op
gehoopt had, maar veel van de landeigenaren waren diep door zijn
vraag geraakt en zo was hij in staat om tienduizenden hectares land
onder landloze arbeiders en hun families te verdelen. Deze directe
benadering, met zijn simpele morele beroep op mensen, kan soms
wonderen tot stand brengen. De schoonheid ervan is dat iedereen er
beter van wordt inclusief de donoren van het land. In een politiek
gevoelige situatie zullen motieven vaak gemixt zijn en er is geen
twijfel aan dat sommige landeigenaren gegeven hebben uit angst
voor de gevolgen van niet geven. Ze gaven de landlozen een
zoethoudertje om zo de volkse steun voor de Communistische Partij
te verminderen. Maar sommigen hebben een echte verandering van
visie ervaren en gaven veel meer dan waarom gevraagd was. Op die
manier heeft het systeem van Vinoba Bhave geholpen in veel delen
van India een onevenwichtigheid in het landeigendom te corrigeren,
zonder dat men gebruik ging maken van geweld. Het laat zien dat als
je mensen aanmoedigt om vrijgevig te zijn, het niet noodzakelijk
betekent dat je gebruik maakt van hun schuldgevoelens. Mensen
reageren vaak positief op een positieve vraag. Het gaat in de
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Maar is het belang van vrijgevigheid te zien in onze eigen
beoefening? Wat is de werkelijke relatie tussen geven en krijgen?
Volgens Nagarjuna en de boeddhistische traditie in het algemeen, zal
terughoudendheid in vrijgevigheid leiden tot armoede in dit leven of
het volgende, terwijl vrijmoedig geven zal leiden tot rijkdom. Maar
hoe moeten we dit interpreteren? Het eerste waar we aan moeten
denken is de belangrijkheid van intentie in het ontstaan van karma.
Het is de houding waaruit men geeft die telt. Maar hoewel geven
zonder bijgedachten of voordeel voor onszelf ons, vreemd genoeg,
groter voordeel zal brengen, gaan de meeste mensen voor het
mindere voordeel. We kunnen er niets aan doen dat we denken aan
wat we er voor terug zullen krijgen, zelfs ten aanzien van zulke
immateriële zaken als waardering, dankbaarheid enz. Als je een
voorbedacht idee hebt van een of andere tegenprestatie (voor wat
hoort wat) betekent het dat de gift niet werkelijk een gift is en vaak

Echte vrijgevigheid….. men geeft dan niet alleen
doorlopend, men is zich ook bewust dat men ook
doorlopend ontvangt.

Vrijgevigheid is de fundamentele boeddhistische deugd. Voordat je
enige andere soort beoefening gaat doen moet je geleerd hebben
vrijgevig te zijn. Veel van de Jatakas, de verhalen over de vorige
levens van de Boeddha, laten de toekomstige Boeddha zien als
iemand die dana of vrijgevigheid op een zeer hoog niveau beoefent.
Het resultaat daarvan is dat als hij wedergeboren wordt, zijn handen
vol juwelen zijn als hij ze opendoet – dat vertelt ons de legende.

Vrijgevigheid en verdienen.

voorschriften niet alleen om het kwade te laten, ze inspireren ons
ook om naar anderen positief te handelen en hen aan te moedigen dat
ook te doen.
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Op het meest basale niveau is er zonlicht, lucht, water, aarde. Die
zijn allemaal gratis. Zelfs als we de elementen die we nodig hebben
om in de wereld te leven verkwisten en vervuilen, blijven ze nog
altijd voor ons beschikbaar. Elke gevorderde maatschappij verleent
allerlei soorten verbazingwekkende diensten aan de consument voor
weinig of geen geld. In Engeland hebben we toegang tot allerlei
faciliteiten: gezondheidszorg en scholing, bibliotheken, radio en
televisie, allerlei soorten ontspanning en zelfs boeddhistische centra.
En dan is er ook nog de ondersteuning die we krijgen van hen die
ons na staan. Veel mensen, vooral jongeren, zijn zich niet bewust dat
iemand dag na dag de boodschappen voor hen doet, kookt en
schoonmaakt. Er is bijvoorbeeld het verhaal van de al zeer lang
ontevreden huisvrouw die voor haar man en zonen dag in dag uit
heeft gekookt, al een kwart eeuw en nooit een woord van dank heeft

Veel van onze ontevredenheid komt voort uit het gevoel dat het
leven niet eerlijk is en dat we niet krijgen wat we verdienen. Dit op
zijn beurt maakt dat we niet graag geven. Volgens de boeddhistische
visie maakt gierigheid ons arm maar je zou kunnen zeggen dat
gierigheid zelf ontstaat door het feit dat men zich arm voelt en een
armoede mentaliteit heeft. Ware vrijgevigheid houdt het
tegenovergestelde in: men geeft dan niet alleen doorlopend, maar
men is zich ook bewust dat men ook doorlopend ontvangt. Een deel
van de beoefening van vrijgevigheid bestaat er daarom uit dat men
zich bewust wordt hoeveel er gegeven is. Dat wil zeggen dat
vrijgevigheid een connectie heeft met het vermogen om
dankbaarheid te ervaren en dat ook uit te drukken. Het bestaat uit het
vermogen om je rijk te voelen, zelfs in de meest nederige
omstandigheden.

zal de ontvanger er zich subtiel bewust van zijn. Het is meestal niet
moeilijk te zien dat veel donaties verschillende verwachtingen met
zich meebrengen. Eerdere ervaringen kunnen ons een beetje
wantrouwig gemaakt hebben ten opzichte van bijna elke gift en die
zien als ‘een spiering om een kabeljauw te vangen’, zoals een oud
gezegde zegt. Als men iets krijgt, voelt het niet altijd als een gift en
men kan zich zelfs een beetje teleurgesteld voelen, alsof er iets
ontbreekt.
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Een vriend van mij zei weleens: ‘De grootste kwaliteit is
beschikbaarheid.’ Beschikbaar zijn voor anderen is er klaar voor zijn

Als we dingen als vanzelfsprekend zien, beroven we onszelf van een
rijke bron van tevredenheid. Dit kan ons op zijn beurt beroven van
het vermogen vrij te geven en ook van verdere beloningen die nog
volgen in de vorm van geluk en vrij stromende energie. Als we
zoeken naar iets dat we terugkrijgen voor onze vrijgevigheid,
kunnen we het vinden in de vrijheid van het loslaten van onze
bezittingen, in het stille plezier dat we voelen als we iemand helpen
en in de stroom energie die uit ons komt en ook naar ons toekomt.
Een psychologisch gezond persoon heeft energie en die energie
vloeit vanzelf naar buiten, zodat als je energie hebt, het voelt alsof je
geeft. Energie vloeit in verschillende richtingen, afhankelijk van het
temperament van de persoon. Je kunt zin hebben iets praktisch voor
iemand te doen, zoals tijd of geld geven, of je wilt misschien
aandacht geven of affectie. Daartegenover kan men beter advies –
wat we meestal maar al te graag willen geven – bij onszelf houden.

Als je energie hebt zal je willen geven.

Veel mensen vinden het moeilijk om dankbaarheid van harte aan te
nemen of te geven. Misschien hebben ze nooit te maken gehad met
traditionele beleefdheden of misschien hebben ze die afgedaan als
hypocriete subtiliteiten van het conventionele leven van de
middenklasse – of misschien vinden ze het gewoon gênant. Als je er
een beetje onhandig mee bent, kan het geen kwaad aan die
vaardigheden te werken. Het is altijd beter om de fout te maken het
uiten van je dankbaarheid te overdrijven. Het is nu eenmaal zo dat
oefening kunst baart. Aan de andere kant zijn er situaties waarin
dankbaarheid op een formele manier niet op zijn plaats zou zijn. Een
blik vol dankbaarheid is dan vaak genoeg.

gehad. Op een dag tillen ze het deksel van de groenten pan en zien
daarin een paar oude laarzen. ‘Nou’, zegt ze als antwoord op de
blikken van shock en wanhoop, ‘jullie hebben nooit iets gezegd dat
me heeft doen denken dat jullie het verschil wisten’.
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Net zoals aarde, water, vuur, wind, geneesmiddelen
en wouden (aan allen ten dienste staan).
Maak u, al is het maar voor een ogenblik,

Precies zoals u uw gedachten richt
op hoe u uzelf kunt helpen,
zo moet u uw gedachten ook richten
op hoe u anderen kunt helpen.

De beoefening van geven.

Geven is een soort communicatie. Als we geven openen we kanalen
van communicatie en dit maakt het mogelijk dat er een uitwisseling
van energie plaats kan vinden. Geven, affectie en energie kunnen
allen in alle richtingen vloeien. Als je in staat bent te geven, ben je
ook in staat te ontvangen en in die zin zijn geven en ontvangen twee
kanten van dezelfde munt. Een communicatie in één richting kan
oprecht zijn, maar is natuurlijk beperkt. Elke interactie tussen
mensen houdt zowel geven als ontvangen in. Hoe intenser de
communicatie is en hoe oprechter en juist, hoe minder het mogelijk
is om in termen van geven en ontvangen te spreken. Het geven
wordt het ontvangen en het ontvangen wordt het geven. Het wordt
onmogelijk te zeggen wie van wie ontvangt en wie aan wie geeft.

jezelf te geven. Je staat er niet op alleen maar op een bepaalde
manier te helpen. Je maakt je niet bezorgd over ‘je eigen ding doen’
of ‘jezelf kunnen uitdrukken’ of je eigen talenten gebruiken. Je voelt
je niet te groot voor kleine alledaagse karweitjes. Je bent er gewoon
voor iemand die in een bepaalde situatie verkeert en het kan je niet
schelen wat je moet doen. Dit is het ideaal van wat we de ‘nietgespecialiseerde mens’ kunnen noemen. Je bent bereid om wat dan
ook te doen en er is geen persoonlijke investering (in de zin van er
iets voor terug willen)van jou in de taak waar je mee bezig bent. Je
kan zien dat er een karwei gedaan moet worden en je doet het met
plezier.
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Zoals het, naar men zegt, helpt een vinger af te
snijden
waarin een slang heeft gebeten,
zo zegt de Heerser dat u zelfs (tijdelijk) pijn mag
toebrengen

U mag vergif geven
aan mensen die daar baat bij hebben,
maar geef zelfs niet het beste voedsel
aan mensen die daar geen baat bij hebben.

Mogelijkheden bieden
aan de meest berooiden
die de leer onmogelijk kunnen bestuderen,
dat is het grootste geschenk dat u kunt geven.

Schenk bedelaars liefdevol
allerlei prachtige kleren,
versierselen, parfums,
bloemenkransen en genoegens.

Voorheen zorgde de Heerser
naast alles wat nodig was ook nog
voor tachtigduizend meisjes
met alle gebruikelijke opsmuk.

Als u aan hen die er naar zoeken
mooie en fraai getooide meisjes aanbiedt,
neemt u daardoor de verheven leer
diepgaand in u op.

Zelfs tijdens hun zevende stap
creëren Bodhisattvas, die erop uit zijn
al hun rijkdom weg te schenken,
verdiensten die onmetelijk zijn als de hemel.

ook dienstbaar aan anderen.
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Hoe kunnen we dat doen? Nagarjuna geeft ons een aanwijzing in het
volgende vers. Hij zegt: ‘Al was het maar voor een moment’. Het is
niet nodig dat we ons permanent verbinden aan deze manier van
zijn. Hij herinnert ons eraan dat we ons eenvoudig kunnen toeleggen
op het tegemoetkomen aan de eisen van het huidige moment. Maak
je nu voor anderen beschikbaar, in plaats van pas als je voelt dat je
er zin in hebt. Dit suggereert dat het misschien niet zo moeilijk zal
zijn. In zekere zin zal ‘jezelf nuttig maken’ het wel uitdrukken. In
diepere zin is het een kwestie van het radicaal veranderen van de
manier waarop we over onszelf denken. In plaats van een wereld te
zien die bestaat uit hulpbronnen die tegemoet kunnen komen aan

Hij herinnert ons eraan dat we ons eenvoudig kunnen
toeleggen op het tegemoetkomen aan de eisen van
het huidige moment.

We denken allemaal heel zorgvuldig na over onze behoeften. Maar
we hebben de neiging niet met dezelfde zorgvuldigheid na te denken
over wat anderen kan helpen. Zelfs als we anderen proberen te
helpen, zijn we maar al te vaak zelfgericht. We willen dat anderen
gelukkig zijn op een manier die ons goed uitkomt, of tenminste
overeenkomt met onze ideeën over wat we met ons leven moeten
doen. Ik ben er niet zeker van of veel mensen er van houden over de
behoeften van anderen na te denken, maar Nagarjuna vertelt de
koning dat hij dat moet doen. We kunnen vanuit een gevoel van
plicht in staat zijn anderen te helpen, maar ons doel moet zijn dat we
het vanuit liefde doen. Het eerste van deze verzen geeft ons daarom
iets dat heel simpel is en eenvoudig, maar tegelijkertijd nogal
uitdagend, iets om in ons spirituele leven na te streven. Als we
werkelijk bezorgdheid voelen voor de behoeften van anderen, dan
zullen we werkelijk, spiritueel gezien, enige vooruitgang hebben
geboekt.

als anderen daardoor worden geholpen.xxix
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Tenslotte noemt Nagarjuna passend geven, of geven met een
werkelijk gewaarzijn van de behoefte van de ontvanger. Soms kan
datgene wat men geeft zelfs tijdelijk niet welkom zijn. Soms kan wat
men werkelijk wil en nodig heeft iets gewoons zijn. Soms kunnen
mensen ‘vergif’ nodig hebben in de vorm van krachtige medicijnen
omdat ze ernstig ziek zijn of pijn hebben.

De suggesties van Nagarjuna voor toepasselijke giften, zoals
bedelaars voorzien van bloemenkransen en parfum en het ten
huwelijk geven van meisjes aan degenen die hen willen, lijkt ons
toch wat vreemd. Maar in de tijd dat hij dit advies gaf was het zo dat
als je je geen vrouw kon veroorloven en daardoor geen kinderen had,
je niemand had die voor je kon zorgen als je oud werd. En een
bedelaar behandelen alsof hij je beste vriend is, met liefde geven in
plaats van met neerbuigendheid, is een goed voorbeeld van ware
vrijgevigheid.

De elementen aarde, water, vuur en wind
stellen zich op velerlei manier in dienst
van de ontelbare aantallen wezens
die het eindeloze universum bevolken.
Op dezelfde wijze wil ik op velerlei manier
levenssubstantie zijn
voor alle wezens in het universum
totdat allen verlost zijn.xxx

Veel van deze verzen zouden uit de Bodhicaryavatara gekomen
kunnen zijn, geschreven door Santideva, die 500 jaar na Nagarjuna
leefde en van dezelfde spirituele opvolgingslijn was. ‘Net zoals
aarde, water, vuur, wind, geneesmiddelen en wouden voor allen
beschikbaar zijn’, zal ons onvermijdelijk herinneren aan het vers van
de Bodhicaryavatara dat in het laatste deel van de zevenvoudige
poeja gereciteerd wordt.

onze behoeften, kunnen we aan onszelf denken als een hulpbron
voor de wereld.
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En ook als we degenen die ontvankelijk voor de Dharma zijn in staat
stellen het te horen. Deze lering is centraal voor de benadering van
het Mahayana. Als je een inspanning doet om anderen te helpen baat
te hebben van de Dharma, ben je eigenlijk zelf de Dharma aan het
beoefenen. Hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt. Ik zou zo ver
willen gaan te zeggen dat je nog niet werkelijk begonnen bent met
het beoefenen van de Dharma als je nog niet begonnen bent te geven
– eigenlijk tot je bent begonnen de Dharma te geven. Het principe
van karma is direct toepasbaar op ons geven van de Dharma: ‘door
niet gierig te zijn zullen je middelen toenemen’. Door gul te zijn met

Er zijn twee manieren waarop we kunnen helpen de Dharma( de
Leer van de Boeddha) door te geven: we kunnen mensen helpen die
het onderwijzen en we kunnen mensen helpen het te kunnen horen.
Zelfs als we de gift van de Dharma niet zelf geven, zullen we alleen
in het gezelschap van de Boeddha’s blijven als we alles doen wat
mogelijk is om degenen die de Dharma onderwijzen in staat te
stellen het ook te doen.

xxxii

Door niet-hechten zal de betekenis u duidelijk
worden,
door niet gierig te zijn zult u rijker worden,
door niet aanmatigend te zijn zult u een leider worden
(van mensen met gezag),
en door de leer aanhoudend te beoefenen zult u die
onthouden.xxxi

Door ervoor te zorgen dat onderricht en toepassing
van de leer niet worden belemmerd,
bent u in gezelschap van de Boeddha’s
en zullen uw wensen spoedig in vervulling gaan.

De Dharma geven.
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Natuurlijk heb je wel een kleine basis aan Dharma kennis nodig voor
je begint met les geven. Het is zoals het starten van een zaak. Je hebt
een beetje kapitaal nodig om te kunnen starten en sommige mensen
slagen erin met een relatief klein bedrag hun zaak tot een succes te
maken. Als je denkt dat je om te kunnen starten een heel groot
bedrag nodig hebt, zal je er waarschijnlijk nooit aan durven

Je kunt bijvoorbeeld gevraagd worden naar onderwerpen die je bij je
eigen studie vermeden hebt. De meeste mensen hebben gebieden
waar ze zich vol vertrouwen voelen en andere waar ze niet naar
willen kijken of geen interesse voor hebben. Misschien is het een of
ander aspect van ethiek, of een soort meditatie beoefening die je tot
nu toe hebt genegeerd. Je moet er dan over nadenken, er teksten over
opzoeken, je vrienden er naar vragen en dan bij je studenten
terugkomen met iets om over te discussiëren. Waar je mee
terugkomt, kan zelfs een dieper, betekenisvoller effect op jou hebben
dan op je studenten. Op die manier worden niet alleen de gaten in je
kennis opgevuld, maar je raakt misschien geïnspireerd om verder te
gaan met onderzoeken. Je kunt zelfs ontdekken dat je meer wist dan
je dacht.

Tot je jezelf gaat bezighouden met de behoeften van anderen en
begint te geven, realiseer je je niet hoezeer je gehecht bent aan je
eigen zorgen en behoeften; en tot je de Dharma gaat onderwijzen
realiseer je je niet hoe beperkt je begrip ervan is. Als je anderen
begint te onderwijzen, dan begin je pas werkelijk te leren. Lesgeven
opent je voor een heel andere dimensie van begrijpen. Hoewel het
niet aan te raden is je wijsheid te vroeg met mensen te delen – zeker
als het voornamelijk boekenwijsheid is – zal er een punt komen
waarop je meer zal leren van het geven van onderwijs dan van het
ontvangen ervan. Het is daarom geen zaak van ‘klaar zijn om les te
geven’. Je kunt als lesgever niet zo briljant zijn als je begint, maar
als je tegen de grenzen van wat je weet en begrijpt oploopt, zal je
gedwongen zijn voorbij die grenzen te gaan, als lesgever, maar ook
als een student.

je begrip van de Dharma, zal je eigen begrip van de Dharma
toenemen.
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Wat je ook nodig hebt als je de Dharma wilt onderwijzen is een
zekere diepte van beoefening. Mensen willen niet graag dingen
horen die ze heel gemakkelijk zelf kunnen vinden of opzoeken. Zij
willen een direct contact met de Dharma, een beetje voelen hoe de
Dharma werkelijk geleefd wordt. Ze zijn misschien nog niet klaar
voor een ontmoeting met een Boeddha en in een boeddhistisch
centrum zullen ze er waarschijnlijk ook geen vinden, ook niet als
leraar. Maar zolang je de kennis die je verkregen hebt opgenomen
hebt en enige ervaring hebt waar je op terug kan vallen, zal je altijd
in staat zijn iets waardevols over te brengen. Je kunt de Dharma
alleen maar doorgeven als je die gedurende enkele jaren intensief
beoefend hebt. De Dharma is geen abstract ding. Je kunt het alleen
maar werkelijk ontmoeten door mensen die in een bepaalde mate het
ook werkelijk leven. Als een Boeddhist, zou je, zoveel als mogelijk
is, doorlopend moeten reflecteren op aspecten van de Dharma, zodat
als je gevraagd wordt les te geven, je al iets te zeggen hebt,
misschien over een onderwerp waar je al jaren op reflecteert. En op
die manier zal je altijd klaar zijn om een lezing te geven of een
avond te leiden.

De noodzakelijke voorwaarde is dat je eerlijk moet zijn over wat je
weet en niet weet, in plaats van te proberen je studenten te
overbluffen door een antwoord te raden of moeilijke vragen te
ontwijken. Je moet toegeven dat je het niet weet, of dat je het je niet
herinnert, en je moet er naar uitkijken het verder te onderzoeken.
‘Door niet trots te zijn, zal je de belangrijkste worden van hen die
gerespecteerd zijn. Het tegenovergestelde ervan is dat als je probeert
indruk te maken op mensen ze je misschien niet zullen respecteren.
Niemand kan alles over Boeddhisme weten. Als je een vraag gesteld
wordt waar je nog nooit eerder aan gedacht hebt, kun je zeggen: ‘Dat
is interessant. Daar heb ik nog niet aan gedacht. Wat denk je zelf?’

beginnen. In het geval van de Dharma zijn er mensen die het
vermogen hebben om te beginnen met lesgeven op basis van een
beperkte kennis en begrip van de Dharma, maar door het lesgeven
die kennis en het begrip snel kunnen uitbreiden.
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Karma en wedergeboorte zijn nooit eenvoudige zaken. Zelfloos
handelen is één ding, maar een zelfloze motivatie, zeker als je aan
volgende levens denkt, is iets totaal anders. Werkelijke zelfloosheid
is uiteindelijk niet te scheiden van inzicht. Omwille van de grotere
verdienste moet je alles vergeten wat verdienste betreft en gewoon
geven om het geven. Dat is de paradox. Het is net als gelukkig
proberen te zijn of liefhebbend: hoe meer je probeert gelukkig te

De zelfvernietigende aard van zelfloosheid is een constant thema in
de Mahayana. Als je te gehecht bent aan wat van jou is en te vol van
jezelf, zal je onwetend, arm en veracht eindigen. Traditioneel wordt
deze lering geplaatst in de context van karma en wedergeboorte en
wordt gezien als het toepassen van een soort poëtische
rechtvaardigheid: als je vrijgevig bent zal je in welstand worden
wedergeboren, als je bescheiden bent zal je in een zeer
gerespecteerde positie worden wedergeboren. In feite hoeft het niet
zo te gaan, er zijn behalve karma, nog andere factoren die de aard
van ons lot in het leven bepalen. Ondanks dat zal een gierigaard zich
altijd arm voelen en degenen die om respect vragen zullen altijd
denken dat zij er niet genoeg van krijgen. Daar staat tegenover dat
als je werkelijk vrijgevig bent, je waarschijnlijk voelt dat je te
midden van overvloed leeft en als je bescheiden bent, zal je
tenminste het respect genieten van degenen die bescheidenheid
kunnen waarderen.

We kunnen het tweede vers dat hier geciteerd wordt zien als een
voortzetting van het thema van het eerste, namelijk het bestuderen
en onderwijzen van de Dharma. Als je vol van jezelf bent, hoe kan je
dan ontvankelijk zijn? Er is een Zen verhaal dat dit punt illustreert.
Een Meester genaamd Nan-in werd eens bezocht door een geleerde
professor en terwijl ze daar zaten schonk hij een kop thee in voor de
professor. Hij bleef doorschenken en het kopje liep over. Toen de
professor hem er op wees, antwoorde Nan-in: ‘Je bent als dit kopje.
Hoe kan ik je iets leren als je zo vol bent van je eigen denkbeelden?’
Het bestuderen van de Dharma betekent dat we leren luisteren, niet
zo gehecht zijn aan onze eigen denkbeelden dat we wat die kunnen
verstoren, niet willen horen. Daarom wordt de discipel een ‘sravaka’
genoemd, of: ‘degene die luistert’.
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Creëer fundamenten van de leer, verblijfplaatsen

Probeer uw geest altijd te verheffen
en schep vreugde in verheven daden.
Verheven daden hebben gevolgen
die even verheven zijn.

Hier in de wereld doen dragers hun werk niet
als ze niet worden betaald, maar onaanzienlijk
bedelaars
brengen uw gaven in honderdvoud, zonder beloning,
over naar uw toekomstige leven.

Als u geen gaven schenkt vanuit de rijkdom
die u door eerdere geschenken aan behoeftigen hebt
verkregen,
zult u door uw ondankbaarheid en gehechtheid,
in de toekomst geen rijkdom meer verwerven.

De gids voor de zakenman
betreffende verstandig geven.

‘De doctrine verdragen’ is een vreemde uitdrukking, het suggereert
dat de Dharma een soort van last is, iets waar je in moet berusten.
Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. De term die Nagarjuna hier
gebruikt is dharmadhara, iemand die de Dharma draagt door de
kwaliteit van zijn beoefening ervan. Zo’n persoon zal het behouden,
dat wil zeggen dat hij het altijd in gedachten heeft.

zijn, hoe minder mensen je geloven en hoe meer je de nadruk legt op
hoe veel je van mensen houdt, hoe minder je in staat zal zijn hen te
overtuigen. Maar als je alles over gelukkig zijn en liefhebbend zijn
vergeet, zal je een goede kans hebben om gelukkig en liefhebbend te
zijn, en misschien zelfs geliefd te worden.
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Omdat u geen macht meer heeft als u sterft,

Door gebruik te maken van rijkdom is er geluk in dit
leven,
door geven is er geluk in de toekomst,
door rijkdom te verspillen, zonder die te gebruiken of
weg te geven,
is er slechts ellende. Hoe zou er dan geluk kunnen
zijn?

Wanneer alle bezittingen van een voormalige koning
overgaan naar diens opvolger,
van welk nut zijn ze dan nog voor die koning
in verband met beoefening, geluk of roem?

Nadat u (bij uw dood) al uw bezittingen hebt
losgelaten,
moet u zonder macht naar elders vertrekken,
maar alles wat u hebt ingezet ten behoeve van de leer
gaat u (als gunstig karma) voor.

Gebruik,
met
behulp
van
uw
verheven
geestestoestand,
al uw rijkdom, zodat spiritueel meer ontwikkelde
mensen
hun arrogantie afleggen, dat uw gelijken in vreugde
leven
en de lagere neigingen van onontwikkelden zullen
omkeren.

Koning, u kunt beter geen tempels van de leer
bouwen die de haren van rijke koningen niet
ten berge doen rijzen, want die centra
zullen zelfs na uw dood niet beroemd worden.

van de Drie Juwelen – luisterrijk en alom bekend –
die onaanzienlijke koningen
zich niet eens kunnen voorstellen.

Deze combinatie van materialisme en vroomheid lijkt vreemd voor
ons maar is uiteindelijk gebaseerd op traditionele, religieuze
waarden. Het is verbonden aan het idee dat macht en rijkdom hun
oorsprong vinden in iemands goede daden in een vorig leven. Het
versterkt het denkbeeld dat een rijk mens een goed mens is en
daarmee het idee dat een arm mens moreel verdacht is. Dit is niet het
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Het kan voor ons moeilijk zijn om ons voor te stellen dat iemand die
werkelijk religieus is, zo zelfgericht is, maar er is genoeg bewijs van
dit soort houding in alle religies te vinden. Ik kwam in India een
ouderwets type volgelingen tegen die tot de rijke klasse van
kooplieden behoorden. Ze waren erg vroom en vrijgevig, maar
brachten hun commerciële scherpzinnigheid mee in hun religieuze
leven. Zo’n man zou grote, liefdadige donaties doen, maar hij zou er
schaamteloos voorwaarden aan verbinden. Zonder schaamte zou hij
duizenden roepies aanbieden voor het openen van een apotheek, een
kliniek of een school, met de voorwaarde dat die naar zijn vader zou
worden genoemd, dat hij de eregast bij de opening zou zijn en dat hij
voorgesteld zou worden aan de premier als die de opening verricht
had.

dan nu. Het bestaan was gewoonlijk ‘akelig, bruut en kort’ voor
iedereen die onbemiddeld was. Het is daarom niet te verwonderen
dat geluk nauw verbonden was aan het bezit van rijkdom of – waar
hier zo de nadruk op ligt – aan het uitgeven ervan ten voordele van
jezelf. Er is geen twijfel aan dat wereldse motivaties soms onze
beoefening van de Dharma voeden. Zoeken we niet vaak ons eigen
geluk, succes en veiligheid door middel van onze spirituele
beoefening, meer dan Verlichting voor het welzijn van alle wezens?
Misschien moeten we niet te kritisch zijn op het spiritueel
materialisme van het verleden. Maar, als je zou zeggen: ‘Als je arme
bedelaars iets geeft, nemen ze alles wat je hen geeft, maar dan
honderd keer zoveel, als verdienste mee naar jouw toekomstig
leven.’ Het zorgt voor een bijna groteske weerspiegeling van deze
traditionele, sterk koopmansachtige manier van denken over
vrijgevigheid en zijn voordelen. Het laat een situatie zien waarin je
in feite bedelaars in dienst neemt om je rijkdom van dit leven naar
het volgend leven te brengen.

‘Hier’ betekent in het huidige leven. Als je nu van rijkdom geniet, is
dat het resultaat van de vrijgevigheid die je in vorige levens
beoefend hebt. Als je, daarom, in toekomstige levens in rijkdom wil
leven, moet je vrijgevig zijn met je huidige bezittingen. Voor de
meeste Westerse Boeddhisten nu, is deze houding op zijn best
betekenisloos en op zijn slechtst verachtelijk. Maar als we willen
begrijpen hoe het Boeddhisme zich door de eeuwen heen ontwikkeld
heeft, moeten we ook met deze traditionele manier van denken
rekening houden. We moeten op prijs stellen dat in het verleden dit
soort argument een echte stimulans voor mensen was. Een van de
redenen ervoor kan zijn dat het bestaan toen veel onzekerder was

Karma en wedergeboorte, verleden of heden doen er
niet toe, belangrijk is hoe we onszelf in het huidige
moment vorm geven.

Het moet gezegd worden dat deze reeks argumenten ten gunste van
vrijgevigheid een laag niveau heeft. Het is duidelijk dat Nagarjuna
denkt dat het belangrijk is om de stroom van vrijgevigheid aan de
gang te krijgen. Het maakt dus niet zo uit hoe je mensen kunt
overtuigen te geven, zolang ze maar gaan geven. Geven is een
kwaliteit op zichzelf, het maakt energie vrij, het maakt de ketenen
van enkele fundamentele onvaardige houdingen losser en de rest van
het spirituele leven kan erop gebaseerd worden.

als de vlam van een lamp in de tocht.xxxiii

Creëer daarom zonder uitstel, met inzet van al uw
rijkdom,
nu u nog gezond bent, tempels van de Leer.
Want u leeft te midden van oorzaken van de dood

kunt u geen gaven meer aanbieden via uw ministers,
die u schaamteloos zullen verloochenen
en zullen proberen bij de nieuwe koning in de smaak
te vallen.
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Ik merkte in India dat rijke mensen zichzelf niet zagen als uitbuiters
van de armen, maar als mensen die banen creëerden voor diegenen
die zelf niet in staat waren effectief naar werk te zoeken. Zij
geloofden werkelijk dat ze mensen een dienst bewezen en
vergaarden hun rijkdom zonder veel interesse daarin. Het was hun
manier om God te dienen, vertelden ze soms. Dat soort opmerkingen
liet me meestal sprakeloos achter, maar je ontmoette ook
boeddhistische monniken die dat soort houding graag steunden.

Het is alsof de georganiseerde religie de neiging heeft de status quo
heilig te verklaren en aan de kant van de rijken staat tegenover de
armen. Zoals Paulus zegt: ‘De machtigen zijn door God
aangesteld.’xxxiv Hoe degenen die de macht hebben zich ook
gedragen, de autoriteit van God staat achter hen.

De rijke man in zijn kasteel,
de arme man bij de poort,
God maakte hen voornaam en laag
elk op zijn eigen plaats.

Het christendom heeft dit in het verleden ook zo gebruikt. De kerk
leerde regelmatig dat men de plicht had zijn plaats in het leven te
aanvaarden omdat die door God gegeven was. Er is een psalm
waarin het volgende vers staat:

boeddhistische gezichtspunt, maar een nogal letterlijke uitleg van de
leer van karma en wedergeboorte kan helaas leiden tot dit soort
interpretatie. Het is namelijk de opvatting van de leer die in het
Hindoeïsme algemeen aanvaard is en het is er één die maakt dat de
vrome en rijke mensen nogal met zichzelf zijn ingenomen. Ik heb in
India veel mensen ontmoet die sterk overtuigd waren van hun
deugden, een overtuiging die voortkwam uit weinig meer dan hun
fortuinlijke en voorspoedige omstandigheden. En helaas heb ik ook
veel arme mensen ontmoet, die aannamen dat zij hun lot verdiend
hadden. Deze onplezierige draai, die soms aan de leer van karma en
wedergeboorte wordt gegeven, zelfs door sommige Boeddhisten, is
in het Hindoeïsme ingebed in de vorm van het kaste systeem en
wordt gebruikt om de sociale status quo te versterken.
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Om Nagarjuna recht te doen moeten we bedenken dat in zijn tijd een
koning onbegrensde macht had en in staat was zoveel kwaad te doen
dat het nodig kon zijn hem op welke manier dan ook te beteugelen.
Meestal was er geen enkele andere macht in het land die in staat was
hem in te perken. Als hij niet zo intelligent was of erg religieus, was
men soms gedwongen zijn bezwaren opzij te zetten om enig soort
ethisch gedrag aan te moedigen, hoe onzuiver de motivatie voor dat
gedrag ook zou kunnen zijn. Als het de enige manier was om hem
ertoe te brengen om op een ethische manier te regeren, zou het
kunnen dat men hem een toekomstig leven moest beloven, waarin
hij meer zou hebben dan wat hij nu had.

De Boeddha ging tijdens zijn leven om met rijke en machtige
personen, zonder bijzonder respectvol voor hen te zijn In sommige
boeddhistische landen zijn monniken die een gedienstige houding
aannemen naar de autoriteiten. Het komt doordat ze het centrale
principe van het spirituele leven niet begrijpen, namelijk dat we de
vrijheid hebben te zijn die we willen zijn, hier en nu, onafhankelijk
van sociale en groepsbeperkingen. We zijn vrij om meer of minder
gewaar te zijn, meer of minder creatief en meer of minder een
individu. Karma en wedergeboorte, of verleden en toekomst doen er
niet toe; het is belangrijk hoe we onszelf in het huidige moment
vormgeven. Dit is wat de Boeddha steeds benadrukt, dat de nadruk
ligt op het hier en nu bereiken van de Verlichting, in dit leven. Hij
ontkende de werkelijkheid van karma niet, maar hij suggereerde ook
niet dat een goede wedergeboorte het meest waardevolle doel is voor
een mens. Elk boeddhistisch onderwijs moet verbonden zijn met dit
centrale principe, omdat mensen anders misschien denken dat je je
aangetrokken voelt door een lagere zelfgerichte motivatie.

Er zijn meer consequenties van dit voorschrift dan alleen het je niet
misdragen met de partners van anderen. Om te beginnen moeten we
een hoop van de rationalisaties en romantiseringen die dienen om
seksuele activiteit te idealiseren, zelfs spiritueel te maken, opruimen.
We verbeelden ons dat seks alleen gaat over geven en delen, maar is
dat werkelijk zo? Als we heel eerlijk zijn, kunnen we dan zeggen dat
als we ons heel erg aangetrokken voelen tot een ander, het eigenlijk
een drang om te geven is? Ik vermoed dat in de meeste gevallen
seksuele relaties wederzijdse arrangementen zijn die goed gevonden
worden, evenwichtige uitwisselingen van diensten, fysiek en
emotioneel – gezond genoeg op hun eigen niveau, maar het is niet
nodig hen daarboven te verheffen. Als je ze zo daar boven verheft,
zal je onvermijdelijk teleurgesteld zijn, of zelfs vol wrok, als die
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Het derde voorschrift – kamesu micchacara veramani – is: ‘het zich
onthouden van seksueel wangedrag’. De vrouwen van anderen met
rust laten (dat is hoe Nagarjuna naar dit voorschrift verwijst) is het
minste wat een mannelijke beoefenaar van de Dharma van zichzelf
mag verwachten. Het mannelijk perspectief wordt hier als
vanzelfsprekend gezien omdat de tekst bedoeld is voor een koning.
In het oude India werd de echtgenote van een man als zijn eigendom
gezien en de traditionele interpretatie van het voorschrift is een
afspiegeling van deze opvatting. Het voorschrift bevatte verder ook
het zich onthouden van het misbruiken of ontvoeren van iedere
vrouw, getrouwd of ongetrouwd. Opnieuw was dit vooral een zaak
van het respecteren van het eigendom van andere mannen, omdat
een dochter of zuster, hoe volwassen ook, letterlijk aan haar familie
‘toebehoorde’ tot zij door te trouwen bij een andere familie ging
horen. Tot dan viel zij onder de bescherming van haar vader en
broers.
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Hoofdstuk 3:
Seksuele relaties.

Maar als we onze seksuele activiteit beperken tot wat sociaal
geaccepteerd is, kunnen we het dan daar bij laten? Is dit simpele
criterium genoeg? Ja, als alles wat je wilt een regel is. Maar het is
niet genoeg als je van het beoefenen van dit voorschrift een
werkelijke ethische beoefening wilt maken. Ik zag eens dat de
voorschriften op een bord geschreven waren in een boeddhistisch
klooster (vihara) in Londen. De derde was: ‘je niet inlaten met
verdorven liefde’. Het was duidelijk dat de monniken wilden dat
mensen wat dieper over dit voorschrift zouden nadenken. Maar hoe
beoefen je het derde voorschrift als je getrouwd bent en gewoon
geen tijd hebt of de neiging om je uit te leven in ‘verdorven liefde’?

Als we ons van de historie naar de moderne tijd verplaatsen, wordt
het duidelijk hoe het derde voorschrift vandaag de dag moet worden
toegepast, door vrouwen zowel als mannen. Twee belangrijke
principes lijken er bij betrokken te zijn. Ten eerste: men moet de
individualiteit van een ander geen geweld aan doen door hen tegen
hun wil te gebruiken voor het vervullen van je seksuele verlangens.
Ten tweede: voor zover iemand gezien wordt als ‘behorende’ bij
zijn/haar seksuele partner, is het met opzet opbreken van een
huwelijk of een ander soort seksuele relatie een vorm van ‘nemen
wat niet gegeven is’. Het is ook een kwestie van de individualiteit
geweld aan doen van de persoon wiens partner men heeft ‘gestolen’.
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Men kan seksuele gevoelens niet apart van alle andere
emoties in een verzegelde doos opsluiten.
Samen met dit onbewuste misbruik van seksualiteit is er vaak een
angst voor de ervaring van seksuele gevoelens, vooral als die

Het derde voorschrift houdt zich in ruimere zin bezig met wat we
doen met onze seksualiteit. Het gaat hier niet alleen over onze
seksuele relaties; het houdt zich ook bezig met hoe we onze
seksualiteit gebruiken om andere dingen te krijgen, zoals we soms
mensen charmeren om te krijgen wat we willen. In veel van wat we
accepteren als normale seksuele betrekkingen tussen de seksen is
een onplezierige mix van wederzijdse exploitatie en bedrog. Dit
voorschrift gaat daarom ook over je gewaar zijn van een soort macht
of energie die er voor ons beschikbaar is en voor de rol die dat speelt
in het halfbewuste flirten, dat in zoveel van onze communicatie
kruipt. Als we op mensen reageren, moeten we dat doen met echte
vriendelijkheid en metta, maar niet gevangen raken in het soort
dialoog die op een gedachteloze manier seksuele gevoelens
aanwakkert.

zich goed voelen zonder, tenminste zolang men hen niet doorlopend
vertelt dat ze zich zeker ongelukkig moeten voelen. Mensen die door
hun temperament geneigd zijn tot kuisheid, misschien als resultaat
van heel positief karma, kunnen onschuldig en zuiver aan het
spirituele leven beginnen en veel progressie maken. Misschien
hebben zij een ‘gave’ voor kuisheid en als dat zo is, moeten zij de
ruimte krijgen om van die gave te genieten. Ze moeten niet tegen de
gezonde en verfijnde kern van hun aard geduwd worden, zodat ze de
soort ervaring gaan zoeken waarvan de meesten van ons denken niet
zonder te kunnen. Mensen die deze gaven niet hebben kunnen een
uitlaatklep zoeken voor hun seksuele driften, zonder het vertrouwen
te ondermijnen van hen die de Dharma met plezier kunnen
beoefenen zonder de behoefte aan seks. Waarom verheugen we ons
niet in zuiverheid en onschuld als een kwaliteit en een zegen, zelfs
als de rest van de maatschappij er een volkomen andere opvatting op
na houdt?

En verder, rekening houden met natuurlijke driften moet niet
verward worden met de opvatting dat een gezond persoon seks
nodig heeft en dat we iets verdringen of tekort komen als we het niet
hebben. Helaas is de veronderstelling dat seksuele onschuld of
zuiverheid op de een of andere manier het gezonde functioneren van
een individu in de weg staat, wijd verspreid. Daar komt het curieuze
idee uit voort dat men een heleboel levenservaring in de vorm van
persoonlijke moeilijkheden en rommelige seksuele relaties moet
doormaken om ‘volwassen’ genoeg te zijn om aan het spirituele
leven te beginnen. Als je moet toegeven dat je maanden of jaren
geen seks hebt gehad lijkt het alsof je daardoor bijna een stigma hebt
gekregen, alsof dat je onaantrekkelijk maakt, een mislukkeling, zelfs
iemand die niet helemaal een echte man of vrouw is. Dat is
tegenwoordig een wijd verbreide verkeerde opvatting (miccha ditthi)
Maar het is zeker niet de traditionele opvatting, niet in het Westen en
ook niet in het Oosten. De verkeerde veronderstelling eronder is dat
dezelfde regels kunnen worden toegepast bij iedereen. Maar mensen
zijn verschillend. Er zijn veel zaken die voor de ene persoon
belangrijk zijn maar die voor een ander geen belang hebben.
Sommige mensen kunnen niet leven zonder seks, terwijl anderen

En dan is er de vraag over gewaarzijn. Wat is het ware effect van
seksuele activiteit op iemands geestestoestand? Is het waard de
moeite te doen daar naar te kijken, als we proberen om een spiritueel
leven te combineren met seksueel actief zijn. Volgelingen van de
Tantra en vergevorderde Bodhisattva yogi’s kunnen zonder twijfel
seksuele activiteit in hun spirituele beoefening opnemen, maar wij
moeten onszelf afvragen of we werkelijk zelfs maar in de buurt van
dat niveau zijn. Het betekent niet dat als we af en toe een terugval in
gewaarzijn hebben, dat het einde van onze beoefening betekent.
Terugvallen is onvermijdelijk. Zelfs na jaren van beoefening kunnen
instinctieve aandrang en oude neigingen van tijd tot tijd nog
opkomen en resulteren in een tijdelijke terugval in onze hele
spirituele progressie en het helpt niet om hierover vast te gaan zitten
in zelfverwijt. Wat spiritueel gezien ondermijnend is, is zelfbedrog.

diensten niet langer zo vrij worden aangeboden of als ze helemaal
beëindigt worden.
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We moeten in staat zijn om sterke, warme emoties te voelen in
connectie met onze seksualiteit, maar we moeten ook in staat zijn
sterke, warme emoties te ervaren die niet in verband staan met
seksuele gevoelens. Als het moeilijk voor je is om dit soort emoties
apart te zien van seks, betekent het niet dat het een goed idee is om
de seksuele gevoelens te onderdrukken en een leven te gaan leiden
met een strikt celibaat. Als je dat zou doen, zullen die gevoelens
bijna zeker later in je leven weer opkomen en dan moeilijker te
hanteren zijn. Hoe vrijer we ons voelen om onze positieve emoties te
uiten, hoe beter we in staat zullen zijn om met onze biologische en
instinctieve driften om te gaan.

verhindert mensen soms om normale gevoelens van aantrekking en
affectie te erkennen en te uiten. Het emotioneel aangetrokken zijn
door iemand wordt automatisch beschouwd als een seksueel gevoel,
terwijl het dat helemaal niet hoeft te zijn. Op die manier vervangen
we zeer positieve gevoelens door emotioneel onbehagen, door
terughoudendheid en als gevolg daarvan door een verlies van
energie.

gevoelens gericht zijn op een persoon van dezelfde sekse. Dit wil
niet zeggen dat je iets met die gevoelens moet doen, maar je kan
seksuele gevoelens niet scheiden van alle andere emoties en ze
opgesloten houden in een verzegelde doos. Onze seksualiteit, ten
goede of ten kwade, sijpelt in allerlei situaties waarin we die liever
niet willen uiten. Het gevaar daarvan is dat we bang worden om dat
element van onze ervaring te erkennen. Een onbewuste angst voor
veronderstelde onacceptabele seksuele gevoelens
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Waarom? Laten we eerst kijken naar het argument.

In zijn advies aan de koning vindt Nagarjuna het nodig om meer dan
20 verzen (er worden hier slechts vier verzen weergegeven) te
wijden aan het terugdringen van de seksuele behoefte van de
mannelijke lezer.

Als u deze dingen overweegt,
zult u, omdat uw verlangen afneemt,
niet meer naar vrouwen hunkeren,
ook al wordt u niet geheel vrij van die begeerte.xxxv

Aan een zere plek krabben voelt prettig aan,
maar helemaal geen wonden hebben is veel
aangenamer.
Zo geven wereldse begeerten genoegens,
maar in geen begeerten hebben huist een veel grotere
vreugde.

Buik en borstkas zijn een omhulsel
van ontlasting, urine, longen, lever enzovoort.
Mannen die door verblinding een vrouw niet aldus
kunnen zien,
hunkeren naar haar lichaam.

Begeerte naar een vrouw ontstaat voornamelijk uit
denken
dat haar lichaam onbezoedeld is.
Maar aan het lichaam van een vrouw
is in feite niets onbezoedeld.

De lelijkheid van het
geconditioneerde.
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Deze harde kijk op mannen is waarschijnlijk voor veel mensen
tegenwoordig aanvaardbaar. Maar de houding naar het lichaam van
de vrouw die we in deze verzen vinden staat haaks op de moderne
gevoeligheden. De meeste mensen zullen waarschijnlijk de
systematische opbouw van deze manier van denken over het
vrouwelijk lichaam als morbide, onplezierig en negatief
beschouwen. Als je er oppervlakkig naar kijkt, lijkt het dat deze
verzen en andere, overeenkomende boeddhistische teksten een

De meeste van dit soort leringen worden aan mannen gegeven, maar
gelijkaardige opvattingen over het lichaam kunnen gevonden
worden in de Therigatha, de Verlichtings-verzen van de vroege
boeddhistische nonnen. De eraan verbonden reflecties, die voor de
nonnen aanbevolen waren om hen van hun gehechtheid aan mannen
te ontwennen, houden zich minder bezig met de afschrikwekkend
zijn van het lichaam. In die tijd leken ze meer aangetrokken te
worden door de schijnbare betrouwbaarheid van de mannen en
minder door hun fysieke kenmerken. Daarom gaan deze verzen veel
over hoe verraderlijk en trouweloos, ontrouw en bedrieglijk mannen
kunnen zijn; hoe je hun zoete woorden niet kan vertrouwen, hoe ze
het ene kunnen zeggen en het andere bedoelen en hoe ze je
vertrouwen kunnen beschamen, zelfs terwijl ze liefhebbend in je
ogen kijken. Hun verzen richten zich op het feit dat het de aard van
mannen is onbetrouwbaar te zijn en vrouwen achterna te zitten.

We zijn gewend om alle verschillende afscheidingen en
uitscheidingen van ons eigen lichaam weg te wassen en toch komt
het tot uitbarstingen van begeerte over de onzuivere lichamen van
een ander. Nagarjuna suggereert dat deze situatie iets absurds heeft.
Net zo kan er een zekere intense bevrediging zijn door het krabbelen
aan een jeukende korst, maar degene die weet wat het is om die
vreselijke jeuk niet te hebben, zou dat vrijwillig terug willen nemen.

Deze verzen moet men zien als betrekking hebbend op
methode, in plaats van doctrine, de methode is in dit
geval bedoeld als middel om mannen te helpen hun
seksuele begeerte te overwinnen.
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Het lijkt erop dat het probleem van vrouwen met het celibaat ook
minder met seks te doen heeft en meer met haar identiteit als vrouw.
In haar geval lijkt het meer te doen te hebben met het verliezen van
de emotionele intimiteit waar seks mee gepaard gaat en met het
uiteindelijk verlies van de mogelijkheid een echtgenote en moeder te
zijn. Het aannemen van een celibataire levensstijl vertegenwoordigt
een enorme stap voor haar. De vraag over kinderen, die misschien
voor de meeste mannen minder belangrijk wordt dan die eerst was,
blijft voor vrouwen relatief belangrijk.

Het probleem dat mensen met verzen als deze hebben komt, denk ik,
door de heel verschillende aard van de belangrijke hindernissen die
mannen en vrouwen ondervinden in het spirituele leven. Deze
hindernissen hebben meer te maken met identiteit dan met seks op
zich. Vandaag de dag lijkt het alsof het opgeven van seks voor
mannen een groot probleem is, omdat het een verlies van een
belangrijk deel van de mannelijke identiteit vertegenwoordigt. Maar
deze identiteit wordt voor het grootste deel gevormd door
mannelijke competitiedrang in de werkplek. Waarschijnlijk
beginnen mannen pas werkelijk spirituele vooruitgang te maken als
ze met heel hun hart wereldse aspiraties opgeven, meer nog dan als
ze seks opgeven.

krachtige, vrouwonvriendelijke draad vertegenwoordigen die door
de boeddhistische traditie loopt. Maar in feite zijn ze niet bedoeld als
een objectieve beoordeling van vrouwen, maar als betrekking
hebbend op de methode in plaats van op de doctrine, de methode in
dit geval als een hulpmiddel dat mannen helpt hun seksuele begeerte
te overkomen.

Boeddhistische beoefening houdt het aankweken van gewaarzijn in.
Maar seksuele begeerte, door zijn blinde instinctieve aard, stuurt ons
in de tegenovergestelde richting. Om dit te voorkomen is ingrijpende
actie nodig en dat is waar deze verzen over gaan. Eigenlijk hoopt
Nagarjuna niet dat hij de koning helemaal van zijn seksuele begeerte
kan bevrijden; het kan zijn dat hij alleen maar probeert hem te
helpen een hoger niveau van gewaarzijn te bereiken. Het is alsof hij
zegt: ‘Wordt wakker! Kijk eens goed naar dit object van je begeerte.
Wat is het werkelijk?’
Zijn uitnodiging om de charmes van het vlees met een kritisch oog te
onderzoeken reflecteert misschien ook een gedachte die af en toe in
de geest van de meeste mensen opkomt, als zij bezig zijn iemand te
- 98 -

Nagarjuna richt zich in deze verzen op dat aspect van het
geconditioneerd bestaan waaraan we heel gemakkelijk en regelmatig
de kwaliteiten van schoonheid en zuiverheid toeschrijven, die in
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Daarom kregen serieuze beoefenaars van het Boeddhisme altijd het
advies om de asubha bhavana te beoefenen, de reflectie op de
minder plezierige aspecten van het menselijk lichaam. Net zoals we
mediteren op de vergankelijkheid en het niet-substantieel zijn van
het geconditioneerd bestaan en ook op het gebrek van werkelijke
bevrediging die we er in kunnen vinden, kunnen we ook reflecteren
op de onaantrekkelijkheid van het geconditioneerd bestaan. In deze
oefening richten we ons op zekere aspecten van het menselijk
lichaam, aspecten die we gewoonlijk onplezierig vinden, maar die
we negeren als we in de greep van seksuele passie zijn. De asubha
bhavana helpt ons te zien hoe lust ons onze natuurlijk weerzin tegen
afscheidingen en uitscheidingen van de lichamen van anderen doet
negeren. We proberen te zien hoe het menselijk lichaam werkelijk
is: vergankelijk, zonder onveranderlijk zelf en in werkelijkheid niet
mooi.

werkelijkheid aan het Ongeconditioneerde toebehoren. En we
schrijven die kwaliteiten toe aan het lichaam van degene waar we
smoorverliefd op zijn. We worden immers niet verliefd op bomen,
ook al zijn ze mooi. We raken niet zo gehecht aan een bepaalde
boom dat we al onze tijd ermee willen doorbrengen en er eventueel
mee willen gaan wonen. Onze begeerte giet een soort glamour over
de lichamen van zekere mensen, een glamour die je niet bij enig
ander object kunt vinden, hoe mooi het ook is.

Asubha wordt vaak gelinkt aan de drie lakshanas of kenmerken van
het geconditioneerde bestaan. Volgens de boeddhistische Leer is
geconditioneerd bestaan dukkha (onbevredigend), anitya
(vergankelijk) en anatman (zonder een substantieel, onveranderlijk
zelf) Soms wordt asubha aan deze lijst toegevoegd. Als dit gebeurt
en de vier worden als hun tegenovergestelde gezien, worden ze de
vier vipariyasas, ‘de mentale verdraaiingen’ of ‘ondersteboven
opvattingen’ genoemd. Omdat we zelf geconditioneerd zijn kunnen
we er niets aan doen dat we, wat in feite de kenmerken van het
Ongeconditioneerde zijn, aan het geconditioneerde toeschrijven. We
zien de wereld niet als onbevredigend, maar als sukha of plezierig.
Als we dingen bezitten denken we dat we ze altijd zullen houden,
wat betekent dat we het geconditioneerde bestaan niet als
vergankelijk zien, maar als nitya of blijvend. We zien het ook niet
als zonder een permanent, onveranderlijk zelf, maar zien juist dat het
zo’n zelf heeft, een atman. Tenslotte zien we de objecten van onze
begeerte niet als asubha, maar als aantrekkelijk en mooi.

Lust kan ons onze natuurlijke weerzin tegen
afscheidingen en uitscheidingen van de lichamen van
anderen doen negeren.

De Sanskriet uitdrukking waar Nagarjuna in deze verzen naar
verwijst is subha, wat hier wordt vertaald als ‘schoon’ terwijl de
negatieve vorm asubha vertaald wordt als ‘vies’, hoewel deze
uitdrukkingen ook vertaald kunnen worden met de betekenis van
‘zuiver’ en ‘onzuiver’ of ‘mooi’ en ‘niet mooi’.

Reflectie op de onzuiverheid
van het lichaam.
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Om zo’n dwangmatigheid tegen te gaan wordt er in de meeste
vormen van Boeddhisme de nadruk gelegd op celibaat, omdat
celibatair leven een indicatie is dat de seksuele drang onder controle
is. De Pali geschriften zeggen duidelijk dat de Boeddha volledig
celibatair leefde, terwijl degenen die Stroom betreders (het punt
waarop voortgang naar Verlichting zeker is) niet noodzakelijk
celibatair waren, maar zeker niet overheerst werden door hun
seksuele verlangens. Maar in zeker één geval noemt de Boeddha de
mogelijkheid dat men kan genieten van zinnelijk genot en er toch
niet aan gehecht raakt. In de Ariyapariyesana Soetra verdeelt hij de
beoefenaars in drie types. Hij gebruikt het beeld van een hert waarop
gejaagd wordt, maar ik ga het beeld van een muis gebruiken omdat
ik denk dat dit het punt veel duidelijker maakt. Er zijn drie soorten
muizen. Degenen die op een onverstandige manier achter de kaas
aan gaan en gevangen worden. Degenen die voorzichtiger achter de
kaas aangaan en niet gevangen worden. En er zijn er die uit de buurt
blijven van zowel de kaas als de val en natuurlijk ook niet gevangen
worden. Het is interessant dat de Boeddha de tweede mogelijkheid
niet ontkende, de mogelijkheid dat als je heel erg gewaar bent je aan
zinnelijk genot kunt ‘knabbelen’ zonder dat je overweldigd wordt
door begeerte. Maar dat is gevaarlijk. De meeste mensen laten zich
overweldigen en lijden door de gevolgen. Het is veel veiliger om uit
de buurt van de kaas te blijven. Wat Nagarjuna in het geval van de
koning aanbeveelt is in principe de tweede optie, wat in de praktijk
betekent dat hij zich beperkt tot een ingetogen seksleven en dat is
goed in overeenstemming te brengen met het bereiken van Stroom
betreden als doel.

‘veroveren’, of zelfs als zij eindelijk in een intieme omhelzing met
hem of haar verwikkeld raken. Misschien ben je de eerste paar keer
echt de wereld van plezierige menselijke ervaringen aan het
onderzoeken, maar daarna kan je er soms niets aan doen dat je
denkt: ‘Nou, daar gaan we weer.’ Je weet min of meer wat er gaat
gebeuren en je vraagt je af: ‘Is het waard dat ik dit doe? Wat is het
nut ervan? Wat doet het voor me? Hoeveel geniet ik er van?’ En
ondanks die bedenkingen is het alsof je ertoe gedreven wordt, alsof
je ertoe wordt gedwongen.
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Door de eeuwen heen is het een uitdaging voor artiesten geweest om
werken te schilderen die een beroep deden op de voorliefde voor
zinnelijke schoonheid van hun publiek, terwijl ze zich tegelijkertijd
richtten op een meer onschuldige visie – een impressie van pure
schoonheid – voor hen die in staat waren dat te waarderen. Zelfs de
grootste artiesten zullen niet altijd gewaardeerd worden voor deze
hogere prestatie. Er wordt verteld dat aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog twee Britse soldaten rondliepen in de Uffizi Galerij in
Florence. Zij kwamen bij ‘de Geboorte van Venus’ van Botticelli.
‘O, kom hier en kijk hiernaar, Bill’ zei de ene, ‘er is hier een meid
zonder kleren en twee mannen die naar haar spuwen’.

In de Pali geschriften heeft de Boeddha meer dan eens
opgemerkt dat het een teken of kenmerk van metta is
dat je dingen als prachtig ziet.

In zekere zin is het doel ervan ons te helpen onderscheid te maken
tussen biologische aantrekkingskracht en esthetische schoonheid.
Iemand kan er op de gebruikelijke manier goed uitzien, maar toch
geen echte schoonheid hebben, terwijl een ander zonder duidelijke
aantrekkelijkheid een reële schoonheid heeft. Subha, het begrip dat
in deze context wordt gebruikt, betekent zuiver en ook mooi. Het
duidt op een soort spirituele schoonheid in de Neoplatonische zin.
Aan het begin van ‘Het kostbare Juwelensnoer’ wordt naar hetzelfde
soort schoonheid gewezen wanneer Nagarjuna de Boeddha roemt als
‘gesierd met alle goede kwaliteiten’.

Net zoals het celibaat is de asubha bhavana geen doel op zich.
Walging en afkeer van het lichaam kun je niet zien als positieve
mentale staten, tenzij het de weg vrijmaakt voor iets beters, wat ook
de bedoeling ervan is.

Reflectie op schoonheid.
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Dit is het soort visie waar de asubha bhavana ons op voorbereid.
Zodra we enige controle over onze onvaardige reacties op
geconditioneerde dingen hebben bereikt, kunnen we beginnen met
het reflecteren op de schoonheid van het Ongeconditioneerde. De
asubha bhavana helpt ons om afstand te nemen van het object van
zinnelijk verlangen, de impuls om er naar uit te reiken en het te
grijpen af te remmen, letterlijk of mentaal. In de mate dat we dit
kunnen doen zullen we in staat zijn dingen als pure schoonheid te
zien. Het zien van de onaantrekkelijkheid van het geconditioneerde
bestaan bereid ons voor op het zien van de schoonheid die daar
voorbij ligt. Andersom is het moeilijk om je verlangen te
heroriënteren op het Ongeconditioneerde, zolang je je inbeeldt dat je

Schopenhauer benadrukte dit kenmerk van esthetische waardering:
dat het een pure verrukking in het object zelf is, zonder enig
verlangen er gebruik van te willen maken. Wat hij de wil noemt,
‘een strevende, hunkerende kracht’, is tijdelijk niet werkzaam. Als je
denkt dat wat je ziet sensueel aantrekkelijk is, zal je het
waarschijnlijk ten bate van je eigen plezier willen grijpen. Maar als
je het esthetisch mooi vindt, wil je er alleen maar wat afstand van
nemen en het bekijken, je er aan over geven en je zelf er in
verliezen. Esthetische contemplatie is daarom niet alleen
belangeloos, maar in zekere zin ook onpersoonlijk. Je verliest jezelf
in het object en vergeet je persoonlijke bezorgdheden. Dus is het
gelijk aan de ervaring van de eerste dhyana, het eerste niveau van
meditatieve absorptie.

Het is duidelijk dat schoonheid niet noodzakelijk is inbegrepen in
het object van onze waarneming. Het hangt ook af van de manier
waarop we er naar kijken. Als we er met begeerte en lust naar
kijken, zien we iets dat sensueel attractief is. Als we er beschouwend
naar kijken, met metta, dan zien we iets dat nogal verschillend is,
iets wat schoonheid heeft. In de Pali geschriften heeft de Boeddha
meer dan eens opgemerkt dat het een teken of kenmerk van metta is
dat je de dingen als prachtig ziet, subha. Dat is omdat het
belangrijkste element, zowel in subha als in metta, dat wat hen
boven de gewone menselijke emotie doet uitstijgen, onbaatzuchtig
gewaarzijn is.
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Daarom zou ik in onze hedendaagse cultuur de asubha bhavana niet
vaak voorschrijven. Nagarjuna’s advies werd in een specifieke tijd
aan een bepaald persoon gegeven. Als hij nu nog zou leven zou hij
zonder twijfel zichzelf uitdrukken op een manier die naar moderne
problemen en bezorgdheden zou verwijzen. Hij zou bijvoorbeeld
gedacht hebben dat een romantische emotionele gehechtheid aan een
bepaald persoon in sommige opzichten een beoefenaar dieper
verstrikt dan seksuele begeerte op zich. De processen die ten
grondslag liggen aan zulke gehechtheden zijn door de moderne
psychologie onderzocht. Volgens het Boeddhisme hebben we een
variatie aan positieve mogelijkheden in ons. Maar we zijn ons er niet
altijd bewust van en daarom hebben we de neiging om ze – zoals de
psychologen zouden zeggen – op objecten buiten onszelf te
projecteren. We projecteren bijvoorbeeld ons spirituele potentieel op
een goeroe figuur en als we geen vertrouwen hebben, kunnen we die
kwaliteit op iemand projecteren die het lijkt te hebben. Natuurlijk is
het niet gemakkelijk om te zeggen of iemand een positieve kwaliteit
projecteert of dat men gewoon de aanwezigheid ervan in een andere
persoon op een gezonde manier waardeert. We kunnen er bijna zeker
van zijn dat we de neiging hebben zekere kwaliteiten te projecteren

Of deze benadering voor iedereen nuttig is, is een andere zaak. Waar
de Indiase mensen uit de tijd van Nagarjuna blijkbaar met heel hun
hart en zonder schuldgevoelens konden genieten van wereldse
genoegens, zijn velen in het post-christelijke Westen nog steeds
belast met een vaag gevoel voor de zondigheid van seksueel genot.
Voor ons is seks niet zo’n ongecompliceerde zaak als het voor het
oude India lijkt te zijn geweest. Daarom zullen sommigen misschien
de asubha bhavana opnemen met een enthousiasme dat voortkomt
uit een ongezonde, geremde of anderszins negatieve houding naar
hun lichaam en hun seksualiteit. In dat geval zal de oefening alleen
maar dienen om hun ongezonde houding te versterken.

de perfecte schoonheid hebt gevonden in een bepaalde persoon. De
positieve benadering van begeerte, die onze blik van grove naar
meer verfijnde objecten van verlangen opheft, zal op een zeker
moment kunnen helpen, maar om te beginnen hebben we meestal
een krachtdadige negatieve benadering nodig.

Om af te sluiten: de contemplatie van de lelijkheid van het
geconditioneerde moet in evenwicht gebracht worden door de
contemplatie van pure schoonheid. We hebben de stok en de wortel
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Het is pijnlijk als een partner bij ons weg gaat, maar het is ook een
moment dat een mogelijkheid schept om iets in onszelf te zien dat
we misschien niet op een andere manier konden zien. Uiteindelijk
worden we gedwongen naar de innerlijke leegte te kijken waar we
door de aanwezigheid van deze persoon in ons leven niet eerder naar
konden kijken. Zelfs als we om ons heen gaan kijken om een
vervanging te vinden die de leegte kan opvullen, kan de periode van
pijnlijke bewustwording waar we in gevallen zijn, ons in staat stellen
met opener ogen naar het onbewuste proces dat gaande is te kijken.

Het is mogelijk om zelfs binnen een nauwe relatie aan onze
projecties te werken. We hoeven onszelf alleen maar af te vragen,
‘Wat zie ik werkelijk in deze persoon’? Zo gauw we herkennen wat
het is, weten we waar we in onszelf naar moeten zoeken. We kunnen
onszelf ook afvragen hoe we ons voelen als de ander er niet is.
Meestal is dat een goede indicatie voor hoe ver de projectie al is. Als
hij/zij er niet is, voelen we dan dat wij er ook niet werkelijk of
volledig zijn, of dat we ons op de een of andere manier verloren
voelen of hulpeloos? Als dat zo is, is het duidelijk dat er iets
ontbreekt. En het is niet alleen de ander die ontbreekt, maar een
kwaliteit waar we aan gewend zijn geraakt en die via de ander voor
ons beschikbaar is, een kwaliteit waarvan we ervaren dat die buiten
ons staat in plaats van in ons zit. Zulke projecties zijn heel
verschillend van het in iemand anders waarderen van kwaliteiten
waarvan we weten dat we ze zelf niet hebben. We vinden het prettig
als die persoon bij ons is en als hij/zij er niet is missen we hem.
Maar we voelen niet dat we van onze ziel beroofd zijn.

gezond bent en redelijk gewaar, kan je leren zonder veel moeite te
stoppen met die projecties, zonder je relatie met die ander te
verstoren. Dit alles is een normaal aspect van opgroeien. Als
resultaat van het niet langer verliefd zijn en het misschien verbreken
van de relatie met je partner, zal je bijna vanzelf een meer volwassen
karakter ontwikkelen.

De meeste mensen lijken door dit stadium van romantische projectie
heen te gaan, meestal in de adolescentie, sommigen blijven die
ervaring steeds herhalen. Maar als je psychologisch gezien relatief

Als resultaat van het niet langer verliefd zijn en het
misschien verbreken van de relatie met je partner, zal je
bijna vanzelf een meer volwassen karakter ontwikkelen.

Dit allemaal gezegd hebbende, kan projectie in het begin nuttig zijn
omdat het ons in staat stelt om, door het contact met de ander, enige
ervaring op te doen met onze niet geïntrigeerde kwaliteiten. Bij
mannen zijn het hun onbewuste ‘vrouwelijke’ kwaliteiten die vaak
geprojecteerd worden op de partner in een romantische relatie, het
potentieel voor zachtheid, sympathie en ontvankelijkheid. Omdat
men in zichzelf bepaalde kwaliteiten niet ervaart, doordat men ze
niet in zijn bewuste wezen heeft geïntegreerd, wordt men onbewust
aangespoord die buiten zichzelf te vinden.

Werken met romantische
projectie.

op degenen waar we seksueel door worden aangetrokken. En in
plaats van te proberen dat wat we missen te ontwikkelen zoeken we
ernaar in een andere persoon, meestal iemand van de andere sekse.
Getrouwde mensen verwijzen vaak naar hun wederhelft als ‘hun
betere helft’. Daarom ervaren mensen soms paniek en grote angst als
hun relatie opbreekt. Het is alsof je veel meer verliest dan alleen een
andere persoon; het kan voelen alsof er een helft van je is
afgescheurd. Maar dit is een illusie. De ander is niet onze andere
helft, dat zullen we snel ontdekken als we er mee in conflict komen.
En als de relatie een manier wordt om de taak van het ontwikkelen
van de kwaliteiten waarvan wij denken dat de ander die bezit te
vermijden, dan is het zeker een nutteloze relatie.

Probeer een esthetische, waarderende houding in je ervaring te
brengen, liever dan een pragmatische. Het is duidelijk dat we
anderen niet moeten gebruiken. We moeten proberen de houding die
bijvoorbeeld aantrekkelijke mensen ziet als simpel objecten van
begeerte, afschudden. Dat is gebaseerd op een opvatting dat de
wereld om ons heen alleen waarde heeft als die bijdraagt aan onze
pleziertjes of in ons voordeel is.
De esthetische houding ziet alles, inclusief anderen, met een warm
en helder gewaarzijn en waardeert dingen gewoon zoals ze zijn,
zonder eraan te denken hoe ze verbetert kunnen worden of nuttig
zijn. Het is verwant aan de contemplatieve houding van het rusten in
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Het gevolg hiervan is dat we plezier kunnen ontlenen aan het leven –
in het bijzonder aan een leven van onthechting. Het is niet zo nuttig
om je vrij te maken van actieve betrokkenheid bij seksuele activiteit
als je niet in staat bent ergens anders plezier te vinden. Als je de
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De eenvoudige oplossing is dat je plezier vindt in meditatie. Het is
niet nodig marathon meditatie sessies te ondernemen, ze maken je
trots. Een meditatie van twintig minuten waar je van geniet is beter
dan een meditatie van een uur, die je alleen maar doet omdat het
goed voor je zou zijn. Sta open en kijk uit voor een natuurlijk
momentum dat je dieper doet gaan, voorbij de opgelegde discipline
die in het begin nodig is. Breidt de reikwijdte van je interesses uit
zodat je onschuldige ontspanning die je met vrienden kan delen, in
het bijzonder speciale vrienden, erin kan brengen. Laat tenminste
enkele van de vaardige dingen die je doet plezierig zijn. Een
Boeddhist zou in de ogen van de wereld een wandelende paradox
moeten zijn: hij of zij zou in ieder geval gelukkig moeten zijn, zelfs
als er geen financiële zekerheid, sociale status, luxueuze
consumenten goederen of een seksuele relatie is – die allemaal
gewoonlijk gezien worden als essentieel voor menselijk geluk. Het
zien van zo’n persoon laat mensen zich afvragen: ‘Hoe kan dat?
Misschien zijn mijn ideeën over het leven niet het hele verhaal’. Het
is wat een Boeddhist is, dat mensen aanspreekt, veel meer dan
knappe presentaties van boeddhistische doctrine. Het is waar je naar
kijkt voor geluk en tevredenheid, meer dan waar je over praat, dat
mensen vertelt wie je werkelijk bent en waar je voor staat.

spirituele beoefening een moeilijke, pijnlijke worsteling vindt en je
enige bron van vreugde grove, sensuele pleziertjes zijn, dan heb je
een probleem.

Jaren geleden leerde ik een filmproducer in Bombay kennen die,
ondanks zijn aantrekkelijke en drukke leven, vrij nadenkend was.
Hij bezocht eens de Ajanta grotten om naar een filmlocatie te zoeken
en toen hij terugkwam had hij een vraag voor mij. Hij zei dat hij
onder de indruk was van de schoonheid van de grotschilderingen,
maar er was een ding waar hij verbaasd over was. Hij had opgemerkt
dat er niet alleen schilderingen waren van Boeddha’s en
Bodhisattvas en van dieren en planten, maar ook van halfnaakte
vrouwen. Zijn vraag was waarom de monniken die daar leefden, die
hun leven gewijd hadden aan de beoefening van onthechting, zulke
beelden op de muren van hun verblijfplaats hadden weergegeven. Ik
had niet eerder over deze kwestie nagedacht, maar het antwoord dat
meteen bij me opkwam was dat de monniken de vrouwenlichamen
als gewoon een deel van de natuurlijke wereld beschouwd hadden en
dat ze daarom net als andere fraaie objecten, gewaardeerd konden
worden. Zij keken ernaar vanuit esthetiek, niet vanuit verlangen, net
zoals ze naar fruit en bloemen keken. Een boeddhistische benadering
is deze objecten van begeerte volledig af te wijzen en jezelf ervan te
overtuigen dat ze uiteindelijk toch niet zo aantrekkelijk zijn. Maar
misschien voorziet esthetische waardering ons van een middenweg
tussen volledige afwijzing van begeerte en onze totale overgave
eraan. Dit lijkt me de ideale oplossing voor het probleem van
seksuele begeerte, en één die zeker binnen het bereik is van de
serieuze Boeddhist.

beiden nodig. Ik wil alleen suggereren dat we zorgvuldig de wortel
kiezen. In sommige kringen lijkt het als ouderwets gezien te worden
als je zoekt naar schoonheid in de kunst, maar misschien komt het
doordat we werkelijke schoonheid verwarren met het enkel leuke en
decoratieve. Hoewel men kan reageren tegen de Victoriaanse zwakte
voor het pittoreske en het sentimentele, is dat geen reden om wat
werkelijk mooi is, of het in de kunst is of in de natuur, de rug toe te
draaien.
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puur gewaarzijn, die zonder een ervaring van begeerte of afkeer is.
Dit vraagt zeker om gewaarzijn, maar het is een oefening die de druk
van verlangen zal verminderen en je meer op je gemak zal doen
voelen.
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Het zich onthouden van onjuiste spraak is het enige spraak
voorschrift in de traditionele lijst van vijf voorschriften, de
pancasila. Maar in de lijst van tien voorschriften is één van de
voorschriften – zich onthouden van geest bedwelmende middelen –
er uit gelaten en vervangen door drie extra spraak voorschriften en
drie ‘geest trainende’ voorschriften, die een aanvullend niveau van
gewaarzijn vragen. Dit zijn ethische richtlijnen voor Boeddhisten die
een serieuze, ‘fulltime’ beoefening van de Dharma willen gaan doen.
De nadruk op spraak is erg belangrijk. In het westen is er de
traditionele verdeling van ons bestaan in geest en lichaam, of
lichaam, ziel en geest. In het Boeddhisme is de verdeling lichaam,
spraak en geest. Volgens deze analyse wordt ons vermogen om

Onthoud u volledig van onware, verdeeldheid
zaaiende, ruwe en onzinnige spraak.xxxvi

Hoofdstuk 4:
Vaardige spraak

De meeste mensen denken dat zinloze of lichtzinnige spraak relatief
onschuldig is. Degenen die niet meer gewaar willen zijn zullen het
waarschijnlijk fijn vinden om de rest van hun leven over
trivialiteiten te praten. Maar als je meer gewaarzijn hebt zal je
opmerken dat, hoewel een beetje pietpraat de wielen van de
communicatie kan smeren, een heel gesprek met alleen dat nogal
vermoeiend kan zijn. Dit is omdat, hoewel een deel van jou in dit
geklets verstrikt is, een meer serieus deel van je behoorlijk
gefrustreerd kan raken. Je hebt het gevoel dat je je betere zelf
verraden hebt en het daaruit voortkomend gevoel van conflict kan
uitputtend zijn. Dit wil niet zeggen dat je doorlopend over de
Dharma moet spreken maar je zou op zijn minst moeten voorkomen
dat je te veel tijd besteedt aan geklets en pietpraat. Probeer er zeker
van te zijn dat wat je zegt betekenisvol is en hulpvaardig.
Het vierde niveau van communicatie is het niveau dat harmonie
brengt tussen mensen, de positieve tegenhanger van het zich
onthouden van spraak die verdeeldheid brengt, pisunavaca. Dit
betekent niet dat we tegen elke prijs onenigheid moeten vermijden.
Het betekent spraak die identiteit (een zelf) overstijgt, spraak die
zelfgerichtheid achter zich laat en helpt om een gelukkiger en
vrediger gemeenschap te doen ontstaan. De harmonische
communicatie tussen twee of meer mensen kan uiteindelijk leiden
tot stilte – een rijke en levendige stilte waarin er een
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Als baby kent men zijn moeder alleen als een geweldige bron van
warmte en comfort, veiligheid en welbehagen, de baby is zich niet
van haar als persoon gewaar. Als we opgegroeid zijn, kennen we
mensen heel vaak op dezelfde manier, maar verfijnd en
gerationaliseerd. Dit is één van de redenen waarom er zoveel
misverstanden zijn tussen mensen. Veel ‘communicatie’ is pseudocommunicatie – communicatie tussen wederzijdse projecties. Maar
liefdevolle spraak is een poging om te communiceren met
waarachtig gewaarzijn van de andere persoon, wat iets anders is dan
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Het derde niveau van communicatie is het niveau van betekenisvolle
en hulpvaardige spraak, wat de positieve tegenhanger is van het
voorschrift van het zich onthouden van zinloze spraak,
samphappalapavaca.

wat we voor hen kunnen doen op fysiek, materieel of emotioneel
vlak. Het zich in de loop van een debat onthouden van ruwe spraak
vraagt extra gewaarzijn omdat het heel gemakkelijk is om je te laten
meeslepen, zeker als je erg mondig bent. Sommige mensen worden
opgewonden van minder belangrijke en meer afstandelijke aspecten
van het originele onderwerp, tot ze uiteindelijk gewoon doorpraten,
terwijl ze geen rekening meer houden met het bestaan van andere
deelnemers en de context van de discussie compleet vergeten zijn.

De spraak voorschriften gaan niet alleen over het spreken van de
waarheid. Onze spraak zou ook vriendelijk en hulpvaardig moeten
zijn en het zou harmonie moeten brengen in plaats van dat het hard
en ongevoelig is en verdeeldheid brengt. Deze vier spraak
voorschriften weerspiegelen vier progressieve niveaus van
menselijke communicatie. Ten eerste is er het niveau van
waarachtigheid, of het zich onthouden van onware spraak,
musavada. De volgende is het niveau van vriendelijke of liefdevolle
spraak, of het zich onthouden van ruwe spraak, pharusavaca. Dit
houdt in dat men zich gewaar is tot wie men spreekt en zich ook
gewaar is van de reactie daarop. Het moet tenslotte mogelijk zijn om
jezelf vrij en overtuigend uit te drukken, tegelijkertijd rekening
houdend met de gevoelens van degene waar je mee spreekt.

Als we als Boeddhisten voor een Boeddhabeeld buigen doen we dat
door onze handen bij elkaar te brengen en na elkaar ons voorhoofd,
keel en borst aan te raken. Op die manier verbinden we ons met de
psycho-fysieke energiecentra of chakra’s op die punten die, volgens
de Tantrische traditie, verbonden zijn met respectievelijk het
lichaam, de spraak en de geest. Door dit te doen offeren we
symbolisch onszelf geheel aan het ideaal van de Verlichting, zoals
het door de Boeddha wordt vertegenwoordigd, zonder dat we iets
achter houden. Spraak brengt het hoofd en het hart bij elkaar, het
intellect en de emotie, lichaam en geest en vanzelfsprekend, zelf en
ander.

onszelf te communiceren als gelijkwaardig gezien aan ons fysieke
lichaam en onze innerlijke ervaring.
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Ideaal gezien, zou een democratische regering de kiezers de
waarheid moeten vertellen, maar er zijn een paar redenen waarom dit
niet altijd gebeurt. Ten eerste: in een complexe politieke en
economische situatie zal de waarheid niet altijd duidelijk zijn. Zelfs
als alle feiten bekend zijn vertellen ze je niet noodzakelijk wat er
werkelijk gebeurd is. Wat je denkt dat de waarheid is kan verschillen
van wat anderen als de waarheid zien en je moet je de grenzen van je
eigen gezichtspunten blijven herinneren.

Wat niet bedriegt, is waarheid;
het is geen opzettelijk verzinsel.
Alleen de waarheid kan anderen helpen.
Het omgekeerde is onwaarheid, want die helpt
niet.xxxvii

Zoals waarachtige woorden van koningen
vanzelf een krachtig vertrouwen wekken,
zo zijn hun onwaarachtige woorden het beste middel
om wantrouwen te creëren.

Het pad van de waarheid.

gemeenschappelijke ervaring van het overstijgen van zelf is. Om dit
niveau van communicatie te ontwikkelen kunnen we beginnen met
het cultiveren van een dieper en authentieker niveau van gewaarzijn
van het wezen van de andere persoon, vooral bij een spirituele
vriend en nog belangrijker bij onze spirituele leraar. Probeer contact
te maken met de werkelijke persoon achter de fysieke vorm, achter
de woorden en maak contact met wat het diepste of hoogste in hen
is. De rijkste ervaring van harmonische spraak vindt alleen plaats
tussen Verlichte menselijke wezens, omdat er geen scheiding door
het ego tussen hen bestaat.
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De keuze tussen waarheid en geruststelling is vaak een moeilijke,
maar het is er één waar het spirituele leven uiteindelijk over gaat.

Maar zulke rationalisaties zijn niet overtuigend. Het eerste doel van
een politicus zou het verkrijgen van het vertrouwen van mensen
moeten zijn, want zodra het vertrouwen verloren is, kan het niet
meer teruggewonnen worden. Wat het publiek zich niet realiseert is
dat het in feite om niet te vertrouwen politici vraagt. Men stemt voor
mensen die innemend zijn en die ze geruststellende onwaarheden
vertellen. Het is enkel als er een crisis is dat het grote publiek er op
staat de waarheid te weten en dan is het vaak al te laat. Als je begint
met de waarheid te vertellen en dat blijft doen, moet je misschien
een lange tijd in de wildernis
doorbrengen en wordt je
waarschijnlijk gedurende je hele leven niet geloofd. Maar mensen
zullen er tenminste op vertrouwen dat je waarheid spreekt zoals jij
die ziet, hoe onverteerbaar zij die ook mogen vinden.

Ten derde: in een democratie verbinden politici zich vaak met elkaar
en blijven zo aan de macht. Ze moeten daarom hun partij voorop
stellen, soms ten koste van hun eigen geweten. Ze zijn verplicht om
de partij te volgen, hun eigen opinie over de waarheid van een
situatie ondergeschikt te maken aan de collectieve interesse van de
partij waar ze bij horen. Wat politici zichzelf dan waarschijnlijk
vertellen is dat marchanderen met de waarheid de prijs is die ze
moeten betalen als ze alle goede dingen willen doen die ze in hun
kiesprogramma beloofd hebben. Het is een groezelige doelmatigheid
omwille van het bereiken van verdienstelijke doelen.

Ten tweede willen mensen niet altijd de waarheid horen en politici
vertellen mensen vaak wat ze graag willen horen, om meer
populariteit te verwerven. Bijvoorbeeld, mensen hebben een
voorkeur voor een politicus die hen zegt dat hij gebeurtenissen onder
controle heeft, in plaats van één die toegeeft dat hij het niet meer
weet – wat misschien begrijpelijk is.

Het spirituele leven bestaat uit de waarheid zoeken en
leren daarnaar te leven, wat het ook zal kosten.
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De manier om waarheidsgetrouwe spraak te cultiveren verschilt van
de ene persoon tot de andere. De persoon die de neiging heeft de
waarheid zonder na te denken er uit te gooien, die eerst praat en later
nadenkt, zal moeten leren eerst over dingen na te denken, terwijl
iemand die terughoudend is en de neiging heeft de dingen niet te
zeggen, minder angstig moet leren te zijn, minder zelf kritisch.

Maar zelfs als het spreken van de waarheid pijnlijk is, moeten we
toch doorgaan op een zeker moment. We kunnen niet de dag waarop
we eindelijk de waarheid spreken, de dag waarop we werkelijk
zeggen wat we denken, oneindig blijven uitstellen. Laten we
zachtaardig zijn en met gevoel en zeker tactvol als dat mogelijk is.
Maar uiteindelijk is het alleen de waarheid die mensen kan helpen,
niet een plezierige vervalsing ervan.

Door te zeggen dat de waarheid is wat helpt, suggereert Nagarjuna
dat de waarheid meer is dan simpele feiten. Waarheid is niet iets wat
je zomaar op mensen kunt gooien. Het is waarheidsgetrouwe
communicatie. Het is niet-misleiding in actie. Je kunt feiten op een
koude objectieve manier kennen, maar als je de waarheid kent houdt
het in dat je begrijpt wat die feiten voor mensen betekenen en hoe ze
zich ermee verbinden. De tijd moet juist zijn, de andere persoon
moet ontvankelijk zijn en we moeten zelf in een positieve
vriendelijke geestestoestand zijn. Als de andere persoon wat we
zeggen verkeerd begrijpt of zich onredelijk beledigd voelt, kunnen
we niet echt in de volle zin ‘de waarheid hebben gesproken’.

Het spirituele leven is een kwestie van het zoeken naar de waarheid
en er naar te leren leven, wat het ook vraagt. Het is gemakkelijker
om anderen te bekritiseren, vooral politici, dan het is om onze eigen
dingen te doen in overeenstemming met de door ons aangenomen
boeddhistische waarden. De waarheid spreken begint thuis. In onze
hoedanigheid als burgers is het onze eerste plicht als Boeddhisten
oprecht en eerlijk te zijn in alles wat we doen. Erover spreken komt
pas veel later.
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Ten eerste moeten we het verhaal niet letterlijk nemen. Het is een
parabel. Het is geen verslag van hoe een leraar mensen aan het
beoefenen krijgt door hen hoogdravende verhaaltjes te vertellen; het
gaat over een vader die doet wat nodig is in een leven of dood
situatie. We moeten zorgvuldig zijn om zo open en direct te zijn als
we kunnen in onze communicatie van de Dharma en niet mensen
aansporen het te beoefenen door hen een of ander soort werelds
voordeel te beloven als resultaat van hun inspanningen. Zelfs als je
verwacht dat ze daarna de beperkingen van die voordelen in
vergelijking met de spirituele beloning van beoefening van de
Dharma zelf zullen ontdekken, blijft het feit dat ze bedrogen zijn. De
misleiding gaat niet over de materiële voordelen, die er toch kunnen
zijn, maar betreft de aard van de transformatie die door de
beoefening van de Dharma wordt teweeggebracht. Dit is in essentie
een transformatie van de geest, niet van iemands materiële geluk.
Hoewel we inderdaad een zekere mate van werelds geluk kunnen
verkrijgen door onze beoefening van de Dharma, zou dat geluk

Het idee dat spraak hulpvaardig moet zijn betekent dat de waarheid
ondergeschikt kan zijn aan het principe van ‘vaardige middelen’. De
gelijkenis van het brandende huis in de Lotus soetra is hiervan een
klassiek voorbeeld. Een vader wil zijn vele kinderen uit zijn
brandende huis halen, dus vertelt hij hen dat hij verschillende
wagens om mee te spelen voor hen heeft en dat deze buiten voor hen
klaarstaan. De kinderen rennen wild enthousiast naar buiten en
merken dat ze bedrogen zijn. De wagens waar ze op gehoopt hebben
zijn er niet. Maar hun vader geeft ieder van hen een grotere en betere
wagen dan ze in hun wildste dromen hadden kunnen voorstellen. De
vader is natuurlijk de Boeddha en het brandende huis is samsara, de
wereld waarin mensen zich verliezen in hun verschillende
‘spelletjes’. De vraag is hoever we dit verhaal moeten zien als een
model voor het communiceren van de Dharma.

Uiteindelijk kan je alleen maar bij iemand die het al weet
over de waarheid in abstracte, conceptuele termen
spreken – wat betekent dat het geen werkelijke
communicatie is.
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Als we teruggaan naar de eerste van de vier spraak voorschriften –
zich onthouden van onware spraak – kunnen we zeggen dat het, net
zoals de andere voorschriften, van ons verlangt dat we aandacht
geven aan de subtiele manieren waarop we hun diepere betekenis
ontlopen. Soms verwarren we bijvoorbeeld objectieve feiten met

Ongeveer hetzelfde gebeurt in de loop van het gewone leven. Als je
opgroeit, trouwt en een kind krijgt, lijken al deze gebeurtenissen
enigszins op wat je je eerder ervan had voorgesteld? Waarschijnlijk
niet. Hetzelfde geldt als je geordineerd wordt in een boeddhistische
Orde of als je zelf iemand ordineert. Maar werd je bedrogen toen
men je vertelde wat je kon verwachten? Nee, bijna zeker niet Al
deze gebeurtenissen vertegenwoordigen een doorbraak die je niet
kon begrijpen in termen van enige eerdere ervaring. Op zijn eigen
veel hogere niveau lijkt Nirvana op dergelijke doorbraken.
Uiteindelijk kan je alleen maar met iemand die het al weet over de
waarheid in abstracte, conceptuele termen spreken – wat betekent
dat het geen werkelijke communicatie is. We kunnen daarom zeggen
dat de waarheid dat is wat positieve resultaten voortbrengt of dat wat
iemand in een positieve richting brengt.

Daarom moet de gelijkenis van het brandende huis zorgvuldig
geïnterpreteerd worden. Een hogere spirituele ervaring zal altijd
meer zijn dan we ons theoretisch kunnen voorstellen. Het zal altijd
meer zijn dan onze verwachtingen. De Werkelijkheid is altijd
oneindig veel grootser dan elke beschrijving ervan en elke
beschrijving zal daarom in die zin misleidend zijn. Als je Nirvana
bereikt, is het dan wat je ervan verwachtte? Natuurlijk niet. Maar
heeft de Boeddha je misleidt? Nee. Je wilde er iets over weten, zelfs
als wat men je vertelde volkomen ontoereikend was in verhouding
tot de Werkelijkheid zelf. Vanuit het gezichtspunt van Nirvana was
het een totale onjuiste voorstelling van zaken. Als de vader zijn
kinderen speelgoed belooft, is hij zo waarheidsgetrouw als hij kan.
Je kunt zeggen dat de wagens die hij uiteindelijk aan hen geeft
dezelfde zijn die hij beloofde, maar dan oneindig veel grootser.

minder belangrijk voor ons moeten zijn dan groei in ons begrip van
de Dharma.
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Natuurlijk wil je dat de andere persoon het met je eens is, maar als
zij dat weigeren, betekent het niet meer dan dat je niet in staat bent
hen te overtuigen. Het verkeerd voorstellen door te zeggen – om een
ander voorbeeld te gebruiken – ‘ik kreeg een erg negatieve reactie’
komt neer op onware spraak. Is de andere persoon razend geworden
en heeft hij je op het hoofd geslagen met een stoel, of was hij het
gewoon niet met je eens? Het gevaar van het gebruik van psychospiritueel jargon, zoals ‘openheid’, ‘ontvankelijkheid’ en
‘toewijding’, is dat het op zo’n manier gebruikt kan worden dat het

Onware spraak verbergt zich vaak achter jargon. In plaats van
bijvoorbeeld te zeggen: ‘hij is niet open tegen mij’, of ‘ik ben bang
dat zij dit niet wil horen’, zou het eerlijker zijn te zeggen: ‘hij of zij
is het niet met me eens’. Als je het standpunt van een ander niet kunt
aanvaarden kan het een gebrek aan openheid of ontvankelijkheid
zijn, maar het kan ook komen doordat er een oprecht meningsgeschil
is omdat de andere persoon er anders over denkt. We moeten
oppassen niet te gaan evalueren als we gewoon moeten beschrijven.
Aannemen dat iemand niet open is kan een oneerlijke manier zijn
om het argument te winnen en laat een gebrek aan begrip zien van
wat openheid eigenlijk is. Open zijn betekent niet noodzakelijk het
ermee eens zijn. Iemand kan erg ontvankelijk zijn voor wat je zegt
en oprecht proberen je standpunt te begrijpen maar het uiteindelijk
niet met je eens zijn. Omgekeerd kan het zijn dat iemand niet echt
open naar je is, maar het met je eens kan zijn uit beleefdheid.

We moeten oppassen niet te gaan evalueren als we
gewoon moeten beschrijven.

onze subjectieve interpretatie ervan, zonder dat we ons ervan bewust
zijn dat als we dat doen we ze niet goed interpreteren. Onder deze
neiging ligt de aanname dat onze kijk op de dingen de juiste is, een
aanname die onze verwarring versterkt. Als we niet in staat zijn te
aanvaarden dat onze waarneming geconditioneerd wordt door onze
verwarde standpunten en in het algemeen door onze aannames, dan
sluit dat de mogelijkheid uit dat we onze standpunten zullen
wijzigen.
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Aan de basis van de hele kwestie is de overtuiging dat onze
gevoelens over iets overeen moeten komen met de soort objectieve
werkelijkheid die we niet van ons denken zouden vragen. In plaats
van te zeggen ‘ik denk’ of ‘dit is mijn indruk’ zegt men ‘ik voel’.
Iemand zegt misschien: ‘ik voel dat zo-en-zo niet erg aan de Dharma
is toegewijd’. Een ander kan er dan op wijzen dat hij drie uur per
dag mediteert, in een boeddhistische woongroep voor mannen
woont, regelmatig Dharma studie doet en meewerkt in het lokale
boeddhistische centrum. Maar dan kijkt de eerste persoon erg

Andere voorbeelden van psycho-spiritueel jargon zijn:
‘rationalisatie’ en ‘projectie’. We weten dat deze ingewikkelde zelfmisleidende processen plaats vinden en dat je ze soms in overweging
moet nemen. Zij zijn wat dit soort woorden soms hun scherpe
kantjes geeft als ze op een beschuldigende manier gebruikt worden.
De gouden regel is hier de mogelijk onbewuste basis voor wat de
ander zegt of doet alleen privé en voorzichtig ter sprake te brengen.
Zeg: ‘ik kan het me inbeelden en ik kan het helemaal verkeerd
hebben, maar dit is wat ik denk. Denk er in ieder geval over na’. Je
kunt inderdaad motieven bevragen, maar men moet niet proberen
iemands argument te weerleggen door zijn motieven te bevragen en
zeker niet door het bevragen van naar verluidt onbewuste motieven.
Als iemand het niet met je eens is, betekent het niet noodzakelijk dat
er psychologisch gezien iets met hen mis is.

lijkt alsof men iets verkeerds doet terwijl men echt probeert open,
ontvankelijk enz. te zijn. En dat terwijl het alleen onze bedoeling
was onze geestestoestanden te evalueren en positieve
geestestoestanden te cultiveren. Zo’n soort jargon zal behalve het
manipuleren van taal ook mensen manipuleren. Het kan een soort
emotionele chantage zijn, alsof men zou zeggen: ‘je wilt toegewijd
zijn, open en ontvankelijk. Waarom ben je het dan niet met me
eens?’ Zulk jargon betekent een extra laag van onware spraak waar
we mee moeten omgaan. Als iemand zegt: ‘ik vind het jammer, maar
deze keer kan ik je niet helpen’, merk je dan dat je zegt dat ze niet
willen meewerken? Of vertel je precies wat ze hebben gezegd, zelfs
als je misschien teleurgesteld bent door hun houding en vermoedt
dat ze met opzet niet willen meewerken?
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Dit is allemaal een deel van de grotere kwestie van onware spraak
door gebrek aan feiten, of suppresio veri, suggestio falsi:
onderdrukking van de waarheid, suggestie van onwaarheid. Het kan
passend zijn te speculeren over de motieven van iemand, maar
subjectieve opvattingen moeten niet verward worden met objectieve
feiten. Als je niet weet waarom iemand afwezig is op een belangrijke
vergadering, zou het onware spraak zijn op te merken: ‘die en die
heeft vandaag zeker geen zin’. Onder de laag van aannames zal er
altijd een laag feiten zijn en die laag van feiten is waar je naar toe

Op een emotionele manier argumenteren kan een variatie zijn op dit
soort vertroebeling van de waarheid. Het heeft meestal de verdienste
ongekunsteld te zijn, hoewel er een klassiek voorbeeld is dat op geen
enkele manier ongekunsteld is, dat van de geestelijke die in de
kantlijn van zijn preek schreef: ‘schreeuw hier- zwak argument.’ De
emotionele nadrukkelijkheid waarmee iemand soms iets zegt, vertelt
ons niets over de waarheid van wat hij zegt. Het vertelt ons alleen
maar iets over de kracht van de overtuiging waarmee hij het zei.

De verwarring ontstaat als men aanneemt dat de gevoelens van een
ander niet bevraagd kunnen worden omdat ze, ipso facto, alleen door
henzelf bevestigd kunnen worden, terwijl rationele argumenten door
iedereen betwist kunnen worden. Als je een argument door een
gevoel vervangt – vooral als het een intuïtief gevoel is – voorkom je
daardoor de mogelijkheid van elke rationele discussie. Je voelt
bijvoorbeeld dat iemands houding naar jou toe erg negatief is. De
volgende vraag die dan vaak opkomt, is dan niet: ‘waar komt dat
gevoel van mij vandaan?’ maar ‘waarom is hij zo negatief tegen
mij?’ Als je verder gaat en hem vraagt: ‘waarom ben je zo negatief
tegen mij?’ en de arme man antwoordt: ‘ik ben helemaal niet
negatief tegen jou,’ dan kun je hem er behulpzaam op wijzen dat:
‘jouw probleem is dat je niet echt in contact bent met je gevoelens.’

nadenkend en antwoordt: ‘dat is waar, maar ik heb nog steeds het
gevoel dat hij niet erg toegewijd is’. Blijkbaar wordt er verwacht dat
men aan dat gevoel de status van een objectief bewezen feit geeft
over de persoon waar het over gaat.
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Spraak is het gebied van activiteit waarin veel van onze ethische
beoefening plaatsvindt. Het is het eerste – en meestal het enige –
middel waardoor we onze gedachten en gevoelens kunnen
uitdrukken. Nagarjuna’s thema hier is dat als we onvaardig spreken
we in feite niet zullen krijgen waar we op hopen. Hij wijst erop dat
als we één of ander voordeel willen veiligstellen door ten koste van
een ander leugens te vertellen, we niet veel terug zullen krijgen. Hoe
berekender we zijn, hoe meer we zullen merken dat onze
rekensommen gewoon niet kloppen. Maar waarom liegen we dan?
Liegen lijkt vaak de gemakkelijkste weg om iemand de loef af te
steken. Maar Nagarjuna herinnert ons eraan dat het voordeel maar
kortdurend zal zijn. Als we leugens vertellen rekenen we erop dat
mensen wat we zeggen als waar aannemen, en dat soort vertrouwen
is van onschatbare waarde. Maar vroeg of laat zal het ontdekt
worden en wat we zeggen zal dan geen waarde hebben, tenminste in
sommige kringen. Nog erger, het vertellen van leugens creëert een
atmosfeer van wantrouwen waarin anderen misschien bang zijn om
de waarheid te spreken. Als liegen de aanvaarde manier van
communicatie is geworden, wordt de waarheid waardeloos. Als we
bijvoorbeeld de schuld voor iets wat we gedaan hebben bij iemand
anders leggen, kan die persoon denken dat hij het recht heeft op zijn

Uit liegen komt laster voort,
door onenigheid gaan vrienden uiteen.
Door grofheid krijgen mensen narigheid te horen,
onzinnig geklets wekt geen respect.xxxviii

De consequenties van
onvaardige spraak.

moet, hoe onzeker het je ook kan maken over hoe een persoon te
beoordelen of een situatie.
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In het geval van ruwe spraak merken we vaak dat onze
onvaardigheid vrij snel naar ons terug gespiegeld wordt. Het
pijnlijke effect ervan wordt meteen gevoeld en we kunnen dus een
snelle reactie verwachten. Op zijn minst zullen we een onplezierige
atmosfeer om ons heen creëren, een atmosfeer die tot geweld kan
leiden en die niet gemakkelijk tot rust gebracht kan worden. Als we
grove taal gebruiken is het alsof we van anderen verwachten dat zij

Als we kritiek hebben op iemand is het beter die persoon
rechtstreeks aan te spreken. Als we anderen achter hun rug
bekritiseren kunnen we tot onze verrassing merken dat onze kritiek
heel vaak de bekritiseerde persoon bereikt. We horen er misschien
lange tijd niets over, maar we kunnen nooit zeker zijn dat het niet zal
gebeuren. Op een dag kan het ons alsnog een nare schok geven,
zeker als de betreffende persoon een uitstekende verklaring heeft
voor het gedrag dat wij afgekeurd hebben. Dit kan heel gemakkelijk
tussen vrienden gebeuren, als zij de soort relatie hebben die om
moeilijke zaken heen gaat. Als ze die zaken met anderen bespreken
in plaats van met de persoon die het aangaat, zal het resultaat
waarschijnlijk zijn dat ze ruzie krijgen of zelfs uit elkaar gaan.

Hetzelfde geldt voor andere vormen van onvaardige spraak. Ook die
lijken nogal direct consequenties (karma vipaka) te produceren. Met
verdeeldheid veroorzakende spraak wordt gebabbel, laster,
kwaadaardig geroddel bedoeld, wat tweedracht en onenigheid brengt
tussen mensen. In principe zorgt het ervoor dat je vrienden en
kennissen minder positief over elkaar denken dan voor jij je mond
opendeed. Misschien vertel je iemand wat de ander over hem gezegd
heeft of je vertelt iemand een leuk verhaal dat iets verwerpelijks
onthult over één van hun vrienden. Zo ondermijn je het vertrouwen
en respect tussen mensen en het resultaat zal zijn dat de tweedracht
en onenigheid die je veroorzaakt hebt eventueel ook jou zal
overspoelen.

beurt ook zoiets te doen. Het is daarom waarschijnlijk dat wij, op
een bepaald moment, ook de schuld zullen krijgen van de wandaden
van iemand anders. We hoeven niet op een volgend leven te wachten
om de consequenties van onze onvaardige spraak te ervaren.
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Een van de resultaten van het breken van de voorschriften, vooral
degenen die we frequent breken, zoals de spraakvoorschriften, is dat
mensen ons labels gaan geven. Vanuit een praktisch standpunt kan
het krijgen van labels en ze aan anderen uitdelen nuttig zijn. Als
iemand uit gewoonte te laat is voor afspraken, of vergeetachtig, of
juist punctueel is of gewetensvol, is dit nuttig om te weten. Maar we
moeten voorzichtig zijn met labels, zeker met negatieve. Als ze
eenmaal zijn toegepast, kunnen ze moeilijk te verwijderen zijn, zelfs
als ze niet langer juist zijn, zoals in het geval van iemand die
veranderd is. Labels moeten voorlopig zijn en het is belangrijk om
zowel de labels die aan ons worden gegeven uit te dagen als ook de
labels die we anderen geven te bevragen. Anders kan het gebeuren
dat we niet open zijn naar de mensen die we ontmoeten en zo hun

Het resultaat van ijdele en nutteloze woorden is dat niemand respect
heeft voor wat we zeggen. Als iemand de gewoonte heeft alleen
maar onzin te praten, misschien om leuk te doen of om op te vallen,
zal niemand hem uiteindelijk serieus nemen. Het gevolg is dat als hij
wel serieus praat, hij niet de soort aandacht krijgt die hij wenst.
Andere mensen zullen denken: ‘O, het is zo en zo, die daar zoals
gewoonlijk staat te wauwelen.’ En dan luisteren ze niet meer. Maar
we zouden er eigenlijk een punt van moeten maken om zelfs mensen
die de gewoonte hebben luchthartig te praten serieus te nemen. We
weten niet of iemand die een beetje dwaas staat te babbelen dit doet
om een zinvol gesprek te vermijden, of het doet omdat er toch niet
naar hem geluisterd wordt. Bovendien is een erkende dwaas zelden
een complete dwaas, en zoals de nar van Koning Lear, kan hij
dingen zeggen die niemand anders naar voren zou willen brengen.

In het ideale geval zouden we, zelfs bij een oude vriend,
moeten voelen dat we niet werkelijk weten wie we
ontmoeten.

die geduldig zullen verdragen en dat zullen ze niet altijd doen. Als
we ruwe taal gebruiken zullen mensen misschien doen wat we ze
zeggen, maar ze zullen met een grote bocht om ons heen gaan als dat
mogelijk is.
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Eén van de functies van de spirituele gemeenschap is om mensen
aan te moedigen te veranderen. Dat houd in dat we moeten proberen
anderen als individuen te zien. Een individu, een waar individu, kan
je niet gemakkelijk een label geven of in een categorie
onderbrengen. Uiteindelijk zal zo’n individu vrij worden van alle
labels; mensen kunnen proberen hen een label op te plakken, maar
het zal niet blijven plakken. Deze mogelijkheid moet gevoed worden
door een cultuur waarin onze menselijke neiging om mensen een

Maar wij allemaal hebben de neiging om anderen met onze oordelen
te belasten, we gaan zelfs zover dat we hen voor hun hele leven een
label geven. Ons gefixeerde zelfbeeld en onze kijk op de wereld is
grotendeels gebaseerd op onze gewoonte in vaste, simpele concepten
te denken. Een voorbeeld: als iemand bekend is om zijn ruwe taal en
opvliegend karakter zullen we waarschijnlijk onze kijk op hem niet
veranderen, zelfs niet als hij een serieuze inspanning doet om
geduldiger te zijn. ‘Misschien laat hij het nu niet zien’ kunnen we
sceptisch zeggen, ‘maar het is duidelijk dat hij eronder nog steeds
boosheid voelt’. Als je inspanningen om te veranderen niet erkend
worden door dit soort cynisme kan je besluiten dat het de moeite niet
is en terugvallen in je oude gewoontes. Hetzelfde geldt voor degene
die roddelt, of voor iemand die geldt als lui of onverantwoordelijk.
Als je eenmaal een label hebt, kan je er je hele leven aan vastzitten,
tenzij je ergens anders heen gaat en een nieuwe start maakt. Maar als
je eenmaal vastbesloten bent om te veranderen, kunnen sommige
labels gemakkelijk verwijdert worden. Als je een reputatie hebt van
gierigheid, kan je gemakkelijk het beeld dat mensen van je hebben
veranderen door zo vrijgevig te zijn dat ze het zeker zullen
opmerken. Als je de neiging hebt altijd te laat te komen kun je er een
punt van maken altijd op tijd te zijn en mensen zullen het vroeger of
later gaan zien. Sommige labels zijn natuurlijk moeilijker te
verwijderen.

ontwikkeling en die van ons blokkeren. Vooral ouders zijn gevoelig
voor de neiging hun opgroeiende kinderen op een bepaalde manier te
zien, ze willen hen blijven zien alsof ze nog jong zijn. Het resultaat
is dat de kinderen zich weer kinderen voelen als ze hun ouders
bezoeken.
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Als je beseft dat woorden, hoe bitter en onwelkom
ook,
heilzaam zijn, moet je er dus snel naar handelen,
zoals je, om van een ziekte te genezen, een bitter

Mensen die behulpzame woorden spreken zijn
zeldzaam,
zeer zeldzaam zijn mensen die goed kunnen luisteren,
maar nog zeldzamer zijn mensen die onmiddellijk
handelen naar woorden die,
hoe bitter en onwelkom ook, een heilzame uitwerking
hebben.

Uw wijsheid neemt toe en uw beoefening wordt
krachtiger
zolang u in gezelschap bent
van mensen die verstandig spreken, onberispelijk zijn
en over onbezoedelde wijsheid en mededogen
beschikken.

Naar de waarheid luisteren.

label te geven niet ondersteund wordt. Als we mensen ontmoeten, in
het bijzonder leden van de spirituele gemeenschap, zou het beter zijn
te doen alsof we hen voor de eerste keer ontmoeten in plaats van
naar hen te kijken vanuit onze kijk op hen in het verleden. Meestal
weten we niet welke condities onze kijk op hen veroorzaakten, of het
onze eigen vooroordelen waren of de context waarin we hen voor
het eerst ontmoet hebben. Als we hen maar één keer eerder ontmoet
hebben, kan het zijn dat we hen op een ongebruikelijk moment
tegenkwamen. Idealiter zouden we moeten beseffen dat we de
persoon die we ontmoeten niet werkelijk kennen, zelfs als het een
oude vriend is. Op zich kan die open houding het voor hen mogelijk
maken te veranderen.
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Als een poging tot communicatie geen succes is en we horen onszelf
zeggen: ‘Ik probeerde alleen maar te helpen’ kan het zijn dat de
ander er niet ontvankelijk voor was, maar het kan ook zijn dat we
hen eenvoudig niet goed begrepen hebben. Het is moeilijk om zowel
de waarheid over iemand te zien en die dan op zo’n manier te
communiceren dat zij het kunnen aanhoren. Het belangrijkste is dat
we echt vanuit ons hart spreken en dat we niet spreken uit frustratie
of irritatie. Het is heel gemakkelijk onszelf hierin te misleiden. Het
is heel belangrijk dat we metta, vriendelijkheid en liefhebbende
bezorgdheid voor het welzijn van de ander overbrengen, terwijl we
ook de waarheid communiceren die hen kan helpen. Als je kunt
leren of in staat bent waarheden die moeilijk te aanvaarden zijn te
horen, is dit een goede kwaliteit om te hebben, vooral in een leider.

Als je kunt leren of in staat bent waarheden die moeilijk
te aanvaarden zijn te horen, is dit een goede kwaliteit
om te hebben.

Waarheid staat altijd in relatie tot iemand: het is gedeeltelijk
afhankelijk (hoewel alleen gedeeltelijk) van wie het hoort. Het heeft
tot gevolg dat in staat te zijn de waarheid te horen net zo belangrijk
is als de waarheid kunnen spreken. In zekere zin zijn het
verschillende aspecten van dezelfde ethische beoefening. Nagarjuna
wijst erop dat mensen die werkelijk naar heilzame spraak kunnen
luisteren zeldzamer zijn dan degene die het kunnen spreken. Dat is
voor de hand liggend omdat het gemakkelijker is om de waarheid
over anderen te zien dan die over jezelf, zelfs als die ander klaar
staat om het ons te zeggen. We hebben de neiging om de waarheid
over onszelf niet te willen weten, zelfs als die plezierig is. Wat
hulpvaardige maar onplezierige waarheden binnenskamers betreft:
het is zeker gemakkelijker voor de meeste mensen om anderen dit
bittere medicijn te laten slikken dan het zelf te slikken.

dat je krijgt van iemand die om je geeft.xxxix

medicijn inneemt
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Als je in staat bent je directe emotionele reacties en rationalisaties
opzij te zetten, zou je het medicijn snel moeten innemen – dat
betekent de onplezierige waarheid aanvaarden en er meteen iets mee
doen. Als je degene die je de niet welkome informatie geeft al enige
tijd kent is het gemakkelijker op een positieve manier te antwoorden.
Als ze je steeds weer gedurende een aantal jaren hun genegenheid
voor je hebben getoond, weet je dat je erop kan vertrouwen dat ze
het goede met je voor hebben, zelfs als ze op een botte manier
spreken.
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Dit is de beknopte verwijzing van Nagarjuna naar de drie ‘geest’
voorschriften: het op zich nemen zich te onthouden van hebzucht,
vijandigheid en verkeerde opvattingen. Hebzucht en vijandigheid
worden in hun verschillende vormen in het volgende hoofdstuk
besproken, dus zullen we ons hier voor het grootste deel
concentreren op wat het betekent je te onthouden van verkeerde
opvattingen.
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Nihilisme is een vertaling van de Sanskriet term ucchedavada, die
letterlijk betekent: het ‘isme’ van ‘afsnijden’. Dit is de opvatting dat
men bij de dood volledig afgesneden raakt van alles, dat er geen
psychisch of mentaal element is dat de ontbinding van het lichaam
overleefd. Men zou het vernietiging kunnen noemen. De
tegenovergestelde opvatting, die van eternalisme, houdt vol dat men
een onveranderlijke, psychische essentie heeft, een permanent zelf of
ziel die onafhankelijk van het lichaam bestaat en ook na de dood
blijft bestaan. Boeddhisme kan zich in geen van beide opvattingen
vinden, maar ziet bewustzijn als een stroom, een stroom van steeds
veranderende mentale gebeurtenissen die van leven tot leven verder
gaan, en zich verbinden met het ene lichaam na het andere, maar niet
als ding of entiteit waarvan je kunt zeggen dat die ‘overgaat’ of
reïncarneert. Daarom spreekt Boeddhisme over wedergeboorte of
opnieuw worden in plaats van over reïncarnatie.
Deze twee opvattingen lijken besloten te liggen in de manier waarop
de niet-verlichte geest dingen ziet. Neem bijvoorbeeld Nirvana, het
uiteindelijke doel van het boeddhistische spirituele leven. Omdat de
term letterlijk ‘uitblazen’ betekent, (zoals bij een vlam), is het
gemakkelijk er een nihilistische kijk op te hebben, er aan te denken
als een ‘staat’ van niet-bestaan waarin men verdwijnt als men
Ontwaakt. Daar tegenover staat dat als men aan Nirvana denkt als
een soort hemel waarin je verder blijft bestaan na het bereiken van

Hebzucht, schadelijke intenties helemaal laten varen.
En ook de opvattingen van nihilisten…xl

Hoofdstuk 5: De
ethiek van
opvattingen.

Het lijkt erop dat de ‘opvattingen van nihilisten’ tot een totaal andere
categorie van mentale ervaring behoren dan die van hebzucht of
schadelijke intenties, maar in het Boeddhisme is er een cruciale
connectie tussen emoties en opvattingen, tussen negatieve emoties
en spirituele onwetendheid. We voelen wat we voelen door de
manier waarop we de dingen zien en we zien dingen zoals we ze
zien door de manier waarop we ons erover voelen. Bijvoorbeeld
nihilisme heeft een verbinding met haat, terwijl zijn tegenhanger,
eternalisme, een verbinding heeft met begeerte.

Eternalisme en nihilisme.
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De fout die door al deze verkeerde opvattingen gemaakt wordt is dat
ze biologische evolutie en spirituele ontwikkeling door elkaar halen.
Zij laten allen het cruciale element van de individuele beslissing er
uit. De toenemend complexe ontwikkeling van levensvormen
gedurende miljoenen jaren heeft ons ver gebracht, van eencellige
amoeben tot aan het menselijk organisme, maar van nu af aan is
onze ontwikkeling afhankelijk van ons eigen initiatief, onze eigen
individuele inspanning. Als we blijven zitten en wachten tot de
Eeuw van Aquarius verschijnt, zullen we heel lang moeten wachten.
Het lijkt alsof boeddhisme zelf dit soort eternalistische opvatting
promoot in de doctrine van het Zuivere Land. Maar het Zuivere
Land ontstaat als resultaat van de vastberadenheid van de

Een oude eternalistische verkeerde opvatting, die in de tijd van de
Boeddha door een leraar genaamd Makkhali Gosala werd
verkondigd, is dat er maar 1.406.600 verschillende soorten bestaan
geleefd kunnen worden en dat als je door al die levens bent heen
gegaan en zo alle mogelijkheden tot bestaan hebt uitgeput, je
automatisch Nirvana bereikt.xli Een aantal ‘New Age’ opvattingen
zijn daar gelijk aan. Men is hier op aarde om zekere lessen te leren
door het bestaan dat men nu heeft, voordat men verder kan gaan naar
het volgende bestaan en de volgende lessen. Er is ook de opvatting
dat de ‘eeuw van Aquarius’, een soort collectief verhogen van het
menselijk bewustzijn, nu is ontstaan. Volgens deze opvatting zullen
we door een grote golf van spirituele vernieuwing weggevoerd
worden naar een ‘nieuwe eeuw’, of we dat leuk vinden of niet. Het
algemene idee is dat spirituele evolutie automatisch gebeurd en dat
het in feite, onvermijdelijk is.

het Ontwaken, al is het in een subtiele en gesublimeerde vorm, men
dan werkt met een verkeerde opvatting van de eternalistische soort.
De waarheid is dat Ontwaken beide opvattingen overstijgt. Het kan
niet beschreven worden in termen van zijn of niet-zijn, bestaan en
niet-bestaan, leven of dood. Het is niet te classificeren omdat het tot
geen enkele categorie van denken behoord. Men kan niet zeggen dat
het zelf is vernietigd en ook niet dat het doorgaat met bestaan.
Nirvana bestaat niet zoals wij het bestaan begrijpen, maar er is ook
geen niet-bestaan of iets daar tussenin.
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Nihilisme gaat erg diep en het is de onderliggende bron van
ontelbare, oppervlakkige, mogelijk verkeerde opvattingen. Hoe je er
doorheen kijkt hangt af van wat voor soort nihilist je bent en hoe het
nihilisme in staat geweest is zich zo stevig in je geest te wortelen.
Volgens de Pali geschriften koppelde de Boeddha eternalisme aan
begeerte naar bestaan en nihilisme aan begeerte naar niet-bestaan of
het verlangen naar vergetelheid. De eternalistische positie lijkt
natuurlijk genoeg te zijn: als je een eternalist bent is je gehechtheid
aan je eigen wezen zodanig dat je jezelf ziet voortbestaan na de
Verlichting, min of meer onveranderd, maar vrij van lijden. Maar

Van deze twee manieren om de werkelijkheid te ontwijken wees de
Boeddha naar nihilisme als datgene wat de slechtste neiging tot
spirituele onwetendheid vertegenwoordigt. Hij was van mening dat
als je moest kiezen tussen eternalisme, het geloof dat dingen een
onveranderlijke essentie hebben, en nihilisme, het geloof dat er niet
zoiets is als karma en dat dood het definitieve einde betekent,
eternalisme de betere optie zou zijn.xlii Eternalisten hebben
uiteindelijk een positieve houding naar het leven. Zij geloven in iets
positiefs. Bijvoorbeeld, de eternalistische opvatting dat er een leven
is na de dood dat oneindig is, kan misschien ongegrond zijn, maar
het zorgt wel voor een basis voor consequente en constructieve
handelswijzen die op duidelijke doelen gericht zijn. Het brengt ook
een gevoel tot stand van verantwoordelijkheid voor anderen.

De Middenweg is het leven zoveel als we kunnen te
waarderen, maar er ons niet aan vastklampen. En de
dood te waarderen als die komt, maar er niet naar te
verlangen of te vrezen.

Bodhisattva om een ‘oneindig aantal wezens die het eindeloze
universum bevolken’ te helpen. Dit doet hij door voor hen een
situatie te creëren waarin het beoefenen van de Dharma minder
inspannend is. Er zal nooit een soort spirituele welzijnsstaat zijn.
Voor iedereen is het doel om zelf een schepper van een Zuiver Land
te zijn, en geen onuitputtelijke gebruiker van spirituele
versnaperingen.
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Maar zelfs als je het leven meestal als ongelukkig ervaart, is het niet
nodig om het de basis te maken voor een soort nihilistische manier
van kijken, die tot een slecht resultaat leidt in termen van karma
vipaka. Het is mogelijk om een pijnlijke ervaring te scheiden van
een onvaardige reactie. Veel boeddhistische beoefening doet juist
dat. Waarom zou je bijvoorbeeld de dood niet zien als ‘het
schoonvegen van het schoolbord’ waardoor je alles kan vergeten en
opnieuw beginnen? Het kan zijn dat door de ervaring van de dood je
in staat zult zijn het lijden van je vorige bestaan te vergeten,
waardoor je natuurlijk verlangen naar leven en plezier weer
tevoorschijn kan komen. Door de kracht van dit grote vergeten zal je
in staat zijn om helemaal opnieuw te beginnen. Vorige levens zullen
je een rechtvaardig deel van leed hebben gebracht, maar hoeveel
ervan herinner je je nog? Voor de meeste mensen verliest zelfs het
lijden dat ze in dit leven lang geleden doorstaan hebben uiteindelijk
zijn scherpe kantjes. Veel dingen die toen ontzettend belangrijk
waren zijn in een paar maanden of jaren nagenoeg vergeten en dat

waarom zou iemand verlangen naar niet-bestaan? De Boeddha lijkt
nihilisme beschouwd te hebben als een rationalisatie van zelfhaat.
Misschien ben je bang voor wat zal gebeuren na de dood, misschien
op de ‘Dag des Oordeels’, en dus leef je het leven liever in het
geloof dat het allemaal tot stilstand zal komen en dat je niet voor
eeuwig aan jezelf vast moet zitten. Aan de andere kant kan het zijn
dat je genoeg hebt van het leven en er niet langer mee door wilt gaan
in de pijnlijke condities die de enigen lijken te zijn die mogelijk zijn.
Het lijkt alsof het bestaan alleen uit lijden bestaat en dat er geen
betere uitweg is. Het is onfortuinlijk dat een negatieve ervaring van
het leven de neiging heeft zich te vertalen in een negatieve opvatting
over de dood en van alles wat er misschien daarna kan komen. Als
alles wat je je kunt voorstellen een grote afrekening is die je
(misschien letterlijk) moet betalen door in een hel te belanden in het
volgende leven, of meer van dezelfde vreselijke ervaringen die je al
gehad hebt, kan het zijn dat je aangetrokken wordt door het idee dat
er na de dood niets meer is. Volgens het Boeddhisme leidt geloof in
nihilisme tot ongelukkige wedergeboortes. Het lijkt er zeker op dat
dat een bewustzijn dat doortrokken is van wanhoop en een afschuw
voor het leven dit soort resultaat zal hebben.

- 132 -

Omdat wijsheid bestaan en niet-bestaan uitdooft,
bestaat er een doorgang die verdienstelijke en kwade
daden overstijgt.
Dit, zo zeggen de grote wijzen, is bevrijding
Van gunstige en ongunstige wedergeboorten.xliii

De opvatting van bestaan luidt in het kort
dat daden wél gevolgen hebben.
Deze opvatting, die verdienstelijk is
En tot gunstige wedergeboorten leidt, wordt als juist
beschouwd.

De opvatting van niet-bestaan (nihilisme) luidt in het
kort
dat daden geen gevolgen hebben.
Deze opvatting, die zonder verdienste is
en tot ongunstige situaties leidt, wordt als onjuist
beschouwd.

De leegte van het
geconditioneerde.

Deze zaken van leven en dood zijn voor ons niet gemakkelijk om
mee om te gaan, los van het feit of we door temperament of
overtuiging eternalist of nihilist zijn. Maar het is noodzakelijk een
middenweg te vinden en hier is de middenweg het leven zoveel we
kunnen waarderen, maar ons er niet aan vast te klampen. En de dood
te waarderen als die komt, maar er niet naar te verlangen of het te
vrezen.

zal zeker zo zijn als er een volgend leven zou zijn. We zullen het
meedragen in onze karmische neigingen, maar niet de
omstandigheden waarin ze oorspronkelijk gevormd werden.
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De fundamentele boeddhistische opvatting is dat de dingen die we in
onszelf en de wereld om ons heen ervaren afhankelijk zijn van
condities en ophouden als die condities ophouden te bestaan. Het is
de aard van de geconditioneerde geest dat we dingen behandelen
alsof ze absoluut echt zijn, terwijl ze in feite bestaan door het

Door te zien dat ontstaan van vormen oorzaken heeft,
stijg je boven niet-bestaan (van gevolgen) uit,
Door te zien dat beëindiging oorzaken heeft,
bevestig je dat er geen onafhankelijk bestaan is.xliv

Nihilisme is de opvatting dat na de dood er niets van jou overblijft,
dat de geest samen met het lichaam vergaat, dat er geen
wedergeboorte is en dat er daarom ook geen toekomstig karmisch
positief gevolg is van de handelingen die in het tegenwoordige leven
gedaan zijn. Dit is een veel voorkomende, moderne opvatting, zelfs
onder Boeddhisten. Nagarjuna zegt hier dat een verkeerde opvatting,
in dit geval nihilisme, leidt tot een ongelukkig leven, terwijl een
juiste opvatting, hier eternalisme, wat een eternalistische kijk op
Nirvana kan inhouden, leidt tot een gelukkig leven. Als je zo’n
eternalistische opvatting hebt, ben je tenminste tot op zekere hoogte
op het juiste spoor. Maar elke positie binnen het wiel van Wording –
symbolisch duidelijk gemaakt door het Tibetaanse Levenswiel brengt je niet tot aan Ontwaken. Nirvana overstijgt zowel een
gelukkig als een ongelukkig leven. Het is vrijheid van de hele
kringloop, bevrijding van ‘goede’ zowel als ‘slechte’ wedergeboorte.
Zolang je binnen het Wiel van Wording blijft, ben je gevangen. Het
heringedeeld worden als een gevangene met speciale privileges is
geen antwoord op het fundamentele probleem. Juiste opvatting leidt
tot goede wedergeboorte, verkeerde opvatting leidt tot slechte
wedergeboorte: ‘geen opvattingen’ leidt tot Nirvana. Wijsheid is een
dynamisch begrijpen van de ervaring die dingen als een proces of
stroom ziet. Het is deze wijsheid die de statische kijk op wat ‘is’ en
wat ‘niet is’ vernietigt. Dat voorziet ons van een manier die ons
voorbij het wel en wee van het Wiel van Wording brengt, voorbij
gelukkig en ongelukkig zijn.
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Iemand die beëindiging bevestigt die niet
uit conventies voortkomt, precies zoals het is,
gaat niet over tot (een visie op) bestaan.

Na aldus te hebben gezien dat gevolgen ontstaan
uit oorzaken, bevestig je
wat zich in de conventionele wereld
voordoet, en wijs je nihilisme af.

Als er ‘lang’ is, dan bestaat ‘kort’.
Deze eigenschappen bestaan niet op zichzelf,
zoals door het niet-ontbranden van een vlam
ook geen licht ontstaat.

Als dit is, ontstaat dat,
zoals ‘kort’ ontstaat als ‘lang’ bestaat.
Door het ontstaan van dit ontstaat dat,
als licht uit de ontbranding van een vlam.

Voorheen ontstane en nu wordende oorzaken
zijn niet-oorzaken; daarom bestaan er in feite geen
oorzaken,
want een dergelijk ontstaan wordt allerminst
bevestigd
als bestaand, in conventie of in werkelijkheid.

Als je het ontstaan ziet van geconditioneerde dingen, wordt je je
ervan gewaar dat ze ontstaan door oorzaken en condities. Als je dat
ziet, zie je ook door de nihilistische opvatting heen die zegt dat ze
zonder oorzaken opkomen – dat wil zeggen dat ‘men voorbij nietbestaan gaat’. Als je dan ook het ophouden van geconditioneerde
dingen kunt zien en begrijpt dat dit ook een gevolg is van oorzaken
en condities, zal men niet langer beweren dat hun vroegere bestaan
onafhankelijk is van oorzaken.

tijdelijk bij elkaar komen van factoren (condities) zowel objectieve
als subjectieve, die zelf ook worden geconditioneerd door andere
factoren.
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Als we het bestaan van een ‘zelf’ ontkennen en tegelijk
blijven geloven in een wereld van op zichzelf bestaande
entiteiten, leidt dat gewoonlijk tot vervreemding, terwijl
die ontkenning geen enkel effect heeft op de diep
gewortelde waan van het zelf.

Met andere woorden: als je begint te denken aan oorzaak en gevolg
als entiteiten die werkelijk bestaan, merk je dat je betrokken raakt bij
allerlei soorten logische tegenstellingen. Maar dit is meer dan een
slimme truc van de logica. Het is een gevolg van serieuze reflectie.
Onze ideeën over oorzaak en gevolg bepalen subtiel de manier
waarop we onze ervaring interpreteren, zelfs terwijl we het ervaren.

Om het idee van een wereld met vaststaande entiteiten los te kunnen
laten, krijgen we hulp van de ideeën van proces, conditionaliteit en
zelfs van oorzaak en gevolg. Maar als we denken dat deze ideeën
werkelijk bestaande entiteiten vertegenwoordigen, dan herhalen we
eenvoudig dezelfde vergissing op een ander niveau. Nagarjuna zegt
dat oorzaak en gevolg relatieve begrippen zijn: je kunt niet aan
oorzaak denken zonder gevolg of aan gevolg zonder oorzaak, net
zoals je niet aan lang kunt denken zonder kort of kort zonder lang.
Lang is alleen maar lang in vergelijking met kort.

De relatie tussen dingen en ook de dingen zelf zijn niet altijd wat wij
denken dat ze zijn. Door oorzaak alleen als oorzaak te zien in relatie
tot het gevolg, beginnen we door de opvatting van dingen als
entiteiten die een werkelijk bestaan hebben heen te zien, en als
gevolg daarvan raken we er minder gehecht aan. Op die manier laten
we langzaam de ‘opvatting van een bestaan’ los, dat wil zeggen het
idee dat dat iets of iemand werkelijk bestaat. In termen van
uiteindelijke werkelijkheid er is zelfs geen ontstaan of vergaan. Deze
ideeën zijn ook het gevolg van ons beperkte denken. Er is niet zoiets
als een eerder bestaand ‘ding’ dat ontstaat of een ‘ding’ dat ophoudt
te bestaan. Nagarjuna wijst die hele statische en rigide manier van
denken af en draait de redenering om teneinde de zwakheid ervan
aan te tonen.

Deze waarschuwing tegen de neiging van de geest om te
concretiseren, om naar processen te verwijzen als dingen, komt
overeen met de kritiek van de Mahayana op een bepaalde Hinayana
interpretatie van de Abhidharma. De Abhidharma nam het idee van
de pudgala of ‘persoon’ en brak het af in kleinere elementen die
dharmas genoemd werden. Deze dharmas waren eigenlijk een
manier om deelprocessen binnen het totale ‘wezen’ van de persoon
te benoemen. Maar sommige van de Abhidharma geleerden hadden
de neiging dharmas toe te rusten met dezelfde soort werkelijkheid
die ze, in het geval van de pudgala, hadden gebruikt om dharmas te
ontkennen. Het heeft geen zin om het idee van een persoon of een
ding te verwijderen met een concept van een proces, als je aan dat
proces denkt als bestaand uit een opeenvolging van op zichzelf
bestaande dingen. Niet alleen dat, het is mogelijk schadelijk. Als we

Daarom, terwijl we nog steeds in het gebied van ethische beoefening
zijn, worden we steeds dieper ondergedompeld in de ‘Perfectie van
Wijsheid’, waar Nagarjuna zo’n grote meester in was. Hier zegt hij
dat als een oorzaak voor het gevolg verschijnt, het niet een oorzaak
op zichzelf kan zijn – het wordt alleen een oorzaak met het ontstaan
van het gevolg. Aan de andere kant, als oorzaak en gevolg tegelijk
opkomen, kan hun relatie niet oorzakelijk zijn omdat per definitie
oorzaken voor gevolgen moeten komen. Een oorzaak is in essentie
een idee, een manier om dat waarvan we nadrukkelijk beweren dat
het aparte dingen en wezens zijn, met elkaar te verbinden. Het idee
van een oorzaak is afhankelijk van het idee van een gevolg. Een
oorzaak kan niet als een oorzaak bestaan voordat het gevolg dat het
een oorzaak maakt zelf tot stand is gekomen. Als de oorzaak bestaat
voor het gevolg tot stand is gekomen, is het nog geen oorzaak, alleen
iets dat gebeurt. Maar ook, als het gevolg heeft plaatsgevonden, kan
de ‘oorzaak’ ook geen oorzaak zijn. Het gevolg heeft al
plaatsgevonden, en heeft dus geen oorzaak nodig om het te doen
gebeuren.

xlvi

Daarom wordt hij, omdat hij zich niet op dualiteit
verlaat, bevrijd.xlv
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Verstoffelijking, of het maken van een ding van iets dat een proces
is, zit diep in de manier waarop we onszelf en de wereld zien. We
praten over iemand die ‘een probleem met woede heeft’ of
‘concentratie problemen’, als de persoon in feite alleen uit gewoonte
woedend wordt of uit gewoonte onoplettend. Iemand die zijn gedrag
zou moeten veranderen heeft niet echt iets wat ‘woede’ genoemd
wordt of ‘egoïsme’, waar hij mee moet werken. Dit zijn alleen maar
woorden voor de manier waarop energie wordt gebruikt. Woede
komt op wanneer energie op een onvaardige manier wordt gebruikt
terwijl mededogen of metta opkomt als energie in staat is op een
vaardige manier te ontstaan. Boeddhisme moedigt ons aan in termen
van processen of handelen te denken, niet in termen van dingen,
objecten of entiteiten. Een persoon is geen levende entiteit, een
persoon leeft gewoon. Elk woord dat we als een zelfstandig
naamwoord gebruiken verwijst naar een ding. Woorden bekijken de
stroom van ervaring en verdelen die in reeksen van materiële
objecten en mentale staten. Dit plaatst op zijn beurt beperkingen op
wat we kunnen ervaren: taal is dienstig aan ervaring. Er is geen
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Nagarjuna versterkt dit centrale punt nog meer door aanvullende
argumenten aan te voeren, die ingezet worden om verschillende
bezwaren tegemoet te komen. Daarmee verwijst hij, door ze erbij te
betrekken, naar verscheidene tradities van denken van die tijd, zowel
boeddhistische als niet-boeddhistische. Voor de moderne lezer is het
niet nodig te verzanden in deze debatten, als hij zich maar bewust
blijft van het centrale punt: dat het idee van een zelf een illusie is die
gewaarzijn van de werkelijkheid verhinderd.

Maar zodra we ons gerealiseerd hebben dat de begrippen die we
gebruiken naar relatieve, geconditioneerde processen verwijzen,
kunnen we ze effectief gaan gebruiken om ons te helpen met de
wereld om te gaan, omdat ze zonder twijfel heel nuttig zijn, waar
Nagarjuna vervolgens ook op wijst. Ondanks het feit dat ‘oorzaak’
en ‘gevolg’ voorlopige termen zijn en ontoereikend om te
beschrijven wat werkelijk gebeurt, moeten we toch opkomen voor de
conventionele waarheid die ze vertegenwoordigen. Alleen als we
ons baseren op deze voorlopige waarheid en nihilisme afwijzen,
kunnen we de absolute waarheid realiseren, en datgene voor waar
aannemen wat niet ‘ontstaat uit wat gebruikelijk is’.

Omdat men alleen geleerd heeft betere woorden te
gebruiken voor dat wat men niet langer te zeggen
heeft.

De tactiek van Nagarjuna in deze sectie is om kleine spaanders van
het idee van het zelf, als iets dat werkelijk bestaat, af te bikken. Hij
geeft het ego een pak slaag terwijl hij tegelijkertijd ontkent dat het
object van zijn aanval werkelijk bestaat. Maar in deze benadering
ligt een moeilijkheid besloten. Die gaat over de aard van concepten
en hoe men er mee om gaat. Als je spreekt over iets waarvan je
probeert te bewijzen dat het niet bestaat, kan het zijn dat je
uiteindelijk, op een dieper, onbewust niveau, het gevoel van dat ding
als werkelijk bestaand, juist versterkt.

We hebben woorden nodig om de wereld van onze
benoemde ervaring te bevrijden van de ketenen die we
door onze woorden hebben gesmeed.

twijfel aan dat in zijn vroegste, primitieve fase taal voor praktische
doeleinden gebruikt werd: ‘Laten we gaan jagen’, ‘Gooi je speer’,
‘Breng me die steen’. Maar als het de communicatie van spirituele
waarheden betreft, de taal van specifieke begrippen verbonden aan
specifieke dingen, dan schiet taal tekort voor de taak. We moeten
leren om taal in te laten gaan tegen zijn oorspronkelijke doel om
dingen vast te zetten. We hebben woorden nodig om de wereld van
onze benoemde ervaring te bevrijden van de ketenen die we door
onze woorden hebben gesmeed. Dat zegt T.S. Elliot in ‘East Coker’:

het bestaan van een ‘zelf’ ontkennen en tegelijk blijven geloven in
een wereld van op zichzelf bestaande entiteiten leidt dat gewoonlijk
tot vervreemding, terwijl die ontkenning geen enkel effect heeft op
de diep gewortelde waan van het zelf.
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Het is beter om een relatief goed aangepaste,
bedachtzame, ethische persoon te zijn, zij het met sterke
wereldse gehechtheden, dan een kritische,
kleingeestige, zure en teleurgestelde persoon, die de
wereld afwijst en cynisch is.

Voor Nagarjuna is een nihilist iemand die gelooft dat de wereld, die
als een luchtspiegeling is, niet werkelijk bestaat. Hij of zij handelt
vanuit een diepgaand negatieve opvatting, weigerend te aanvaarden
dat dingen oorzakelijk verbonden zijn. Zij komen afhankelijk van
duidelijke condities op en verdwijnen als die condities worden
verwijderd. Zonder deze manier van verbondenheid heeft de wereld
geen zin en betekenis en spirituele beoefening zal dan zinloos zijn.
Nihilisme is de filosofische uitdrukking van een houding van afkeer
van de wereld. Maar afkeer wordt gedragen door het bestaan van een
ding dat men verafschuwt. Als je zo’n immense afkeer van de wereld
hebt dat je zelfs zijn bestaan wil ontkennen, in de zin van de werking
ervan als moreel betekenisloos zien en het leven als uiteindelijk
zinloos, dan kom je in feite heel sterk op voor die wereld.

Een volger van niet-bestaan is op weg naar
ongunstige wedergeboorten
en een volger van bestaan is op weg naar gunstige
wedergeboorten.
Maar door middel van juiste en ware kennis
verlaat je je niet op dualisme en wordt je bevrijd.xlvii

Iemand die de illusoire wereld
opvat als bestaand of als niet-bestaand,
is om die reden onwetend.
Als er onwetendheid is, ben je niet bevrijd.

Het overstijgen van nihilisme en
eternalisme door leegte.
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Gehechtheid is in geen geval een positieve geestestoestand, maar
gaat een stap verder dan nihilisme. Je kunt geen bevrijding bereiken
als eternalist; je zult steeds opnieuw wedergeboren worden. Maar het
geloof dat de wereld werkelijk bestaat, dat je dingen kunt grijpen en
die zelfs kunt houden, zal zorgen dat die wedergeboortes
voorspoedig zijn. Het is beter om een relatief goed aangepaste,
bedachtzame, ethische persoon te zijn, zij het met sterke wereldse
gehechtheden, dan een kritische, kleingeestige, zure en
teleurgestelde persoon, die de wereld afwijst en cynisch is. Vanuit
het spirituele gezichtspunt is een gezonde aanvaarding van het
wereldse een veelbelovender basis voor toekomstige spirituele
ontwikkeling dan een totale afwijzing van het leven zoals het is.

Daar tegenover is ‘de volger van het bestaan’ een eternalist. Zo
iemand gelooft dat de wereld net zo echt is als hij lijkt te zijn, dat het
leven betekenis heeft en dat andere werelden, zoals hemel en hel,
ook bestaan. Als gevolg van deze opvatting neemt de persoon de
manier waarop hij of zij in deze wereld leeft serieus en neigt ertoe
ethisch gezien gewetensvol te zijn. Zoals de mentale houding van de
nihilist gekenmerkt wordt door haat, wordt die van de eternalist
gekenmerkt door gehechtheid.

Het is deze negatieve houding die tot slechte wedergeboorte leidt,
met andere woorden tot wedergeboorte in ongelukkige werelden. De
basis hier is een onwil om met de wereld om te gaan zoals die is. Het
ontkennen ervan geeft ons de vrijheid om te doen wat we willen.
Een nihilist gelooft niet dat onvaardige handelingen lijden tot gevolg
hebben. Dit is wat nihilisme zo gevaarlijk maakt voor zowel het
individu als voor de maatschappij. Het probleem met nihilisme is dat
het, zoals met andere vormen van negativiteit, zichzelf kan tonen in
een pseudo-spirituele verpakking, zoals in de opvatting dat ‘alles één
is’ en dat, moreel gesproken, er geen verschil is tussen goed en
kwaad. Iemand die van karakter nihilistisch is, kan zelfs tot het
Boeddhisme aangetrokken worden door het idee van het vernietigen
van het zelf of ego. Maar zelfhaat of zelfontkenning helpt ons zeker
niet om het zelf te overwinnen of te doorzien en het kan zelfs onze
misleide emotionele investering erin versterken.
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Zij omknellen hun lichaam met de kwaadaardige
slangen
van pijnlijke emoties en begeven zich voor lange tijd
in het verschrikkelijke oerwoud van de kringloop van
het bestaan
tussen de bomen van de nooit eindigende
verschijnselen.xlviii

Mensen die het grote pad van de verheven leer,
lichtend van vrijgevigheid, juist gedrag en geduld,
niet eerbiedigen,
kwellen hun lichaam en slaan een dwaalweg in,
een koeienpaadje (en misleiden zichzelf en hun
navolgers).

Beoefening houdt niet alleen
ascese van het lichaam in.
Want dan zie je niet af van schade toebrengen
aan anderen, en help je hen niet.

Zelftuchtiging en training in
ascese.

Maar bevrijding is iets anders dan deze twee gezichtspunten.
Verlichting is het ontwaken uit de opvatting dat de luchtspiegeling
waarin wij leven bestaat of niet bestaat. We kunnen van een
luchtspiegeling niet zeggen dat die bestaat in de zin van werkelijk en
absoluut bestaan, maar men kan ook niet zeggen dat het helemaal
niet bestaat, aangezien we die waarnemen. Hetzelfde geldt voor de
wereld. Op die manier gaat men voorbij dualisme.

Zelfs als die afwijzing vergezeld gaat van ‘boeddhistische’
geloofsbrieven.
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Deze verkeerde beweegredenen zijn begrijpelijk, gezien de centrale
belangrijkheid van het concept van dukkha, lijden of ontevredenheid,
in het Boeddhisme. Maar een andere manier om naar de Boeddha’s
leer over dukkha te kijken is door te bedenken dat hij ons er gewoon
aan herinnert dat het niet helpt onszelf wijs te maken dat je ongemak
en lijden kan vermijden. Als ze niet te vermijden zijn, is het beter
hen te verdragen, en dat te doen met een opgewekte
gelijkmoedigheid, in plaats van te proberen hun aanwezigheid te
ontkennen of jezelf proberen af te leiden. De Boeddha zei duidelijk
dat het spirituele leven niet noodzakelijk pijnlijk hoeft te zijn. Hij zei
dat één type volgeling zich inderdaad door heel zijn spirituele
carrière heen worstelt, zij hebben het nooit gemakkelijk. Een ander
type heeft het moeilijk in het begin maar merkt dat de beoefening
plezieriger wordt naarmate zij verder gaan. Een derde type begint
gemakkelijk met oefenen maar komt later moeilijkheden tegen. En
er is ook nog een type die met plezier begint en die het gedurende
zijn hele beoefening plezierig blijft vinden.

We vinden het fijn om ons ergens mee te verwennen en
we vinden het fijn onszelf te straffen, maar we vinden het
bijna onmogelijk om de middenweg van zelfdiscipline en
spirituele beoefening te volgen.

Het tuchtigen van het lichaam is een uitdrukking van de verkeerde
opvatting van nihilisme. Het komt voort uit de associatie van het
spirituele leven met lijden, uit het idee dat pijn goed voor je is en dat
lijden je zuivert. De rationele onderbouwing van deze oefening is dat
door het tuchtigen van het vlees men in staat zal zijn lichamelijke
verlangens en instincten onder controle te krijgen en dat door het
lichaam met afkeer te behandelen men er afstand van kan nemen en
ophoudt zich ermee te vereenzelvigen. Maar in werkelijkheid kan
zelf-tuchtiging alleen maar slagen als men het lichaam net zo in het
centrum van de aandacht brengt als extreem zintuigelijke genotzucht
dat doet.

xlix

- 143 -

Het is te begrijpen dat het op deze manier mis gaat met mensen,
omdat velen in het Westen de neiging hebben een ongezond
verlangen naar zelfkastijding, dat gebaseerd is op gevoelens van

Op sommige sleutelmomenten in het spirituele leven is er mogelijk
een zekere mate van ongemak. Dit komt omdat we lang-bestaande
gewoontes van lichaam, spraak en geest ongedaan moeten maken en
dat gaat tegen de richting van de menselijke aard in. Maar als je
ermee verder gaat zal je ervaring zelfs vreugdevoller zijn, ondanks
het ongemak en de moeilijke omstandigheden die je tegen kunt
komen. In ieder geval betekent de ervaring van ongemak en lijden
op zichzelf niet dat er iets van spirituele aard plaatsvindt. Toen ik
pas in Engeland was nadat ik uit India was teruggekomen, merkte ik
dat deze misvatting vaak voorkwam onder zekere beoefenaars van
Zen en Vipassana meditatie. In essentie waren ze zichzelf aan het
straffen en noemden het Boeddhisme. De belangrijkste maatstaf die
ze gebruikten om hun vooruitgang te meten was de mate van
geestelijk en lichamelijk lijden die ze hadden ervaren in connectie
met meditatie. Gezien zijn vreemde leedvermaak scheen de monnik
die hen Vipassana instructie had gegeven voor ik arriveerde, net zo
van hun lijden te genieten als de beoefenaars zelf. Toen één van zijn
volgelingen mij vertelde dat ik in niets op hem leek, voelde ik dat
deze opmerking eigenlijk niet als een compliment was bedoeld. Het
was met een zekere weemoedige bewondering dat zij er aan
toevoegde: ‘Hij was een echte sadist’.

Maar de zaak is niet zo scherp omlijnd als het lijkt. Er is een verschil
tussen de plezierige condities die de normale mens nodig heeft om
van een plezierige ervaring te kunnen genieten en de vaak
Spartaanse condities waarin de spirituele beoefenaar zich gelukkig
en blij kan voelen. Iemand kan het spirituele leven als gelukkig en
inspirerend ervaren terwijl het voor mensen, die dat soort leven niet
willen, moeilijk en pijnlijk kan lijken. Als je van buitenaf naar die
condities kijkt, zal de gewone mens zich verbeelden dat het
spirituele leven zwaar is en zonder vreugde en dat elke eventuele
beloning van te voren betaald wordt door lijden. Maar de beoefenaar
kan heel goed innerlijke tevredenheid en vreugde ervaren,
onafhankelijk van de externe condities.
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Training is daarom een kwestie van het losser maken van de banden
die ons binden aan wat voor comfort we ook gewend zijn, af en toe
zonder dat comfort doen en heel belangrijk, dat opgewekt doen. Een
voetballer vindt het prima om zes uur per dag te trainen, een pianist
oefent acht uur per dag. Ze zijn niet bezig zichzelf te straffen. Zij
trainen om hun bijzondere doel te bereiken. Dat is alles. Voor de
spirituele asceet is dat niet anders. Als je het team wilt helpen om

De situatie wordt nog verwarrender door de manier waarop
incidentele pleziertjes gemakkelijk verworden tot uitspattingen en
zelfs uiteindelijk onmisbaar worden. Gewend als we zijn aan onze
comfortabele bedden, zullen we op een matras op de vloer slapen
echte ontbering vinden. Maar voor veel mensen in de wereld die
gewend zijn op een mat op de grond te slapen zal het een toppunt
van luxe zijn. De waarheid is dat bijna iedereen in het hedendaagse
Westen een niveau van luxe en comfort geniet dat niet binnen het
bereik van zelfs de rijkste mensen van een paar eeuwen geleden zou
zijn geweest.

Het lijkt erop dat we het vaak gemakkelijker vinden om onszelf te
straffen dan werkelijke zelfdiscipline toe te passen. We vinden het
fijn om onszelf te koesteren en we vinden het ook fijn onszelf te
straffen, maar we vinden het haast onmogelijk om de middenweg
van zelfdiscipline en spirituele beoefening te bewandelen. Dat komt
gedeeltelijk omdat, wat in werkelijkheid simpele zelfdiscipline is,
door ons als een vorm van zelfkastijding gezien wordt. Bijvoorbeeld:
een persoon die vlees eet zal waarschijnlijk het opgeven ervan meer
zien als een daad van zelf ontzegging dan als een deel van de
beoefening.

schuld, zelfhaat en zelfverachting, te verwarren met een gezonde
waardering voor de noodzaak van zelfdiscipline. Het woord
ascetisme komt van het Griekse woord askesis, dat gewoon
‘training’ betekent. Zoals de atleet zijn lichaam traint, zo traint de
spirituele beoefenaar zijn geest. Dat is een groot verschil met
zelfkastijding, hoewel toegegeven moet worden dat veel van wat
voor zelfdiscipline doorgaat in feite neurotische zelfkastijding is.

Er is natuurlijk een nog praktischer aspect van ethische beoefening
dat met de geest te maken heeft. Nadat hij de tien voorschriften
genoemd heeft, wijst Nagarjuna in het Kostbare Juwelensnoer op
een kwestie, die in deze tijd een belangrijk sociaal probleem
geworden is, tenminste in een aantal landen: drank. Waar we dan de
ermee verbonden kwestie van drugs aan toe kunnen voegen. Er is
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Geen bedwelmende middelen gebruiken….l

Gewaarzijn en bedwelming.

Als je iemand bent die deze mentaliteit heeft kun je de indruk
hebben dat je een uitgebalanceerd spiritueel leven leidt, hoewel je
tegelijkertijd oefeningen als de metta bhavana afwijst omdat ze ‘te
positief’ zijn. Als je de soort oefening krijgt aangeboden die jou het
meest goed zou doen, zal je tegenwerpen dat je er niets mee kan
doen omdat het voor jouw speciale behoeften niet passend is. Dan
heb je spirituele vrienden nodig, omdat het onvermijdelijk is dat je
diepste obsessies de verandering die je bewust probeert tot stand te
brengen, tegen zullen werken. Die tegenwerking zal, voor zijn eigen
doelen, listig samenwerken met je spirituele aspiraties en die
gebruiken om zichzelf nog steviger neer te zetten, als je geen
vrienden dichtbij hebt die je kunnen ondersteunen in een meer
effectieve beoefening.

opslaan, zo diep dat ze ons soms de rest van ons leven bijblijven. Als
we toen de boodschap hebben gekregen dat we niet goed genoeg zijn
of slecht, zullen we, in elke situatie later in ons leven die niet gaat
zoals we willen, gewoon aannemen dat dit gebeurt door ons tekort
schieten of slecht karakter. Dit komt omdat we geleerd hebben elke
onplezierige ervaring op die manier te interpreteren.

Het kan moeilijk zijn om zelfhaat te verwijderen als het ontstaan is
door ervaringen uit de kindertijd. Degenen waar we in onze jeugd
iets van geleerd hebben over onszelf en de wereld zullen, bewust of
onbewust, aan ons opvattingen/houdingen doorgeven die we,
zogezegd, met de moedermelk innemen. In dat vroege stadium van
onze ontwikkeling zullen we geen vragen stellen bij die
opvattingen/houdingen, en ze vervolgens op een diep niveau

In plaats van ons naar bevrijding te leiden bindt zelfkastijding ons
steeds vaster aan het geconditioneerde bestaan. Door jezelf te
bestraffen voor je uitspattingen, wordt je er alleen maar meer aan
gehecht. Ik moet er aan toevoegen dat mentale zelfkwelling er een
moderne variant van is. Als je bij je pogingen om een spiritueel
leven te leiden bezorgd en angstig wordt, jezelf ellendig voelt en
bezig bent jezelf in een staat van uitputting te werken, is er duidelijk
iets misgegaan. Het is jammer genoeg niet ongewoon dat mensen,
onbewust en dwangmatig, hun idee van het spirituele leven als een
middel gebruiken om het zichzelf of anderen heel moeilijk te maken.
Je weet eigenlijk niet dat je het doet en waarom je het doet, maar je
kan het niet helpen dat je uitkijkt naar één of andere vorm van lijden,
zelfs door de Dharma, die toch het middel is om een eind aan lijden
te maken. Als je dit doet, als je doelbewust op één of andere manier
lijden in de context van je spirituele leven brengt, dan functioneert je
spirituele leven niet werkelijk als een middel tot bevrijding.

Nagarjuna legt zijn vinger op de kern van de zaak als hij er op wijst
dat zelfkastijding nutteloos is ten aanzien van de ruimere
doelstellingen van het spirituele leven. Als we energie stoppen in het
kwellen van het lichaam laten we ons gebrek aan interesse zien in
enige werkelijke spirituele inspanning. Nagarjuna gaat verder met
het uitleggen van wat wij, op het laagste niveau van Mahayana
inspanning, kiezen niet te beoefenen: de eerste drie perfecties van
geven, ethiek en geduld. Het is ons onvermogen om de positieve
aard van het spirituele pad te waarderen die het ons mogelijk maakt
deze schadelijke en nutteloze benadering te kiezen.

doelpunten te maken – in het spirituele leven net zo als op het
voetbalveld – dan moet je jezelf trainen.
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Een nogal doelgerichte, koele en formele manier van doen wordt
soms gezien als een teken van gewaarzijn, terwijl werkelijk
gewaarzijn in feite ontspannen is en met emotionele warmte, zelfs
toenemend. Omdat het moeilijk is om werkelijk gewaar te zijn als je
gespannen of zelfbewust bent, kunnen er situaties zijn waarin een
glas wijn ontspanning kan bevorderen. Als ik in de vroege dagen van
de Westerse Boeddhisten Orde (nu Triratna boeddhistische Orde)
mensen af en toe uitnodigde voor een maaltijd merkte ik dat op. Een
fles wijn hielp om de pijnlijk stijve, geremde atmosfeer die soms bij
deze gelegenheden voorkwam, wat losser te maken. Maar het moet
duidelijk zijn dat zulke tactieken alleen een middel tot een doel zijn
en ze moeten geen gewoonte worden. Hoewel een glas wijn hier kan
helpen is het niet zo dat drie of vier glazen zelfs meer helpen.

De boeddhistische traditie verwerpt totaal mateloosheid met
bedwelmende middelen. De laatste van de vijf ethische voorschriften
die door boeddhisten worden gevolgd, verwijst hiernaar. Maar het
feit dat in de lijst van de tien voorschriften dit voorschrift is
vervangen door extra voorschriften over de spraak en geest
suggereert dat het genoemde voorschrift meer dient als bescherming
tegen elk verlies van gewaarzijn en opmerkzaamheid. Het kan zijn
dat we een iets meer liberale houding tegenover bedwelmende
middelen kunnen aannemen, zo lang we het nut ervan kunnen zien.
Het is in principe een kwestie van gewaarzijn, en gewaarzijn houdt
boven alles een gewaarzijn van onze gedachten en emoties in.

Een nogal doelgerichte, koele en formele manier van
doen wordt soms gezien als een teken van gewaarzijn,
terwijl werkelijk gewaarzijn in feite ontspannen is en met
emotionele warmte, zelfs toenemend.

hier een duidelijke overeenkomst met seks, omdat seks, zoals drank
en drugs, verslavend kan zijn, hoewel de ene vorm van intoxicatie
zuiver psychologisch is en de ander zowel psychologisch als
chemisch.
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Nog meer werelds advies: niemand heeft respect voor een dronkaard
of een drugsverslaafde. Zo’n persoon is niet bezig met zijn wereldse
zaken, omdat hij zijn tijd besteedt aan het toegeven aan zijn
gewoonte of het bijkomen van de gevolgen van het toegeven eraan.
Zelfs in de tijd van Nagarjuna lijkt dronken worden een dure affaire
geweest te zijn. Bovendien doet een dronkaard stomme dingen; hij
verliest zijn remmingen en alle gevoel voor wat juist is en gepast.

Onthoudt u daarom altijd van gokken.li

Gokken leidt tot inhaligheid,
onaangenaam gedrag, haat, bedrog, misleiding,
ongeremdheid, liegen, zinloos geklets en ruwe taal.

Bedwelmende middelen leiden tot wereldse
minachting,
u doet niets meer goed, uw rijkdom wordt verspild,
op basis van waanideeën doet u ongepaste dingen.
Onthoudt u daarom altijd van bedwelmende middelen.

Het drinken van alcohol leidt uiteindelijk tot verwarring van de
geest. Je kan dus concluderen dat mensen die regelmatig drinken
naar zo’n verwarring verlangen. Zij zijn bang voor helderheid en
sommigen verlangen zelfs naar vergetelheid. Zij drinken om te
vergeten, althans zichzelf te vergeten, om de scherpe randjes van
pijnlijke gevoelens weg te nemen, spanning te verminderen. En tot
op een zeker punt helpt het ook, tenminste tijdelijk. En zo begint een
neergaande spiraal van verslaving. Daarom moeten we onze
emotionele behoeften ergens anders aanpakken en niet op de bodem
van een glas, want zodra drank vaste voet in ons krijgt, zal
helderheid – inclusief morele helderheid, wegglippen. Als je
eenmaal verslaafd bent zal je bijna alles doen om je begeerte te
bevredigen.

Mensen die regelmatig drinken vragen om zo’n
verwarring. Ze zijn bang voor helderheid en sommigen
verlangen zelfs naar vergetelheid.
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Er is ook een element van zelfbedrog in de manier waarop we onze
verslavingen rechtvaardigen, of het nu drank of drugs is, of gokken.
We geloven dat we het onder controle hebben. Net zo proberen we
de verslavingen van anderen te rechtvaardigen. Sommigen
bijvoorbeeld verdedigen bingohallen, bars en pubs omdat het
plekken van onschadelijk amusement zijn die sociale interactie
bevorderen. Zij zeggen dat niemand het recht heeft om te protesteren
tegen de volledig legale pleziertjes en het vermaak van andere
mensen. Maar het is een feit dat bingo spelen eigenlijk gokken is en
dat pubs en bars de neiging hebben alcoholisme te stimuleren.
Drinken en gokken hebben inderdaad het soort gevolgen die
Nagarjuna hier specificeert. Als ze de enige ‘sociale’ activiteiten zijn
waar veel mensen zich mee bezig houden is dat verdrietig, maar
waarom dit zo moet zijn is een totaal andere kwestie.

Wat gokken betreft wordt gezegd dat een hoop onheil er het gevolg
van is. Je raakt geobsedeerd door geld (of een equivalent); het maakt
niet uit of je wint of verliest. Uiteindelijk is het geld waar gokken
om draait. Je verlangt naar het gevoel van verrukking als je wint,
verrukking wordt dan een soort drug. Maar vaker is er de
verslagenheid die ontstaat als je geld verliest, samen met de wrok die
je voelt voor degenen waarvan je verloren hebt. Je zal alles doen om
te winnen: je zal bedriegen en vals spelen. In je razernij om te
winnen zal je de controle over jezelf verliezen en woedend zijn als je
verliest. En dan zal je liegen tegen je familie over waar het geld is
heen gegaan.

Je kunt een heleboel van dit soort advies vinden in oude
boeddhistische teksten. Het suggereert dat de mensen in India toen
nog meer dronken dan tegenwoordig. Onder niet verwesterde
Indiase mensen wordt het drinken van alcohol gezien als uitermate
schandelijk, zeker als het religieuze beoefenaars betreft.

Het ‘onaangepaste’ wordt gedaan. Op deze en veel andere manieren
verkwisten deze vergiften iemands leven.
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We zijn gewaarschuwd dat doden een kort leven brengt en dat pijn
veroorzaken lijden brengt. Nu wordt ons gezegd dat de intentie om
te beschadigen angst meebrengt. Dit zijn allemaal variaties op
hetzelfde thema, een thema dat heel relevant is voor iemand die
regeert, in feite voor iedereen die macht heeft over anderen. Voor
zulke mensen is de intentie om te beschadigen vaak verbonden met
het verstevigen van hun positie en het onschadelijk maken van
degenen die voor hen een bedreiging kunnen vormen. Nagarjuna
herinnert zijn koninklijke discipel eraan dat het resultaat van zo’n
intentie niet veiligheid is maar het tegengestelde: angst. Als je je
dagen en nachten doorbrengt met het plannen van het beschadigen

Zoals altijd draait Nagarjuna er niet omheen. Hij maakt de koning
duidelijk wat de gevolgen zijn als hij de drie voorschriften over de
geest niet volgt. Hij zegt dat het resultaat van hebzucht niet is dat je
krijgt wat je begeert, maar juist krijgt wat je niet begeert, omdat de
aard van begeerte juist is dat, zodra je het gewenste object hebt
verkregen, het vaak niet langer begeerd wordt. Oscar Wilde zei het
zo: ‘In deze wereld zijn er slechts twee tragedies. Eén is niet krijgen
wat je wilt en de ander is het krijgen.’liii Vooral als we een speciaal
object per se willen en we het dan uiteindelijk hebben, zullen we
misschien merken dat we het kwaliteiten hebben toegeschreven die
het niet werkelijk heeft. Of het een ervaring is, een ding of een
persoon – succes, een auto, een geliefde – als we het hebben merken
we dat het toch niet is wat we wilden. Maar helaas, dan is het
waarschijnlijk te laat om van gedachten te veranderen; we hebben
het nu – of we hebben het getrouwd – en we moeten omgaan met de
verantwoordelijkheden en wensen die dat bezit met zich meebrengt.
En we zijn niet tevredener dan we ervoor waren.

Inhaligheid vernietigt wat u wenst,
kwade intenties veroorzaken angst,
onjuiste opvattingen leiden tot slechte ideeën
en drankzucht geeft een verwarde geest.lii

Begeerte, haat en verwarring.
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Maar we moeten ook niet teveel vasthouden aan juiste opvattingen.
De Boeddha beschouwde alle opvattingen, ook degene die praktisch
en behulpzaam waren en daarom ‘juist’, als slechts van tijdelijke
waarde, zeker in vergelijking met de ervaring van Ontwaken. Als je

Als je zegt dat verkeerde opvattingen tot meer verkeerde opvattingen
leiden (dat wordt waarschijnlijk bedoeld met ‘slechte’ opvattingen)
is dat hetzelfde als zeggen dat er niets erger is dan verkeerde
opvattingen. Geen andere kwelling kan de vloek van verkeerde
opvattingen evenaren. De hel zelf is niet zozeer het verdiende gevolg
van een oorspronkelijke verkeerde opvatting maar het gevolg van
het vallen voor steeds meer verkeerde opvattingen. Verkeerde
opvattingen leiden onvermijdelijk tot meer verkeerde opvattingen.
Het is hun aard om zich te vermenigvuldigen. Zo gauw je er een
verkeerde opvatting op na houdt, zink je steeds dieper in het moeras
van louter opinies en speculaties.

Dit is een projectie door achterdocht. In zekere zin komt het vanzelf
op doordat mensen de neiging hebben degenen die hen haten zelf
ook te haten. Als je dus iemand haat, denk je waarschijnlijk dat zij
jou haten. Dan leg je alles wat ze doen of zeggen uit als een teken
dat ze tegen je samenzweren. Dictators kunnen heel gemakkelijk in
deze manier van kijken naar de wereld om hen heen, verstrikt raken.
Paranoïde mensen weven een ingewikkeld web van ‘bewijs’ dat hun
fantasieën moet ondersteunen, terwijl degenen waar ze zo ziekelijk
achterdochtig van zijn, hoogstens schuldig zijn aan zich afvragen
waarom iemand op zo’n vreemde manier naar hen kijkt.

van anderen, zal je in een angstige, gevaarlijke wereld leven. Om het
meer psychologisch te zeggen: we kunnen zeggen dat haat
achterdocht voortbrengt, wat onze eigen geprojecteerde haat is, die
naar ons terug gereflecteerd wordt. Bij achterdocht is de angst voor
het grootse deel ongegrond en de haat onbewust. De ervaring van
achterdocht vertelt ons minder over de ware houding van anderen
naar ons toe, dan het doet over onze eigen niet erkende emoties. Net
zo komt het gevoel van slachtoffer zijn, het gevoel dat anderen er op
uit zijn je te schaden, vaak vanuit onze niet erkende kwaadheid naar
iemand die, denken we, ons niet mag en ons wil schaden.
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‘Geruïneerd’ lijkt een te krachtig woord te zijn om in deze connectie
te gebruiken, maar het helpt ons te herinneren wat er op het spel
staat als we een spiritueel leven gaan leiden. We kunnen onderuit
gaan als we een verkeerde opvatting aannemen, en bovendien, kan
het aanstekelijk zijn. Onze persoonlijke opvatting over de wereld is
‘onttrokken’ aan onze ervaring van de wereld, meer bepaald van de
maatschappij waarin we leven. Degenen waar we mee omgaan
zullen doorlopend, bij alles wat ze zeggen of doen, een opvatting
van zichzelf en anderen doorgeven en van de wereld om hen heen.
We moeten daarom voorzichtig zijn in de keuze van degenen met
wie we omgaan, maar ook voorzichtig in het effect dat we op
anderen hebben. Omdat we ons slechts zelden er bewust van zijn dat
we ‘niet goed in ons vel zitten’, suggereert Nagarjuna hier dat een
zekere
waakzaamheid,
een
beetje
bescheidenheid
en
terughoudendheid altijd goed is als we met anderen te maken
hebben, zodat ze, door met ons om te gaan niet onderuit gehaald
worden.

Mensen die aan lager wal zijn geraakt, zijn bevreesd
voor de verblijfplaats van mensen die niet bang zijn,
en ruïneren anderen. Koning, handel zo dat mensen
die
aan lager wal zijn geraakt, u niet ruïneren.liv

een bepaalde opvatting niet alleen maar ziet als een voorlopig
standpunt, of als iets waar je op kunt reflecteren, maar als iets dat
een onvoorwaardelijke waarheid is, houdt het op als juiste opvatting
te functioneren. Een juiste opvatting waar je je aan vastklampt, een
juiste opvatting waar je een stellige waarheid van maakt, zal in die
mate een onjuiste opvatting worden.
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Als de geest niet gebruikt wordt, heeft het vermogen tot creatief
denken de neiging atrofisch te worden. We gebruiken onze geest
creatiever als we vragen stellen, in plaats van aan te nemen dat we

Het bevragen van de wijzen zou een verlengstuk
moeten zijn van het bevragen van onszelf.

Vervolgens kijken we hoe we dit gewaarzijn toepassen nadat het tot
stand gebracht is. Als we het over denken hebben wordt creatief
denken bedoeld, in het bijzonder het onderzoeken van
geestestoestanden. Voor de meesten van ons zal denken ook
bezorgdheid meebrengen, zoals bijvoorbeeld tobben over wat er zal
gebeuren als we ouder worden. Voor Nagarjuna bestaat intelligentie
uit het verkrijgen van een helderder begrip van de ware aard van
onze situatie. Het betekent dat we meer gewaarzijn in ons denken
brengen. Het is gericht denken, aandachtig denken, in het bijzonder
de aandachtige observatie van onze mentale processen.

Het is duidelijk dat je door het overwinnen van mentale afleiding
meer gewaar wordt. Als je afgeleid bent, zullen de verschillende
delen van jezelf je in verschillende richtingen trekken en daardoor de
verbinding tussen de delen verbreken, zo dat je alleen een beetje
algeheel gewaarzijn hebt. Als je je gedachten kunt stabiliseren zal er
meer van jou aanwezig zijn in je woorden en daden.

Door niet te wankelen bereikt u aandachtig aanwezig
zijn,
door creatief denken komt u tot intelligentie,
door eerbied voor wijsheid wordt u besef van
betekenis geschonken,
door de leer in ere te houden wordt u wijs.lv

De geest cultiveren.
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Maar zelfs een scherpe intelligentie is niet genoeg. Met ‘respect’
bedoelen we meer iets als ‘eerbied’ en deze positieve kwaliteit is
ook nodig. Men heeft een zekere ontvankelijkheid voor hogere
dingen nodig en ook de soort houding die door eerbied ontstaat. Ik
wil zo ver gaan te zeggen dat zonder een zekere mate van
ontvankelijkheid en sympathie, je niet werkelijk iets kan begrijpen,

De soort vragen die je stelt kunnen het verschil maken. Als je je
intelligentie alleen gebruikt om over wereldse dingen te vragen ben
je, in feite, de mogelijkheid van enig spiritueel begrijpen aan het
uitsluiten. Zelfs als je je vragen heel bekwaam stelt, zullen ze je
geleidelijk in een staat van begoocheling brengen, een staat waarin
geen enkel gewaarzijn is behalve dat wat de zintuigen aandragen.
Het is een kwestie van waar je werkelijk in geïnteresseerd bent. Het
spirituele leven zelf is een soort onderzoek van de realiteit. Dit
betekent niet dat je de wijzen een kruisverhoor moet afnemen, aan
hen twijfelen of wat ze zeggen betwisten. Ook is het niet zo dat je
vragen moet stellen die je niet eerst zelf doordacht hebt. Het
bevragen van de wijzen zou een verlengstuk moeten zijn van het
bevragen van onszelf. Ook moeten we de wijzen niet bevragen om
onze eigen mening te laten horen of om bevestiging te krijgen van
onze eigen opinies. Dat gezegd hebbende, zijn er ook mensen die
niet erg assertief zijn en die niet veel gelegenheid hebben om te
zeggen wat ze denken en voelen. Als ze merken dat ze met iemand
zijn die naar hen wil luisteren, voelen ze misschien dat ze eindelijk
toestemming hebben om te praten. Dat op zich is niet slecht, zelfs als
wat ze te zeggen hebben niet erg relevant is. Het bevragen van de
wijzen betekent inderdaad dat je openstaat voor de wijzen, maar er
zijn mensen die eerst de ervaring moeten hebben dat er iemand is die
open wil staan voor hen, voor ze op hun beurt open kunnen zijn.

de antwoorden weten. Vragen stellen kan vele vormen hebben: iets
op een intelligente manier lezen bijvoorbeeld kan een kwestie zijn
van er vragen over stellen. Als je een boek opent, misschien uit
nieuwsgierigheid omdat je gefascineerd bent door de titel, kan dat
ook een aanwijzing zijn voor een onderzoekende houding. Je
benadert het boek met je eigen geest in plaats van de inhoud ervan te
absorberen als een stuk vloeipapier.
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Voor iedereen die een druk leven leidt is het maken van
aantekeningen een essentieel element in dit proces. Als je maanden

Als we de betekenis van de Dharma opgenomen hebben, moeten we
die vasthouden als we ‘wijs’ willen worden. Met andere woorden:
we worden niet wijs door de Dharma alleen maar te begrijpen, we
worden wijs door het in gedachten te houden, te overdenken en
onszelf niet toestaan het te vergeten. Als we er iets van begrijpen of
zelfs een flits van inzicht hebben, lijkt het misschien of we het niet
meer kunnen verliezen. Maar we verliezen het toch. We verliezen
het omdat we andere dingen doen, over andere dingen denken of
spreken en niet de tijd nemen die er voor nodig is om het te
verwerken. Hoe dieper het inzicht, hoe meer tijd we moeten
besteden aan het overdenken ervan.

Deze houding moet niet alleen naar de Dharma toe gecultiveerd
worden, maar ook naar leden van de sangha en de spirituele
gemeenschap. We moeten altijd ieder individu met respect
benaderen, wat hun niveau van spirituele ontwikkeling ook is. Er
zou altijd sympathie moeten bestaan tussen leden van de spirituele
gemeenschap – dat wil zeggen een oprecht verlangen om wat de
ander zegt of probeert uit te drukken te begrijpen. Je hoeft het er niet
mee eens te zijn, maar we moeten proberen andere mensen objectief
te zien en ons best doen ons voor te stellen hoe het zou zijn als je in
hun schoenen stond. Zonder ontvankelijkheid kunnen we een ander
niet begrijpen, hoe scherpzinnig en scherp we ook zijn. Respect voor
anderen houdt volledig begrijpen in van het feit dat we ze alleen
maar beperkt kunnen begrijpen.

zelfs niet intellectueel, wat verder dan en boven gewone feiten uit
gaat. Zulke vormen van emotionele weerstand zoals vooroordelen en
een defensieve houding, verhinderen ons open te staan voor gewone
kennis, laat staan voor hogere spirituele waarheden. Respect en
eerbied houden een houding van interesse en openheid in en een
warme betrokken nieuwsgierigheid. Het is een bereidheid om te
leren. Zonder dat zullen we dat waar we ons intellectueel mee
bezighouden vervormen en verkeerd interpreteren, of het de Dharma
is of iets anders.
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De onmeetbaren zijn vier meditatie oefeningen die zich bezig
houden met het cultiveren van positieve emotie. Ze zijn ook, meer
poëtisch, bekend als de vier brahma viharas, de ‘goddelijke
verblijfplaatsen’. Deze zijn: liefdevolle vriendelijkheid of maitri

Door oefening in concentratie, positieve emoties en
besef van vormloosheid,
ervaar je de zegen van Brahma enzovoort.
Kort gezegd zijn dit de oefeningen
voor spirituele ontwikkeling en de vruchten ervan.lvi

Een meditatie journaal is nuttig omdat het je in staat stelt de hoogteen dieptepunten van je beoefening van week tot week en maand tot
maand te volgen. Je zal misschien merken dat je de metta bhavana al
een maand niet gedaan hebt, of dat je je beste meditaties hebt rond
de tijd van de volle maan. En als het eens moeilijk gaat met je
meditatie en je begint te denken dat meditatie niets voor jou is, kan
je door je meditatie journaal gaan en bewijs zien van het tegendeel.
Je stemming, of zelfs een voorbijgaande negatieve houding, kunnen
de meer positieve ervaringen uit je herinnering hebben verwijderd.
Een meditatie journaal dient als een aandachtige, goede vriend die
zich alles wat je hem vertelt herinnert.

of jaren later er naar terug komt zal je je vaak realiseren hoe weinig
je je herinnert. Je merkt dat punten die toen een diepe indruk op je
gemaakt hebben niet meer terug te vinden zijn in je geest. Je kunt het
nuttig vinden om notities te maken over je meditatie, wat je leest, de
groepsstudie of zelfs over een serieus gesprek met een vriend. Soms
zijn een paar woorden genoeg om je te helpen terug te gaan naar een
eerder inzicht en het op je gemak opnieuw te bekijken. Als je
opnieuw naar je aantekeningen kijkt zal je misschien opmerken dat
je ze nu beter begrijpt. Als je niets opschrijft, zal je het inzicht zeker
verliezen, vooral in de vroege stadia van zijn ontvouwen. De
telefoon gaat en als het gesprek voorbij is herinner je je misschien
niet eens dat je aan het denken was. Voor mij persoonlijk zou ik
willen dat ik vroeger meer had opgeschreven dan ik gedaan heb.
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Natuurlijk is er een duidelijk verschil tussen het idee dat meditatie
naar staten van verrukking leidt en het idee dat vaardig handelen
leidt tot wereldse voorspoed. Het eerste kan in de ervaring (van
meditatie) geverifieerd worden, terwijl dat met de tweede niet zo is.
Als we eenmaal meditatieve absorptie bereikt hebben, geeft het ons
een directe ervaring van ontspanning en kalmte, terwijl we op de
karmische vruchten van een deugdzaam leven moeten vertrouwen
als iets dat we in de toekomst kunnen verwachten, in dit leven of in
een volgend leven. Uiteindelijk wordt eerlijkheid niet altijd beloond.
Zoals de Bijbel zegt: De verdorven mens ‘bloeit soms als een

Deze vluchtige verwijzing naar meditatie in de context
van vaardige handelingen en hun gevolgen herinnert
ons eraan dat meditatie een vorm van actie is.

seringenboom’.lvii Vaak ervaren de slachtoffers het lijden dat onder
de wet van karma eigenlijk voor de dader zou moeten zijn. Het is
misschien troostend te denken dat de rijken zich beroerd voelen en
niet in staat zijn van hun oneerlijk verkregen winsten te genieten.
Maar is dit waar? Ligt de oplichter inderdaad ‘s-nachts wakker
omdat hij bang is het geld dat hij door fraude heeft verkregen weer
te verliezen. Of is dit alleen maar een troostende fantasie van
degenen van ons die een eerlijker pad gegaan zijn? Wat de waarheid
ook is – we kunnen het niet echt weten – een verbinding maken
tussen het spirituele leven en wereldse winsten, of die winsten echt
zijn of bedacht, of ze psychologisch welbevinden inhouden of een
beter leven in de toekomst, het zal ons onvermijdelijk afleiden van
het ware doel van spirituele beoefening. Deze vluchtige verwijzing
naar meditatie in de context van vaardige handelingen en hun
gevolgen herinnert ons eraan dat meditatie een vorm van actie is.
Alle gedachten zijn acties. Positief denken is vaardig handelen. Het
is gemakkelijk je in te beelden dat je, als je meditatie beoefent, niet
werkelijk iets doet, maar in werkelijkheid is meditatie een krachtig
iets, omdat het belangrijke consequenties voor de beoefenaar
voortbrengt. Een handeling zal altijd een soort resultaat tot gevolg
hebben. (Als er geen resultaat is, betekent het dat er niets gedaan is).
Voor zover een gedachte een intentie bevat, zal het een karmisch
resultaat voortbrengen, zelfs als er niet meteen iets mee gedaan
wordt. Het zal ons in zekere mate veranderen, het zal ons in ieder
geval in een zekere richting brengen. In het geval van meditatie is
het resultaat meer dan alleen een verschuiving van de nadruk op
bestaande mentale en emotionele elementen. Als je met overtuiging
mediteert, wordt er iets nieuws voortgebracht en dit draagt bij aan je
spirituele ontwikkeling.

(metta), mededogen of karuna, medevreugde of mudita en
gelijkmoedigheid of upeksa (upekkkha). De nogal afwijkende term
‘vormloosheid’ verwijst naar de vier vormloze sferen, de arupa
dhyanas: de ervaring of kennis van de sfeer van oneindige ruimte,
oneindig bewustzijn, nietsheid en geen perceptie of niet-perceptie.
Nagarjuna spreekt hier over de elkaar opvolgende hogere
bewustzijn-overstijgende staten, die tot stand gebracht worden door
meditatie beoefening. Deze staten brengen je naar de
overeenkomende hemelse of deva werelden van de traditionele
boeddhistische kosmologie. Deze hogere staten kan je niet alleen
door meditatie beoefening in dit leven ervaren; ze kunnen ook na de
dood ervaren worden als je wedergeboren wordt in een hemelse
wereld die overeenkomt met het niveau van meditatie dat je in dit
leven hebt bereikt. De hemelse werelden waarin je wedergeboren
kan worden zijn niet eeuwig, zelfs hier is men nog op het wiel van
wording (Levenswiel). Dit is ook zo als je deze werelden in
meditatie bereikt. Je kunt een hemelse wereld binnengaan, in de zin
van het ervaren van vrede en gelukzaligheid en spirituele
vernieuwing, maar je zal dan nog steeds binnen het geconditioneerde
bestaan zijn, tenzij je de vastberadenheid hebt om daar voorbij te
willen gaan in de steeds hogere, transcendentale wereld van het
Ontwaken.
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Dat wil zeggen dat we ons op elk moment terdege gewaar zijn of
wat we doen goed doet of beschadigend is. Dit aspect van
gewaarzijn wordt soms dharma-vicaya genoemd, het onderzoeken
van geestestoestanden, (dharma betekent hier geestestoestand) en dit
is een belangrijk onderdeel van de boeddhistische beoefening. Als
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Hier wordt een andere manier van kijken naar ethische beoefening
gepresenteerd. Maar zal zo’n doorlopende evaluatie van onze
geestestoestanden geen afbreuk doen aan onze spontaniteit? Als je
doorlopend stopt en gaat analyseren wat je denkt, doet en zegt, neem
je dan niet een nogal mechanische en zelfs vervreemdende houding
aan ten opzichte van je ervaring? Zal het je niet zo zelfbewust maken
dat je niet meer in staat bent authentiek te leven? Er is nog een
andere vraag waar we ons eerst mee bezig moeten houden: is het
echt ware spontaniteit waar we waardering voor hebben of willen we
ons eigenlijk verliezen in instinctief en reactief gedrag? Uiteindelijk
zijn onze negatieve instincten en destructieve gewoontes niet minder
spontaan dan onze creatieve impulsen. Als we al onze verschillende
energieën onbelemmerd de vrije loop laten, kunnen we het
beoefenen van gewaarzijn wel vergeten.
Dit gezegd hebbende is het toch essentieel in contact te blijven met
de bron van onze creativiteit. Op de één of andere manier moet je
een juist evenwicht vinden tussen zoveel ruimte geven aan je
instincten en energieën dat je de hoop verliest dat gewaarzijn daar
enige invloed op gaat hebben, en zo analytisch zijn dat je jezelf
afremt en afstompt. De uitdaging hier is om actief en spontaan te
zijn en tegelijkertijd gewaar en bewust, zodat er één mentaal en
spiritueel proces ontstaat, waarin gewaarzijn en spontaniteit niet te
onderscheiden zijn. Dit is wat er bijvoorbeeld gebeurd als je volledig
in je werk verdiept bent: al je energie gaat in het werk, maar

Dit vers maakt duidelijk dat de volledige verwezenlijking van wat
onszelf en anderen goed doet door het ontwikkelen van gewaarzijn,
komt door ‘het goed analyseren van alle daden van lichaam, spraak
en geest’.

De mensen die beseffen
wat voor henzelf en anderen heilzaam is,
en die dat, na grondig onderzoek
van alle uitingen van lichaam, spraak en geest,
altijd in praktijk brengen, zijn wijs.lviii

Geestestoestanden

Hoofdstuk 6:

Gewaarzijn is niet een kwestie van op de één of andere
manier buiten je ervaring staan en er dan naar kijken.

men dit doet, onderzoekt men zichzelf doorlopend, men neemt zijn
daden van lichaam, spraak en geest onder de loep en beoordeelt,
zoveel men kan, of ze vaardig of onvaardig zijn. Ook kijkt men of ze
ingegeven zijn door vriendelijkheid en wijsheid of door begeerte,
haat en onwetendheid. In het algemeen gesteld is vaardig wat
betrekking heeft op het Pad en het doel ervan, direct of indirect;
terwijl onvaardig dat is wat ons van het Pad doet weggaan en uit het
zicht van het doel brengt.
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Dharma-vicaya betekent niet dat je de stroom van het leven
onderbreekt door bij elke draai te stoppen om te bepalen of je nog in
overeenstemming bent met één of ander abstract idee van spirituele

Gewaarzijn betekent dat men beter in staat is om te besluiten iets wel
of niet te doen. Als je van nature voorzichtig bent, geremd of een
persoon met veel zelfcontrole, kan je proberen te zien wat er gebeurt
als je het gewoon laat gebeuren. Voor sommige mensen kan
gewaarzijn betekenen dat ze een beetje losser worden, risico nemen
en een spontane impuls volgen als een manier om hun remmingen te
verzwakken. Aan de andere kant, als je van nature nogal ongeremd
bent en de neiging hebt spontaan te zijn op een zuiver instinctieve en
reactieve manier, zal gewaarzijn van je vragen jezelf af te remmen
en te leren je reactiviteit te beteugelen.

Het is niet nodig jezelf elke paar minuten grondig uit
elkaar te halen om te zien of je al een beetje gegroeid
bent.

Gewaarzijn vraagt het vermogen onszelf onder te dompelen in onze
ervaring terwijl we ons tegelijk bewust zijn van de aard van de
ervaring. Het is geen koud, objectief en intellectueel proces, niet een
kwestie van op de één of andere manier buiten je ervaring staan en
er dan naar kijken. Gewaarzijn zou de actie moeten bezielen en
doordringen, of het spreken of zelfs het denken. Bovendien zou het
dat moeten doen met een sterk element van positieve gevoelens,
zelfs vreugde.

tegelijkertijd ben je gewaar van wat je doet. Dit kan vooral gebeuren
met kunst of ander creatief werk. Een eenwording van spontaniteit
en gewaarzijn komt ook voor in de loop van menselijke
communicatie, als een werkelijke uitwisseling van gedachten en
gevoelens tussen twee mensen begint te vloeien. Het kan gebeuren
tijdens een crisis, of in een moment van gevaar, als al je energieën
gemobiliseerd worden om een overweldigende uitdaging tegemoet te
treden.
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Met beoefening zal de analyse meer onderzoekend zijn. Het is geen
theoretische kennis die tot wijsheid leidt, maar dharma-vicaya. In
het algemeen kunnen we intellectueel meer begrijpen dan we in staat
zijn in de praktijk te brengen. Uiteindelijk is het niet zo moeilijk om
je acties van lichaam, spraak en geest te bekijken en te beoordelen of
ze goed zijn voor jezelf en anderen. Maar dat is niet genoeg. Men
moet in het licht van die kennis leven. Als je wat je weet in de
praktijk wilt brengen, komen allerlei soorten andere condities dan
intellectueel begrip en bepaalde gewoontes meedoen in het spel. Het
is alleen door het in detail bestuderen van onze handelingen en
gedachten, van moment tot moment, en het direct zien van het effect
dat ze op ons hebben, dat we zullen beginnen onze normale manier
van reageren op de wereld af te breken.

vooruitgang. Het is gewoon een algemeen gewaarzijn van hoe
relatief vaardig of onvaardig een bepaalde handeling, gedachte of
uitspraak is, een aanvoelen van de mate waarin je je naar een positief
doel beweegt. Het is niet nodig jezelf elke paar minuten grondig uit
elkaar te halen om te zien of je al een beetje gegroeid bent. Het is
beter te beginnen met dharma-vicaya door jezelf af en toe eens goed
te bekijken, om de algemene richting van je handelingen van
lichaam, spraak en geest te bepalen. Zijn ze uitdrukkingen van
begeerte, haat en mentale verwarring of drukken ze vrijgevigheid,
vriendelijkheid en begrip uit? Daarna moet je ergens beginnen met
het systematisch ontwikkelen van moment-tot–moment gewaarzijn.
Dan wordt je je meer gewaar van je geestestoestanden als zij
opkomen en ook van de richting waarin een bepaalde
geestestoestand zich beweegt. Op die manier zal je er voor zorgen
dat het vertrouwen in wat je doet ondersteund wordt en dat al de
dingen die je denkt, doet en zegt bijdragen aan het bereiken van je
doel.
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Hier beveelt Nagarjuna aan dat de nieuwe monnik, wat door mij het
‘Pad van Regelmatige Stappen’ genoemd wordt, zal volgen. lx Hoe
verheven en altruïstisch je doel ook is, aan het begin van je spirituele
carrière begin je met aan jezelf te werken en jezelf toe te wijden aan
je eigen individuele bevrijding. Het leidt geen twijfel dat dit, als je
verder gaat met je persoonlijke beoefening, ook een positief effect
zal hebben op anderen. Maar tenzij je een mate van inzicht verwerft,
zal je niet in staat zijn hen op een meer radicale manier te helpen.
Het kan zelfzuchtig lijken dat je alleen met je eigen meditatie
beoefening doorgaat in plaats van het aan anderen te leren, maar op
de lange termijn is het de diepte van je meditatieve ervaring die je

Agressiviteit is een verstoring van de geest.
Vijandschap is je daaraan [blijven] vastklampen.
Geheimhouding is slechte daden aan het oog
onttrekken.
Kwaadwilligheid is je vastklampen aan slechte
daden.lix

Vervolgens moet je afzien
van de benoemde tekortkomingen.
De
benoemde
zevenenvijftig
vermaarde
geestestoestanden
dien je met kracht en onomstotelijk te realiseren.

Wanneer je monnik bent geworden
moet je je allereerst richten op de beoefening van
ethiek.
Je moet je inzetten voor de discipline van individuele
bevrijding
door veelvuldig naar de leer te luisteren en de
betekenis daarvan te bepalen.

Ten eerste: geef woede op.
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Boosheid komt als eerste (van die onvaardige neigingen) omdat
vanuit boosheid wrok, haat en vijandigheid opkomen. Omdat ze het
direct tegenovergestelde van de meedogende gelofte van de
Bodhisattva zijn, zijn deze geestestoestanden de meest onvaardige
die we kunnen ervaren. Boosheid is van een kortstondig en explosief
karakter en is vaak het resultaat van de opbouw van gefrustreerde
energie. Je wilt iets, maar je kunt het niet krijgen, of je wilt iets
zeggen maar je kunt het niet. Uiteindelijk explodeer je. Wrok of haat
is een meer vastzittende boosheid, het resultaat van het broeden over
de onrechtvaardigheden je aangedaan, echt of verbeeld, zodat je
geest langzaam vergiftigd wordt. Vijandigheid gaat zelfs nog verder,
het is het aanhoudende verlangen om een ander kwaad te doen.
Terwijl haat een mentale houding is, bestaat vijandigheid eruit
werkelijk te proberen het object van je weerzin te beschadigen, soms
zelfs jaren lang.

Dan volgt er een vleugje Abhidharma, met een lijst van 57
onvaardige geestestoestanden.lxi Het is niet genoeg de aanwezigheid
van deze staten in onszelf te herkennen; we moeten er ook
gewaarzijn in brengen. Het indringend kijken naar de onvaardige
neigingen van onze geest heeft tot doel dat we daardoor stappen
gaan nemen om ze te verwijderen en er zo, uiteindelijk, vrij van
worden.

Wereldse vrijheid kan uiteindelijk als slavernij aan voelen,
net zoals materiële welvaart als armoede kan
aanvoelen.

gaat helpen de Dharma heel effectief over te brengen. Merk op dat
Nagarjuna hier niet aanbeveelt het ideaal van individuele bevrijding
te gaan navolgen (i.e. het Arahant ideaal) maar gewoon de
discipline van individuele bevrijding (dat is de Pratimoksha). Het
ideaal blijft het ideaal van de Mahayana, niet van de Hinayana, maar
voor nu is jouw discipline die van de individuele bevrijding. Net zo
kan echte spontaniteit je ideaal zijn, maar het kan nodig zijn in je
huidige beoefening nogal streng te zijn, misschien zelfs wat beperkt,
als je dat doel op lange termijn wilt bereiken.

Een boze gedachte, of zelfs een spontane uitbarsting van boosheid
bijvoorbeeld, is niet noodzakelijk een breken van je belofte om
mededogen te genereren in plaats van kwade wil. Het is
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Het tegenovergestelde van boosheid is geduld, het vermogen om
moeilijkheden en onplezierige situaties te verdragen zonder in
negatieve emoties te vervallen of die te uiten. Uitdrukkingen zoals:
‘ik verloor mijn geduld’, die een toegeven van zwakheid zouden
kunnen zijn, zijn vaak een middel om het gebeurde af te zwakken,
alsof je van niemand kan verwachten dat hij geduldig zal zijn
voorbij een zeker punt. Iemand die de beoefening van ethiek serieus
neemt zal in het begin teleurstelling voelen, zelfs frustratie, als haat,
begeerte of jaloersheid opkomt. Je weet welke schade deze emoties
kunnen aanrichten en toch komen ze steeds weer op. In plaats van
jezelf er door te laten ontmoedigen, zou je jezelf er aan moeten
herinneren dat het feit dat je ze kunt herkennen voor wat ze zijn ,
betekent dat je op weg bent hen te overkomen. Als je je erin
onderdompelt en ze licht opvat, en als je hun slechte invloed negeert,
dan nodig je hen uit later opnieuw op te komen. Maar als je hen ziet
zoals ze zijn, ben je misschien ook in staat te zien dat steeds jezelf
erom verguizen de dingen alleen maar erger maakt. Langzamerhand
zal je leren om te gaan met deze negatieve emoties, zodra ze
opkomen.

zoals materiële welvaart als armoede kan voelen. Het is geen wonder
dat mensen zich kwaad voelen en onrechtvaardig behandeld. Het
probleem is dat Utopia, dat altijd in de toekomst lag, nu is
gearriveerd. Als je voor de Tweede Wereldoorlog de gemiddelde
arbeider had verteld – in het bijzonder de mannen in de lange
wachtrijen voor een werkloosheid- uitkering – dat ze in de toekomst
een eigen huis zouden bezitten, een auto, een televisie, elke zes
maanden nieuwe kleren, een koelkast en een wasmachine, exotische
kant-en-klaar maaltijden en verre reizen en dat allemaal met een
vijfdaagse werkweek, zouden ze gezegd hebben: ‘Dat zou hemels
zijn, wat zou je nog meer willen?’ Maar zo is het niet gegaan.
Mensen voelen zich bedrogen omdat ze gekregen hebben wat hun
beloofd is, zonder het geluk te voelen waarvan zij dachten dat het er
dan ook zou zijn.

Een heleboel wrok en boosheid zonder oorzaak kan ontstaan als je
alles hebt wat je nodig hebt en toch het gevoel blijft houden dat je
tekort gedaan wordt. Deze frustratie en teleurstelling bij een toch
comfortabel leven heeft misschien het meeste te maken met een
tekort aan spiritualiteit. Als men geen dringende materiële of fysieke
behoeften heeft, lopen mensen heel snel aan tegen de fundamentele
vraag naar de zin van het leven, maar zonder dat ze iemand hebben
die hen er echt mee kan helpen. Onze maatschappij heeft ons alles
gegeven, maar zonder ons te vertellen hoe we dat het beste kunnen
gebruiken. De ontelbare kleingeestige regels die ons door de
regering worden opgelegd irriteren mensen en geven aanleiding tot
wrok. Wereldse vrijheid kan uiteindelijk als slavernij voelen, net

Het is verbazingwekkend dat de grootste haat vaak ontstaat tussen
mensen die verondersteld worden zeer dicht bij elkaar te staan,
tussen ouders en kinderen, man en vrouw, tussen mensen die
dezelfde religie beoefenen en zelfs tussen leden van dezelfde
spirituele gemeenschap. Dit zijn de mensen waar wij meestal het
meeste van ontvangen, emotioneel gezien, en van wie we daarom het
meeste verwachten. Het is dus meer dan waarschijnlijk dat we diep
teleurgesteld zullen zijn. Een ander voorbeeld is dat van de
welzijnsstaat, die na de Tweede Wereldoorlog in Engeland werd
opgezet en die een heleboel wrok veroorzaakt heeft. Mensen werden
langzamerhand geconditioneerd te denken dat alles voor hen
verzorgd moet worden. Als dat niet gebeurt, of als ze wat ze krijgen
niet goed genoeg vinden, hebben ze het gevoel dat ze bedrogen zijn
in wat hen toekomt en worden daarom kwaad.

Er wordt gezegd dat haat de ervaring van pijn is, die wordt vergezeld
door het idee van een externe oorzaak. Haat ontstaat uit de
natuurlijke impuls om de persoon die je geïdentificeerd hebt als de
oorzaak van je lijden, te verwijderen of er tegen in te gaan. Het kan
zijn dat hij er niet verantwoordelijk voor is of zelfs niet weet dat jij
hem verantwoordelijk houdt. En soms kan haat ongegrond zijn. Je
kunt zo’n haat kwaadaardig noemen, er is plezier in het toebrengen
van lijden aan anderen om het plezier ervan, of die anderen je kwaad
gedaan hebben of niet. Zo is er een hiërarchie van negatieve emoties
die bestaat uit boosheid, haat, vijandigheid en kwaadaardigheid.
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Als we een element van vriendelijkheid en bezorgdheid in onze
persoonlijke relaties brengen, kan dat zorgen voor een mate van
oprechte, emotionele voeding in die relaties. Het gebrek daaraan ligt
vaak aan de wortel van onze frustratie en verbittering. Waar we
meestal werkelijk naar zoeken is deze soort voeding. Een andere
benadering is de esthetische: hoe meer onze emoties zich bezig
houden met en verfijnd worden door poëzie en de schone kunsten, of
door devotionele beoefening, hoe minder waarschijnlijk het is dat ze
verstoord zullen worden door de grovere vormen van begeerte en
haat. De sleutel hiervoor is het verbreden en verdiepen van onze
interesses, tevredenheid cultiveren en in het bestaan een meer
esthetische houding te ontwikkelen. Bewonder de bloem in de muur
vol spleten, maar wees je ook bewust van je verlangen om hem uit

Omdat haat nauw verbonden is met begeerte of hebzucht, is het
altijd goed om naar de wortels ervan in gefrustreerd verlangen te
kijken. Om een duidelijk voorbeeld te geven: de knagende, rusteloze
kriebel van seksuele begeerte kan onze emotionele balans verstoren,
ons van onze mentale rust beroven en ons op zijn best ontevreden
achterlaten, op zijn slechts vol van jaloerse woede. Helaas bied de
tegenwoordige cultuur ons een constante uitnodiging om van onze
vele begeertes te genieten, inclusief de seksuele begeerte. Voor een
spirituele beoefenaar is het daarom nog belangrijker de ethische
voorschriften te volgen. Als we ze oprecht beoefenen zullen we in
staat zijn interesse, plezier en schoonheid ergens anders te vinden
dan in de objecten van begeerte.

waarschijnlijk dat je jezelf niet opzettelijk boos gemaakt hebt; de
boosheid kwam op door een langdurig gebrek aan aandacht voor je
geestestoestand, misschien vergezelt van een vurig temperament. De
belofte is gebroken als je van je boosheid geniet en niet probeert het
te verwijderen. Als je geen positieve stappen neemt om het, als het
opkomt, te overwinnen, moedig je het in feite aan opnieuw op te
komen. In de basis is boosheid het product van gefrustreerd
verlangen, dus als je gelukkig kunt zijn met een meer simpele
manier van leven, zal het tot gevolg hebben dat boosheid en haat
minder zullen opkomen.
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Je een ego aanmeten door onjuist begrijpen
van de vijf lege skandha's,
wat toe-eigening worden genoemd,
is, zo wordt gezegd, de trots van het denkende ego.

dat je verheven bent boven de meest verheven mensen,
is mateloze trots;
en die is even kwaadaardig,
als een etterend abces.

Pochen dat je op gelijke hoogte staat met mensen
die door een positieve kwaliteit boven je staan,
wordt buitensporige trots genoemd. Je verbeelden dan
je hoger staat
dan hoogstaande mensen,

Denken dat je lager staat dan de onaanzienlijkste
mensen,
of op gelijke hoogte bent met je gelijken,
of hoger staat dan je gelijken of dan onaanzienlijke
mensen,
dat alles wordt de trots van het ego genoemd.

Trots is jezelf op een voetstuk zetten (door rijkdom
enzovoort).
Onzorgvuldigheid is je niet toeleggen op deugdzame
kwaliteiten.
Trots doet zich in zeven vormen voor
die ik stuk voor stuk zal uitleggen.

De vele gezichten van trots.

de spleet te plukken. Zonder op te houden zijn schoonheid te
waarderen, ontspan en geef je wens om hem te bezitten op.
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Mensen kunnen trots zijn over bijna alles wat ze een
beetje aandacht oplevert, zelfs als die aandacht niet zo
vleiend is.

Gedachteloze trots zonder gewaarzijn veroorzaakt opgeblazenheid;
je denkt dat je niets verkeerd kunt doen. Je wordt onvoorzichtig, je
denkt dat niets je kan hinderen. Als dit gebeurt, zal of je opgeblazen
ego plotseling doorgeprikt worden, of er zal een langzaam,
geleidelijk leeglopen van het ego zijn. Beide manieren zorgen ervoor
dat je weer met je voeten op de grond komt en dit zal je boos maken.
Je zal denken dat mensen die jaloers zijn op jou en je succes, je
onderuit gehaald hebben, mensen die hun eigen middelmatigheid,
vergeleken met jou, niet kunnen verdragen. Zo wordt je meer en
meer blind voor wat er werkelijk gebeurt. Zelfs als je iets
waardevols tot stand hebt gebracht, kan deze blindheid je afleiden
van de positieve aard van wat je bereikt hebt.

Succes is altijd gevaarlijk. Vanuit een spiritueel gezichtspunt heeft
falen zijn beloningen, maar wereldlijk succes heeft de neiging, wat
de Grieken hubris noemen, te produceren, de trots die aan een val
voorafgaat.

Jezelf belachelijk maken en denken
'ik ben nutteloos' wordt de trots
van minderwaardigheid genoemd.
Zo luidt een korte beschrijving van de zeven vormen
van trots.lxii

Denken dat je de vruchten (van het spirituele pad)
hebt verworven,
terwijl dat niet het geval is, heet verwaandheid.
Jezelf prijzen voor verkeerde daden
wordt door de wijzen ongegronde trots genoemd.

- 170 -

Mensen kunnen trots zijn op alles wat hen een beetje aandacht
oplevert, zelfs als die aandacht niet zo vleiend is. Sommigen zijn er
trots op dat ze goede leugenaars zijn of succesvolle oplichters, of
hoe dronken ze kunnen worden. Anderen zijn er trots op dat ze
nutteloos zijn, tenminste in sommige opzichten. Dat laatste kan zich
als kleineren van onszelf vermommen. Zulke mensen zullen zeggen:
'ik ben bang dat ik absoluut hopeloos ben met technische dingen’

Je kunt trots zijn op één van je kwaliteiten, je kunt trots zijn op een
kwaliteit die je niet hebt, maar waarvan je denkt dat je die hebt en je
kunt trots zijn op een kwaliteit waarvan je doet alsof je die hebt. Je
kunt heel geleerd zijn, of van een effectieve meditatiebeoefening
genieten of zelfs een mate van inzicht ervaren – maar zij kunnen
allemaal gepaard gaan met arrogantie of opblazen van het ego. Aan
de andere kant kun je misschien oprecht geloven dat je Verlicht bent
of dat je een begaafde schilder bent, terwijl daar in feite niets van
waar is. Je kunt zelfs misschien mensen laten geloven dat je zekere
spirituele verworvenheden hebt bereikt, terwijl je weet dat het niet
zo is. Dit is allemaal trots.

Als trots ook kleineren van onszelf inhoudt, moeten we de betekenis
van het begrip trots uitbreiden. Als we nadrukkelijk beweren dat we
gelijk zijn aan anderen, is er trots. Zelfs nederigheid, als het volledig
zelfbewust is, is trots. Volgens Nagarjuna is het geloof in een
afzonderlijk onveranderlijk zelf ook trots. Op welke manier we ook
ons gevoel van zelf vastleggen of groter maken, of onszelf apart zien
van anderen door te denken dat we een speciaal iemand zijn, is dat
trots.

Hooghartigheid betekent jezelf hoogachten en een houding van
superioriteit aannemen naar anderen. Arrogantie gaat nog verder en
houdt in dat je mensen dwingt die superioriteit te erkennen. In
sommige samenlevingen, bijvoorbeeld die van het oude Tibet,
schenen hooghartigheid en arrogantie als positieve kwaliteiten
gezien te worden. Toen sommigen van mijn Tibetaanse vrienden in
Kalimpong iets goeds wilden zeggen over een aristocratische dame,
zeiden ze op een bewonderende toon: ‘Ze is werkelijk hooghartig’,
alsof hooghartigheid de hoogste kwaliteit was.
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Het is bijvoorbeeld duidelijk dat de Boeddha de beruchte bandiet
Angulimala verre overtrof.lxiii Maar zelfs dan moet het helder zijn dat

Als je opschept ben je bezig je eigen vaardigheden in vergelijking
met anderen te benadrukken. Meestal zeg je eenvoudig: ‘Hij kan
een betere timmerman zijn dan ik, maar ik ben beter in spreken in
het openbaar’. Een beetje gewaarzijn kan voorkomen dat we te veel
nadruk leggen op zulke relatieve voordelen. Soms is iemand in het
algemeen duidelijk beter dan een ander, maar als er iets verandert in
de omstandigheden, kan de situatie snel omdraaien. In ‘de
bewonderenswaardige Crichton’, een toneelstuk van J.M. Barrie,
lijdt een groep aristocraten schipbreuk op een verlaten eiland. De
gelijknamige mannelijke bediende laat blijken dat hij alle anderen in
de groep verre overtreft.

Trots gaat over het jezelf aan anderen afmeten en het lijkt erop dat
we, ideaal gezien, ons helemaal niet met anderen moeten
vergelijken. Maar we kunnen nauwelijks voorkomen dat te doen; we
moeten onze vaardigheden zo nu en dan met die van anderen
vergelijken. Maar vergelijken kan vaardig of onvaardig gedaan
worden. Je kunt bijvoorbeeld neurotisch bezig zijn en bezorgd of je
ten opzichte van anderen wel een plek voor jezelf kunt vinden,
omdat het je een gevoel van veiligheid geeft. Je bent ongerust en
wilt weten waar je staat, of je gelijkwaardig bent, minder of juist
meer dan anderen. Je kan erop staan als gelijkwaardig gezien te
worden omdat je je eigenlijk onzeker voelt. In feite ben je
voortdurend bezig jezelf met anderen te vergelijken ten nadele van
jezelf. Dit is onvaardig vergelijken. Vaststellen waar je staat ten
opzichte van anderen met als doel wederzijdse groei en
communicatie is een positievere manier van vergelijken, met als doel
het bereiken van gezamenlijke doelstellingen. Als je iemand ziet als
minder dan jezelf hoeft het niet te betekenen dat je op die persoon
neerkijkt. Het kan betekenen dat je beseft dat je meer voor hen kan
doen dan zij voor jou. En omgekeerd: als je tegen iemand opkijkt,
betekent het niet dat je onderdanig moet zijn.

met een nogal opschepperige houding, alsof ze zeggen: ‘mijn geest
houdt zich bezig met hogere zaken’.
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Trots is niet altijd negatief. Als een positieve kwaliteit valt het onder
het begrip apatrapya (otappa in Pali): geweten of zelfrespect.
Radicaal getransformeerd is deze soort trots een belangrijk element
in de Vajrayana. Daar wordt de beoefenaar aangeraden om te
denken: ‘Hoe kan ik, die in essentie de aard van een Boeddha heeft,
onvaardig handelen? Is dit in overeenstemming met mijn Boeddhanatuur? Zou een Boeddha zich op deze manier kunnen gedragen? Is
dat mogelijk?’ Deze ‘Boeddha-trots’, zoals het genoemd wordt, is
een gevaarlijke houding om aan te nemen. Je kunt jezelf meer

Tegenwoordig is de houding van het vergelijken van de éne persoon
met de andere nogal vreemd. Aan de éne kant wordt de prestatie van
een professional gemeten en beoordeeld door die te vergelijken met
die van andere professionals; aan de andere kant is er een
wijdverbreide weerstand tegen het idee dat de ene persoon in het
algemeen beter zou zijn dan de andere. De waarheid is dat we op
onze knieën zouden moeten gaan uit dankbaarheid voor de
Boeddha’s en Bodhisattvas voor het feit dat we niet superieur zijn
aan alle anderen, en dat er sommige mensen zijn die in de cruciale
zaak van het mens-zijn veel beter zijn dan wij. Als er mensen zijn
waar we tegen op kunnen zien is er hoop voor ons in onze eigen
toekomstige ontwikkeling en ook hulp. Trots kan ook collectief zijn.
Het kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van nationalisme, dat een
uitbreiding is van de individuele trots, de trots die ‘IK’ zegt. Trots is
een veelzijdige ‘fout’, met vele kanten. Het is nauwelijks te
verwachten dat je het helemaal kunt ontlopen aan deze kant van de
Verlichting.

het bandiet zijn niet het vergelijkingspunt is tussen hen, want dit zou
Angulimala superieur maken aan de Boeddha. Afgezien daarvan
kunnen we met vertrouwen zeggen dat de Boeddha een beter mens
was dan Angulimala. Maar zodra Angulimala de Verlichting bereikt,
wordt het verschil tussen hen veel minder. Dit soort vergelijkingen
zijn dus, zo niet verfoeilijk, dan toch overbodig. De ene keer ben je
in een positie om iemand te helpen, een andere keer kan jij het zijn
die hulp nodig heeft en zij die het geven. Er is altijd ongelijkheid
tussen mensen en deze moeten erkend worden als er wederzijdse
hulpvaardigheid is, maar uiteindelijk zijn ze niet zo belangrijk.
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We zijn snel in het blootleggen van hypocrisie, we maken
plechtstatigheid belachelijk en brengen pompeus gedrag terug op de
grond. We houden ervan erop te wijzen dat onze eigen opvattingen
net zo veel waard zijn als die van alle anderen. We zijn er trots op
dat we niet meedoen met ‘de groep’, doordat we vasthouden aan ons
eigen gezichtspunt. We vinden het moeilijk te waarderen dat dit een
grote verschuiving betekent in de houding die gangbaar was tot in

Gepaard met dit soort positieve trots is er respect voor de goede
kwaliteiten van anderen. In een eerder gedeelte sprak Nagarjuna van
‘het eren van het eerbiedwaardige’, een uitdrukking die ons in
aanraking brengt met een eigenaardige moderne verkeerde
opvatting. Tegenwoordig is het idee dat men respect moet hebben
voor dat wat respect verdiend, vreemd voor ons. Mensen hebben de
neiging achterdocht te voelen voor alles wat voor hen riekt naar
elitevorming. Sinds Freud zijn we wantrouwig geworden naar hen
die te goed lijken om waar te zijn en we weten maar al te goed dat
grootsheid grote zwakte kan verbergen. Grote prestaties worden
vaak gezien als een compensatie voor het falen van een poging om
een diepe emotionele behoefte aan te pakken. Samen met deze
manier van kijken is er een drang om iedereen die er in slaagt boven
het maaiveld uit te stijgen, tot het maaiveld niveau af te maaien.
Vroeger waren mensen gewend op te kijken naar degenen die in een
positie van sociale of politieke autoriteit waren, op dezelfde manier
als ze naar God opkeken. Nu is dat allemaal weg. God wordt niet
meer zo wijdverbreid aanbeden als vroeger en de meeste mensen
hebben de gewoonte om naar iemand op te kijken verloren. Maar
William Blake observeerde naar waarheid dat: ‘het aanbidden van
God is: zijn gaven aan andere mensen eren, elke gave volgens zijn
wijsheid en de grootste van allen is liefhebben’.lxiv Hetzelfde geldt
voor ons: als we de Boeddha werkelijk vereren zullen we de geest
van zijn leer vereren, waar die zich manifesteert.

bescheiden vertellen, niet dat je een Boeddha bent, maar dat je bij de
Boeddha’s spirituele familie hoort. Je kunt zeggen: ‘Hoe kan ik aan
het doen van iets onvaardigs denken als ik tot de Boeddha’s familie
behoor?’ Of zelfs: ‘Ik ben een kind van de Boeddha; hoe kan ik mijn
eigen vader te schande maken door me slecht te gedragen?’
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Je zou denken dat mensen liever opkijken dan neerkijken. Maar het
ego haalt meer bevrediging uit cynisme, omdat we dan het gevoel
hebben dat we alles weten wat waard is te weten over mensen en
ideeën en onszelf kunnen verzekeren dat niemand beter is dan wij.
We zijn in staat te erkennen dat iemand een meester is in bepaalde
gebieden, zolang als we ons hoofd kunnen schudden als ze op andere
gebieden falen. Waarschijnlijk is het onder andere de angst om naïef
en goedgelovig te lijken die ons verhinderd naar anderen op te
kijken. De boeddhistische benadering is om steeds de mentale staat
achter elke houding te onderzoeken en vanuit dit gezichtspunt is een
wetend cynisme niet beter dan een dromerige verheerlijking.

Maar wat blijft er over als we weigeren naar iemand op te kijken?
En zijn we zo tevreden met ons huidige niveau van begrip (van de
dharma) dat we ons niet kunnen voorstellen dat iemand beter zou
zijn dan wij? In feite hebben mensen een diep gewortelde behoefte
aan verering, zodat we onvermijdelijk zullen uitkijken naar iemand
of iets die de behoefte kan vervullen. Maar soms plaatsen we idolen
alleen op een voetstuk om hen er vanaf te laten vallen en hen te
vertrappen. We blijven zelfs in de ban van groeps-evaluaties,
ondanks dat tegenwoordig die evaluaties vaak meer devaluaties zijn.
Onze cynische veronderstelling is dat hoe meer we van iemand
weten, hoe minder we zullen vinden dat hij/zij respect verdiend. We
nemen aan dat wat we niet weten verwerpelijk is. Inderdaad kan wat
we niet weten verwerpelijk zijn, maar er is ook veel dat goed is,
maar omdat het buiten ons gezichtsveld valt, zijn we gewoon niet in
staat het te waarderen. Zoals Coleridge zei, kunnen we alleen ontzag
hebben voor wat we niet begrijpen.lxv

het midden van de twintigste eeuw. Mensen waren toen meer bereid
hun eigen persoonlijke – en daarom per definitie beperkte en
onvolledige – opvattingen en interesses opzij te zetten uit respect
voor de veronderstelde beter geïnformeerde oordelen van hen die
een positie van autoriteit bekleedden. Zij waren er trots op dat zij
‘hun plicht deden’. Nagarjuna’s ‘eren van de eerbiedwaardigen’ kan
gezien worden als ‘respecteren van hen die respect verdienen’ en dit
laat ons zien hoe vreemd dat soort eerbied is voor het hedendaagse
denken.
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Hypocrisie is beteugeling van de zintuigen
ter wille van materiële goederen en respect.
Vleierij is aangename dingen zeggen
ter wille van materiële goederen en respect.

Onedele motivatie.

‘De eerbiedwaardige’ betekent voor een Boeddhist hoofdzakelijk de
Drie Juwelen: De Boeddha, de Dharma en de Sangha. We vereren de
Verlichte menselijke bron van de Dharma, de Dharma of de Leer
zelf en hen, die de Dharma uitdragen en er een voorbeeld van zijn,
dat wil zeggen de edele Arahants en de roemrijke Bodhisattvas en
ook die meer ontwikkelde individuen waar we in persoonlijk contact
mee zijn. De meest vooraanstaande van hen is onze eigen leraar. In
het Tibetaans Boeddhisme wordt de eigen leraar vereerd als de
manifestatie van de Boeddha zelf in de mandala van het spirituele
leven van de discipel. Dit laat zien hoe ver Tibetaanse Boeddhisten
bereid zijn te gaan in hun bezorgdheid voor mensen om hen te
behoeden voor de ernstige fout van het falen in ‘het vereren van
degenen die verering waardig zijn’.

Als we het meest voor de hand liggende voorbeeld van menselijke
grootheid nemen, dat van de Boeddha zelf, vereren we hem dan als
een Boeddha of zien we hem gewoon als één van ons, een mens, en
daarom met gebreken? Natuurlijk was hij een mens, maar niet
zomaar een mens. Zijn mens-zijn maakt hem niet minder een
Boeddha. Zijn mens-zijn is inderdaad een deel van zijn
Boeddhaschap. Het is voor ons niet gemakkelijk om tegelijkertijd
zijn menselijkheid en zijn Boeddhaschap te zien, maar als we in staat
zijn dat te doen, zullen we hem werkelijker zien en hem daarom nog
meer vereren. Het is een slechte zaak voor de herinnering aan elk
bijzonder individu om de zwakheden die hun mens-zijn bevestigen
te negeren. Het is een slechte zaak voor onszelf als we toestaan dat
de kennis van die zwakheden ons blind maakt voor het feit dat hun
kwaliteiten meer dan superieur zijn aan de onze.
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We vleien anderen niet alleen omwille van goederen of respect of
om hun goedkeuring te krijgen, maar ook uit angst. We proberen hen
gunstig te stemmen, hen in een plezierige stemming te brengen en
hen zo minder bedreigend te maken. In India is vleierij vaak lomp en
open. Mensen vleien je zonder terughoudendheid op de meest
belachelijke manier, zonder de minste aarzeling of schaamte. Ik ben
zelf het onderwerp geweest van dit soort in verlegenheid brengende
uitspraken, toen ik geïntroduceerd werd voordat ik een lezing ging
geven. Sommigen die onderworpen zijn aan dit soort vleierij slikken
het met plezier, kijken stralend naar de luisteraars en knikken omdat
ze het eens zijn en tevreden met wat er over hen gezegd wordt. Dit

Ik vermoed echter dat in het geval van zulke Zen
verhalen de meeste mensen zich liever zullen
identificeren met de wijze meester dan met de
onwetende discipel.

Hier hebben we het tegenovergestelde van falen in het vereren van
degenen die verering waardig zijn. Hypocrisie en vleierij zijn nauw
verbonden met heimelijkheid en huichelarij. Een voorbeeld van
hypocrisie zou zijn dat je een boeddhistische levensstijl aanneemt,
als monnik in het Oosten of als boeddhistische leraar in het Westen,
omwille van wereldse beloningen: een gemakkelijk, plezierig leven,
respect en in sommige gevallen zelfs een goed leven.

Ernaar verlangen winst uit winst te maken
is eerdere materiële verworvenheden ophemelen.
Steeds weer vertellen welke misstappen anderen
hebben begaan is fouten herhalen.lxvi

Indirect verwerven is de rijkdom prijzen
van een ander met het doel die te verkrijgen.
Dwingende verwerving is anderen openlijk bespotten
met het doel daar beter van te worden.
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Een belangrijke boeddhistische beoefening is je verheugen in de
kwaliteiten van anderen, maar helaas houden velen van ons zich
liever bezig met hun fouten. (‘Het herhalen van fouten is steeds
opnieuw de vergissingen opnoemen die anderen gemaakt hebben’
zegt Nagarjuna.) Maar wat willen we eigenlijk bereiken door dat te
doen? Het is duidelijk dat we op de objecten van onze vitterij
neerkijken om ons in vergelijking met hen beter te kunnen voelen.
We proberen afstand te nemen van bepaalde fouten door die in
anderen te bekritiseren. Heel veel humor werkt zo. De suggestie is
dat omdat we de dwaasheid of de zwakheden kunnen zien van de
persoon die het mikpunt is van de grap waar we om lachen, we zelf
vrij zijn van die dwaasheid. Lachen wordt soms vergezeld van een
gevoel van opluchting – de opluchting die komt als we een probleem
herkennen en weten dat wij er zelf niet bij betrokken zijn. De grote

Een ander soort vleierij dat mee kan gaan spelen is als je je oog laat
vallen op een schilderij of een of andere snuisterij en zegt: ‘ik vind
het mooi’ op zo’n manier dat de eigenaar zich verplicht voelt het aan
jou te geven. En dan is er de net zo verachtelijke truc van het
geringschatten van iets om hetzelfde te bereiken: ‘O, dat past niet
echt bij de rest van de inrichting, nietwaar? Het lijkt het nauwelijks
waard het te houden- het kan je niet veel gekost hebben. Ik kan er
wel een betere plaats voor vinden.’ Nagarjuna waarschuwt ons voor
een andere nogal smerige tactiek: je vertelt iemand hoe blij je bent
met iets dat hij je bij een eerdere gelegenheid gegeven heeft en hoe
nuttig het was. Je vertelt ook dat je werkelijk blij zou zijn met nog
een exemplaar ervan en op zo’n manier dat de ander zich verplicht
voelt je wens te vervullen. Mensen zijn niet veel veranderd sinds de
tijd van Nagarjuna.

komt omdat ze in een hiërarchische maatschappij leven, waarin het
vleien van je meerderen als juist en goed wordt gezien. Hier wordt
vleierij niet zozeer als een uitspraak over een objectief feit gezien,
maar meer als een duidelijke verwijzing naar de belangrijkheid en
macht van de ontvanger en de afhankelijkheid van de vleier van de
gunst van die persoon. In het algemeen lijkt het dat Indiërs
aannemen dat als je iemand maar genoeg vleit, hij je niets wat je
vraagt kan weigeren.
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Als je arrogant bent zal men uiteindelijk op je neerkijken. Dat is de
traditionele boeddhistische visie. Als je trots bent op de grootsheid
van je familie of vriendengroep – of in moderne woorden: in je
status als professional – zegt de wet van karma dat je waarschijnlijk
wedergeboren zult worden in een familie van lage status en met
weinig vooruitzichten. Jezelf in een andere positie manoeuvreren is
een natuurlijk en zeer gezond kenmerk van iedere mens – en ook van
dieren. Het is de manier waarop degenen die sterker, slimmer of
bekwamer zijn in staat gesteld worden de groep als geheel te
beïnvloeden. Binnen een gezonde maatschappij zullen degenen die
natuurlijke vaardigheden missen, op zijn minst het voordeel
begrijpen van het vertrouwen op het leiderschap van degenen die

blijf je dwaas.lxvii

Woede maakt je lelijk;
als je geen vragen stelt aan wijze mensen

Door arrogantie krijg je een onaanzienlijk
nageslacht,
uit jaloezie komt bepaald geen schoonheid voort.

Arrogantie.

Ik veronderstel dat in het geval van zulke Zen verhalen de meeste
mensen zich liever zullen identificeren met de wijze meester dan met
de onwetende discipel.

aantrekkingskracht van zekere Zen verhaaltjes, waarin een domme
monnik bij een wijze Zenmeester komt – en soms Ontwaakt, is
zonder twijfel verbonden aan de neiging van mensen om te lachen
om de domheid van anderen. Onvermijdelijk zullen we ons in zo’n
verhaal op een bepaald niveau met één van de karakters
identificeren.
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Emoties als boosheid en jaloezie hebben ook gevolgen voor hoe we
er uitzien. Als we gewoonlijk jaloers zijn, zullen we er zuur, bitter
en wrokkig uit gaan zien. Shakespeare maakte het punt van
Nagarjuna beter dan alle anderen duidelijk, toen hij in Othello Iago
zijn jaloezie op Cassio laat uitdrukken: Hij heeft een dagelijkse

Jaloezie.

Soms is wat arrogantie lijkt niet echt zo, maar is het een verkeerde
indruk door een misverstand of een botsing tussen persoonlijkheden.
Er zijn bijvoorbeeld binnen instituten vaak conflicten tussen mensen
die goed georganiseerd zijn en hen die minder georganiseerd zijn.
De eerste categorie zal de tweede ervan beschuldigen lui en niet
gemotiveerd te zijn, terwijl de anderen zullen klagen dat degenen die
meer georganiseerd zijn hen voortdurend zeggen wat ze moeten
doen. Dit gebrek aan begrip tussen de twee categorieën manifesteert
zich vaak in het zien van degenen die meer georganiseerd zijn als
arrogant door de minder georganiseerden. Maar als je werkelijk
slimmer of meer bekwaam bent zal je proberen mensen te waarderen
voor wat ze kunnen bijdragen, in plaats van op hen neer te kijken
met een gevoel van superioriteit.

beter gekwalificeerd zijn dan zij. Het ego maakt gebruik van dit
soort situatie. Als iemand zich identificeert met de status die hoort
bij een invloedrijke positie, zal die ego-identificatie zich vaak
uitdrukken in arrogantie. In dat geval zijn ze waarschijnlijk minder
slim en bekwaam dan ze denken, omdat arrogantie op de langere
termijn de vaardigheid van de persoon om anderen te beïnvloeden
zal beperken. Arrogantie is een vermoeden van hogere status dat
afhankelijk is van het behandelen van anderen als minderwaardig.
Maar als je over anderen de baas gaat spelen, zullen ze proberen iets
terug te doen en de rollen om te keren. Zij zouden er zelfs in kunnen
slagen.
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Traditioneel gezien is één van de karmische gevolgen van boosheid
en ook van jaloersheid: lelijkheid. Boosheid heeft de neiging de
gezichtsuitdrukking te verwringen, zoals je kunt zien op vele
tekeningen uit de Renaissance, tekeningen van groteske gezichten.
Ook in ouderdom vindt ons karakter zijn weg in ons uiterlijk, onze
overheersende emoties laten steeds dieper hun sporen na terwijl we
ouder worden. Het verhaal van Oscar Wilde het Portret van Dorian
Gray, draait om dit feit. Een knappe jongeman houdt een portret van
zichzelf in een gesloten kamer. In een sinistere en griezelige
omkering van de natuurlijke gang van de dingen, vertoont zijn
portret de gevolgen van ouder worden, terwijl hij zelf er nog steeds
net zo jong uit ziet als toen het geschilderd werd. Hoewel hij een
nogal schandelijk leven leidt, lijkt hij geen dag ouder te worden. Het
is het portret dat langzamerhand, dag na dag, van jaar tot jaar, in zijn
geschilderde gelaatstrekken de verschrikkelijke gevolgen laat zien
van zijn verdorvenheid.

Boosheid.

schoonheid in zijn leven, die mij lelijk maakt. In zekere zin is
jaloezie het tegenovergestelde van arrogantie. In het éne kijkt het
ego neer, in het andere kijkt het ego naar boven. Het is jaloezie die
maakt dat we niet bereid zijn ons te verheugen in het succes, de
schoonheid of goedheid van anderen, of die zelfs maar te erkennen.
We hebben een hekel aan anderen omdat ze positieve kwaliteiten
bezitten, kwaliteiten waarvan we voelen dat we ze niet bezitten. In
feite is het de aard van jaloezie die het voor ons moeilijk maakt die
kwaliteiten in ons zelf te ontwikkelen. In de Bodhicaryavatara laat
Santideva ons de enorme onredelijkheid van jaloezie zien. Hij
spreekt tot de novice-bodhisattvas en zegt: ‘Jullie willen het
Boeddhaschap bereiken…. speciaal voor levende wezens. Waarom
brandt je van binnen als je ziet dat ze een klein beetje eer
krijgen?lxviii
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Verkeerde wellust is begerige ophemeling
van vrouwen die je beter uit de weg kunt gaan.
Hypocrisie is net doen of je goede eigenschappen hebt
die je niet hebt, en ondertussen verlangen naar kwaad

Hebzucht is een houding
waardoor je je vastklampt aan je eigen bezit,
ongepaste hebzucht is gehechtheid
aan het bezit van anderen.

Hunkering is een zwakke vorm van verstrikking
en komt voort uit zinnelijk verlangen.
Obsessie is een sterke vorm van verstrikking
en komt voort uit zinnelijk verlangen.

Vermindering van respect en eerbied voor daden
die bij de beoefening horen komt uit luiheid voort.
Een slecht mens, die doet alsof hij de boven de wereld
verheven overwinnaar is,
wordt [dan] beschouwd als een spirituele gids.

Discriminatie van verschillen is onderscheid maken
op basis van begeerte, haat of verduistering van de
geest.
De geest niet onderzoeken betekent
dat je je geest niet benut.

Gebrek aan zelfbeheersing is onbezonnen irritatie
en komt voort uit kwalen.
Ergens aan vasthouden is de gehechtheid van luie
mensen
aan hun zinloze bezittingen.

De vele gezichten van
gehechtheid.
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‘Zichzelf niet meester zijn’ in het eerste vers betekent hier: niet
gewaar zijn en dat is een gebrek dat leidt tot een heleboel andere
gebreken. Geïrriteerd raken als je ziek bent is er één van. Jezelf niet
meester betekent ook dat je verdeeld bent en gevoelig voor een
dwaze, onbezonnen vrolijkheid. Een aspect van gewaarzijn is ‘de
geest observeren’ wat deels bereikt wordt door de geest op één
object te richten en zo al je mentale energieën bijeen te brengen en te
integreren. Deze concentratie of in harmonie brengen van de geest is
het resultaat van een proces waarbij onvaardige geestestoestanden
worden uitgeroeid en vaardige geestestoestanden worden

Zolang we aan de dingen gehecht zijn kunnen we ze
niet zien zoals ze werkelijk zijn.

‘Onderscheid van verschillen’ suggereert dat onderscheid maken op
twee manieren kan. Onderscheid maken kan positief zijn, maar
verschillen zien op basis van begeerte, haat of onduidelijkheid is dat
niet. We interpreteren bijna al onze percepties door middel van
geconditioneerde emotionele reacties die onderscheid maken waar
het in werkelijkheid niet bestaat. Het is niet verkeerd onderscheid te
maken, maar dat onderscheid moet objectief zijn. Het moet een zien
zijn van dingen zoals ze werkelijk zijn. In feite is objectief
onderscheid maken een zeer positieve kwaliteit. Op het hoogste
niveau is het één van de vijf wijsheden van de Mandala van de vijf
Boeddha’s: de onderscheidende wijsheid van Amitabha, de
pratyaveksana jnana. Deze ziet dat dingen uniek zijn en kan ze zo
van elkaar onderscheiden.

lxx

Mateloze begeerte is extreem grijpgedrag
dat het geluk van bevrediging niet meer kent.
Ergens baat bij willen hebben is wensen bekend te
staan
vanwege superieure eigenschappen, op welke manier
dan ook.lxix

doen.
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De tegenovergestelde houding is om dingen die niet zo erg
belangrijk zijn als belangrijk te zien. Ondergeschikte regeltjes

Als we verstrikt raken in werkelijk verslavende en obsessieve
gehechtheden is dat een probleem, zelfs vanuit het wereldse
gezichtspunt, maar ze zijn spiritueel gezien niet altijd de meest
gevaarlijke. Voor een praktiserende Boeddhist ligt het echte gevaar
in de kleine gehechtheden. Als we zeggen: ‘dit foutje is niet zo
belangrijk in de grotere context van mijn beoefening’ betekent dit
dat we op onze hoede moeten zijn. Het is alsof iemand de tuin wiedt
en het teveel werk vindt om de wortel van een braamstruik uit te
graven. Het ziet er ongevaarlijk uit als het maar een kleine scheut is,
maar voor je het weet is de tuin overwoekerd door braamstruiken.
Eigenlijk is er niet zo iets als een kleine fout, zeker als we er niet
meteen iets aan doen, net zoals er niet zoiets is als een beetje
onkruid. Het wegwuiven van kleine gehechtheden komt neer op het
niet erkennen van het werkelijk enorme obstakel dat tussen jou en je
vermoedelijke geestestoestand staat. Dit obstakel is je tegenzin om
zelfs vrij kleine gehechtheden weg te werken. De Dhammapada zegt
het goed: ‘Onderschat het kwade niet, denkend dat het jou niet zal
raken. Een waterpot vult zich door het constant vallen van
waterdruppels. Net zo zal de spiritueel onvolwassen persoon zichzelf
beetje bij beetje vullen met het kwade.’lxxi

Het eerste wat de meesten van ons opmerken als we de geest gaan
observeren is ‘gehechtheid’ of ‘verstrikt raken’. Als we dieper gaan
kijken zien we dat dit voortkomt uit eenvoudige, menselijke
verlangens, verlangens die ontstaan door het waarnemen van
bepaalde objecten. Gehechtheid ontstaat als we emotioneel
afhankelijk worden van het plezier dat die objecten ons geven. Dus
eerst is er verlangen, dat leidt tot een in kleine of grote mate van
verstrikt raken in het object, iets dat kan gebeuren. Men raakt
gewend aan het plezier dat een bepaald object geeft en daaruit volgt
gehechtheid.

ontwikkeld. Als we dieper in de geest kijken wordt die stil en rustig
en als we die stil en rustig maken zijn we in staat om er steeds dieper
in te kijken. En zo gaat het proces steeds verder.
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Onze meest voor de hand liggende gehechtheden zijn aan materiële
dingen. Wat Nagarjuna hebzucht noemt is gehechtheid aan onze
eigen bezittingen –zeg maar een bepaald hemd, een speciale stoel of
zelfs een huis. Ongepaste hebzucht is gehechtheid aan het eigendom
van anderen. We hebben allemaal de neiging om aan dingen vast te
houden, of het nu een boek is dat we geleend hebben of een boek
van onszelf dat we nooit zullen lezen, maar toch houden. Het lijkt
misschien alsof deze gehechtheden weinig te maken hebben met ons
vermogen de aard van het bestaan te zien, maar zij
vertegenwoordigen onze fundamentele weerstand tegen de waarheid.
We kunnen de dingen niet zien zoals ze werkelijk zijn, zolang we er
aan gehecht zijn.

Het eten kwam pas om 11.40, dus als je snel at, kon je om 12 uur
klaar zijn met eten. Een van de aanwezige monniken stond bekend
om zijn overdreven precieze naleving van de Vinaya en één van de
minder belangrijke regeltjes daarvan is dat je geen vast voedsel meer
eet na 12 uur. Zo snel hij kon schoof hij voedsel in zijn mond, terwijl
hij doorlopend de klok op de muur van de bibliotheek in de gaten
hield wiens wijzer steeds dichterbij het middaguur kwam. Op het
moment dat de klok twaalf sloeg liet hij zijn lepel vallen alsof die
roodgloeiend was en keek om zich heen alsof hij verwachtte dat
iedereen dat ook zou doen. Maar de andere monniken letten niet op
de klok en gingen gewoon door met eten, terwijl hij met een zeer
vrome uitdrukking het toneel overzag. Toen hij de zaal verliet keken
sommige oudere monniken even naar elkaar en glimlachten, voor ze
verder gingen met hun maaltijd.

worden belangrijker dan spirituele principes. Ik heb Sri Lankaanse
monniken gekend die bekend stonden om hun strikte naleving van
regels die door anderen als relatief onbelangrijk werden gezien.
Doordat zij erop stonden dat die regels naar de letter werden
gevolgd, werden ze als lastposten gezien. Ik herinner me een lunch
die in 1956 in de bibliotheek van het hoofdkwartier van de Maha
Bodhi Society in Calcutta gehouden werd. Meer dan dertig of
veertig monniken waren gekomen, de meesten uit Ceylon (zoals het
toen nog genoemd werd) maar ook uit Birma, Thailand en andere
landen.

Bezig zijn met goedkeuring door anderen
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Gehechtheid aan dingen is praten over
de goede eigenschappen ervan om die dingen te
verkrijgen.
Denken dat je onsterfelijk bent,
is nalaten acht te slaan op de dood.

Verborgen intenties.

Morele kruisvaarders zijn vaak zo. Zij zijn de verbeten verbeteraars
van de morele tekortkomingen van anderen. In sommige gevallen is
hun woede zonder twijfel gerechtvaardigd, maar men kan
vermoeden dat velen van hen alleen proberen de aandacht te trekken
en anderen zich ongemakkelijk laten voelen. Sommige vegetariërs
doen dit bijvoorbeeld met de onfortuinlijke vleeseter. Hoe waardevol
hun werk ook mag zijn, het is de heftigheid waarmee de op één ding
gerichte activist vasthoudt aan de unieke belangrijkheid van zijn
zaak die hun positie vaak verdacht maakt. Ik ontmoette bijvoorbeeld
eens in India een man die dacht dat iedereen met een sociaal
geweten lepra lijders zou moeten helpen, net zo als hij deed. Als je
dat niet deed, had je geen moreel gevoel. Door je sterk te
identificeren met één waardevolle zaak, breng je jezelf in een
superieure, morele positie. Je schept een situatie waarin jij één van
de weinigen bent die het bij het rechte eind heeft, wat maakt dat je
op alle anderen neer kan kijken. Hoe belangrijker je je zaak vindt,
hoe belangrijker je jezelf maakt.

duidelijk waarom dit soort gehechtheid hard werken is. We willen
continu geïdentificeerd worden met ons ideaalbeeld van onszelf, een
beeld waarvan we ons verplicht voelen dit ten koste van alles te
beschermen. Vleierij kan een probleem zijn voor de boeddhistische
beoefenaar, omdat de goede kwaliteiten die hij of zij ontwikkeld
heeft uiteindelijk de oorzaak kunnen zijn van zelfgenoegzaamheid
en trots.

Het soort gehechtheid dat nooit te bevredigen is, wordt
vertegenwoordigd door de pretas of hongerige geesten. Hun
neurotische begeerte is zo intens dat het verder gaat dan de
mogelijkheid tot bevrediging. Dit is de wereld van drugsverslaving
of intens emotionele afhankelijkheid. En dan is er ook de
gehechtheid aan het beeld van onszelf of het verlangen om op welke
manier dan ook bekend te staan als iemand die superieure goede
kwaliteiten heeft. De woorden ‘op welke manier dan ook’ maken

Gehechtheden komen voor bij elke verbinding en als ze botsen,
kunnen we schijnheilig zijn. Wij zijn bijvoorbeeld gehecht aan onze
zwakheden, maar ook gehecht aan onze reputatie, iets waar
Nagarjuna al eerder op wees. In het Sanskriet en het Tibetaans
bestaan er verschillende woorden die het éne Engelse woord
‘hypocriet’ (huichelachtigheid) weergeven, maar hier is
huichelachtigheid het woord met de juiste betekenis om te
gebruiken. Het betekent dat je een ‘witgewassen engel’ bent, iemand
die zich voordoet als zuiver en heilig, terwijl je hart op wereldse
zaken gericht is. De archetypische huichelaar is Tartuffe, de
gelijknamige held uit Molières beroemde komedie. Zijn naam staat
voor doortrapte huichelarij in het algemeen.

Nagarjuna heeft meer dan eens over seksuele gehechtheid
gesproken. Hij waarschuwt tegen het ‘met verlangen prijzen van
vrouwen die je zou moeten vermijden’. We weten allemaal wat dit
betekent. Dat soort lof is vaak een onderwerp van een gesprek tussen
mannen, en ook het voornaamste onderwerp van veel commerciële
advertenties. We zien vrouwen dan niet zoals ze werkelijk zijn, in de
meer metafysische zin of gewoon in eenvoudig menselijke zin. Het
vermijden van vrouwen kan een extreme maatregel lijken, maar in
werkelijkheid betekent het hen met rust laten. Ik heb met vrouwen
gesproken over hun ervaringen op retraites voor vrouwen en ze
hebben vaak gezegd dat ze het een hele opluchting vonden dat ze
daar in die zin met rust gelaten werden. Ze zeiden dat ze het
gewoonlijk fijn vinden mannen om hen heen te hebben, mannen die
hen aandacht geven en misschien zelfs met elkaar over hen strijden.
Maar in single-seks situaties hadden ze desondanks een gevoel van
opluchting alsof er een gewicht van hen was afgevallen.
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Het tweede vers dat hier geciteerd wordt verwijst naar de manier
waarop we terloops iets laten doorschemeren over onze sociale
status als we mensen ontmoeten. Er hoeft geen bewuste intentie te

Dit is een misplaatste opvatting, om het mild te zeggen. We zouden
zonder twijfel bezorgd moeten zijn over de dood, die een
traumatische ervaring kan zijn. Of we het toegeven of niet, velen van
ons zijn sterk gehecht aan wereldse zaken en als we er van worden
losgetrokken zal dat lijden veroorzaken. Daarom zouden we
bezorgd moeten zijn over de dood en wat er met ons daarna zal
gebeuren. We moeten ons zeker niet verbeelden dat de dood een
vloeiende overgang naar een soort van andere staat zal zijn.

Het is een feit dat we het beginnen met mededogend
handelen niet kunnen uitstellen tot ons motief volledig
zuiver is.

Hier laat Nagarjuna een nogal gevarieerde verzameling zien van
menselijke ijdelheden en gehechtheden. ‘Zich onsterfelijkheid
inbeelden’ is ten onrechte geloven dat je zoals je nu bent na de dood
zult doorgaan, dat je de dood min of meer intact zal overleven. Dit is
een vorm van eternalisme, of een te letterlijke opvatting van
wedergeboorte: het idee dat je aan de andere kant bijna precies zoals
je bent wakker zult worden, om meteen wedergeboren te worden of
anders een paar honderd jaar in één of ander prettige hemelse
omgeving door zult brengen.

Bezig zijn met gehechtheid aan anderen
houdt in dat je anderen helpt of niet helpt
op basis van begeerte
of met de bedoeling kwaad te doen.lxxii

houdt in dat ze je hoe dan ook
als spirituele gids zullen aanvaarden
vanwege je goede eigenschappen.
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Het is een feit dat we het beginnen met mededogend handelen niet
kunnen uitstellen tot onze motivatie volledig zuiver is. Terwijl we
ons bezig houden met mededogend handelen, moeten we aan onze

Het volgende vers legt meer verborgen motieven bloot. Maar dat we
ons daarvan gewaar worden is geen reden om onszelf hiervoor te
veroordelen. Onze goede intenties zijn vaak niet helemaal zuiver.
We kunnen zelfs een kick halen uit altruïstisch handelen. We willen
niet alleen anderen helpen, we genieten ervan in de positie van de
helper te zijn, degene te zijn waar anderen naar opkijken. Dit is
gewoon menselijk. In je pogingen om anderen te helpen is het
moeilijk om volledig zonder eigenbelang te zijn. Er zit bijna altijd
iets in voor onszelf, zelfs al is het alleen maar verdienste verkrijgen
of naar de hemel gaan als we sterven.

zijn om onszelf als superieur neer te zetten, we doen dat bijna
automatisch. In India vragen mensen vaak naar je kaste ( dat deden
ze tenminste) omdat ze willen weten hoe ze staan in verhouding tot
jou. In het Westen is het vaak je baan die de sleutel is tot je sociale
status. Hoe dan ook, we voelen dat we deze dingen moeten weten en
we voelen de behoefte om de meer positieve indicaties van onze
eigen status te communiceren om ons van een zo hoog mogelijke
plaats in de sociale pikorde te verzekeren. Sommige mensen gaan
daarin heel ver: ‘Mijn buurman in Cannes was te laat om nog van
zijn landgoed naar de filmstudio’s te gaan, dus heeft hij mijn
helikopter geleend’. Of meer subtiel: ‘Inderdaad deed mijn laatste
boek het niet zo goed’. Deze neiging vindt heel gemakkelijk zijn
weg naar een religieuze omgeving, zelfs tot in de sangha, wat
waarschijnlijk de context is waar Nagarjuna aan denkt. Mensen
zeggen: ‘Je kunt je niet voorstellen hoe vochtig mijn grot in de
Himalaya was’, of ‘Op mijn tweede drie-jaar meditatieretraite
gebeurde er iets grappigs’ of zelfs: ‘Zoals de Dalai Lama tegen me
zei, de laatste keer dat we elkaar ontmoetten’. De verborgen intentie
hier is om iemands spirituele prestige en status duidelijk te maken.
Als we zulke dingen zeggen hoeft het niet te betekenen dat we
claims maken over enige spirituele verwezenlijking. We zeggen niet
openlijk dat we iets bereikt hebben. Maar dit soort toespelingen zijn
eigenlijk erger dan openlijk opscheppen.
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Aversie duidt op een instabiele geest,
verlangen naar vereniging duidt op een bezoedelde
geest.
Onverschilligheid is luiheid, naast het gevoel
ontoereikend te zijn,

Geestestoestanden hebben
consequenties.

Hetzelfde geldt voor meditatie. Je hebt niet alles over meditatie
geleerd voor je begint met mediteren. Je leert een beetje, en dan
later, in het licht van wat praktische ervaring corrigeer of bewerk je
de ideeën die je had voordat je met meditatie begon. En zo gaat het
proces verder. De redenen waarom mensen ergens bij blijven, of het
meditatie is of Boeddhisme, of een bepaalde spirituele gemeenschap
(of een huwelijk) zijn soms heel verschillend van degenen waar ze
mee begonnen. We passen onze richting aan, of onze visie, of onze
motieven, steeds opnieuw.

motivatie werken. Het reële gevaar is dat we uit onze
onbaatzuchtigheid bevrediging ontlenen die we niet willen erkennen.
Maar als we met gewaarzijn naar onze motivatie kijken zal het
helpen ze te zuiveren. In de vroege dagen van de Westerse
Boeddhisten Orde (nu Triratna) vertelden mensen me soms dat ze
niet om ordinantie wilden vragen tot ze er zeker van waren dat hun
motief perfect zuiver was. Ik zei hen dan: ‘In dat geval kan je er tot
in eeuwigheid op wachten. Je motieven zullen nooit volledig zuiver
zijn. De motieven om jezelf te wijden aan het boeddhistische Pad
zullen altijd gekleurd zijn met zelfinteresse. Het is genoeg dat je
over het algemeen voelt dat je motief overwegend zuiver is.’ Voor
Toevlucht gaan wordt alleen maar Volkomen bij het Ontwaken,
maar intussen is het effect van het feit dat we voor Toevlucht gaan
dat het helpt om de motieven waarmee we voor Toevlucht gaan te
zuiveren.
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De goede eigenschappen die door Bodhisattvas

Bodhisattvas in de wereld laten deze dingen achter
zich.
Bodhisattvas in kloosters laten ze in nog sterkere
mate achter zich.
Wanneer je van deze tekortkomingen bent bevrijd,
is het niet moeilijk goede eigenschappen in praktijk te
brengen.

Wroeging is berouw over slechte daden
die achteraf ontstaat door verdriet daarover.
Twijfel is op twee gedachten hinken
over de (vier edele) waarheden, de Drie Juwelen
enzovoort.

Futloosheid is niet-activiteit
door een zwaarmoedige geest en een traag lichaam.
Sufheid is slaperigheid.
Opwinding is grote onrust van lichaam en geest.

Kwade bedoelingen komen uit negen oorzaken voort
waarmee je anderen schade wilt toebrengen –
daarbij heb je zinloze angsten over jezelf, je vrienden
en je vijanden
van verleden, heden en toekomst.

Een neerslachtige geest brengt je ertoe
angstig en laf te worden.
Begeerte naar verlangens maakt
dat je de vijf skandha’s probeert te verkrijgen.lxxiii

Pijnlijke emoties vervormen
je lichaam en maken je gezicht lelijk.
Niet willen eten betekent
dat je futloos bent omdat je gewoonlijk te veel eet.

en ontstaat uit een lusteloos lichaam.
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Negatieve geestestoestanden passeren niet zonder sporen na te laten
in de geest, ze hebben een effect op ons. De geest wordt
verontreinigd of opgehitst of saai en passief en deze onbevredigende
stand van zaken heeft de neiging nog meer negatieve
geestestoestanden te veroorzaken. Schuchterheid doet onze energie,

lxxv

Vanuit de gelijktijdige vervolmaking
van al deze zeven deugden bereik je
het domein van onuitsprekelijke wijsheid
die de wereld behoedt.lxxiv

Uit vrijgevigheid ontstaat rijkdom, juist gedrag maakt
gelukkig,
door geduld word je mooi, oefening in
deugdzaamheid geeft je een heldere glans,
door concentratie ontstaat innerlijke rust, uit wijsheid
volgt bevrijding,
en door mededogen bereik je alles wat je je ten doel
hebt gesteld.

Concentratie is op één ding gericht zijn, zonder
afgeleid te worden.
Wijsheid is vaststelling van de betekenis van de (vier
edele) waarheden.
Meedogend is een geest die barmhartig is
voor alle levende wezens, zonder uitzondering.

Vrijgevigheid is je rijkdom wegschenken.
Juist gedrag is anderen helpen.
Geduld is afzien van boosheid.
Inspanning is de deugden met enthousiasme
beoefenen.

in praktijk worden gebracht, zijn kortgezegd:
vrijgevigheid, juist gedrag, geduld, inspanning,
concentratie, wijsheid, mededogen enzovoort.
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Als je het niet met jezelf eens kan zijn over zulke begrippen als de
Vier Edele Waarheden of de Drie Juwelenlxxvi komt dat omdat je niet
geïntegreerd bent. Het begrip ‘niet met jezelf eens zijn’ maakt dit
duidelijk. Het erkent dat je als het ware twee denkwijzen kunt
hebben die tegelijkertijd bezig zijn, of minstens elkaar proberen te
verdringen om zo controle over je leven te verkrijgen.
Geloof/vertrouwen houdt in dat je geïntegreerd bent, dat je niet meer
twijfelt over zulke begrippen als de Vier Edele Waarheden en de
Drie Juwelen, nu niet en later ook niet. Je hebt en houdt een helder
en bewust vertrouwen in de waarden die zij vertegenwoordigen en
het zijn deze waarden die je je identiteit als boeddhist geven.

Berouw wordt meestal gezien als een positieve kwaliteit maar hier
betekent het de spijt die je voelt als je slechte daden onplezierige
gevolgen hebben die je niet hebt voorzien. Je hebt geen spijt omdat
je onvaardig gehandeld hebt, maar je hebt spijt omdat je onvaardig
handelen niet succesvol was of jou zelfs in moeilijkheden heeft
gebracht en je met een slechte reputatie heeft achtergelaten.

Merk de aanbeveling op van Nagarjuna dat we nooit zoveel moeten
eten dat onze eetlust volledig bevredigd is. Een gezond verlangen,
zoals het verlangen naar voedsel of beweging is positief; de energie
die erin zit is nodig voor het ontwikkelen van een krachtig streven
naar Verlichting. Verlangen is alleen niet helpend in de mate dat het
verstrikt zit in objecten van de zintuigen. Afkeer kan ook nuttig zijn,
in het bijzonder als het op samsara gericht is. Maar in het algemeen
neemt onze afkeer de vorm aan van haat of de intentie om kwaad te
doen, die opkomt uit ‘zinloze twijfels’, dat wil zeggen uit
ongegronde angsten, ongerustheid en onzekerheden, die in sommige
gevallen gelijk staan met paranoia.

ons vertrouwen en onze kracht wegvloeien. Te veel eten maakt ons
lichamelijk en geestelijk traag. Al deze negatieve staten kunnen ook
invloed hebben op de gezondheid van het lichaam en hoe het er
uitziet. Ze worden in het lichaam gevoeld en als ze een gewoonte
worden begint het lichaam ze te tonen in de houding of
gezichtsuitdrukking en zelfs in de hoogte van de bloeddruk.
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De fouten die Nagarjuna hier opsomt moeten door zowel de monnik
als de leek achter zich worden gelaten. In zoverre het om het
Bodhisattva Pad gaat, wordt van de leek verwacht dat hij aan het
verwijderen van al deze negatieve neigingen werkt, net zoals een
monnik doet. Maar de monnik heeft daarbij ook nog andere
trainingsregels te volgen. Nagarjuna is op stevige grond als hij de
koning verzekert dat als hij aan deze gebreken werkt, de ermee
verbonden kwaliteiten voor zichzelf zullen zorgen. De kwaliteiten
zijn de tegenovergestelden van de gebreken. Maar opnieuw moeten
we het praktische nut van het presenteren van het spirituele leven in
grotendeels negatieve begrippen in vraag stellen. We moeten
aannemen dat hoewel de gebreken op zichzelf negatief zijn, de
vroegere Indiërs het vermogen hadden er op een positieve manier
mee om te gaan. Voor ons is het zeker beter om in termen van het
ontwikkelen van zevenenvijftig kwaliteiten te denken dan in het
moeten corrigeren van zevenenvijftig gebreken.

Vertrouwen/geloof moet worden onderscheiden van blind geloof.
Vertrouwen sluit geen eerlijke twijfel uit in de zin van openheid van
geest of stelt het geloven uit tot we voldoende weten om een
beslissing te kunnen nemen. Maar verkeerde twijfel bestaat niet
alleen uit het niet met jezelf eens kunnen worden. Het is niet
werkelijk willen weten wat je denkt en daarom geen oprechte
inspanning doen om dat uit te vinden. De reden waarom we er zo
afkerig van zijn om de waarheid te gaan zien is simpel. Het is omdat
we, zodra we het weten, er een duidelijke houding naar toe moeten
aannemen of er iets mee doen, of ons zelfs toeleggen op de
verwerkelijking ervan.
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Net zoals de hele boeddhistische traditie doet, neemt Nagarjuna het
in Het Kostbare Juwelensnoer als vanzelfsprekend aan, dat de wet
van karma niet alleen in ons huidig leven werkzaam is, maar in een
opeenvolgende reeks van levens. Het voordeel van deze aanname is
dat het helpt onze observatie te begrijpen dat sommige mensen weg
lijken te komen met onvaardige handelingen. Maar het kan nuttiger
zijn om de werkelijke gevolgen van onze daden in dit leven te
bekijken, ongeacht wat er ons wel of niet zal wachten in ons
volgende leven. Wat we doen en wat we als resultaat ervaren zijn
direct met elkaar hier en nu verbonden. Het is niet alleen dat daden
altijd gevolgen hebben, maar dat het resultaat van daden een
onderdeel van de daden zelf is. Er is geen kosmische politieman die

Hoofdstuk 7: Het
resultaat van ons
handelen.
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Hier spreekt Nagarjuna over de gevolgen van specifieke daden,
d.w.z. die betrekking hebben op het breken van de eerste drie van de
tien trainingsregels. Maar hoe kan de daad van opzettelijk doden
iemands leven bekorten? Als je een atmosfeer van boosheid, haat en
angst om je heen creëert, zal je waarschijnlijk mensen aantrekken
voor wie dit soort atmosfeer normaal is, die zich er in thuis voelen.
Daden van buitensporig geweld hebben een zeer krachtige
uitbarsting van kwaadwilligheid nodig. Als je een moord begaat
stem je je af op een bepaalde golflengte of op een bepaalde manier
van zijn. Je kunt je dan in dezelfde wereld bevinden als andere
mensen die geneigd zijn te doden en uiteraard is het heel goed
mogelijk dat je op een dag hun slachtoffer zal zijn. Of het kan
schuldgevoel zijn over wat je gedaan hebt dat je in situaties brengt
waar je, op jouw beurt, kwaad gedaan wordt en dus gestraft.

Een kort leven is een gevolg van moorden.
Lijden is vaak een gevolg van kwaad doen.
Armoede is een gevolg van stelen.
Vijanden zijn een gevolg van overspel.lxxvii

Boeddhistische ethiek is verbonden met motivatie. Het is de intentie
achter je handelen die karma bevat, niet het handelen op zich. Het is
natuurlijk zo dat als de intentie zich uitdrukt in handelen, het karma
krachtiger zal zijn dan als je alleen jezelf verbeeldt dat je iets
vaardigs of onvaardigs doet. Maar het is ook zo dat als je iets per
ongeluk doet, het bijbehorende karma betrekking zal hebben op het
gebrek aan gewaarzijn – of misschien de roes – die verantwoordelijk
was voor het incident en dit gebrek aan gewaarzijn is verbonden met
motivatie.

verkeersboetes uitdeelt. Het zijn onze eigen daden die helpen ons
karakter te scheppen.
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Om het soort lijden dat op een onvaardige handeling volgt te
identificeren, moet men naar de geestestoestand achter die handeling
kijken. Je moet je alleen maar de geestestoestand van iemand die
gericht is op het schaden van anderen voorstellen, om het soort
lijden te zien die ze eventueel zullen meemaken. Stelen is de
uitdrukking van een geest die nooit tevreden is met wat hij heeft.
Zoals doden vanzelfsprekend is voor helwezens, zo is stelen
vanzelfsprekend voor de ‘preta’s’ of ‘hongerige geesten.’ Mensen
met een preta aard kijken altijd uit naar wat ze zich kunnen toe-

Over het algemeen zullen degenen die levende wezens schaden
lijden. Maar lijden ze altijd in dit leven? Nee, zeker niet. Het is
waarschijnlijk dat zij niet meer lijden dan velen die overduidelijk
onschuldig zijn. Net zo zijn er velen die door te stelen aanzienlijke
vermogens bijeenbrengen, in het bijzonder degenen die op geniepige
manieren stelen, zoals oneerlijke financiers. Maar het schaden van
anderen is altijd gevaarlijk. Je zal in je slachtoffers onvermijdelijk
vijandigheid doen ontstaan en vroeger of later zal die vijandigheid
zich tegen jou keren. Het is veelbetekenend dat men soms verwijst
naar felle competitie als ‘keel doorsnijdende’ competitie en als je de
keel van je rivaal door snijdt, kun je verwachten dat hij die van jou
zal proberen door te snijden.

Deze soort benadering, die geen traditionele benadering is, heeft tot
voordeel dat het de complexiteit van het karmische proces
weerspiegeld. Het is gemakkelijk om snel tot de conclusie te komen
dat als iemand jong sterft, het is omdat ze in een vorig leven iemand
vermoord hebben. Maar zo is het niet. Er zijn een aantal redenen,
anderen dan karma, voor het vroegtijdig overlijden van iemand. Het
feit dat daden gevolgen hebben betekent niet dat alles wat er met
iemand gebeurt het karmische resultaat is van daden die ze gedaan
hebben in deze of vorige levens. Dit geldt voor alle voorbeelden van
onvaardige daden en hun gevolgen die Nagarjuna geeft.

Om de soort lijden te identificeren dat een onvaardige
daad volgt, hoef je alleen maar te kijken naar de
mentale staat waaruit de daad is voortgekomen.
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We hebben al deze onvaardige daden bediscussieerd in relatie tot de
invloed die ze in het heden hebben en het is duidelijk dat binnen het
tijdsbestek van één leven de gevolgen rampzalig kunnen zijn. Maar
het is het waard in gedachten te houden dat voor Nagarjuna, net
zoals voor de meeste Boeddhisten door de geschiedenis heen, hun
voornaamste ‘vrucht’ een slechte wedergeboorte is.

Dit zijn de gevolgen voor mensen, maar wat er aan
vooraf gaat is een slechte wedergeboorte.lxxviii

Volgens Nagarjuna is het resultaat van overspel dat men vijanden
maakt. Overspel is niet alleen een zaak van het zich toe-eigenen van
de vrouw van een ander, maar ook het serieus ontwrichten van het
leven van die ander. Het kan iets zijn als je een los/vaste seksuele
relatie verbreekt, zeker als je nog jong bent, maar het is iets heel
anders als het een langdurig huwelijk betreft, vooral als er kinderen
zijn. Je zult waarschijnlijk twee families diep krenken. In oude tijden
kon een overspelige affaire een vete starten die generaties kon duren.
Als we Homerus moeten geloven leidde het overspel van Paris met
Helena van Troje tot een tienjarige oorlog die de totale verwoesting
van een historische stad tot gevolg had en het verlies van duizenden
levens.

eigenen. Dat is niet minder waar voor kruimeldieven dan voor
oneerlijke multimiljonairs. Ze zijn zo gedreven tot vergaren dat ze
het vermogen verliezen om te waarderen wat ze al hebben en ervan
te genieten. Ook verliezen ze het vermogen om mensen te
waarderen. Menselijke relaties worden in het najagen van winst
vertrappeld.
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Het kan vreemd lijken dat de gunstige gevolgen van vaardig
handelen in sommige opzichten in negatieve woorden uitgedrukt
worden. Het is bijna alsof morele goedheid geen eigen aard heeft,
maar eenvoudig bestaat uit niet onvaardig handelen. De
gevolgtrekking is dan dat het negatieve als het ware de
oorspronkelijke positie is en het positieve alleen de ontkenning van
het negatieve. Maar deze negatieve termen zijn in werkelijkheid niet
zo negatief als ze lijken. In het Sanskriet worden de woorden
alobha, advesa en amoha gevormd door het negatieve voorvoegsel a
toe te voegen aan de begrippen lobha(begeerte), dvesa(haat) en
moha(onwetendheid), maar in elk ervan is de gevoelswaarde niet
negatief maar positief. We zien hetzelfde in het Engels. Woorden als
onsterfelijk (immortal), oneindig (infinite) en onberispelijk
(immaculate) hebben een positievere betekenis dan hun negatieve
vorm waarschijnlijk suggereert. Hoewel ze formeel ontkenningen
zijn van bepaalde uitdrukkingen, zijn ze op zichzelf positieve
bewoordingen. Veel negatieve uitdrukkingen uit het Pali en
Sanskriet werken op dezelfde manier. Ze kunnen grammaticaal
negatief zijn, maar het beeld dat ze overbrengen is vaak positiever
dan de letterlijke vertaling in het Engels kan communiceren. Dat taal

Begeerte, haat en onwetendheid, en
de daden die daaruit voortkomen, zijn niet-deugden.
Niet-begeerte, niet-haat en niet-onwetendheid, en
de daden die daaruit voortkomen, zijn deugden.lxxix

Tegengesteld aan de bekende vruchten
van deze niet-deugden
is het ontstaan van gevolgen
die door alle deugden worden veroorzaakt.

De vruchten van
deugdzaamheid.
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Maar betekent het feit dat de taal ontoereikend is dat we vanuit onze
ervaring van het moreel negatieve moeten starten? Het is waar dat de
meeste mensen gevangen zitten in allerlei soorten negatieve
geestestoestanden en onvaardige gewoontes die, om te beginnen,
opgegeven moeten worden. Maar wat kan ons inspireren om ze op te
geven? Het moet zeker iets positiefs zijn. En hoe kan die positieve
kwaliteit ons inspireren als het alleen maar de ontkenning van iets
negatiefs is? Er is niets speciaal dharmisch aan het uitdrukken van
positieve kwaliteiten door negatieve voorvoegsels aan negatieve
begrippen te geven. Het is zuiver een zaak van Indiase taal en
letterkundige afspraken. Een positief begrip zoals het Sanskriet
woord maitri (metta in Pali) is inderdaad positiever dan één van zijn
negatieve equivalenten. Nagarjuna legt de negatieve gevolgen uit
van verschillende onvaardige handelingen van lichaam, spraak en
geest. Bijna als een bijzaak voegt hij eraan toe dat de
overeenkomende vaardige handelingen er mee overeenkomende
positieve resultaten zullen hebben. Hij zou het ook op de
tegenovergestelde manier gedaan kunnen hebben, door de positieve
resultaten van positieve handelingen te benoemen en het aan ons
over te laten zelf de negatieve gevolgen van onvaardige handelingen
uit te werken. Dat hij dat niet doet is gewoon een zaak van Indiase
taalkundige afspraken, het heeft niets te maken met de Dharma op
zich. Dingen negatief neerzetten heeft in het verleden misschien
gewerkt, maar in de moderne context is het waarschijnlijk beter aan
morele kwaliteiten op een meer inspirerende en positieve manier te
denken. Het is ook beter stil te blijven staan bij de positieve
resultaten van positieve handelingen, in plaats van bij de negatieve
gevolgen van onvaardige daden. We zouden anders mensen de

Als we, door het onderwijzen van de Dharma de
mogelijkheid hebben mensen te vertellen wat niet goed
voor hen is, moeten we ervoor zorgen dat we zo
mogelijk tegelijkertijd ook vertellen wat dan wel goed
voor hen is.

tekort lijkt te schieten bij deze positieve kwaliteiten, of deze ideeën,
en suggereert dat zij werkelijk voorbij conceptueel begrijpen zijn.
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Zuivere Boeddhalanden zijn een belangrijk kenmerk van Mahayana
geschriften. Ze worden afgeschilderd als de ideale omgeving om de
Dharma te beoefenen en worden vaak in overdadig detail
beschreven. Elk ervan wordt tot stand gebracht door een bepaalde
Boeddha, niet omdat hij in solitaire pracht en praal wil leven, maar

Alleen al daarmee helpt u uzelf.lxxxi

Dus omdat u weet hebt van het verband
tussen daden en de gevolgen ervan
helpt u feitelijk levende wezens.

Maar als je je karma verandert – dat wil zeggen door je
geestestoestand, wilsuitingen en streven te veranderen – kan je je
toekomstige omgeving wijzigen. Uit deze simpele wet kan je de
gevolgtrekking maken dat als je wilsuitingen en streven maar
krachtig genoeg zijn, je in staat zal zijn een hele wereld voor jezelf
te creëren, een wereld die beter en zuiverder is dan werelden meestal
zijn.

De Sanskriet term voor Boeddhaland is Buddhaksetra. Het idee van
zo’n ‘wereld’ is gebaseerd op het principe dat gedachten dingen
doen ontstaan en dat spiritueel streven een creatieve kracht kan zijn.
Als je bijvoorbeeld vrijgevigheid beoefent, als je een vrijgevig hart
hebt dan zal je, door de wet van karma, in de toekomst goed
voorzien zijn van materiele zaken. Dat wil zeggen, we leven in een
bepaald soort wereld, een wereld met bepaalde algemene
karakteristieken die ons een bepaald soort ervaring geven. Deze
wereld, deze bijzondere ervaringsomgeving is tot stand gebracht
door onze daden. Ons ‘gezamenlijk’ karma brengt de wereld voort
waarin wij gezamenlijk leven.

Het onderliggende principe van de mythe is die van de
kracht van positief denken.

Het advies is hier simpel: we moeten er zeker van zijn dat onze
daden in overeenstemming zijn met het effect dat we willen
bereiken. We weten dat de beste manier om onszelf te helpen
anderen helpen is. Natuurlijk vergeten we dat vaak en vallen terug in
doen alsof het niet zo is. Dus hoe herinneren we ons eraan? Het
gemakkelijkste is misschien regelmatig contact te hebben met
spirituele vrienden. Hun advies en voorbeeld kan je herinnering
opfrissen.

Door grote hoeveelheden zuivere wensen
zal uw Boeddhaland zuiver worden.
Door juwelen te offeren aan de koning der heersers
zult u oneindig licht uitstralen.

Het ontwikkelen van
deugdzaamheid.

Dit is een veel voorkomende misvatting over het Boeddhisme,
vooral in het Westen. In een veel voorkomend beeld is Nirvana vaak
letterlijk een uitdoven en sunyata letterlijk een gapend niets, een
kleurloze leegte.lxxx Het is alsof men over de rand van Verlichting
valt en in het complete Niets verdwijnt. In het licht van deze
begrijpelijke, maar compleet verkeerde lezing van de Dharma,
moeten we voorzichtig zijn dat we, als vanzelfsprekend, zijn uiterst
positieve idealen in negatieve termen verpakken. Zeker in het Engels
doen negatieve termen geen recht aan de sublieme eenheid van
wijsheid en mededogen, wat het ultieme doel is van het spirituele
leven. Als we, door het onderwijzen van de Dharma de mogelijkheid
hebben mensen te vertellen wat niet goed voor hen is om te doen,
moeten we ervoor zorgen dat we zo mogelijk tegelijkertijd ook
vertellen wat dan wel goed voor hen is om te doen.

indruk kunnen geven dat de Dharma alleen maar gaat over het
wegnemen van iets en dat zijn doel louter afwezigheid is.

Deze Zuivere Land vorm van het Boeddhisme lijkt voortgekomen te
zijn uit een wijdverbreid gevoel van spirituele wanhoop. Mensen
hadden het gevoel dat het voor hen niet langer mogelijk was in deze
wereld Verlichting te bereiken, een wereld waarin de
omstandigheden zo ongunstig waren voor het beoefenen van de
Dharma. Daarom streefden ze ernaar niet wedergeboren te worden in
deze onzuivere wereld maar in een totaal verschillende wereld
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In sommige Mahayana soetra’s wordt dit fenomeen enorm
uitgebreid en versterkt. Zij houden vol dat een Boeddha, alleen door
de geweldige kracht van zijn gedachten, een volkomen ideale wereld
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Elke sterke persoonlijkheid heeft de neiging om zich heen een
wereld te creëren die hun karakter en waarden weerspiegeld.
Sommige mensen creëren een niet harmonische wereld; anderen een
intens beangstigende of achterdochtige wereld. Politici neigen ertoe
werelden te scheppen met asura kenmerken waarin meedogenloze
ambitie de toon zet en artiesten neigen ertoe werelden te scheppen
die toegewijd zijn aan schoonheid en andere esthetische waarden.
Een Boeddha creëert door zijn wijsheid en mededogen een
zwaartekrachtveld dat zo sterk is dat iedereen die binnen zijn
invloedssfeer komt erdoor geraakt wordt. Dit is zijn wereld, zijn
Boeddhaveld.

Het is als het verschil tussen het proberen de Dharma te beoefenen
midden in het normale leven in de stad, met al zijn afleidingen en
moeilijkheden, en dat doen in een retraitecentrum op het platteland.
Zo’n centrum is een klein tijdelijk Zuiver Land, waar doelbewust
positieve externe voorwaarden zijn gecreëerd. Het enige doel ervan
is om retraite deelnemers de Dharma te laten horen en die te
beoefenen.

Dit idee van het Boeddhaland of Boeddhaveld moet niet letterlijk
genomen worden. Het is een mythe, in het bijzonder als namen
genoemd worden van Boeddha’s die worden voorgesteld als
degenen die hun individuele Boeddhavelden scheppen. Het
onderliggende principe van de mythe is die van de kracht van
positief denken, zoals het genoemd word. Als je positief denkt, als je
positieve emotie uitstraalt, in het bijzonder de meer verfijnde
positieve emoties, zal je een subtiel, maar waarneembaar effect op je
omgeving hebben. Je zult een positieve atmosfeer creëren, bijna als
een aura of een magnetisch veld, dat iedereen binnen zijn
invloedssfeer zal beïnvloeden.

Volgens de Mahayana is de manier om wedergeboorte in een Zuiver
Land zeker te stellen er serieus naar te streven om er in
wedergeboren te worden, en dan de passende spirituele beoefening
te gaan doen. De meest bekende van deze Zuivere Landen of
Zuivere Boeddhavelden is Sukhavati, of ‘overvloedige
gelukzaligheid’, het Zuivere Land van Amitabha, de Boeddha van
het Oneindige Licht. Dit Zuivere Land is heel prominent in het
Boeddhisme van het Verre Oosten, waar het een centrale plaats
inneemt in de verschillende Zuivere Land scholen van China en
Japan. Deze scholen leggen de nadruk op het belang van het vereren
van Amitabha en het reciteren van zijn naam.

kan scheppen waarin andere levende wezens wedergeboren kunnen
worden. En er is meer dan een gewoon verschil in niveau tussen een
zuiver Boeddhaveld en een normaal onzuiver Boeddhaveld omdat de
eerste een aparte, ideale omgeving is, verschillend van onze eigen
wereld. Het is tot stand gekomen door de eigen inspanningen van
een individuele Bodhisattva, door middel van zijn of haar volledig
zuivere denken, streven en geloften. Daarentegen zal een onzuiver
Boeddhaveld met de gewone wereld overlappen. De Boeddha deelt
het met andere wezens die deze wereld hebben doen ontstaan door
de kracht van hun onzuivere karma.

opdat anderen er in wedergeboren kunnen worden en gemakkelijker
de Dharma kunnen beoefenen dan mogelijk is in een normale,
onzuivere wereld. Voor een Bodhisattva is zijn Zuivere Land het
product van zijn intense en volgehouden streven om zo’n wereld te
doen ontstaan. Het is zuiver omdat het alleen bewoond wordt door
menselijke wezens en goden. Er komen geen dieren in voor, geen
asura’s, geen preta’s en geen helwezens. Er is bovendien geen
onderscheid naar sekse. Men hoeft er niet te werken, voedsel en
kleding verschijnen vanzelf en men is vrij om dag en nacht naar de
Dharma te luisteren.

- 205 -

Het is in de geschriften van het Grote Voertuig,
(Mahayana)
welbekend dat motivatie de beoefening bepaalt
en dat de geest het belangrijkst is.
Dus waarom zou zelfs lijden niet behulpzaam kunnen
zijn
voor iemand die anderen uit altruïsme helpt?

Zoals in de geneeskunde wordt uitgelegd
dat gif door gif kan worden verwijderd,
welke tegenstrijdigheid steekt dan in de uitspraak
dat (toekomstige) schadelijke invloeden door lijden
tenietgedaan kunnen worden?

Je kunt de wereld waarin je leeft veranderen door de condities op te
zetten die een positieve verandering in je geestestoestanden
ondersteunen. In feite schep je doorlopend je eigen wereld om je
heen. De vraag is wat voor soort wereld je bezig bent te creëren? En
hoe doe je dat dan? Er hangt veel af van de soort mensen waarmee je
je verbindt, die je op kunnen trekken naar hun eigen niveau van
bestaan of je naar beneden halen. Bijvoorbeeld een boeddhistisch
centrum zou een kleine wereld kunnen zijn, of tenminste een oase
van gewaarzijn en vriendelijkheid, wat nogal verschillend is van
andere sociale omgevingen. Als men er binnenkomt, moet het er
anders uitzien, een ander gevoel geven en verschillend zijn, anders is
het niet echt een boeddhistisch centrum. Men zou in een lichtere,
meer zuivere en diepere staat van zijn terecht moeten komen.

waarin de omstandigheden voor beoefening ideaal waren. De
Vajrayana zag de dingen anders. Onze eigen wereld is het Zuivere
Land, als we het maar als zodanig kunnen zien. Als je zelf zuiver
wordt, zal de wereld zelf ook zuiver zijn, oftewel, je ervaart het als
zuiver. Je leeft in het midden van een goddelijke mandala, niet in
deze bezoedelde oude wereld. Je hoort alle geluiden als mantra’s,
ziet alle vormen als vormen van Boeddha’s en Bodhisattvas. Zo
komt de Vajrayana terug naar het onderliggende principe van de
mythe van het Zuiver Land, namelijk dat we onze eigen werelden
creëren, of het nu is of in de toekomst.
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In bepaalde omstandigheden zijn we allemaal bereid een beetje pijn
te verdragen om een grotere pijn later te vermijden. Maar omwille
van onze kleine wereldse pleziertjes ontzeggen we ons de veel
diepere genoegens, geluk en vervulling van het spirituele leven. Als
iemand die je volkomen vertrouwt zou zeggen: ‘geef me vandaag 10
Euro en ik zal je morgen 100 Euro teruggeven’ en je zou het aanbod
weigeren, zou je in feite weigeren om 10 Euro op te geven, maar
geef je zonder aarzelen 100 Euro op. Dat is onbegrijpelijk! Net zo is
het onbegrijpelijk dat iemand liever de gelukzaligheid van Nirvana

Wat schadelijk wordt gevonden
achten wijze mensen soms behulpzaam.
Algemene regels en de uitzonderingen daarop
worden in alle geschriften aanbevolen.lxxxii

Als zulke dingen onverdraaglijk zouden zijn,
zouden artsen die bittere medicijnen toedienen
verdwijnen. Het is niet (verstandig)
om af te zien (van groot genot ter wille van klein
genot).

Als door afzien van kleine genoegens
later groot geluk ontstaat,
behoort een vastbesloten mens, die dat grotere geluk
aanschouwt,
van kleine genoegens af te zien.

Als zelfs (in het gewone leven) pijn heil kan brengen
in de toekomst,
waarom moet dan nog gezegd worden dat (lijden
aanvaarden),
voor zover heilzaam voor jouw geluk en dat van
anderen, behulpzaam is!
Deze beoefening staat bekend als de leidraad van
oude wijzen.
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Bovendien kunnen we de spirituele beloningen die ons wachten niet
echt vergelijken met wereldse beloningen. We kunnen gehoord
hebben over spirituele genoegens, maar ik vermoed dat als je een
beoefenaar vraagt wat het grootste plezier is wat ze ooit hebben
ervaren, er weinigen zullen zijn die spirituele genoegens zullen
noemen. Ze zullen waarschijnlijk dingen zoals seks, drank, voedsel,
films of misschien muziek noemen. Het genoegen in meditatie of de
Dharma zal voor de meesten in vergelijking daarmee nogal
bloedeloos zijn. Spirituele genoegens kunnen soms erg intens zijn,
maar door hun aard zijn ze veel subtieler dan de pleziertjes van de
zintuigen. Het idee om wereldse genietingen op te geven voor af en
toe een paar ogenblikken van meditatieve verrukking, zal voor de
meeste mensen een slechte ruil lijken. Spirituele beloningen zijn
subtiel en complex, het is vaak meer iets van vervulling,

De persoon die de schoenen draagt, weet waar het
knelt.

Het eerder genoemde argument suggereert dat pijn, ongemak of
verlies een veilige investering is en ik ben er niet van overtuigd dat
het werkelijk zo is. Het is ook geen uitdrukking van de ware
Bodhisattva geest. We worden niet uitgenodigd de Dharma te
beoefenen omdat het van zichzelf attractief en inspirerend is, maar
omdat het een veiliger investering is van onze tijd en energie dan
enige wereldse mogelijkheid. Het zal ons betere dividenden
opleveren en je krijgt een beter rendement van je geld. Er is iets niet
zo verheffend, zelfs iets schandelijks, in zulke beweringen.

Dit klinkt allemaal heel logisch, maar of we er ook naar handelen
hangt af van ons vertrouwen. We moeten op een diep niveau
overtuigd zijn van de beloningen die uiteindelijk op ons wachten,
voordat we degenen die we duidelijk kunnen zien opgeven. ‘Eén
vogel in de hand, is beter dan tien in de lucht’ zegt men. De meeste
mensen zullen een houding hebben van: ‘Geef me een heldere en
overtuigende ervaring van de beloningen van het spirituele leven en
mijn interesse in wereldse pleziertjes zal zonder twijfel vanzelf
wegvallen’. Maar om van spirituele genoegens te kunnen genieten
moet je in zekere mate wereldse pleziertjes opgeven. Om dit te
kunnen doen moet je resoluut zijn en vastberaden. Mensen vinden
het moeilijk om gewoontes zoals roken op te geven, ondanks de
duidelijke voordelen voor de gezondheid wanneer je dat doet. Het
zal dan nog moeilijker zijn dingen op te geven omwille van minder
tastbare voordelen.
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Plezier is een essentieel deel van het leven als mens. Zonder plezier
zal het spirituele leven zo vreugdeloos, saai en dor zijn dat het
mogelijk is dat de beoefenaar uiteindelijk zijn interesse helemaal zal
verliezen. Het geheim is dat men ervoor moet zorgen dat het plezier
niet onverenigbaar is met het spirituele leven. Plezierige ervaringen
die vaardig zijn – en wereldse pleziertjes kunnen vaardig zijn –
hebben een opwekkend effect op het systeem. Het is een vergissing
je voor te stellen dat als je alle kleine pleziertjes nu opgeeft, we
vanzelf dichter bij de dag komen waarop we de genoegens van het
spirituele leven in al hun glorie zullen ervaren. Dat hoeft niet zo te
zijn. Het is alsof je een week op trektocht gaat en denkt dat als je
geen voedsel meeneemt je eerder op je bestemming zult zijn. Zonder

Wat ook de situatie in Nagarjuna’s tijd geweest is, vandaag is het
waarschijnlijk niet verstandig om mensen vlot te adviseren de
triviale, onzinnige pleziertjes van de wereld op te geven omwille van
de grote spirituele genoegens die zullen komen of hen te verzekeren
dat elke opoffering die ze nu maken uiteindelijk zal blijken van
waarde geweest te zijn. Het opgeven van kleine pleziertjes in de
hoop dat je later grote genoegens zal genieten is een beetje een gok.
Mensen hebben plezier nodig om verder te kunnen gaan. Als het
leven geen enkel soort genot heeft, zal er zeker vroeg of laat een
reactie komen. De ontkende behoefte zal zichzelf doen voelen en
uiteindelijk zal men meer zijn toevlucht nemen tot grovere wereldse
pleziertjes om de behoefte te bevredigen, dan naar de meer verfijnde.

gemoedsrust, tevredenheid en vrijheid, in plaats van eenvoudig een
zaak van plezier, hoe exclusief dan ook.

aan zich voorbij laat gaan om de pleziertjes van het wereldse leven
niet te moeten opgeven.
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De houding van mensen naar genot en pijn is een ingewikkelde. Het
kan zijn dat degenen die werkelijk met moeilijkheden worstelen er
uiteindelijk beter en sterker uitkomen, maar dat hoeft niet zo te zijn.
Niemand, hoe filosofisch hij ook is, wil zijn huis verliezen of zijn
huis platgebrand hebben. Zulke rampen kunnen zelfs iemand in een
langdurige depressie storten. Met deze belangrijke waarschuwing in
gedachten, is het punt van Nagarjuna beslissend voor het spirituele
leven. De wijze persoon zal altijd in staat zijn om een moeilijkheid
om te keren in een mogelijkheid. Voor sommige mensen is het niet
nodig een moeilijke tijd te ervaren en ze kunnen zeer geïnspireerd
zijn en volledig toegewijd aan het spirituele leven, zonder ooit zoiets
ervaren te hebben. Maar een moeilijke tijd kan voor anderen precies
zijn wat ze nodig hebben om in hun leven een radicale verandering
naar het goede teweeg te brengen.

Je kunt niet vertrouwen op wereldse pleziertjes die uiteindelijk
onwerkelijk en onbevredigend zijn, ze kunnen zelfs schadelijk zijn.
Maar als je samen met je vrienden je vrije tijd op een onschuldige
manier doorbrengt met iets dat je achterlaat met meer positieve
energie dan je voordien had, kan je alleen maar goed doen. De
Tibetaanse dichter en kluizenaar Milarepa, die in de elfde eeuw
leefde, heeft misschien alle wereldse genot opgegeven, maar zijn
liederen zijn vol van de vreugde van het spirituele leven. We moeten
eerlijk zijn over hoeveel spirituele vreugde we werkelijk ervaren en
moeten zo zorgzaam zijn dat we, wat we in dat opzicht missen,
goedmaken met behulp van relatief vaardige wereldse genietingen.
Anders kunnen we een sterke reactie tegen het spirituele leven zelf
ervaren. Aan de andere kant moeten we ook eerlijk zijn over hoe
belangrijk we genieten vinden, of we er naar ‘voor toevlucht gaan’
of dat we er gewoon ruimte voor maken binnen de grotere context
van ons leven als Boeddhisten.

voedsel reizen kan dat doel zeker voor de eerste twee dagen dienen,
maar daarna zal je langzamer vooruit gaan en moet het misschien
helemaal opgeven door een gebrek aan voeding. Omwille van je
algehele spirituele vooruitgang zou je van kleine pleziertjes echt
bewust moeten genieten, maar je er niet heimelijk en met
schuldgevoel in onderdompelen of naar grijpen.
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Als je basis motivatie is anderen te helpen zal elke pijn die je ervaart
in de loop van het handelen vanuit deze aspiratie je in staat stellen
op lange termijn hulpvaardig te zijn. Dit kan een vruchtbare manier
zijn om naar elke moeilijkheid die je tegenkomt te kijken, in het
bijzonder als je probeert het Bodhisattva Pad te volgen. Lijden helpt
ook op een meer directe manier, omdat het je helpt het lijden van
anderen te begrijpen. Als je zelf niet veel geleden hebt, zal je minder
in staat zijn empathie te voelen voor hen die dat wel hebben gedaan.
Maar dit is geen absolute regel. Als je genoeg verbeeldingskracht
hebt, heb je aan een beetje pijn van jezelf genoeg om diep te kunnen
meeleven met de pijn van anderen. Maar als je bijvoorbeeld altijd
genoten hebt van een goede gezondheid, kun je de neiging hebben te
denken dat mensen die vaak ziek zijn en lichamelijk broos, een hoop
herrie maken om niets. Ze zouden zichzelf moeten vermannen en
ophouden met klagen. Of, als je nooit gerookt hebt kan je je nogal
onsympathiek gedragen tegenover hen die de behoefte aan een
sigaret twintig of dertig keer per dag voelen. ‘Wat bedoel je als je

Er zijn mensen die bezwaar hebben tegen spirituele beoefening
omdat, hoewel het verondersteld wordt ons van het lijden te
bevrijden, het ons desondanks verscheidene gradaties van ongemak
brengt, zowel fysiek als mentaal. Het leven als Boeddhist lijkt alleen
maar te gaan over het opgeven van gewone pleziertjes en comfort.
Maar lijden dat we ervaren in de loop van spirituele beoefening is
slechts bijkomend. Het is niet het enige resultaat, ook niet het
noodzakelijke resultaat van zo’n beoefening. Geïsoleerd zijn wordt
door de meeste mensen als straf gezien. Daarom is het normaal dat
ze denken dat je weinig vreugde kunt beleven aan een solitaire
retraite. ‘Wordt je niet gek van verveling?’ zullen ze zeggen. ‘Het is
alleen maar masochisme.’ Maar vrijwillig ondernomen zien de
wijzen alleen zijn als een zeer heilzame, spirituele oefening. Het kan
moeilijk zijn, zelfs af en toe pijnlijk; men kan verveling ervaren en
zelfs momenten van wanhoop, maar als je volhoudt kan je innerlijke
bronnen aanspreken, die als diep verrijkend en plezierig worden
ervaren. Hoewel het soms pijnlijk kan zijn, zal het proces
uiteindelijk naar verrukkelijke geestestoestanden leiden en zelfs naar
de verrukking van bevrijding.
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De beoefeningen die ik op deze wijze
kort aan u heb uitgelegd,
zouden u even dierbaar moeten zijn

(De oneindigheid van de verdienste van) het
verlangen de oneindige rijken
van voelende wezens te helpen is als (de oneindigheid
van die wezens).

Het is moeilijk je in te leven in de ervaring van een ander. Het is
moeilijk voor een gehoorzame burger sympathie te voelen voor een
veroordeelde crimineel of voor de crimineel sympathie te voelen
voor de gehoorzame burger die heeft geholpen hem achter tralies te
krijgen. Het spreekwoord zegt: De persoon die de schoenen draagt,
weet waar het knelt. Wanneer we mededogen willen definiëren, val
ik terug op de zin van Tennyson: ‘enige pijnloze sympathie met
pijn.’lxxxiii Maar het pad naar die staat wordt over het algemeen
gevonden door een persoonlijke ervaring met pijn, of het in de vorm
van een chronische ziekte is, plotseling verlies of verpletterende
vernedering.

Dit gebrek aan sympathie, wat gebaseerd is op het zelf hebben van
een te gemakkelijk leven, kan zich uitbreiden tot verschillende
gebieden. Als je bijvoorbeeld iemand bent die een sterk geloof heeft,
kan je weinig begrip opbrengen voor iemand die verteerd wordt door
spirituele twijfel. Of, als je heel tevreden bent met een celibatair
leven, kan het moeilijk voor je zijn de moeilijkheden en
verantwoordelijkheden van iemand die getrouwd is en een gezin
heeft te waarderen. Maar degenen die problemen hebben ervaren in
hun persoonlijke leven, of die hun eigen menselijke zwakheden
hebben gezien, hebben vaak meer sympathie voor anderen. Degenen
die zich hun eigen vroegere moeilijkheden met meditatie herinneren
zijn vaak de beste leraren over dit onderwerp. Zij zullen zeker geen
lange meditatiesessies voor beginners willen, sessies die alleen maar
kunnen resulteren in ongemak en verveling.

zegt dat je het niet kunt opgeven?’ zeg je, ‘alles wat je nodig hebt is
een beetje wilskracht.’
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spreek de waarheid, spreek vriendelijk tegen voelende
wezens.
Wees prettig in de omgang en innemend.

en die zo wijs zijn dat ze uw pijnlijke emoties kunnen
verdrijven,
moet u beseffen [wat zij onderrichten] en hen
eerbiedigen.
U zult het hoogste niveau bereiken
door dit uitnemende systeem te volgen:

Kortom, u moet op de hoogte zijn
van de eigenschappen van spirituele gidsen.
Als u wordt onderricht door mensen die weten wat
tevredenheid is,
die zich meedogend en juist gedragen,

Mensen die vermoeden dat het slecht voor hen zou
kunnen zijn
[te vertrouwen op] een zuiver, liefdevol en intelligent
mens,
en eveneens op nuttig en juist spreken,
ondermijnen hun eigen belangen.

Sla daarom acht op de beoefeningen zoals u acht
slaat op uzelf.
Sla acht op wat u bereikt, net als op de beoefening
zelf.
Sla acht op wijsheid, net als op uw vordering in de
beoefening.
Sla evenzeer acht op wijze mensen als op wijsheid.

Mensen aan wie de beoefeningen dierbaar zijn,
voelen in feite ook dat hun lichaam dierbaar is.
Als die genegenheid voor het lichaam behulpzaam is,
zal de beoefening daartoe leiden.

als uw eigen lichaam u gewoonlijk dierbaar is.
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Ten behoeve van de verlichting moeten beoefenaars
zich altijd toeleggen op juist gedrag,
op de diepste eerbied voor leraren en op geduld, en
niet jaloers of gierig zijn.
Ze moeten zich de weelde van altruïsme eigen maken
zonder hoop op beloning, de armen bijstaan,
omgaan met hoogstaande mensen en niet
hoogstaande mensen laten voor wie ze zijn,

Koning, u zou er goed aan doen
iedere dag over deze adviezen na te denken,
zodat u en anderen
de volledige en volmaakte verlichting kunnen
bereiken.

Dit onderricht is niet alleen
voor koningen bestemd,
maar wordt gegeven met de wens
andere voelende wezens op passende wijze te helpen.

Wanneer u vrij bent van alle tekortkomingen
en getooid met alle goede eigenschappen,
wees dan alle voelende wezens tot steun
en word alwetend.

Wees vriendelijk als de volle maan.
Straal als de herfstzon.
Wees diep als de oceaan.
Wees standvastig als de berg Meru.

Wees gedisciplineerd, beheerst, vrijgevig,
luisterrijk, vreedzaam van gemoed,
niet prikkelbaar, stel dingen niet uit,
en wees niet bedrieglijk, maar beminnelijk.

Wees diplomatiek, wijs roddelpraat af,
wees onafhankelijk en kies uw woorden goed.
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Net zoals het lichaam zijn hoogste doel vindt in het fungeren als
ondersteuning voor spirituele beoefening, zo moet spirituele
beoefening zelf een eigen hoger doel hebben. Net zoals we dat doen
voor ons empirische zelf, in het bijzonder voor het lichaam, moeten
we dat ook doen voor onze beoefening. Het is niet genoeg om op een
mechanische wijze te beoefenen. We moeten onszelf afvragen: ‘Ga
ik wel vooruit? Wat voor verschil maakt mijn beoefening? Ben ik
het onvaardige aan het verwijderen en het vaardige aan het
ontwikkelen?’ Het lijkt erop dat voor Nagarjuna ‘bereiken’ iets
bereiken in meditatie betekent, maar zelfs dat is niet genoeg op
zichzelf. Je kunt vriendelijkheid uitstralen, mededogen,
medevreugde en gelijkmoedigheid maar wijsheid gaat uiteindelijk

We hoeven niet aan de voeten van een volledig
verlichte meester te zitten, we hebben menselijk contact
nodig….

Als het aantal wezens grenzeloos is, dan zal de verdienste die
voortspruit uit de wens om dat grenzeloze aantal wezens in
grenzeloze werelden te helpen op zichzelf ook grenzeloos zijn. De
oefeningen die deze wens ondersteunen zullen in overeenstemming
daarmee gewaardeerd worden. In de Indiase manier van spreken
moeten ze net zo kostbaar voor je zijn als je lichaam, of, zoals ook
wel gezegd wordt: je eigen ogen. Het argument hier is dat men voor
zijn eigen spirituele beoefening met dezelfde gezonde gehechtheid
en dagelijkse aandacht voor detail moet zorgen als men voor zijn
eigen lichaam zorgt. Je moet je beoefening voeden, koesteren en
liefhebben, zoals je dat voor je lichaam doet, om je beoefening
levend te houden en florerend. Het is niet iets wat je op kan nemen
en dan weer laten vallen als je daar zin in hebt. Het heeft een eigen
leven en het kan afsterven door verwaarlozing, als je dat laat
gebeuren.

en de leer grondig in praktijk brengen.lxxxiv

Nagarjuna besluit met een eenvoudige, oprechte en betrekkelijk
gemakkelijke lering. Omdat hij de koning met iets dat inspirerend is
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Veel Westerse mensen zijn terughoudend over zich toewijden aan
een specifieke beweging of persoon van religieuze aard. Er zijn
goede redenen voor deze terughoudendheid, maar ook slechte. Een
goede reden kan zijn dat een persoon die emotioneel kwetsbaar en
lichtgelovig is gebruikt of misbruikt kan worden door een
kwakzalver. Een slechte reden is als we denken dat we door elk
soort toewijding te vermijden onze spirituele onafhankelijkheid
kunnen behouden. De ondersteuning die we, zoals Nagarjuna
suggereert, van de leraar verwachten, moeten we niet zien als
afhankelijkheid in de zin van een passieve gehechtheid aan de leraar
die ons een soort emotionele zekerheid geeft. Ondersteund worden
door een leraar betekent dat je hun advies serieus neemt en
vertrouwen hebt in hun wijsheid. Maar uiteindelijk moeten we zelf
de verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen en niet
verwachten dat de leraar alles voor ons zal doen.

De kwaliteiten waarvan Nagarjuna zegt dat we er naar moeten
zoeken in leraren, zijn nogal bescheiden. Ze zouden tevreden moeten
zijn in de zin van goed geïntegreerd zijn. Ze moeten mededogend
zijn in de zin van een onbaatzuchtig verlangen om anderen te helpen.
Zij moeten natuurlijk een ethisch gewaarzijn hebben. Zij moeten
‘wijsheid hebben die in staat is je kwellende emoties’ uit te drijven,
het hoeft niet noodzakelijk perfecte wijsheid te zijn. We hoeven niet
aan de voeten van een volledig verlichte meester te zitten, we
hebben menselijk contact nodig met genoeg ‘belichaamde’ wijsheid
om ons in staat te stellen onze negatieve geestestoestanden te
overwinnen. Als we zo gelukkig zouden zijn om tijd door te brengen
met iemand die volledig Verlicht is, dan zou dat wonderbaarlijk zijn,
maar een goed onderhouden spirituele vriendschap van de meer
gewone soort, zal je alles geven wat je nodig hebt.

misschien niet wisten dat we het hadden, in ons bewustzijn te
brengen. Belangrijker dan je te realiseren dat je niet weet wat je
dacht wel te weten, is je te realiseren dat je weet, terwijl je niet wist
dat je het weet.

Het is mogelijk een meer ‘belichaamde’ wijsheid te ontwikkelen
door les te geven. Dat geeft je een helderder beeld van hoe diep je
begrip van de Dharma werkelijk is, zeker als degenen die je les geeft
intelligent zijn en zelfvertrouwen hebben. Normaal menselijk
contact met andere leden van de spirituele gemeenschap is ook heel
nuttig om ons uit te dagen datgene wat we als concept begrijpen ook
te leven. Het dient ook om een niveau van begrip waarvan we

Wijsheid is niet iets dat abstract is. Het kan alleen bestaan in levende
mannen en vrouwen. Het moet belichaamd worden. In feite is het de
aard van wijsheid om onderscheid te maken tussen concepten en
doorleefde ervaring. Je kunt denken dat je het hebt, maar de echte
test is hoe je je gedraagt als je een wijze leraar ontmoet en gezien
wordt voor wie je bent. Geen boek zal je zulke vragen stellen als die
hij of zij je stelt. Geen boek zal verder kunnen kijken dan de
woorden die je spreekt. Het is dus duidelijk waarom we onszelf
willen overtuigen dat we beter af zijn als we niet vertrouwen op een
wijze leraar. We zijn bang om gezien te worden en dat de gefixeerde
zienswijze die we van onszelf hebben, bevraagd zal worden.

Inderdaad, zo gauw men wijsheid heeft verworven is er verder niets
meer waar je aandacht aan moet besteden. Waarom gaat Nagarjuna
door met ons aan te raden ‘om aandacht te hebben voor de wijzen
zoals je ook voor wijsheid doet?’ Als je zelf wijsheid hebt, is er
zeker geen reden meer om aandacht te hebben voor de wijzen?
Nagarjuna’s punt hier is dat er in zekere zin niet een ding is als
wijsheid. Er zijn alleen wijze individuen. ‘Wijsheid’ is een abstract
begrip, maar als je een wijs iemand ontmoet, ontmoet je in feite
wijsheid. Je kunt je inbeelden dat je wijsheid hebt ontwikkeld, maar
je kan alleen maar weten of dat werkelijk zo is als je in contact komt
met een wijs iemand. Door de existentiële uitwisseling die
plaatsvindt tussen jou en die bepaalde belichaming van wijsheid kan
je weten of dat werkelijk zo is. Volgens Nagarjuna is het dwaasheid
om terughoudendheid te hebben over in hoeverre je zo’n leraar kunt
vertrouwen.

verder dan dat. Verworvenheden in de meditatie zijn er alleen ten
behoeve van het verkrijgen van wijsheid.
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Het laatste voorschrift dat aan de koning gegeven wordt is dat hij
contact moet hebben met andere spirituele beoefenaars (in deze
vertaling: allerhoogste mensen.) Nagarjuna zegt dat we ons alleen
moeten verbinden met diegenen die onze beoefening van de Dharma
zullen ondersteunen en hen die het op een of andere manier
misschien zullen ondermijnen, vermijden. Voor iemand die in de
wereld leeft is dat inderdaad een heel goed advies. We moeten
contacten onderhouden met spirituele vrienden en deze
vriendschappen in goede staat houden. Als alles verkeerd gaat, is het
spirituele vriendschap die ons door alle moeilijkheden, twijfels en

Hierna komt een serie basis kwaliteiten die zich voornamelijk
bezighouden met de stabilisering van een positieve geestestoestand,
met het bijeenhouden van iemands energie en het onder controle
houden van de emoties. Als je opgewonden bent en vol speelse
energie, kan het heel positief voelen, maar in feite is je energie dan
los en niet geïntegreerd. En daarbij komt dat als je energie
gemakkelijk opkomt, het waarschijnlijk reactieve energie is. Dit
maakt dat opgewonden zijn niet zo’n positieve geestestoestand is als
het lijkt. Bedrieglijkheid en vertragen maken het voor anderen
moeilijk ons aardig te vinden.

wil achterlaten, iets wat tegelijkertijd binnen zijn mogelijkheden
voor beoefening ligt, komt hij meteen ter zake. Zijn ‘uitstekende
systeem’ begint met spraak, omdat als je een Bodhisattva in wording
bent, het waarschijnlijk door spraak is dat je het eerst contact maakt
met de wezens die je wilt helpen. We moeten zeggen wat echt
plezierig is, wat betekent dat het werkelijk nuttig is en niet waar
mensen het mee eens kunnen zijn. We moeten met een vriendelijk
gewaarzijn van degene luisteren die spreekt en ons bewust zijn van
hoe hij zich voelt. We moeten ons gewaar zijn van wat we zeggen en
of het werkelijk waarde heeft als we het zeggen. Zonder glad van
tong te zijn, moeten we proberen met overtuiging te spreken. We
moeten methodisch spreken en met discretie, niet zomaar wat
zeggen. En natuurlijk moeten we anderen niet afbreken of in een
kwaad daglicht zetten. Ten laatste: we moeten de woorden van
anderen niet napraten, maar wat we zeggen op persoonlijke ervaring
baseren.
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het boeddhisme in de westerse samenleving zal teweegbrengen. Dit
is waar de sangha echt voor is; dit is wat de sangha echt is.

teleurstellingen heen helpt, iets wat we tegen kunnen komen op het
Pad naar onovertroffen Verlichting.

Nagarjuna verzen 143-145.

Nagarjuna, vers 287

Romeinen 12-20

Ibid. verzen 130-132
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Aryapariyesana Sutta, Majjhima Nikaya i.168
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xii
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Deze zijn de basis leringen van het Boeddhisme. De vier Edele Waarheden
werden door de Boeddha in zijn eerste belangrijke leerrede na zijn Verlichting
verkondigd, zoals in de Dhammacakkappavattana Soetra (Samyutta Nikaya 56:11),
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oorzaak van lijden, zijnde zelfzuchtige begeerte en verlangen, 3. De waarheid van
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Deze termen worden gebruikt om het doel van het spirituele leven te
beschrijven, wat volledige bevrijding van het cyclische bestaan teweeg brengt. Het
woord nirvana betekent letterlijk: uitgedoofd. Het woord sunyata (Pali Sunnata)
verschijnt het eerst in wat waarschijnlijk het oudste deel van een boeddhistische
tekst is, de Parayanavagga van de Sutta Nipata. De Boeddha zegt daar tegen een
lekenvolgeling, Mogharaja, de wereld als leeg te zien om aan Mara te ontsnappen,
de koning van de dood. Het is echter in de teksten van de Mahayana dat de doctrine
van sunyata volledig ontwikkeld is, en het is het belangrijkste onderwerp van de
Prajnaparamitra soetra’s (Perfectie van Wijsheid) en de geschriften van de
Madhyamika.
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Sangharakshita overweegt in Ethisch Leven aanhoudende thema’s
als trots, macht en zakelijkheid, als ook vriendschap, liefde en
vrijgevigheid, met betrekking tot zowel persoonlijke als
collectieve ethiek

Dit boek onderzoekt de relatie tussen een ethische levenswijze en
de ontwikkeling van wijsheid en put daarvoor uit de thema’s van
Nagarjuna’s meesterwerk Het kostbare juwelensnoer van advies aan de
koning.

In een wereld van toenemende verwarring over ethiek kijkt
Ethisch Leven door de eeuwen heen voor richtlijnen terug naar
Nagarjuna, een van de grote leraren van de Mahayana traditie.

Vertaling tekst achterkant:

