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Voorwoord
Een belangrijk kenmerk van de spirituele genialiteit van de
Boeddha was dat hij het doel van zijn spirituele zoektocht,
Verlichting, bereikte zonder een gids. Hij bereikte zijn doel
helemaal alleen. Hij kon echter ook zien dat anderen een
heleboel hulp nodig hadden om Verlichting te kunnen
bereiken en zo werd hij de rest van zijn leven hun gids. Eén
van de namen van de Boeddha is: ‘Hij die de Weg wijst.’
Gelukkig voor ons was hij net zo geniaal in het tonen van de
Weg aan anderen als in het herontdekken voor zichzelf. Veel
van zijn volgelingen bereikten Verlichting door zijn hulp. Zij
moesten de noodzakelijke inspanning leveren en leren om
‘lampen voor zichzelf ’ te zijn, zoals hij het beschreef. Maar
zij bereikten dit geïnspireerd door de Leer van de meester,
ze hadden het zonder zijn leiding niet kunnen doen.
Boeddhisten in de huidige tijd hebben net zo goed een gids
op het Pad naar Verlichting nodig als de volgelingen van de
Boeddha 2500 jaar geleden. In sommige opzichten is dat
nog meer van toepassing dan toen. Er is nu uitgebreide
boeddhistische literatuur, duizenden pagina’s canonieke
geschriften van de verschillende scholen evenals ontelbare
commentaren van boeddhistische leraren door de eeuwen
heen. Al die miljoenen woorden werden in verschillende
talen gesproken of geschreven, in verschillende tijden, voor
verschillende g roepen mensen in specifieke
omstandigheden. Het waren mensen met uiteenlopende
spirituele behoeften en van diverse culturele en sociale
achtergronden. Honderden boeken over Boeddhisme zijn
daar in de laatste vijftig jaar nog bijgekomen, sommigen
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accuraat en inspirerend, anderen minder. We hebben iemand
nodig die ons door deze indrukwekkende hoeveelheid
literatuur kan leiden als we spirituele voeding uit de
boeddhistische traditie willen ontvangen. We hebben iemand
nodig die niet alleen de juistheid van het vertaalde woord
kan garanderen maar het ook kan selecteren en
interpreteren naar onze individuele behoeften. Het is zo
gemakkelijk om misleid te worden, speciaal aan het begin
van de reis. Het is uiterst belangrijk dat we, tijdens het gaan
van het spirituele pad, iemand hebben die ons weg kan
leiden van mogelijke risico’s die voor ons liggen. Iemand
waarop we kunnen vertrouwen. Iemand die ons op het doel
kan richten en houden.
Sangharakshita is een dergelijke gids, één van de
vooraanstaande leraren van de Boeddha Dharma in het
westen en oprichter van de Vrienden van de Westerse
Boeddhisten Orde (nu Triratna). Zoals alle goede gidsen is
Sangharakshita heel vertrouwd met het terrein. Tijdens een
verblijf van twintig jaar in India heeft hij een stevige en
grondige basis in de boeddhistische leer verworven door
systematische meditatie en persoonlijke studie. Hij heeft
geprofiteerd van de instructies van uitstekende leraren uit
alle drie de grote tradities: het Hinayana, Mahayana en
Vajrayana.
Sangharakshita werd in 1925 in Londen geboren. In zijn
tienerjaren kwam hij in contact met twee boeddhistische
geschriften: het Diamant soetra, de beroemde leerrede uit de
Perfectie van Wijsheid traditie en het Platform soetra van
Hui Neng, één van de meest belangrijke leerredes van de
Zen traditie. Na deze gelezen te hebben was hij er van
overtuigd dat hij Boeddhist was. Hij diende in het Britse
leger in India aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en
besloot daar te blijven. Hij nam de traditionele stap van ‘het
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opgeven van het wereldse leven’ en ‘ging voort’ op zoek
naar spirituele vervulling. Hij werd later tot monnik gewijd
en studeerde een tijd met Jagdish Kashyap, een bekende
geleerde en monnik uit de Theravada traditie.
Sangharakshita geeft een levendig beeld van deze periode in
The Thousand Petalled Lotus, een deel van zijn memoires.
Hij ging daarna naar Kalimpong in het voorgebergte van de
Himalaya waar hij zijn eigen vihara startte. Hij studeerde
daar met een aantal beroemde Tibetaanse lama’s en een
beroemde Zen kluizenaar, Mr. Chen die een expert in het
Mahayana was. Hij schreef het nu bekende ‘A Survey of
Buddhism’ en was enige jaren redacteur van het Maha Bodhi
Journal. In het midden van de vijftiger jaren was
Sangharakshita nauw betrokken bij het helpen van de vele
duizenden ex-onaanraakbaren in Maharashtra die zich
bekeerd hadden tot het Boeddhisme net voor de dood van
hun leider Dr. B.R. Ambedkar. Dit werk werd twintig jaar
later weer opgepakt door sommigen van zijn eigen westerse
volgelingen en leidde uiteindelijk tot de oprichting van de
Trailokya Bauddha Mahasangha Sahayak Gana (TBMSG).
Dat was de naam van de VWBO in India. (noot van de
vertaler: nu ook Triratna boeddhistische gemeenschap
genoemd.)
Sangharakshita raakte overtuigd van de noodzaak voor een
nieuwe boeddhistische beweging tijdens een tweejarig
bezoek aan Engeland in 1964. Hij besloot daarom naar het
westen te verhuizen en richtte in 1967 de VWBO op. Een
jaar later ordineerde hij de eerste leden van de Westerse
Boeddhisten Orde (WBO). Hij was vanaf het begin
persoonlijk betrokken bij de activiteiten van de VWBO,
hield de vroege ontwikkeling er van in de gaten en
ontwikkelde een visie voor verdere uitbreiding. Hij kreeg
steeds meer volgelingen om zich heen en steeds meer
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mannen en vrouwen werden lid van de Orde, de spirituele
kern van de beweging. Sangharakshita functioneerde
voornamelijk als Dharma leraar tijdens de jaren waarin de
beweging gevormd werd en was tegelijkertijd zeer
geïnteresseerd in de algemene organisatie van de VWBO.
Hij communiceerde zijn visie en begrip van de Boeddha’s
leer via teksten, publieke lezingen en studie seminars over
boeddhistische teksten. Tussen 1965 en 1987 gaf hij bijna
tweehonderd publieke lezingen over verschillende aspecten
van het Boeddhisme, onder andere een serie over het Edele
Achtvoudige Pad, één over aspecten van het Bodhisattva
Ideaal en twee series waarin Sangharakshita zijn visie op het
spirituele pad als een pad van ‘hogere evolutie’ uiteenzette.
Al deze lezingen werden op band opgenomen en hieruit
werd dit boek samengesteld. Het bestaat uit zorgvuldig
geselecteerde en geredigeerde uittreksels van uitgeschreven
opnames. De originele versie werd samengesteld om
gebruikt te worden als een studieboek voor studieretraites,
meestal retraites voor mensen die orde lid wilden worden.
Omdat het proces van voorbereiding voor ordinantie zich
door de jaren heen verder ontwikkelde, werden sommige
delen van het boek verwijderd en andere toegevoegd.
Uiteindelijk werden er nog meer veranderingen aangebracht
om een wijdere lezerskring te kunnen bereiken. Zo is de
huidige versie ontstaan. Het is goed in gedachten te houden
dat dit boek op die manier is ontstaan. Het is in wezen een
selectie van geredigeerde samenvattingen van lezingen die
op verschillende tijden en in verschillende omstandigheden
in de laatste twintig jaar zijn gegeven. Hoewel ze
logischerwijs in duidelijke hoofdstukken zijn gerangschikt is
het onvermijdelijk dat ze niet zo natuurlijk in elkaar
overgaan als in een boek dat als geheel geschreven is.
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Een goede gids is niet alleen vertrouwd met het terrein maar
is zich ook bewust van de mensen die hij leidt. Een kenmerk
van het werk van Sangharakshita is zijn scherp gewaarzijn
van de noodzaak de boeddhistische leer in een vorm te
vertalen waar Westerse mensen zich mee kunnen verbinden.
Doordat hij zich in Westerse literatuur en filosofie heeft
verdiept is hij hiertoe in staat. Zijn begrip van Westerse
denksystemen is even indrukwekkend als zijn begrip van
Boeddhisme en andere vormen van Oosterse filosofie. Hij is
een goede vertaler omdat hij zo thuis is in beide werelden,
de Oosterse en de Westerse. Vertaler in de breedste zin van
het woord. In één van zijn gepubliceerde werken ‘St. Jerome
revisited,’ reflecteert Sangharakshita over zijn affiniteit met
de figuur van St. Jerome, die in de Westerse kunst het
archetype van de vertaler belichaamt. De vertaler in deze
zin, is de gids bij uitstek.
Dit boek geeft een uitgebreid voorproefje van de
belangrijkste kenmerken en onderliggende principes van het
onderricht van Sangharakshita. Vanaf het begin leidt hij ons
weg van de valstrik van sektarisme, het gevaar om een deel
te zien als het geheel. Als we Boeddhisme echt willen
benaderen, moeten we het als geheel benaderen en niet
denken dat een bepaalde school, of het nu Zen of het
Vajrayana is, het hele Boeddhisme uitmaakt. We moeten het
geheel onderzoeken om te kunnen ontdekken wat voor ons
het meest waardevol is. Sangharakshita heeft meer dan eens
gesuggereerd dat er een overeenkomst bestaat tussen de
VWBO en de T’ien Tai school in China die in de zesde
eeuw bloeide. Ze hebben allebei een brede opstelling en zijn
kieskeurig in hun benadering van het onderricht. Ze kiezen
allebei die speciale inzichten, oefeningen en voorschriften
uit de enorme hoeveelheid materiaal die beschikbaar is en
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die het meest behulpzaam zijn voor de spirituele
ontwikkeling van hun volgelingen.
Een ander belangrijk onderdeel van het onderricht dat niet
altijd op prijs gesteld wordt, maar wat Sangharakshita vaak
in zijn werk benadrukt, verschijnt al vroeg in het boek ‘Een
Gids voor het boeddhistische pad.’ Het is noodzakelijk om
onderscheid te maken tussen feitelijke taal en mythische taal.
Hij onderzoekt dit onderscheid op een heldere wijze in zijn
lezing over ‘Archetypische symboliek in de biografie van de
Boeddha’. Hij laat daar zien hoever de moderne mens het
contact met de taal van de mythe verloren heeft, ten nadele
van zichzelf. We zouden in staat moeten zijn beide talen te
spreken en te begrijpen en er voor waken om de hoog
ontwikkelde mythische kant van het Boeddhisme af te doen
als ‘alleen maar legenden’. Hij waarschuwt ons ook tegen
één van de ergste valkuilen: de gedachte dat alleen een
monnik een echte Boeddhist is. Hoewel hij in principe voor
een monastieke leefwijze is, zegt hij nadrukkelijk dat een
echte Boeddhist zijn betekent dat je voor Toevlucht gaat
naar de Drie Juwelen - de Boeddha, Dharma en Sangha - en
dat je die Drie Juwelen in het centrum van je leven zet. Deze
nadruk op voor Toevlucht gaan is, meer dan wat dan ook,
het belangrijkste kenmerk van de boodschap van
Sangharakshita. Het eerste deel van het boek is daarom
gewijd aan deze Drie Juwelen. In het gedeelte over de
Dharma komt een ander belangrijk thema in het werk van
Sangharakshita naar buiten. Hij zag al heel gauw, toen hij net
in Engeland terug was, dat mensen sterk in hun spirituele
ontwikkeling werden belemmerd door negatieve emoties.
Hij legde daarom de nadruk op het ontwikkelen van
positieve emoties, in het bijzonder door het beoefenen van
de Metta Bhavana meditatie, dat wil zeggen de ontwikkeling
van universele liefdevolle vriendelijkheid. Door zijn begrip
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van onze emotionele moeilijkheden werd de manier waarop
hij de Boeddha’s leer over afhankelijk ontstaan overbracht,
beïnvloed. Het is de leer dat alle dingen of wezens , waar
dan ook, of ze nu materiële ‘dingen’ of geestestoestanden
zijn, afhankelijk zijn van condities voor hun verschijnen.
In boeken over Boeddhisme wordt vaak niet vermeld dat er
twee grondmanieren van afhankelijk ontstaan zijn, twee
manieren waarop we kunnen handelen, één vaardig, de
andere niet vaardig. De onvaardige wordt de cirkelvormige
genoemd, of in Sangharakshita’s termen, de reactieve
manier. Dit is de manier waarop we het meest handelen en
het is de oorzaak van al ons lijden. Maar er is ook een
spiraalvormige manier, de ‘creatieve’ manier waarin we
spirituele vooruitgang kunnen maken en zelfs steeds groter
wordende toestanden van gelukzaligheid en vreugde kunnen
ervaren. De meer negatieve, reactieve manier krijgt
gewoonlijk meer aandacht en uitleg dan de positieve en
creatieve manier. We moeten in alle eerlijkheid vaststellen
dat, zowel vroeger als tegenwoordig, de canonieke teksten
weinig ruimte geven aan de creatieve manier en de
overeenstemmende stadia van het spirituele pad.
Sangharakshita legt de nadruk op de spiraalvormige of
creatieve manier van conditionering en dat is ook nodig. Hij
is vastbesloten de balans op deze manier te herstellen. Door
de religieuze conditionering af te schudden, of bezig zijn af
te schudden, zullen we meer reageren op positieve stimulans
dan op negatieve voorzichtigheid.

spirituele gemeenschap als: degenen die voor Toevlucht
gaan. De indruk die vaak gegeven wordt is dat de
monastieke gemeenschap de echte Sangha is. Zijn leer
spreekt dat tegen.

Het boek ‘Een Gids voor het boeddhistische pad’ bevat een
uitstekende introductie tot het onder richt van
Sangharakshita. Maar het is eigenlijk, zoals de titel ook zegt,
een gids voor praktische beoefening. Veel mensen zijn
betrokken geraakt bij de VWBO door het luisteren naar
Sangharakshita’s lezingen op tape, CD of live. Voor
sommigen zal het lezen van dit boek misschien uitnodigen
om ook naar zijn stem te luisteren. (Zie:
www.freebuddhistaudio.com)
Hopelijk zijn de volgende pagina’s een bron van inspiratie
voor veel mensen en zal het ze een leidraad geven in hun
spirituele zoektocht.

Dharmacari Abhaya

Het eerste deel van het boek eindigt met een paar gedeelten
over de betekenis van de spirituele gemeenschap, het derde
van de Drie Juwelen. Het is niet verwonderlijk dat
Sangharakshita, als je weet dat hij voor Toevlucht gaan als
eerste handeling van een Boeddhist ziet, het belang van een
spirituele gemeenschap benadrukt. Hij definieert een
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Inleiding
Hoe benaderen we het
Boeddhisme?
Het is mogelijk het Boeddhisme op veel verschillende
manieren te benaderen waarbij de ene benadering geschikter
is dan de andere en waarbij sommigen zelfs ronduit verkeerd
zijn. De ideale manier is dat we Boeddhisme benaderen als
Boeddhisme. Dit lijkt nogal vanzelfsprekend maar we doen
het niet altijd. Om te begrijpen wat het betekent om
Boeddhisme te benaderen als Boeddhisme, moeten we
begrijpen wat Boeddhisme wezenlijk is. Ik heb religie
gedefinieerd als ‘de verwezenlijking van de staat van
psychologische en spirituele heelheid en vanuit die staat
relateren naar anderen en naar de Ultieme Realiteit.’ 1 Religie
is ook de totaalsom van alle onderrichtingen en methodes
die leiden tot die specifieke verwezenlijking. Boeddhisme is
een weerspiegeling van deze definitie, misschien zelfs op een
meer zuivere manier dan enig ander onderricht. In essentie
is Boeddhisme een middel tot realisatie van psychologische
en spirituele heelheid. In haar eigen termen is Boeddhisme
‘een pad tot Verlichting’. Boeddhisme, of de Dharma, wordt
vergeleken met een vlot,2 een vlot dat ons naar de overzijde
brengt, naar Nirvana. (Ontwaken, Volkomen Gemoedsrust,
Vrijheid, Inzicht, Wijsheid, Mededogen). In meer moderne
termen uitgedrukt is Boeddhisme het instrument van de
- ! 13 -

hogere evolutie van de mens. Anders gezegd: het is het
instrument voor de evolutie van elk individueel menselijk
wezen van een niet-Verlichte toestand naar een toestand van
volkomen Verlichting. Als iemand dus Boeddhisme als
Boeddhisme wil benaderen, zal hij moeten begrijpen dat
Boeddhisme wezenlijk een middel is tot het bereiken van
psychologische en spirituele volkomenheid, het is de weg
naar Verlichting en het instrument van de hogere evolutie.3
We kunnen het Boeddhisme alleen echt benaderen als we dit
begrijpen. We kunnen anders wel iets benaderen maar het
zal geen Boeddhisme zijn. Op zijn best zal het een nogal
ongelukkige vervorming van Boeddhisme zijn.
Ik zal met een paar voorbeelden uitleggen hoe Boeddhisme
verdraaid en vervormd kan worden als het niet als
Boeddhisme benaderd wordt. Enige tijd geleden ontving ik
een charmante bezoeker uit Japan, een boeddhistische Shinpriester4 die op wereldreis was. In de loop van het gesprek
zei hij tegen me: ‘Ik moet je iets vertellen dat mij aangenaam
getroffen heeft. Op mijn weg van Japan naar Londen deed
ik verschillende plaatsen aan waaronder Rome. Daar had ik
de eer op audiëntie te mogen gaan bij de paus. En niet alleen
dat, de paus gaf mij ook een brief waarin hij zijn hoge
waardering voor het Boeddhisme uitdrukte.’ Om heel eerlijk
te zijn werd ik een beetje wantrouwig toen ik dat hoorde. Ik
vond het eigenlijk ongewoon voor de paus om zijn hoge
waardering voor het Boeddhisme uit te drukken. Dus vroeg
ik of hij er bezwaar tegen had als ik de brief zag. Mijn
bezoeker was verheugd de brief te kunnen tonen en haalde
hem uit zijn aktetas. Het was een groot dik vel papier dat op
perkament leek met bovenaan een enorm wapenschild in
reliëf. Het was inderdaad van de paus hoewel interessant
genoeg nergens zijn handtekening te bespeuren viel. De
goede Japanse priester las glunderend de brief voor. De
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paus had geschreven dat Boeddhisme geprezen moest
worden omdat het een ‘uitstekend menselijk onderricht was’.
Voor iedereen die iets weet van katholicisme of orthodox
christendom is het vrij duidelijk wat dit betekent. Voor het
katholicisme en het orthodoxe christendom zijn er twee
soorten religies: de geopenbaarde religie en de natuurlijke
religie. Je zou kunnen zeggen dat geopenbaarde religie
transcendent is, terwijl natuurlijke religie niet meer dan
menselijk is. Aangezien er in Boeddhisme geen sprake is van
een opperste god die de religie geopenbaard heeft aan de
mens, wordt Boeddhisme ondergebracht bij de natuurlijke
religies en omschreven als een ‘menselijk onderricht’. Het is
het onderricht van een mens, niet van de Zoon van God.
Het is slechts een ethisch systeem, zeker niet iets dat in staat
is om iemand naar de verlossing te leiden. De Japanse
priester was zich hiervan niet bewust omdat hij niet
vertrouwd was met het katholicisme. Toen hij de
omschrijving las van Boeddhisme als ‘een uitstekend
menselijk onderricht’, dacht hij dat het Boeddhisme
geprezen en gewaardeerd werd, terwijl er feitelijk op een
heel subtiele, ondermijnende manier geringschattend over
gedaan werd. Dit is de algemene teneur die je terugvindt in
de werken van orthodoxe rooms-katholieke auteurs. Zij
zeggen dat Boeddhisme op zijn eigen niveau goed en nobel
is maar niettemin is het een menselijke creatie en als
dusdanig kan je er geen verlossing van verwachten. Ik las in
een boek van een rooms-katholieke auteur, na een nogal
geleerd overzicht van bepaalde boeddhistische leringen, in
de allerlaatste paragraaf op de laatste bladzijde, dat het
spijtig was dat vele miljoenen mensen zich op het vlot van
de Dharma wagen als je weet dat dit vlot uiteindelijk toch
vergaat. 5 Deze rooms-katholieken beschouwen het
Boeddhisme niet als een weg die leidt naar Verlichting. Zij
benaderen dus Boeddhisme niet als Boeddhisme, zij

benaderen Boeddhisme niet in zijn eigenheid, als een pad tot
Verlichting. Als je Boeddhisme niet zo benadert dan sla je de
plank mis, al ben je nog zo geleerd. In dat opzicht zijn de
rooms-katholieken niet de enigen die zich hieraan
bezondigen. Ook de Hindoes doen dat. Orthodoxe
Hindoes, vooral de brahmanen, vinden het heel moeilijk
Boeddhisme te benaderen als Boeddhisme. In de vele jaren
die ik in India doorbracht, ben ik dit heel vaak
tegengekomen. Zodra iemand Boeddhisme noemt, en dit is
mijn ervaring van letterlijk duizenden keren, zeggen zij
onmiddellijk zonder ook maar af te wachten wat er gezegd
zal worden over het onderwerp: ‘Ja, Boeddhisme is slechts
een onderdeel van het Hindoeïsme.’ Het is betekenisvol dat
zij altijd het woord ‘slechts’ gebruiken. Soms vroeg ik
waarom ze niet zeiden dat Boeddhisme een onderdeel is van
het Hindoeïsme in plaats van ‘slechts’ een onderdeel. Dit
woordje ‘slechts’ geeft al een goed idee van hun houding,
het woord impliceert geringschatting en beperking.
Sommige belangrijke Hindoe geleerden beweren zelfs, dat
als sommige leringen van het Boeddhisme niet terug te
vinden zijn in het Hindoeïsme, deze leringen dan niet
thuishoren in het Boeddhisme. Volgens hen zijn het dan
verbasteringen, geïntroduceerd door listige boeddhistische
monniken. Dit wordt expliciet gezegd in sommige van hun
werken. Sommige Hindoe geleerden, waaronder ook
Radhakrishnan, menen oprecht dat de leer van niet-zelf,
anatmavada, niet door de Boeddha onderricht werd maar
door latere monniken werd bedacht. Hetzelfde wordt
gezegd over de niet-theïstische houding van het
Boeddhisme. Sommige hindoeïstische geleerden beweren
dat de Boeddha eigenlijk in God geloofde maar dit niet aan
zijn volgelingen wilde zeggen omdat ze dan van streek
zouden raken. Enkele denkers hebben dit ook in ‘geleerde’
werken neergeschreven. Dit zijn een aantal voorbeelden van
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de manier waarop Boeddhisme verdraaid en vervormd kan
worden als mensen het Boeddhisme niet willen benaderen
als Boeddhisme of er niet klaar voor zijn. Als we echt het
Boeddhisme willen benaderen dan moeten we het
benaderen als Boeddhisme: als een middel tot
psychologische en spirituele volkomenheid, als een pad tot
Verlichting, als een instrument van de hogere evolutie.
Tenzij we dit begrijpen, kunnen we het Boeddhisme niet
echt benaderen. We zullen, zoals ik al zei, wel iets
benaderen, maar het zal slechts onze eigen vervormde versie
van het Boeddhisme zijn, onze eigen subjectieve
interpretatie, niet de objectieve waarheid over het
Boeddhisme.
Het hoogtepunt in de benadering van Boeddhisme als
Boeddhisme is het voor Toevlucht gaan.6 We gaan voor
Toevlucht tot de Drie Juwelen: de Boeddha (de Verlichte),
de Dharma (de weg naar Verlichting) en de Sangha (de
gemeenschap van hen die het pad naar Verlichting gaan).
Zelfs als we niet voor Toevlucht gaan tot de Drie Juwelen
zouden we ons op zijn minst moeten afvragen of we
Boeddhisme beschouwen als een middel om tot Verlichting
te komen, of dat we een ander idee over Boeddhisme
hebben of een gebrek aan ideeën. We zouden onszelf
moeten afvragen of we Boeddhisme nu echt benaderen als
een pad dat tot Verlichting leidt. Proberen we nu echt de
hand te leggen op het instrument van onze eigen individuele
hogere evolutie?
Daarmee komen we nu bij een ander belangrijk punt. Het is
goed om Boeddhisme als Boeddhisme te benaderen maar
dat alleen is niet genoeg. We moeten het Boeddhisme ook
benaderen als geheel. Boeddhisme is een zeer oude religie,
het heeft een geschiedenis van 2500 jaar achter zich. In deze
tijdspanne, vooral in het vroege gedeelte ervan, verspreidde
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het Boeddhisme zich over praktisch heel het Oosten.7 Het
onderging, tijdens zijn verspreiding een proces van
voortdurende transformatie en ontwikkeling en paste zijn
fundamentele leer aan de verschillende behoeften van de
mensen in wiens midden de Dharma groeide aan. Veel
verschillende scholen en tradities kwamen op deze manier
tot stand. Historisch gesproken kunnen we zeggen dat het
Boeddhisme al deze scholen en tradities is. Boeddhisme
vertegenwoordigt de hele, omvangrijke ontwikkeling die
plaatsvond in de loop van de 2500 jaar, waarin de Dharma
zich verspreidde.
Er zijn drie grote vormen van Boeddhisme in de wereld.
Ten eerste is er het Boeddhisme van Zuidoost Azië. Dit is
de vorm van Boeddhisme gangbaar in Sri Lanka, Myanmar
(Birma), Thailand, Cambodja, Laos, en een paar andere
plaatsen. Deze vorm van Boeddhisme is gebaseerd op de
Theravada Pali Canon, (de versie van de boeddhistische
geschriften in het Pali, overgeleverd door de Theravada, de
‘school van de ouden’, één van de oudste boeddhistische
scholen). Ten tweede is er het Chinese Boeddhisme. Het
Japans, Koreaans en Vietnamees Boeddhisme horen hierbij
omdat het allemaal uitlopers zijn van het Chinese
Boeddhisme, zeker in hun vroege ontwikkelingsstadia. Het
Chinese Boeddhisme is gebaseerd op de Chinese Tripitaka,
of de ‘drie schatkisten’ (de verzameling in het Chinees van
vertalingen van alle beschikbare Indiase boeddhistische
geschriften uit alle scholen: Mahayana, Sarvastivada,
Sautrantika enzovoort). Ten derde is er het Tibetaans
Boeddhisme, daarbij inbegrepen het Boeddhisme van
Mongolië, Bhutan en Sikkim. Deze vorm van Boeddhisme
is gebaseerd op twee grote verzamelingen van canonieke en
semi-canonieke werken: de Kangyur, of het vertaalde woord
van de Boeddha, en de Tangyur, de vertaalde commentaren
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door de grote Acaryas, de grote boeddhistische filosofen en
spirituele meesters. 8 Deze drie grote vormen van
Boeddhisme zijn takken van de originele stam van het
Indiase Boeddhisme. Ze vertegenwoordigen vormen van het
Boeddhisme die zich oorspronkelijk tijdens een periode van
ruwweg 1500 jaar ontwikkelden in India. Het Zuidoost
Aziatisch Boeddhisme vertegenwoordigt de eerste fase van
ontwikkeling in India. Deze eerste fase duurde ongeveer 500
jaar, vanaf het tijdstip van het parinirvana, of het heengaan
van de Boeddha, tot ongeveer het begin van de christelijke
jaartelling. Deze fase staat bekend als de Hinayana
ontwikkelingsfase. In deze fase werd het Boeddhisme
hoofdzakelijk beschreven in ethische en psychologische
termen. Het Chinese Boeddhisme vertegenwoordigt het
Indiase Boeddhisme in zijn tweede ontwikkelingsfase. Het
vertegenwoordigt een synthese van Hinayana en Mahayana.
Het Mahayana omvat meer devotionele en metafysische
uitdrukkingen van het onderricht van Boeddha. Deze
periode duurde van ongeveer de oorsprong van het
christendom tot ongeveer 500 na Christus. Het Tibetaans
Boeddhisme vertegenwoordigt de derde fase van
ontwikkeling van het Boeddhisme in India. Deze laatste fase
duurde van ongeveer 500 na Christus tot ongeveer 1000 na
Christus, of iets langer. Het vertegenwoordigt een synthese
van Hinayana, Mahayana en Vajrayana. Het Vajrayana is een
Boeddhisme gebaseerd op yoga oefeningen en symbolisch
rituelen. Deze drie grote vormen van Boeddhisme hebben
allemaal tal van scholen en sub-scholen. In het Zuidoost
Aziatisch Boeddhisme zijn de verschillen grotendeels
nationaal - Sinhalees Boeddhisme is anders dan Birmaans
Boeddhisme, wat dan weer verschilt van het Boeddhisme in
Thailand en zo voort. Toch zijn er ook in elk land aparte
individuele scholen. In het Chinese Boeddhisme zijn er heel
wat scholen: er is de T’ien-t’ai , de Huayen, de Ch’an (beter

bekend als Zen), enzovoort. Alles bij elkaar zijn er ongeveer
een dozijn belangrijke scholen in het Chinese Boeddhisme.
Japan heeft ook zijn eigen scholen die zich onafhankelijk
van de Chinese invloed ontwikkelden, te weten de Shin en
de Nichiren. In Tibet zijn er vier grote scholen: de Gelugpa,
de Nyingmapa, de Shakyapa en de Kagyupa.
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Ik ga hier niet in detail treden en vermeldt enkel al deze
namen om je een idee te geven van de rijke inhoud van het
Boeddhisme. Wanneer we het Boeddhisme benaderen,
benaderen we al deze verschillende scholen en tradities, al
deze aanpassingen en toepassingen van de centrale
fundamentele principes van het Boeddhisme. We benaderen
Boeddhisme als geheel; we benaderen niet slechts één
school maar de totale boeddhistische traditie zoals ze zich
gedurende een periode van 2500 jaar over praktisch geheel
Azië heeft ontwikkeld. Geen enkele specifieke school van
Boeddhisme is identiek met de hele boeddhistische traditie,
zoals geen enkele specifieke school de gehele boeddhistische
traditie is. Jammer genoeg wordt dit soms wel gezegd. Ik
heb een paar citaten uit boeken over Boeddhisme gehaald
om dit te illustreren. In de inleiding van een boek over
Boeddhisme kan je het volgende lezen: ‘De boeddhistische
geschriften zijn terug te vinden in de Pali Tipitaka.’ Deze
bewering is niet juist. Wat je wel kan zeggen is dat de
boeddhistische geschriften van de Theravada te vinden zijn
in de Pali Tipitaka, dat is juist. Maar als je alleen maar
spreekt over boeddhistische geschriften, dan laat je de
Chinese canon, de Tibetaanse canon en verschillende andere
kleinere canons buiten beschouwing. Wat men hier doet is
de Pali canon gelijk stellen met de boeddhistische
geschriften als geheel en dat is een vergissing. In een andere
kleine brochure vond ik de volgende bewering: ‘Boeddhisme
leert ons dat we gered worden door ons vertrouwen in

Amitabha.’ 9 Het is juist te zeggen dat de Shin school van het
Japanse Boeddhisme dit als leerstelling heeft maar het is niet
correct te stellen dat het Boeddhisme dit leert. Het
onderricht van één specifieke school wordt hier
toegeschreven aan het Boeddhisme als geheel. En opnieuw
is dit een vergissing. In een andere publicatie las ik deze
stelling: ‘De Dalai Lama is het hoofd van de boeddhistische
religie.’ Zeer zeker is het zo dat de Dalai Lama het hoofd is
van een Tibetaanse school van het Boeddhisme, maar hij is
niet het hoofd van de gehele boeddhistische religie.
Opnieuw verwart men hier het onderdeel, het Tibetaans
Boeddhisme, met het geheel, de totale traditie van het
Boeddhisme. Elk van deze beweringen, zogenaamd over het
hele Boeddhisme, is slechts waar wat betreft één specifieke
tak, één specifieke school of één specifieke traditie van
Boeddhisme. In elk geval werd het deel steeds verward met
het geheel. Daarom zou iemands benadering van
Boeddhisme synoptisch moeten zijn en niet sektarisch. Men
zou de gehele boeddhistische traditie moeten benaderen,
zowel in tijd als in ruimte en moeten proberen de naakte
essentie te vatten, te begrijpen en te doorgronden.
Ik heb gezegd dat men Boeddhisme zou moeten benaderen
als Boeddhisme en als geheel. Men zou Boeddhisme ook
moeten benaderen op een evenwichtige, uitgebalanceerde
manier. De menselijke natuur heeft veel aspecten:
emotioneel, intellectueel, introvert, extravert. Deze aspecten
zijn in het Boeddhisme vertegenwoordigd door de vijf
Spirituele Vermogens (vertrouwen, energie, gewaarzijn,
meditatie en helderheid). Deze vijf Spirituele Vermogens
moeten in balans gehouden worden. Vertrouwen en
helderheid (of wijsheid), die onze emotionele en
intellectuele aspecten vertegenwoordigen, moeten in
evenwicht zijn. Meditatie en energie, de vertegenwoordigers
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van onze introverte en extraverte kanten, moeten in
evenwicht zijn. Gewaarzijn of bewustheid, het evenwicht
brengende vermogen, brengt al deze aspecten in balans. Het
beste benader je Boeddhisme niet enkel op een emotionele
manier en ook niet op een enkel intellectuele manier;
evenmin is het aan te raden Boeddhisme alleen te benaderen
vanuit de meditatieve hoek of de praktische, actieve hoek.
Boeddhisme moet benaderd worden in al zijn facetten.
Onze natuur omvat al deze aspecten, we voelen, we denken,
we handelen, we zitten soms stil, dus zouden we
Boeddhisme ook moeten benaderen in al deze aspecten. We
zouden Boeddhisme moeten benaderen met ons gehele
wezen, ons gehele zijn. We moeten niet enkel proberen te
voelen zonder te begrijpen noch trachten iets te begrijpen
zonder te voelen. We moeten ook niet altijd naar binnen
kijken zonder naar buiten te kijken of anderzijds steeds naar
buiten kijken zonder ruimte voor een binnenwaartse blik. Er
is een tijd en een plaats voor al deze dingen. We zouden al
deze dingen voortdurend moeten doen. Wanneer we steeds
verder komen in onze spirituele ontwikkeling zullen we
meer en meer geneigd zijn om tegelijkertijd te voelen, te
denken, te handelen en niet te handelen. Het klinkt
onmogelijk maar dat komt door de beperkingen van onze
huidige manier van denken. In de ontwikkeling van het
spirituele leven komen deze vier schijnbaar tegengestelde
facetten samen en vormen zich tot één spiritueel vermogen
dat vooruitgaat, één wezen als het ware. Men kan niet
spreken van een echte betrokkenheid ten aanzien van het
Boeddhisme als middel tot Ontwaken als er geen
uitgebalanceerde benadering van hoofd en hart is, als het
geheel van iemand er niet in betrokken is.
Samenvattend dienen we Boeddhisme eerst en vooral te
benaderen als Boeddhisme, als de weg naar het Ontwaken,
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als het middel van de hogere evolutie; we moeten niet
proberen het Boeddhisme in andere termen uit te drukken
want dan kunnen we onmogelijk verlangen dat we er iets
van begrijpen of dat we Boeddhisme zelfs maar benaderen.
Ten tweede dienen we Boeddhisme te benaderen als een
geheel en niet enkel de Theravada of Zen of Shin. We
moeten het beste van al deze tradities opnemen en
assimileren. Ten derde moeten we Boeddhisme benaderen
op een evenwichtige manier. Boeddhisme moeten we
benaderen met hoofd én hart, in feite zelfs met ons hele
zijn, ons hele wezen.
Uit lezing 19: De benadering van het Boeddhisme, 1966.

De Boeddha
Wie is de Boeddha?
De leer of de traditie die we nu in het Westen het
Boeddhisme noemen, komt voort uit de Boeddha’s ervaring
van het Ontwaken onder de Bodhiboom. Dat was ongeveer
2500 jaar geleden. Daarom begint het Boeddhisme met de
Boeddha. De vraag die echter onmiddellijk gesteld kan
worden is: Wie was de Boeddha? Het is zinvol om bij deze
vraag stil te staan, zelfs voor degenen die zichzelf
beschouwen als doorgewinterde Boeddhisten.
Het eerste wat we duidelijk willen maken is dat het woord
Boeddha eigenlijk geen naam is maar een titel. Het betekent
‘degene die weet, degene die begrijpt’. Het betekent ook
‘degene die Verlicht is’ iemand die als het ware Ontwaakt uit
de droom van het leven omdat hij de Waarheid ziet, de
Werkelijkheid. Deze titel werd voor het eerst gebruikt voor
een man die Siddhartha genoemd werd; de naam van zijn
clan of zijn familienaam was Gautama. Hij leefde in de
zesde eeuw voor Christus in het gebied dat nu gedeeltelijk in
het zuiden van Nepal en gedeeltelijk in het noorden van
India ligt. Gelukkig weten we heel wat over zijn vroege
leven. Hij kwam uit een welgestelde familie, een familie van
notabelen zelfs. De traditie stelt zijn vader soms voor als de
koning van de Shakya-clan of stam, maar het is meer
waarschijnlijk dat hij niet zozeer de koning was als de
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verkozen voorzitter van de algemene vergadering van de
clan. Zijn vader bekleedde dit ambt met de titel van Raja 12
jaar lang en het was tijdens deze periode dat zijn zoon
Siddhartha Gautama, die later de Boeddha zou worden,
geboren werd.10 Naar de normen van die tijd ontving
Siddhartha een uitstekende opvoeding. Vanzelfsprekend
ging hij niet naar school en het is ook niet echt duidelijk of
hij nu kon lezen en schrijven maar we weten dat hij een
uitstekende training kreeg in allerlei krijgskunsten en
oefeningen. Sommige van deze krijgskunsten in hun meer
boeddhistische vorm zijn nog altijd zeer populair in het
Verre Oosten en we kunnen ons voorstellen dat de
toekomstige Boeddha meer tijd besteedde aan deze
krijgskunsten dan met zijn neus in boeken. Door
mondelinge overdracht leerde hij verschillende oude
tradities, stambomen, geloof en bijgeloof van de wijze
ouderen van de clan. In het algemeen leidde hij een vrij
gemakkelijk, comfortabel leven zonder specifieke
verantwoordelijkheden. Zijn vader, een zeer liefhebbende
ouder die verzot op zijn zoon was, huwelijkte hem op vrij
jonge leeftijd uit toen hij zestien jaar was volgens sommige
verslagen. (Het huwelijk werd in die dagen in India, net
zoals nu, vaak nog geregeld door de ouders en het ging de
gehele familie aan, niet alleen iemand persoonlijk.) Hij
trouwde met een nicht en na verloop van tijd werd een zoon
geboren. Men zou kunnen denken dat hij een tamelijk
gelukkig bestaan leidde maar de verslagen maken duidelijk
dat Siddhartha Gautama heel ontevreden was, ondanks zijn
welvarende levenswijze. H.G. Wells, die deze periode in het
leven van de Boeddha beschrijft, zegt daarover toepasselijk:
‘Het is de ontevredenheid van een fijne geest die naar een
bezigheid zoekt.’11 De legenden die we terugvinden in de
boeddhistische geschriften hebben het over een soort van
spirituele crisis, een keerpunt, dat ontstaat als de jongeman

de zogenaamde vier confrontaties heeft.12 De geleerden zijn
het er niet over eens of de Boeddha er op een bepaalde dag
op uit is getrokken en in de straten van Kapilavastu letterlijk
met deze beelden geconfronteerd werd of dat ze een
externe projectie weergeven van wezenlijk psychologische
en spirituele ervaringen. Het lijkt er echter op dat ze
inderdaad psychologische en spirituele ervaringen
weergeven die door de latere traditie in een boeiende
verhaalvorm werden gegoten als de beroemde legende van
de vier confrontaties. Deze vier confrontaties kristalliseren
op krachtige wijze bepaalde fundamentele boeddhistische
onderrichtingen en werpen meer licht op de vroege
spirituele ontwikkeling van de Boeddha.
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de vier visies

De legende vertelt ons dat op een prachtige, heldere
ochtend Siddhartha zin had in een ritje met zijn strijdwagen.
Hij ontbood dus de wagenmenner, zette de paarden aan en
trok erop uit. Ze reden de stad binnen en opeens had
Siddhartha zijn eerste confrontatie: hij zag een oude man.
Volgens de legende had hij nog nooit eerder een oude man
gezien. Als we dit letterlijk nemen, betekent dit dat hij in zijn
paleis was opgesloten en dat hij tot dusver niet echt veel
aandacht besteed had aan andere mensen, dat hij zich niet
bewust was dat er zoiets als ouderdom bestond. Maar je
kunt het ook anders interpreteren. Soms zien we iets alsof
het de eerste keer is. In zekere zin hebben we iets al honderd
keer, zelfs duizend keer gezien, maar op een bepaalde dag
zien we het alsof we het nog nooit hebben gezien. Wellicht
was het iets in deze zin wat Siddhartha overkwam en het
raakte hem diep. Hij zei tegen zijn wagenmenner: ‘Wie is dat
in hemelsnaam?’ ‘Dat is een oude man’, antwoordde de
wagenmenner. ‘Waarom is hij zo zwak, zo broos en krom?’
‘Wel, hij is nu eenmaal oud.’ En Siddhartha vroeg: ‘Hoe
heeft het zo ver kunnen komen?’ ‘Wel, vroeg of laat wordt
iedereen oud. Het is de gewone gang van zaken. Het gebeurt
gewoon.’ ‘Zal het met mij ook gebeuren?’ En
vanzelfsprekend moest de wagenmenner daarop
antwoorden: ‘Ja, nu ben je nog jong, maar onvermijdelijk zal
het ook met jou gebeuren. Op een dag zal ook jij oud
worden’ Deze woorden van de wagenmenner troffen de
toekomstige Boeddha als een donderslag en hij riep uit: ‘Wat
is de zin van deze jeugd, wat is de zin van deze vitaliteit en
kracht als het allemaal eindigt in dit!’ En heel verdrietig
keerde hij terug naar zijn prachtige paleis.
De tweede
confrontatie was het zien van een zieke. Het was alsof hij
nog nooit een zieke gezien had en hij besefte dat alle
mensen onderworpen zijn aan verschillende soorten ziekten.
Hoe sterk en gezond hij ook was, hij moest het feit onder

ogen zien dat hij op ieder moment door ziekte geveld kon
worden. De derde confrontatie was een lijk dat op een
draagbaar naar de crematieplaats werd gebracht. Dit beeld
kan men in India elke dag zien. Als iemand in het Westen
sterft dan wordt hij uit het zicht in een kist weg gesmokkeld.
Niemand ziet iets van je. Men ontdoet zich van je alsof het
over afval gaat dat niemand nog wenst te zien: men stopt
het in een gat in de grond of in een verbrandingsoven. In
India gaat het anders. Als iemand sterft dan wordt hij
publiekelijk afgelegd in de beste kamer van het huis en alle
vrienden en kennissen komen naar de overledene kijken.
Vervolgens wordt het lijk op de schouders van vier sterke
mannen gehesen en met onbedekt gezicht door de straten
gedragen. Grote aantallen mensen volgen en vergezellen het
lijk naar de crematieplaats. Het was een soortgelijke stoet die
Siddhartha zag en hij vroeg de wagenmenner: ‘Wat is dat in
hemelsnaam?’ ‘Dat is een dood lichaam’, zei de
wagenmenner. ‘Dood? Wat gebeurde er met hem?’ ‘Wel,
zoals je kunt zien is hij bewegingloos en stijf. Hij ademt niet,
hij kijkt niet, hij hoort niet. Hij is dood.’ Siddhartha snakte
naar adem en vroeg: ‘Deze dood, gebeurt dat met iedereen?’
De wagenmenner zuchtte eens lang en diep en zei: ‘Ja, ik
vrees van wel.’ Toen besefte Siddhartha dat dit ook eens met
hem zou gebeuren . Deze openbaring trof hem als een
donderslag. Hij zag hoe het was. Je wilt niet oud worden,
maar je kan er niets tegen beginnen. Je wilt niet ziek worden,
maar ook daar kan je niets tegen beginnen. Dus begin je je
af te vragen: ‘Hoe ben ik hier terechtgekomen? Hier sta ik
dan met mijn drang om te leven en te blijven leven maar ik
moet sterven. Waarom? Wat is de zin van dit alles? Waarom
dit raadsel, dit mysterie? Waarom werd ik zo gemaakt? Is het
god die hiervoor verantwoordelijk is? Is het mijn
bestemming, mijn noodlot? Of gebeurt het gewoon? Is er
eigenlijk een verklaring?’
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Op deze manier liep Siddhartha tegen deze existentiële
situaties aan en hij begon er heel diep over na te denken.
Toen had hij een vierde confrontatie. Deze confrontatie was
er één met iemand die in India een sadhu genoemd wordt,
een heilige, en hij liep door de straten met zijn bedelnap.
Hij zag er zo kalm, zo rustig, zo vredig uit, dat de
toekomstige Boeddha dacht: ‘Misschien weet hij het.
Misschien is dit de weg. Misschien moet ik dat ook doen,
alle banden, alle wereldlijke connecties verbreken en
voortgaan als een thuisloze zwerver in gele gewaden, net
zoals deze man gedaan heeft. Misschien zal ik op deze

hemel stond, Siddhartha afscheid nam van zijn slapende
vrouw en kind. Hij was niet blij hen achter te laten maar hij
moest gaan. Die nacht reed hij vele kilometers tot hij de
rivier bereikte die de grens aangaf van het grondgebied van
de Sakya’s. Daar liet hij zijn paard en zijn prinselijke
gewaden achter, sneed zijn lange haar en baard af en werd
een thuisloze zwerver op zoek naar de waarheid.

manier een antwoord vinden op mijn kwellende vragen.’ Het
mooie, bijna romantische verhaal, vertelt verder hoe op een
nacht, toen alles rustig en stil was en de volle maan in de

Dit ‘voortgaan’ is psychologisch vol betekenis. Het gaat niet
alleen over monnik worden. Het is veel meer dan dat. Het
betekent je afsnijden van de sterke banden van bloed, grond
en familie en vertrekken als een vrij individu om je eigen
redding te realiseren, je eigen spirituele lotsbestemming.
Dit is wat Siddhartha deed. Hij liet alles achter. Hij had
genoeg van het wereldse leven en ging nu proberen de
waarheid te vinden, hij zou proberen de waarheid voor
zichzelf te zien. Deze zoektocht zou zes jaar duren. In die
dagen waren er in India verschillende mensen die onderricht
gaven, of zogenaamd onderricht gaven, in verschillende
manieren die naar de realisatie van waarheid zouden leiden.
Eén van de meest populaire manieren was die van
zelfpijniging. Nu kunnen we dit soort zaken niet echt serieus
nemen. Met de mogelijke uitzondering van de kluizenaars
van de Egyptische woestijn in de tweede en derde eeuw, is
zelftuchtiging in het Westen nooit echt een overwogen
methode voor zelfontwikkeling geweest, laat staan dat het
een deel van ons dagelijks leven zou zijn. Op weg naar ons
werk komen wij geen mensen tegen liggend op een
spijkerbed. Maar in India maken zulke oefeningen deel uit
van het algemene klimaat en nog steeds zijn veel Indiërs er
sterk van overtuigd dat zelfkastijding de weg naar de hemel
is, de weg zelfs naar zelfkennis en Verlichting. Zo was het
ook in de tijd van de Boeddha. Er was een sterke beweging
gaande, een beweging die leerde dat, als je de waarheid wilde
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de voetstappen van de Boeddha

ontdekken, je het vlees, het lichaam moest onderwerpen,
zelfs kastijden. En dat is precies wat Siddhartha deed. Zes
jaar lang legde hij zich de zwaarste ontzeggingen op. Hij
beperkte zijn voedsel en slaap, hij waste zich niet en hij liep
naakt rond. De Boeddha beschreef dit alles toen hij zelf een
oude man was geworden en zijn beschrijving is terug te
vinden in de boeddhistische geschriften. Eén van deze
beschrijvingen zegt dat de vermaardheid van zijn
ontzeggingen zich verspreidde als het geluid van een grote
klok in het gewelf van de hemel.13 Achteraf verklaarde hij
dat niemand in India hem overtroffen had in zelfmarteling
en zelfkastijding. Maar hij zei ook dat het hem nergens
gebracht had. Hij was beroemd geworden als een groot
asceet en hij had een aantal volgelingen gekregen. Maar hij
had de moed dat op te geven toen hij zich realiseerde dat dit
niet de weg naar de Waarheid was, niet de weg naar
Verlichting. Hij begon opnieuw te eten en zijn leerlingen
verlieten hem vol afschuw. Ook dit is veelbetekenend. Hij
had al zijn familie achter zich gelaten, zijn vrienden, zijn
stam en uiteindelijk verlieten nu ook zijn leerlingen hem. Hij
werd alleen gelaten, volslagen alleen en hij bleef alleen. Hij
zwierf van plaats tot plaats en er wordt ons verteld dat hij
op een gegeven moment bij een mooie plek langs de oevers
van een stromende rivier kwam. Daar zette hij zich neer in
de schaduw van een grote boom en hij nam de beslissing
‘niet op te staan van deze plek tot ik Verlicht ben’.
Sommigen van de vroege samenstellers van zijn onderricht
schrijven een mooi en aangrijpend vers toe aan de Boeddha:
‘Vlees mag wegrotten, bloed mag opdrogen, maar ik zal niet
opstaan voor ik Verlicht ben.’ Dag na dag, nacht na nacht
zat hij daar. Zo zittend controleerde en concentreerde hij
zijn geest, bedwong hij de mentale hindernissen en
bezoedelingen. En in de nacht van Wesak, de nacht van de
volle maan in mei, toen de morgenster opkwam en hij zijn

geest richtte op die schitterende ster aan de horizon, kwam
volkomen Verlichting op, volkomen Ontwaken.
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Vanzelfsprekend is dit heel moeilijk te beschrijven. We
kunnen zeggen dat het een overvloed van Wijsheid is. We
kunnen zeggen dat het de volheid van Mededogen is. We
kunnen zeggen dat het de Waarheid recht in het gezicht
kijken is. Maar dit zijn slechts woorden en ze drukken niet
genoeg uit. Dus laten we het er maar bij houden dat op dat
moment het licht opkwam en Siddhartha Gautama de
Boeddha werd. In zekere zin was dit het einde van zijn
zoektocht. Hij was de Boeddha geworden, degene die Weet.
Hij had de oplossing gevonden voor het raadsel van het
bestaan. Hij was Verlicht, hij was Ontwaakt. Maar in zekere
zin was dit slechts het begin van zijn missie. Toen hij
besloten had de door hem ontdekte Waarheid aan de
mensheid bekend te maken, verliet hij wat we nu Bodh Gaya
noemen en ging op weg naar Sarnath, ongeveer honderd
kilometer verder. Daar ontmoette hij de leerlingen die hem
verlaten hadden toen hij zijn strenge ascetische oefeningen
opgaf en deelde hen zijn grote ontdekking mee. Volgens
sommige verslagen zette hij de sutta uiteen die in het Westen
soms ‘De Eerste Preek’ genoemd wordt.14 (Ik houd niet van
dit woord preek. Eigenlijk is een sutta een samenhangende
uiteenzetting, een serie van ideeën en thema’s die samen
horen net als kralen op een draad, dit is de eigenlijke
betekenis van sutta.)
Geleidelijk groeide er een spirituele gemeenschap rond de
Boeddha. Hij bleef niet constant op één bepaalde plaats
maar zwierf rond door het hele noordoosten van India. Hij
leefde lang, hij bereikte Inzicht op de leeftijd van
vijfendertig jaar en hij werd tachtig. Dus had hij vijfenveertig
jaar de tijd om zijn onderricht te verspreiden, vijfenveertig
jaar actief leven, vijfenveertig jaar werk. Het schijnt zijn

gewoonte geweest te zijn om negen maanden per jaar van
plaats tot plaats te gaan om te onderrichten en de resterende
drie maanden ergens te schuilen voor de hevige
moessonregens. Zodra hij in een dorp kwam en het tijd was
voor zijn enige maaltijd van de dag, pakte hij zijn bedelnap
en ging zwijgend van deur tot deur tot hij genoeg voedsel
verzameld had. Dan trok hij zich terug tussen de
mangobomen, die zelfs nu nog terug te vinden zijn aan de
rand van elk Indiaas dorp, en ging onder een boom zitten.
Zodra hij gegeten had, verzamelden de dorpelingen zich om
hem heen en gaf hij hen onderricht. Soms kwamen er
brahmanen, soms welvarende landeigenaren, soms boeren,
handelaars, straatvegers, soms prostituees. De Boeddha
onderrichte hen allemaal. En in de grote steden onderrichtte
hij soms koningen en prinsen. Zo kreeg hij een groot aantal
volgelingen. Hij werd de grootste en bekendste spirituele
leraar van India in die tijd. Toen hij stierf, toen hij het
parinirvana binnenging, zoals het genoemd wordt, treurden
er duizenden, zelfs tienduizenden van zijn leerlingen om zijn
heengaan, zowel monniken als leken, mannen als vrouwen.

persoon echt? Soms doen onze beste vrienden dingen die
niet bij hen horen, die niet overeen stemmen met de ideeën
die we over hen hebben. Dit toont eigenlijk aan hoe weinig
we echt weten van andere mensen. We zijn niet in staat de
diepste drijfveer van hun handelingen, hun fundamentele
motivatie te begrijpen. Gewoonlijk is het zo dat hoe nauwer
we bij mensen betrokken zijn, hoe minder we hen echt
kennen. Een oud gezegde luidt: ‘Het kind dat zijn eigen
vader kent is een wijs kind’. Het is alsof vertrouwdheid of
oppervlakkige betrokkenheid in de weg staat, zodat wat we
weten en in beeld brengen niet de andere persoon is, maar
onze eigen vooropgezette meningen, onze eigen
geprojecteerde mentale houdingen, onze eigen subjectieve
reacties op die persoon. Met andere woorden, ons ego zit in
de weg. Om iemand echt te leren kennen, moeten we veel
dieper gaan dan het gewone niveau van communicatie, dat
eigenlijk geen echte communicatie is.

Dit is in zeer algemene lijnen de traditionele biografie van
Siddhartha Gautama, de Indiase prins die de Boeddha werd,
de Verlichte, de Ontwaakte, de grondlegger van de grote
spirituele traditie die we het Boeddhisme noemen. Maar
geeft dit werkelijk een antwoord op de vraag: ‘Wie was de
Boeddha?’ Vertelt een dergelijke biografie, hoe goed
gedocumenteerd ook, ons echt wie de Boeddha was? We
krijgen de feiten, dat wel, maar kénnen we de Boeddha uit
een beschrijving van het leven van Siddhartha Gautama en
de nadruk ligt op kennen? Wat bedoelen we in feite met de
Boeddha kennen? Zelfs van een werelds standpunt bekeken
kunnen we iemands voorkeuren en ergernissen, iemands
opinies en overtuigingen kennen, maar kénnen we dan die

Het is hetzelfde met betrekking tot de vraag over het
kennen van de Boeddha. In zijn diepere zin is deze vraag al
gesteld bij de prille opkomst van het Boeddhisme. In feite is
het een vraag die blijkbaar aan de Boeddha zelf gesteld
werd, kort na zijn Verlichting: ‘Wie ben jij?’ Op zijn tocht
kwam de Boeddha een man tegen genaamd Dona.15 Dona
was een brahmaan gespecialiseerd in de kennis van
lichamelijke tekens. Hij zag in de voetafdrukken van de
Boeddha een wiel met duizend spaken afgebeeld. Hij volgde
het spoor langs de weg tot hij de Boeddha, die onder een
boom zat, ingehaald had. Er kwam een straling uit het hele
wezen van de Boeddha, Verlicht als hij net was. Er wordt
gezegd dat het net was alsof zijn gezicht licht uitstraalde, hij
was gelukkig, sereen, vreugdevol. Dona was erg onder de
indruk van deze verschijning en hij moet blijkbaar gevoeld
hebben dat dit geen gewoon mens was, misschien zelfs
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helemaal géén mens. Dichterbij komend, kwam hij meteen
tot de kern van de zaak, zoals de gewoonte is in India als het
over religieuze zaken gaat. Hij vroeg: ‘Wie ben jij?’ Nu
geloofden de oude Indiërs dat het universum verschillende
lagen van bestaan kent, dat er niet alleen mensen en dieren
zijn, zoals wij geloven, maar ook goden en geesten, yaksas en
gandharvas en allerlei andere soorten mythologische wezens
die het veelgelaagde universum bewonen. Het menselijke
niveau is dan slechts één van de vele. Dus vroeg Dona: ‘Ben
je een yaksa?’ (Een yaksa is een angstaanjagende, verheven
geest die in de wouden leeft.) Maar de Boeddha antwoordde:
‘Nee’. Enkel nee. Dus probeerde Dona het opnieuw: ‘Ben je
een gandharva?’ (Een soort hemelse muzikant, een prachtig
zingend engelachtig wezen.) Opnieuw antwoordde de
Boeddha: ‘Nee’ en opnieuw stelde Dona een vraag: ‘Ben je
dan een deva?’ (Een god, een goddelijk wezen, een soort
aartsengel.) ‘Nee’. ‘Dat is vreemd’ dacht Dona ‘dan moet hij
toch een mens zijn!’ Hij vroeg het aan de Boeddha maar
opnieuw antwoordde deze ontkennend. Tegen die tijd was
Dona erg onthutst, dus vroeg hij: ‘Als je niet één van deze
wezens bent, wie ben je dan wel?’ De Boeddha antwoordde:
‘De mentale conditioneringen op basis waarvan ik
beschreven zou kunnen worden als een yaksa of een
gandharva, als een deva of een mens, al die conditioneringen
zijn door mij vernietigd. Daarom ben ik een Boeddha.’
Het woord voor mentale conditioneringen is samskara, het
zijn allerlei soorten mentale houdingen die aan voorwaarden
gebonden zijn, van voorwaarden afhankelijk zijn. Het zijn
deze voorwaardelijke mentale houdingen, deze wilsuitingen
of karmaformaties zoals ze soms ook genoemd worden, die,
volgens het Boeddhisme en over het gemeen in het Indiase
geloof, de aard van onze wedergeboorte bepalen. De
Boeddha was vrij van al die conditioneringen en dus was er

niets wat een wedergeboorte als yaksa, gandharva, god, of
zelfs mens tot gevolg kon hebben. In werkelijkheid was hij
op dat moment ook geen van die wezens. Hij had de staat
van onvoorwaardelijk bewustzijn bereikt hoewel zijn lichaam
eruit zag als dat van een mens. Daarom werd hij de Boeddha
genoemd, een incarnatie als het ware, een verpersoonlijking
van de onvoorwaardelijke, ongeconditioneerde geest. De
menselijke geest gaat gradueel van het bekende naar het
onbekende, dit is ook wat Dona probeerde te doen.
Geconfronteerd met de stralende figuur van de Boeddha
probeerde hij de enige hem bekende etiketten op hem toe te
passen, de etiketten yaksa, gandharva, maar geen enkel etiket
werkte. Voor ons is dit heel relevant omdat Dona twee
categorieën gebruikte die tot misverstanden aanleiding
geven. Deze misverstanden begaan we ook vandaag nog,
hier en nu, als we proberen te begrijpen wie de Boeddha was
of is. Het gaat over de categorieën god en mens, de twee
overgebleven categorieën voor ons in het Westen. Eén
stroming zegt: ‘De Boeddha was een heel goed mens, zelfs
een heilig mens, maar een mens en niet meer dan dat’. Deze
visie leeft onder andere bij sommige christelijke auteurs die
over het Boeddhisme schrijven. Zij prijzen weliswaar de
wonderlijke liefde van de Boeddha, zijn wonderbaarlijk
mededogen, zijn wonderlijke wijsheid maar ze laten niet na
te vermelden dat hij uiteindelijk slechts een mens was, terwijl
Jezus Christus de Zoon van God was. De andere stroming
zegt: ‘Nee, de Boeddha is voor Boeddhisten een soort God.
Oorspronkelijk was hij natuurlijk een mens maar na zijn
dood vergoddelijkten zijn volgelingen hem omdat ze iets
wilden vereren.’ Beide visies zijn verkeerd. De Boeddha was
een mens, omdat hij begon als ieder ander mens begint,
maar hij was geen gewoon mens, hij was een Verlicht mens.
En zo’n wezen, een Boeddha, is volgens de boeddhistische
traditie het hoogste wezen in het universum, hoger zelfs dan
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de zogenaamde goden. In de boeddhistische kunst worden
de goden afgebeeld in nederige posities langs beide zijden
van de Boeddha, hem groetend en luisterend naar zijn
onderricht.
In het Westen is er een zekere mate van verwarring
betreffende de Boeddha: is hij nu een god of God? Want
mensen in het Westen zien dat de Boeddha geëerd wordt.
Boeddhisten offeren bloemen aan de schrijn, ontsteken
kaarsen en buigen en wij denken dat als je iemand vereert of
aanbidt dat een God moet zijn. Maar dat is verkeerd. Niet
alleen Boeddhisten maar bijna iedereen in het Oosten heeft
een fundamenteel verschillende opvatting over verering of
aanbidding. In India wordt hetzelfde woord puja gebruikt
voor het betuigen van respect voor de Boeddha, voor
iemands ouders, iemands oudere broers en zusters, voor
iemands leraren, spiritueel of wereldlijk, voor een oudere of
respectabele persoon. Wat Boeddhisten dus eigenlijk doen
als zij bloemen offeren aan een Boeddhabeeld is respect
betuigen, de Boeddha eren als een Verlicht wezen, niet als
God.
Maar laten we terugkeren naar ons hoofdthema: de Boeddha
kennen. We hebben gezien dat Boeddha betekent:
ongeconditioneerde geest of Verlichte geest. De Boeddha
kennen betekent daarom de geest kennen in zijn
ongeconditioneerde toestand. Als wij dus in dit stadium
gevraagd worden: ‘Wie is de Boeddha?’ dan kunnen wij
enkel antwoorden: ‘Jijzelf bent de Boeddha, in potentie.’ We
kunnen de Boeddha slechts echt en waarlijk kennen in het
proces van verwerkelijking van ons eigen potentieel
Boeddhaschap, een verwerkelijkingproces dat plaatsheeft in
ons spiritueel leven, in onze meditatie enzovoort. Het is dan
dat we vanuit kennis, vanuit ervaring, kunnen zeggen wie de
Boeddha is. Nu kunnen we dit niet allemaal tegelijk doen.
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Eerst moeten we een levend contact met het Boeddhisme
tot stand brengen. We moeten komen tot iets dat enerzijds
verder gaat dan alleen maar de feitelijke kennis over
Gautama de Boeddha, over de details van zijn vroege
carrière, zelfs al schiet het anderzijds heel wat tekort in
vergelijking met het kennen van de ongeconditioneerde
geest, met het echt kennen van de Boeddha. Dit iets dat
tussen de twee in komt, is wat we ‘voor Toevlucht gaan’ tot
de Boeddha noemen. Dit betekent niet alleen maar het
reciteren van Buddham saranam gacchami, hoewel deze recitatie
zeker niet wordt uitgesloten. Het betekent dat we
Boeddhaschap, het idee of het ideaal van het Verlichting, als
een levend spiritueel ideaal nemen, als onze ultieme
doelstelling, en ons uiterste best doen om dit ideaal te
realiseren. Het is uiteindelijk slechts door in traditionele zin
voor Toevlucht te gaan naar de Boeddha dat we echt
kunnen weten wie de Boeddha is Dit is één van de redenen
waarom we in de Vrienden van de Westerse Boeddhisten
Orde zo’n groot belang hechten aan de Toevluchten, niet
alleen voor Toevlucht gaan naar de Boeddha, maar ook naar
de Dharma en de Sangha. Tot slot kunnen we zeggen dat
enkel en alleen het voor Toevlucht gaan tot de Boeddha,
met al wat dit inhoudt, een waarachtig antwoord kan geven,
vanuit het hart, vanuit de geest en vanuit het geheel van ons
spirituele leven, op de vraag: ‘Wie is de Boeddha?’
Uit lezing 1: Wie is de Boeddha?, 1968.
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Archetypische symboliek in de
biografie van de Boeddha.
Kijken we onder het rationele, conceptuele oppervlak van
de menselijke geest, dan zien we ontzaglijke, onpeilbare
diepten, het onderbewuste genoemd. De psyche bestaat
zowel uit het bewuste als het onderbewuste. Het
onderbewuste, niet-rationele deel van de mens is veruit het
grootste deel van zijn hele natuur en het belang ervan is
groter dan we ons meestal realiseren. Bewustzijn is als het
lichte schuim dat speelt en sprankelt op het oppervlak
terwijl het onderbewuste meer lijkt op de omvangrijke
diepten van de oceaan, duister en ondoorgrondelijk, diep
bedolven. Willen we ons beroepen op de gehele persoon,
dan is het niet genoeg een beroep te doen op de bewuste,
rationele intelligentie die aan de oppervlakte drijft. Wij
moeten een beroep doen op iets méér en dit betekent dat we
een volkomen andere taal moeten spreken dan de taal van
concepten, de taal van het abstracte denken; we moeten de
taal van beelden spreken, van concrete vorm. Wanneer we
het niet-rationele deel van de menselijke psyche willen
bereiken, dan moeten we de taal van de poëzie gebruiken,
van de mythe, de legende. Deze andere, niet minder
belangrijke taal, is een taal die door veel moderne mensen
vergeten is of die ze slechts kennen in een paar vertekende,
ontwrichte vormen. Het Boeddhisme spreekt heel duidelijk
deze taal en spreekt ze niet minder krachtig dan de taal van
de concepten. Het is via deze laatste taal, de taal van
concepten, dat we ons onderwerp zullen benaderen,
overgaand van de conceptuele naar de niet-conceptuele
benadering, van de bewuste geest naar de onderbewuste
geest. We zullen hier een begin maken met het afdalen in
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deze taal en we zullen daar ‘archetypische symboliek in de
biografie van de Boeddha’ tegenkomen, zoals ik het
genoemd heb. Om deze ontmoeting toe te laten, moeten we
ontvankelijk zijn, moeten we ons openen voor deze
archetypische symbolen, naar hen luisteren en hen op hun
eigen manier tot ons laten spreken, vooral tot onze
onderbewuste dieptes. We worden hen dan niet alleen
mentaal gewaar maar kunnen hen ook echt ervaren en
assimileren, ja, hen zelfs toelaten uiteindelijk ons hele leven
te transformeren.
Sommigen hebben de indruk dat Boeddhisme enkel de taal
van concepten spreekt, de taal van de rede; dat Boeddhisme
louter een rationeel systeem is, zelfs een vorm van
rationalisme. Als zij het woord Boeddhisme horen,
verwachten ze iets heel droog en abstract. Het is bijna alsof
ze een skelet horen rammelen. Een dergelijk misverstand is
heel vanzelfsprekend in het Westen. Uiteindelijk is negentig
procent, misschien zelfs negenennegentig procent, van onze
kennis afkomstig van boeken, tijdschriften en lezingen.
Vandaar dat onze benadering vooral in termen van mentaal
begrijpen onder te brengen valt, hoewel we ons daar niet
altijd bewust van zijn. Deze benadering richt zich tot onze
rationele intelligentie, ons vermogen om concepten te
formuleren. Op deze manier krijgen we een zeer eenzijdige
indruk van Boeddhisme. Als we echter naar het Oosten
gaan krijgen we een heel ander beeld. We kunnen zelfs
zeggen dat ze in het boeddhistische Oosten eerder naar het
andere extreem neigen. Daar worden ze soms bewogen of
beïnvloed door goddelijke wezens en beelden zonder dat ze
in staat zijn een mentale formulering te geven van wat of
waarin ze nu eigenlijk geloven. Toen ik in Kalimpong
woonde, in de Himalaya, was ik verrast dat vele van mijn
vrienden uit Tibet, Sikkim en Bhutan, die vurige,
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p r a k t i s e r e n d e
Boeddhisten waren, nog
nooit van de Boeddha
gehoord hadden! Of als
zijn naam vermeld werd,
dachten ze dat het een
onwerkelijke, historische
figuur moest zijn.
Archetypische vormen
zoals Padmasambhava of
de Vijf Jinas, of Maitreya
waren werkelijkheid voor
hen, niet de historische
feiten en figuren. Het
Boeddhisme in het
Westen heeft veel meer
aandacht gegeven aan de
conceptuele, analytische,
intellectuele benadering.
We kunnen veel meer tijd
en aandacht schenken aan
de andere soort van
benadering, we kunnen
proberen beide
benaderingen te
combineren en zowel het
conceptuele als het nietHet dubbelmirakel
c o n c e p t u e l e
samenbrengen. We hebben een evenwichtig spiritueel leven
nodig waarin zowel de bewuste als de onderbewuste geest
hun rol kunnen spelen.

Globaal gesproken is een archetype het oorspronkelijke
patroon of model van een werk, of een model waarvan iets
is gemaakt of gevormd. In de psychologie van Jung wordt
de term gebruikt in een specifieke zin.16 Het was Jung die
deze term gebruikte in de moderne psychologische context.
Ik moet zeggen dat ik het nogal moeilijk vind om de
precieze betekenis waarin Jung dit woord gebruikt duidelijk
te maken. De betekenis die hij eraan geeft is zeer losjes en
verandert steeds. Conceptueel is de betekenis niet altijd
helder en hij neigt ertoe te steunen op voorbeelden, die hij
overvloedig citeert. Hij doet dit ongetwijfeld na rijp beraad
en gaat er willens en wetens mee verder. Misschien is het
beter hem hierin te volgen en de betekenis van deze term
duidelijk te maken door voorbeelden te geven. En wat
bedoelen we met symbolisme? Een symbool wordt
algemeen gedefinieerd als een zichtbaar teken van iets
onzichtbaar. Filosofisch en religieus gesproken echter is het
meer dan dat: het is iets dat op een lager niveau bestaat en
dat overeenkomt met iets dat bestaat op een hoger niveau.
Om een voorbeeld te geven: in de verschillende theïstische
tradities is de zon een symbool voor God omdat de zon,
volgens deze tradities, in het fysieke universum dezelfde
functie heeft als God in het spirituele universum. De zon
geeft licht en warmte, net zoals God het licht van de kennis
en de warmte van de liefde verspreidt in het spirituele
universum. Je zou kunnen zeggen dat de zon de god is van
de materiële wereld en op dezelfde manier is God de zon
van de spirituele wereld. Het is hetzelfde principe dat zich
op verschillende niveaus op verschillende manieren
manifesteert. Natuurlijk is dit het oude Hermetische idee
van ‘wat boven is, is ook beneden’.17

Laat ons nu onze sleutelwoorden definiëren. Wat bedoelen
we met archetypisch symbolisme? Wat is een archetype?

Wat de biografie van de Boeddha betreft hebben
verschillende Westerse geleerden in de moderne tijd
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geprobeerd om een volledige, gedetailleerde biografie van de
Boeddha te schrijven. 18 Er is heel wat traditioneel materiaal
beschikbaar. Nogal wat biografieën werden in het oude
India geschreven, bijvoorbeeld de Mahavastu (wat de Grote
Relatie betekent). In essentie is dit een biografie van de
Boeddha hoewel een groot deel bestaat uit ander materiaal,
vooral Jatakas en Avadanas. 19 Het is een lijvig werk - drie
volumes in de Engelse vertaling, samen zo’n 1500
bladzijden - dat heel oud en interessant materiaal bevat. Dan
hebben we de Lalita-vistara en de Abhiniskramana Soetra,
beide Mahayana soetra’s. De Lalita-vistara is een heel
poëtisch werk met literaire waarde en een groot devotioneel
karakter. Het beroemde gedicht van Sir Edwin Arnold, The
Light of Asia, is er voornamelijk op gebaseerd. Deze
werken zijn in het Sanskriet, maar in het Pali hebben we ook
de Nidana, de inleiding van Buddhaghosa op zijn eigen
commentaar op de Jataka-verhalen. Dan is er ook
Asvaghosa’s Buddhacarita (wat de handelingen van de
Boeddha betekent), een heel mooi episch gedicht in klassiek
Sanskriet. Dit overvloedige materiaal werd door Westerse
geleerden grondig onderzocht en zij baanden zich een weg
door de verschillende episodes en gebeurtenissen. Zij
verdelen het materiaal in twee grote stapels: enerzijds is er
de stapel van wat zij als een historisch feit beschouwen: dat
de Boeddha in een bepaalde familie werd geboren, dat hij
een bepaalde taal sprak, dat hij zijn huis verliet op een
bepaalde leeftijd. Anderzijds is er de stapel materiaal die zij
als mythe en legende zien. Tot op zekere hoogte klopt dat
maar de meesten van hen gaan nog een stap verder en geven
zich over aan waardeoordelen, zeggend dat enkel de
historische feiten, of wat zij als historische feiten
beschouwen, waardevol en relevant zijn. Zij zien de mythen
en de legenden, het hele poëtische karakter van het verhaal,
meestal
als alleen fictie en daarom dient deze stapel

afgedaan te worden als volslagen waardeloos. Dit vind ik
een grove vergissing want we kunnen zeggen dat er twee
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soorten waarheid zijn. Er is, wat we de wetenschappelijke
waarheid kunnen noemen, de waarheid van concepten, van
het denken. En daarnaast is - sommigen zouden zelfs
zeggen daarboven - wat we de poëtische waarheid kunnen
noemen, de waarheid van de verbeelding, van de intuitie.
Beide zijn minstens even belangrijk. De laatstgenoemde
waarheid wordt geopenbaard in wat wij mythen en legenden
noemen, evenals in kunstwerken, in symbolische rituelen, en
wat ook van belang is in dromen. En wat wij archetypisch
symbolisme van de biografie van de Boeddha noemen,
behoort tot deze tweede categorie. Het is niet de bedoeling
dit als historische realiteit te beschouwen, als feitelijke
informatie, maar het is bedoeld als poëtische, zelfs spirituele
waarheid. We kunnen zeggen dat deze biografie, of
gedeeltelijke biografie, van de Boeddha in termen van
archetypisch symbolisme zich niet zozeer bezighoudt met de
externe gebeurtenissen in het leven van de Boeddha maar
eerder iets wil suggereren over zijn innerlijke spirituele
ervaring en daarmee licht wil werpen op het spirituele leven
van ons allen.

letterlijk als de historische feiten alsof de mens in vroege
tijden het vermogen of de bereidheid bijna niet bezat, om
een onderscheid te maken. Alles was waar, alles was een feit,
in zijn eigen vorm, van zijn eigen orde. Onze pogingen om
uit te maken wat in de biografie van de Boeddha nu feitelijk
en historisch is en wat de archetypische en symbolische
inhoud vertegenwoordigt, kunnen geen kwaad, maar we
moeten er voor waken de mythische en legendarische
elementen te onderwaarderen.

Dit archetypisch symbolisme wordt vaak teruggevonden in
boeddhistische biografieën, bijvoorbeeld in het leven van
Nagarjuna, 20 van Padmasambhava,21 en van Milarepa.22 In
deze biografieën vind je veel voorvallen die niet gebaseerd
zijn, en niet verondersteld worden gebaseerd te zijn, op
historische feiten, maar die een archetypisch symbolische
betekenis hebben die verwijst naar innerlijke ervaring en
innerlijke realisatie. Het is soms moeilijk een onderscheid te
maken tussen de twee categorieën, moeilijk om uit te maken
of iets nu van de historische dan wel van de symbolische
orde is. Heel vaak zien we dat de boeddhistische traditie zelf
helemaal geen onderscheid maakt tussen deze twee.
Gewoonlijk neemt ze de mythen en legenden net zo

Ik zal nu een paar voorbeelden geven van archetypisch
symbolisme uit de biografie van de Boeddha, gebruik
makend van sommige teksten die ik al vermeld heb. Dit zal
niet chronologisch gebeuren omdat dit blijkbaar geen enkel
belang heeft, met uitzondering van één specifieke reeks van
symbolen. Ik zal beginnen met een relatief eenvoudig
voorbeeld dat in de boeddhistische traditie bekend staat als
het Tweeling wonder of yamaka-pratiharya. (Pali yamakapatihariya) Volgens de geschriften gebeurde dit in Sravasti en
daarna bij een aantal andere gelegenheden. In de Mahavastu
wordt geschreven dat het door de Boeddha werd verricht in
Kapilavastu. De tekst gaat als volgt: ‘Dan verrichtte de
Verhevene, rechtstaand in de lucht, op de hoogte van een palmboom,
verschillende wonderen van dubbele verschijningen. Het onderste deel
van zijn lichaam stond in lichterlaaie terwijl uit het bovenste deel zo’n
vijfhonderd stralen koud water stroomden. En terwijl het bovenste deel
van zijn lichaam in lichterlaaie stond, stroomden zo’n vijfhonderd
stralen koud water uit het onderste deel. Vervolgens transformeerde de
Verhevene zich door zijn magische kracht in een stier met een bevende
bult. De stier verdween in het oosten en verscheen in het westen. Hij
verdween in het noorden en verscheen in het zuiden. Hij verdween in
het zuiden en verscheen in het noorden. En op deze manier moet het
grote wonder tot in detail beschreven zijn. Verschillende duizenden
kotis23 van wezens die dit grote wonder van magie aanschouwden,
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werden blij, vreugdevol en tevreden en uitten duizenden bravo’s na het
zien van dit wonder’. 24
Ik ga hier niets zeggen over de transformatie van de
Boeddha in een stier De stier is in de mythologie en de
folklore een universeel symbool en verdient een studie op
zich. Hier ga ik mij concentreren op het ware Tweeling
wonder. Ten eerste staat de Boeddha in de lucht. In
sommige versies wordt hij voorgesteld als op en neer lopend
in de lucht alsof hij een wandeling maakt. Dit duidt op een
verandering van niveau en is vol betekenis. Het staat voor
het feit dat wat hier beschreven wordt niet gebeurt op het
wereldse of het historische niveau. Het Tweeling wonder is
geen wonder in de gebruikelijke zin, niet iets magisch of
bovennatuurlijks dat hier op onze aarde plaats heeft, maar
het is iets spiritueel, iets symbolisch, dat plaats heeft op een
hoger metafysisch niveau van bestaan. De aanwezigheid
bijvoorbeeld van een lotusbloem in boeddhistische kunst, in
welke afbeelding dan ook, heeft dezelfde betekenis. Wanneer
een Boeddhafiguur, of een andere figuur, zittend wordt
afgebeeld op een lotusbloem, betekent dit dat de scène zich
afspeelt op een transmenselijk, transcendentaal niveau, waar
de lotus de verbreking van het contact met de wereld
symboliseert. In beeldhouwwerken van het Tweeling wonder
wordt de Boeddha voorgesteld als zittend op een
lotusbloem, omdat het nu eenmaal onmogelijk is om de
Boeddha in de lucht af te beelden, dat zou hem direct
buiten beeld brengen. In de lucht staande in deze, als het
ware metafysische dimensie, stort de Boeddha gelijktijdig
water en vuur uit: vuur uit het bovenste deel van het
lichaam, water vanuit het lagere deel en omgekeerd. Als we
dit letterlijk zouden nemen, historisch, dan zouden we
kunnen denken dat het een goocheltruc was. Maar de
Boeddha liet zich zeker niet in met goocheltrucs. Op het
- ! 47 -

hogere bestaansniveau, waar hij nu is, zijn water en vuur
universele symbolen. Je vindt ze overal ter wereld, onder alle
rassen, in alle culturen, in alle religies. Vuur staat altijd voor
geest of het spirituele; en water staat altijd voor materie of
het materiële. Vuur vertegenwoordigt ook het hemelse, het
positieve, het mannelijke principe; water is het aardse, het
negatieve, het vrouwelijke principe. Vuur staat voor
intellect, water voor emoties. Vuur vertegenwoordigt het
bewustzijn, water het onderbewuste. Met andere woorden:
vuur en water vertegenwoordigen onder elkaar alle
kosmische tegenstellingen. Zij staan voor wat in de Chinese
traditie yin en yang genoemd wordt. Het feit dat de Boeddha
gelijktijdig vuur en water uitstort, duidt op de samenvoeging
van deze grote paren van tegenstellingen. Deze
samenvoeging op alle niveaus, en specifiek op het
allerhoogste niveau,
is synoniem met wat we Verlichting noemen, wat de Tantra25
yuganaddha noemt, twee-in-eenheid.26 Deze twee-in-eenheid,
deze unie of harmonie of integratie van tegenstellingen
zoals hier voorgesteld, heeft een interessante parallel in de
westerse alchemistische traditie zoals die bijvoorbeeld
verkend werd door Jung. Daar wordt gezegd dat de
vereniging van water en vuur het hele geheim van de
alchemie is, vanzelfsprekend niet in de zin van het maken
van goud maar in de zin van spirituele verandering. Soms
wordt er in de alchemie gesproken over deze vereniging van
vuur en water als over het huwelijk tussen de Rode Koning
en de Witte Koningin. Hier vertelt deze episode van het
Tweeling wonder ons dat Verlichting niet eenzijdig is, geen
gedeeltelijke ervaring, maar de vereniging, de samenvoeging
van tegenstellingen, van vuur en water, op het hoogst
mogelijke niveau.
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Laten we nu naar een andere episode gaan. Volgens de
Theravada traditie predikte de Boeddha tot zijn overleden
moeder datgene wat later als de Abhidharma bekend zou
worden, in de Hemel van de Drieëndertig Goden (een
hogere hemelse wereld waar zij na haar dood werd
wedergeboren, zeven dagen na zijn geboorte). Toen hij
terugkwam naar de aarde, daalde hij af langs een
schitterende trap, vergezeld door verschillende goden,
godheden en engelen. Deze trap wordt in boeddhistische
geschriften in glorieuze termen beschreven als gemaakt van
goud, zilver en kristal.27 Beeld je deze schitterende trap maar
eens in, zich helemaal uitstrekkend van de Hemel van de
Drieëndertig Goden tot aan de aarde. Ook dit is een
universeel symbool: de trap of ladder tussen hemel en aarde.
Soms is het een zilveren of een gouden koord die de twee
met elkaar verbindt. Er is het voorbeeld in de bijbel van de
ladder van Jacob, die dezelfde betekenis heeft.28 Ook een
populair voorbeeld is de Indiase touwtruc waarbij de magiër
of de yogi een touw in de lucht gooit. Het touw staat
rechtop in de lucht, hij klimt erin samen met zijn leerling en
snijdt de leerling in stukken. De stukken vallen naar beneden
en de leerling wordt in elkaar gezet. Deze voorstelling vind
je heel sterk terug in het sjamanisme 29 van het
noordpoolgebied. De trap maakt van de tegenstellingen één,
verbindt, brengt hemel en aarde samen. In de
boeddhistische teksten wordt de archetypische betekenis van
deze episode van de afdaling van de Boeddha nog vergroot
door de kleurrijke, geestdriftige beschrijvingen van goud,
zilver en kristal, verschillende gekleurde lichten, grote
aantallen gekleurde zonneschermen en parasols, en
neerdalende bloemen en muziek. Dit alles doet een sterk
beroep op het onderbewuste, op de diepten, niet op de
bewuste geest.

Een andere belangrijke variant op het thema van de eenheid
van tegenstellingen is wat algemeen bekend staat als de
Wereldboom, of kosmische boom. Volgens de traditie
kwam de Boeddha tot Verlichting aan de voet van een
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De peepul boom, later bekend als de Bodhi boom

Indiase vijgenboom. Historisch en feitelijk gezien weten we
niet zeker of hij onder een boom zat of niet: de oudste
verslagen hebben het daar niet over. Wij veronderstellen dat
het redelijk vanzelfsprekend is dat hij wél onder een boom
zat want hij bereikte de Verlichting in de maand mei, de
heetste tijd van het jaar in India. Dus is het meer dan
waarschijnlijk dat hij onder een boom zat omwille van de
schaduw en de beschutting voor de hitte. Maar we weten het

niet. Het lijkt erop dat geleidelijk aan, naarmate de
legendarische en mythische elementen meer plaats innamen
in de biografieën, de Boeddha meer en meer geassocieerd
werd met het zitten onder een boom op het moment van
zijn Verlichting. De wortels van een boom gaan diep in de
aarde maar tegelijkertijd reiken zijn takken hoog in de lucht.
De boom verbindt dus ook hemel en aarde en is ook een
symbool van de eenheid of har monie van de
tegenstellingen. De Wereldboom kan je in de meeste
mythologieën terugvinden. We hebben bijvoorbeeld de
Oudnoorse Ygdrasil, de Wereld-Es, met heel diepe wortels,
takken tot recht in de hemel, al de werelden als het ware
hangend aan de takken. En vaak wordt het christelijke kruis
met de Wereldboom of kosmische boom geïdentificeerd. Ik
zag een voorstelling van de kruisiging waarbij uit de
zijkanten van het kruis takken groeiden en de wortels zich
diep in de bodem boorden. Net als de Wereldboom verbindt
ook het kruis hemel en aarde op een kosmische wijze net
zoals Christus het menselijke en het goddelijke
‘psychologisch’ verenigt. Het idee van een ladder of boom
wordt ook met het beeld van het centrale punt, het
middelpunt, in verband gebracht. In alle traditionele,
legendarische verslagen van de Verlichting van de Boeddha
wordt hij afgebeeld zittend op de vajrasana. Letterlijk
betekent dit de Diamanten Zetel, of de Diamanten Troon
zoals het soms wordt vertaald.30 De diamant, de vajra of
dorje, staat in de boeddhistische traditie altijd voor het
transcendente, de metafysische basis. 31 Volgens de traditie is
de vajrasana het centrum van het universum. Je kunt dit
vergelijken met de christelijke traditie volgens welke het
kruis op dezelfde plaats stond als de Boom van de Kennis
van Goed en Kwaad, waarvan Adam en Eva de appel aten,
en dat deze plaats het exacte centrum van de wereld is. De
centrale ligging in de kosmos van de vajrasana suggereert dat

Verlichting bestaat uit het je eigen maken van een
middenpositie. Deze metafysische, transcendentale
middenpositie, die de Verlichting vormt, komt op hetzelfde
neer als de vereniging van tegenstellingen waar we over
hebben gesproken . We kunnen op deze manier bijna
onbeperkt doorgaan - de geschriften, de traditionele
biografieën, staan vol met dit soort materiaal dat, jammer
genoeg, nog niet op deze manier werd onderzocht.32 Nu
gaan we het hebben over een hele reeks symbolen, niet
enkel geïsoleerde archetypische symbolen. Deze reeks staat
in verband met de belangrijkste gebeurtenis in de hele
loopbaan van de Boeddha namelijk zijn Verlichting. Deze
symbolen worden voorgesteld door bepaalde gebeurtenissen
die meestal als historisch beschouwd worden of gedeeltelijk
historisch, maar hun werkelijke betekenis gaat veel dieper.
De eerste van deze gebeurtenissen staat traditioneel bekend
als de overwinning op Mara, de Slechte,33 de Satan van het
Boeddhisme. De Boeddha, of de Bodhisattva (Pali
Bodhisatta),34 de Boeddha-in-wording, zat te mediteren aan
de voet van de boom,(we hebben hier te maken met
sommige van de latere verslagen) toen hij werd aangevallen
door een grote schare vreselijke demonen, allerlei smerige,
lelijke en misvormde wezens aangevoerd door Mara. Deze
demonen en hun aanval worden levendig afgebeeld zowel in
de boeddhistische kunst als in poëzie. Ze waren deels
menselijk, deels dierlijk, afschuwelijk misvormd met
grommende, wellustige, boze en toornige
gelaatsuitdrukkingen. Sommigen onder hen staken grote
knuppels omhoog, anderen zwaaiden met zwaarden. Het
zag er in elk geval allemaal heel bedreigend en
angstaanjagend uit. Maar alle stenen, pijlen en vlammen
veranderden in bloemen toen ze eenmaal de rand bereikten
van de aura van licht die de Boeddha uitstraalde, en ze vielen
aan zijn voeten. De betekenis hiervan is vanzelfsprekend en
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hoeft niet te worden uitgelegd, enkel gevoeld te worden. De
Boeddha werd niet geraakt, werd niet bewogen door deze
vreselijke aanval. Zijn ogen bleven dicht, hij bleef in
meditatie met dezelfde glimlach op zijn lippen. Dus stuurde
Mara zijn drie mooie dochters naar de Boeddha; hun namen
waren Lust, Passie en Verrukking. Ze dansten voor de
Boeddha en demonstreerden al hun verlokkingen maar de
Boeddha opende zelfs niet één keer zijn ogen. Onthutst
trokken ze zich terug. Dit alles staat voor de grove,
ongesublimeerde krachten van het onderbewuste. De
demonen, de vreselijk verminkte figuren, staan voor woede,
afkeer, antipathie enzovoort. En de dochters van Mara staan
dan natuurlijk voor de verschillende aspecten van het
hunkeren en begeren, het neurotisch willen grijpen. Mara
zelf staat voor fundamentele onwetendheid of nietgewaarzijn, waardoor we keer op keer opnieuw geboren
worden. Overigens is de letterlijke betekenis van de naam
Mara eenvoudig ‘dood’. Het tweede voorval staat bekend als
de aardgodin aanroepen als getuige.35 Na zijn nederlaag,
nadat zijn demonen beduusd waren teruggekeerd, probeerde
Mara een andere tactiek. Tot de Boeddha-in-wording zei hij:
‘Je zit in het midden van het universum, op de troon van de
Boeddha’s van weleer; met welk recht zit jij, een gewoon
mens, op die Diamanten Troon, waarop alle voorgaande
Boeddha’s zaten?’ De Boeddha antwoordde: ‘In mijn vorige
levens heb ik alle paramitas beoefend, alle Perfecties of
Volkomenheden, te weten: de Perfectie van Geven, de
Perfectie van Ethiek, de Perfectie van Geduld, de Perfectie
van Energie, de Perfectie van Meditatie en de Perfectie van
Wijsheid. 36 Ik heb ze allen beoefend, nu heb ik in mijn
spirituele ontwikkeling een punt bereikt waarop ik klaar ben,
waarop ik tot Verlichting zal komen. Daarom ben ik het
waard om op deze Diamanten Troon te zitten, net als de
voorgaande Boeddha’s toen zij de Verlichting bereikten.’

Mara was niet tevreden. Hij zei: ‘Ok, je zegt dat je al deze
Volkomenheden in je vorige levens hebt beoefend, maar
door wie ben je gezien? Wie is je getuige?’ Hier neemt Mara
de gedaante aan van een advocaat, hij wil een getuige, hij wil
bewijs. De toekomstige Boeddha, die in meditatiehouding
op de Diamanten Troon zat met zijn handen rustend in zijn
schoot, tikte eenvoudig op de aarde, dit is de bekende
bhumisparsa mudra,37 het aanraken van de aarde, de mudra (of
positie) van het getuigen van de aarde. De aardgodin rees op
met in haar handen een vaas. Zij getuigde: ‘Ik ben hier de
hele tijd geweest. Mensen kunnen komen en gaan, maar de
aarde blijft. Ik heb al zijn voorgaande levens gezien.
Honderdduizenden levens heb ik gezien waarin hij de
Volkomenheden beoefende. Dus getuig ik nu dat hij op
basis van zijn beoefening van deze Volkomenheden het
waard is om op de plaats van de Boeddha’s van het verleden
te zitten.’ Deze scène wordt vaak afgebeeld in de
boeddhistische kunst. Soms is de aardgodin donkergroen
van kleur, soms mooi goudbruin, altijd half oprijzend uit de
aarde, heel erg lijkend op de figuur van Moeder Erda in
Wagners ‘Der Ring’. (Erda betekent natuurlijk aarde en Erda
en de aardgodin zijn dezelfde als Hertha, zoals in het
bekende gelijknamige gedicht van Swinburne) De betekenis
van de aardgodin is een onderwerp op zich en er bestaat
veel literatuur over. Eigenlijk staat zij voor dezelfde krachten
die ook vertegenwoordigd worden door Mara’s dochters.
Maar de dochters van Mara vertegenwoordigen de ruwe,
negatieve en ongesublimeerde aspecten van die krachten,
terwijl de Aardgodin, zoals zij getuigenis aflegt, staat voor
het verstilde, gedempte, zelfs gesublimeerde aspect, klaar
om te helpen, niet om te hinderen.
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Het derde voorval staat bekend als Brahma’s verzoek.38 Na
zijn Verlichting was de Boeddha geneigd om te zwijgen. Hij

en de passie, het niet zullen zien, het niet zullen waarderen.
Dus is het beter om te zwijgen, onder de Bodhiboom te
blijven, met de ogen gesloten en niet in de wereld te stappen
en te preken.’ Maar toen verrees er een andere grote
verschijning. Een groot licht scheen en in het midden van
dat licht verscheen, met gevouwen handen, een oude figuur,
de figuur van Brahma Sahampati, Brahma de Grote God, de
Heer van de Duizend Werelden. Hij sprak: ‘Spreek
alstublieft, verkondig de Waarheid. Er zijn er een paar met
weinig stof in hun ogen. Zij zullen het waarderen, zij zullen
volgen.’ De Boeddha opende zijn goddelijk oog en
doorgrondde het hele universum. Hij zag alle wezens als
lotussen in een vijver, in verschillende stadia van
ontwikkeling. En hij zei: ‘Voor het welzijn van degenen met
slechts een beetje stof in hun ogen, degenen die lijken op
lotussen die al half uit het water verrezen zijn, zal ik de
Dharma onderwijzen.’ Vanzelfsprekend moeten we deze
gebeurtenis, in de historische zin, niet letterlijk nemen. De
Boeddha was Verlicht, het was niet nodig hem te vragen de
Dharma te verkondigen. Het verzoek van Brahma staat voor
de manifestatie van de krachten van Mededogen in de geest
van de Boeddha, krachten die hem er uiteindelijk toe
aanzetten de Waarheid die hij ontdekt had, bekend te
maken, aan de mensheid te verkondigen.

Het verzoek van Brahma

dacht: ‘Deze Waarheid, deze Realiteit die ik ontdekt heb, is
zo abstract, zo moeilijk om te zien, zo subliem, dat gewone
mensen, hun ogen bedekt met het stof van onwetendheid
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De vierde en laatste episode is de Mucalinda-episode.39
Gedurende zeven weken zat de Boeddha aan de voet van de
Bodhiboom en andere bomen in de buurt en in het midden
van de zevende week stak er een grote storm op. De
Boeddha was Ontwaakt in de maand mei, zeven weken later
brengt ons dus in het midden van juli, het begin van het
regenseizoen. Als het regenseizoen in India begint dan is de
gehele lucht in een paar ogenblikken donker en zwart en
komt de regen niet met emmers, maar met hele reservoirs
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naar beneden. De Boeddha zat daar in de open lucht, onder
een boom, met enkel een dun kleed aan, veel kon hij er niet
aan doen. Maar een andere figuur kwam uit het kreupelhout
tevoorschijn, uit de schaduwen: een grote slang, koning
Mucalinda, de Slangenkoning. Hij kronkelde zich rond de
Boeddha en vormde een kap boven zijn hoofd als een
paraplu zodat de Boeddha beschermd werd tegen de
stortregen. Deze episode is dikwijls afgebeeld in
boeddhistische kunst, soms nogal komisch. We zien dan de
slang als een touw rond de Boeddha gekronkeld en enkel
het hoofd van de Boeddha is zichtbaar, met daarboven de
kap als een paraplu. Dan verdwijnt de regen, de
onweerswolken klaren op en de Slangenkoning neemt een
andere gedaante aan, die van een mooie jongeling van
ongeveer zestien jaar die de Boeddha groet.
Ik vrees dat sommige geleerden deze scène nogal letterlijk
nemen, er krampachtig een feitelijke betekenis uit proberen
af te leiden, zeggend: ‘O ja, in het Oosten is het bekend dat
slangen soms heel vriendelijk zijn ten aanzien van heilige
mensen, bij hen komen en naast hen zitten. Dit is wat er
gebeurd moet zijn.’ Maar deze pseudo-historische uitleg
kunnen we niet accepteren. We zijn op een totaal
verschillend niveau van betekenis. Zoals we gezien hebben,
is over de gehele wereld de zee, de oceaan een symbool voor
het onderbewuste. En in de Indiase mythologie,
hindoeïstisch, boeddhistisch en jaïnistisch, leven de nagas, de
slangen of draken, in de diepten van de oceaan. De nagas
vertegenwoordigen dus de krachten in het diepste van het
onderbewuste in hun meest positieve en weldadige aspect en Mucalinda is de koning van de nagas. Het vallen van de
regen, de in stromen neerkomende neerslag na zeven weken,
staat voor een doop, een besprenkeling. Over de gehele
wereld staat water gieten of sprenkelen over iets of iemand
- ! 57 -

Mucalinda begroet de Boeddha

voor het uitrusten van dat object of die persoon met alle
krachten van de onderbewuste geest. Net als in het
christendom is er een doop met water en vuur als een
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uitrusting met de krachten van het onderbewuste en met de
krachten van de geest. We zagen dat de regen valt op het
einde van de zevende week en Mucalinda kronkelt zich
zeven keer rond de zittende Boeddha. De herhaling van het
cijfer zeven is geen toeval. Mucalinda staat ook voor wat de
Tantra’s de Kundalini noemen, de Vurige Kracht, of de
Vurige en wat de Hindoes de Kundalini noemen, de
Gekronkelde, de Slangenkracht. Deze staat voor al de
krachtige psychische energieën die in een persoon naar
boven komen door de midden zenuw, vooral tijdens
meditatie. De zeven kronkels of de zeven windingen om de
Boeddha vertegenwoordigen de zeven psychische centra40
waar de Kundalini doorheen gaat tijdens zijn opstijgen.
Mucalinda die de gedaante aanneemt van een mooie
zestienjarige jongeling staat voor de nieuwe persoonlijkheid
die geboren wordt als resultaat van deze opkomende
beweging van de Kundalini. Mucalinda in deze nieuwe vorm
groet de Boeddha: dit symboliseert de volkomen
onderwerping van alle onderbewuste krachten aan de
Verlichte geest. Vanzelfsprekend hebben deze vier
voorvallen allen een diepe psychologische en spirituele
betekenis. Ze zijn niet enkel pseudo-historisch en ze zijn niet
enkel een sprookje hoewel zelfs sprookjes een betekenis
hebben. Deze gebeurtenissen zijn voorzien van een
krachtige symbolische en archetypische betekenis. Iets
dieper gaand kunnen we zeggen dat de vier hoofdfiguren
waar we mee bezig geweest zijn, een duidelijke, specifieke
groep vormen. We hebben Mara de Slechte, Vasundhara de
aardgodin, Brahma en Mucalinda, in die volgorde. En de
volgorde waarin ze verschijnen is interessant. Nu zal ik een
analogie gaan gebruiken die volgens sommigen eerder
stoutmoedig zal aandoen, maar ik denk dat ze een grote
betekenis en veelzeggende kracht heeft. Ik denk dat deze

vier figuren tot op zekere hoogte in overeenstemming zijn
met de vier voornaamste archetypes
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volgens Jung. Hun verschijnen in die volgorde staat voor de
integratie van deze archetypes in de bewuste geest . Het
staat voor wat Jung noemt het individuatieproces.41 Mara
komt overeen met wat Jung de Schaduw noemt, de duistere
kant van onszelf waarvoor we ons schamen en die we
gewoonlijk onderdrukken. De aardgodin komt overeen met
Anima. (De Boeddha, een man zijnde, had een Anima; in
het geval van een vrouw zou het een Animus zijn.) Brahma
vertegenwoordigt het archetype van de Wijze Oude Man. In
de boeddhistische kunst wordt hij met wit haar en een baard
afgebeeld, een soort God de Vader figuur. En Mucalinda is
het archetype van de Jonge Held. Er is ook een
overeenkomst met de belangrijkste figuren van de
christelijke mythologie: Mara komt overeen met Satan, De
aardgodin met de Maagd Maria, Brahma met God en
Mucalinda met Christus. Ik denk niet dat dit te vergezocht
is. Wanneer we deze kwesties grondig bestuderen, er diep op
ingaan, dan zullen wij de overeenkomst zien. In het
tantrische Boeddhisme is er een zelfde groep: de Bewaker
(of de Beschermer zoals hij soms genoemd wordt), de
dakini, de goeroe en de yidam.42
Hoewel ik deze
overeenkomsten naar voren gebracht heb, is er toch een
principieel verschil tussen de boeddhistische en de
christelijke benadering of houding tegenover archetypen in
hun respectievelijke tradities. In het Boeddhisme wordt altijd
heel duidelijk gesteld, zelfs heel nadrukkelijk, dat al deze
verschijningen, al deze archetypische vormen, uiteindelijk
fenomenen zijn van je eigen Ware Geest of projecties van je
eigen onderbewuste en dat ze allen geïntegreerd moeten
worden. In het christendom worden de corresponderende
archetypes echter beschouwd als objectief bestaande

wezens. Je kunt een archetype echter niet oplossen door het
op te nemen in de bewuste geest als vertegenwoordiger van
de onderbewuste inhoud, van je onderbewuste houdingen,
of je nieuwe zelf, tenzij je na uiteindelijke analyse tot het
besef komt dat het niet objectief bestaat, maar iets is dat we
vanuit onze dieptes geprojecteerd hebben, vanuit een of
andere verborgen bron in onszelf. Op basis van deze
beperking is er in de christelijke traditie, met uitzondering
misschien van een aantal ketterse mystici, geen volkomen
oplossen van de archetypische figuur, terwijl in het
Boeddhisme een dergelijk oplossen wél mogelijk is, op basis
van een diepere metafysische en spirituele achtergrond. Alle
archetypes kunnen in het Boeddhisme ontbonden en
opgelost worden; ze kunnen allen opgenomen worden in
onze bewuste houding en daar geïntegreerd worden om zo
onze houding te verrijken, te vervolmaken, te verfraaien.
Het individuatieproces kan voltrokken worden tot zijn
absolute beëindiging, de Verlichting.
We hebben slechts enkele archetypische symbolen genoemd
die voorkomen in de biografie van de Boeddha. Ik zou
eigenlijk nog een heleboel andere willen noemen,
bijvoorbeeld de bedelnap van de Boeddha. Daar bestaan
veel legenden omheen waarvan sommige echt interessant
zijn. We kunnen waarschijnlijk zonder overdrijving zeggen
dat de bedelnap in de boeddhistische legenden en
geschiedenis eenzelfde positie inneemt als de Heilige Graal
in het christendom en grotendeels dezelfde betekenis heeft.
Voor ik eindig wil ik nog een waarschuwing geven, iets om
over na te denken. De archetypes, waarvan ik er sommige
genoemd heb, zijn niet enkel van historisch of literair
belang, ze zijn ook niet vreemd voor ons. Elk van die
archetypes is in ons aanwezig. We kunnen ook zeggen dat
wij allen aanwezig zijn in hen. We delen hen, ze zijn
- ! 61 -

gemeengoed, of zij delen ons en hebben ons allen
gemeenschappelijk. In de loop van ons spirituele leven
hebben deze archetypes de neiging zich op verschillende
manieren in ons bewustzijn te vertonen, vooral tijdens
meditatie. Soms vertonen ze zich in dromen, meditaties of
in onze verbeelding. Vaak zien we er toch minstens een
glimp ervan. De Schaduw bijvoorbeeld zullen we allemaal
ontmoeten. Dit is de duistere, onaangename kant van
onszelf die bijvoorbeeld in dromen verschijnt als een
zwarte, grommende hond, happend naar onze hielen. We
willen hem kwijt maar het lukt ons niet. We moeten de
Schaduw in het gezicht kijken, tot een wederzijdse
verstandhouding komen, deze donkere zijde van onszelf
zelfs in ons opnemen, net zoals de Boeddha Mara en zijn
legioenen in het gezicht keek en overwon. En hier is
onderdrukken geen oplossing, net als in het geval van Mara.
De Schaduw, of de inhoud vertegenwoordigd door de
Schaduw, moet doordrenkt worden met gewaarzijn en
opgelost worden. De Boeddha zelf sproeide geen vlammen
uit om de vlammen van Mara’s legioenen tegen te werken;
maar zodra de vlammen zijn aura aanraakten, werden zij
getransformeerd in bloemen. Dit is ook wat wij moeten
doen met onze eigen Schaduw - het zien, het herkennen en
erkennen, het aanvaarden, en dan transformeren en
omzetten naar wat in de tantrische traditie een Bewaker of
Beschermer genoemd wordt. Ook de aardgodin moeten we
oproepen. In psychoanalytische taal betekent dit dat we de
Anima (in het geval van een man) onder ogen moeten zien
en ons ervan moeten bevrijden. We moeten onze eigen
onderbewuste vrouwelijkheid bewust maken en integreren,
net zoals een vrouw haar onderbewuste mannelijkheid
bewust moet maken en integreren. Als dit eenmaal gedaan
is, zal er niet langer sprake zijn van het projecteren van deze
onderbewuste, niet-gerealiseerde bewustzijnsinhouden op
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leden van het andere geslacht en zal het ‘probleem’ van
seks, zoals het soms genoemd wordt, opgelost zijn. Dit is
een zeer belangrijk aspect van het spirituele leven.
Vervolgens kunnen we allemaal leren van de Wijze Oude
Man. Soms zullen we heel letterlijk aan de voeten van een
leraar moeten zitten of tenminste een ideaal beeld hebben
waar we trouw aan kunnen zijn. Na vele jaren kunnen we
misschien de kwaliteiten waar die figuur voor staat in
onszelf opnemen - helderheid, kennis, enzovoort.
Uiteindelijk moet ieder in zich de Jonge Held geboren laten
worden. Ieder van ons moet in zichzelf de kern scheppen
van een nieuw zelf, een nieuw wezen, of in traditioneel
boeddhistische taal: we laten de Boeddha of Boeddhanatuur
in ons geboren worden. Als wij onze eigen Schaduw onder
ogen zien, onze eigen Anima of Animus oproepen, als we
leren van onze Wijze Oude Man en in ons de Jonge Held
geboren laten worden, dan zullen wij ze belichamen, dan
vatten wij in onszelf, in ons eigen leven, op alle niveaus, in
alle aspecten, de archetypische symbolen samen die
verschijnen in de biografie van de Boeddha.
uit lezing 43: Archetypische symboliek uit de biografie van
de Boeddha, 1967

De symboliek van de vijf
Boeddha’s, mannelijk en
vrouwelijk.
Laten we terug te gaan naar de essentie, naar het idee van
Boeddhaschap. Het eerste wat we moeten begrijpen, en dit
is heel belangrijk, is dat de Boeddha een mens was. Maar een
Boeddha is een speciaal soort mens, in feite de hoogste
soort mens voor zover we weten. Een Boeddha is iemand
die in zijn spirituele ontwikkeling de gewone voortgang van
de mensheid zo ver overstijgt dat hij in zekere zin geen
mens meer is. Een Boeddha is een mens die Bodhi bereikt
heeft of, meer technisch Samyaksambodhi. Bodhi betekent:
‘Kennis’ of ‘Inzicht’, zelfs ‘Ontwaken’. Samyaksambodhi
betekent: ‘Hoogste Kennis’ of ‘Volkomen Inzicht’ etc. Bodhi
is eigenlijk veel meer dan kennis, zelfs nog veel meer dan
transcendente Kennis. Bodhi - dat wat een Boeddha een
Boeddha maakt – heeft drie hoofdaspecten. Voor het gemak
kunnen we spreken over het cognitieve aspect, het
wilsaspect en het emotionele aspect.

Het cognitieve aspect van Bodhi.
Vanuit dit gezichtspunt is Bodhi een staat van Inzicht, van
Wijsheid, van Gewaarzijn. Maar Inzicht waarin? In de eerste
plaats is er inzicht in jezelf. Dit betekent dat je grondig en
helder kijkt naar jezelf en ziet hoe je, op alle verschillende
niveaus van je wezen, geconditioneerd bent en gestuurd
wordt door de reactieve geest.43 We reageren mechanisch,
automatisch op basis van vroegere psychologische
conditioneringen waarvan we ons maar al te vaak
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geconditioneerdheid. Het is recht door het voorwaardelijke
heen kijken en het Onvoorwaardelijke vinden. Het is het
eeuwige zien in de diepten van het vergankelijke, het
Werkelijke in de diepten van het onwerkelijke en zelfs,
uiteindelijk, de twee als één zien, als verschillende facetten
van één en dezelfde ultieme, absolute Werkelijkheid.

Het Wilsaspect van Bodhi.

De vajra en de lotus

grotendeels niet bewust zijn. Bovendien betekent het zien in
welke mate je gedomineerd wordt door negatieve emoties,
zelfs tegen je wil en vaak zonder dat je het weet. Dan is er
inzicht in anderen. Het betekent dat je visie groter wordt en
dat je ziet dat ook anderen geconditioneerd zijn, net als jij.
Als je visie zich nog verder uitbreidt ontstaat er inzicht in
het geheel van verschijnselen, de hele natuur, het universum
zelf in al zijn niveaus en zie je hoe dit alles ook
geconditioneerd is, zie je hoe alles vergankelijk is, hoe alles
voortdurend verandert, zie je hoe frustrerend en onwerkelijk
het allemaal is. Inzicht is niet enkel inzicht in de universele
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Bodhi is niet alleen een staat van Kennis. Het is ook een staat
van onbelemmerde vrijheid, van bevrijding, zowel objectief
als subjectief. Subjectief is het vrij zijn van alle morele en
spirituele bezoedelingen. Het is bijvoorbeeld vrij zijn van de
Vijf Mentale Vergiften,44 vrij zijn van alle negatieve emoties,
vrij zijn van het gehele proces van de reactieve geest.
Objectief gezien bestaat het uit vrijheid van de gevolgen van
geestelijke vervuiling. Met andere woorden, het bestaat uit
vrijheid van karma45 en wedergeboorte, vrijheid van de
omwentelingen van het Levenswiel.46 Meer positief kan je
zeggen dat deze vrijheid, het wilsaspect van Bodhi, bestaat uit
een toestand van ononderbroken creativiteit, meer specifiek
spirituele creativiteit en spontaneïteit.

Het emotionele aspect van Bodhi.
Bodhi is ook een toestand van positieve emotie of misschien
moeten we zeggen: spirituele emotie. Ook dit kan zowel
subjectief als objectief beschreven worden. Subjectief
bestaat het uit een toestand of een ervaring van uiterste
vreugde, gelukzaligheid, extase. Objectief gezien is het een
uitdrukking van een toestand van onbegrensde liefde en
mededogen voor alle levende wezens. Een Boeddha is dus
een mens die, omdat hij de toestand van samyaksambodhi
bereikt heeft, een levende belichaming is van inzicht,
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vrijheid, geluk en liefde. Ik heb de uitdrukking ‘een
Boeddha’ gebruikt, maar in het begin van de
boeddhistische traditie was er slechts één Boeddha, de
Boeddha, de menselijke, historische Sakyamuni. We zien dat
zelfs tijdens het leven van de Boeddha een spiritueel
belangrijk onderscheid gemaakt werd tussen enerzijds de
Verlichte historische persoon en anderzijds het abstracte
principe van de Verlichting; tussen Boeddha en
Boeddhaschap. Het schijnt dat de Boeddha zélf dit
onderscheid maakte. Dit onderscheid drukte zich uit in
bepaalde technische termen. De Verlichte historische
persoonlijkheid stond bekend als het rupakaya of Vormlichaam (rupa is vorm, kaya is lichaam of persoonlijkheid).
Het principe van de Verlichting, onafhankelijk van de
persoon die het realiseerde, stond bekend als het dharmakaya,
het ‘lichaam van de Waarheid’ of het ‘lichaam van de
Werkelijkheid’. Ondanks het feit dat er een onderscheid
gemaakt wordt, moeten wij deze Lichamen niet als
verschillend opvatten: zowel het Vorm-lichaam als het
Dharma-lichaam zijn lichamen van de Boeddha.
Tijdens het leven van de Boeddha werd er geen nadruk
gelegd op dit onderscheid omdat in zijn geval Boeddha en
Boeddhaschap, rupakaya en dharmakaya, verenigd waren.
Maar na het parinirvana werd het onderscheid meer
beklemtoond. Want uiteindelijk was het Vorm-lichaam dood
en verdwenen en de historische Boeddha bestond alleen nog
in de vorm van relikwieën in stoepa’s,47 terwijl het Dharmalichaam eeuwig aanwezig was. We kunnen ons het vroege
Mahayana voorstellen (dat als eerste het onderscheid tussen
de twee lichamen uitwerkte) dat verticaal denkt en het
Vorm-lichaam daar beneden ziet in het verleden en het
Dharma-lichaam daarboven buiten de tijd, de tijd
overstijgend, zodat er een verticale relatie is tussen de
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Verlichte persoonlijkheid en het principe van Verlichting.
Het late Mahayana ging met dit verticale denken verder
maar binnen dit verticale denken of binnen deze verticale
ervaring vond een ontwikkeling plaats. Een derde kaya of
lichaam verscheen tussen de twee andere in. Uiteindelijk
werd dit bekend als het Sambhogakaya, wat letterlijk betekent:
‘lichaam van Wederzijds Verheugen’ of ‘lichaam van
Wederzijds Genoegen’. Deze term is in deze context niet
echt helpend, hoewel hij een diepgaande betekenis op
zichzelf heeft. We kunnen dan ook, na verdere interpretatie,
beter spreken van een Ideale Boeddha of zelfs van een
Archetypische Boeddha. Deze Ideale Boeddha is geen
onpersoonlijk, abstract principe zoals het dharmakaya; het is
zeer zeker een persoon maar tegelijkertijd is het geen
menselijke, historische persoon. Je zou kunnen zeggen dat
het gaat over de Ideale persoon, zelfs de archetypische
persoon, onder het niveau van het Absolute maar boven en
voorbij de geschiedenis. In dit stadium van ontwikkeling
waren er dus drie kaya’s, drie lichamen, verticaal
gegroepeerd. Van boven naar beneden hebben we het
Dharma-lichaam, dan het lichaam van Wederzijds
Verheugen, en tenslotte het Gecreëerde lichaam of
nirmanakaya, zoals het nu genoemd werd. In dit stadium
werd de term rupakaya gebruikt voor zowel de Ideale
Boeddha als de historische Boeddha. Wat zich ontwikkeld
had, was de beroemde trikaya-doctrine, de doctrine van de
Drie lichamen van de Boeddha die erg belangrijk is voor het
Mahayana en het Vajrayana. Momenteel is het voor ons
enkel van belang te weten dat het de basis werd voor verdere
ontwikkelingen in zowel het Mahayana als het Vajrayana.
Wat vervolgens gebeurde was nogal indrukwekkend. De
menselijke, historische Boeddha, het nirmanakaya, verdween
in het verleden, bijna geheel uit zicht. En Boeddhaschap, het
dharmakaya, week uit naar de achtergrond. Uiteindelijk is het
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dharmakaya nogal abstract om niet te zeggen vaag en
moeilijk te bevatten. Wat centraal in die fase overbleef, was
de Ideale, Archetypische Boeddha. Dit is de Boeddha van
het Mahayana zoals bijvoorbeeld in de Witte Lotus Soetra48
waar deze Ideale Boeddha Sakyamuni genoemd wordt
terwijl het duidelijk niet langer meer de menselijke persoon
van de Boeddha is; hij is eerder de Archetypische Boeddha
van het Oneindige Licht en het Eeuwige Leven. In landen
van het Mahayana en het Vajrayana ziet men dat de
historische Boeddha Sakyamuni een relatief onbelangrijke
plaats inneemt. Het Mahayana liet het hier niet bij. Een
verdere ontwikkeling vond plaats. Tot dusver had het
Mahayana verticaal gedacht. Nu begon het ook horizontaal
te denken. Er verschenen nog twee Boeddha’s aan elke kant
van de Ideale Boeddha. Aan zijn rechterkant verscheen
Amithaba, de Boeddha van het Oneindige Licht en aan zijn
linkerkant verscheen Aksobhya, de Onverstoorbare. Deze
twee Boeddha’s belichaamden - in de vorm van andere
Ideale Boeddhafiguren - de twee hoofdaspecten van
Boeddhaschap. Een aanwijzing van wat deze aspecten zijn,
wordt gegeven door de symbolen van de twee nieuwe
Boeddha’s. Het symbool van Amitabha is de lotusbloem en
van Aksobhya de vajra. De lotusbloem is zacht, teder en
fijngevoelig; de vajra is hard, sterk en krachtig. De
lotusbloem is passief en ontvankelijk; de vajra actief en
dynamisch. Dus kunnen we stellen,
misschien in te
conceptuele termen, dat Amitabha de belichaming is van het
aspect liefde van de Verlichting terwijl Aksobhya de
belichaming is van het aspect van transcendente Wijsheid.
(Er zijn variaties op dit fundamentele patroon. Je kunt
bijvoorbeeld ook een Boeddha treffen, geflankeerd door
twee Bodhisattva’s. De Boeddha staat dan voor de Ideale
Boeddha, de Bodhisattvas staan dan voor de twee
hoofdaspecten van liefde en wijsheid). We gaan nu naar
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Vairocana
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ontwikkelingen in het Vajrayana, of de Tantra. De Tantra
dacht zowel horizontaal als verticaal. Als resultaat daarvan
verschenen er nog twee Boeddha’s. Er verscheen er eén
boven de Ideale Boeddha, de ander eronder. We kunnen de
bovenste even de Boeddha van Actie noemen en de
onderste de Boeddha van Schoonheid. Nu hebben we dus
vijf Boeddha’s: één in het centrum, één rechts, één links, één
boven en één beneden. Deze vijf Boeddha’s vormen wat
een mandala genoemd wordt, de Mandala van de Vijf
Boeddha’s. Ik heb gezegd dat de Tantra zowel horizontaal
als verticaal dacht, maar dat is niet helemaal juist.
Horizontaal en verticaal zijn slechts twee dimensies, terwijl
de Tantra eigenlijk driedimensionaal dacht. We kunnen ons
de vijf Boeddha’s voorstellen als verschillende richtingen
innemend op een zelfde horizontaal niveau: eén in het
centrum, eén in het noorden, eén in het zuiden, eén in het
oosten en eén in het westen. Vervolgens kunnen wij ons een
centrale as voorstellen die door het centrum van dit niveau
loopt, met het Dharma-lichaam in het hoogste punt en het
Gecreëerde lichaam in het laagste punt. De Ideale Boeddha
staat dus op een verticale lijn met het Dharma-lichaam en
het Gecreëerde lichaam;
hij staat eveneens op een
horizontale lijn met de twee andere paren Ideale Boeddha’s.
In de visie van de Tantra is de Ideale Boeddha dus het
centrum van het hele driedimensionale netwerk. Ik ga het
nu hebben over de symboliek van elk van de Vijf Boeddha’s
apart, te beginnen met Vairocana, de Boeddha van het
centrum en dan kloksgewijs de mandala rond. Terwijl ik ze
beschrijf, kunnen we proberen de Boeddha’s te zien. Voor
het grootste deel zullen we de creatieve symbolen hun eigen
indruk laten maken. Uiteindelijk zijn symbolen in essentie
creatief, dat wil zeggen, symbolen zijn in staat een directe
indruk voort te brengen zonder dat ze in gelijkwaardige
concepten vertaald hoeven worden. Deze concepten zouden
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Akshobya
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hoe dan ook de symbolische indruk slechts benaderen.

Vairocana
Hij zit met de benen gekruist. Hij draagt een monnikachtig
gewaad maar wel rijkelijk versierd want hij bevindt zich op
het archetypische niveau. Zijn haar is zwart, gekruld en
kortgeknipt. Hij heeft lange oorlellen. Soms heeft hij een
kleine knobbel op zijn kruin en een
schitterende witte haarkrul tussen de wenkbrauwen.
Vairocana is schitterend wit, als puur wit licht. In de Tantra
is wit de kleur van het Absolute en de kleur van het midden
van de mandala. Als wij sommige symbolen van de Tantra
bestuderen, zien wij dat de kleur wit nog door andere
Boeddha’s en Bodhisattva’s wordt aangenomen, die hun
eigen kleur opgeven als zij, letterlijk of metaforisch,
opschuiven naar het centrum van de mandala. Twee
Bodhisattvas zijn goede voorbeelden van dit fenomeen,
Avalokiteshvara en Tara. Technisch gesproken is
Avalokiteshvara een Bodhisattva en zijn kleur is rood, maar
in de loop van de tijd en vooral in Tibet werd
Avalokiteshvara steeds belangrijker, zozeer zelfs dat hij als
een soort Boeddha gezien werd. Veel mensen vereerden
hem en mediteerden op hem, met uitsluiting van alle andere
Boeddha’s en Bodhisattva’s. In hun spirituele leven, stond hij
in het centrum van de mandala. Om dit aan te duiden
veranderde zijn kleur van rood in wit. Dezelfde ontwikkeling
voltrok zich in het geval van Tara wiens eigenlijke kleur
groen is. Haar positie als Bodhisattva van een specifieke
Boeddhafamilie werd vergeten. Voor haar specifieke
aanhangers werd zij alles. Naarmate zij belangrijker werd,
meer en meer de Boeddhavorm werd, nam zij de kleur wit
aan, de kleur van het centrale en het absolute. De naam
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Ratnasambhava
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Vairocana betekent letterlijk ‘De Verlichter’, degene die licht
en glans brengt. In Vedische tijden was de naam Vairocana
een bijnaam van de zon. In Japan, waar de verering van
Vairocana wijd verbreid is, staat hij algemeen bekend als de
Zonboeddha, hij is een soort zon van het spirituele
universum. Vairocana heeft zijn eigen specifieke symbool,
namelijk het wiel en specifiek het acht-spakige gouden wiel,
het wiel van de Dharma. In de Tantrische kunst wordt hij
soms afgebeeld terwijl hij het wiel tegen zijn borst aanhoudt.
De mudra van Vairocana is de Dharmacakra; deze mudra
geeft de eerste verkondiging door de historische Boeddha
van de Waarheid weer in het Hertenpark in Sarnath.
Wanneer de Boeddha in de vroege boeddhistische kunst
afgebeeld wordt tijdens dat eerste onderricht in het
Hertenpark wordt hij getoond met deze mudra. Vairocana
heeft ook een speciaal dier namelijk de leeuw, die ook in
verband gebracht wordt met de verkondiging van de
Waarheid. In de boeddhistische geschriften wordt de
Boeddha’s onderricht soms
zijn singha-nada genoemd, zijn leeuwengebrul. (Singha is
leeuw, nada is geluid of gebrul.) ‘s-Nachts in het oerwoud
brult de leeuw zonder vrees voor andere dieren. Andere
dieren durven geen geluid te maken en zijn bang dat hun
vijanden hen zullen aanvallen. Volgens de legende brult de
leeuw om zo zijn koningschap over het oerwoud uit te
roepen. Dus de Boeddha’s onbevreesde verkondiging van de
Waarheid, zijn bekendmaking van zijn soevereiniteit over het
gehele spirituele universum, wordt vergeleken met het
brullen van de leeuw. Vairocana is het hoofd van de
Tathagata of Boeddhafamilie. Dit is belangrijk want het
suggereert dat Vairocana dé Boeddha is van wie de andere
Boeddha’s aspecten zijn. Eén van de belangrijkste leden van
deze familie is Manjusri, de Bodhisattva van Transcendente
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Wijsheid.

Aksobhya
Hij neemt het oostelijke deel van de mandala in en is
donkerblauw van kleur, de kleur van de tropische
middernachtslucht. Zijn naam betekent: onwrikbaar,
onbeweeglijk, onverstoorbaar en zijn symbool is de vajra. De
mudra van Aksobhya is de Bhumisparsa, of de mudra van de
aarde aanraken. Zijn dier is de olifant, het grootste en
sterkste van alle landdieren. Het is niet gemakkelijk een
olifant naar je hand te zetten! Volgens de traditie is de
olifant ook het meest wijze onder de dieren. Aksobhya is het
hoofd van de Vajra familie waartoe ook de Bodhisattva of
Boeddha Vajrasattva behoort en vele toornige godheden:
Boeddha’s, Bodhisattva’s en beschermers in toornige vorm
zoals Savara, Heruka, Hevajra en Bhairava. Klaarblijkelijk
komen er in de Vajra familie meer toornige godheden voor
dan in de familie van gelijk welke andere Boeddha. Dit kan
te wijten zijn aan de krachtige associaties van de vajra.

Ratnasambhava
Hij neemt het zuidelijke deel van de mandala in. Zijn naam
betekent: ‘de met het Juweel Geborene’ of ‘degene die
Juwelen voortbrengt’ en vanzelfsprekend is zijn symbool het
juweel. Zijn mudra is de Varada mudra, de mudra van de
Drie Juwelen, van het geven. Het dier van
Ratnasambhava is het paard. Het wordt geassocieerd met
het nachtelijke vertrek te paard door de historische
Boeddha, alleen vergezeld door zijn trouwe wagenmenner.
In het Boeddhisme is het paard de belichaming van snelheid
en energie, vooral energie in de vorm van prana, of vitale

Amoghasiddhi
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adem. In de Tibetaanse boeddhistische kunst ziet men vaak
de afbeelding van een paard dat door de lucht galoppeert, de
Drie Juwelen op zijn rug dragend. Deze figuur suggereert
dat we alleen door concentratie en juiste gerichtheid van al
onze energieën tot Verlichting kunnen komen.
Ratnasambhava is het hoofd van de Juwelen familie waartoe
ook de Bodhisattva Ratnapani behoort, evenals Jambhala, de
zogenoemde god van rijkdom en Vasundhara, de aardgodin.

Amitabha
Hij neemt het westelijke deel van de mandala in. Zijn kleur is
rood. Zijn naam betekent: Oneindig Licht. Zijn symbool is
de lotusbloem die spirituele wedergeboorte en spirituele
groei symboliseert. Tot op de dag van vandaag heeft
Amithaba een heel belangrijke plaats in het Japanse
Boeddhisme vooral in de Jodo Shin School die geen enkele
andere Boeddha of Bodhisattva vereert. De Jodo Shin
School beveelt het aanroepen van de naam van Amithaba
aan, niet zozeer om tot Verlichting te komen maar als
uitdrukking van dankbaarheid voor het geschenk van
Verlichting, dat al gegeven is. De volgeling van de Jodo Shin
School streeft ernaar na zijn dood wedergeboren te worden
in Sukhavati, ‘het land of het rijk van de gelukzaligheid’, het
Zuivere Land49 van Amithaba, dat gesitueerd wordt in het
westelijke deel van het universum. De volgeling streeft
ernaar om daar opnieuw geboren te worden omdat er
gezegd wordt dat de voorwaarden om tot Verlichting te
komen daar veel gunstiger zijn dan op aarde. Je hoeft je niet
meer bezig te houden met eten of drinken, het verschijnt
automatisch. Je hoeft je ook niet te druk te maken over
kleren; het klimaat is er prachtig en je hoort er altijd de
Boeddha Amithaba onderricht geven. Spirituele vooruitgang
is verzekerd. De mudra van
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Amithaba is die van meditatie, waarin één hand op de
andere gelegd wordt, de handpalmen naar boven. Amithaba,
die in verband gebracht wordt met het westen, wordt
geassocieerd met de ondergaande zon, met het verdwijnen
van het licht, zoals in meditatie, als de geest, zich
terugtrekkend van materiële objecten, een soort van
duisternis binnengaat, een hogere staat van bewustzijn die
als het ware voor de lagere geest niet in het bewustzijn is.
Het dier van Amithaba, of liever de vogel, is de pauw, de
schitterendste onder alle vogels. Waarom het nu juist een
pauw is, is niet geheel duidelijk. Er zijn verschillende
verklaringen gezocht. Omwille van de ogen op de staart van
de pauw wordt de pauw soms geassocieerd met bewustheid,
opmerkzaamheid, maar dat lijkt niet echt relevant hier.
Misschien komt het doordat de pauw slangen eet, inclusief
giftige slangen. Dit suggereert een immuniteit voor gif,
immuniteit voor bezoedeling. Veren van de pauw worden
vaak gebruikt in Tantrische rituelen. Ze worden als bloemen
in de vaas met het gewijd water geplaatst. Amithaba is het
hoofd van de Lotus familie waartoe een aantal bekende
spirituele figuren behoren. De meest bekende is
Avalokiteshvara, de Bodhisattva van het Mededogen.
Daarnaast hebben we nog Kurukulla, Padmanartesvara en
Padmasambhava.

Amoghasiddhi
Hij neemt het noordelijke deel van de mandala in. Zijn kleur
is groen. Zijn naam betekent: Onfeilbaar Succes of
Onbelemmerde Voltooiing. Zijn symbool is de dubbele
vajra. (Twee gekruiste vajra’s) Dit is een zeker een zeer
krachtig en mysterieus symbool (het is onder andere
verbonden met een speciaal aspect van de vereniging van
tegenstellingen). De mudra van Amoghasiddhi is die van
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Onbevreesdheid, één van de heroïsche deugden die sterk
benadrukt wordt in alle boeddhistische tradities, misschien
wel het meest in de Tantra.50 Het dier of het wezen van
Amoghasiddhi is de garuda of vogelmens, een fabelachtig
wezen dat boven het middel menselijk is (mannelijk of
vrouwelijk) en de voeten en vleugels van een vogel heeft.
Amoghasiddhi is het hoofd van de Karma- of Actie familie.
De actie wordt gesymboliseerd door een zwaard. Het meest
bekende lid van die familie is Groene Tara. Binnen de
esoterische Tantra zijn er nog verdere ontwikkelingen van
het vijfvoudige Boeddhapatroon ontstaan. We hebben
gezien dat het vroege Mahayana, dat verticaal dacht, het
Ideale lichaam, het lichaam van wederzijds Verheugen,
tussen het Dharma lichaam boven en het Gecreëerde
lichaam onder plaatste. Het late Mahayana, dat horizontaal
dacht, zag nog twee Ideale Boeddha figuren aan elke zijde
van het Ideale lichaam, waarvan één de belichaming is van
het Liefde aspect van de Verlichting terwijl de ander het
Wijsheidsaspect belichaamt. De Tantra, dat horizontaal
bleef denken maar dan in de context van de eigen
driedimensionale benadering, zag een ander paar Ideale
Boeddha figuren in het noorden en in het zuiden, de
Boeddha van Actie en de Boeddha van Schoonheid. Alle
Boeddha’s, op elk punt in de ontwikkeling, werden gezien in
hun mannelijke vorm. De originele historische Boeddha was
een Verlicht mens van het mannelijke geslacht. Maar de
esoterische Tantra nam een dramatische nieuwe stap en
verdeelde de Ideale Boeddha in twee figuren, een mannelijke
en een vrouwelijke, verstrengeld in seksuele gemeenschap.
Op dit punt moeten we heel voorzichtig zijn om het niet
verkeerd te begrijpen. Op dit niveau houden we ons niet
bezig met seks maar met seksueel symbolisme, wat iets
volkomen anders is. De mannelijke en vrouwelijke Boeddhafiguren staan voor de twee hoofdaspecten van Verlichting:

Liefde en Wijsheid. Wat de Tantra probeert uit te drukken is
de onscheidbare twee-in-eenheid van Liefde en Wijsheid,
karuna en prajna. Er wordt gezegd dat deze twee-in-eenheid
van Liefde en Wijsheid de eigenlijke essentie van
Boeddhaschap is. We mogen niet vergeten dat de Tantra
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Yab-yum

geen specifieke bedenkingen had in verband met seks en dus
ook geen bezwaar had om haar betekenis te communiceren
in seksuele termen. Deze waren net zo geldig als andere
termen. De inhoud van de termen was in zichzelf echter
niet seksueel.
In Tibet en zijn cultureel afhankelijke
gebieden staan de mannelijke en de vrouwelijke
Boeddhafiguren in seksuele verstrengeling bekend als yabyum. Yab betekent vader en yum
moeder. Deze figuren zijn als het ware de archetypische
vader-moeder. In de kloosters en tempels van Tibet vind je
veel mooie rolschilderingen en afbeeldingen van deze
Boeddhafiguren in seksuele verstrengeling. Voor de
Tibetanen is er geen enkele seksuele of erotische suggestie.
Als je kijkt hoe Tibetaanse Boeddhisten om hun tempels
heen lopen, dan zie je dat wanneer ze deze figuren
tegenkomen, ze nog meer eerbied blijken te hebben dan
anders, nog meer devotie. Zij reageren heel verschillend dan
zoals westerlingen gewoonlijk reageren. Op een bepaalde
manier worden deze figuren als extra heilig beschouwd
omdat het symbolisme betrekking heeft op het hoogste
niveau van spirituele ervaring, het niveau van Verlichting,
het niveau waarop Liefde en Wijsheid uiteindelijk
geïntegreerd zijn. Voor de Tibetanen zijn deze figuren een
symbolische uitdrukking van een diepe spirituele waarheid,
de waarheid van de onscheidbare twee-eenheid van Liefde
en Wijsheid. Dit is de enige manier waarop Tibetanen hen
zien. Het is echt jammer dat in het Westen deze yab-yum
figuren vaak beschouwd worden als voorbeelden van
Oosterse erotische, zelfs pornografische kunst. Dit toont
duidelijk aan dat er in het Westen waarschijnlijk nauwelijks
iemand is die vrij is van seksuele belemmeringen,
grotendeels dankzij ons joods-christelijke erfgoed.
Overigens zou iemand kunnen denken dat de mannelijke
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Boeddhafiguur staat voor het Wijsheidsaspect van de
Verlichting terwijl de vrouwelijke Boeddhafiguur het aspect
Liefde vertegenwoordigt. Dat is niet zo. In de
boeddhistische Tantra is het de vrouwelijke Boeddha die het
Wijsheidsaspect belichaamt en de mannelijke Boeddha die
staat voor het aspect Liefde en Mededogen, dat trouwens
ook het aspect Actie is. Dit bewijst eens te meer dat dit
symbolisme niets maar dan ook niets te maken heeft met
gewone seksuele verschillen. Soms worden deze figuren
gesymboliseerd door de vajra en de lotus of door de vajra en
de bel. We zijn nog niet aan het einde van de ontwikkeling.
Het is niet enkel de Ideale Boeddha, de archetypische
Boeddha, die zich deelt in twee figuren, mannelijk en
vrouwelijk seksueel verenigd, ook de andere vier Boeddha’s
delen zich op dezelfde wijze. Op dit punt zijn er dus geen
vijf Boeddha’s maar tien: vijf mannelijke en vijf vrouwelijke.
De vrouwelijke Boeddha’s worden beschouwd als de
spirituele partners van de mannelijke Boeddha’s. Over elk
van de vijf vrouwelijke Boeddha’s zal ik iets zeggen.

Akasadhatisvari
Akasadhatisvari is de metgezel van Vairocana, de witte
Boeddha, de Boeddha van het centrum. Haar naam,
Akasadhatisvari, betekent ‘de Soevereine Vrouwe van de
Sfeer van Oneindige Ruimte.’ We herinneren ons dat
Vairocana zelf de zon symboliseert, de Zon boeddha, de
zon van de gehele spirituele kosmos. Hij straalt licht en
warmte uit in alle richtingen, het licht van de Wijsheid en de
warmte van Liefde. Akasadhatisvari, de Soevereine Vrouwe
van de Sfeer van Oneindige Ruimte, staat voor de oneindige
ruimte waar de lichtstralen van Vairocana doorheen vallen.
Zij ver teg enwoordigt onbeg rensde spirituele
ontvankelijkheid. Zij vertegenwoordigt het geheel van het
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fenomenale universum dat volkomen doordrongen is van de
invloed, of het ‘uitvloeien’ van het Absolute. In de taal van
het Ontwaken van Vertrouwen staat zij voor het geheel van
het waarneembare bestaan dat volkomen geparfumeerd is
met het Absolute. Net zoals Vairocana is Akasadhatisvari
wit van kleur. Ze wordt weergegeven in dakini-vorm,51 dat
wil zeggen met losse golvende gewaden en lange, verwarde
haren.

Locana
Locana is de metgezel van Aksobhya, de diepblauwe
Boeddha, de Boeddha van het oosten. Haar naam betekent
‘Degene met een Heldere Kijk’ of letterlijk ‘Degene met een
Oog’. In het Tibetaans wordt haar naam vertaald als de
Vrouwe met het Boeddha-oog. Zij is de belichaming van
puur gewaarzijn; zij staat voor puur, eenvoudig, rechtstreeks
gewaarzijn van dingen. Haar metgezel Aksobhya is specifiek
verbonden met Transcendente Wijsheid. (Hij is ongeveer de
enige Boeddha die voorkomt in de Soetra’s van
Transcendente Wijsheid, vooral in de Soetra in 8000
regels) 52 De vereniging tussen Locana en Aksobhya
suggereert dus dat er geen Wijsheid is zonder gewaarzijn en
geen gewaarzijn zonder Wijsheid. De twee zijn
onafscheidelijk met elkaar verbonden, ze zijn in zekere zin
verschillende aspecten van dezelfde spirituele ervaring.
Locana is lichtblauw van kleur.
‑

Mamaki
Mamaki is de metgezel van Ratnasambhava, de gele
Boeddha, de Boeddha van het zuiden. Haar naam betekent
‘Van Mij Maker’. Zij is degene die alles ‘van mij maakt’, zij
het niet in zelfzuchtige of egoïstische zin. We bevinden ons
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nu op het niveau van de Verlichting. Mamaki
is die
spirituele houding die alles en iedereen als mij beschouwt,
als mezelf, in de zin van mijn eigenlijke zelf, als waardevol
voor mij, dierbaar, kostbaar. Mamaki geniet dus van allen, is
verrukt door allen, verheugt zich in allen, we kunnen zelfs
zeggen dat ze iedereen als haar eigen zelf ziet. Zij ziet geen
verschil tussen zichzelf en anderen. Voor haar zijn alle
mensen van mij, zijn alle mensen zelfs ‘mezelf ’. Haar kleur
is geel.

Pandaravasini
Pandaravasini is de metgezel van Amithaba, de rode
Boeddha, de Boeddha van het westen. Haar naam betekent
’de Wit geklede’. Dit suggereert iemand die uitgerust is,
bekleed is met zuiverheid of zelfs beschermd door
zuiverheid. Deze beeldspraak doet ons denken aan het beeld
dat de Boeddha voor de vierde dhyana (de vierde staat van
hoger bewustzijn) gebruikte. De Boeddha zei dat de
ervaring van iemand in de vierde dhyana te vergelijken is met
iemand die op een hete, stoffige dag een bad neemt in een
mooie vijver en zich daarna, uit het water komend, in een
zuiver wit laken wikkelt. Dit wikkelen in een zuiver wit laken
staat voor de geleidelijke opeenhoping van al je energieën,
en vooral je emotionele energieën, en de bescherming die
deze energieën geven tegen mogelijke schadelijke invloed
van buitenaf. Pandaravasini is dus de Wit geklede, de
beschermster tegen invloeden van buitenaf. Zij is lichtrood
van kleur.

Tara
Tara is de metgezel van Amoghasiddhi, de diepgroene
Boeddha; de Boeddha van het noorden. Haar naam
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betekent ‘Zij die overvaart’. Zij vaart over de rivier van leven
en dood, de rivier van samsara.53 Op die manier herinnert zij
ons aan Boeddha’s parabel van het vlot. Een vlot is iets dat
ons helpt om de rivier over te steken en niets meer (als je de
overkant hebt bereikt, denk je er niet aan om het vlot nog
mee te zeulen); op dezelfde manier is de Dharma enkel een
middel om de rivier van leven en dood over te steken en de
overkant, Nirvana, te bereiken. De naam Tara wordt dikwijls
vertaald door ‘Zij die verlost’ maar dit kan nogal misleidend
zijn. We kunnen zeggen dat Tara staat voor de houding om
mensen te helpen zichzelf te helpen. Dit zijn de vijf
vrouwelijke Boeddha’s: Akasadhatisvari, De Soevereine
Vrouwe van de Sfeer van Oneindige Ruimte; Locana, Zij
met het Oog; Mamaki, de van Mij maker; Pandaravasini, de
Wit geklede; en Tara, Zij die Overvaart. Deze vijf
vrouwelijke Boeddha’s, samen met hun mannelijke
tegenhangers, staan voor verschillende aspecten van de ene
integrale ervaring van Verlichting, een ervaring die in
essentie een ervaring is van de onscheidbare twee-eenheid
van Wijsheid en Liefde. Er is nog een laatste ontwikkeling
die we moeten vermelden in het symbolische model waar we
mee bezig zijn. In de esoterische Tantra verschijnen
Boeddha’s en Bodhisattva’s in twee aspecten: een vredig en
een toornig aspect. Dit geldt ook voor de Vijf Boeddha’s.
Tot dusver heb ik de vijf mannelijke en de vijf vrouwelijke
Boeddha’s in hun vredige aspect beschreven. Nu zal ik
enkele woorden wijden aan hun toornige vorm. De toornige
vormen zijn niet zoveel geïndividualiseerd als de vredige
vormen. In hun toornige vorm staan de vijf mannelijke
Boeddha’s bekend als de Vijf Heruka’s. Ze worden allen
genoemd naar hun overeenkomende Boeddhafamilie. Dus
spreken we van Boeddha-Heruka, Vajra-Heruka, RatnaHeruka, Padma-Heruka en Karma-Heruka. Elk wordt
afgebeeld als krachtig, zelfs zwaargebouwd, naakt op een

tijgervel na en met een olifantshuid. Ze dragen kransen van
menselijke schedels. Slangen kronkelen zich rond hun
lichamen en armen. Zij hebben doorgaans tenminste zes
armen, soms veel meer. Ieder van hen heeft drie uitpuilende,
vurige ogen en een toornige uitdrukking. Zij worden meestal
afgebeeld terwijl ze op de vijanden van de Dharma
trappelen. In afbeeldingen draaien ze zich krachtig naar
rechts. Elk wordt omgeven door een krans van vlammen.
De Boeddha-Heruka is donkerblauw of zwart van kleur, de
anderen zijn respectievelijk blauw, geel, rood en groen. De
metgezel van de Boeddha-Heruka, de equivalente
vrouwelijke Boeddha, staat gewoonlijk bekend als
Krodhesvari, dat vertaald kan worden als de Vrouwe van
Toorn. De metgezellen van de andere Heruka’s zijn, net
zoals de mannelijke Heruka’s, genoemd naar de
overeenkomende Boeddha-families. Er is dus een VajraVrouwe van toorn, een Juweel-Vrouwe van toorn, een
Lotus-Vrouwe van toorn, en een Actie-Vrouwe van Toorn.
Allen worden ze op dezelfde manier afgebeeld. Ze zijn naakt
of nagenoeg naakt. Hun kleur is hetzelfde als van hun
metgezel maar lichter. Ze zijn ook ietwat kleiner dan hun
metgezel. En steeds klampen ze zich aan hun metgezel vast,
soms met hun armen om zijn nek. Dit is het symbolisme
van de Vijf Boeddha’s, de mannelijke en de vrouwelijke, de
vredige en de toornige. Dit is één van de belangrijkste,
mooiste en meest betekenisvolle symbolen van de gehele
Tantra.54 Het is een symbool dat tenminste gedeeltelijk de
rijkdom van de Tantra in een vorm giet die wij kunnen
waarderen en misschien in ons opnemen. Toch mogen we,
temidden van al deze vormen, nooit vergeten dat ze
allemaal, of ze nu mannelijk of vrouwelijk zijn, vredig of
toornig, voor verschillende aspecten van de ene ervaring van
Verlichting staan; voor verschillende aspecten van
Boeddhaschap. We mogen niet vergeten dat ze allen een
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belichaming, zelfs een product van spirituele ervaringen zijn.
Als we dit voor ogen houden, zullen we misschien in staat
zijn om op hen te reageren. Als we op hen reageren, zullen
we door hen geholpen worden; in feite zullen we dan
geholpen worden door alle creatieve symbolen van het
Tantrische Pad naar Verlichting.

weggeveegd of vernietigd wordt. De kosmos is er nog altijd

Uit: Lezing 110: Symboliek van de vijf Boeddha’s, Mannelijk
en Vrouwelijk, 1972.

De Vijf Wijsheden
Elk van de vijf Boeddha’s symboliseert een verschillend
aspect van Wijsheid. Deze aspecten van Wijsheid staan
collectief bekend als de vijf Jnanas, de vijf Wijsheden of de
vijf Inzichten. De eerste van de vijf Wijsheden is de
Wijsheid van de Dharmadhatu en wordt gesymboliseerd door
Vairocana. Dit is de basiswijsheid waarvan de anderen vier
specifieke aspecten zijn. Dharmadhatu is een moeilijke term.
Dhatu betekent sfeer, rijk of veld en staat hier voor de
gehele kosmos. Dharma betekent hier Realiteit, Waarheid,
het Ultieme. De Dharmadhatu betekent dus het universum
gezien als de sfeer, het rijk, de manifestatie van Realiteit of
het universum opgevat als volkomen doordrongen van
Realiteit. Net als de gehele ruimte door zonnestralen wordt
gevuld, zo is het hele bestaan met zijn galactische systemen,
zijn zonnen, zijn werelden, goden en mensen, doordrongen
van Realiteit. Het is een veld voor de manifestatie van, het
spel van, de uitdrukking van de overvloed van Realiteit.
Daarom is de Wijsheid van Dharmadhatu directe,
onmiddellijke kennis van de hele kosmos als nietverschillend van de Realiteit. Niet dat de kosmos
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Tara
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en je ziet hem nog altijd. De huizen, de bomen, de velden,
de mannen en vrouwen, de zon en de maan, de sterren, alles
is er nog, net zoals vroeger, maar nu zijn ze doordrongen
van Realiteit. Je ziet tegelijkertijd zowel de kosmos als de
Realiteit, de één staat de ander niet in de weg. Als je de
kosmos ziet, zie je Realiteit; zie je Realiteit, dan zie je de
kosmos. De kosmos is Realiteit, Realiteit is kosmos. Rupa is
Sunyata; Sunyata is rupa. 55 Ten tweede is er de spiegelende
Wijsheid, gesymboliseerd door Aksobhya. Deze Wijsheid is
als een spiegel. Net zoals een spiegel alle objecten
weerspiegelt, zo weerspiegelt ook de Verlichte geest alles: de
Verlichte geest ziet alles en begrijpt de werkelijke natuur van
alles. Als je in de diepten van de Verlichte geest kijkt, dan zie
je alles. Alle objecten van de wereld worden weerspiegeld in
de diepten van de Verlichte geest, maar de Verlichte geest
wordt niet door hen beïnvloed - ze blijven niet plakken. Als
je een spiegel neemt en je plaatst er een object voor dan
wordt dat object weerspiegeld. Neem je dat object weg en
plaats je een ander object voor de spiegel, dan weerspiegelt
hij dat. Als je het object verplaatst, of als je de spiegel
verplaatst, dan blijft de weerspiegeling niet plakken. De
Verlichte geest is net zo: hij weerspiegelt maar niets blijft
eraan kleven. Onze geest is echter heel verschillend. Als we
de vergelijking doortrekken, kunnen we zeggen dat onze
geest een soort spiegel is maar alle weerspiegelingen blijven
wél plakken. In feite blijven ze niet alleen plakken, ze
bevriezen ook nog eens en worden allen op een
hoopje samengeperst. Soms plakt de spiegel zo vast aan het
object dat je de twee niet kan scheiden. Met andere
woorden: in de Verlichte geest is er geen subjectieve reactie,
is er geen subjectieve gehechtheid, er is enkel zuivere,
volkomen objectiviteit net als een spiegel die alles
weerspiegelt wat bestaat. De derde van de Vijf Wijsheden is

de Wijsheid van g elijkheid. Deze wordt door
Ratnasambhava gesymboliseerd. De Verlichte geest ziet alles
met volkomen objectiviteit. De Verlichte geest ziet dezelfde
Realiteit in alles, dezelfde Sunyata in alles en heeft dezelfde
houding tegenover alles. De Verlichte geest ziet dat een man
een man is en een vrouw een vrouw, een bloem een bloem
en een boom een boom, dat een huis een huis is, de zon de
zon en de maan de maan. De Verlichte geest ziet dat
allemaal maar tegelijkertijd ziet hij de gemeenschappelijke
Realiteit in alles en zo neemt hij een algemene houding
tegenover alles aan. De Verlichte geest handelt vanuit
gelijkheid naar alles toe. Er is dezelfde liefde, hetzelfde
mededogen voor allen, zonder enig onderscheid . Er wordt
soms gezegd dat de liefde en het mededogen van de
Verlichte geest op alle wezens, op alle objecten, op alle
dingen valt, zonder onderscheid, net zoals de stralen van de
zon nu eens op de gouden daken van een paleis vallen, dan
weer op een mesthoop - het is dezelfde zon. De Verlichte
geest schijnt met zijn liefde en mededogen op hoog en laag,
op goed en kwaad. De vierde van de vijf Wijsheden is de
onderscheidende Wijsheid. Deze Wijsheid wordt
gesymboliseerd door Amitabha. Zoals we gezien hebben
weerspiegelt de spiegel alle dingen op dezelfde manier maar
tegelijkertijd verdoezelt hij de kenmerkende eigenschappen
van de dingen niet: de spiegel reflecteert het kleinste detail.
Dat is heel belangrijk. Het betekent dat de Verlichte geest de
dingen niet enkel in hun eenheid ziet of enkel in hun
diversiteit, maar dat hij allebei tegelijk ziet. De Verlichte
geest, vooral in zijn aspect van onderscheidende Wijsheid,
ziet niet enkel de eenheid van dingen maar ziet ook de
verschillen, het unieke van de dingen en hij ziet ze samen.
De Verlichte geest reduceert de meerderheid niet tot een
geheel en reduceert het geheel niet tot een meerderheid: hij
ziet de eenheid en de verscheidenheid. Op het filosofische
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niveau is het Boeddhisme noch een monisme, waarin alle
verschillen opgeheven zijn, noch een pluralisme, waarin alle
eenheid verdwijnt. In de boeddhistische visie op het bestaan
vernietigt eenheid het verschil niet, verschil vernietigt
eenheid niet. Wij kunnen het niet helpen dat we nu het ene
waarnemen en dan het andere maar de Verlichte geest ziet
eenheid en verschil in één en hetzelfde ogenblik. Hij ziet dat
jij je unieke zelf bent en tezelfdertijd ziet hij dat je ook één
bent met allen. En je bent één op hetzelfde moment dat jij je
unieke zelf bent; en op hetzelfde moment dat jij je unieke
zelf bent, ben je één met allen, bloeiend met al je specifieke
eigenaardigheden. Deze twee, de eenheid en het verschil, het
monisme en het pluralisme, zijn geen twee verschillende
dingen. We zeggen niet dat ze één en hetzelfde zijn maar het
zijn ook geen twee verschillende dingen. Ten vijfde en
laatste is er de alles tot stand brengende Wijsheid,
gesymboliseerd door Amoghasiddhi. De Verlichte geest
wijdt zich aan het welzijn van alle levende wezens. Daartoe
bedenkt hij vele vaardige middelen56 om mensen te helpen.
De Verlichte geest helpt levende wezens op een natuurlijke
en spontane manier. We moeten ons de Bodhisattva of de
Verlichte geest niet voorstellen als iemand die ‘s-ochtends
gaat zitten en denkt: ‘Hoe kan ik vandaag iemand helpen?
Heeft deze persoon meer hulp nodig dan die andere?
Misschien kan ik dat en dat doen’. De Verlichte geest
functioneert niet op die manier: de Verlichte geest
functioneert ongedwongen, open, spontaan, natuurlijk. De
hulpvaardigheid stroomt als een vloedgolf naar buiten, en
heel spontaan.
Uit: Lezing 70: Op de drempel van Verlichting, 1969
Een Boeddha in toornige vorm
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De Dharma
Het Woord van de Boeddha
De Dharma, zoals persoonlijk door de Boeddha aan zijn
leerlingen onderricht en zoals door hen mondeling
doorgegeven na het parinirvana van de Boeddha en zoals veel
later neergeschreven in de vorm van geschriften, staat
bekend onder de speciale term Buddhavacana. Dit betekent
‘het woord van de Boeddha’. Vaak wordt de term
Buddhavacana gebruikt om enkel naar de boeddhistische
geschriften te verwijzen maar het heeft diepere betekenissen
waarvan we sommige hier zullen onderzoeken. Ten eerste
willen we benadrukken dat Buddhavacana het woord van de
Boeddha is. Boeddha is niet alleen maar een persoonlijke
naam zoals Rahula of Ananda. Boeddha is een titel die
letterlijk ‘degene die Weet’ betekent. Een Boeddha is iemand
die de Waarheid of Werkelijkheid gerealiseerd heeft. Dus het
woord van een Boeddha is niet te vergelijken met het woord
van een gewoon persoon. De Buddhavacana is de uitdrukking
in menselijke spraak van een Verlichte staat van bewustzijn.
Zelfs als we de betekenis van Boeddha en Buddhavacana
kennen, beseffen we dit niet altijd. We hebben de neiging,
misschien onbewust, te denken dat de Boeddha op ongeveer
dezelfde manier spreekt als een gewoon mens omdat hij
uiteindelijk veelal dezelfde woorden gebruikt. Maar hoewel
de woorden hetzelfde kunnen zijn, zit er achter de woorden
van de Boeddha iets wat niet achter onze woorden zit.
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Achter de woorden van de Boeddha staat namelijk een
Verlicht bewustzijn. Het woord van de Boeddha drukt dat
Verlicht bewustzijn dus uit ‘voor degenen die oren hebben
om te horen’. Verder moeten we begrijpen dat, hoewel de
woorden van de Boeddha zijn Verlicht bewustzijn
uitdrukken, ze dit niet rechtstreeks doen. We moeten niet
denken dat hier het Verlichte bewustzijn is en dat
rechtstreeks uit dat Verlicht bewustzijn de woorden komen
vloeien die uitdrukking geven aan dat Verlicht bewustzijn.
Zo eenvoudig is het niet, want tussen het Verlicht
bewustzijn en zijn uitdrukking in termen van gewone
menselijke spraak zijn er verschillende tussenliggende
niveaus van zijn en van ervaring. In principe zijn deze

Om

niveaus ook inbegrepen in wat we de Buddhavacana noemen.
We bekijken nu deze niveaus.
Ten eerste is er het niveau, voorbij alle niveaus, van de
Verlichte geest zelf, de Boeddha-geest. Wij gebruiken de
uitdrukking ‘de Verlichte geest’, maar het is heel moeilijk
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voor ons om enig idee te hebben waarover dit eigenlijk over
gaat, want in die Verlichte geest is er geen subject en geen
object. Het gewone bewustzijn dat gedomineerd wordt door
het onderscheid tussen subject en object kan zich de
Verlichte geest nauwelijks voorstellen. We kunnen enkel
zeggen, hoewel ook dit misleidend is, dat de Verlichte geest
zuiver, ongedifferentieerd Gewaarzijn is; dat het absoluut
Leeg is, 57 dat het volkomen helder is - een doorlopende
hoeveelheid spirituele helderheid; dat het volkomen
bevredigend is en daarom vrede en gelukzaligheid is voorbij
alle menselijk begrip. Dat het boven en voorbij ruimte en
tijd is en dat daarin alles gekend is omdat daarin niets te
kennen valt. Meer metaforisch kunnen we het omschrijven
als een onmetelijke, kustloze oceaan waarin miljoenen
universums slechts een kleine golf zijn, slechts één enkele
schuimvlok.
In deze Verlichte geest ontstaat het verlangen om te
communiceren met de niet verlichte geest op het niveau van
de niet verlichte geest. We kunnen er enkel over spreken in
termen van tijd en ruimte hoewel de Verlichte geest deze
overstijgt. Verlichting verlangt ernaar om de Verlichting te
communiceren (en uiteindelijk is er niets anders dat het kan
communiceren, de Verlichting kan enkel de Verlichting
communiceren). Dit verlangen kunnen we identificeren als
Mededogen. Op het hoogste niveau is deze communicatie
heel subtiel, er is niets grof of ruw of vanzelfsprekend aan.
Het is zoals een rilling of een subtiele vibratie die overgaat
van de Verlichte geest naar de geest die net nog niet verlicht
is. Met onze verbeelding kunnen wij aan deze trilling denken
als een extreem subtiel geluid: geen grof, fysiek, extern
geluid dat we kunnen horen met onze oren, noch een geluid
die we met ons innerlijk oor kunnen horen in de gewone
psychologische zin, maar een soort van oergeluid, een
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oorspronkelijk, fundamenteel, mantrisch geluid. Dit is iets
wat op het spirituele niveau gelijk is aan wat we kennen als
geluid.
Deze klank, deze klankloze klank zelfs, is de
Buddhavacana in de hoogste zin van het woord. Deze klank
wordt afgegeven door de Boeddha-geest, door de
Werkelijkheid zelf. Het Verlicht bewustzijn is niet beperkt
door tijd en ruimte. Daarom geeft het altijd en overal deze
klank af. Sommige Indiase tradities identificeren deze
oorspronkelijke kosmische klank met de mantra OM.58 Niet
OM zoals het door een mens wordt uitgesproken maar een
subtiele, innerlijke, spirituele OM die soms in meditaties of
in hogere bewustzijnstoestanden gehoord kan worden. Je
kunt het zelfs vanuit alle waarneembare objecten in het
universum horen komen want de Boeddha-geest bevindt
zich, bij wijze van spreken, achter al deze objecten, de
Boeddha-geest klinkt door hen allen heen. Om onze eerdere
vergelijking verder te volgen kan je zelfs zeggen dat het
Verlichte bewustzijn zoals de oceaan is en de waarneembare
objecten zoals de golven of het schuim en dat het lijkt alsof
elke golf, elke schuimvlok, elk fenomeen in het universum
deze mantra OM, en niets anders dan OM, voortdurend
herhaalt. Door naar deze mantra te luisteren, hoor je het
woord van de Boeddha. Door er naar te luisteren, hoor je en
begrijp je alles; alles bevindt zich in deze ongedifferentieerde
klank. Woorden zijn niet nodig. Gedachten zijn niet nodig.
Er is geen behoefte aan beelden. Vanuit deze
oorspronkelijke klank, die uit de Boeddha-geest komt, hoor
je alles, weet je alles en begrijp je alles.
Het tweede niveau is het niveau van archetypische beelden.
De Verlichte geest komt als het ware een treetje naar
beneden, naar het niveau van archetypische beelden. Op dit
niveau zijn er beelden van de zon en de maan, licht en
duisternis, de hemel en de aarde; beelden van vogels, dieren
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en bloemen; beelden van regen, wind, donder en bliksem;
beelden van Boeddha's en Bodhisattva’s; beelden van goden
en godinnen; vriendelijke en toornige beelden; en misschien
bovenal beelden die schitterend gekleurd en helder zijn,
opkomend vanuit de diepten van de oneindige ruimte. Ze
zijn niet door de individuele menselijke geest gecreëerd en
ook niet door het collectieve bewustzijn, zelfs niet door het
collectieve onbewuste. Misschien zijn deze beelden helemaal
niet gecreëerd maar zijn ze, als het ware, eeuwig aanwezig
met het Verlichte bewustzijn zelf op
dit niveau van
communicatie. Ook deze beelden onthullen alles. Ze
onthullen het in termen van vorm en kleur. Op dit niveau
zijn geen gedachten, ideeën of woorden nodig. De
communicatie is misschien niet zo subtiel als op het niveau
van de mantrische klank, maar het is nog altijd veel subtieler
en veelomvattender dan alles wat we gewoonlijk ervaren.
Het derde niveau is het niveau van conceptueel denken.
Hier zijn we nog een treetje naar beneden gegaan maar we
dienen voor ogen te houden dat het nog altijd de Verlichte
geest is die ‘naar beneden komt’. Het is geen kwestie van het
onverlichte bewustzijn dat zichzelf uitdrukt in concepten.
Conceptueel denken is een middel van zowel de Verlichte als
de onverlichte geest. Conceptueel denken wordt gecreëerd
door de onverlichte geest maar kan gebruikt en zelfs
getransformeerd worden door de Verlichte geest in
overeenstemming met zijn eigen hogere doelstellingen. Dit
geeft ons een idee van de ware natuur van de boeddhistische
filosofie of het boeddhistisch denken. Boeddhistisch denken
bestaat niet uit de speculaties van de onverlichte geest(en)
van gewone Boeddhisten, die soms alleen in naam
Boeddhist zijn. Boeddhistisch denken is een reeks pogingen
van de Verlichte geest, of het nu die van Gautama Boeddha
of iemand anders is, om door middel van concepten te
- ! 99 -

communiceren met onverlichte geesten. Leerstellingen als
Voorwaardelijk Ontstaan (pratitya-samutpada) moeten in dit
licht begrepen worden.
Tenslotte komen we bij het niveau van woorden. Sommigen
zeggen dat je niet echt woorden en gedachten van elkaar kan
scheiden. Er is zeker een nauwe verbinding tussen de twee.
(Het is nauwer dan tussen beelden en gedachten) Toch zijn
ze niet echt hetzelfde. We hebben soms gedachten die we
niet verwoorden of zelfs niet kunnen verwoorden. Doordat
we deze vier niveaus hebben onderzocht kunnen we nu zien
wat voor een immense kloof er is tussen het Verlicht
bewustzijn, de geest van een Boeddha, en zijn manier van
uitdrukking via gewone menselijke spraak. We kunnen zien
hoeveel niveaus de Boeddha, na zijn Verlichting, moest
afdalen om te kunnen beginnen met zijn onderricht. We
moeten ons er echter voor hoeden om dit afdalen van de
Boeddha langs verschillende niveaus te interpreteren alsof
hij de voorgaande niveaus achter zich zou laten. Het is
afdalen zonder ook maar iets achter zich te laten. Het woord
van de Boeddha bestaat uit al deze vier dingen: de
oorspronkelijke mantrische klank, de archetypische beelden,
de concepten en de woorden. De Dharma wordt
overgebracht op al deze niveaus, niet alleen door gewone
woorden.
Uit: Lezing 113: Het woord van de Boeddha, 1972
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Verkeerde visie, juiste visie,
Volkomen visie.
In het Boeddhisme is er niet zoiets als filosofie. In feite is er
in de Indiase talen, inclusief het Sanskriet en Pali (de talen
van de Indiase boeddhistische geschriften), geen enkel
woord dat overeenkomt met filosofie, zowel letterlijk als
metaforisch. Er is een woord dat vaak als filosofie vertaald
wordt maar die betekenis in het geheel niet heeft. Dat woord
is darsana (Pali dassana). Darsana komt van een woord dat
‘zien’ betekent en staat voor ‘dat wat gezien wordt’, een
zicht, een kijk, een perspectief, zelfs een visie. Dit is
duidelijk niet hetzelfde als filosofie. Letterlijk betekent het
woord filosofie ‘liefde voor wijsheid’ maar meer algemeen
wordt eronder verstaan: een systeem van abstracte ideeën.
Het suggereert eerder ergens over denken dan zien.
Anderzijds is darsana veel meer een kwestie van directe
waarneming en directe, rechtstreekse ervaring. Darsana is
niet iets dat door middel van concepten beschreven kan
worden. In Boeddhisme wordt niet gesproken over darsana
maar drsti. Drsti komt eveneens van een wortel die
eenvoudigweg ‘zien’ betekent en drsti betekent ook een zicht,
een kijk, een perspectief, een zienswijze. Traditioneel
onderscheidt het Boeddhisme twee soorten zienswijzen:
verkeerde zienswijze en juiste zienswijze. Dit is een
belangrijk onderscheid. Om het verschil te kunnen
begrijpen, gaan we eerst naar zien in de letterlijke betekenis
van kijken want een zienswijze, of ze nu juist of verkeerd is,
is metaforisch gesproken een soort zien. We kunnen zeggen
dat er twee soorten zien zijn: goed zicht en slecht zicht.
Slecht zicht is zicht dat in de eerste plaats zwak is. We
zeggen van ons zicht dat het zwak is als we niet ver of
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scherp zien. Ten tweede is slecht zicht, zicht dat nogal
vernauwd is, alsof je oogkleppen op hebt. Het is heel
beperkt. We zien alleen wat zich recht voor onze neus
bevindt. We zien niet wat er aan deze zijde of aan de andere
zijde is en we zien zeker niet alles om ons heen. Ten derde is
slecht zicht vervormd, alsof we door een vervormend
medium kijken, bijvoorbeeld door een fles of door een
gebrandschilderd raam zodat alles er veelkleurig uitziet, of
als door een dichte mist. Zicht dat zwak is, met oogkleppen
en vervormd, is slecht zicht. Goed zicht is het
tegenovergestelde van dit alles. Goed zicht is zicht dat sterk
is, scherp, we kunnen ver en helder zien. Het is zicht dat niet
vernauwd is, zonder oogkleppen, als een wijds panorama.
Het is zicht dat niet vervormd is. We zien de dingen niet
door een vervormend of straalbrekend medium, we zien de
dingen rechtstreeks.
Met de hulp van dit onderscheid, in heel gewone zin, tussen
slecht zicht en goed zicht, kunnen we misschien iets van het
verschil tussen verkeerde zienswijze en juiste zienswijze zien.
Verkeerde zienswijze is in de eerste plaats zwak. Hiermee
bedoelen we dat er geen energie achter zit. Als er geen
energie achter onze zienswijze zit, dan is ons inzicht in de
dingen zwak; we zien de ware natuur van de dingen niet
helder, we zien de dingen niet zoals ze zijn. De energie die
we nodig hebben, komt van meditatie, meditatie in de zin
van dhyana ervaring. Deze geconcentreerde energie die we
uit meditatie ervaring krijgen, transformeert een puur
conceptueel begrip van de waarheid, van de werkelijkheid, in
directe ervaring. Ten tweede, verkeerde zienswijze heeft
oogkleppen op. Ze is beperkt tot een klein bereik van
ervaringen. Deze beperkte ervaringen krijgen we door onze
vijf fysieke zintuigen en de rationele geest. Iemand wiens
ervaring begrensd wordt door dit nauwe bereik gaat
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niettemin vaak van hieruit veralgemeniseren en conclusies
trekken, zich niet bewust van andere mogelijkheden van
waarneming en ervaring. Als voorbeeld is er de man die
enkel geïnteresseerd is in zijn baan, zijn familie, de
voetbaluitslagen enzovoort. Zo krimpt zijn interessesfeer
sterk in. Hij heeft geen belangstelling voor wereldlijke zaken
of kunst of voor persoonlijke ontwikkeling. Zijn ervaring is
dus beperkt en toch ziet hij het bestaan zelf, het leven zelf,
in termen van zijn beperkt bestaan. Ten derde is verkeerde
zienswijze als vervormde zienswijze. Onze kijk op de dingen
kan op allerlei manieren vervormd zijn. Ze kan vervormd
zijn door emotie. Als we gelukkig zijn, zien we de dingen op
een heel andere manier dan wanneer we somber zijn. Mogen
we iemand niet, dan zien we allerlei tekortkomingen; als we
iemand wel mogen, dan zien we in die persoon allerlei
perfecte eigenschappen die hij of zij waarschijnlijk niet eens
heeft. Onze zienswijze is ook vervormd door diverse
vooroordelen op basis van ras, klasse, religie of nationaliteit.
Verkeerde zienswijze is dus een zienswijze die zwak is (ze
heeft niet de kracht van meditatie achter zich), een
zienswijze met oogkleppen ( ze is beperkt tot een klein
bereik van ervaringen), en het is vervormde zienswijze
(ver vor md door eenzijdig e emoties en door
vooroordelen).59
Juiste zienswijze is het tegenovergestelde. Juiste zienswijze is
sterk en krachtig. Het heeft de geconcentreerde energie van
meditatie achter zich waardoor er niet enkel een conceptueel
begrip van de dingen ontstaat, maar een directe,
rechtstreekse ervaring van de waarheid. Het blijft niet aan de
oppervlakte maar dringt diep door tot in het hart van de
dingen. Het ziet alles helder en duidelijk. Juiste zienswijze
heeft geen oogkleppen op en is onbeperkt. Het beslaat het
hele veld van menselijke ervaringen. Het wordt niet

begrensd door wat ervaren kan worden via de fysieke
zintuigen of de rationele geest. Als het al veralgemeniseert,
veralgemeniseert het vanuit het volledige bereik van
menselijke ervaringen op alle gebied, op alle niveaus.
Tenslotte is juiste zienswijze niet vervormd. Het is niet
vervormd door emotie of vooroordeel maar ziet de dingen
zoals ze zijn. Tot dusver heb ik enkel gesproken over
zienswijzen maar zienswijzen zijn niet abstract. Het zijn
altijd zienswijzen van iemand. Voor zover er twee soorten
zienswijzen zijn, verkeerde en juiste, zijn er twee soorten
mensen. Er zijn mensen met verkeerde zienswijze en
mensen met juiste zienswijze. Er zijn mensen wiens visie op
het bestaan beperkt, begrensd en vervormd is. Er zijn
mensen wiens visie op het bestaan onbeperkt en
onbegrensd in omvang is en niet in het minst vervormd.
Mensen met verkeerde zienswijzen staan in het Boeddhisme
technisch bekend als prthagjanas of ‘het gewone volk’;
degenen met juiste zienswijze zijn bekend als aryas of
‘spirituele edelen’. We kunnen zeggen dat tot de eerste
categorie mensen behoren die geen enkele mate van
persoonlijke ontwikkeling hebben, die in het geheel niet aan
zichzelf gewerkt hebben, die als het ware zijn zoals de
natuur ze gemaakt heeft. Tot de tweede categorie behoren
mensen die wel al een mate van persoonlijke ontwikkeling
hebben, wel aan zichzelf gewerkt hebben, en niet zijn zoals
de natuur hen gemaakt heeft. Ze hebben zichzelf in zekere
mate opnieuw gemaakt, opnieuw gecreëerd, opnieuw
gevormd. Natuurlijk is het gewone volk in de meerderheid;
de spirituele edelen zijn in de minderheid. Het is echter
mogelijk om van de ene categorie naar de andere over te
gaan. De prthagjanas kunnen aryas worden. De gewone mens
kan een spirituele edele worden. Dit is mogelijk door het
ontwikkelen van gewaarzijn, door het cultiveren van
positieve emoties, door je bewustzijnsniveau omhoog te
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brengen, en, bovenal, door verkeerde zienswijzen aan de
kant te schuiven en juiste zienswijzen te ontwikkelen.
Tot dusver heb ik alleen gesproken over twee soorten
zienswijzen, verkeerde en juiste. Eigenlijk zijn er drie
soorten zienswijzen. De derde soort is Volkomen Visie.
Volkomen Visie is juiste zienswijze die tot zijn volledige
omvang ontwikkeld is. Het is de totale visie van de mens op
het hoogst mogelijke niveau van zijn ontwikkeling.
Volkomen Visie is zienswijze zonder beperkingen; het is de
onvoorwaardelijke, ongeconditioneerde Visie van de
onvoorwaardelijke, ongeconditioneerde Werkelijkheid. Het
is een zienswijze, een visie die ruimte en tijd overstijgt. Het
is visie die het normale kader van waarneming overstijgt, de
relatie subject-object. Volkomen Visie is de Visie van de
Verlichte, degene die ziet met Wijsheid en Mededogen. Met
andere woorden: Volkomen Visie is de visie van de
Boeddha. Onze zienswijze is verkeerde zienswijze. Slechts
nu en dan hebben we een glimp van juiste zienswijze. Het
grootste deel van de tijd zien we de dingen verkeerd. Niet
alleen dat, we rationaliseren ook nog eens onze verkeerde
zienswijzen. En presenteren ze in een systematisch
conceptuele vorm. Dit zijn al onze zogenaamde wereldse
filosofieën, onze verschillende -ismen en -ologieën. Als we
er echter in slagen een glimp te krijgen van hoe de Boeddha
ziet, dan zullen wij een ogenblik opgetild worden naar dat
niveau, tenminste in onze verbeelding, en we zullen in staat
zijn om precies te zien waar we zelf staan. We zullen een
echte filosofie hebben die ons leven zin zal geven en ons in
staat zal stellen de algemene principes te begrijpen die ten
grondslag liggen aan het gehele proces van persoonlijke
individuele ontwikkeling.
Uit: Lezing 132: een visie op het menselijke bestaan, 1976
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Het Levenswiel en het spirale
pad.
Toen de Boeddha onder de Bodhi boom tot Verlichting
kwam kreeg hij Inzicht in het menselijke bestaan, Inzicht dat
hem altijd bij bleef en eigenlijk identiek was aan de ervaring
van Verlichting zelf. Hij communiceerde zijn Inzicht op vier
manieren: door middel van concepten, door symbolen, door
zijn handelingen en door stilte. Hier ga ik het enkel hebben
over de communicatie van zijn Inzicht door middel van
concepten en symbolen. Conceptueel gezien zag de
Boeddha, zittend onder de Bodhi boom, de waarheid van
verandering. Hij zag dat alles proces is. Hij zag dat dit waar
was op alle niveaus: niet alleen op het materiële niveau is er
proces, ook op het mentale. Hij zag dat er in feite nergens
ter wereld, in het geconditioneerde bestaan, ook maar iets
was, dat niet veranderde, dat geen proces was. (Vanuit het
Indiase denken zag de Boeddha dat er in Werkelijkheid niet
zoiets is als ‘zijn’, noch dat er zoiets is als ‘niet-zijn’.) Hij zag
dat dingen opkomen en weer verdwijnen. Maar de Boeddha
zag ook dat deze verandering niet toevallig is, dingen komen
niet toevallig op en verdwijnen niet zomaar. Wat er opkomt,
komt op afhankelijk van voorwaarden; wat verdwijnt,
verdwijnt omdat deze voorwaarden ophouden. (De
voorwaarden zijn puur natuurlijke voorwaarden; hier is er
geen plaats voor een uitleg zoals ‘het is de wil van God’.) De
Boeddha zag dus niet enkel de waarheid van verandering
maar ook de wet van de voorwaardelijkheid. Deze wet is het
fundamentele principe van het boeddhistisch denken.
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Hoewel de wet van voorwaardelijkheid het fundamentele
principe van het boeddhistisch denken is, kan ze heel
eenvoudig worden uitgedrukt: als A aanwezig is, komt B op;
in de afwezigheid van A, komt B niet op. Dit is het
befaamde principe dat Asvajit bekend maakte aan
Sariputta. 60 Asvajit was één van de eerste vijf leerlingen van
de Boeddha (Zij hadden oorspronkelijk de Boeddha in de
steek gelaten omdat hij zelfkastijding opgaf. Hij vond hen na
zijn Verlichting ter ug.) Sariputta was toen een
rondzwervende asceet op zoek naar een leraar. Hij
ontmoette Asvajit en was zeer onder de indruk van zijn
voorkomen: hij zag er kalm, gelukkig en stralend uit. Dus
vroeg hij aan Asvajit: ‘Wie is jouw leraar en welke leer
beoefent hij?’ (Dit waren standaardvragen in het oude India.
Zelfs nu worden dergelijke vragen nog vaak gesteld) Asvajit
antwoordde: ‘Ik ben slechts een beginner. Ik weet niet veel.
Maar wat ik weet, zal ik je vertellen.’ Vervolgens reciteerde
hij een vers in het Pali. Het vers, dat nog altijd in de
geschriften staat, luidt als volgt: ‘Van die dingen die ontstaan
uit een oorzaak heeft de Tathagata de oorsprong verklaard.61
Ook hun ophouden heeft Hij uitgelegd. Dit is de leer van de
grote asceet.’ Met mogelijk één enkele uitzondering is dit het
meest bekende vers van de boeddhistische geschriften. Het
wordt vaak beschouwd als een samenvatting van de
Dharma. Toen hij dit vers hoorde, bereikte Sariputta
onmiddellijk een hoge graad van spiritueel inzicht.

tussen paren van factoren die tegengesteld zijn, bijvoorbeeld
plezier en pijn, geluk en ellende, verlies en winst en binnen
de ruimere context van een hele reeks levens, geboorte en
dood. Anderzijds is er in de spiraalvormige ordening een
graduele vooruitgang tussen factoren die elkaar progressief
versterken. Hier vermeerdert de opvolgende factor het
effect van de voorafgaande, in plaats van elkaar tegen te
werken of op te heffen. Bijvoorbeeld, afhankelijk van
plezier komt geen pijn maar geluk op; afhankelijk van geluk
komt geen ongeluk op maar vreugde; afhankelijk van
vreugde komt verrukking op, dan gelukzaligheid, vervoering
en extase.

Nu is voorwaardelijkheid niet allemaal van dezelfde aard. Er
zijn twee grote ordeningen van voorwaardelijkheid
werkzaam in het universum en in het menselijke leven. De
eerste kunnen we de cyclische of reactieve ordening
noemen; de tweede kunnen we de spiraalvormige of
progressieve ordening noemen. In de cyclische ordening van
voorwaardelijkheid is er een proces van actie en reactie

Deze twee ordeningen van voorwaardelijkheid vind je in het
leven van de individuele mens terug in twee verschillende
soorten reflectieve geest: de reactieve en de creatieve geest.
Dit betekent niet dat er letterlijk twee geesten zijn maar
eerder dat er twee verschillende manieren zijn waarop de
éne geest kan functioneren. We kunnen ofwel reactief ofwel
creatief functioneren. Reactief functioneren betekent ‘reageren’, wat betekent dat we helemaal niet handelen.
Reageren is in essentie passief. Het betekent dat we
automatisch reageren op elke prikkel die zich aan ons
voordoet. Anderzijds betekent creatief functioneren
handelen, voortbrengen, iets in het leven roepen wat er tot
dan toe niet was, of het nu een kunstwerk of een hogere
staat van bewustzijn is. Reactief functioneren is mechanisch;
creatief functioneren is spontaan, ongedwongen. Wanneer
we reactief zijn, blijven we onszelf herhalen. We herhalen
steeds hetzelfde patroon in ons leven. We doen vandaag wat
we gisteren deden, deze week doen we wat we vorige week
deden, dit jaar doen we wat we vorig jaar deden, dit
decennium doen we wat we vorig decennium deden. Als je
de context verder verruimt, doen we in dit leven hetzelfde
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als wat we in onze vorige levens deden. Maar als we creatief
zijn dan veranderen en ontwikkelen we onszelf: we worden
nieuwe mannen en vrouwen. Daarom is persoonlijke
ontwikkeling gebaseerd op de progressieve ordening van
voorwaardelijkheid. Persoonlijke ontwikkeling betekent
stoppen met reactief leven en leren om creatief te leven.
Vanzelfsprekend is dit niet gemakkelijk. Het vereist onder
andere gewaarzijn van de twee soorten voorwaardelijkheid,
niet enkel als abstracte principes maar als concrete
alternatieven waarmee we werkelijk geconfronteerd worden.
Uiteindelijk zijn het twee alternatieven waar we niet zomaar
één of twee keer in ons leven mee geconfronteerd worden,
we worden er bijna elke minuut van de dag mee
geconfronteerd want bijna elke minuut van de dag moeten
we kiezen of we gaan reageren of creëren. Veronderstel
bijvoorbeeld dat iemand ons nogal onvriendelijk aanspreekt.
We kunnen reageren door boos te worden of ons gekwetst
te voelen, of we kunnen creatief handelen door te proberen
te begrijpen wat er gebeurd is (misschien door te reflecteren
op waarom hij/zij zo onvriendelijk sprak), door te proberen
mee te voelen met die persoon, te proberen geduldig te zijn.
Als we reageren, zullen we blijven zoals we zijn of gaan we
zelfs achteruit, maar als we creatief ermee omgaan, zetten
we een stap voorwaarts in onze persoonlijke ontwikkeling.
Symbolisch gezien zag de Boeddha, zittend onder de Bodhi
boom, twee dingen. Ten eerste zag hij een groot Wiel. Dit
Wiel omarmt het gehele geconditioneerde bestaan. Het
heeft dezelfde grenzen als de kosmos. Het omvat alle
levende wezens. Het is constant in beweging: het draait dag
en nacht door; leven na leven; eeuw na eeuw. We kunnen
niet zien wanneer het voor het eerst begon te draaien en we
kunnen tot nu toe niet zien wanneer het zal stoppen, enkel
een Boeddha ziet dat. Dit grote Wiel wentelt zich rond een
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naaf. Deze naaf bestaat uit drie wezens. Er is een rode haan,
die hebberig de aarde doorkrabt; een groene slang, zijn rode
ogen glinsterend van woede; en een zwart varken, zich
onwetend ronddraaiend in de modder. Deze drie wezens
vormen met elkaar een cirkel en elk bijt in de staart van
degene voor zich.
Rondom deze naaf, die de eerste cirkel van het Wiel vormt,
is een tweede, grotere, cirkel. Deze is verticaal verdeeld in
twee helften: een witte en een zwarte helft. In beide helften
zijn figuren van mannen en vrouwen. De figuren in de witte
helft bewegen zich opwaarts, zweven zelfs naar boven alsof
ze naar prachtige muziek luisteren. Ze hebben allen een
verrukte, gelukzalige gelaatsuitdrukking. Sommigen houden
elkaar bij de hand vast. Allen richten hun blik naar boven.
De figuren in de zwarte helft echter bewegen zich
neerwaarts. In feite bewegen ze zich niet zomaar maar
storten naar beneden. Sommigen houden hun handen aan
hun hoofd. Sommigen zijn naakt en mismaakt. Sommigen
zijn aan elkaar geketend. Hun gelaatsuitdrukkingen tonen
vertwijfeling en ontzetting.
De volgende cirkel is veruit de grootste. Hij is door zes
spaken verdeeld in zes segmenten. In elk segment wordt een
volledige wereld (of aantal werelden) afgebeeld. Je kunt ook
zeggen dat elk segment staat voor een bepaalde
gemoedstoestand of een bewustzijnsniveau. De volgorde
wisselt nogal eens maar altijd zien we bovenaan de goden,
de devas. Ze leven in prachtige paleizen. Allerlei
verrukkingen zijn hun deel. Voor hen is het bestaan een
aangename droom. Sommige goden hebben lichamen die
uitsluitend van licht zijn gemaakt en ze communiceren
uitsluitend via gedachten. Als we kloksgewijs verder gaan,
komen we de asuras tegen. De asuras leven in een toestand
van voortdurende vijandigheid en jaloezie. Ze zijn altijd aan
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het vechten. Allen dragen ze een wapenrusting en hebben ze
wapens vast. Ze vechten voor het bezit van de vruchten van
de wens vervullende boom.
In het volgende segment zien we de pretas of de hongerige
geesten. Ze hebben een enorm gezwollen buik maar een
dunne hals en hun mond is zo klein als het oog van een
naald. Ze hebben allen een razende honger maar welk
voedsel ze ook aanraken, het verandert ofwel in vuur ofwel
in vuiligheid. In het onderste segment zien we wezens in
een gekwelde toestand. Sommigen bevriezen in ijsblokken;
anderen branden in de vlammen. Sommigen worden
onthoofd. Sommigen worden in twee gezaagd. Sommigen
worden door monsters verslonden. Vervolgens zien we
verschillende soorten dieren: vissen, insecten, vogels,
reptielen, zoogdieren. Er zijn grote en kleine dieren.
Sommigen zijn vreedzaam, anderen roofzuchtig. We zien dat
ze allen in paren zijn, mannelijk en vrouwelijk en dat ze allen
op zoek zijn naar voedsel. In het laatste segment zien we
mensen. We zien huizen en landerijen. We zien tuinen en
velden. Sommige mensen bewerken de aarde. Ze ploegen,
zaaien en oogsten. Sommigen kopen en verkopen. Er zijn
mensen die aalmoezen geven, er zijn mensen die mediteren.
Dit zijn de zes segmenten van deze cirkel van het Wiel, de
zes segmenten die de zes werelden vormen of de zes
soorten geestestoestanden. De bewoners van deze werelden
verblijven er niet eeuwig. Ze verdwijnen in de ene wereld en
duiken opnieuw op in een andere. Zelfs de goden, hoewel ze
lange tijd in hun wereld kunnen blijven, verdwijnen uit hun
godenwereld en duiken opnieuw op in een andere wereld.
De laatste cirkel van het Wiel, de rand van het Wiel, is in
twaalf segmenten verdeeld. In deze segmenten zien we
twaalf scènes die uitbeeldingen zijn van stadia van het
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proces waarmee levende wezens van de ene wereld overgaan
naar de andere uit de voorgaande cirkel. Soms verschijnen
zij gewoon weer in dezelfde wereld. Kloksgewijs zien we de
volgende twaalf scènes: (1) een blinde man met een stok; (2)
een pottenbakker met een wiel en potten; (3) een aap die in
een bloeiende boom klimt; (4) een boot met vier passagiers,
waarvan één aan het roer; (5) een leeg huis; (6) een man en
een vrouw die elkaar omhelzen; (7) een man met een pijl in
zijn oog; (8) een vrouw die een drankje aanbiedt aan een
zittende man; (9) een man die fruit van de boom plukt; (10)
een zwangere vrouw; (11) een vrouw die een kind ter wereld
brengt; (12) een man die een lijk naar de verbrandingsplaats
draagt. Het Wiel wordt vanachter vastgehouden door een
angstaanjagend monster, half demon, half beest. Zijn hoofd
gluurt over de bovenkant. Hij heeft drie ogen, lange
slagtanden en een kroon van schedels. Aan elke kant van het
Wiel verschijnen zijn geklauwde voeten en zijn staart hangt
er onderuit. Dit is het altijd draaiende Levenswiel.
Maar er is meer. Boven het Wiel, aan de rechterzijde, is een
figuur in een geel gewaad die wijst. Hij wijst naar een ruimte
tussen het zevende en het achtste segment van de buitenste
cirkel van het Wiel (de ruimte tussen het beeld van de man
met een pijl in zijn oog en het beeld van een vrouw die een
drankje aanbiedt aan een zittende man). Hier zien we,
opkomend uit deze ruimte, het tweede dat de Boeddha zag
in zijn visie van het menselijke bestaan. Het is niet zozeer
een symbool maar een groep symbolen. Als we ernaar
kijken, lijkt het zijn vorm te veranderen. Eerst lijkt het op
een pad dat zich in de verte uitstrekt. De ene keer slingert
het zich door bewerkte velden, de andere keer door dichte
wouden. Het loopt door moerassen en woestijnen, brede
rivieren en diepe ravijnen. Het kronkelt zich rond de voet
van machtige bergen waar op de top de wolken rusten.
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Uiteindelijk verdwijnt het voorbij de horizon. Maar het
symbool verandert. Het pad lijkt rechter te worden en staat
nu rechtop. Het wordt een grote ladder of een trap. Het is
een ladder die van de hemel tot de aarde reikt en van de
aarde tot de hemel. Het is een ladder van goud, van zilver,
van kristal. Maar het symbool verandert opnieuw. De ladder
wordt slank en stevig, driedimensionaal en groen van kleur.
Ze wordt de stam van een gigantische boom. Aan deze
boom hangen enorme bloesems. De bloesems beneden zijn
relatief klein, de hogere zijn echter veel groter. Op de top
van de boom is de grootste bloesem van allemaal, schijnend
als een zon. In de kelken van al deze bloesems zitten allerlei
prachtige en stralende figuren: figuren van Boeddha's en
Bodhisattvas, Arhats, dakas en dakinis. Dit is wat de Boeddha
zag toen hij onder de Bodhi boom zat. Dit is zijn visie van
het menselijke bestaan, gecommuniceerd door middel van
concepten en symbolen. De betekenis van zijn visie is
duidelijk. Het is een visie van mogelijkheden. Het is een
visie van alternatieven. Enerzijds is er het cyclische type van
voorwaardelijkheid; anderzijds is er het spiraalvormige type
van voorwaardelijkheid. Enerzijds is er de reactieve geest;
anderzijds de creatieve geest. Je kunt ofwel ter plaatse
blijven of groeien. Je kunt blijven zitten en het drankje
aanvaarden dat de vrouw je geeft of je kan het drankje
weigeren en op je eigen twee voeten gaan staan. Je kunt
blijven ronddraaien in het Wiel, passief en hulpeloos, of je
kan het Pad volgen, de ladder opklimmen, de boom worden,
de bloesems worden. Ons lot is in onze eigen handen.
Uit: lezing 132: Een visie op het menselijk bestaan, 1976
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De zes werelden.
In heel Tibet en de aangrenzende gebieden, vooral de
Himalaya, wordt het Levenswiel afgebeeld op de muren van
tempels en kloosters en op geschilderde rollen. Maar het
Levenswiel is geen schilderij. Het is iets heel anders. Daarom
wil ik je vragen opnieuw naar het Levenswiel te kijken, niet
alleen om er naar te kijken maar om er in te kijken want
eigenlijk is het Levenswiel een spiegel. Het Levenswiel is een
spiegel waarin we onszelf zien. We zouden zelfs kunnen
zeggen dat het Levenswiel bestaat uit vier spiegels in plaats
van uit vier concentrische cirkels, waarbij elke spiegel groter
is dan de voorgaande. Of we kunnen zeggen dat we vier
keer in de spiegel kijken en elke keer dat we kijken, zien we
meer van onszelf. Het Levenswiel is een magische spiegel,
een kristallen bol zelfs waarin we kunnen kijken. Dus laten
we nu in die spiegel kijken, in die kristallen bol. Laat ons er
niet vier keer in kijken maar zoveel als nodig is en laat ons
de moed hebben onszelf te zien.
De eerste keer dat we in de spiegel kijken, zien we drie
dieren: de haan, de slang en het varken. Gewoonlijk wordt
ons geleerd dat deze drie dieren staan voor de ‘drie mentale
vergiften:’ begeerte, afkeer en onwetendheid en deze
vergiften leven in ons eigen hart. Maar dit is te vrijblijvend.
Deze manier van uitleggen is een soort verdedigende
rationalisatie. Uiteindelijk is het een veel grotere shock als
we in de spiegel kijken en niet het veronderstelde menselijke
gezicht zien dat we hadden verwacht maar het gezicht van
een vogel (de haan), van een reptiel (de slang) en van een
zoogdier (het varken). In de spiegel zien we alleen dat. Dat
zijn wij. We hebben, met andere woorden, een directe
ervaring van onze eigen dierlijke natuur. We zijn slechts een
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dier, zelfs een beest; we zien dat we niet echt zo menselijk
zijn, zo beschaafd, als we hadden gedacht. Dit besef is het
begin van het spirituele leven. We zien onszelf zoals we
werkelijk zijn op het allerlaagste niveau. We zien onszelf
zoals we zijn, we erkennen dit als zodanig en van hieruit
vertrekken we. Van hieruit vertrekken betekent dat, als we
bekomen zijn van onze eerste blik, we een tweede keer in de
spiegel kijken. En dan zien we twee paden. Een pad dat
omhoog gaat en het andere pad dat omlaag gaat. Het ene
pad is wit, het andere is donker. We zien dat we
geconfronteerd worden met twee keuzes: omhoog gaan of
omlaag gaan, ontplooien of achteruitgaan. Zo eenvoudig is
het en dat is de keuze die we moeten maken. De keuze is er
elk moment van de dag: in elke situatie waarin we ons
bevinden moeten we beslissen of we omhoog zullen gaan
of omlaag. Of we het witte pad zullen volgen of het zwarte
pad. Het is aan ons om te beslissen. Veronderstel dat we
beslissen, na alles goed doordacht te hebben, om omhoog te
gaan, om het witte pad te volgen, om ons te ontwikkelen,
om te evolueren, dan rijst de vraag: ‘Wat moeten we doen
om te ontwikkelen? Uit wat bestaat de volgende stap?’ De
aard van de volgende stap hangt af van waar we ons nu
bevinden. En om dat uit te vinden, kijken we een derde keer
in de spiegel. Wanneer we een derde keer in de spiegel
kijken, zien we soms een gelukkig, lachend, opgewekt
gezicht; we zien het gezicht van een god. Soms zien we een
boos, agressief gezicht; het gezicht van een titaan. Soms
zien we een uitgehongerd gezicht met holle ogen, een
dichtgeknepen mond en een ontevreden uitdrukking; het
gezicht van een hongerige geest. Op andere momenten zien
we een ongelukkig, ellendig, zelfs gekweld gezicht; het
gezicht van iemand in de hel. En een andere keer zien we
een gezicht met een lange snuit of met snorharen of met
grote, scherpe tanden; het gezicht van een dier. En soms als

we in de spiegel kijken, zien we alleen maar een gewoon
menselijk gezicht. Maar wat we ook zien in de spiegel, op
welk moment dan ook, we zien onszelf.
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De zes segmenten waarin de derde cirkel van het Levenswiel
is onderverdeeld, kunnen gezien worden als zes werelden,
zes feitelijke bestaanswerelden (de werelden van de goden,
de titanen, de hongerige geesten, de hellewezens, de dieren
en de mensen). Levende wezens worden herboren in een
specifieke wereld als resultaat van hun karma en ze leven in
die wereld tot dat karma is uitgeput. Dit is allemaal waar,
maar het is niet het volledige verhaal. De zes segmenten van
de derde cirkel staan ook voor zes geestestoestanden die we
hier en nu in de loop van ons huidig menselijk bestaan
kunnen ervaren. Soms ervaren we deze geestestoestanden
zo sterk dat het lijkt alsof we in een andere wereld leven, in
de hemel of de hel of tussen de hongerige geesten. We
ervaren hen bijna als zijnstoestanden in plaats van
geestestoestanden. Laten we dus naar elk van de zes
werelden vanuit dit licht kijken: als geestestoestanden of
zijnstoestanden in plaats van als feitelijke bestaanswerelden.
Ten eerste is er de wereld van de goden. De wereld van de
goden staat voor een gelukkige, blije geestestoestand, een
toestand van ontspanning, tevredenheid en rust. Het is een
toestand waarin alles vlot verloopt, er zijn geen
hindernissen, moeilijkheden of problemen. Het is ook een
toestand van esthetische ervaring. Het is zelfs de toestand
van meditatie in de meer beperkte betekenis van de term
(meditatie als ervaring van hogere bewustzijnsstaten zonder
rechtstreekse toegang tot het Transcendente). Ten tweede is
er de wereld van de asuras of titanen. Dit is een agressieve,
competitieve geestestoestand. Hier is er veel energie,
misschien teveel energie, die allemaal naar buiten gericht is.
Er is rusteloosheid, achterdocht, jaloezie. In het Levenswiel

worden de asuras afgebeeld terwijl ze vechten met de goden
om het bezit van de wens vervullende boom.62 Deze
geestestoestand streeft naar eindeloze materiële welvaart,
naar een steeds hogere levensstandaard, naar altijd hogere
lonen enzovoort. Het is een staat van zelfverzekerde
zelfzucht: je wilt altijd beter zijn dan de anderen, of in
sommige opzichten superieur aan de anderen. Het is een
staat waarin je anderen zelfs wilt controleren, waarin je
macht wilt uitoefenen over anderen, anderen wilt
domineren.
Ten derde is er de wereld van de pretas of
hongerige geesten. Dit is de toestand van neurotisch
verlangen. Verlangen is neurotisch als het van zijn object
meer verwacht dan het object door zijn eigen aard kan
geven of als men iets volkomen anders wil dan het object
kan geven. Laat ik als voorbeeld hiervan het neurotisch
verlangen naar voedsel geven. Soms werken mensen
reusachtige hoeveelheden voedsel naar binnen, vaak iets
zoets. Heel vaak willen zij eigenlijk helemaal geen voedsel.
Ze willen iets anders. Voedsel is in dit geval een
vervangmiddel voor iets anders. Psychologen vertellen ons
dat mensen die onnodig grote hoeveelheden voedsel tot zich
nemen eigenlijk genegenheid willen. Heel vaak is neurotisch
verlangen aanwezig in persoonlijke relaties, specifiek in
intieme persoonlijke relaties. Soms is het neurotisch
verlangen zo sterk dat het lijkt alsof de ene hongerige geest
de andere probeert te verslinden. Ten vierde, de wereld van
de gekwelde wezens, de hellewezens. Dit is de staat van
acuut geestelijk lijden, van nerveuze frustratie, van
geestelijke instorting. Uiteindelijk is het zelfs de staat van
waanzin. Deze geestestoestand komt op verschillende
manieren tot stand. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn
langdurende frustratie van natuurlijke menselijke impulsen,
een onverwacht verlies of onbewuste geestelijke conflicten.
Wat ook de specifieke oorzaak is, het komt neer op een

toestand van intens geestelijk lijden. Dit is de toestand
waarin de hellewezens verkeren. Ten vijfde hebben we de
wereld van de dieren. Dit is de toestand van pure zinnelijke
bevrediging. In deze toestand ben je slechts geïnteresseerd
in voedsel, seks en eenvoudig materieel comfort. Als je
begeerte voor deze dingen bevredigd is, kan je vrij
vriendelijk en aardig zijn, zelfs mak en gedwee maar
wanneer je begeerte gefrustreerd wordt, word je gevaarlijk
zoals een wild dier. Ten zesde, de wereld van de mensen. Dit
is de toestand van het onderscheidend menselijke
bewustzijn. Deze staat van bewustzijn is noch verrukt of
gekweld, noch sterk competitief of gedachteloos zinnelijk,
noch neurotisch verlangend. Hier zijn we ons bewust van
onszelf en van anderen. In deze staat bevredigen wij op een
redelijke manier objectieve menselijke behoeften maar
tegelijkertijd zien we dat deze behoeften hun beperkingen
hebben. In deze geestestoestand wijden wij ons aan
spirituele ontwikkeling. Dit is de ware menselijke staat maar
het is een toestand die de meeste mensen slechts met
tussenpozen of misschien zelfs nooit ervaren.
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Als we dit kort en krachtig zouden willen samenvatten,
zouden we kunnen zeggen dat de wereld van de goden gelijk
is aan de wereld van het hogere esthetisch genot,
voortgebracht door de schone kunsten of door meditatie;
de wereld van de titanen valt samen met de politieke wereld,
de zakenwereld, de vakbonden; de wereld van de hongerige
geesten is gelijk aan de wereld van de romantiek of aan
symbiotische persoonlijke relaties; de wereld van de
gekwelde wezens is gelijk aan de wereld van geestesziekte en
de wereld van de mensen valt samen met de wereld van de
mensen die waarachtige menselijke levens leiden.
In afbeeldingen van het Levenswiel verschijnen zes
Boeddha's te midden van de zes werelden, één Boeddha in

elke wereld. Volgens het Tibetaans boeddhistisch onderricht
zijn deze Boeddha's allen manifestaties van de Bodhisattva
Avalokiteshvara. Avalokiteshvara is de Bodhisattva die het
meedogende aspect van de ervaring van Verlichting
belichaamt. Elk van deze zes Boeddha's, deze zes
manifestaties van Avalokiteshvara, houdt een specifiek
object vast. Het specifieke object dat elke Boeddha
vasthoudt is iets dat de wezens van de wereld waarin hij
verschijnt nodig hebben. We kunnen ook zeggen dat het
specifieke object de volgende stap aanduidt die een persoon
in een bepaalde geestestoestand kan nemen. In de wereld
van de goden verschijnt een witte Boeddha. Het object in
zijn handen is een vina, een luit. Op de luit speelt hij de
melodie van vergankelijkheid. Het betekent dat als wij ons in
een toestand van esthetisch genot bevinden, we onszelf
eraan herinneren, dat het genot niet blijvend is. We dienen
ons eraan te herinneren dat dergelijk esthetisch genot, hoe
groot ook, niet verward moet worden met de ultieme
gelukzaligheid van Nirvana. Hoewel alles goed schijnt te
gaan, hoewel we gelukkig lijken, blij, tevreden, vreugdevol
en opgeruimd, hebben we Nirvana nog niet bereikt. In feite
is Nirvana nog veraf. Dit brengt ons bij een punt waar in het
Boeddhisme veel de nadruk op gelegd wordt. Langdurig
geluk kan spiritueel gevaarlijk zijn, zo niet rampzalig. Als we
voortdurend gelukkig zijn, als alles steeds gebeurt zoals wij
het willen, als we nooit problemen hebben, dan neigen we er
toe zelfingenomen, zelfvoldaan, zelfs onvoorzichtig en niet
aandachtig te zijn. We hebben dan de neiging te vergeten dat
we sterfelijk zijn, dat het leven kort is, dat tijd kostbaar is.
Dit geldt voor het genieten van de schone kunsten en zelfs
voor het genieten van de hogere esthetische ervaring van
meditatie zelf (meditatie in de enge zin van het woord). We
moeten verder, zelfs vanaf de hoogten van onze wereldse, in
dit geval esthetische, ervaring naar de ervaring van het

Transcendente. Overigens is het interessant te merken dat
de Boeddha in de wereld van de goden geen lezing houdt
over vergankelijkheid maar de melodie van vergankelijkheid
speelt op een luit. De goden, of mensen in de
geestestoestand van goden, zijn in deze staat van hogere
esthetische ervaring die, hoewel ontegenzeggelijk een hogere
staat, niettemin een wat zelfvoldane, zelfgenoegzame
toestand is. De witte Boeddha schudt hen wakker, opent
hun de ogen voor hogere Transcendente waarheden en
realiteiten. De melodie van vergankelijkheid communiceert
de boodschap van vergankelijkheid. Maar hij doet dit niet
via een filosofisch, religieus of intellectueel medium maar
door middel van een artistiek medium. In de wereld van de
asuras verschijnt een groene Boeddha die een vlammend
zwaard vasthoudt. Dit zwaard is het zwaard van
Transcendente Wijsheid. Het betekent dat als wij ons in de
toestand van wedijver en agressie bevinden,
het
ontwikkelen van intellectueel inzicht in Waarheid en Realiteit
de volgende stap voor ons is. Dit brengt ons bij een
interessant punt dat kort door dr. Conze is besproken in een
essay getiteld: ‘Haat, Liefde en Volkomen Wijsheid’.63 De op
een asura lijkende persoon, de titaan, de vijand van de
goden, wordt gedomineerd door haat. Volgens de
boeddhistische traditie is haat verwant met Wijsheid of
beter gezegd Wijsheid wordt aangetrokken door haat. Als je
veel woede en haat in je hebt, kan je vreemd genoeg vrij
gemakkelijk Wijsheid ontwikkelen. (Dit gaat niet over
wijsheid in de gebruikelijke zin van intellectuele kennis maar
Wijsheid in de zin van intellectueel doorzicht in Waarheid en
Realiteit en dit is een spirituele ervaring). Het kenmerkende
van haat is dat haat het gehate object wil vernietigen. Als je
echt iets haat, dan wil je dat vernietigen, vermorzelen. Als je
echt iemand haat, wil je die persoon vernietigen, afmaken,
tot het grote niets herleiden! Je zult dit niet altijd willen
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toegeven aan jezelf maar dit is wat je soms wilt doen met
iemand of iets dat je haat. Het kenmerkende van haat is
vernietigen en doden in de ruimste zin van het woord. Het
kenmerkende of de functie van Transcendente Wijsheid is
eveneens vernietigen en doden. Transcendente Wijsheid wil
alles dat niet werkelijk is of gebaseerd op illusies vernietigen;
alles wat in zijn weg staat, wil het verbrijzelen, alles wat geen
Werkelijkheid is, geen Waarheid, geen Boeddhaschap.
Transcendente Wijsheid wordt gesymboliseerd door de
bliksem omdat de bliksem het meest krachtige in het
universum is, in staat om elk obstakel te vernietigen. De
Vajracchedika Prajna Paramita Soetra, de beroemde Diamant
soetra,64 is letterlijk de uiteenzetting over Volkomen
Wijsheid die snijdt als de bliksem of als diamant. De
verwantschap tussen haat en Transcendente Wijsheid wordt
gevonden in deze gemeenschappelijke eigenschap van
vernietiging, in het ene geval niet vaardig en in het andere
geval zéér vaardig.65 In feite zien we dat mensen die nogal
heetgebakerd zijn vrij vaak een goed ontwikkeld intellect
hebben, om niet te zeggen een zeer goed ontwikkeld
intellect. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit opgemerkt
heb onder geleerden die zich specialiseerden in Pali,
Sanskriet, Tibetaans, Chinees en Japans. Dergelijke
geleerden, die zich vaak specialiseren in Boeddhisme en
vanuit een geleerd standpunt schrijven over liefde, meditatie
en hogere spirituele ervaringen, zijn bijna altijd
slechtgehumeurd en twistziek, vooral onder elkaar. Als ik
een voorbeeld mag noemen, een goed voorbeeld is Dr.
Conze zelf, die niet alleen bekend was om zijn grote
geleerdheid, zijn prachtige scherpzinnigheid en zijn
intellectueel inzicht, maar ook door zijn vurig temperament.
Als Dr. Conze een lezing gaf, moest je voorzichtig zijn, want
soms kon hij echt tegen je uitvaren, zeker als hij vond dat je
een domme vraag had gesteld, niemand werd gespaard. Het

schijnt dat de vervaarlijke energie die in woede zit omgeleid
kan worden naar zuiver intellectuele kanalen en gebruikt
worden voor de ontdekking en realisatie van werkelijkheid.
Het asura type kan niet enkel vechten met de goden maar
kan als het ware ook vechten met de waarheid zelf en die
veroveren, tenminste via de intellectuele benadering, en hij
kan dit effectiever doen dan andere mensen die misschien
gemakkelijker in de omgang zijn. In de wereld van de pretas,
de hongerige geesten, verschijnt een rode Boeddha. Hij
geeft de hongerige geesten voedsel en drank die ze ook
werkelijk kunnen eten. Dit betekent dat als wij in een
toestand van neurotisch verlangen zijn, we terug kunnen
keren naar objectiviteit, wat ook betekent terugkeren naar
het heden. We moeten zien wat het verlangde object ons
werkelijk kan geven en wat niet. We moeten zien wat we
echt verlangen. Gaat het al dan niet over het begeerde
object? We moeten zien waar het verlangen vandaan komt.
Uiteindelijk moeten we dan het verlangen zijn gepaste
bevrediging geven of het loslaten. In de wereld van de
hellewezens verschijnt een rookkleurige Boeddha. Hij
trakteert de hellewezens op amrta, nectar of ambrozijn. Hier
zijn twee betekenissen die een beetje tegengesteld zijn. De
ene betekenis is tamelijk diepgaander dan de andere. De
minder diepgaande betekenis is dat als we ons in een
toestand van intens lijden bevinden, vooral geestelijk lijden,
we als volgende stap wat respijt van die toestand nodig
hebben. We hebben wat rust en ontspanning nodig. Voor
veel mensen is dat het beste wat ze kunnen doen in die
omstandigheden. Heel vaak is rust, ontspanning en wat
respijt het enige waar mensen aan kunnen denken, als zij
zich in een toestand van intens geestelijk lijden bevinden.
De diepgaandere betekenis, die een betere, meer uitdagende
betekenis is, staat in verband met het woord amrta.
Gewoonlijk wordt amrta vertaald met nectar, ambrozijn
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maar in veel boeddhistische teksten is het ook een synoniem
voor Nirvana. Over Nirvana wordt vaak gesproken als
amrtapada (in het Pali amatapada), de doodloze of eeuwige
toestand, de toestand van ambrozijn. De rookkleurige
Boeddha geeft de hellewezens niet alleen ambrozijn maar
Nirvana. Dit betekent dat wanneer wij ons in een toestand
van intens lijden bevinden, we de volgende stap kunnen
nemen door Nirvana te realiseren. Het is alsof wij geen
ander alternatief meer hebben, het enige wat we nog
kunnen doen is als het ware rechtdoor naar Nirvana gaan. Er
is geen andere hoop voor ons; alle wereldlijke hoop is
verdwenen. Het is alsof er zelfs een affiniteit is tussen intens
geestelijk lijden en de ontvankelijkheid voor hogere
spirituele verwezenlijking. In de wereld van de dieren
verschijnt een blauwe Boeddha. Hij toont de dieren een
boek. Dit betekent dat wanneer wij ons in een toestand van
barbaarsheid en woestheid bevinden, de toestand die
gesymboliseerd wordt door de dieren, we de volgende stap
nemen door beschaafd te worden, onszelf vertrouwd te
maken met de kunsten en wetenschappen, het culturele
leven van de mensheid. Deze dingen hebben een verfijnende
invloed en het is moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om
van een toestand van barbaarsheid, een toestand van
geestelijke verwildering, direct in het spirituele leven te
stappen. Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het
Boeddhisme in het Oosten altijd een cultuurdrager geweest
is. Het bracht niet alleen het spiritueel onderricht van het
Boeddhisme over heel Azië maar ook de Indiase hogere
cultuur. En dit gebeurde om de duidelijk spirituele reden dat
de wereldse, humanistische cultuur een basis vormt voor het
hogere spirituele leven. Daarom wordt in Mahayana teksten
vaak gezegd dat de Bodhisattva, de ideale Boeddhist, een
meester in de kunsten en wetenschappen zou moeten zijn.
Tenslotte verschijnt er in de wereld van de mensen een

saffraankleurige Boeddha. Hij heeft een bedelnap bij zich en
een staf met drie ringen, de symbolen van de bedelmonnik
en daardoor de symbolen van het spirituele leven in het
algemeen. Dit betekent dat als wij ons in een waarlijk
menselijke toestand bevinden, we ons vervolgens met heel
ons hart kunnen wijden aan de taak van spirituele
ontwikkeling. Zodra we de menselijke toestand bereikt
hebben, zou dit onze belangrijkste interesse in het leven
moeten zijn.
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Uit: lezing 103: het symbolisme van het Tibetaanse
Levenswiel. 1972

De 12 Schakels.
De twaalf schakels (nidana’s) van het voorwaardelijk ontstaan
vertegenwoordigen het toepassen van het algemeen
boeddhistisch principe van universele voorwaardelijkheid op
het proces van wedergeboorte. Wedergeboorte is
tegenwoordig voor mensen geen aantrekkelijk aspect van
Boeddhisme meer. Toch is het, historisch gezien, heel
belangrijk omdat het een integraal onderdeel van de hele
boeddhistische leer is. Door de jaren heen staan steeds
andere aspecten van het Boeddhisme in de belangstelling.
We moeten echter tussen deze verschillende aspecten een
balans zien te vinden. Dat is alleen mogelijk als we zelf
psychologisch en spiritueel in balans komen. Als we merken
dat een aspect ons erg aanspreekt, betekent dat vaak dat er
een disbalans in onszelf is, een bepaalde behoefte in onszelf
waarmee dat aspect van de leer correspondeert. Als we zelf
meer in balans komen, merken we dat het steeds minder dit

of dat aspect is, waar we ons in het bijzonder mee bezig
houden, maar dat de hele leer ons aanspreekt.
Pratitya-samutpada of voorwaardelijk ontstaan gaat over
ontstaan of oorsprong en bestaat uit twaalf nidana’s of
twaalf schakels in een serie of ketting. Elke schakel komt op
in afhankelijkheid van of is geconditioneerd door de vorige.
Daarom spreken we van voorwaardelijk ontstaan of
afhankelijk ontstaan van deze opeenvolgende schakels, een
voor een in de serie. We zullen zien wat ieder van deze
nidana’s is. Maar eerst zullen we zien dat sommige teksten
vijf nidana’s noemen en andere teksten tien, hoewel twaalf
het standaard aantal is. We hoeven het bestaan van de
vijfvoudige en tienvoudige niet terzijde te schuiven omdat zij
ons er aan herinneren dat dit soort lijsten niet te letterlijk
genomen moet worden. Je moet niet aan een specifiek ding
denken als letterlijk verdeeld in een aantal vastgelegde delen.
Je moet niet denken dat het Achtvoudige Pad66 letterlijk
bestaat uit acht verschillende delen. Praktisch gezien is dit
een gemakkelijke indeling. Door (in dit geval) de twaalf
nidana’s te bestuderen, kunnen we door hen en met hun hulp
proberen het wezen van voorwaardelijkheid te begrijpen in
plaats van het vast te pinnen in een specifiek raamwerk. De
eerste nidana is avidya (Pali avijja) of onwetendheid. Deze
nidana is op een bepaalde manier de meest belangrijke.
Avidya is geen onwetendheid in de intellectuele zin, het is
meer een gebrek aan of ontbreken van spiritueel gewaar
zijn, zelfs van spiritueel bewustzijn en spiritueel bestaan.
Avidya in deze zin is de directe tegenhanger van Bodhi of
Verlichting. Bodhi is het doel van het hele evolutionaire
proces, in het bijzonder het hele proces van de hogere
evolutie.67 Op dezelfde manier vertegenwoordigt avidya alles
wat achter of beneden ons ligt in dat evolutionaire proces.
Als Verlichting het doel vertegenwoordigt, dan

vertegenwoordigt onwetendheid de diepten waar we uit
gekomen zijn. Als Verlichting voor de top van de berg staat,
dan staat onwetendheid voor de valleien waar we geleidelijk
uit omhoog gekomen zijn en die in duisternis zijn gehuld.
Meer specifiek gezien is avidya samengesteld uit verscheidene
verkeerde denkbeelden. Een aantal hiervan worden
genoemd in de canonieke teksten. Het geconditioneerde
zien als het Ongeconditioneerde is bijvoorbeeld een
verkeerde zienswijze; je denkt dan dat iets wat met de
zintuigen waarneembaar is, altijd kan bestaan. Dit is
natuurlijk geen intellectuele overtuiging maar een onbewuste
aanname. We gedragen ons alsof bepaalde dingen altijd
zullen bestaan; we klampen ons er aan vast en we zijn
ongelukkig als we ze uiteindelijk op moeten geven. Een
andere verkeerde zienswijze is het geloof in een persoonlijke
God, een Opperwezen. Boeddhisme neigt er toe (net zoals
psychoanalyse) de God figuur als een soort projectie van een
vader figuur te zien, een opgehemeld beeld van de vader uit
onze kindertijd. We zijn afhankelijk van zijn hulp als we in
moeilijkheden raken. Boeddhisme ziet dit soort geloof, deze
afhankelijkheid als een manifestatie van spirituele
onvolwassenheid. Verschillende overtuigingen, rationeel of
niet, over de doeltreffendheid van zuiver externe rituele
handelingen worden ook gezien als gebaseerd op een
verkeerde zienswijze. De meeste mensen zullen denken dat
het vergeefse moeite is. Maar na twintig jaar in India
doorgebracht te hebben en veel gezien te hebben van het
populaire Hindoeïsme, lijkt het erop dat men in andere
delen van de wereld dit geen vergeefse moeite vindt. Er zijn
in de huidige tijd nog veel orthodoxe Hindoes die echt
geloven dat het water van de Ganges een zuiverend effect
heeft. Als je je in dat water onderdompelt, worden al je
zonden weggewassen. Intelligente, vaak hoog opgeleide
Hindoes, waarvan sommigen in het Westen zijn opgeleid,
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zullen het geloof hierin hartstochtelijk en eerlijk verdedigen.
Het herinnert me aan een verhaal over Ramakrishna, de
grote Hindoe mysticus uit het einde van de laatste eeuw. Hij
werd eens gevraagd: ‘Is het waar, zoals de orthodoxen
zeggen, dat als je je onderdompelt in de Ganges al je zonden
worden weggewassen?’ Hij wilde de gevoelens van de
orthodoxen niet kwetsen. Maar tegelijkertijd wilde hij zich
niet binden aan het orthodoxe geloof. Dus antwoordde hij
de vraagsteller: ‘Ja het is waar dat als je je onderdompelt in
de heilige Ganges al je zonden worden weggewassen. Maar
als je het water ingaat, nemen je zonden de vorm van
kraaien aan en strijken neer op de bomen in de buurt. Als je
uit het water komt, komen ze weer terug.’ Zo hield hij zich
op de vlakte. Dit voorbeeld geeft de neiging van mensen
weer om belang aan uiterlijke rituelen te geven. Je zou
kunnen zeggen dat de hele Reformatie die door Luther is
ingeluid, over deze vraag ging. Hij vroeg zich af of zuiver
mechanische externe handelingen in zichzelf waarde
hadden. In zijn geval ging het over aflaat en de hele
sacramentele kant van religie.68 In die dagen was het een van
de leerstellingen van de kerk, en ik denk dat het in de R.-K.
kerk nog steeds zo is, dat de zondigheid van de priester de
doeltreffendheid van het sacrament niet kan beïnvloeden.
De priester kan zo zondig zijn als hij wil maar als hij het
sacrament uitvoert is de doeltreffendheid ervan niet
beïnvloedt omdat hij bepaalde woorden op een bepaalde
manier uitspreekt. Luther protesteerde hiertegen. Deze
externe kijk op religie is in sommige streken nog sterk
aanwezig. Kort geleden las ik verschillende verslagen van de
gebeurtenissen tijdens de twee recente Vaticaanse
concilies. 69 Het was duidelijk dat er twee groepen priesters
aan de vergaderingen deelnamen. De ene groep, die kleiner
was, wilde blijven vasthouden aan alle oude, mechanische,
externe en ritualistische manieren om naar religie te kijken.

De andere groep, de meer progressieven, wilde ze
afschaffen of tenminste aanpassen. Het lijkt erop dat dit een
permanent element in religies is: om iets uiterlijks zoals
rituelen, ceremonies en sacramenten als doeltreffend en
waardevol in zichzelf te behandelen, niet verbonden met de
geestestoestand waarmee ze worden uitgevoerd. Dit soort
geloof, hoewel duidelijk religieus, is in werkelijkheid een deel
van spirituele onwetendheid avidya. Spirituele onwetendheid
houdt vooral onwetendheid van de wet van universele
voorwaardelijkheid in.
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De formulering in de teksten zegt: afhankelijk van
onwetendheid komen karma formaties op (Skt. samskaras,
Pali sankharas). Samskara betekent letterlijk ‘voorbereiding’
of ‘opzetten.’ Het woord staat voor wilshandelingen of
wilsbesluiten. In deze context wordt met het woord het
totaal van alle mentale condities bedoeld die, onder de wet
van karma, verantwoordelijk zijn voor het opkomen,
voorbereiden of opzetten van het eerste moment van
bewustheid in een ‘nieuw’ leven. In deze context wordt het
woord samskaras vaak vertaald met karma formaties. In de
context van de vijf skandhas70 wordt het meestal vertaald als
wilsbesluit. De samskaras zijn in wezen wilshandelingen die
verbonden zijn met verschillende geestestoestanden. Deze
geestestoestanden kunnen vaardig of niet vaardig zijn. In de
oorspronkelijk teksten van het Boeddhisme worden
woorden als goed en slecht gewoonlijk vermeden en
gebruikt men vaardig en niet vaardig. De onvaardige
geestestoestanden worden gedomineerd door haat, begeerte
en onwetendheid. De vaardige geestestoestanden worden
gedomineerd door vrijgevigheid, liefde en helderheid van
geest. Al deze wilshandelingen kunnen door lichaam, spraak
en geest tot uiting komen. De wilshandelingen die
voortkomen uit onvaardige geestestoestanden hebben wat

traditioneel gezien vaak een slechte wedergeboorte genoemd
wordt, tot gevolg. Degenen die uit vaardige toestanden
voortkomen geven een ‘goede’ wedergeboorte. Het is echter
belangrijk om in gedachten te houden dat het Boeddhisme
allebei uiteindelijk als geworteld in onwetendheid ziet. De
boeddhistische leer zou zeggen dat het verlangen naar een
goede wedergeboorte of er zelfs naar toe werken net zo
goed een product van onwetendheid in de spirituele zin is
als het werken naar een slechte toe, omdat een
wedergeboorte niet het doel van Boeddhisme is, zelfs geen
goede wedergeboorte. Het doel van het Boeddhisme is de
volledige bevrijding van de geest uit de cirkel van het
geconditioneerde bestaan, uit de cirkel van geboorte en
dood en wedergeboorte. De Boeddha geeft een nogal
scherpe vergelijking voor de relatie tussen onwetendheid en
de karma formaties. Hij zegt dat onwetendheid is als
dronkenschap en de samskaras zijn de daden die je in die
staat van dronkenschap doet. Eigenlijk zegt hij dat de
meeste mensen in hun gewone, dagelijkse handelingen, zelfs
in hun conventionele religieuze handelingen, vanuit een
spiritueel gezichtspunt niet beter handelen dan dronken
mensen die zich dwaas gedragen. Dat is in werkelijkheid de
staat waarin de meesten van ons zich bevinden. We zijn
dronken omdat we door deze spirituele onbewustheid zijn
‘overmand,’ en alles wat we doen, zeggen of denken is op
een of andere manier het product van deze spirituele
onbewustheid. Als iemand dronken is kan alles wat hij zegt
en doet voor hem zelf heel wijs en helder zijn maar het is
eigenlijk de uitdrukking van zijn dronkenschap. Zo kunnen
ook wij allerlei dingen doen, zeggen en denken, ons in
allerlei soorten liefdadige activiteiten storten, in allerlei
soorten conventionele religieuze activiteiten, maar ze komen
allemaal voort uit spirituele onwetendheid.

Afhankelijk van karma formaties komt bewustzijn op (Skt.
vijnana, Pali vinnana). Dit is geen bewustzijn in algemene zin
maar bewustzijn in de specifieke zin van het opnieuw
verbindende bewustzijn. Dit wordt zo genoemd omdat het
de persoon of de psyche opnieuw verbindt met het psychofysieke organisme van het nieuwe leven. Om conceptie
mogelijk te maken zijn er volgens het Boeddhisme drie
f a c t o r e n e s s e n t i e e l . Te n e e r s t e m o e t e r
geslachtsgemeenschap plaatsvinden. Ten tweede moet de
aanstaande moeder vruchtbaar en ontvankelijk zijn. Ten
derde moet er ‘iets’ zijn dat weer geboren kan worden, zoals
de teksten schrijven. Het ‘iets’ is hier het laatste moment van
bewustzijn dat bij het vorige bestaan hoort, in andere
woorden het opnieuw verbindende bewustzijn. Volgens de
Theravada school is er geen interval tussen de dood en de
volgende wedergeboorte. Maar andere scholen zoals de
Sarvastavadins en de Tibetanen die hen volgen, leren dat er
een tussenstaat is. Dit wordt in het Tibetaanse Dodenboek
beschreven.71 Een belangrijke vraag die nu opkomt is: wie
of wat wordt er eigenlijk herboren? Deze vraag wordt vaak
gesteld. Mensen stellen graag lastige vragen. Zeker als je
over anatman (Pali anatta), de leer van niet-zelf , hebt
gesproken denken ze dat ze erg slim zijn door te vragen: ‘Als
er geen zelf is, wie of wat wordt er dan herboren?’ Er zijn
hier twee extremen te vermijden. De eerste is te denken dat
de persoon in het vorige leven en degene in het huidige
leven dezelfde persoon zijn. Als iemand wordt herboren is
het dan dezelfde Jan, Piet of Klaas of Marie of Willemien
die er van tevoren ook was; is het dezelfde oude geest in een
nieuw lichaam. Dit soort overtuiging komt bijvoorbeeld in
de Bhagavat-Gita tot uiting als Sri Krishna zegt: ‘Wat is
wedergeboorte? Het is net alsof je andere kleren aantrekt.
Zoals je in de morgen opstaat en besluit andere kleren aan te
trekken, zo gooi je ook je oude lichaam opzij en neemt een
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nieuw lichaam.’ Je blijft zelf als het ware onveranderd. Het
andere extreme denkbeeld is dat de persoon in het vorige
leven en degene in het huidige leven volkomen verschillend
zijn. De conditionering die van het lichaam komt wordt dan
gezien als zo fundamenteel dat je niet van dezelfde persoon
kan spreken: het is een volledig verschillend iemand. De
twee extreme gezichtspunten zijn dus dat de persoon die
herboren wordt verschillend is van degene die gestorven is
of hetzelfde. Deze twee extremen zijn historisch verbonden
met een oude Indiase woordenstrijd over de aard van
oorzakelijkheid. Er waren, en zijn zelfs nu, in India twee
scholen. De Satkaryavadin school hield vol dat oorzaak en
gevolg hetzelfde zijn. De volgelingen van deze school
zeggen dat als er een zogenaamd effect ontstaat, de oorzaak
eigenlijk alleen maar van vorm is veranderd. Stel dat je
bijvoorbeeld een klomp goud hebt (de oorzaak), waarmee
sieraden worden gemaakt (het effect), dan is het nog steeds
hetzelfde goud of je het nu oorzaak of gevolg noemt: het is
één, het is hetzelfde , het is ononderbroken. Aan de andere
kant zegt de Asatkaryavadin school dat oorzaak één ding is
en effect een ander. Allebei deze zienswijzen, van de
Satkaryavadin en de Asatkaryavadin, maken oorzakelijkheid
onmogelijk als ze logisch doorgevoerd worden. Als oorzaak
en gevolg echt identiek zijn, kan je helemaal niet spreken
van oorzaak en gevolg. Als aan de andere kant oorzaak en
gevolg helemaal verschillend zijn, hoe kunnen ze dan met
elkaar in verband staan? En in dat geval is er geen
oorzakelijkheid. Boeddhisme vermijdt dit hele argument en
ziet het als uitgaand van een verkeerde veronderstelling.
Boeddhisme leert niet over Satkaryavada, de gelijkheid van
oorzaak en gevolg, noch Asatkaryavada, het verschil van
oorzaak en gevolg. Boeddhisme leert over pratitya-samutpada,
voorwaardelijkheid. Het zegt, symbolisch of abstract, dat
afhankelijk van A, B opkomt. Het zegt dat de relatie tussen

de twee termen, A en B, niet in termen van gelijkheid
beschreven kunnen worden en ook niet in termen van
verschil. Deze twee categorieën zijn hier niet toepasbaar.
Hetzelfde idee wordt ook toegepast op de vraag over
wedergeboorte. Boeddhisme zegt dat het niet belangrijk is
of het dezelfde of een verschillend persoon is die
wedergeboren wordt. Degene die herboren wordt is niet
dezelfde noch verschillend van degene die dood gegaan is.
Als je het als paradox wil zien dan is de strikt orthodox
boeddhistische positie dat er wel wedergeboorte is maar
geen persoon die herboren wordt. Daarom vermijdt
Boeddhisme termen als reïncarnatie. Incarnatie is in het
lichaam gaan, reïncarnatie is opnieuw in een lichaam gaan.
De term reïncarnatie geeft aan, net zoals in de passage uit de
Bhagavad Gita waar ik naar verwees, dat je een ziel of
vaststaand zelf hebt dat van het ene lichaam naar het andere
gaat, zonder zelf te veranderen. De correcte boeddhistische
term is punarbhava (Pali punabhava) wat betekent: weer
gekomen of her gekomen. Het betekent niet eens
wedergeboorte.
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Afhankelijk van bewustzijn komt naam en vorm op (namarupa). Hier staat nama-rupa eenvoudig voor het fysieke
lichaam (eerst het embryo) samen met de andere drie
mentale aggregaten, namelijk gevoel (vedana), waarneming
(samjna) en wilsuitingen (samskaras). Afhankelijk van naam en
vorm komen de zes zintuigen op (Skt sadayatana, Pali
salayatana). Deze zes zintuigen zijn de vijf fysieke zintuigen
en de geest. De geest wordt gezien als een soort zesde
zintuig. Ze worden de zes basis genoemd omdat ze de basis
voor onze ervaring van de buitenwereld vormen.
Afhankelijk van de zes zintuigen komt contact op. (Skt
sparsa, Pali phassa). Dit vertegenwoordigt het samenkomen
van het orgaan en het erbij horend object. Het oog komt

bijvoorbeeld in contact met een visuele vorm en daardoor
ontstaat oogcontact. Op dezelfde manier komen de andere
zintuigen in contact met hun respectieve zintuig objecten.
Afhankelijk van contact komt gevoel (vedana) op. Gevoel is
van oorsprong zesvoudig, het kan voortkomen uit oog
contact, oor contact enz. Elk van deze is drievoudig, het kan
plezierig, pijnlijk of neutraal (noch plezierig noch pijnlijk)
zijn.
Afhankelijk van gevoel komt begeerte op (Skt trsna, Pali
tanha). Trsna, begeerte of dorst, is drievoudig: kama- trsna,
bhava- trsna en vibhava- trsna. Kama- trsna is begeerte naar
zintuiglijke ervaringen. Bhava- trsna is begeerte naar
voortdurend bestaan, speciaal doorgaand bestaan in de
hemel na de dood. Vibhava- trsna is begeerte naar
vernietiging of dood. Dit specifieke stadium, waarin
afhankelijk van gevoel begeerte opkomt, is heel belangrijk.
Het is zelfs het belangrijkste van de hele serie want het is
hier dat de keten72 kan worden gebroken als men in staat is
niet met begeerte op gevoel te reageren.

betekent niet dat je geen overtuigingen kunt hebben maar
dat je er niet aan vast moet houden. Je zou kunnen vragen:
‘Hoe weet ik of ik aan mijn overtuigingen vasthoud?’ Dat is
heel eenvoudig te zien. Het gebeurt heel vaak dat je in een
argument met iemand verwikkeld bent en je daagt de ander
uit over wat hij zegt, je weigert het te accepteren, je wil een
discussie, voor jou is het niet vanzelfsprekend, maar de
ander raakt van streek of zelfs boos. Als iemand zich zo
gedraagt betekent het niet dat zijn meningen in de grond
juist of onjuist zijn als je er objectief naar kijkt maar hij is er
aan gehecht. Het vasthouden eraan is niet goed. Hechting
of grijpen is de keten die ons aan het wiel van geboorte en
dood vasthoudt. Het is heel gezond om ons daaraan te
herinneren. Accepteer in ieder geval de Drie Toevluchten,
karma en wedergeboorte, de leer van de vijf aggregaten.
Accepteer de leer van de Boeddha over meditatie en
Nirvana. Ja, accepteer het allemaal. Probeer het in de praktijk
te brengen. Maar wees er niet aan gehecht, houdt er niet op
een zodanige manier aan vast dat als iemand je erover
uitdaagt of je bevraagt, je je bedreigd voelt en je reactie
vijandig en onsympathiek is.

Afhankelijk van begeerte ontstaat grijpen of hechten
(upadana). Er zijn vier soorten grijpen of hechten. Meestal
denken we dat het gaat over hechten aan materiele dingen
zoals bezittingen en aan plezierige dingen. Dat is inderdaad
de eerste soort hechting: hechten aan zintuiglijk plezier, dat
is hechten aan plezierige ervaringen die we door het oog, de
neus, het oor beleven. We weten allemaal wat ze zijn, ik
hoef er verder niet op in te gaan. Ten tweede is er hechten
aan drsti. Letterlijk betekent het zienswijzen, maar het
betekent ook meningen, speculaties, overtuigingen, inclusief
allerlei filosofische en religieuze opinies. Dat is heel
opmerkelijk. Boeddhisme zegt dat hechten aan onze eigen
overtuigingen en vaststaande meningen ongezond is. Het

Ten derde is er hechten of grijpen aan sila en vrata. Sila is
ethiek en vrata betekent religieuze plechtigheden of
ceremonies. Deze dingen zijn op zich niet verkeerd, het
betekent niet dat je niet ethisch moet zijn of de Vijf
Voorschriften73 niet moet beoefenen. Maar houd er niet aan
vast, houd niet vast aan je eigen beoefening van de
voorschriften. Denk niet dat dit een uiteindelijk doel is, denk
niet dat je je van andere mensen onderscheid door je
beoefening. De beoefening zelf is goed, net zoals de
overtuigingen en meningen waren, maar de hechting eraan,
de psychologische eenzijdigheid is niet goed, is niet helpend.
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Ten vierde is er de hechting aan het geloof in een
permanent, onveranderlijk zelf of ziel (in de orthodoxe
christelijke zin) die apart van de vijf aggregaten bestaat.
Afhankelijk van grijpen of hechten komt worden/bhava op.
Bhava is leven of worden of het bestaan zoals het op ieder
niveau door ons hechten geconditioneerd is. Afhankelijk van
worden komt geboorte (jati) op. En afhankelijk van geboorte
komt aftakeling en dood op (jara-marana). Als je eenmaal
geboren bent, is er niets op deze aarde dat kan voorkomen
dat je aftakelt en later dood gaat.
Dit zijn de twaalf nidana’s, de twaalf schakels van het
voorwaardelijk ontstaan of geconditioneerd bestaan. Ze zijn
een concrete en opeenvolgende illustratie van het universele
boeddhistische principe van voorwaardelijkheid, in het
bijzonder toegepast op het proces van wedergeboorte.74

Uit lezing 24: De dynamiek van het zijn. 1966

Het Wiel stoppen.
De eerste twee nidana’s (onwetendheid en karma formaties)
worden samen het ‘oorzakelijk proces van het voorbije
leven’ genoemd. Anders gezegd zijn onze oorspronkelijke
spirituele onwetendheid en ons handelen vanuit die
onwetendheid in het verleden, in vroegere levens, de
‘oorzaak’ van ons verschijnen in dit nieuwe leven, van een
nieuw bestaan.

De volgende vijf nidana’s vormen samen het ‘gevolg proces
in het huidige leven.’ In dit huidige leven zijn het bewustzijn
dat in de baarmoeder ontstaat, het psycho-fysieke
organisme, de zes zintuigen, contact en gevoel allen het
gevolg van onwetendheid en activiteiten gebaseerd op
onwetendheid in een vorig leven. De volgende drie nidana’s
(begeerte, grijpen of hechten en worden) vormen het
‘oorzakelijk proces van het huidige leven.’ Terwijl de vorige
vijf nidana’s allen gevolgen zijn, (de gevolgen van vorige
levens), zijn deze drie nidana’s allemaal oorzaken. Zij zijn de
basis voor acties die vrucht dragen in de toekomst, in dit
leven of in een toekomstig leven. De laatste twee nidana’s
(geboorte, aftakeling en dood) vormen het ‘gevolg proces
van het toekomstige leven.’ Als gevolg van onze acties in dit
leven zullen we geboren worden, oud worden en sterven in
een volgend leven.
Als we zo over de buitenste cirkel van het Wiel rondgaan,
gaan we zien hoe deze twaalf nidana’s over drie levens
uitgespreid zijn. We zien hoe, gebaseerd op onze
oorspronkelijke onwetendheid en onze activiteiten die
daaruit voortkomen, het zaadje van bewustheid in een nieuw
leven weer opkomen. Dat zaadje ontwikkelt zich in een heel
nieuw psycho-fysiek organisme. Dat psycho-fysieke
organisme is uitgerust met zes zintuigen die contact maken
met zes zintuig objecten. En als resultaat van dat contact,
ontstaan er gevoelens. Op basis van die gevoelens ontstaat
er begeerte. We proberen wat we plezierig vinden vast te
houden, terwijl we wat we onplezierig vinden, verwerpen.
Door het geconditioneerde bestaan groeien we en storten
we ons in een volgend leven dat ook weer onderworpen is
aan ouderdom, ziekte en dood.
De twaalf schakels zijn niet alleen uitgespreid over drie
levens maar bestaan ook uit een afwisseling van oorzakelijk
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proces en gevolg proces. Deze afwisseling vertegenwoordigt
een cyclische beweging tussen paren van tegenstellingen.
Omdat we deze wisselingen in de context van drie levens
hebben, zijn er drie punten waarin het ene soort proces
overgaat in het andere. Deze drie punten worden de drie
kruisingen, sandhis, genoemd. (Dit woord wordt in Pali en
Sanskriet gebruikt voor zonsopgang en zonsondergang.)
De eerste van de drie kruisingen bevindt zich tussen de
tweede en de derde schakel, waar de samskaras, de
wilsuitingen die gebaseerd zijn op onwetendheid en die de
laatste schakel in het oorzakelijk proces van een eerder leven
vormen, vijnana laten opkomen, het embryonale bewustzijn
dat in de baarmoeder ontstaat en dat de eerste schakel in het
effect proces van het huidige leven vormt. De tweede van
de drie kruisingen is tussen de zevende en de achtste
schakel, waar, afhankelijk van vedana, gevoel, (de laatste
schakel in het effect proces van het huidige leven,) trsna,
begeerte/dorst opkomt, de eerste schakel in het oorzakelijk
proces van het huidige leven. De derde van de drie
kruisingen ligt tussen de tiende en de elfde schakel waar
bhava, worden, de laatste schakel in het oorzakelijk proces
van het huidige leven, jati, geboorte, laat opkomen, de eerste
schakel in het effect proces van het toekomstige leven.
We kijken nu naar de tweede van de drie kruisingen. Deze
tweede kruising, tussen gevoel en begeerte, is belangrijk
omdat daar het snijpunt is tussen de cyclische en
progressieve voorwaardelijkheid. Het is het snijpunt tussen
het Wiel en het Spiraal. Het is het punt waar we, óf volledig
verkeerd gaan en weer een ronde over het wiel maken, óf de
juiste richting nemen en het spiraal opgaan. We zullen deze
kruising wat nader bekijken en proberen te zien wat er
gebeurt.
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Stel je voor dat we niets zitten te doen - we hoeven niet
verder te gaan dan dit. Er komen steeds verschillende
gevoelens in ons naar boven. Deze gevoelens kunnen
plezierig, pijnlijk of neutraal zijn. Meestal reageren we op
plezierige gevoelens met begeerte, we proberen er aan vast
te houden, we willen dat ze doorgaan, we willen ze niet
kwijt. Als we een plezierige ervaring hebben, is het onze
natuurlijke neiging te proberen die ervaring te herhalen. Dat
is een fatale fout die we altijd maken. We kunnen het niet
laten komen en gaan en toch tevreden zijn.
Als de gevoelens onplezierig zijn, pijnlijk of tenminste
onbevredigend, dan proberen we ze instinctief, bijna
dwangmatig, weg te duwen. We willen er niets mee te maken
hebben. We proberen eraan te ontsnappen. Dat is afkeer
(dvesa). Als we in aanraking komen met een gevoel dat niet
pijnlijk of plezierig is, raken we in verwarring. We weten niet
of we het moeten vasthouden of verwerpen. Dat is
verwarrend (moha.) Op deze drie manieren reageren we de
hele tijd op sensaties, gevoelens en ervaringen, die
voortdurend, van alle kanten door middel van de zintuigen
en de geest, in ons bewustzijn doordringen. We reageren in
deze volgorde: afhankelijk van gevoel ontstaat begeerte of
afkeer of verwarring. Zo wordt een effect proces gevolgd
door een oorzaak proces. Het Levenswiel draait weer rond
en alle condities voor een nieuwe wedergeboorte worden
geschapen of herhaald. Dit punt, waar afhankelijk van
gevoel begeerte opkomt, is het punt waar het allemaal
gebeurt.
Stel je eens voor dat we niet op die manier reageren. Stel je
voor dat, als een gevoel ons overvalt, we niet reageren met
begeerte, afkeer of verwarring. Stel je voor dat we dit proces
kunnen stoppen. Dan worden we Verlicht. Dan verdwijnt
het wereldse, geconditioneerde bestaan en blijft alleen het
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Transcendentale over. Dit is natuurlijk gemakkelijker gezegd
dan gedaan.
We kunnen zeggen dat er twee manieren zijn om er voor te
zorgen dat gevoel niet wordt opgevolgd door begeerte of
dat het Wiel een nieuwe rondgang maakt. Er is de
plotselinge weg waarbij het Wiel met een enkele slag wordt
vernietigd. En er is de geleidelijke weg waarbij het geleidelijk
vertraagd wordt, alsof het Wiel langzaam afgeremd wordt
en tot stilstand gebracht.
De eerste weg, de plotselinge of abrupte weg wordt
toegelicht door een verhaal uit de Udana (een deel van de
Pali canon) 75 en niet door een verhaal uit de Zen, zoals je
misschien verwacht had. Het verhaal vertelt dat de monnik
Bahiya naar een verblijfplaats van de Boeddha kwam. Hij
wilde de Boeddha ontmoeten. Hij was in een verafgelegen
deel van het land in de sangha toegelaten en had daarom
nooit de Boeddha ontmoet. De Boeddha was blijkbaar op
zijn dagelijkse bedelronde toen Bahiya aankwam. 76 Bahiya
vroeg waar hij heen gegaan was en volgde hem. Na korte
tijd had hij hem ingehaald. Hij liep achter hem aan terwijl de
Boeddha van deur tot deur ging en riep naar hem: ‘Geef me
alstublieft een lering.’ Het was de gewoonte van de Boeddha
om tijdens zijn bedelronde niet te spreken dus zei hij niets
en liep rustig verder. Bahiya vroeg een tweede keer, nu meer
dringend: ‘Geef me alstublieft een lering.’ De Boeddha
negeerde hem en liep door. Bahiya herhaalde zijn vraag een
derde keer. Het was een andere gewoonte van de Boeddha
dat, als iemand hem iets drie keer vroeg, hij altijd
antwoordde, wat voor vraag het ook was en wat voor
gevolgen het ook voor de vrager kon hebben. Dus stond hij
stil, draaide zich om, keek Bahiya recht aan en zei: ‘In het
zien alleen het geziene. In het horen, alleen het gehoorde. In
het voelen alleen het gevoelde. In het ruiken alleen wat
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geroken is. In het denken alleen de gedachte.’ Na dit gezegd
te hebben, draaide hij zich om en ging verder met zijn
bedelronde. Bahiya werd ter plekke Verlicht.
Dit is de plotselinge weg. De Boeddha zei eigenlijk: ‘Reageer
niet. In het horen alleen het gehoorde.’ Wanneer een geluid
je trommelvlies raakt, is dat alleen een geluid. Je hoeft niet te
reageren op dat geluid, je hoeft het niet plezierig te vinden
of onplezierig, te willen dat het doorgaat of stopt. Hetzelfde
geldt voor het geziene, het geproefde, het aangeraakte, het
gerokene en de gedachte: reageer niet. Laat de pure ervaring
er zijn. Maak die ervaring niet de basis voor een reactie die
een nieuwe rondgang van het Wiel teweegbrengt. Als je dat
kan, wordt je ter plekke Verlicht zoals Bahiya overkwam.
Door een enkele slag snijd je heel samsara af en stop je het
ronddraaien van het Wiel.
Sommigen zullen denken dat deze plotselinge weg
onmogelijk is. Het verhaal van Bahiya laat zien dat het wel
kan, hoewel het natuurlijk erg moeilijk is. Daarom is het
voor de meesten van ons, en misschien wel voor allemaal,
beter om de geleidelijke weg te volgen. Hoewel het de
geleidelijke weg wordt genoemd, betekent het niet dat het
nooit gebeurt. De geleidelijke weg komt overeen met het
achtvoudige pad of de zeven stadia van zuivering of de tien
bhumis enzovoort. Het beste wordt het echter uitgelegd door
de twaalf positieve schakels.77 Deze bestaan, psychologisch
en spiritueel gezien, uit de opeenvolgende stadia van het
pad. Je kunt ook zeggen: het is de progressieve beweging
van de voorwaardelijkheid zoals het als een spiraal uit het
Wiel opstijgt.
We houden ons hier alleen bezig met de eerste twee van de
positieve schakels. Dat zijn duhkha (Pali dukkha), wat pijn,
lijden of ontevredenheid betekent en sraddha (Pali saddha)
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wat geloof of vertrouwen betekent. Duhkha correspondeert,
in de twaalf schakels van pratitya samutpada, met vedana.
Vedana is de laatste schakel in het gevolg proces van het
huidige leven. Sraddha correspondeert met trsna en dat is de
eerste schakel van het oorzaak proces van het toekomstige
leven.
We hebben gezien hoe sensaties en gevoelens van alle
kanten op ons inwerken en hoe we erop reageren met
begeerte en daardoor de cyclische beweging van ons bestaan
handhaven. Het is ook mogelijk om op een andere, positieve
manier te reageren. Terwijl al deze sensaties, gevoelens,
ervaringen, plezierig, onplezierig of neutraal, op ons
inwerken beginnen we te zien dat geen van hen, zelfs de
plezierige niet, werkelijk voldoening geven. We beginnen te
zien dat zelfs al konden we de plezierige ervaringen isoleren
en voort laten duren en de pijnlijke verwijderen, dat toch
niet genoeg is. Er zou toch nog een vaag gevoel van gebrek
zijn, iets onbevredigends, iets gefrustreerds. We gaan zien
dat dit hele geconditioneerde bestaan, ons leven, onze
gewone ervaring, niet genoeg is. Het kan ons geen
permanente, echte voldoening of geluk geven. Dan blijkt
dat ons leven, als we er echt naar kijken, op den duur geen
voldoening geeft. Dat is duhkha. En omdat we onze
dagelijkse ervaring zo gaan zien, beginnen we er losser van
te komen. We beginnen ons er los van te maken. We houden
ons er niet meer zo mee bezig. We verliezen onze interesse
erin. We beginnen te denken dat er iets hogers moet zijn,
iets dat verder gaat, iets dat ons een diepe voldoening kan
geven. Er moet iets spiritueels, zelfs iets Transcendentaals
zijn. Onze aandacht begint te verschuiven en uiteindelijk
plaatsen we ons hart (het woord sraddha betekent: het hart
erop plaatsen) minder op het geconditioneerde, minder op
de dingen van onze dagelijkse ervaring, maar meer en meer
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op het Ongeconditioneerde, op het spirituele, op het
Transcendentale. Zo ontstaat vertrouwen.
In het begin is ons vertrouwen verward, vaag en rudimentair
maar het wordt geleidelijk sterker en wordt op den duur
vertrouwen in de Drie Juwelen.78 We gaan de Boeddha, de
Dharma en de Sangha als de belichaming van hogere
spirituele waarden zien. Zij staan boven en voorbij de wereld
en geven tegelijkertijd betekenis en gewicht aan de wereld.
We plaatsen ons hart meer en meer op hen tot we in actie
komen en voor Toevlucht gaan.79
Vertrouwen komt op als gevolg van ontevredenheid, in
plaats van begeerte die als gevolg van gevoel opkomt.
Afhankelijk van de ervaring van ontevredenheid met het
geconditioneerde bestaan komt er vertrouwen in het
Ongeconditioneerde op, zoals vertegenwoordigd door de
Boeddha, de Dharma en de Sangha. Op deze kruising
hebben we het ronddraaiende Wiel verlaten en zijn op het
spiraal gekomen. We bewegen ons niet meer in een cyclische
beweging maar in een progressieve spiraalvormige beweging.
Op deze kruising hebben we het pad dat naar Nirvana leidt,
betreden.

Uit lezing nr. 10: Stroom betreden, 1966
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Het Spirale Pad
Je kunt op twee manieren naar Boeddhisme kijken: vanuit
een meer theoretisch, filosofisch, zelfs speculatief
gezichtspunt of vanuit een meer praktisch, zelfs pragmatisch
gezichtspunt. We gaan ons nu bezighouden met het meer
praktische aspect van Boeddhisme. We laten de theorie voor
wat het is en houden ons bezig met wat vooral praktisch is.
We gaan proberen iets van de stadia van het spirituele pad te
begrijpen. Vanuit een boeddhistisch gezichtspunt is er niets
praktischer dan dit.
Boeddhisme is niet zomaar een religieuze lering, het is
allereerst het pad naar het bereiken van de Verlichting. Wat
we beschrijven als de stadia van het spirituele pad zijn
eenvoudig de opeenvolgende, opbouwende stadia van onze
voortgang naar die staat van Verlichting. Deze stadia zijn
niet vastgelegd in overeenstemming met zuiver externe
criteria. Ze zijn psychologisch; ze worden ingegeven door de
aard of structuur van onze eigen spirituele ervaringen. Ze
vertegenwoordigen een bepaalde opeenvolging van
ervaringen, de ene ervaring komt op afhankelijk van de
andere. Zoals de bloem uit de knop komt en uit de bloem
de vrucht, zo bloeit er uit de ene spirituele ervaring een
andere en daaruit weer een andere en zo verder. Elk volgend
stadium is hoger, verfijnder, mooier en een beetje dichter bij
Nirvana dan het voorafgaande. De hele reeks stadia is
progressief en opbouwend.
We gaan ons nu, hoewel kort, bezig houden met de twaalf
stadia van het spirituele pad. Ieder stadium komt op
afhankelijk van, of geconditioneerd door, het vorige
stadium. Er zijn andere formuleringen van het pad die een
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verschillend aantal stadia noemen. Er is het Edele
Achtvoudige Pad,80 het Drievoudige Pad (ethiek, meditatie
en Wijsheid), het Pad van de Perfecties (paramitas) dat door
de Bodhisattva beoefend wordt en dat uit zes of tien stadia
bestaat.81 We houden ons hier bezig met de twaalf
opeenvolg ende stadia omdat deze for mulering,
waarschijnlijk duidelijker dan andere, laat zien wat de aard
van het spirituele pad zelf is.
We zullen deze stadia één voor één bekijken en proberen te
begrijpen wat ze vertegenwoordigen. We moeten echter
eerst benadrukken dat ieder van deze stadia een spirituele
ervaring in het proces van overgang naar een andere, meer
gevorderde ervaring is. De ervaringen zijn niet gefixeerd en
statisch, zoals de treden van een trap. Iedere ervaring
bevindt zich steeds in het proces van zich ontwikkelen in
iets groter dan wat het was. We spreken van het spirituele
pad maar we moeten ons niet laten misleiden door
metaforen. Het spirituele pad is niet iets gefixeerd en rigide.
Het pad zelf groeit zoals een plant. Er is een constante
opgaande beweging als het ene stadium in het andere
overgaat. Dit wordt duidelijk gemaakt door de formulering
waarmee de stadia van het pad worden beschreven.
Afhankelijk van A komt B op. Als we deze stadia
doorkruisen en deze ervaringen proberen te begrijpen zullen
we merken dat we bij een soort progressieve leer van de
verschijnselen van de geest zijn gekomen.
Afhankelijk van lijden (Skt duhkha, Pali dukkha) komt
vertrouwen op (Skt sraddha, Pali saddha). Dit is waar het
spirituele pad begint. Hier hebben we twee ervaringen: een
ervaring van lijden en een andere ervaring, de ervaring van
geloof of vertrouwen. De formulering vertelt ons verder
dat de eerste ervaring, lijden, de latere ervaring van
vertrouwen laat opkomen. Lijden wijst hier niet alleen naar
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individuele pijnlijke ervaringen zoals kiespijn, een snee in je
vinger of een bittere teleurstelling, die heel pijnlijk kunnen
zijn, maar naar lijden in de zin van ontevredenheid.
Een van de traditionele verklaringen van het woord dukkha
is dat het voorwoord du slecht, ziek, incorrect of ongepast
betekent. Het achtervoegsel kk(h)a correspondeert met de
tweede lettergreep van het woord cakka, wat wiel betekent.
Dus komt het woord dukkha oorspronkelijk van een slecht
passend wagenwiel, met andere woorden du(ca)kkha, het
slecht passende wagenwiel. Dit is waarschijnlijk
etymologisch en wetenschappelijk niet correct maar het
maakt de boeddhistische betekenis van de term wel heel
duidelijk.

voldoen. Dit soort ervaring is dukkha, ontevredenheid of
lijden.
We beginnen ontevreden te worden. We beginnen te voelen
dat niets ons blijvende voldoening kan geven. We kunnen
allerlei dingen geprobeerd hebben - wereldlijk succes,
plezier, comfort en luxe, rijkdom, studie. Maar uiteindelijk
vinden we ze allemaal niet vervullend. Er is een vage
rusteloosheid in ons. Het is niet dat we voortdurend echt
pijn lijden, we zijn gewoon niet gelukkig. We voelen de hele
tijd een onduidelijk ongemak. We kunnen niet echt tot rust
komen. We voelen dat we er niet bij horen; we voelen
misschien, om met de woorden van de bijbel te spreken, dat
we ons nergens kunnen vestigen.

Als je een slecht passend wagenwiel hebt en je rijdt in de
wagen dan heb je een hobbelige en oncomfortabele reis. In
het oude India hadden de wagens geen veren en waren er
geen behoorlijke wegen. Dukkha betekent dus het soort
ongemak dat in ons leven voelbaar is als de dingen niet goed
passen, als er veel dissonanten zijn en veel ongemak. Dit is
de werkelijke betekenis van dukkha: een disharmonie, een
onaangename kwaliteit die we in ons dagelijks leven ervaren.
We weten allemaal wat dit betekent. De dingen zijn nooit
honderd procent goed. Er is altijd iets, al is het nog zo klein,
dat verkeerd gaat. Zelfs tijdens een prachtige dag lijkt er
maar al te vaak toch een wolk voor de zon te schuiven.
Misschien heb je je vol verwachting voorbereid op een
prachtige dag. Je gaat iemand ontmoeten die je graag mag.
Het zal fantastisch zijn. Maar dan gebeurt er iets absurds en
het gaat allemaal verkeerd. Je bent volledig de kluts kwijt,
van streek geraakt door wat er gebeurd is. Vaak is dat onze
ervaring van het leven. We merken dat al die dingen waar we
zoveel van verwachten, falen en niet aan onze verwachtingen

Dus beginnen we, in het begin bijna onbewust, te zoeken
naar iets anders, iets hogers. Vaak weten we in het begin niet
waar we eigenlijk naar zoeken. Dit is de paradoxale situatie
waarin we ons bevinden. We kijken maar we weten niet waar
we naar kijken. We worden door deze vage rusteloosheid
voortgedreven en zoeken in alle richtingen naar iets, maar
we weten niet wat.
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Maar uiteindelijk, terwijl we zo zoeken - als je het zoeken
kan noemen - komen we in contact met iets dat we
spiritueel noemen bij gebrek aan een betere term. Dit woord
spiritueel is geen woord dat ik graag gebruik maar er schijnt
geen beter woord te zijn. Ik gebruik het in de betekenis van
iets hogers, iets wat niet van deze wereld is, zelfs als iets van
buiten deze wereld. Als we er mee in contact komen, op
welke manier dan ook, roept het gelijk een reactie bij ons op.
We krijgen het gevoel, of in ieder geval een vermoeden, dat
we hier al die tijd naar gezocht hebben, zelfs al wisten we
niet waar we eigenlijk naar zochten. Deze emotionele
respons op iets spiritueels waar we voor het eerst mee in

aanraking komen, is wat we in de context van het
Boeddhisme vertrouwen of geloof (sraddha) noemen.
Sraddha is geen geloof in de zin van geloofsovertuiging of in
de zin van iets als waar aannemen wat niet bewezen kan
worden. Als we een definitie willen zouden we kunnen
zeggen dat het een emotionele respons is van het allerbeste
in ons op het allerbeste in het universum. Geloof of
vertrouwen is een intuïtieve, emotionele, zelfs mystieke
respons op iets van de hoogste waarde. Geloof/vertrouwen
betekent voor het Boeddhisme specifiek vertrouwen in de
Drie Juwelen: de Boeddha, de Dharma en de Sangha. De
Boeddha, de Verlichte leraar; de Dharma, de weg die naar
Verlichting leidt en de Sangha, de spirituele gemeenschap
van diegenen die de Weg gaan. De Boeddha, Dharma en
Sangha vertegenwoordigen voor het Boeddhisme de
hoogste waarden van het bestaan. Ze worden de drie
Juwelen genoemd omdat deze drie voor het Boeddhisme de
hoogste waarden in de spirituele wereld vertegenwoordigen
zoals juwelen de meest kostbare dingen in de materiële
wereld zijn.
Afhankelijk van vertrouwen komt vreugde op (Skt pramodya,
Pali pamojja). We hebben gevonden waar we naar gezocht
hebben. We zullen waarschijnlijk niet in staat zijn om het
vast te houden maar we hebben er in ieder geval een glimp
van opgevangen. Na een lange periode van worsteling en
ontevredenheid zijn we natuurlijk gelukkig en blij. En het
contact met deze hogere waarden begint zelfs ons leven te
transformeren. Het contact is niet alleen intellectueel of
theoretisch, onze harten zijn zelfs open gegaan voor iets
hogers (sraddha betekent letterlijk ‘een verheffen van het
hart’) en het resultaat is een verandering die zich in ons
leven begint af te tekenen. We worden een beetje minder
zelfgericht; onze eigenwaan is een beetje verstoord. We
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worden iets vrijgeviger en meer naar buiten gericht. We
houden niet meer zo dwangmatig aan dingen vast. Wat soms
het lagere deel van onze menselijke aard genoemd wordt
(het deel wat bij de lagere evolutie hoort) begint onder de
bewuste controle van het hogere deel van onze menselijke
aard te komen ( het deel wat bij de hogere evolutie hoort).82
Zaken zoals voedsel, seks en slaap beginnen onder de
controle van dat hogere deel te komen. We beginnen een
leven te leiden dat eenvoudiger en minder schadelijk is dan
daarvoor. Daardoor gaan we ons ook meer tevreden voelen.
We voelen ons meer op ons gemak en zijn niet meer zo
afhankelijk van externe dingen. Het maakt ons niet meer uit
dat we geen mooi huis in een buitenwijk of geen mooie
auto hebben. We zijn vrijer, losser dan we eerst waren. We
zijn tevreden met wie we zijn. We hebben een goed geweten,
maar er is geen zelfingenomenheid.
Boeddhisme hecht veel waarde aan dit stadium van het pad,
aan het hebben van een helder geweten en blijheid en
vreugde voelen om het spirituele leven. Dit kan je zeker in
het Oosten opmerken en speciaal in de boeddhistische
landen in het Oosten. Daar wordt het spirituele leven veel
meer gezien in verbinding met vreugde dan wij in het
Westen doen. In het Westen denken we dat je, om religieus
te zijn, op zijn minst een beetje serieus, somber moet zijn,
met een ernstig gezicht en zeker niet lachen in de kerk. Dat
is heel ongepast. Maar zo is het niet in het Oosten. Daar
denken ze dat als je een Boeddhist bent of een spiritueel
leven leidt, je gelukkiger, opener, meer onbekommerd en
blijer moet zijn dan andere mensen. Ik was verbaasd toen in
na twintig jaar in het Oosten terug kwam in dit land (UK) te
ontdekken dat de boeddhistische beweging hier in het
algemeen somber en serieus was. Mensen durfden
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nauwelijks te lachen als je tijdens een lezing een grapje
maakte.
Waarom zou je niet blij zijn als je dit kostbare iets gevonden
hebt waar je naar op zoek was en als dit je leven begint te
veranderen? Wat is het nut van Boeddhist zijn als je niet
gelukkiger bent dan andere mensen die deze Drie Juwelen
niet hebben gevonden? Wat betekent het een Boeddhist te
zijn? Mensen die in contact komen met degenen die de Drie
Juwelen hebben ontdekt zouden moeten merken dat deze
mensen gelukkiger zijn dan degenen die ze normaal tegen
komen. Als ze dat niet zijn kan je je alleen maar afvragen:
‘Waarom niet?’
Boeddhisme vindt dit stadium van vreugde heel belangrijk.
Als je er om een of andere reden uit terugvalt, omdat je
misschien iets gedaan hebt dat je beter niet had kunnen
doen, zodat je verdrietig en serieus wordt en jezelf op je kop
gaat geven, dan beschouwt het Boeddhisme deze staat van
schuld en wroeging als een erg ongezonde staat om in te zijn
en zegt dat je er beter eerder dan later uit kunt komen. Dit
betekent niet dat wat je gedaan hebt niet verkeerd was. Je
hebt een fout gemaakt. Het is beter dat te erkennen, te
proberen het goed te maken en niet opnieuw te doen. Maar
als je dit begrepen hebt en geprobeerd hebt het goed te
maken, kan je het beter loslaten. Ga gewoon verder en laat
je fout achter je. Het zal je geen goed doen om er steeds op
terug te komen.

Zeg dan wat teksten op en probeer je geest hierop te richten
om je weer op het goede te richten. Misschien wil je wat
kaarsen aansteken en wat wierook branden. Zo zuiver je je
geest van schuldgevoel. Je brengt de staat van een helder
geweten en vreugde in de Drie Juwelen terug. De echte
Boeddhist wordt gekenmerkt door vreugde.
Afhankelijk van vreugde komt verrukking op (Skt priti, Pali
piti). Zelfs vreugde is niet genoeg. Priti is een sterk woord.
Het is een emotie van intense, opwindende, zelfs extatische
vreugde. Priti kan als extase vertaald worden, want de emotie
is zo krachtig dat het niet alleen mentaal maar ook fysiek
wordt ervaren. We hebben allemaal gemerkt dat als we diep
geroerd zijn door iets, misschien door een ontmoeting
tussen mensen, door kunst of als we bijvoorbeeld naar een
mooi muziekstuk luisteren of door de natuur als we naar
een schitterende zonsondergang kijken, het soms gebeurt
dat we niet alleen de emotie voelen maar ook tezelfdertijd
een fysieke stimulans. We kunnen zo diep ontroerd zijn dat
ons haar overeind gaat staan. Sommige mensen beginnen te
huilen. Je kunt tijdens een concert mensen zien die zo
ontroerd zijn dat ze hun ogen af moeten vegen, misschien
beschaamd, omdat we hier niet aan gewend zijn. Priti is een
overweldigende psycho-fysieke ervaring van verrukking,
vervoering en extase en is het soort ervaring die, als we het
pad volgen, zal ontstaan.

We hebben in het Boeddhisme zelfs speciale rituelen om dit
psychologische effect te bereiken. Als je je terneer gedrukt
voelt door een fout die je hebt begaan, ga dan naar de
schrijn, buig neer voor de Boeddha en zeg tegen jezelf: ‘Wat
een stommeling ben ik geweest! Ik had dat beter niet
kunnen doen. Het spijt me echt. Ik zal het niet meer doen.’

Afhankelijk van verrukking komt kalmte op (Skt prasrabdhi,
Pali passaddhi). Prasrabdhi vertegenwoordigt het tot rust
komen, of het kalmeren van alle fysieke bijverschijnselen
van verrukking. We zagen dat de verrukking of extase die in
het vorige stadium opkwam, iets lichamelijks en mentaal is.
In dit vierde stadium verdwijnt de fysieke kant van de
ervaring en blijft de zuiver emotionele ervaring van
verrukking over. De fysieke stimuli verdwijnen, niet omdat
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de verrukking minder wordt maar omdat het groter is
geworden: het is voorbij alle mogelijkheden tot fysieke
uiting gegaan.
De tekst geeft een interessante vergelijking om dit te
illustreren. Stel je een olifant voor die in een kleine vijver
stapt, een vijver die eigenlijk niet groter is dan de olifant. Als
dit grote dier in die kleine vijver stapt, spat het water er aan
alle kanten uit. Zo is ook onze ervaring van verrukking in
het vorige stadium heel groot maar ons vermogen om het te
ontvangen is te klein zodat iets ervan zich als fysieke
verschijnselen verspreidt. Stel je dan voor, zegt de
vergelijking, dat de olifant in een grote poel water stapt, een
groot meer of een enorme rivier. Als de olifant in dat water
stapt, is er nauwelijks een rimpeling. Hoewel de olifant groot
is, is het water oneindig groter. Als je daarom in dit stadium
van kalmte komt, ben je meer in staat om de ervaring van
grote verrukking te ontvangen omdat er minder externe
verstoring is. De fysieke opwinding komt tot rust en wat
over blijft is de innerlijke, zuiver emotionele ervaring van
verrukking.

gelukzaligheid, er is vrede, liefde, mededogen, vreugde en
gelijkmoedigheid. Er zijn geen negatieve emoties: geen
begeerte, geen angst, geen haat, geen angstige bezorgdheid,
geen schuldgevoel, geen wroeging. Al de negatieve emoties
zijn gezuiverd. De energie die we in de negatieve emoties
hadden gestoken vloeit nu positief als gelukzaligheid.

Afhankelijk van kalmte komt gelukzaligheid op (sukha). Je
ziet hoe ver we gaan. We begonnen met vreugde, gingen dan
verder naar verrukking en, na een periode van kalmte,
komen we nu bij gelukzaligheid. Het is vreemd dat sommige
vroege boeken over Boeddhisme, die in het westen
geschreven zijn, het beschrijven als zwaarmoedig,
pessimistisch en neg atief. Hier zien we het
tegenovergestelde. Gelukzaligheid is een staat van intens
geluk. Het vertegenwoordigt de volledige eenwording van al
onze emotionele energieën. Ze zijn niet verdeeld; er is geen
split of barst; ze vloeien allemaal samen in een grote
stroom, sterk en krachtig, in één richting. Hier is niet alleen

Afhankelijk van gelukzaligheid komt concentratie (samadhi)
op. Samadhi heeft verschillende betekenissen.83 Hier
betekent het concentratie. Het betekent niet concentratie in
de zin van het geforceerd richten van de geest op een enkel
object. Het is concentratie in de zin van de vereniging en
integratie die heel natuurlijk ontstaat als, in die staat van
intens geluk, al onze emotionele energie in dezelfde richting
vloeit. Dit stadium is gebaseerd op het belangrijke principe
dat als we volledig gelukkig zijn, we ook geconcentreerd zijn
- in de ware zin van het woord. Dus kunnen we zeggen dat
een geconcentreerd persoon een gelukkig persoon is en een
gelukkig persoon een geconcentreerd persoon. Hoe
gelukkiger we zijn, des te langer we in staat zijn
geconcentreerd te blijven. We vinden het moeilijk lang
geconcentreerd te blijven omdat we niet gelukkig zijn met
onze huidige staat. Als we echt gelukkig waren zouden we
heel stil zijn en van dat geluk genieten. Maar we zijn niet
gelukkig, we zijn ontevreden en worden daardoor rusteloos
en gaan afleiding zoeken. De verbinding tussen geluk en
concentratie wordt geïllustreerd door een interessant verhaal
uit de geschriften. Op een dag kwam een koning naar de
Boeddha toe om hem naar zijn leer te vragen. Tijdens hun
discussie kwam de vraag naar boven wie er nu gelukkiger
was: was de Boeddha gelukkiger dan de koning of
andersom? De koning was er heel zeker van dat hij de
gelukkigste was. Hij zei: ‘Ik heb paleizen; ik heb een leger; ik
ben rijk; ik heb vrouwen van grote schoonheid. Maar jij hebt
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niets! Je zit hier onder een boom buiten een krakkemikkige
hut. Je hebt alleen maar een geel gewaad en een bedelnap.
Het is dus duidelijk dat ik de gelukkigste van ons tweeën
ben.’ De Boeddha antwoordde: ‘Laat me je een vraag stellen.
Kan je hier zonder te bewegen een uur zitten en volledig
van het geluk ervan genieten?’ De koning antwoordde: ‘Ja, ik
denk dat ik dat wel kan.’ De Boeddha vroeg: ‘Kan je hier zes
uur zitten zonder je te bewegen en genieten van volmaakt en
volledig geluk?’ De koning antwoordde: ‘Dat zou moeilijker
voor me zijn.’ De Boeddha vroeg: ‘Kan je hier een hele dag
en een hele nacht zitten, zonder je te bewegen en toch
volmaakt gelukkig zijn?’ De koning moest toegeven dat hij
dat niet kon. Toen zei de Boeddha: ‘Ik kan hier zeven dagen
en zeven nachten zitten zonder me te bewegen en al die tijd
ervaar ik volledig en volmaakt geluk. Daarom denk ik dat ik
gelukkiger ben dan jij.’ Uit dit verhaal kunnen we zien dat
het geluksgevoel van de Boeddha uit zijn concentratie kwam
en dat zijn concentratie uit zijn geluksgevoel kwam. Omdat
hij gelukkig was, was hij in staat om zich te concentreren.
Omdat hij zich kon concentreren, was hij gelukkig. De
koning was niet in staat zich te concentreren en dat
betekende dat hij niet zo gelukkig was als hij dacht. Dit is
allemaal gerelateerd aan onze meditatie beoefening. We
weten dat meditatie met concentratie begint. Velen van ons
vinden concentratie erg moeilijk. We vinden het moeilijk
omdat we niet gelukkig zijn. We zijn gespleten; onze
emotionele energie is niet geïntegreerd. Omdat onze
emotionele energie niet geïntegreerd is, kunnen we ons niet
concentreren. We kunnen die energie niet op een enkel punt
richten. Dus proberen we onze geest krachtig op dat punt te
richten. Maar dan komen er allerlei verstoringen op en
worden we afgeleid. Concentratie is dus iets wat ons hele
wezen aangaat, niet alleen onze bewuste geest. Het is
veelbetekenend dat concentratie in deze hogere zin(in de zin

van samadhi) alleen opkomt bij dit stadium van het pad, als
we halverwege zijn. Dit wijst op het belang van
voorbereiding voor meditatie. We kunnen niet even
langskomen, gaan zitten en denken dat we dan kunnen
mediteren. Dat is niet mogelijk. Als we echt willen
mediteren, zullen we door al die vorige stadia heen moeten
gaan. Als we dat gedaan hebben geven de concentratie
oefeningen die we doen alleen het laatste duwtje. Een
heleboel mensen hebben echter geen ervaring met de
onbevredigende aard van het leven; er is geen vertrouwen
opgekomen; zij hebben weinig ervaring met blijdschap. Ze
hebben waarschijnlijk heel weinig ervaring met verrukking
of kalmte: ze zijn in hun gewone rusteloze, ontevreden
staat. Wanneer we dit stadium van het pad, het stadium van
samadhi, hebben bereikt, kunnen we echt beginnen met
concentreren. Onze emotionele energie is bij elkaar en we
zijn nu, misschien voor de eerste keer in ons leven, gelukkig.
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Afhankelijk van concentratie komt Kennis en Visie van de
dingen zoals ze werkelijk zijn op. (Skt. yathabhutajnanadarsana,Pali yathabhuta-nana-dassana.) Als we echt
gelukkig en geconcentreerd zijn, kunnen we met een
geconcentreerde geest naar de dingen kijken en beginnen we
de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. We beginnen de
Werkelijkheid te zien. Dit stadium is heel belangrijk want
hier is de overgang van meditatie naar Wijsheid, van het
psychologische naar het spirituele.84 Als we hier zijn
aangekomen, kunnen we niet meer terugvallen. Volgens de
traditionele leringen is Verlichting nu verzekerd.85 Deze
Kennis en Visie is, wat het geconditioneerde bestaan betreft,
drieledig.86 Ten eerste bestaat het uit Inzicht in de waarheid
dat alle geconditioneerde dingen vergankelijk zijn. Ze
veranderen voortdurend, ze blijven zelfs geen twee
seconden hetzelfde. Ten tweede bestaat het uit Inzicht in de

waarheid dat alle geconditioneerde dingen uiteindelijk
onbevredigend zijn. Ze kunnen ons een tijdje blij maken
maar ze kunnen ons geen permanent geluk geven. Het is
een illusie om dat van ze te verwachten. Ten derde is er
Inzicht in het feit dat alle geconditioneerde dingen niet
substantieel zijn of uiteindelijk niet bestaan. Het wil niet
zeggen dat we ze niet ervaren, dat ze er niet zijn. Het
betekent dat onze ervaring ervan oppervlakkig is, het dringt
niet door in de diepte, blijft aan de oppervlakte en is niet
echt. Deze Kennis en Visie is een direct waarnemen. Je kijkt
door het geconditioneerde heen. Dat is niet alles, je ziet
door het geconditioneerde het Ongeconditioneerde. Je ziet
de duurzaamheid van het Ongeconditioneerde doordat je
door het geconditioneerde heen dringt. Je ziet de
uiteindelijke bevredigende aard van het Ongeconditioneerde
doordat je door het geconditioneerde heen dringt. Je ziet
door het niet substantiële, het niet werkelijke en je ziet dat
wat eeuwig Werkelijk is. De Mahayana noemt dat de
dharmakaya, het lichaam van de spirituele Waarheid.87
Wanneer je concentratie zo helder wordt dat Kennis en
Visie van de dingen zoals ze zijn, opkomt en je door het
geconditioneerde het Ongeconditioneerde kan zien, dan
verandert je hele houding en de manier waarop je de dingen
bekijkt radicaal. Je kunt niet meer dezelfde persoon zijn die
je was. Je kunt het vergelijken met iemand die een geest ziet.
Als iemand een geest ziet is hij daarna nooit meer hetzelfde.
Toen Hamlet (in het toneelstuk van Shakespeare) de geest
op de kantelen zag, was hij daarna veranderd. Hij zag iets uit
een andere dimensie. Je kunt ook nooit meer dezelfde zijn
als je eenmaal een glimp (die geen speculatie of idee is maar
een echt contact of communicatie) hebt opgevangen van
het Ongeconditioneerde, van die hogere dimensie en dat is
heel positief. Er vindt een permanente verandering in je
leven plaats. Er is een permanente heroriëntatie. Je begint je

‘om te draaien in de diepste plaats van bewustzijn’ zoals de
Yogacara zegt. 88
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Afhankelijk van Kennis en Visie van de dingen zoals ze
werkelijk zijn komt Terugtrekking op (Skt. nirvid, nirveda, Pali
nibbida). Dit wordt soms vertaald als weerzin of walging
maar dat is te sterk en te psychologisch. Dit specifieke
stadium vertegenwoordigt de rustige terugtrekking van onze
betrokkenheid bij de dingen waar we doorheen gekeken
hebben. Als we ergens doorheen gezien hebben, zijn we er
niet langer bij betrokken, we trekken ons terug. Het is te
vergelijken met een luchtspiegeling in de woestijn. Eerst zijn
we heel geïnteresseerd in die palmbomen en die oase en we
haasten ons er naar toe. Maar zodra we zien dat het een fata
morgana is en niet echt, zijn we niet langer geïnteresseerd.
We stoppen en haasten ons niet meer. Dit stadium van
terugtrekking betekent dat we wat losser met het leven
omgaan. Je speelt alle spelletjes die andere mensen spelen
maar jij weet dat het spelletjes zijn. Een kind neemt zijn spel
heel serieus, voor een kind is het leven een spel. Een
volwassene weet dat het allemaal een spel is, hoewel hij mee
kan doen met het spel van het kind en met het kind mee kan
spelen. Als een kind hem in het spel verslaat, raakt hij niet
overstuur, het maakt hem niet uit. Zo kunnen we ook
doorgaan met spelletjes spelen als we eenmaal de spelletjes
die mensen spelen doorzien hebben. We weten dat het
slechts spelletjes zijn en we trekken ons ervan terug. Er is
een innerlijke terugtrekking zelfs als er geen uiterlijke is. We
kunnen objectief doen wat nodig is maar subjectief raken
we er niet in vast. Dit is Terugtrekking.
Afhankelijk van Terugtrekking komt vrijheid van passie op
(Skt. vairagya, Pali viraga). Terugtrekking, het voorgaande
stadium, is de beweging van het afstand nemen van het
g e c o n d i t i o n e e r d e b e s t a a n . Vr i j h e i d va n p a s s i e

vertegenwoordigt de staat van afstandelijkheid. In deze staat
kunnen we door wereldse gebeurtenissen niet bewogen
worden. We kunnen niet echt verstoord worden door wat er
gebeurt. Het is een staat van volledige spirituele
onverstoorbaarheid. Het is geen staat van hardheid of
ongevoeligheid of stoïcijnse apathie maar een staat van
serene onverstoorbaarheid zoals die door de Boeddha
getoond werd toen hij onder de Bodhiboom zat. Bij die
gelegenheid kwam Mara, de belichaming van het kwaad, met
zijn gevolg langs. Deze scène wordt vaak in de
boeddhistische kunst afgebeeld. Je ziet hoe Mara zijn leger
leidt, bestaande uit honderd duizenden monsterlijke
demonen die grote rotsen gooien, vuur spuwen en pijlen op
de Boeddha afvuren. Maar de Boeddha merkt ze niet op, hij
ziet ze niet eens. Hij is in een staat van volledige
onverstoorbaarheid. Als alle pijlen, stenen en vlammen die
deze demonen gooien, de rand van zijn aura raken,
veranderen ze in bloemen en vallen op de grond.

Boeddha zei op een keer tegen zijn volgelingen: ‘Monniken,
zoals het water van de vier oceanen één smaak heeft, de
smaak van zout, zo heeft ook mijn leer één smaak, de smaak
van Vrijheid (vimukti-rasa).’89 Waar je ook water uit zee haalt,
uit de Atlantische oceaan of de baai van Bengalen, de
Noordzee of het Suez kanaal, het smaakt naar zout. En zo
heeft ook ieder aspect van de leer van de Boeddha, of het
de vier edele waarheden, het edele achtvoudige pad, de vier
grondslagen van bewuste aandacht, de vier Verheven
Toestanden (Brahma-Viharas), de drie trainingen of de drie
Toevluchten zijn, allemaal de smaak van Vrijheid. Deze staat
van volledige spirituele vrijheid, vrijheid van al het
geconditioneerde, zelfs, zoals de Mahayana zegt, vrijheid van
het onderscheid tussen het geconditioneerde en het
Ongeconditioneerde, is het uiteindelijke doel van het
Boeddhisme.

Afhankelijk van vrijheid van passie komt Vrijheid op
(Skt.vimukti, Pali vimutti). Dit is spirituele vrijheid. Er wordt
tegenwoordig veel gepraat over vrijheid. De meeste mensen
schijnen te denken dat vrij zijn betekent: doen wat je wilt.
De boeddhistische betekenis van de term vrijheid is
verschillend. In de vroege boeddhistische leringen wordt
vrijheid tweevoudig weergegeven. Ten eerste is er cetovimukti, vrijheid van geest, wat betekent volledige vrijheid
van alle subjectieve, emotionele en psychologische
vooroordelen of neigingen. Ten tweede is er prajna-vimukti,
vrijheid van wijsheid, wat betekent vrijheid van alle
verkeerde inzichten, alle onwetendheid, alle valse filosofie en
alle meningen. Het is deze totale spirituele vrijheid, vrijheid
van het hart en de geest op het hoogtepunt van je bestaan,
die het doel en het object van het Boeddhisme is. De

Afhankelijk van Vrijheid verrijst Kennis van de vernietiging
van de Asravas (Skt. asravaksayajnana, Pali asavakkhayanana).
Je bent niet alleen vrij, je weet ook dat je vrij bent. Je weet
dat je vrij bent omdat je vrij bent van de asravas. Asrava is
een van die onvertaalbare Pali en Sanskriet woorden. Het
betekent een soort mentaal vergif dat de geest overspoelt.
Het is een heel expressief woord. Er zijn drie asravas. Er is
kamasrava, het vergif van begeerte naar zintuiglijke
ervaringen. Dan is er bhasrava, het vergif van begeerte naar
iedere vorm van bestaan. Als laatste is er avidyasrava, het
vergif van spirituele onwetendheid. Als deze vergiften
verdwenen zijn, en je weet dat ze verdwenen zijn, dan ben je
Verlicht: je hebt het einde van het spirituele pad bereikt.
Deze twaalf stadia, van lijden tot kennis van de vernietiging
van de asravas vormen het spirituele pad. ( Zij vormen ook
het hele proces van wat we de hogere evolutie noemen.) We
kunnen door deze formulering heel goed zien hoe het
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spirituele leven een natuurlijk groeiproces is. Elk volgende
stadium van het pad is het product van de overvloed, van de
overdaad, van het vorige stadium. Zodra een stadium zijn
verzadiging bereikt, gaat het onvermijdelijk over in het
volgende. We zien dit ook in meditatie. Mensen vragen
soms: ‘Als we een bepaald stadium in meditatie bereiken,
hoe gaan we dan verder?’ Er is geen reden om die vraag te
stellen. Als je tot een zeker stadium komt en je gaat verder
dat stadium te ontwikkelen zodat het vollediger en perfecter
wordt, dan komt uit die overvloed, uit zijn eigen
momentum, de beweging naar het volgende stadium. Als je
een lager stadium verder neemt, komt daaruit automatisch
de overgang naar een volgend stadium voort. Dit is ook wat
hier gebeurt. Het volgende stadium van het pad ontstaat uit
het vorige, als dat zijn verzadiging heeft bereikt. We hoeven
ons niet druk te maken over de volgende stap, het volgende
stadium. We hoeven ons alleen druk te maken over het
huidige. Ga daar mee verder. Je hebt misschien een
theoretisch idee van het volgende stadium maar maak je er
niet druk over. Als het huidige stadium volledig is, gaat het
automatisch over in het volgende. Door ieder opeenvolgend
stadium van het spirituele pad volledig te ontwikkelen, in
onszelf te cultiveren, kunnen we Boeddhaschap bereiken.
Uit lezing 34: de stadia van het spirituele pad, 1967.
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De Sangha
De traditionele betekenis van
de Sangha.
De Sangha of spirituele gemeenschap is de derde van de
Drie Juwelen. Er zijn volgens de boeddhistische traditie drie
niveaus in de Sangha. Deze staan bekend als Arya sangha,
bhiksu sangha en maha sangha. Een onderzoek naar de
betekenis van deze termen leidt tot een beter begrip van de
traditioneel geaccepteerde betekenis van Sangha.90 In Arya
sangha betekent arya letterlijk nobel of edel; een andere
betekenis is heilig. In boeddhistische terminologie betekent
arya altijd heilig in de zin van ‘in contact met het
Transcendentale.’ De Arya sangha wordt dus zo genoemd
omdat ze uit heilige personen bestaat, Arya pudgalas, die
bepaalde Transcendentale verworvenheden en ervaring
gemeen hebben. Deze mensen kunnen wel of niet in fysiek
contact met elkaar zijn, maar ze zijn verenigd op een
spiritueel niveau omdat ze dezelfde spirituele ervaringen
hebben. De Sangha is op dit niveau zuiver spiritueel: een
aantal mensen die ver van elkaar wonen en in verschillende
tijden leven maar die, buiten ruimte en tijd, dezelfde
spirituele verworvenheden en ervaringen delen. Volgens de
grondslag van geloof en doctrine die door alle
boeddhistische scholen wordt gedeeld, worden er vier typen
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heilige personen onderscheiden: de Stroombetreder
(srotapanna), de Eenmaal terugkeerder (sakadagamin), de
Niet terugkeerder (anagamin) en de Arahant. Deze heilige
personen vormen een spirituele hiërarchie tussen
Boeddhaschap en de gewone onverlichte mensheid. Het pad
naar Verlichting, zoals door de Boeddha geleerd, kan op
verschillende manieren worden verdeeld in opeenvolgende
stadia. De meest gebruikte verdeling is in drie grote stadia.
Dit zijn de stadia van ethiek (Skt sila, Pali sila),
meditatie(samadhi) en Wijsheid (Skt prajna, Pali panna).
Wijsheid, het hoogtepunt, verschijnt als flitsen van Inzicht
die de aard van de Werkelijkheid laten zien. Deze flitsen van
Inzicht zijn niet conceptueel maar worden direct,
onmiddellijk en intuïtief ervaren. Ze komen gewoonlijk
tijdens diepe meditatie op. We merken in het spirituele leven
dat niets ineens komt, alles komt geleidelijk, in stadia. In alle
stadia moeten we langzaam en systematisch verder gaan. We
merken dan ook dat inzichten met verschillende graden van
intensiteit komen. Je kunt een zwakke flits van inzicht
hebben (als je meditatie zwak is, is dat alles wat het kan
ondersteunen), of je kunt een sterke, briljante flits van
Inzicht hebben, die de diepten van de Werkelijkheid verlicht.
De verschillende typen heilige personen worden
onderscheiden van elkaar door de graad van intensiteit van
hun Inzicht. Dit roept een belangrijke vraag op: ‘Hoe meet
je de intensiteit van Inzicht?’ Inzicht wordt in het
Boeddhisme traditioneel op twee manieren gemeten:
subjectief, volgens het aantal spirituele ketenen (samyojana)
die je hebt gebroken en objectief, volgens het aantal
wedergeboorten dat overblijft nadat Inzicht is bereikt. (Er
zijn tien ketenen die ons op het Levenswiel vasthouden waar
we op ronddraaien).

De eerste heilige persoon is de Stroombetreder
(srotapanna). Srotapanna betekent letterlijk ‘iemand die de
stroom heeft betreden’ dat wil zeggen de stroom die naar
Nirvana leidt.91 De Stroombetreder heeft een graad van
Inzicht bereikt die krachtig genoeg is om de eerste drie van
de tien ketenen te breken.92 We zullen deze drie ketenen wat
langer bekijken dan de anderen omdat ze belangrijk voor
ons zijn. De eerste keten wordt satkaya-drsti (Pali sakkayaditthi) genoemd wat persoonlijkheid opvatting of zienswijze
betekent. Er zijn twee soorten. De eerste wordt sasvatadrsti genoemd. Hier geloof je dat je persoonlijke identiteit
na de dood onveranderlijk voort bestaat. Dit is een vorm
van het traditionele geloof in een ziel. Je hebt een ziel in je,
een onveranderlijk ego, die duidelijk apart van je lichaam is
en na je dood doorgaat ( het gaat naar de hemel of wordt
weer geboren). Je gelooft dat het onveranderlijk is als een
soort spirituele biljartbal, het rolt onveranderlijk verder. Het
is een wezen, geen proces. De andere soort opvatting
meent dat er na de dood niets meer is: de dood is het einde,
alles eindigt daar, alles is door de dood afgesneden (de
traditionele Pali term uccheda betekent letterlijk
afgesneden.) Deze opvatting houdt in dat de geestelijke kant
van het leven, zoals de materiële en fysieke kant, eindigt bij
de dood. Volgens het Boeddhisme zijn beide opvattingen
verkeerd begrepen extremen. Boeddhisme leert een
middenweg. Het leert dat de dood niet het einde is, dat de
dood van het fysieke lichaam geen volledig einde van het
geestelijke, spirituele en psychologische proces is. Deze gaan
door. Maar het is geen onveranderlijk ego of ziel die verder
gaat. Het is het proces dat doorgaat, geestelijk,
psychologisch. Spiritueel, in al zijn complexiteit, altijd
veranderend, vloeiend als een stroom. De boeddhistische
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zienswijze is dat wat na de dood verder gaat als het ware een
stroom van psychische gebeurtenissen is. 93
De tweede keten is vicikitsa (Pali vicikiccha), wat
gewoonlijk vertaald wordt als sceptische twijfel of
besluiteloosheid. Dit is niet de eerlijke twijfel waar Tennyson
over zegt: ‘Er is meer geloof in eerlijke twijfel, geloof me,
d a n i n d e h a l ve g e l o o f s b e l i j d e n i s.’ 94 Vi c i k i t s a
vertegenwoordigt de onwil om tot een besluit te komen.
Mensen weifelen, ze houden liever af; ze willen zich niet
binden. Ze blijven in deze staat van besluitenloosheid, ze
willen geen besluit nemen en proberen het ook niet. Als je
ze vraagt naar leven na de dood dan zullen ze toegeven dat
ze de ene dag dit denken en de andere dag dat. Ze willen die
vraag niet opvolgen en dingen helder uitdenken. Deze
zorgeloze, weifelende staat is daarom een keten die, volgens
de leer van de Boeddha, moet worden gebroken.
De derde keten wordt silavrata-paramarsa (Pali silabbataparamasa) genoemd. Het wordt gewoonlijk vertaald als
‘hechten aan riten en ceremoniën.’ Maar dat klopt niet. De
letterlijke betekenis van silavrata-paramarsa is vasthouden
aan ethische regels en religieuze plechtigheden als doel op
zich. Sila is hier geen ritueel. Het is een ethische oefening
of regel. Boeddhisme zegt bijvoorbeeld dat je geen leven
mag nemen, dat is een ethische regel. Vrata is een Vedische
term voor een gelofte maar in de zin van een religieuze
plechtigheid. Het werkwoord, als we het over de keten
hebben, is paramarsa, wat grijpen betekent. De hele keten
betekent dus: ethische regels, zelfs goede religieuze
ceremoniën, grijpen als doel op zich. Dit brengt ons terug
bij de parabel van het vlot. 95 Door deze parabel leert de
Boeddha ons dat de Dharma in al zijn aspecten een
- ! 163 -

methode is om iets te bereiken. Als we denken dat ethische
regels en religieuze bezigheden, zelfs meditatie of studie van
de geschriften, een doel op zich zijn, dan worden ze ketenen
en ketenen moeten verbroken worden. Dus betekent deze
keten: religieuze oefeningen en ceremoniën, die als methode
om verder te komen heel goed zijn, behandelen als einddoel,
wat ze niet zijn.
Dit zijn de eerste drie ketenen. Door je de beperkingen van
het zelf te realiseren en de behoefte aan uiteindelijke
toewijding en je de relativiteit van alle religieuze beoefening
en ceremoniën te realiseren, wordt je een Stroombetreder.
Zodra je Stroombetreder bent geworden, blijven er volgens
de boeddhistische traditie niet meer dan zeven levens in het
Levenswiel over, het kunnen er minder zijn maar het zullen
e r n i e t m e e r z i j n . D a a r o m ve r t e g e n wo o r d i g t
Stroombetreden een belangrijk stadium in het spirituele
leven. We kunnen zelfs zeggen dat het een ommekeer
betekent in de ware zin van het woord. Stroombetreden is
binnen het bereik van elke serieuze Boeddhist. Het is ook
goed te bedenken dat het binnen het bereik van iedere
serieuze Boeddhist is. Het heeft geen zin met weinig
meditatie en
een plichtmatige beoefening van de
trainingsregels bezig te zijn, met zo nu en dan een blik op
Nirvana. Je moet er van overtuigd zijn dat het mogelijk is
om in dit leven de drie ketenen te verbreken, de Stroom in
te gaan en goed op weg naar Verlichting te gaan.
De tweede heilige persoon is de Eenmaal Terugkeerder
(sakadagamin). Hij komt nog een keer naar deze aarde als
een mens. Hij heeft de eerste drie ketenen verbroken en
verzwakt de twee volgende. Hij verzwakt de vierde keten
‘verlangen naar zintuiglijk bestaan’ (kama-raga) en de vijfde
keten ‘vijandigheid of boosheid’ (vyapada). Dit zijn allebei
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krachtige ketenen. De eerste drie ketenen kunnen relatief
gemakkelijk gebroken worden. Zij zijn intellectuele ketenen
en kunnen daarom gebroken worden door helder begrip of
Inzicht. De vierde en de vijfde keten zijn emotionele
ketenen, die gaan dus veel dieper en zijn veel moeilijker te
breken. Daarom is zelfs het verzwakken van deze twee
ketenen genoeg om iemand een Eenmaal Terugkeerder te
maken. Ik zal een paar opmerkingen maken over deze twee
ketenen. Kama-raga is het verlangen of de drang naar
zintuiglijk bestaan. Het vraagt een beetje reflectie om je te
realiseren hoe sterk deze drang is. Stel je voor dat je beroofd
wordt van al je zintuigen. In wat voor geestestoestand zou
dan zijn? Je zou ze verschrikkelijk missen. Je belangrijkste
verlangen zou zijn om contact te maken: je wilt zien, horen,
ruiken, voelen en proeven. Door zo te denken kunnen we
enigszins begrijpen hoe sterk ons verlangen naar zintuiglijk
bestaan is. We weten dat als we sterven we onze zintuigen
verliezen; we kunnen niet langer zien, horen, ruiken, voelen
en proeven. De geest wordt van deze dingen weggerukt en
komt in een verschrikkelijke leegte, verschrikkelijk voor
diegenen die contact met de wereld willen houden via de
zintuigen. De vijfde keten van boosheid/kwaadwilligheid
(vyapada) is net zo sterk en moeilijk te breken als de vierde.
Soms voelen we ons alsof er een bron van boosheid in ons
zit die een weg naar buiten zoekt. Het is niet zo dat er iets
gebeurt en we woedend worden, het is meer alsof de
boosheid er al is en we rondkijken naar een doel waarop we
het kunnen richten. Deze woede zit diep van binnen.

De Niet Terugkeerder komt niet meer terug naar de
menselijke wereld nadat hij deze ketenen gebroken heeft.
Volgens de boeddhistische traditie wordt hij herboren in een
gebied dat de ‘zuivere verblijfplaatsen’ (suddhavasa)96
genoemd wordt en dat zich bevindt op de top van de wereld
van zuivere vorm (rupa-dhatu).97 Na de dood bereikt hij
van daaruit Nirvana.
De vierde heilige persoon is de Arahant. Het betekent
eenvoudig ‘de eerbiedwaardige’ of ‘de vereerde.’ Hij is
degene die Verlichting in dit leven heeft verworven. Hij
breekt alle tien ketenen, de vijf lagere en de vijf hogere. Ik
zal deze vijf hogere ketenen kort noemen.

De derde heilige persoon is de Niet Terugkeerder
(anagamin). Terwijl de Eenmaal Terugkeerder alleen de
vierde en de vijfde keten verzwakt, verbreekt de Niet
Terugkeerder ze beiden. Hij breekt alle vijf lagere ketenen,
de drie intellectuele ketenen en de twee emotionele ketenen.

De zesde keten is verlangen naar bestaan in de wereld van
vorm (rupa-raga). In plaats van de wereld van vorm
kunnen we dit ook vertalen als de archetypische wereld. De
zevende keten is de keten van verlangen voor bestaan in de
vormloze wereld (arupa-raga). De achtste is de keten van
verwaandheid (mana). Dit is geen verwaandheid in de
gewone zin zoals wanneer iemand zegt: ‘Ik ben erg mooi.’
Of: ‘Ik ben erg knap.’ Het is verwaandheid in de zin van: Ik
ben ik en ik ben niet niet-ik, of zoals de Boeddha zegt: ‘Ik
ben niet beter of slechter of gelijk aan anderen’.
Verwaandheid in deze zin is door de Arahant verdreven, hij
denkt niet eens: ‘Ik verwerf Nirvana’. De negende keten is
‘instabiliteit’ of ‘trillen’ (Skt auddhataya, Pali uddhaca). Dit
is iets heel subtiels. Het is alsof de aankomende Arahant
zich tussen het laatste bereik van de wereld der
verschijnselen en Nirvana bevindt en heel licht vibreert. Hij
is nog niet helemaal in Nirvana beland. Tenslotte is er de
tiende keten die de meest fundamentele en sterkste van
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allemaal is. Dit is onwetendheid (Skt avidya, Pali avijja).
Het is fundamentele onwetendheid, spirituele duisternis. De
Arahant verdrijft deze duisternis met het licht van Wijsheid
en, na alle tien ketens gebroken te hebben, bereikt hij
Nirvana.
Dit zijn de vier heilige personen waar de Arya-sangha uit
bestaat. Als we zeggen: Sangham saranam gacchami als
onderdeel van onze recitatie van de drie Toevluchten, dan is
het allereerst in de Sangha als een Arya-sangha dat we voor
Toevlucht gaan. Ten tweede is er de bhiksu-sangha. Deze
bestaat uit degenen die voortgegaan waren uit het leven van
een huishouder,98 zoals de traditionele formulering luidt, en
die zich bij de monastieke orde, die door de Boeddha
opgezet was, hadden aangesloten. De bhiksu-sangha volgt
150 g emeenschappelijke ethische reg els, de
pratimoksa. 99Door monnik te worden en ordinantie door
een lokale sangha of kapittel wordt je in de bhiksu-sangha
opgenomen. Die lokale sangha bestaat tenminste uit vijf
volledig geordineerde monniken met tenminste een oudere
monnik (sthavira) (Noot van de vertaler: dit is de
traditionele regel in de Theravada school). Na ordinantie
wordt je, volgens de traditie verder begeleid door een
sthavira, hij kan wel of niet bij de ceremonie aanwezig zijn,
en je blijft onder zijn leiding tenminste vijf en bij voorkeur
tien jaar. Het is belangrijk dat alleen sthaviras, alleen
degenen die tien jaar in de orde zijn, op zo’n manier als
leraren kunnen optreden.

de leken zijn. Ten derde: de Dharma uitdragen en leren aan
anderen. Ten vierde: beschermen tegen ongezonde
geestelijke invloeden. Ten vijfde: advies geven over wereldse
zaken. Tegenwoordig zijn er in boeddhistische landen twee
takken van de monastieke orde: de Theravada tak die
gevonden wordt in Sri Lanka, Birma, Thailand, Cambodja
en Laos, en de Sarvastivada tak die in Tibet, China,
Vietnam en Korea voorkomt. Er is weinig verschil tussen de
monniken van deze grote tradities in hun manier van leven
en de regels die gevolgd worden. Ze hebben dezelfde
pratimoksa. Japan is een speciaal geval. Hoewel de
monastieke ordinantie daar een aantal eeuwen geleden
geïntroduceerd werd, is het uitgestorven en vervangen door
de Bodhisattva ordinantie en andere ordinanties.
Ten derde is er de maha-sangha, of grote sangha. Het wordt
zo genoemd omdat het groot in aantal is. Het is het
collectief van degenen die bepaalde spirituele principes en
waarheden accepteren, als monnik of als lekenbeoefenaar,
dat wil zeggen ongeacht of ze nu apart van de wereld in een
monastieke orde leven of in de wereld hoewel misschien
niet helemaal van de wereld. De aryas en anaryas maken
ook deel van de maha-sangha uit, het bevat monniken en
leken. Het is de hele boeddhistische gemeenschap, op alle
niveaus, verbonden door een gemeenschappelijke loyaliteit
aan de Boeddha, de Dharma en de Sangha. De mahasangha bestaat uit al diegenen die voor Toevlucht gaan naar
de Drie Juwelen. Dit gezamenlijk voor Toevlucht gaan is de
verbinding tussen hen.

De plichten van een boeddhistische monnik zijn veelvuldig.
Ten eerste: de Dharma bestuderen en beoefenen, in het
bijzonder door meditatie. Ten tweede: een voorbeeld voor

Uit lezing nr. 3: ‘De Sangha of boeddhistische
gemeenschap.’ 1968
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Voor Toevlucht gaan, van het
hoogste belang.
Ik was van 1944 tot 1964 in het Oosten. In die periode ben
ik, vaak door brieven, in contact geweest met verschillende
Indiase boeddhistische organisaties. Ik werd geen lid van
deze organisaties hoewel ik er wel mee in contact bleef. Ik
bleef vooral met een oude organisatie in contact, die groot
was en goed bekend stond. Deze had in zijn tijd veel goed
werk voor het Boeddhisme in India verricht. Ik was nog niet
lang met deze organisatie in contact toen er een ontevreden
gevoel over hen bij me opkwam. Ik werd steeds
ontevredener, hoe meer ik zag. Ik had het meest met het
bestuur te maken, dat uit ongeveer veertig verschillende
mensen bestond. Ik ontdekte al gauw dat de meesten van
hen in feite geen Boeddhisten waren. Dit verbaasde me zeer.
Eerst dacht ik dat het in orde moest zijn, misschien waren
ze sympathisanten van het Boeddhisme hoewel ze geen
Boeddhisten waren. Maar ik ontdekte al gauw dat dit niet
het geval was. Tot mijn verontwaardiging ontdekte ik dat
sommige leden van het bestuur helemaal geen sympathie
met het Boeddhisme hadden en sommigen waren echt
vijandig. Maar ze behartigden de zaken van deze
boeddhistische organisatie. Ik was niet verbaasd dat de
organisatie niet goed functioneerde. Ik vroeg me af hoe dit
had kunnen gebeuren. Ik bedacht dat zij de zaken van deze
boeddhistische organisatie behartigden omdat ze in het
bestuur waren gekozen. Ze waren op de jaarvergadering
gekozen. Ze waren daar omdat ze leden van de organisatie
waren. Ze waren leden van de organisatie geworden door
een contributie te betalen. Dit scheen me de basis van alle
moeilijkheden toe: deze mensen waren gekomen waar ze nu
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waren door een kleine som geld te betalen, een contributie
en natuurlijk ook door wat kruiwagens. Je kunt je afvragen
waarom mensen, die niet echt sympathiek tegenover
Boeddhisme staan, hun tijd gebruiken om de zaken van een
boeddhistische organisatie te behartigen. Het lijkt me, en na
vele jaren ervaring denk ik dat ik het goed gezien heb, dat er
mensen zijn die bij organisaties willen horen. Ze willen
graag in besturen zitten of het nu religieuze, politieke of
sociale besturen zijn. Zij willen graag in besturen en comités
zitten omdat het hen een gevoel van macht geeft. Ze
houden er van zaken te beheren. Het maakt ze niet uit wat
ze besturen. Het belangrijkste is dat ze het besturen.
Wat ik zag gebeuren in deze boeddhistische organisatie
maakte dat ik me teleurgesteld voelde over boeddhistische
organisaties. Na 20 jaar in het Oosten keerde ik terug naar
Engeland. Ik werkte twee jaar met de bestaande
boeddhistische organisaties in Engeland omdat ik dacht dat
het daar anders zou zijn. Maar ik merkte dat het daar
hetzelfde was, alleen op een kleinere schaal. Ik vond een
groot aantal niet-Boeddhisten die heel veel te zeggen
hadden over het besturen van boeddhistische organisaties.
Het gevolg was dat ook deze organisaties slecht
functioneerden.
Ik besloot dat er een nieuwe boeddhistische organisatie
moest komen (deze werd opgericht als de FWBO en de
WBO).100 Ik had besloten in Engeland te blijven omdat ik
zag dat er in Engeland (en in feite in het Westen in het
algemeen) ruimte was voor een echte boeddhistische
spirituele gemeenschap. Eén ding was me duidelijk:
boeddhistische organisaties konden niet door nietBoeddhisten bestuurd worden. Ze konden niet bestuurd
worden door mensen die daar goed in waren, hoe efficiënt
die mensen ook konden zijn. En ze konden zeker niet
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bestuurd worden door mensen die alleen maar macht of
invloed wilden. Ze konden ook niet bestuurd worden door
degenen die alleen een intellectuele interesse in Boeddhisme
hadden. Het was mij duidelijk dat een boeddhistische
spirituele beweging alleen bestuurd kon worden door
degenen die zich aan het Boeddhisme hadden toegewijd. Zij
die toegewijd waren aan de Dharma en ook de Boeddha’s
leer beoefenden. Het is vreemd om te zien dat dit in die tijd
niet algemeen gebruikelijk was. Ik vroeg mezelf toen af:
‘Hoe weet je wie toegewijd is aan het Boeddhisme? Hoe
weet je wie spiritueel gemotiveerd is? Wat is het criterium?
Wat is eigenlijk een Boeddhist?’ Op den duur werd het
antwoord me duidelijk. Eigenlijk had ik het altijd al geweten
maar nu zag ik het in een nieuw licht. Een Boeddhist is
iemand die voor Toevlucht gaat. Het is iemand die zichzelf
toewijd aan de Boeddha, de Dharma en de Sangha met
lichaam, spraak en geest, in andere woorden totaal. Hiervan
zijn vele voorbeelden in de boeddhistische geschriften te
vinden, speciaal in de Pali Canon. Als we deze geschriften
lezen, komen we de Boeddha tegen die van plaats tot plaats
gaat en zijn voedsel onderweg bij elkaar bedelt. Tijdens zijn
wandelingen komt hij iemand tegen, misschien een
brahmaan, een boer, een jongeman of een rondtrekkende
asceet, een huisvrouw of een prins. Ze praten met elkaar en
vroeg of laat stelt deze persoon de Boeddha een vraag en de
Boeddha antwoordt. (Misschien over de betekenis van het
leven of wat er gebeurt na de dood). De Boeddha kon
uitgebreid antwoorden of in een paar woorden. Als hij erg
geïnspireerd was, kon hij met een vers antwoorden, wat een
Udana genoemd wordt. Soms antwoordde hij met volledige
stilte, of hij gaf een van zijn beroemde ‘leeuwen
brullen’ (Pali sihanada), een volledige en openhartige, haast
rebelse verklaring van zijn eigen grote spirituele ervaring en
het pad dat hij leerde. Wat de Boeddha ook als antwoord

gaf (of niet gaf), als de luisteraar ontvankelijk was gaf dat
hetzelfde resultaat. Hij of zij voelde zich diep geraakt. Soms
waren er uiterlijke tekenen van: hun haar stond rechtop, ze
huilden, ze konden hevig gaan trillen. Ze konden zich
misschien volledig overweldigd voelen. Ze konden een
ervaring hebben alsof ze een groot licht zagen. Ze konden
een geweldig gevoel van vrijheid ervaren alsof er een grote
last van hun rug werd getild of alsof ze plotseling
vrijgelaten werden uit een gevangenis. De luisteraar zou zich
spiritueel herboren voelen. Wat zou die persoon op dat
moment zeggen, op dat keerpunt in zijn leven? Wat zou zijn
antwoord naar de Boeddha zijn? Volgens de oude Pali
teksten zou hij zeggen: ‘Buddham saranam gacchami!
Dhammam saranam gacchami! Sangham saranam
gacchami!’ Dat betekent: Ik ga voor Toevlucht naar de
Boeddha! Ik ga voor Toevlucht naar de Dhamma! Ik ga
voor Toevlucht naar de Sangha! Voor Toevlucht gaan zou
zijn antwoord zijn. Hij zou zichzelf toewijden. De visie die
de Boeddha hem had laten zien, de visie van de waarheid,
van het bestaan, van het menselijk leven in al zijn diepte en
complexiteit, was zo groot dat hij alleen zichzelf volledig
aan die visie kon geven. Ik realiseerde me dat je hieraan kon
zien wie een Boeddhist was. Dit was het criterium. Een
Boeddhist is iemand die voor Toevlucht gaat als antwoord
op de Boeddha en zijn leer. Een Boeddhist is iemand die
zich toewijd en geeft aan de Drie Juwelen. Dit was het
criterium in de Boeddha’s dagen en dit is in onze huidige tijd
nog steeds het criterium.101 Ik had gezien dat boeddhistische
organisaties alleen bestuurd kunnen worden door diegenen
die zichzelf met hun hele hart hadden toegewijd aan de Drie
Juwelen. Iets anders werd me ook duidelijk: een
boeddhistische organisatie die door toegewijde Boeddhisten
bestuurd werd, was niet langer een organisatie in de gewone
zin van het woord. Het werd een spirituele beweging. Het
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werd wat we een spirituele gemeenschap noemen: een
associatie van toegewijde individuen die vrij samenwerken
voor een gezamenlijk spiritueel doel. Dan zouden we niet
langer een boeddhistische organisatie van spiritueel niet
toegewijde mensen hebben. We zouden spiritueel toegewijde
mensen hebben, een spirituele gemeenschap. Zo ontstaat
door toewijding een spirituele gemeenschap. We kunnen nu
beginnen te zien waarom ik een Orde ben gestart in plaats
van een andere boeddhistische organisatie. Een Orde
bestaat uit degenen die geordineerd zijn. Ordinantie
betekent in boeddhistische termen het geven van volledige,
duidelijke expressie aan je toewijding aan de Drie Juwelen.
Die toewijding wordt herkend door anderen die al toegewijd
zijn. Je kunt je bij een organisatie aansluiten door de
gevraagde contributie te betalen maar je kunt alleen intreden
in een Orde door je toewijding te laten zien. Dus onze
nieuwe boeddhistische beweging was gevestigd op basis van
toewijding en spirituele gemeenschap of, meer traditioneel
gezegd, voor Toevlucht gaan en Sangha. Dit was in feite de
enige basis waarop het kon worden gevestigd. Je kunt je
afvragen waarom het zo lang heeft geduurd voordat ik me
dat realiseerde en waarom niemand anders in die tijd (1967,
noot van de vertaler) een Orde was begonnen in plaats van
een boeddhistische organisatie. Voor zover ik kan zien zijn
er drie redenen voor. (We gaan hier kort op in omdat het
ons zal helpen een helderder idee van het verschil tussen een
spirituele gemeenschap en een religieuze organisatie te
krijgen.) Ten eerste is er, wat ik alleen kan beschrijven als
inertie en de macht der gewoonte. Boeddhisme werd slechts
honderd jaar geleden langzaam bekend in het Westen.102 In
die tijd was er een grote toename van kennis, vooral
wetenschappelijke kennis. Er werden genootschappen
gesticht voor de studie van velerlei dingen. De structuren
van deze genootschappen hielden een algemeen

lidmaatschap, een jaarvergadering, functionarissen en
deelname door het betalen van een contributie in. Het was
onvermijdelijk dat er vroeger of later genootschappen voor
de studie van het Boeddhisme en de publicatie van
boeddhistische teksten enzovoort, ontstonden. Zulke
genootschappen kunnen passend zijn zolang hun
benadering van het Boeddhisme zuiver wetenschappelijk of
academisch blijft. In dit stadium heb ik geen vragen over de
waarde van de wetenschappelijke benadering van spirituele
tradities. Maar ze zijn niet langer passend als we
Boeddhisme op een meer praktische, meer spirituele of zelfs
existentiële manier benaderen. Mensen realiseerden zich dit
niet. Ze dachten dat een organisatie die gewijd is aan het
verspreiden van het Boeddhisme dezelfde structuur kon
hebben als een organisatie die gewijd is aan de
wetenschappelijke studie van het Boeddhisme. Ze waren
tevreden met de dingen zoals ze waren en hadden
belangrijke posities in boeddhistische organisaties.
Uiteindelijk gaf de bestaande opzet hen een zekere
hoeveelheid macht en autoriteit, die ze niet op wilden geven.
De tweede en de derde reden zijn meer traditioneel. De
tweede reden is de devaluatie van het voor Toevlucht gaan.
Boeddhisme heeft een lange geschiedenis. In de loop van
duizend jaar verspreidde het Boeddhisme zich over heel
Azië. Miljoenen mensen wijden zich toe aan de Boeddha, de
Dharma en de Sangha. Ze reciteerden de Toevlucht verzen
‘Buddham saranam gacchami’ enzovoort. Mensen
begonnen uiteindelijk de Toevlucht regels uit gewoonte te
reciteren. Zij reciteerden ze niet omdat ze echte
Boeddhisten waren maar omdat hun ouders en grootouders
ze ook gereciteerd hadden. Soms beschouwen mensen
zichzelf als ‘geboren Boeddhisten’ maar dat is een
tegenstrijdigheid. Dit is tegenwoordig de situatie in een
groot deel van de boeddhistische landen van Azië. Voor
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Toevlucht gaan wordt niet langer beschouwd als een uiting
van echte individuele spirituele toewijding. De recitatie van
de Toevluchten en Voorschriften laat eenvoudig zien dat je
tot een bepaalde sociale en culturele groep behoort. Ik heb
hier in India heel veel ervaring mee opgedaan. Ik merkte
bijvoorbeeld dat Sinhalese, Thaise, Birmese en Indiase
Boeddhisten de Toevluchten en Voorschriften bij allerlei
gelegenheden reciteerden: op grote publieke bijeenkomsten,
bij trouwerijen, bij begrafenissen en bij naamgeving
ceremonies voor kinderen. Mensen reciteren de Toevluchten
en Voorschriften maar niemand maakt zich druk over hun
betekenis. Ze reciteren de Toevluchten en Voorschriften om
te laten zien dat ze goede Boeddhisten zijn of fatsoenlijke
burgers. De toevlucht verzen worden niet gezien als een
uiting van toewijding aan de idealen van het Boeddhisme.
Daarom zeg ik dat voor Toevlucht gaan zijn waarde heeft
verloren, zelfs gedegenereerd en verlaagd is. Gedurende
mijn verblijf in India heeft niemand, voor zover ik me kan
herinneren, me gewezen op het belang van voor Toevlucht
gaan. Sommige mensen hechtten veel belang aan de juiste
uitspraak van de Toevlucht verzen in het Pali maar ze
hadden geen aandacht voor wat de woorden betekenden. Ik
moest het belang van voor Toevlucht gaan zelf ontdekken.
Toen ik dit eenmaal door had, zag ik ook het belang ervan
in. Ik zag dat het in feite de sleutel tot alles is. Voor
Toevlucht gaan is de fundamentele handeling van het
boeddhistische leven, het is wat je een Boeddhist maakt. Het
is het meest eenvoudige gebeuren in het Boeddhisme en het
belangrijkste. Een overwaardering van het monastieke leven,
speciaal het formele monastieke leven is de laatste reden
waarom niemand eraan heeft gedacht een Orde te beginnen
in plaats van een boeddhistische organisatie. Als je
tegenwoordig met een serieuze Boeddhist uit het Oosten
praat, speciaal uit zuidoost Azië, en je vraagt hem wie een

echte Boeddhist is, dan zal hij vaak zeggen dat een monnik
een echte Boeddhist is. Hij zal zeggen dat je een monnik
moet worden om echt het Boeddhisme te kunnen
beoefenen. Een lekenvolgeling kan alleen maar heel beperkt
of helemaal niet Boeddhisme beoefenen. Het beste wat een
lekenvolgeling kan doen is de monniken ondersteunen, ze
voedsel, kleding, onderdak en medicijnen geven. Zo kan de
lekenvolgeling wat verdienste opbouwen en , zo hoopt hij,
na zijn dood te worden wedergeboren in de hemel of
tenminste op aarde in een rijke familie. Omdat voor
Toevlucht gaan zijn waarde heeft verloren wordt het
monnikenleven overgewaardeerd. Het is niet langer een
kwestie van jezelf toewijden aan de Drie Juwelen om een
Boeddhist te zijn maar meer om een monnik te worden. Ik
wil zeker niet het monastieke leven onderwaarderen, dat zou
het andere uiterste zijn. Ik ben zelf meer dan de helft van
mijn leven monnik geweest. Ik denk dat het leven van een
monnik op vele manieren het best mogelijke leven is. Maar
het is niet nodig een monnik te zijn om een Boeddhist te
zijn. Voor Toevlucht gaan is wat je nodig hebt. Toewijding
aan de Drie Juwelen komt eerst. Het leiden van een
bepaalde levensstijl komt op de tweede plaats. Veel mensen
vinden een uiting voor hun toewijding in het monastieke
leven. Dit was zeker het geval in de Boeddha’s eigen tijd.
Maar zelfs in de Boeddha’s tijd was dit niet steeds het geval.
Volgens de Pali teksten bereikten sommigen van de
Boeddha’s volgelingen een hoog niveau van spirituele
ontwikkeling terwijl ze thuis bleven als lekenvolgelingen.
Het onderscheid tussen leefstijl en toewijding blijft bestaan,
zelfs als een aantal toegewijde mensen dezelfde leefstijl
volgen. Ik heb gesproken over toewijding die uitdrukking
vindt in het leiden van een monastiek leven. Hiermee bedoel
ik het leiden van een echt monastiek leven. Dat is jammer
genoeg niet altijd zo. In veel delen van Azië is toewijding
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verdrongen door het monnikenleven. Vaak is dat niet het
echte monnikenleven van binnenuit maar het formele
monnikenleven. De lekenvolgelingen in vele delen van de
boeddhistische wereld gaan door de bewegingen van voor
Toevlucht gaan. Ze reciteren eenvoudig de Toevlucht verzen
bij allerlei gelegenheden. Zo gaan ook de monniken door de
bewegingen van het monniken zijn. Ze reciteren geregeld de
monastieke regels zonder zich af te vragen wat ze
betekenen. We kunnen nu vanuit dit gezichtspunt zien
waarom niemand eraan gedacht heeft een Orde te beginnen
in plaats van een andere boeddhistische organisatie. Ze
dachten dat ze al een Orde hadden. Maar ze hadden
helemaal geen Orde, ze hadden meestal een aantal mensen
die dezelfde leefstijl volgden en ze volgden het in feite op
een oppervlakkige en mechanische manier. Zodra je de
nadruk op voor Toevlucht gaan legt, wordt het monastieke
leven niet langer overgewaardeerd. Het neemt zijn juiste
plaats als een mogelijke leefstijl tussen de anderen voor de
toegewijde, individuele Boeddhist.

Op welke manier zijn de Westerse Boeddhisten Orde en de
Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde de kern van
een nieuwe maatschappij? Ik zal proberen deze vragen te
beantwoorden.

Hoe sluit je je aan bij de Westerse Boeddhisten Orde? Wat is
de relatie tussen de Westerse Boeddhisten Orde (WBO) en
de Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde (VWBO)?

Ten eerste: hoe sluit je je aan bij de Westerse Boeddhisten
Orde? Je sluit je aan door voor Toevlucht te gaan naar de
Drie Juwelen. Het voor Toevlucht gaan is de centrale
handeling van het boeddhistische leven. Het is het voor
Toevlucht gaan dat je een Boeddhist maakt. Je kunt zelfs
zeggen dat je hele boeddhistische leven een progressieve
verdieping van je voor Toevlucht gaan is. We gaan voor
Toevlucht met lichaam, spraak en geest. Het is niet genoeg
om te denken en te voelen dat je voor Toevlucht gaat. Het is
niet genoeg om te zeggen dat je voor Toevlucht gaat. Je
moet het voor Toevlucht gaan ook in je dagelijks leven laten
zien. In de ordinantie ceremonie zeg je heel duidelijk dat
voor Toevlucht gaan en dat uitdrukken in alles wat je doet,
is wat je wilt. Er zijn twee ceremonies: de privé ordinantie
en de publieke ordinantie. De privé ordinantie vindt plaats
tussen de ordinant en zijn/haar preceptor.103 Je herhaalt de
verzen van de Drie Toevluchten die hij/zij reciteert. Je
neemt je voor de tien trainingsregels van ethisch gedrag te
volgen. Van deze tien regels hebben er drie betrekking op
lichamelijke handelingen, vier hebben betrekking op spraak,
drie hebben betrekking op de geest. Ze vertegenwoordigen
de zuivering en transformatie van je hele wezen.104 Je krijgt
een nieuwe naam omdat je nu spiritueel herboren bent.105 Je
privé ordinantie benadrukt je individuele toewijding aan de
Drie Juwelen, daarom is het een privé ceremonie. Het
benadrukt het feit dat je een besluit hebt genomen, los van
enige druk of invloed, dat je voor Toevlucht gaat en een
besluit hebt genomen als een individu. Het maakt je niet uit
als er niemand anders in de wereld voor Toevlucht gaat, dit

- ! 177 -

- ! 178 -

Uit lezing 141: Toewijding en de spirituele gemeenschap.
1979

De kern van een nieuwe
maatschappij.

is wat jij je voorgenomen hebt. De privé ordinantie
benadrukt je vastberadenheid om het desnoods alleen te
doen. De publieke ordinantie vindt meestal een paar dagen
daarna plaats. Hierbij zijn ook andere mensen aanwezig,
Orde leden, mitra’s, 106 vrienden en evt. familie. (Noot van de
vertaler: tegenwoordig vindt de publieke ordinantie meestal
in een afgelegen retraitecentrum plaats waar alleen
Ordeleden bij zijn.) Je herhaalt hier ook de verzen van de
Drie Toevluchten die door het publieke preceptor
gereciteerd worden en je belooft opnieuw het beoefenen
van de tien voorschriften op je te nemen. Bij deze
gelegenheid wordt je een witte kesa omgehangen. 107 De
publieke ordinantie vertegenwoordigt het feit dat, hoewel je
bereid bent alleen verder te gaan, je niet alleen bent: je bent
nu een lid van de Orde. Je bent lid geworden van een
gemeenschap van spiritueel toegewijde individuen.
Laten we nu de tweede vraag proberen te beantwoorden:
Wat is de relatie tussen de Westerse Boeddhisten Orde
(WBO) en de Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde
(VWBO)? Strikt gesproken is er geen VWBO. Er zijn alleen
VWBO’s (meervoud). Er is VWBO Amsterdam, VWBO
Arnhem, VWBO Gent, VWBO Glasgow, VWBO Auckland
enzovoort. Er is een VWBO die ‘de VWBO’ genoemd
wordt, dat is de originele VWBO die ik in 1967 begonnen
ben en die nu London Buddhist Centre heet.108 Al deze
VWBO’s hebben dezelfde basis, ze zijn allemaal autonoom
en behartigen hun eigen zaken. Er is geen centralisatie; geen
hoofdkwartier; geen organisatorische piramide. Je kunt je
afvragen wat ze allemaal bij elkaar houdt. Het antwoord is
dat ze spiritueel door de Orde bij elkaar worden gehouden.
Iedere autonome VWBO wordt beheerd door een groep
samenwerkende ordeleden. Iedere VWBO heeft zijn eigen
ruimte en zijn eigen activiteiten programma: meditatie
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lessen, yoga lessen , retraites enzovoort. Al deze activiteiten
hebben één doel: mensen helpen in hun persoonlijke
ontwikkeling. Al deze activiteiten zijn open voor iedereen
die langs wil komen. De verschillende VWBO’s
vertegenwoordigen daarom de machine waardoor ordeleden
kunnen functioneren, waar ze hun diensten aan kunnen
bieden, zichzelf beschikbaar stellen aan de maatschappij.
Iedere onafhankelijke VWBO is een stichting met een goed
doel. De orde zelf is een zuiver spiritueel lichaam, het is
geen legale entiteit en heeft daarom geen legaal bestaan, het
heeft alleen een spiritueel bestaan. Er zijn twee opmerkingen
te maken. Ten eerste zijn niet alle ordeleden betrokken bij
het beheren van een centrum, dat wordt ook niet van alle
ordeleden verwacht. Sommigen wijden zich aan meditatie,
zelfs langere solo retraites, anderen wijden zich aan literair
werk. Er zijn ordeleden die het opvoeden van hun kinderen
als hun voornaamste taak hebben, anderen reizen van plaats
naar plaats over de hele wereld en bezoeken VWBO centra
en leggen daar contacten. Maar wat ze ook doen, ordeleden
blijven in regelmatig contact met elkaar, dit is absoluut
essentieel. Zij blijven in contact door wekelijkse orde
ontmoetingen, maandelijkse orde weekends en twee
jaarlijkse orde conventies. Ook op andere manieren en bij
andere gelegenheden blijven ze in contact. Ten tweede
hoeven niet alle VWBO’s stadscentra die een activiteiten
programma hebben, te zijn. Sommigen zijn een landelijk
retraitecentrum, anderen zijn woongemeenschappen. In
sommige gevallen functioneren ordeleden helemaal niet via
de VWBO, zij kunnen besluiten voor een ander soort
organisatie te gaan werken. Ze kunnen bijvoorbeeld bij een
uitgeverij, een school, een restaurant of een woning
stichting werken.
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Tenslotte komen we bij de vraag: op welke manier zijn de
Westerse Boeddhisten Orde en de Vrienden van de Westerse
Boeddhisten Orde de kern van een nieuwe maatschappij? Ik
heb gezegd dat je, door voor Toevlucht te gaan naar de Drie
Juwelen, je aansluit bij de Orde. Maar je doet dat niet
onmiddelijk als je contact maakt met de beweging. Meestal
neem je een besluit om je langzaam steeds meer toe te
wijden, stap voor stap. Het kan zelfs een hele worsteling
zijn: een deel van je wil verder maar een deel van je wil niet.
Je kunt een tijdje niet eens weten of je wel verder wil. Als je
met de beweging in contact komt, via een meditatiecursus
of een retraite, en je vindt het prettig wat je ziet en je blijft
komen, dan wordt je beschouwd als een vriend. Je hoeft
nergens lid van te worden. Je hoeft geen contributie te
betalen. Je hoeft niet in iets te geloven of niet te geloven. Je
kunt een Christen zijn, een Jood, een Soefi, een Humanist
of een Moslim. Regelmatig komen is het enige wat je doet.
Dit stadium kan zo lang als je wilt duren, veel mensen willen
niet verder gaan dan dit. Als je echter de behoefte voelt om
een meer duurzame verbinding met het Boeddhisme, met de
Dharma en de Orde te maken, dan kan je vragen om Mitra
te worden. Mitra is een Sanskriet woord dat vriend
betekent. Je wordt een mitra door bloemen, een kaars en
wierook te offeren voor de schrijn. Je doet dit in de context
van een devotionele ceremonie, een drievoudige of
zevenvoudige poeja en de aanwezigheid van ordeleden,
mitra’s en vrienden. Er zijn speciale mitra activiteiten zoals
studie groepen, retraites e.d. die wat intensiever zijn dan de
gewone activiteiten. En je kunt een mitra blijven zolang je
wilt. Sommigen willen nog verder gaan. Ze vragen aan twee
ordeleden om zijn/haar Kalyana Mitra te worden, hun
‘goede vriend’. Als de twee ordeleden dat willen en hun orde
chapiter is het ermee eens, dan volgt een speciale ceremonie.
De ceremonie wordt uitgevoerd door een Preceptor (of

ander senior orde lid.) Het is een privé ceremonie, alleen de
drie mensen die het betreft ( de mitra en de twee Kalyana
Mitra’s) zijn aanwezig met degene die de ceremonie leidt.
Door de ceremonie wordt er een definitieve schakel tussen
deze drie personen gesmeed. Vanaf dat moment is de
belangrijkste plicht voor alle drie om in contact te blijven.
De mitra blijft in contact met de twee Kalyana Mitra’s en de
Kalyana Mitra’s met de mitra. De volgende stap is
ordinantie. Het hele proces van het oorspronkelijke contact
tot aan ordinantie duurt meestal een aantal jaren. Terwijl je
toewijding zich langzaam verdiept, eerst als vriend, dan als
mitra, dan als orde lid, wordt je steeds meer een individu.109
Je wordt meer gewaar, gevoeliger, verantwoordelijker, meer
emotioneel positief, je bent meer thuis in hogere
bewustzijnsstaten en je hebt een steeds helderder kijk op het
menselijk bestaan. Met andere woorden: je ontwikkelt je. Als
je zelf meer een individu wordt, ga je ook anderen meer als
individu benaderen. Je gaat je steeds meer met anderen om
op basis van een gezamenlijk spiritueel ideaal. In de context
van de Orde betekent dit dat je steeds meer in verband staat
met de anderen op basis van de gezamenlijke spirituele
toewijding aan de Drie Juwelen. Maar meestal gaan we niet
met anderen als individuen om. We zien ze als leden van een
bepaalde groep, een bepaald ras of nationaliteit, sekse of
klasse, leeftijdsgroep of beroepsgroep. We gaan met
anderen om op basis van een gezamenlijke behoefte,
economisch of politiek, psychologisch of seksueel, of op
basis van competitie, om niet te zeggen conflict. We kunnen
dus zeggen dat er twee soorten samenleving zijn: een
samenleving van individuen en een samenleving van nietindividuen. De eerste is gebaseerd op gezamenlijke spirituele
idealen, een gezamenlijke toewijding aan persoonlijke
ontwikkeling. De tweede is gebaseerd op gezamenlijke
behoeften, speciaal voor diverse vormen van veiligheid. De
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eerste is wat ik een spirituele gemeenschap noem en de
tweede is wat ik een groep noem.110 Alle bestaande groepen
bij elkaar vormen wat we de wereld noemen. De eerste is de
Nieuwe maatschappij, de tweede is de oude maatschappij.

Wat leden van een spirituele
gemeenschap doen.

De eerste is gebaseerd op de spiraalvormige soort
conditionering, de tweede op de cyclische vorm. De eerste is
de verworvenheid van de creatieve geest, de tweede is het
product van de reactieve geest. 111 De eerste is heel klein, de
tweede is heel groot. Ons doel is de tweede te
transformeren in de eerste, de groep te transformeren in de
nieuwe maatschappij. De Vrienden van de Westerse
Boeddhisten Orde geven zichzelf als een kern voor een
nieuwe maatschappij, een kern waarvan de orde het centrale
en essentiële deel is. Zij geven zichzelf niet als een
organisatie maar als een spirituele gemeenschap. Zij geven
zichzelf als een open gemeenschap, dat wil zeggen als een
gemeenschap die iedereen in spirituele vriendschap
verwelkomt die zich verder wil ontwikkelen. Ik ben me
ervan bewust dat er andere spirituele bewegingen in dit land
(noot van de vertaler: Verenigd Koninkrijk) en in het westen
zijn. Ik ben me ervan bewust dat sommigen van hen
overeenkomsten hebben met de VWBO en dat zij ook iets
van waarde te bieden hebben. Ik ben er ook van overtuigd
dat geen van hen het in een dergelijke, duidelijke, heldere en
in een dergelijke volledige vorm biedt als de VWBO.

Wat doen leden van een spirituele gemeenschap voor
zichzelf, voor elkaar en voor de wereld? Wat doen leden van
een spirituele gemeenschap voor zichzelf ? In de eerste
plaats gaan ze verder met hun individuele spirituele
beoefening. Ze studeren, ze mediteren, ze beoefenen juist
levensonderhoud,112 ze leven de voorschriften na. Ten
tweede maakt een lid van een spirituele gemeenschap het
zichzelf mogelijk om met anderen om te gaan op een
zuivere, of tenminste zoveel mogelijk zuivere, spirituele
basis, dat wil zeggen op basis van toewijding aan een
gemeenschappelijk spiritueel ideaal. Ik zal uitleggen wat dit
betekent.

Uit lezing 133: ‘de kern van een nieuwe maatschappij.’ 1976
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We komen mensen overal tegen, thuis, op kantoor, op straat,
in de bioscoop, enzovoort. We gaan met deze mensen op
verschillende manieren om, maar meestal is het op basis van
onze eigen behoefte. Soms is het een seksuele behoefte,
soms is het psychologisch of emotioneel; soms een
economische of sociale behoefte, maar er is een behoefte,
en de relatie is daarom vaak uitbuitend. De behoefte kan
wederzijds zijn waardoor de relatie wederzijds uitbuitend is.
Vaak willen we niet erkennen dat we een relatie aangaan op
basis van onze behoefte. We willen niet zeggen wat we van
anderen verwachten, soms zijn we ons er niet eens bewust
van. Dit betekent dat onze relaties heel vaak oneerlijk zijn of
hoogstens verward. Ze gaan gepaard met een hoeveelheid
wederzijdse misverstanden en rationalisaties. We gaan
binnen de spirituele gemeenschap niet zo met anderen om.
We willen ons binnen de spirituele gemeenschap
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ontwikkelen en anderen willen dat ook. Wij zijn voor
Toevlucht gegaan en zij ook. Daarom gaan we met ze om
op basis van onze gemeenschappelijke toewijding en ideaal,
ons gevoel van betrokkenheid. Als we op zo’n manier met
anderen omgaan dan ervaren we ze zoals we ze gewoonlijk
niet ervaren: we ervaren ze als spirituele wezens. Omdat we
anderen ervaren als spirituele wezens, ervaren we onszelf
ook als zodanig. Omdat we onszelf als spirituele wezens
ervaren, wordt het tempo van spirituele ontwikkeling sneller.
We ervaren meer en meer intensiteit en echtheid in onszelf.
Anders gezegd, in de context van de spirituele gemeenschap
kunnen we onszelf zijn, zoals we op ons best zijn. Heel vaak
als je het hebt over jezelf zijn bedoel je jezelf op z’n slechts,
je laat dat deel van jezelf dat je niet wilt erkennen, eruit.
Maar jezelf zijn kan ook betekenen het beste in jezelf naar
buiten brengen. Meestal is het het beste in plaats van het
slechtste dat niet naar buiten kan komen. We kunnen in de
context van de spirituele gemeenschap ons beste zelf zijn en
ook ons slechtste zelf als dat nodig is, maar we kunnen
onszelf zijn, helemaal, volledig. In het gewone leven is dit
nauwelijks mogelijk, zoals de meeste mensen wel weten. Het
is nauwelijks mogelijk, zelfs met mensen die ons dierbaar
zijn of die we goed kennen. Heel vaak, bij bepaalde
gelegenheden of in verband met bepaalde onderwerpen
kunnen we niet onszelf zijn, zelfs niet met onze eigen vader
of moeder, echtgenoot, vrouw of vrienden. Een heleboel
mensen gaan door het leven zonder volledig en voortdurend
met iemand zichzelf te kunnen zijn, dus vinden zij het
moeilijk om zichzelf te ervaren zoals ze zijn. In de context
van de spirituele gemeenschap kunnen we onszelf zijn, zelfs
met een heleboel mensen. We kunnen ergens komen waar
vijf of zes, tien of twaalf mensen zijn en toch onszelf zijn.
Deze ervaring is voor een heleboel mensen ongekend, maar
het is in een spirituele gemeenschap heel goed mogelijk

omdat men hier met anderen omgaat op basis van het beste
en het hoogste in iedereen. Daarom zal je in de spirituele
gemeenschap opluchting en vreugde ervaren. Je hoeft je niet
te verdedigen. Je hoeft niet te doen alsof. Je hoeft niet bang
te zijn voor misverstanden. Je kunt jezelf zijn met anderen
die ook zichzelf zijn. Er is helderheid tussen mensen,
zonder de mogelijkheid, ideaal gezien, van misverstanden. In
een dergelijke situatie ontwikkel je je natuurlijk veel beter
dan anders mogelijk zou zijn. Door lid van de spirituele
gemeenschap te zijn, doe je iets goeds voor jezelf, dat wil
zeggen: je bent een actief lid. Er is eigenlijk geen ander
soort lid.
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Wat doen leden van een spirituele gemeenschap voor een
ander? Zij helpen elkaar op alle mogelijke manieren. Zij
helpen elkaar ook op het psychologische en economisch
vlak en ook met de dagelijkse dingen. Ik ga twee manieren
noemen, die bijzonder relevant zijn en waarmee leden van
een spirituele gemeenschap elkaar helpen. Ik heb gezegd dat
we binnen de spirituele gemeenschap met elkaar omgaan op
basis van een gemeenschappelijke toewijding en een
gemeenschappelijk ideaal. Dit is niet altijd gemakkelijk. Veel
mensen sluiten zich aan bij een spirituele gemeenschap. Er
zijn mensen vanuit
verschillende achtergronden, met
verschillende gezichtspunten en temperamenten. Sommigen
vinden we gemakkelijk om mee om te gaan, anderen niet.
We kunnen zelfs tot onze afschuw ontdekken dat we
sommige leden van de spirituele gemeenschap niet mogen.
Wat moeten we doen? We willen niet weg uit de spirituele
gemeenschap en we kunnen hen zeker niet vragen te
vertrekken. Het enige wat we kunnen doen is er samen aan
werken. We kunnen gaan zien dat wat we gemeen hebben
veel belangrijker is dan wat we niet gemeen hebben en we
kunnen leren, en dat kan zelfs pijnlijk zijn, met elkaar om te

gaan op basis van wat we gemeen hebben. Zo helpen leden
van de spirituele gemeenschap elkaar om over zuiver
subjectieve antipathieën en beperkingen heen te stappen en
elkaar te helpen met elkaar om te gaan op basis van wat we
gemeenschappelijk hebben.
Het spirituele leven is niet gemakkelijk. Het is niet
gemakkelijk om onvaardige gedachten te verwijderen en
vaardige gedachten te ontwikkelen.113 Soms willen we liever
opgeven. We kunnen voelen dat het teveel voor ons is, dat
het tegen onze aard ingaat, dat er teveel moeilijkheden zijn.
We willen eigenlijk de spirituele gemeenschap verlaten.
Leden van de spirituele gemeenschap ondersteunen elkaar
als dit gebeurt, ze moedigen elkaar aan en inspireren elkaar.
Dit is waarschijnlijk het belangrijkste wat ze voor elkaar
kunnen doen, zelfs als ze wat depressief zijn. Dit kan soms
gebeuren voor ze een stevige beoefening hebben. Het is een
grote steun als je door een dergelijke crisis heen gaat om
leden van de spirituele gemeenschap om je heen te hebben,
die je van harte alle goeds toewensen en het beste voor je
spiritueel welzijn willen.

de spirituele gemeenschap in stand. Je zou kunnen zeggen
dat het goed is voor de wereld dat de spirituele
gemeenschap er is, dat er mensen zijn die zich toewijden aan
het spirituele leven, die vaardige geestestoestanden willen
ontwikkelen. Het is goed omdat het een meer heilzame
atmosfeer voortbrengt. Ten tweede helpen leden van de
spirituele gemeenschap de wereld door een brug te bouwen
tussen de wereld en de spirituele gemeenschap, of een paar
stapstenen neer te leggen. Een aantal van hen komt bij
elkaar en begeleiden verschillende activiteiten die positieve
geestestoestanden tot stand brengen en mensen helpen te
groeien. Ze begeleiden activiteiten zoals meditatielessen,
yoga en communicatie oefeningen.114
Uit lezing: 122: de betekenis van de spirituele gemeenschap.
1975

Communicatie.

Wat willen leden van de spirituele gemeenschap voor de
wereld doen? Ik wil ten eerste een ding duidelijk maken.
Leden van de spirituele gemeenschap zijn niet verplicht iets
voor de wereld te doen. Het relevante woord is hier
‘verplicht.’ Wat ze doen, doen ze uit vrije wil, omdat ze het
graag willen. Zij doen het deels vanuit het proces van hun
eigen spirituele ontwikkeling. Anders gezegd: de spirituele
gemeenschap hoeft zijn bestaan in de wereld niet te
rechtvaardigen. Het hoeft niet te laten zien dat het sociale en
economische verbeteringen tot stand brengt. Het hoeft niet
te laten zien dat het goed voor de wereld is op een wereldse
manier. Leden van de spirituele gemeenschap doen in het
algemeen twee dingen voor de wereld. Ten eerste houden ze

Wie voor Toevlucht gaat naar de Sangha, gaat ook voor
Toevlucht naar de Boeddha en de Dharma. Om effectief
voor Toevlucht te kunnen gaan naar de Sangha, is het
noodzakelijk dat je voor Toevlucht gaat naar de Boeddha en
de Dharma. Een gemeenschappelijk spiritueel ideaal, de
Boeddha, en een gemeenschappelijk spiritueel principe en
een levenswijze die daarop is afgestemd, de Dharma, maakt
het voor mensen mogelijk om samen te komen in een
spirituele gemeenschap, de Sangha. Mensen worden
aangetrokken door een gemeenschappelijk ideaal en een
gemeenschappelijke manier van leven, zelfs op een sociaal
niveau. De sangha is een groep mensen, gevormd door al
degenen die voor Toevlucht gaan naar de Boeddha en de

- ! 187 -

- ! 188 -

Dharma en die in contact met elkaar zijn, die samen zijn.
Maar samen betekent niet alleen in elkaars nabijheid. Het
kan zijn dat we oprecht voor Toevlucht naar de Boeddha
gaan (we zien hem als onze spirituele leraar) en oprecht voor
Toevlucht naar de Dharma ( we proberen het te beoefenen),
en hier allemaal bij elkaar zitten en toch geen sangha
vormen. We zijn niet voor Toevlucht gegaan naar de sangha.
Zelfs als er overeenstemming tussen ons is over vragen
betreffende de Leer (als bijvoorbeeld jouw uitleg van
anatma (Pali anatta) overeenkomt met de mijne of als je
sterke ontkenning van theïsme 115 met de mijne
overeenkomt) zijn we nog niet voor Toevlucht gegaan naar
de sangha. Voor Toevlucht gaan naar de sangha hangt zelfs
niet af van het bereiken van dezelfde spirituele niveaus of
meditatie ervaringen. Het is subtieler dan dit. Voor
Toevlucht gaan naar de sangha is fundamenteel, of
grotendeels, een zaak van communicatie tussen degenen die
voor Toevlucht gaan naar de Boeddha en de Dharma. Als er
communicatie is tussen degenen die voor Toevlucht gaan
naar de Boeddha en de Dharma, dan is er voor Toevlucht
gaan naar de sangha.
Maar wat bedoelen we met communicatie in de context van
voor Toevlucht gaan? Om een definitie te geven, kunnen we
zeggen dat communicatie een ‘vitale wederzijdse
ontvankelijkheid op basis van een gemeenschappelijk ideaal
en een gemeenschappelijk principe’ is. Ik zal dit toelichten.
In deze context is communicatie een gezamenlijk onderzoek
van de spirituele wereld door mensen die eerlijk en in
volledige harmonie met elkaar zijn. Het is geen onderzoek
door jezelf alleen, maar met anderen waarmee je in
communicatie bent. De communicatie is in feite het
onderzoek en het onderzoek is de communicatie. De meest
normale en vaak kostbaarste context voor dit soort
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communicatie is de relatie die zich tussen goeroe en
volgeling ontwikkelt.116 Er is natuurlijk ook communicatie
tussen degenen die niet in een dergelijke wederzijdse relatie
zijn. Er is communicatie tussen Kalyana Mitra’s, spirituele
vrienden. Als twee spirituele vrienden op basis van een
gezamenlijke trouw en devotie naar de Boeddha en de
Dharma een spirituele dimensie onderzoeken, dan is er voor
Toevlucht gaan in de sangha. Er is geen sprake meer van een
wederzijdse relatie wanneer je voorbij een bepaald punt
komt. Het onderscheid tussen goeroe en volgeling of tussen
vriend en vriend wordt overstegen. Je bereikt in het proces
van communicatie en voor Toevlucht gaan naar de sangha
een hogere dimensie waar dit onderscheid geen betekenis
meer heeft. Spirituele communicatie, in welke context ook,
is heel verschillend van gewoon contact en gewoon contact
is wat we meestal met mensen hebben. We zullen moeten
toegeven als we naar al onze kennissen kijken en zelfs naar
al onze vriendschappen, dat de meeste contacten, zo niet
alle, vaak oppervlakkig zijn. Er zijn maar weinig mensen die
je hebt gekend, waar je mee gepraat hebt, die je ontmoet
hebt, waar je echte, zinvolle communicatie mee hebt gehad.
Echte communicatie lijkt nauwelijks plaats te vinden, het
contact is meestal oppervlakkig. Daarom krijgen we vaak
weinig uit deze contacten. We vinden ze vaak frustrerend en
teleurstellend, omdat er geen echte communicatie is. Nu
beginnen we te begrijpen wat voor Toevlucht gaan naar de
sangha betekent. Voor Toevlucht gaan brengt in het
Boeddhisme verandering teweeg: verandering van een
wereldse leefwijze naar een spirituele leefwijze.117 Voor
Toevlucht gaan in de sangha betekent verandering van een
zinloos werelds contact naar een zinvolle spirituele
communicatie.
Uit lezing 9: Voor Toevlucht gaan, 1965.
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Het belangrijkste uit deze sectie staat in het laatste antwoord
van de zieke monnik aan de Boeddha: ‘Ik ben nutteloos
voor ze, Heer, daarom zorgen de broeders niet voor me.’
Dit is een schokkende verklaring. Het betekent, jammer
genoeg, dat mensen alleen in je geïnteresseerd zijn als je
nuttig voor ze bent. Het betekent dat ze je niet als een
persoon zien maar als een ding. Dit onderscheid tussen een
persoon als een persoon zien en een persoon als een ding
zien werd door de filosoof Kant in het Westers denken
geïntroduceerd. 119 Het is onethisch om iemand als een ding
te behandelen. Zo werd de zieke monnik door de andere
monniken behandeld. Ze waren niet in hem geïnteresseerd
omdat hij geen nut voor hen had. Hij werd liggend in zijn
eigen uitwerpselen achtergelaten. Niemand zorgde voor
hem. Er was geen vriendelijkheid tussen de zieke monnik en
de andere monniken. Er was geen menselijke vriendschap.
Er was ook geen sympathie, gevoeligheid of gewaarzijn. Dat
kon er ook niet zijn want dit zijn kwaliteiten die je alleen kan
ervaren als je een persoon ook als een persoon ziet. De
andere monniken zagen de zieke monnik niet als een
persoon. Hij was voor hen als een oude kapotte bezem of
een gebroken pot. Ze zorgden niet voor hem omdat hij

nutteloos voor hen was. Ik hoef je er nauwelijks aan te
herinneren dat wijzelf ook vaak zo handelen. Vaak kijken we
eerst naar het nut dat mensen voor ons hebben. We doen dit
zelfs binnen de spirituele gemeenschap. Soms zijn we meer
geïnteresseerd in iemands talenten en capaciteiten dan in wie
iemand is. Als je zo behandeld wordt wanneer je niet langer
in staat of in de gelegenheid bent je talenten en capaciteiten
te gebruiken, kan je de teleurstellende en ontgoochelende
ervaring hebben dat niemand je nog wil zien. Niemand wil
meer ‘je vriend’ zijn. Daarom moeten we leren om mensen
als mensen te zien. Er hoort vriendelijkheid tussen ons te
zijn. Er hoort spirituele vriendschap (Kalyana Mitrata) te
zijn.120 Er hoort sympathie, gevoeligheid en gewaarzijn te
zijn. Mensen behandelen als mensen heeft twee belangrijke
aspecten. Dit zijn communicatie en genieten van. Deze twee
zijn de essentie van vriendschap. Vriendschap ontwikkeld
zich als twee mensen elkaar als mensen behandelen. Zelfs in
gewone vriendschap heb je baat bij de mogelijkheid om je
gedachten en gevoelens met een ander te kunnen delen. Er
wordt gezegd dat de bereidheid je open op te stellen
tegenover anderen ( zij kennen jou en jij weet dat zij jou
kennen) essentieel is voor gezondheid en geluk. Als je
opgesloten bent in jezelf zonder de mogelijkheid van
communicatie met een ander, dan blijf je niet lang gezond
en gelukkig. In spirituele vriendschap delen we onze
ervaring van de Dharma. We delen ons enthousiasme, onze
inspiratie en ons begrip. We delen ook onze fouten. Dan
neemt communicatie de vorm van confessie aan. Het aspect
van genieten betekent dat we niet alleen de ander zien als
een persoon maar ook houden van wat we zien. We genieten
van wat we zien, zoals we ook genieten van een prachtig
schilderij of gedicht. Hier leeft het schilderij of gedicht en
dat maakt het opwindend en stimulerend. Hier zien we,
houden van, genieten we van een persoon zoals hij is. Dit
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Vriendschap
Toen zag de Verhevene dat de broeder lag waar hij gevallen
was, in zijn eigen uitwerpselen en hem ziende, ging hij naar
hem toe, en zei: ‘Broeder, wat mankeert je?’ ‘Ik heb
dysenterie, Heer.’ ‘Maar zorgt er iemand voor je, broeder?’
‘Nee Heer.’ ‘Waarom, broeder, zorgen de broeders niet voor
je?’ ‘Ik ben nutteloos voor ze, Heer, daarom zorgen de
broeders niet voor me.’ 118

gebeurt in gewone vriendschap ook tot op zekere hoogte, in
spirituele vriendschap gaat het veel verder. Je kunt je
misschien herinneren dat de belangrijkste betekenis van
kalyana schoonheid is. In spirituele vriendschap genieten
we van de spirituele schoonheid van onze vriend. We
verheugen ons in zijn of haar verdienste. Daarom zijn
communicatie en genieten de essentie van vriendschap.
Uit lezing 150: Een geval van dysenterie, 1982.

Onuitputtelijke wederzijdse
vriendelijkheid.
‘Broeders, je hebt geen vader en moeder om voor je te
zorgen. Als je niet voor elkaar zorgt, wie zal dat dan wel
doen? Broeders, laat degene die mij wil dienen, de zieken
dienen. Als hij een leraar heeft, laat zijn leraar dan voor hem
zorgen zolang hij leeft en op zijn herstel wachten. Als hij
een onderwijzer, een huurder, een volgeling, een
medebewoner of een mede-volgeling heeft, laten dezen dan
voor hem zorgen en op zijn herstel wachten. Als niemand
voor hem zorgt, zal dat als een overtreding gerekend
worden.’ 121
‘Broeders, je hebt geen vader en moeder om voor je te zorgen.’ Hier
verklaart de Boeddha dat er een absolute breuk bestaat
tussen de biologische familie en de spirituele familie, of
tussen de groep122 en de spirituele gemeenschap. Als je in de
spirituele gemeenschap bent, behoor je niet langer bij de
groep. De Boeddha bedoelt niet dat je moeder en vader
dood zijn in de letterlijke zin. Hij bedoelt dat ze spiritueel
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gezien niet langer bestaan. Anders gezegd, ze zijn niet langer
jouw moeder en vader. Je kunt er daarom niet meer op
rekenen dat ze voor je zullen zorgen. Dit is de betekenis van
Voortgaan.123 Je gaat voort van de groep naar de spirituele
gemeenschap. Vanuit een spirituele kijk bestaat de groep niet
meer. Omdat ze niet langer bestaat, kan je er niet op
rekenen of er voor Toevlucht naar toe gaan. Als je de
spirituele gemeenschap binnen gaat, bestaat alleen deze nog
voor je. Je gaat alleen voor Toevlucht naar de Drie Juwelen:
de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Je vertrouwt alleen
op andere leden van de spirituele gemeenschap. Dat
betekent ook dat andere leden van de spirituele
gemeenschap op jou vertrouwen. Je vertrouwt op elkaar. Je
zorgt voor elkaar. Je bemoedigt elkaar. Je inspireert elkaar.
Dit is zeker het geval met onze spirituele gemeenschap, de
Orde. We hebben geen vader en moeder die voor ons zorgt.
Wat eerst door onze familie werd gedaan, moet nu door
onze spirituele vrienden gedaan worden en zelfs meer dan
dat. Veronderstel dat iemand ziek is, of depressief, of
psychologische moeilijkheden ervaart, of het leven niet
plezierig vindt. Hij zou terug kunnen gaan naar de groep als
hij alleen wordt gelaten zoals met de zieke monnik
gebeurde. Hij zou terug kunnen gaan naar zijn familie, zijn
moeder of vriendin. Hij zou op zoek kunnen gaan naar
comfort en troost. Het is belangrijk om ons, als leden van de
spirituele gemeenschap, te realiseren dat we geen echte
toevlucht hebben behalve elkaar. We hebben geen echte
vrienden behalve spirituele vrienden. We kunnen van de
groep niets verwachten en dat zouden we ook niet moeten
doen. We horen bij de spirituele gemeenschap, we horen bij
elkaar. We zouden bereid moeten zijn om voor elkaar te
leven en te sterven, anders gaan we niet echt voor
Toevlucht. Onze toekomst is met elkaar, we zijn elkaars
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toekomst, we hebben geen toekomst als we niet bij elkaar
zijn.
De Boeddha zegt: ‘Als je niet voor elkaar zorgt, wie zal
dat dan wel doen?’ Als ordeleden elkaar niet mogen, wie
mag ze dan wel? Als ordeleden elkaar niet inspireren, wie
inspireert ze dan wel? Als ordeleden niet gelukkig met elkaar
kunnen zijn, met wie zijn ze dan wel gelukkig? Misschien
moeten we meer van elkaars gezelschap genieten, elkaar
meer waarderen en meer dankbaarheid tonen naar elkaar.
De Boeddha had veel waardering voor zijn volgelingen. Hij
zei: ‘Broeders, laat degene die mij wil dienen, de zieken
dienen.’ De Boeddha is hier niet mysterieus of metafysisch:
hij heeft het over de werkelijkheid van het leven in een
spirituele gemeenschap. Met zieken bedoelt hij zieke
broeders, dat wil zeggen medeleden van de spirituele
gemeenschap. Als je de Boeddha wilt dienen, moet je hen
dienen. De Boeddha vergelijkt in zekere zin de leden van de
spirituele gemeenschap met zichzelf. Het is nauwelijks
mogelijk ze meer te waarderen dan op die wijze. Als hij een
leraar heeft, laat zijn leraar dan voor hem zorgen zolang hij
leeft en op zijn herstel wachten. Als hij een onderwijzer, een
huurder, een volgeling, een medebewoner of een medevolgeling heeft, laten dezen dan voor hem zorgen en op zijn
herstel wachten. Alle mogelijke relaties binnen de spirituele
gemeenschap worden genoemd. De leraar hoort voor de
leerling te zorgen en de leerling voor de leraar. Volgelingen
horen voor elkaar te zorgen. Bewoners van dezelfde vihara
(dezelfde residentiële spirituele gemeenschap) horen voor
elkaar te zorgen. Er hoort in ziekte en gezondheid
onuitputtelijke wederzijdse vriendelijkheid voor elkaar te
zijn. Als niemand voor hem zorgt, zal dat als een
overtreding gerekend worden. In deze context betekent
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overtreding een onvaardige handeling124 die openlijk
toegegeven moet worden. De verantwoordelijkheid voor de
zorg van ieder lid van de spirituele gemeenschap ligt bij de
hele
gemeenschap.
Uiteindelijk zijn we allemaal
verantwoordelijk voor iedereen en iedereen is
verantwoordelijk voor allen, voor zover ze daartoe in staat
zijn. Anders kan er geen spirituele gemeenschap zijn, geen
orde. Dit incident gaat dus niet alleen over een zieke monnik
die door de broeders genegeerd wordt. Het is niet een
simpel geval van diarree. Het is een geval van
onuitputtelijke, wederzijdse vriendschap; van persoonlijke
interesse; van harmonieuze en effectieve actie; van mensen
als mensen behandelen; van communicatie en genieten. Het
is een geval van het herkennen van de absolute breuk tussen
de groep en de spirituele gemeenschap. En vóór alles is het
een geval van wederzijdse verantwoordelijkheid en
wederzijdse spirituele vriendschap. Het is niet iets wat in het
verleden is gebeurd, twee duizend vijfhonderd jaar geleden.
Het is iets dat nu gebeurt, in het heden. Het is niet iets waar
de oude broeders zich mee bezig hielden; het is iets wat hun
moderne opvolgers, onszelf, bezig houdt.
Uit lezing 150: een geval van dysenterie, 1982.

- ! 196 -

- ! 197 -

- ! 198 -

DEEL 2
Het tweede deel van dit boek gaat over een traditionele
formulering van het boeddhistische pad namelijk het
Drievoudige pad van Ethiek, Meditatie en Wijsheid. In het
gedeelte over ethiek laat Sangharakshita zien dat
boeddhistische ethiek niet gebaseerd is op een gevoel van
verplichting of de wet. Het is gebaseerd op onze vrijheid
om één van de twee basis manieren van afhankelijk ontstaan
te kiezen en dat, als we gekozen hebben, we
verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van onze keuze.
De beoefening van meditatie heeft altijd een belangrijke
plaats ingenomen binnen de VWBO. In meditatie werken
we direct met onze geestestoestanden. De systematische
beoefening van meditatie creëert de noodzakelijke basis
voor het opkomen van Inzicht. Mensen die betrokken zijn
bij de VWBO worden aangemoedigd regelmatig te
mediteren. Sangharakshita spreekt in veel van zijn lezingen
over meditatie en de verschillende aspecten ervan. Hij legt in
een samenvatting de vijf meditatie oefeningen uit die de
traditionele afweermiddelen zijn tegen bepaalde obstakels in
spirituele groei. Elders in het boek legt hij de meditatie
technieken uit die gebruikt worden door ordeleden als een
geïntegreerd systeem dat opeenvolgende stadia van
spirituele vooruitgang laat zien.
Zie Gids voor het boeddhistische Pad deel 2.
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Notities
Zie Sangharakshita, lezing 17: Is religie nodig, 1966. Zie
www.freebuddhistaudio.com
1

Majjhima Nikaya, vertaald door I.B. Horner, Pali Tekst Society, Londen 1967,
Vol 1, 134-5
2

Deze lezing werd in 1966 gegeven. Sangharakshita heeft de Dharma vaak in
meer evolutionaire termen uitgelegd. Hoewel ‘hogere evolutie’ geen
traditionele boeddhistische term is, is het idee van spirituele ontwikkeling als
een evolutie van het bewustzijn in overeenstemming met en duidelijk terug te
vinden in de leer van de Boeddha. Het hele proces van de ontwikkeling van
het leven van de eerste oer bewegingen in het begin tot het uitermate
ontwikkeld bewustzijn van de Verlichte geest kan worden gezien als een lange
evolutie, die in twee afzonderlijke stadia kan worden verdeeld: de lagere
evolutie en de hogere evolutie. De lagere evolutie duidt op het
ontwikkelingsproces van het leven vanaf het begin eeuwen geleden in de
prehistorie tot het opkomen van de mensheid. De hogere evolutie begint
vanuit een bepaalde hoogte van zelf (of reflectief) gewaarzijn en gaat verder
tot Verlichting. De lagere evolutie staat voor waar we uit ontwikkeld zijn, de
hogere evolutie geeft aan waar we in kunnen ontwikkelen als we dat willen.
Men kan geen duidelijk punt aangeven waar de lagere evolutie eindigt en de
hogere begint. Het keerpunt tussen de twee kan gezien worden als een soort
brede band waarin een bepaalde mate van zelf bewustheid is ontwikkeld,
het soort bewustzijn die het iemand mogelijk maakt zich niet alleen van de
wereld om hem heen bewust te zijn maar zich ook bewust te zijn dat hij
bewust is; een bewustzijn waarmee hij, zoals de naam zegt, terug reflecteert
en zichzelf observeert. Dit onderscheidt mensen van dieren, die alleen een
eenvoudig of zintuigelijk bewustzijn hebben. De mens die voldoende zelf
bewustzijn heeft, is in staat, als hij dat wil, een spiritueel leven te leiden. Hij is in
staat het proces van de hogere evolutie te volgen helemaal naar Verlichting
toe. De lagere evolutie is een biologisch en collectief proces. De hogere
evolutie is een evolutie van het bewustzijn en kan alleen worden gevolgd door
een individuele keuze. Vooruitgang is het gevolg van individuele inspanning.
De lagere evolutie is terug te vinden in fysica, biologie, chemie, de hogere
evolutie in psychologie, filosofie en religie. Voor een gedetailleerde studie van
de hogere evolutie: Sangharakshita’s serie lezingen: The higher Evolution of
man (nummers 75-82) en Aspects of the higher evolution of man (nummers
83-90) www.freebuddhistaudio.com , London 1969 en 1970.
3

Shin Boeddhisme is een van boeddhistische scholen in Japan; het is een tak
van de Indo-Chinese Mahayana traditie. In het Shin Boeddhisme is er geen
inspanning nodig om het doel van Verlichting te bereiken, de gelovige geeft
zichzelf over aan de ‘andere kracht’, dat is Amitabha, de Boeddha van het
eeuwige licht. (voor verdere details zie pagina 59 e.v.) Zo’n overgave leidt tot
wedergeboorte in Amitabha’s Zuivere Land Sukhavati, het Land van
Gelukzaligheid. Volgelingen van Shin vereren de Grote en Kleine Sukhavativyuha soetras en de Amitayur-dhyana Soetra. Zie Buddhist Mahayana Texts,
e.d E.B. Cowell en anderen, Dover Publications Inc., New York 1969
4

Henri de Lubac, Aspects of Buddhism, vertaald door G.R. Lamb, Sheed &
Ward, London 1953
5

Voor een uitgebreide beschrijving van het belang van voor Toevlucht gaan
zie hoofdstuk de Sangha. Zie ook Sangharakshita The history of my Going for
Refuge, Windhorse, Glasgow 1988 en Sangharakshita Going for Refuge,
Windhorse, Glasgow 1986.
6

Voor een kort historisch overzicht van de verspreiding van het Boeddhisme,
zie Edward Conze, A short history of Buddhism, Allen & Unwin, London 1982
7

Voor een uitgebreide beschrijving van de Pali Canon, de Chinese Tripitaka
en de Tibetaanse geschriften, zie Sangharakshita The Eternal Legacy, Tharpa,
London 1985
8

Zie Sangharakshita A Survey of Buddhism 6e editie, Tharpa, London 1987,
pagina 355 e.v.
9

Er zijn talrijke beschrijvingen van het leven van de Boeddha. Een heel
bruikbare, die voornamelijk uit passages uit de Pali Canon bestaat, die samen
met de eigen stukjes van de auteur bij elkaar gebracht zijn, is The Life of the
Buddha, vertaald en gearrangeerd door Bikkhi Nanamoli, Buddhist Publication
Society, Sri Lanka 1978. Een poëtische beschrijving van zijn leven leidend naar
en inclusief zijn Verlichting is Asvaghosa’s The Buddhacarita of Acts of the
Buddha, ed. E.H. Johnston, Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi
1972. Een meer recente beschrijving is H. Saddhatissa’s The Life of the Buddha,
Mandala Books, Unwin paperbacks, London 1976.
10

H.G.Wells, An outline of history. The Waverly book co.Ltd, London 1920,
section xxvi
11

Zie Asvaghosa The Buddhacarita or Acts of the Buddha, ed. E.H.Johnston,
Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi 1972, Canto iii; ook The
Mahavastu, vertaald door J.J.Jones, Luzac & Co.Ltd, London 1952, Vol II, sectie
150.
12

Majjhima Nikaya, vol 1, no. 12. Mahasihanada-sutta, vertaald door I.B.
Horner, etc. Pali Text Society, Londen 1976.
13
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Some Sayings of the Buddha, vertaling F.L.Woodward, The Buddhist Society,
London 1974; Samyutta-Nikaya, vv.421-3, Pali Text Society, London 1930
14

Anguttara-Nikaya II, 37-9, geciteerd in Buddhist Texts through the Ages, ed.
E. Conze, I.B.Horner, etc. Harper & Row, New York 1954, pp. 104-5
15

Voor een introductie tot Jung’s theorie van de archetypes van het
collectieve onderbewustzijn, zie Jolande Jacobi, The psychology of C.G.Jung,
Routledge en Kegan Paul, London 1972; Frieda Fordham, Introduction to
Jung’s psychology, Penguin, London 1964
16

Een beroemd citaat uit de Smaragdijne tablet, een oud alchemistisch
document toegeschreven aan Hermes Resmegistus, verklaart de Hermetische
overeenkomst tussen hogere en lagere niveaus van werkelijkheid: ‘Dat wat
boven is , is als dat wat beneden is en dat wat beneden is, is als dat wat
boven is, om de wonderen van een ding te bereiken.’ Voor meer informatie
over Hermes Tresmegistus en zijn werk, zie E.J.Holmyard, Alchemy, Penguin,
London 1957
17

18

Zie noot 10 hierboven.

Jatakas (wat letterlijk betekent: toebehoren aan of verbonden met wat er
gebeurt) en Avadanas (letterlijk: glorieuze daden of heldendaden) die de
werking van de wet van Karma illustreren. Ze laten zien hoe het spirituele
verworvenheden van de Boeddha en zijn volgelingen een gevolg is van hun
vaardig handelen in vroegere levens. De Jatakas zijn voornamelijk aan de
eerdere levens van de Boeddha gewijd, waarin de Bodhisattva de Perfecties
beoefende. Zij bevatten veel materiaal uit de Indiase folklore in de vorm van
fabels, sprookjes enzovoort. In de canonieke Jatakas is de Boeddha
onveranderd een wijze heerser of een beroemde leraar. In de niet-canonieke
verhalen komt hij ook als dier voor. De Avadanas gaan voornamelijk over de
geschiedenis van de volgelingen van de Boeddha
of beroemde
boeddhistische figuren. Zie Sangharakshita, The Eternal Legacy, Tharpa,
London 1985, pp 55-6
19

Nagarjuna, de schrijver van The Precious Garland, kwam tot ontplooiing in
de 2e eeuw na C. in India. Hij wordt beschouwd als de stichter van de
Madhyamika school en het vaststellen van de doctrinaire basis van de
Mahayana wordt aan hem toegeschreven. Volgens een legende daalde hij
af naar de diepten van de oceaan om de Perfectie van Wijsheid geschriften
te ontvangen van de koning van de nagas.
20
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Padmasambhava was een beroemde Indiase leraar die er, na een kort
bezoek, voor zorgde dat het Boeddhisme in Tibet tot bloei kwam. Dit was in
de achtste eeuw. Zijn levensgeschiedenis bestaat bijna geheel uit
legendarische verhalen, zoals zijn geboorte uit een lotusbloem. Een heel
symbolische maar diep ontroerende beschrijving van zijn leven is Yeshe
Tsogyal’s The life and liberation of Padmasambhava, Dharma Publishing,
Emeryville, USA 1978.
21

Milarepa was een Tibetaanse boeddhistische leraar uit de elfde eeuw
waarvan de verschillende Kagyupa afstammingslijnen komen. Hij is beroemd
om zijn ascetisme. Hij leefde op brandnetels in een grot in de bergen en droeg
alleen een dun katoenen kleed. Zijn liederen en de verhalen over de
omstandigheden waaronder deze werden gezongen zijn de meest geliefde
literatuur van het boeddhistische Tibet. Tibetaans Boeddhisme in het
algemeen en specifiek de Kagyupas benadrukken dat hun afstamming van
discipel naar leraar vele generaties teruggaat, naar zulke grote figuren als
Milarepa en zelfs naar archetypische Boeddha’s als Vajradhara. sGam.po.pa
was een van Milarepa’s belangrijkste volgelingen. Milarepa’s levensverhaal
kan worden gelezen in The life of Milarepa, vertaling Lobsang P. Lhalungpa,
Dutton, New York, 1977. Zijn liederen staan in The hundred thousand songs of
Milarepa, Vols. I & II, vertaling Garma C.C.Chang, Shambala, Boulder &
London 1977.
22

Koti: een heel hoog getal, staat ongeveer voor het getal honderd
duizend. , Pali-English Dictionary, ed. T.W.Rhys-Davids & William Stede, Pali Text
Society, London 1979.
23

Zie Mahavastu, vertaling J.J.Jones, Luzac & Co. Ltd, London 1952, Vol. III,
sectie 115.
24

De Tantra’s zijn de geschriften van de Vajrayana, de derde van de drie
yanas in de ontwikkeling van het Boeddhisme in India. (sectie 8 van A survey
of Buddhism geeft een korte beschrijving van deze drie fasen.) De Vajrayana
verspreidde zich uiteindelijk in Tibet en kwam daar tot bloei. De Tantra’s waren
de laatste boeddhistische leringen die opgeschreven werden; het is mogelijk
dat zelfs nu velen ervan alleen mondeling worden overgedragen, niet
schriftelijk. Ze horen bij de meest esoterische boeddhistische teksten en
houden zich meer met spirituele beoefening bezig dan met dogmatische
principes.
25

In het Tantrisch Boeddhisme staat de term yuganaddha (Skt yug = juk) voor
het samenvoegen van tegendelen in de ervaring van Verlichting. Het
betekent de samenvoeging van intense gelukzaligheid met heel helder
doordringend Inzicht of de onafscheidelijkheid van Wijsheid (prajna) en
Mededogen (karuna) als aanvullende aspecten van de Verlichte geest.
26
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Het moment waarop de Boeddha de Abhidharma uitlegt wordt
aangegeven in ‘The Expositor’ van de Pali Canon; zie The Eternal Legacy, op.
cit. P. 71. De afdaling naar de aarde door middel van een prachtige trap
wordt beschreven in P. Bigandet The life or legend of Gaudama, the Buddha
of the Burmese, Delhi 1971, Vol i, p.225.
27 .

28

Genesis, hoofdstuk 28.

Sjamanisme is de primitieve godsdienst van de Oeral-Altaic mensen van
Siberie. Zij geloven dat alle goede en kwade dingen in het leven door geesten
worden teweeggebracht. Deze geesten kunnen alleen beïnvloedt worden
door de Sjamaan, een heksen dokter of priester.
29

30

Zie A Survey of Buddhism, op. cit., p.50.

Vajra (Skt) betekent letterlijk diamant of bliksemschicht. In de Indiase
mythologie vertegenwoordigt de vajra het natuurfenomeen van bliksem en
wordt door Indra, de koning van de goden, gehanteerd. Het is te vergelijken
met de bliksem die door Zeus, de koning van de goden, in de Griekse
mythologie wordt gebruikt. De vajra is ook als een diamant omdat het door
alles heen kan snijden maar zelf onverwoestbaar is. In de Tantrische fase van
het Boeddhisme, ook Vajrayana genoemd, werd de vajra een symbool voor
de aard van de Werkelijkheid, voor Sunyata. (Zie noot 57 hierna). De
gewoonte om termen, namen, plaatsen enzovoort vooraf te laten gaan door
vajra , zoals in vajracarya en vajracitta, is een bewuste poging om de
Transcendentale aspecten van alle fenomenen te herkennen. De vajra wordt
ook uitgebreid in de rituelen van de Tantra gebruikt en verscheidene figuren in
de Tantrische iconografie hanteren of houden een vajra vast. De meest
bekende zijn Vajrapani en Vajrasattva. Voor verdere informatie over de
symboliek van de vajra zie Sangharakshita lezing 105: The symbolism of the
sacred thunderbolt or Diamond sceptre of the Lamas. Zie
www.freebuddhistaudio.com
31

Sangharakshita, The Three Jewels, Windhorse, London 1977. Hoofdstuk 4
behandelt dit onderwerp in het kort.
32

Bodhisatta (Skt Bodhisattva,) betekent letterlijk ‘Verlicht wezen.’ De term
Bodhisatta wordt in de Jatakas gebruikt en verwijst naar de Boeddha in zijn
vorige levens. (Zie noot 19 hierboven.) De term Bodhisatta wordt in alle drie de
tradities van het Boeddhisme gebruikt. De term heeft zowel een expliciete als
een impliciete betekenis. Het geeft een wezen (sattva) aan die totaal gericht
is op Verlichting (bodhi) met de aantekening dat die Verlichting is voor het
welzijn van alle wezens. Deze toevoeging werd vooral in de Mahayana
benadrukt, die daardoor vaak de Bodhisattva-yana genoemd wordt. Dit in
contrast met de Hinayana en zijn ideaal van de Arahant die, tenminste
volgens de Mahayana, alleen voor zichzelf Verlichting zoekt. Dit benadrukken
van de altruïstische en meedogende aspecten van Boeddhaschap door de
Mahayana ontwikkelde zich op een waargenomen reductionisme door de
Hinayana scholen, in het bijzonder hun letterlijkheid, ethisch formalisme en
nadruk op een puur conceptuele benadering van de spirituele beoefening.
Zie ‘The Bodhisattva Ideal’ serie lezingen, www.freebuddhistaudio.com ; A
Survey of Buddhism, Windhorse, Chapter 2.
34

35

Zie Lalita-vistara, op. Cit. ,pp. 481-2.

In de Hinayana zijn de Perfecties de morele leefregels die hij tijdens
duizenden levens als Bodhisattva heeft beoefend en tot Perfectie gebracht. Zij
zijn een essentieel deel van zijn voorbereiding tot Boeddhaschap. In de
Mahayana is de beoefening van de Zes of Tien Perfecties de belangrijkste van
de vier wegen van gedrag die de Bodhisattva moet volgen in zijn spirituele
beoefening.
36

Het woord mudra (Skt) betekent letterlijk gebaar of zegel. Een mudra is een
symbolisch gebaar van de handen wat in een ritueel wordt uitgevoerd of
iconografisch in beelden van Boeddha’s, Bodhisattvas of andere belangrijke
boeddhistische figuren wordt afgebeeld. De mudra geeft , door het gebaar
van de handen tot de toppen van de vingers, de uitdrukking weer van wat
innerlijk is gerealiseerd en ervaren, zoals het sap van een boom door de stam
oprijst en zich door de takken verspreidt en doordring in de kleinste
aftakkingen.
37

Vinaya-Pitaka, Vol. IV (Mah~-Vagga), vertaling I.B. Horner, Pali Text Society,
London 1982 (Sacred Book of the Buddhist), Vol.XIV, 1, 5
38

Het incident van de overwinning van de Boeddha op Mara wordt in
verschillende teksten genoemd, bijvoorbeeld in de Ariya-pariyesana soetra
van de Majjhima Nikaya, vertaling I.B.Horner, Pali Text Society, London 1967, i.
167; Samyutta Nikaya, vertaling T.W. Rhys Davids, Pali Text Society, London
1979, Pt I, Ch, 4; The Buddhacarita or Acts of the Buddha, E.H.Johnston,
Munshiram Manoharlal, New Delhi 1972, Canto xiii; Lalita Vistara, vertaling G.
Bays, Dharma Publishing, Oakland 1983, Vol. 2, Ch. 21.
33

39

Zie voor de posities, namen en betekenis van de psychische centra de
diagrammen en teksten in Foundations of Tibetan Mysticism, op. cit. pp.
138-146. Traditioneel houdt Boeddhisme zich niet bezig met het stimuleren van
de lagere centra maar meer met de drie hogere centra waardoor, tijdens
meditatie en andere beoefening, de krachten van de vier lagere centra
worden verfijnd en getransformeerd.
40

41
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Ibid. 1, 3

Zie de referenties in Noot 16.
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Meer over de Beschermer en de dakinis in het algemeen, zie Noten 51 en
152. Hier is de dakini, samen met de goeroe en de yidam eén van de drie
esoterische Toevluchten die in de Vajrayana overeenkomen met de
exoterische Toevluchten van de Boeddha, Dharma en Sangha. De goeroe, de
spirituele leraar, is de belichaming van Boeddhanatuur. De yidam, letterlijk:
door eed gebonden iemand, is de Boeddha of Bodhisattva figuur waar men
op mediteert en vertegenwoordigt de Dharma in je eigen ervaring. (Yidam
correspondeert met het Indiase ista devata of gekozen god.) De dakini staat
voor de Sangha en is de spirituele metgezel, gewoonlijk maar niet noodzakelijk
in de zin van een symbolische figuur die de volgeling tot verdere groei en
ontwikkeling inspireert.
42

43

Verschillend van de creatieve geest, Zie bladzijde 77.

De vijf mentale vergiften zijn: begeerte, haat, afgeleid zijn, verwaandheid
en onwetendheid. Jaloezie wordt er soms aan toegevoegd.
44.

Voor gedetailleerde informatie over de term karma (Pali kamma) zie Lama
Anagarika Govinda The Psycological Attitude of Early Buddhist Philosophy,
Rider, London 1961; Sangharakshita, The Three Jewels, Windhorse, London
1977, Ch. 10 en 12; Sangharakshita, lezing 32: Karma en Wedergeboorte,
www.freebuddhistaudio.com
45

Het Levenswiel is een belangrijk symbool in het Tantrische Boeddhisme. Zie
pagina 77 en verder; ook Alex Kennedy (Dharmacari Subuthi), The Buddhist
Vision, Rider, London 1985.
46.

47.Zie

lezing 100: De symboliek van de vijf elementen en de stoepa en lezing
104: de Tantrische symboliek van de stoepa, www.freebuddhistaudio.com

In alle tradities in het Boeddhisme wordt groot belang gehecht aan wat
beschreven kan worden als de heroïsche deugden, dat wil zeggen moed,
zelfvertrouwen, energie, initiatief enzovoort. We denken in het westen over het
spirituele leven allereerst als het ontwikkelen van de meer passieve,
zogenoemde ‘vrouwelijke,’ deugden zoals liefde, mededogen, geduld,
sympathie, verdraagzaamheid en vriendelijkheid. Maar de heroïsche
deugden zijn niet minder belangrijk en, op een bepaalde manier, zelfs
belangrijker.
50

Het woord dakini is afgeleid van de Sanskriet wortel voor ‘richting, ruimte,
lucht.’ De mannelijke vorm van het woord is daka. In het Tibetaans is het
khandroma wat gewoonlijk vertaald wordt als ‘lucht wandelaar’ of
’wandelaar in de ruimte.’ Lege ruimte vertegenwoordigt afwezigheid van
belemmering, vrijheid van beweging. Een dakini is een wezen die van zo’n
vrijheid geniet. Lucht vertegenwoordigt ook de geest in zijn Absolute aspect.
De dakini vertegenwoordigt datgene wat zich vrij in de geest beweegt, de
energieën van de geest zelf. De dakinis symboliseren in deze context
krachtige energie die uit de diepte van de geest oprijst. In het Tantrisch
Boeddhisme zijn er drie soorten dakinis : (a) de dakini als vrouwelijke Boeddha
vorm, (b) de dakini als belichaming van je eigen oprijzende spirituele energie,
(c) de dakini als spirituele metgezel. De derde soort vertegenwoordigt de
esoterische, Tantrische vorm van de derde van de Drie Toevluchten, de
Sangha of spirituele gemeenschap. Zie Sangharakshita lezing nr. 107: De
symboliek van de crematie grond en de hemelse maagden,
www.freebuddhistaudio.com
51

52. The perfection of Wisdom in eight thousand lines and its verse summary,
vertaling Edward Conze, Four Seasons Foundation (Wheel series 1). Bolinas
1973.

Scripture of the Lotus blossom of the fine Dharma (The Lotus Sutra), vertaald
door Leon Hurvitz uit het Chinees, New York, 1976; The Threefold Lotus Sutra,
vertaling Bunno Kato, Weatherhill/Kosei, New York/Tokio, 1978
48

Het Zuivere Land is een plaats van grote schoonheid en verrukking waarin
alles spirituele vooruitgang helpt bevorderen. Het wordt in het leven geroepen
door een Bodhisattva als hij belooft dat hij, zodra hij Volmaakte Verlichting
heeft bereikt, een zuiver land om hem heen zal creëren en dat iedereen die
hem erom vraagt daar weer geboren zal worden. De bekendste van deze
Zuivere Landen is Sukhavati, het Zuivere Land van de Boeddha Amitabha. Zijn
land wordt beschreven in de Sukhavati vyuha Sutras, (zie Sangharakshita, The
Eternal Legacy, Tharpa, London1985, chapter 11, voor een onderzoek naar
deze literatuur). Er is een lang en representatief uittreksel van een van de
Sukhavati-vyuha Sutras
in Buddhist Scriptures,
ed. E. Conze, Penguin,
Harmondsworth 1959, pp. 232 ev. Een opsomming van de theorie van het
Zuivere Land kan gevonden worden in lezing 143 ‘Het bouwen van het
Boeddhaland’ door Sangharakshita, www.freebuddhistaudio.com
49
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Samsara (Pali en Sanskriet samsara) betekent letterlijk: doorgaan, een vloed
of stroom (van worden). In oude Hindoe teksten betekent het door een
opeenvolging van staten rondzwerven of passeren. In het Boeddhisme kreeg
het de betekenis van voortgaande herhaling van geboorte en dood in de
drie werelden en de zes gebieden van het bestaan. Samsara is, objectief
gezien, als het tegendeel van Nirvana, het geconditioneerde, duidelijk
verschillend van het Ongeconditioneerde of het wereldse verschillend van het
Transcendentale. Subjectief gezien is het gebonden zijn als verschillend van
vrijheid. Het doel van het spirituele leven is te ontsnappen aan de banden van
samsara naar de perfecte vrijheid van Nirvana. Samsara en Nirvana kunnen
ook gezien worden als twee staten van zijn in een en dezelfde Realiteit. (Zie
Sangharakshita, A Survey of Buddhism, Tharpa, Londen 1987, hoofdstuk 1,
sectie 14.) Samsara is dan de reactieve staat, Nirvana de onomkeerbare
creatieve staat. Het Hinayana had de neiging om in termen van twee
afzonderlijke staten te spreken en over het overgaan van de ene staat in de
andere, van een echt samsara naar een echt Nirvana. De Mahayana leert
dat samsara en Nirvana eigenlijk gedachtenconstructies zijn, dat het
onderscheid tussen de twee uiteindelijk een illusie is en dat bevrijding niet
bestaat uit het gaan van het ene gebied naar het andere maar in de
realisatie dat er in essentie geen verschil is tussen die twee.

57

Tantra: letterlijk iets geweven of uitgebreid. In het Boeddhisme is een Tantra
een bepaald type lezing of tekst onderscheiden van de meer gewone,
bekende soetra. Tantrisme, de Tantra en Tantrayana zijn alternatieve namen
voor de Vajrayana of het Diamanten Voertuig, de derde van de drie yanas
van het Boeddhisme. (zie noot 25 hierboven). Want het is de Vajrayana die
nauw geassocieerd wordt met de Tantras. Zie The Eternal Legacy Chapter 16;
A Survey of Buddhism, pp 406 - 426 en ook Lama Govinda The foundations of
Tibetan Mysticism, Century, London 1987 voor meer details over de Tantra.

60

53

54

Sunyata (Pali Sunnata) wordt gewoonlijk vertaald met leeg of leegte. De
Verlichte geest is leeg in de zin dat hij leeg is van onveranderlijke substantie of
een onveranderlijk zelf. De Mahayana leer over Sunyata neemt een centrale
plaats in en zijn diepzinnigheid wordt uiteen gezet in de Perfectie van Wijsheid
Soetra’s (zie noot 52 en 55). Zonder omwegen benadrukt de Sunyata leer dat
alle dharmas (de fundamentele onveranderbare bestanddelen van Realiteit
volgens de Hinayana) leeg zijn. Dat wil zeggen dat alle fenomenen, zowel
personen als dingen, leeg zijn van iedere voortdurende substantie of
onafhankelijk zelf. Ze komen op afhankelijk van condities en kunnen niet als
echt bestaand of niet bestaand worden beschreven. Toegepast op de
menselijke persoonlijkheid wordt dit de doctrine van anatman of niet zelf. Zie
Sangharakshita: A Survey of Buddhism, pp 293ff en 335ff, (6e editie). The three
jewels, Windhorse, London 1977, Ch. 11; lezing nr. 47: The nature of existence:
Right understanding, www.freebuddhistaudio.com
Zie Mitrata nr. 79: The Symbolism of colours and mantric sound, Windhorse
1990, ook Agehananda Bharati, The Tantric Tradition, Rider & Co, Londen 1965,
Chapter 5 ‘On Mantra’.
58

59

Zie pagina 86 voor enige voorbeelden van een verkeerde zienswijze.

Zie Vinaya-Pitaka, Volume IV, Maha-Vagga, vertaald door I.B. Horner, Pali
Tekst Society, Londen 1982, 23, 3-5.
Tathagata is een van de titels van de Boeddha en waarschijnlijk even
gewoon in de geschriften als Boeddha. Het wordt uitgelegd als de ‘Zo
gegane,’ (gegaan naar Nirvana) of ‘Zo gekomene’(naar de wereld gekomen
uit mededogen.)
61

Voor meer over de wensvervullende boom, zie Alex Kennedy, (Dharmacari
Subuthi), The Buddhist Vision, Rider, Londen 1985, pp131-132
62

Een referentie naar de Perfectie van Wijsheid leer zoals uitgedrukt aan het
begin van de Hart Soetra: ‘Hier, O Sariputra, is vorm leegte en leegte is vorm;
leegte is niet anders dan vorm en vorm is niet anders dan leegte.’ Buddhist
Wisdom Books, vertaald door Edward Conze, Allan &Unwin, London 1958, p. 81
55

Vaardige middelen (skt upaya-kausalya), is de belangrijkste van de vier
perfecties (paramitas) , beoefend door de Bodhisattva en worden
toegevoegd aan de oorspronkelijke zes. (Zie noot 81). Vaardige middelen
refereert aan de hulpmiddelen die hij tot zijn beschikking heeft bij zijn
pogingen om levende wezens te helpen.
56

Edward Conze, Thirty years of buddhist studies, selected essays, Bruno
Cassirer Ltd, Oxford 1967, p. 185ff
63

64

Buddhist Wisdom Books, vertaling Edward Conze, Allen &Unwin, Londen 1970

65

Zie deel 2 van dit boek, hoofdstuk over ethiek.

Het Achtvoudige Pad is de Vierde Edele Waarheid: het pad dat leidt naar
het einde van lijden. De acht stadia of delen zijn: Juiste Visie, Juist Voornemen,
Juiste Spraak, Juist Handelen, Juist Levensonderhoud, Juiste Inspanning, Juiste
Bewustheid en Juiste Meditatie. Sangharakshita geeft de voorkeur aan het
woord Perfect in plaats van Juist en vertaalt het tweede stadium als Perfecte
Emotie. Zie Sangharakshita: Visie en Transformatie, een gids voor het Edele
Achtvoudige Pad, www.de3juwelen.org
66

67
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Zie noot 3 hierboven.
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In de Rooms-Katholieke kerk is een aflaat een kwijtschelding van de
voorlopige straf voor zonde die de ziel in dit leven heeft te ondergaan of in de
hel, zelfs als de zonde vergeven is en in het sacrament van confessie is
kwijtgescholden.
Er zijn zowel hele als gedeeltelijke aflaten en de
kwijtschelding wordt meestal verdiend door goede werken of het reciteren
van bepaalde gebeden. In de beroemde schriftstellingen die hij in 1517 aan
de deur van de kerk in Wittenberg nagelde, viel Martin Luther, de leider van
de Protestantse Reformatie onder andere de verkoop van aflaten aan, een
misbruik van aflaten om fondsen te werven voor de bouw en restauratie van
kerken.
68

Een referentie naar de vier zittingen van het tweede Vaticaanse Concilie,
gehouden in Rome van 1962-1965. De lezing waar deze sectie een uittreksel
van is, werd in 1966 gegeven. (Het eerste Vaticaanse Concilie begon in 1869
en werd beëindigd in 1870 maar nooit formeel ontbonden.)
69

De vijf Skandha’s zijn de vijf aggregaten of hopen waar het individu uit
bestaat en worden vertegenwoordigd door de nidana ‘nama-rupa’ (zie blz.
89); al de elementen van het psycho-fysieke organisme behoren tot een van
de vijf skandha’s. Het zijn rupa (vorm), vedana (gevoel), samjna
(waarneming), samskara (waarneming) en vijnana (bewustzijn). Zie Alex
Kennedy (Dharmacari Subuthi), The Buddhist Vision, Rider, Londen 1985, pp
97-100 voor een interessante en korte uitleg van de skandha’s.
70

Er zijn twee Engelse versies van de tekst: (a) The Tibetan book of the dead or
the after death experiences on the Bardo plane, ed. W.Y Evan-Wentz, Oxford
University Press, Londen 1960; (b) The Tibetan book of the dead: the great
liberation through hearing in the Bardo, vertaald door Francesca Fremantle en
Chogyam Trungpa, Shambala, Boulder & Londen 1975.
71

72

Dit wordt uitgelegd in het hoofdstuk: Het Wiel stoppen.

73

Zie deel 2, hoofdstuk De vijf voorschriften.

74

Zie Martin Wilson: Rebirth and the Western Buddhist, Wisdom, Londen 1986.

79

Zie Hoofdstuk: Voor Toevlucht gaan, van het hoogste belang.

80

Zie notitie 66.

Voor een lijst van de ‘Zes Perfecties’ zie pagina 45. De overblijvende vier, die
later aan de zes zijn toegevoegd en daarmee samen de ‘Tien Perfecties’
vormen zijn: Vaardige Middelen (upaya-kausala), Gelofte (pranidhana),
Kracht of sterkte (bala), en Weten (jnana).
81

Zie Sangharakshita, A Survey of Buddhism (6e editie), Tharpa, Londen 1987,
pagina 461-489.
82

Zie notitie 3.

Voor een gedetailleerde uitleg van het essentiële onderscheid tussen
samadhi in de zin van concentratie en Samadhi in de zin van het verankeren
van het hele wezen in de Verlichting, zie Sangharakshita, Vision and
Transformation, Windhorse, Glasgow 1990, Hoofdstuk 8. Zie ook
www.de3juwelen.org voor de Nederlandse vertaling als Visie en Transformatie.
83

Dat is Transcendentaal. Meestal maakt Sangharakshita een duidelijk
onderscheid tussen het spirituele en het transcendentale, in dit geval wijst de
term zeker naar het Transcendentale.
84

85

Zie pagina 106.

86

Zie ook pagina 191.

Voor een korte discussie over dit moeilijke begrip zie A Survey of Buddhism,
op.cit, Pagina 278.
87

Zie Sangharakshita, lezing no 12: The Turning About in the Deepest Seat of
Consciousness, ook lezing nr 42: The Depths Psychology of the Yogachara,
Dharmachakra, Londen 1966 en 1967. Nu www.freebuddhistaudio.com
88

Udana: Verses of Uplift, The Minor Anthologies of the Pali Canon Part II,
vertaling F.L. Woodward, Oxford University Press, Londen 1948,V,v,pagina 67.
89

Uit de Minor Anthologies of the Pali Canon, Part II, Udana, Verses of uplift
and the Ittivuttaka, as it was said, vertaling F.L.Woodward, Pali Text Society,
Londen 1985, X, pp 8-11.
75

Het was de gewoonte van de Boeddha en zijn volgelingen, en van heel
veel andere zwervende wijzen, hun voedsel bij elkaar te bedelen in de dorpen
en steden tijdens een dagelijkse bedelronde.
76

77

Deze twaalf worden in het volgende hoofdstuk uitgelegd.

Zie Sangharakshita, A Survey of Buddhism, Tharpa, Londen 1987, pagina
312ff, ook The Three Jewels, Windhorse 1977, pagina 111-12
78
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Voor een gedetailleerde behandeling, zie Sangharakshita: The Three Jewels,
Windhorse, Londen 1977, Part III.
90

Voor meer informatie zie Sangharakshita, lezing nr 8: Stream Entry: The Point
of No Return, Dharmachakra, Londen 1969.
91

Sangharakshita gaat in op het breken van de drie Ketenen in: The taste of
Freedom, Windhorse, Glasgow 1990.
92

93

Zie het stuk over wedergeboorte pagina 89.
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94

In Memoriam, Part xcvi, stanza 3.

Een van de eerste boeken die de aandacht van de Engels sprekende
wereld op het Boeddhisme vestigde was het boek van Sir Edwin Arnold The
Light of Asia, dat in 1879 gepubliceerd werd. De geleerde Max Muller hielp
met het introduceren van de boeddhistische geschriften in het westen en
stond mede aan de wieg van de Pali Text Society.
102

In deze vergelijking spreekt de Boeddha over de Dharma als een vlot dat
ons van deze kust, de kust van samsara, naar de overkant brengt, de kust van
Nirvana. The Middle Length Sayings, Majjhima Nikaya(De Middellange
Leerredes), vertaling I.B.Horner, Pali Text Society, Londen 1967, Vol I, pagina
134-135.
95

De Zuivere Verblijfplaatsen zijn een groep hemelse rijken die bestaan op het
hoogste punt van de wereld van zuivere vorm (rupaloka) Het zijn er vijf. Zie The
Three Jewels, op.cit. pagina 162.
96

Gedurende de laatste jaren heeft het Hoofd van de Westerse Boeddhisten
Orde, Sangharakshita, de verantwoordelijkheid voor ordinanties
overgedragen. Sinds 1985 worden ordinanties, zowel privé- als publieke
ordinanties door senior ordeleden uitgevoerd.
103

Voor een gedetailleerde studie van de Tien Voorschriften zie
Sangharakshita, The Ten Pillars of Buddhism (de Tien Pilaren van het
Boeddhisme), Windhorse, Glasgow 1989.
104

De rupaloka, de ‘wereld van zuivere vorm’ en de arupaloka, letterlijk ‘de
vormloze wereld’, zijn in de traditie de twee hoogste werelden van het
‘drievoudige wereldsysteem’ of het wereldse universum volgens de
boeddhistische kosmologie. De derde en laagste wereld is de kamaloka of
‘de wereld van het zintuiglijk verlangen’. Elk van deze werelden is verdeeld in
een aantal niveaus of rijken. De vier niveaus van de rupaloka komen overeen
met de vier rupa dhyanas of niveaus van hoger bewustzijn. De vier niveaus
van de arupaloka komen overeen met de vier arupa dhyanas. De rupaloka is
ook bekend als de wereld van archetypische vorm, een wereld die op een
subtiel niveau voorbij de zintuiglijke ervaring wordt ervaren. Hij wordt meer
direct waargenomen door de geest en bevat subtiele vormen vol van
stralende helderheid. Die vormen belichamen emotionele en zelfs spirituele
betekenisvolle kwaliteiten. In het ervaren van de arupaloka is het bewustzijn zo
ver verfijnd dat de objectieve pool van de ervaring overeenkomstig verfijnd
en subtiel wordt. Zowel de rupaloka als de arupaloka worden ervaren als
gevolg van vaardig handelen, maar die ervaring is tijdelijk en nog op een
werelds niveau. Inzicht, het doel van het pad, moet nog steeds bereikt
worden.
97

De nieuwe naam – meestal een in het Pali of Sanskriet, maar niet
noodzakelijk zo – richt de aandacht op een kwaliteit die het nieuwe orde lid al
heeft of kan gaan ontwikkelen, of beide.
105

106

De twee begrippen ‘mitra’ en ‘vriend’ worden op pagina 114 uitgelegd.

Kesa betekent ‘pij’ en is een Japanse verbastering van het Sanskriet woord
kasaya, (Pali kasaya). Omdat hun pijen hen hinderden als ze in het veld
werkten, begonnen Japanse zen monniken symbolische pijen te dragen, die
bestonden uit een eenvoudige strip stof rond hun nek. De WBO kesa is een
strip zijdeachtige stof die Ordeleden bij passende gelegenheden dragen. Het
embleem van de Drie Juwelen is aan ieder uiteinde van de kesa
aangebracht.
107

108

Dit is op Roman Road 51, Bethnal Green, Londen E20HU

Als de eerste stap in zijn zoeken naar de Werkelijkheid leidde de Boeddha
het leven van een thuisloze zwerver, parivrajaka genoemd (Pali paribbajaka),
letterlijk: ‘iemand die verder is gegaan’, dwz van het leven thuis. De Boeddha
en zijn volgelingen waren een van de vele groepen thuisloze zwervers in die
tijd in noordoost India. Zie The Three Jewels op.cit pagina 205-206.
98

Voor een discussie van de term ‘pratimoksa’ (volgens sommige geleerden
letterlijk: ‘bindend’, ‘verplicht’, ‘verplichting’) zie Sangharakshita The Ten Pillars
of Buddhism, Windhorse, Glasgow 1989, pagina 40.
99

100

De FWBO werd gesticht in 1967, de WBO in 1968.

Voor een gedetailleerde studie over het belang van Voor Toevlucht Gaan
zie Sangharakshita, The History of my Going For Refuge, Windhorse, Glasgow
1988; ook een eerder artikel, Going for Refuge, Windhorse, Glasgow1986.
101
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Dit is een belangrijk begrip binnen de FWBO, soms wordt er over gesproken
als ‘het Ware Individu’. Een van de meest belangrijke doelen in het spirituele
leven is om een individu te worden, om meer en meer je ware zelf te worden.
(zie pagina 116) Hoewel hij in het midden van een groep kan zijn, zal het
individu zich onderscheiden van een groepslid, die gedomineerd wordt door
de conditionering van de groep. Het individu is ook anders dan de
individualist, een krachtig groepslid, die de groep voor zijn eigen zelfzuchtige
doelstellingen domineert. Het individu wordt gekarakteriseerd door kwaliteiten
zoals zelfbewustzijn en aandacht voor het feit dat daden consequenties
hebben. Ook vastberadenheid in het werken aan zijn spirituele groei en
ontwikkeling, het vermogen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen
leven en het vermogen om diepe en loyale vriendschappen met anderen te
hebben en met hen samen te kunnen werken hoort hierbij. Het individu is
emotioneel positief en creatief en is in staat in elke situatie een helder
gewaarzijn te brengen en zich niet te laten begrenzen door de aanwezige
omstandigheden. Sangharakshita gebruikte het begrip Waar Individu voor het
eerst toen hij zich inspande om Westerse equivalenten te vinden voor oosterse
uitdrukkingen van de Dharma.

115

Zoals notitie 109 al aangeeft is de ‘groep’ een gemeenschap van nietindividuen en bestaat uit diegenen die geen verantwoording voor zichzelf
nemen. Zij gaan puur op basis van hun wederzijdse behoeften en competitie
met elkaar om en worden volledig gemotiveerd door economische, politieke
of seksuele conditionering.

120
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110

Zie pagina 77. Zie ook Sangharakshita, Mind, Reactive and Creative,
Windhorse, Glasgow 1989.
111

Het toepassen van de boeddhistische ethische principes op het hele terrein
van ‘werken om te verdienen’ of werken voor levensonderhoud staat bekend
als Juist Levensonderhoud. Het essentiële principe eronder is levensonderhoud
dat, om ethisch te zijn, niet gewelddadig moet zijn, niemand moet uitbuiten
en zoveel mogelijk een verbinding moet hebben met het spirituele doel. Voor
een gedetailleerde discussie over dit onderwerp zie Sangharakshita: Vision
and Transformation (Visie en Transformatie), Windhorse, Glasgow 1990,
Hoofdstuk 5.
112

Voor de verklaring van deze begrippen, zie pagina 140. Het zesde stadium
of onderdeel van het Achtvoudige Pad bestaat uit het voorkomen en
vernietigen van dat wat onvaardig is en het cultiveren en onderhouden van
dat wat vaardig is. Zie Sangharakshita lezing no. 52: ‘The Conscious Evolution
of Man: Right Effort’, Dharmachakra, Londen 1968; en Sangharakshita: Vision
and Tranformation (Visie en Transformatie) Windhorse, Glasgow1990,
Hoofdstuk 6.

In het Boeddhisme is er geen persoonlijke God als Schepper, het is een
godsdienst zonder God, een non-theïstische godsdienst.
De relatie tussen goeroe en volgeling wordt besproken in Sangharakshita’s
lezing no. 90: ‘Is a Guru necessary?’, Dharmachakra, Londen 1965.
116

Zie Sangharakshita, lezing no. 9: ‘Going for Refuge’, Dharmachakra,
Londen 1965.
117

Vinaya, Mahavaga, VIII.26, Some sayings of the Buddha, Vertaling
F.L.Woodward, Buddhist Society, Londen 1973, pagina 84.
118

In zijn Metaphysics of Morals, zegt Kant: ‘Behandel de mensheid, of het
jezelf betreft of een ander, in elk geval als een doel, nooit alleen als een
middel.’(..so act as to treat humanity, whether in thine own person or in that of
another, in every case as an end, never only as a means.) Uit Will Durant’s
Outlines of Philosophy: Plato to Russell, Ernest Benn Ltd, Londen 1962, pagina
245.
119

Kalyana Mitra is letterlijk: ‘de goede, zelfs prachtige (zie de paragraaf
erboven) vriend’, gewoonlijk beschreven als ‘spirituele vriend’. In de traditie is
een kalyana mitra een spirituele leraar, met wie men een intieme, persoonlijke
vriendschap heeft. De Bodhisattva is de ultieme Kalyana Mitra. Deze
vriendschap is verticaal omdat hij tussen mensen op verschillende niveaus van
spirituele ontwikkeling is. Boeddhisme ziet ook het belang van ‘horizontale’
vriendschap tussen twee spirituele vrienden die op hetzelfde niveau zijn.
Binnen de VWBO kan de term ‘kalyana mitra’ zowel spirituele vriendschap van
het horizontale of het verticale type betreffen. Spirituele vriendschap van
beide typen wordt binnen de VWBO als uiterst belangrijk gezien. Vriendschap
is een integraal onderdeel van het spirituele leven. (Zie ook pagina 114)
Vinaya, Mahavaga,VIII. 26, Some Sayings of the Buddha, vertaling
F.L.Woodward, Buddhist Society, Londen 1973, pagina 85.
121

122

Zie notitie 110.

123

Zie notitie 98.
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Voor een definitie van ‘onvaardig’ zie pagina 140.

113

Hoewel het zeker niet de enige manier is waarop zij functioneren, zie
pagina 114.
114
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