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Ye ca Boeililha atita ca,
Ye ca Boeild,ha anagata,

Paccoeppanna c& ye Boeililha,
Aham' aanilami sabb atha.
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Aan ile Boeildha's Die zullen' homert,
Aan ile Boed,ilha Dan nu)
Bauig ile mijn rtolle eerbieil.

WOORD VOORAT'VAN DE UITGEETSTER

De in de inhouclsopgave voorkomeade vreemde uamen zijn
Boeddhistische,,bijbelplaatsen", met drie uitzonileringeno die wij
misschien plaatsen uit ile Boeililhistische ,,apocriefe booken"
mogen noemeno zij het dau in de grote betekenis, welke aan orrze
bijbelse apocriefen iloor de Roomsen wordt toegekendn rrant ilat
de b"t.effeode Boerldhistische boeken gezag hebben, blijkt wel
voldoende uit de inhoudsoPgave'
De basis van de Boeddhistische caron ie de Tipitaka' hetgeeu
zeggen wil ,,ih ihie manilen". Deze ilrie manilen, d'w'z' ileze drie'
lefige verzameling van canonieke boeken, bestaat uit
I. de YinaYo Pitaho
IL de Soetta Pitaka
III. de Abiilhamma Pitaka'
De eerste Pitaka heeft betrekking op de discipline en het
dagelijks leven van de Bhihkhoe's, d'w'z' de monniken; ze is op
haar beurt onderverdeelil in 3 afdelingea '
De tweede Pitaka is bestemd voor leken, voor de mensen in het
algemeen; ze is onderverdeeld in 5 afilelingen, genaamd Nikaya's'
Di pr"keo in deze publicatie zijn dan ook alle ontleend aan deze
tweede, de Soetta Pitaka, met uitzondering van de hier boven bedoelde ,'apocriefe', plaatsen, de Visoeitilhi Maggo en' de Mahooaggrt"
De derde Pitaka, met 7 onilerafdelingen, bevat geestelijke en
religieuze leringen, die voor leken te hoog word'eo geacht'
De vijf onderafdelingen van de tweedeo de Soetto Pitalca' ziio;

L- Digha NikaYa
2. Majjhima NihaYa
3. SamYoetta NihaYa
4- Angoettara NikaYo
5. Rhoeililaka NikaYa'

Men zal deze nameu, met uitzondering van de
in de inhoudeopgave torugvirldeu.

ijfde

{Rhoeditaha),

Daar zal men buiteadiea viaden de Soetra Nipata. die, zoala
ze daar staat opgegeven, schijnbaar een fing apart iB., gelijk de
genoemde onapocriefen". Het woord Nipato betekent zoveel ale
,,bet uitgevallene" (de werkelijke beiloeling dairvau is niemand
duidelijk), en daarom nemen sommigo Boeddhieten (en blijkbaar
ook de samensteller) aau, dat ze det binuen het tader van do
Khoeililaka rangeert, doch slechte een zelfstaodig s!.nhangsel
' daartoe vormt:
auderea lijven haar zondei meer bij de Klweditaha tn.
Om de lezer te lateu zien, hoe de canon zich verder vertaLt^
willdn wij even opmerken, dat deze Soata Nipata op haar beurt
beetaat uit 5 onderdelen, die weder rosp. IrZ, 14, lZ, 16 eu 16
Soetta's bevatten. ,,Soetta,' heet in het Sanekrit
,,eoetra,,; het betekent . . . . wel, hetgeen men hieracLter zal lezen: het zijli allemaal
,,Eoettaooo'. Over de betekenis van het woord heeft Boeitilhaghoso
(ongeveer' 400 voor Christus, beroemd Bhitt*hoe, commentator
vau de canon ea schrijver o,m. var. de hierboveu ea iu de inhoudsopgave genoemde Visoeililhi Magga, d.i. ,,De weg van de reirheid',)
een lange theorie opgezet. Vij laten het dan ook actterwege, een
vertali.B van de diverse pali.woordeu te geven: we zouden te
wijillopig moeten wordeu,
fu totaal moet dc tweede ,rmand',, de Soetto piloko, meer dan
.

17.000 soetta's bevatteu,
Nog even zij opgemerkt, dat ?i, in de oude taal vau de Bhoeddis_
tischo canon, het Pali, is: drie; in het Saaskrit is drie: Tri, zoilat
men ook wel het woord. Tripitalca tegenkout. Bhikhhoe is lnet
Poli.woord voor het Sanshritse Bhiksjoe; en Ni.bbwa in het pali

heet Niraow, in het Sa"skrit.
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DE EERSTE PREDIKING

Hrr rn BEWEGTNc ZETTEN vaN sET Wtur, v.lx

DE voRSTEr,rJKE

waerN oan DuaMMe

(tJit het Dhammacoleka Soetta oon het Samyoetta Nikaya)
Fle zij de Yerheveneo de Vererenswaarfige, de Yolkomen
Ontwaakte !
Dit heb ik gehoord: Eens verbleef de Yerhevene te Benares, in
de vihara van de Zienerssteen van Migadaya. En daar sprak de
Verhevene alilus tot do vijf vergaderile bhikkhoes:
Er zijn, bhikkhoes, twee uitersten, welke iemaud die zich heeft

teruggetrokken, niet volgen zal. Welke twee? Het algemene,
welks aantrekkingskracht berust op zinnelijke genoegeus, het
laag-bij-de-gronilse en barbaarse, oneilel, uiet uitlopend op
iets goedso geschikt elechts voor hen die in de wereld leven; en het
algemene van zelfkwelliug, lijtlen, oneilel, en niet uitlopend op
iets goeds. Er is, bhikkhoes, het Middenpad dat deze twee uitersten
vermijdto waaromtrent de Tathagata volkomen verlicht is, dat de
ogen opent, doet begrijpen; dat leidt tot rust, tot volkomen
[6nnis, tot Yer]ichtiugo tot Nibbana.
Wat, bhikkhoes, is dat Midilenpad, '\,raaromtrert de Tathagata
volkomen verlicht is, dat de ogetr oPert' dat doet begrijpen, ilat
leidt tot aust, tot volkomen kennis, tot Verlichting, tot Nibbana?
Ifet is het Edele Achtvoudige Pad, te weten: Recht Inzicht,
Recht Yoornemen, Recht Spreken, Recht Ilandelen, Rechte
Broodwinning, Recht Streveu, Rechte Bezinningo en Rechte Ver'
innerlijking.
Dit is voorzeker, bhilrkhoes, het Middenpail waaromtront ile
Tathagata volkomen verlicht is, dat de ogen opent, dat doet
11

begrijpen, dat leidt

tot rust, tot volkomeu kennie, tot yerlichting,

tot Nibbana.
Dit uu, bhilrkhoeso ie de Edele Vaarheid van het Lijdeur

ge.

boorte is lijden; ouderdom is lijdeu; ziekte is lijden; dood is lijiloo;
de nabijheid van wat uiet geliefd is, is lijden; de afwezigheid van
wat geliefd ie, is lijdeu; elke ouvervulde wens is lijden; kortom,
de vijf groepea van hechten zijn lijden,
Dit nun bhiLkhoes, is de Edele Waarl,eiil van de oorsprong
van het Lij den: het is de dorst, die tot herwordeu voert; die ver.
bonden ie met lust en verlangon; die nu hier, dan daar bevredigirg
zoekt; de dorst naar zinnelijkheid, wordingsilorst, ontworfingsdoret.
Dit nu, bhikkhoes, ie de Edele Waarheiil van hot ophouden van
het Lijden: het ophouden van deze doret door de gehele on
restloze vernietigiag van verlangens; deze opgeve[. uitbannen,
zich ervan ontiloeno en geen vat meer geven.
Dit nu, [[iklr}66g, is de Edele Waarheiil van het pad dat voert
tot het ophouden van het Lijden; het ie het Edele Achtvoudigo
Pad, te weten: Recht rnzi6fu, Reeht Voornemen, Recht Spreken,

Recht llandelen, Rechte Broodwinniug, Recht Streven, Rechte
Sr2i,rningr en Rechte Verinnerlijking
Dat dit, bhikkhoes, de Edele Waarheid van het Lijden ieo ieta
waaromtr€nt van tevor€n nimmer was gehoordo daarin ontsprong
iu mij het oog, ontsprong kennis, otrtsprong inzichto oDtepro[g
wijsheid, ontsproug licLt.
En, bhikkhoes, teneinde mij deze Edele Waarheiil vau het
Lijden, iete waarontrent van tevoren nimmer was gehoordo te
doen konnen, daartoe oltEprong in mij het oog, ontsproDg kennis,
ontsprong inzicht, ont8prong wiisheid, ontsprong licht.
Eu, bhik[[66s, opdat de kennie van deze Edele Waarheid van
het Lijddn, iets waaroutrent vau tevoren nimmer was geLoordn
ia rrrij volkomen zou zijno daartoe ortsprorg in mij het oogr onteprong kennie, outeprong inzicht, oatsprong wijsheid, ortsproug
licht.
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Dat dit, bhikkhoes, de Edele Vaarheid van de oorsprotrg var
het Lijilen is, iets waaromtrent van tevoren nimmer was gehoord,
daarin ontsprong in mij het oog, ortsprong kennis, ontsprong inzicht, ontsprong wijsheid, ontsprong licht.
Eno bhikkhoes, teneinde mij de oorsprong van het Lijdeno
iets waaromtrent de Edelc Waarheid varl tevoren nimmer was
gehooril, uit de weg te doeu ruimen, daartoe ontsprong in mij
het oog, orrtsprong kenniso ontsprong inzicht, ontsprong wijsheiil,
ontsprong licht.
En, bhikkhoes, opdat ik de oorsprotrg vaIr het Lijden, iets
waaromtrent de Edele Waarheiil van tevoren nimmer was gehoord,
uit de weg zou geruimd hebben, daartoe ontsprong in mij het
oog, ontsprong kennis, ontsProrg inzicht, ontsProDg wijsheid,
ontsprong licht.
Dat dit, bhikkLoes, de Edele Waarheid van het ophouilen van
het Lijden is, iets waaromtrent van tevoren nimmer was gehoorilo
daarir ontsproug in mij het oog, ontsprotrg kennis, ontsprong
inzicht, ontsprong wijsheid, ortsprorg licht.
En, bhikkhoes, teneinde mij het ophouden van het Lijden, iets
'waaromtrent de Edele Waarheid vatr tevoren nimmer was ge'
hoordo te doen verwerkelijken, daartoe ontsprong itr mij het oog'
ontsprong kennis, ontsprbng inzicht, ontsprong wjsheid, ontsproug licht.
En, bhikkhoes,' opdat ik het ophouden van het Lij d.en. iete
lyaaromtrent de Edele Waarheid van tevoren nimmeLwas gehoord, in verwerkelijking zou tot stand hebben gebracht, daartoe
ontsProng in mij het oog, olItsprong kennis, outsprong inzicht,
ontsprong wijsheid, ontsprong licht.
Dat dit, bhikkhoes, de Edele Waarheid is van het PaiI dat tot
het ophouden van het Lijden voert, iets waaromtrent van tevoren
nimmer was gehoord, daarin ontsprong in mij het oog, ontsprong
kennis, ontsproug inzicht, ortsprorg wijsheiil, outsprong licht.
En, bhikkhoeso opdat het Pad dat tot ophouilen van het Lijden

I3

voert, iets waarorrtrent de Eilele Waarheid van tevororr nimmer
was gehoord, rn mij worilen zou, daartoe ontsprolg fu rnij hetl
oog, ontsprong kennis, orltsprong inzichto ollt8prong wijsheiil
otrtsprong licht.
Eno bhiLthoes, opdat Let Pad dat tot ophouden van het Lijden
voert, iets waaromtrent de Edele Waarheid rraD tevoren nimmer
was gehoord, volkomen in mij zou gewordeu ziju, daartoe ontsprong in mij het oog, ontsproEg kennie, outsprong inaicht, ontsprong wijsheido ontsproug licht.
Zolatg, [hilrkh6s5, de zodanigheid van elL dezer Yier Edele
Vaarhedeno in deze drievoudige volgorde, op deze arnurlg"owlige
wijze, niet door mij gekend eu doorzien was, zolaugo bhikk}oee,
verkeerde ik in onzekerheid of ik had verworven de Volkomen
Yerlichting, de Qpperste Yerlichting, oaovertroffen in de woonplaatsen der deva's, Mara's, Brahma's, onder de geslachten vao
Samanats en Brahmanen, van deva's err menseD,
Zoilra, bhikthoes, de zodanigheid van elk dezer Vier Edele
Waarheden, in deze drievoufige volgorde, op deze twaalfvoudige
wijze, door mii was gekend en doorzien, verkreeg ik de zekerheiil
dat ik had verworven de Volkomen Yerlichtiag, de Opperste Verlichting, onovertroffen in de woouplaateen der deva's, Marats,
Brahma's, ouder de geslachten van Samana'e on Brahmauea,
van deva's en menscn.
Eu uu zijn deze rreteaechap en dit zieu iu mij ontsprongen: De
Bevrijiliog
denkvermogen is onwantelbaar; dit ie mijn
"ulr "'ijn
Iaatste geboorte; er is Du geen wederworden voor mij:
l. l.
I
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Uit ile hierneven gegeven Eerste Prediking van de
blijkt, dat Hij iets had meile te delen over:

L
II.
[II.
IV.

Boeild'ha

Het Lijden;
De oorsprong van het Lij ilen;
Het ophouden van het Lijdeu;
Het Pad dat tot ophouden van het Lijden voert'

Yier Eilele
'Waarheden omtrent iets waarover van tevoren nimmer werd
Deze vier Punten worilen door Hem genoemd: de

gehooril.

Yoorts worden, als in het voorbijgaan, ile volgenile dingen door
Hem aangestipt:
V. Worden en wederwordenl
YI. Hergeboorte en laatste geboorte;
VIL Deva's of goden, Grote Goden, en hun woonplaatsenl
VIII. De vijf groepen van hechten;
IX. Yolkomen Yerlic[ting en Bewrijiling van het ilenkvermogen;
X. Geen wederworden meer, Nibbana.
De volgende vertalitrgen uit ile Boeddhistische Pali-Canon
zullen ons doen weten, wat Hij over deze tien punten leerde. Het
zal op deze wijze mogelijk zijn een inzicht te verkrij gen in datn
vrat de Boeildha.Dhamma feitelijk is, volgens de eigen woorden
van de Boeddha'
Er kan wellicht nooit teveel de nailruk op gelegil worden, dat
de grootste moeilijkheiil voor hen, die wensen te weten wat
de Boeddha leerde, gelegen ie in het feit, dat zij, ilie de weten'
schappelijke vertegenwoordigers vaa het Boeddhisme zijn, niet
de woorden van de Yerhevene aanvaarilen zoals ze door IIem
werden gesprokeu, doch zoals zij meuen dat IIij ze gesproken
behoorde te hebben. Of de Soettaos ons Zijn woorden weergeYen
zonder enige bijvoeging, zontler enige weglating, is ir fit ver'
15

band van minder belang. Doch wat wel van belang ie, is dat,zelfe
zij, die hier en d.aar de tekst van de alleroudste gedeelten van de
canon ,rbewerkt" hebben, toch in ieder geval daarin hebben weergegev€tr de wijze, waarop zij de Grote Leraar haddeu begrepen. Waar het Boeddhisme geeu ketterijen in eigen boezem te
bestrijdeu had, aaugezien het zich geer z,or1 maakte over de ver.
schillende opvattingen die omtrent een of andsr miniler duiilelijk
punt zouden kunneu heersen, doch allen die hun toevlucht
zochten in de Boeddha, de Dhamma en de Saugha, als gelijkelijk
orthodox beschouwde, was het oimmer uodig om w$zigingeu
in de woorden van de teLst aan te brengen teneinde eigen stollingen daarmede te kunnen verdedigen. Laat ons aannemeno dat
de BoeddhistiseLe gowijde schriften niet aan het lot van. die van
alle andere godsdiensten zijo outkomen; toch is er een v€rschil,
namelijk dit: het r,yas in her bijzontler uoodzakelijk voor de geloofsreligies, die een hierarchie aauvaardden, welke iu de verklaring der leer niet faleo kou, om telkens warneer leringen opdokeu, fie de goedkeuring dezer hierarchie uiet konden wegdragen, eu fie daarom een bedreiging voor Laar vormdeno zich te
kunnen beroepen op de uitsprakea vau die geschriften, waarop
Let gehele systeem gebaseerd was. Indieu een of aader punt,
waaromtrent meningsverschil gerezea wse, niet volkomen duidelijk en afdoende in die geschriften was behandeld en uiteeugezeto dan was er geen andere weg dan een dergelijke afdoende
verklaring in te lasson, of een nieuw geschrift te lanceren, toegeschreven aan de veronderstelde etichter van het systeem, of
aan eer zijner meest bekende volgelingen, waarir. het geochilpunt
voor eene en voor altijd afgehaudeld werd, waarin er geheel mede
werd afgerekend. Alle vervalsingen der heilige boeken van de
geloofsreligies ilaakea dan ook hun ontstaau aan apologotischo
redenen.

Een dergelijke handelwijze was echter geheel overbofig voor de
BoeddhistiscLe Soetta's, fmmers, de Boeddha eiste geen geloof

l6

in wat IIij leerde;

eens verklaarde Hij zelfs, de twisteu tussen
de orthodoxen en heterodoxer even komisch te vinden als de
boLLesprongen der draken in de outle mythen. IIij wenste, dat
men zelf zou nadenken, en dat men Zijn Leer zou onderwerpen
aan de uitkomsten van eigen rede en eigen ervaring. Tot de Kalama's, die tot Hem kwamen met ile waag hoe men kon weten
of deze of gene leraar de waarheid verkondigde, aangezien zij
elkander allen tegenspraken, zegt Hij, dat zii niets moesten geloven omdat deze of gene leraar het zeide, of omdat het uit ouile
tijden overgeleverd was, of omdat men het links en rechts door
de mensen hoorde bewereno of omdat het gezegd werd in ile
(wellicht toen nog niet in boekvorm bestaande, doch mondeling
overgeleverde) oude schriften. Vanneer zij iets hoorden, lroesten
zij het analyseren, overdenken en bepeinzeno en nagaan of het
overeenkwam met hulr eigen rede en ervaring, en strekte tot
welzijn van allen en alles. Vas dit het geval, dan kouden zij het
aanvaarden, en tegelijkertijd hun leven ernaar inrichten,
IIet zal duidelijk zijn, dat een religie, die een ilergelijk ruim
standpunt inneemto geen tekstvervalsingen nodig heeft om de
een of andere stelling te bewijzen tegenover zogenaamile ,,ketters".

Immers, indien het al zo en niet anders in de heilige boeken zou
te vinden zijn, het zou toch geen kracht van overtuiging behoeven
te hebben, aangezien de Boeddha zeH gezegd had, dat men niet
geloven moest, omdat het in een of ander boek te vinden was.
Het al o{ niet aannemen van geloofsstellingea was niet afhankelijk
van wat in een boek stond, er ook niet varr wat de Boeddha had
gezegd. Men zou Ifemo door middel van vervalsing der Soetta's,
van alles in de mond hebben kunnen leggen, doch er zou niemand
geweest zijn, die daaraan ook maar de geringste aaudacht zou
hebbeo geschouken.

Want IIij predikte de Dhamma niet als Leer, doch als ervaring.
En als Ziin eigen ervaring. Tevens vestigde Hij de aandacht erop,
dat een ieder, die streefde, die zich ertoe wilde zetteno diezelfde
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ervaring kon vorwerven ale Hij. ViJ vinden dau ooko dat herhaaldelijk persoDen rich tot IIem wenden, fie IIem eerst aanhoren, eo datgene wat Hij te ze1ge\ heeft, op zich laten inwerken.
Zij komen uiet om heilbegerig de woorden fie Hij zal spreken
in te drinkeu; vaak zelfs wersen zij critiek uit te oefenen, en
komeu hiervoor eerlijk uit. Doch terwijl de Boeddha tot hen
spreekto €n hu.u critiek beantwoordt, komen zij tot de outfl6ftltiag van het in-redel$ke in datgene wat Hij mededeelt, zodat
zij, bij het heengaan, het volgende zeggerli ,,Toen heb ik mij tot
de Yerheveuo begeven om de Leer te vernemon. Eu de Verhevene
heeft mij de Leer getoond, de }foogverheveneo de Volkomen Ontwaakte, benevens Laar verschilpunte[ ten aanzien van schuld en
verdienste. En als mij de Yerhevene de Leer toonde, ben ik stap
voor stap in Let doorzien dezer Leer, gedreven door wat in mijn
imerlijk zich verweze,Irjkte, tot eer uiteindelijk besluit gekomeno
beu ik gekomen tot deze zekerheid iuzake de Leraar: Yolhomen
Ontwaakt is do Verhevene, de Leer is door de Verheveue wel
verkonfigd, de Orde Zijner volgelingen is op de goede weg,'
(47ete Soetta van het Majjhima Nikaya). Elders lezen wij, dat
zo iemand bij het heengaa\ zeg!.:,,Ilet is alsof iemand. het omvergeEtoteue weder oprichtte, het verborgene onthulde, de verdwaalde de weg wees, of een licht op eea don[.ore plaats bracht.
Vie ogen Leefto die zal de diagen zien. Op een dergelijke wijze
heeft de Yerhevene de Leer op verschilleode manieren uiteengezet,l"

De Boed.dha-DLamma vestigt dus meer de aandacht op het
feit dat hij, fie ogen heeft, de rlingeD rien zal, dan op de noodzakelijLheid dat hij, die blind is, maar volgen zal. Het kennen en
aanvaarden van de Leer van de Yolkomene berust dus niet
op euige autoriteit, doch op eigen inzicht eu ervaring,. dat de
werkelijkheiil z6 is, en aiet anders. En een dergelijke opvatting
maakt schriftvervalsiug ea tekstbewerking overbofig, en geeft
ons e€n vrij zekere waarborg, dat wij in de Soetta's indsrdaad
1B
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eigen woorilen zullen aantreffeu. De huidige tekstcritiek der
Boeddhistische schriften toont dan ook inderilaad aan (voor zover
niet verrieht door personen die hun eigen vooroordelen in die
schriften bevestigd v'illea zien), dat de enige wijzigingen uit het
hier en d.aar verscherpen van een raadgeving, waardoor deze
het karakter van een voorschrift kreeg, en het aanbrengen van
herhalingen,, waardoor het gemakkelijker werd de Soetta's te
recitereno bestaan, zodat wij orrs met vertrouwen tot deze Soettats
mogen wenden, teoeinde te weten te komen, wat de Boeddha
Ieerde, en welke de grote ervaring was, welke Hij zeide dat ook
door ons kan worden verkregen.
Hiertoe mogen de volgende citaten uit de Pali-canon dienen.

I. HET LIJDEN
(Uit

het 22ste Soeua xan hat Digha Nilruya)

En wat, bhikkhoes, is de Edele Waarheid van her Lijden?
Geboorte is lijdeu, oud.erdom is lijden, ziekte is lijden, dood is
lijdeu; smart, beklag ellendeo leed en wanhoop zijn lijden; ilatgene
te wensen wat men niet besitten kan, is lijden; kortom: alle vijf
groepen van hechten zijn lijden.
En wat, bhikkhoes, is geboorte?
Vanneer van een zodanig wezen, in een zodanige soort van
wezens, de geboorte plaatsvindt, het geboren worden, het afdalen
in de moederschoot, de hergeboortd, het verschijnen der groepeuo
het verkrijgen van de zintuigen; dit, bhikkhoes, wordt geboorte
genoemd.

En wat, bhikkhoes, is ouderdom?
Wanueer tot een zodanig wezen, in eene zoilanige soort van
wezers, de ouderdom komto verval, tandeloosheid, grijsheid, het
rimpelen der huid, het instortea der levenskrachteno verval der
vermogens; dit,'bhilkhoes, wordt ouderdom genoemd.
L9

En wat, bhikkhoes, is dooil?
\ffanneer van een zodanig wezen, in een zodauige soort van
wezens, het voorbijgaan plaatsvindt, het heengaan, het opbrekeno
het verdwijren, het sterven, de dood, het komen tot een einde,
&et opbreken van de groepe4 het wegdoeu van het lijk; fit,
$hikkh6ss, wordt dood genoemd.
Eu wat, bhikkhoes, is smart ?
Wanneer er, bhikkhoes, in iemand die eeri of ander groot verlies
geleden heefto of die door euig ongeluk getroflen
smart op-is,
staat, het smart hebhen oprijst, het vol.van-emart-zijn, harte.
leedo het vol-van-smart.zijn des harten; fit, bhikkhoes, wordt
smart genoemd.
En wat, bhikkhoes, is beklag?
Vanueer, bhikkhoes, iemand fie eeu groot verlies heeft geleden, of die door enig ongeluk getroffen is, beklag doet horen,
klagen, klachten, klagende kreten, klaaqlijke kreten, kreten van
beklag; dit, bhikLhoes, wordt beklag geuoeud.
Eu wato bhikktoes, 'is ellenile ?
Lichamelijke ellende, bhitthoes, Iichame$k ongema\ ellende
sn sgafls6ningeu varr o[gemak ervaren io do ind-rukken on.tvangeD
door het lichaam; dit, bhikkhoes, wordt ellende genoemil.
Eo wat, $hik![66s, is leeil?
VerstandelijL lijden, bhiklhoes, verstanilolijh ougemak, lijdet
uuad6sningen van ongemak en aren in de ioilrukken ontvangen
"rr
door het denkvermogen; ilit, bhikkhoes, wordt leed genoemd. .
En wat, bhikkhoes, is wanhoop ?
Wanneer, bhikkhoes, in iemand die een groot verlies heeft ge.
ledeno of die door eeo ougeluk getroffeu is, wauhopen opstaat,
wanhoop, een toestand van wanhopen, een Etaat vatr war|hoop;
fit, bhikkhoes, wordt wanhoop genoemd.
En wat, bhikkhoes, worilt bedoeld met te zcggen: datgeue te
r,!en8en wat mer niet bezitten kan, is lijden?
In wezens, bhilrkhoes, die onderworpen zijn aan geboorte, aan
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beklag' aatr
ouderalom, aan ziekte, aan' dood? aan smart' aan
dat wrj
ellende, aan leed en wanhoop, rijst ile wers oPt o'Och'
ellenile'
niet aan geboorte, oudordom, ziekte, dood, smart' beklag'
ouder'
leed. ea *.rhoop ontlerworpen waren! Och, dat geboorte'
toch
wanhoop
dom, ziekte, dooil, smart, bekag, ellende, leeil en

niet
nimmer tot ons kwamen !" Doch dit kan door wensen
zeggen:
te
worden verkregen. Dit is, wat bedoelil wordt met
datgene te wensen wat mer niet bezitten kan' is lijden'
En wat, bhikkhoes, wordt beiloeld met te zeggen: kortom' alle
vijf groepen van hechter zijn lijden?

'OJ

.r*--g*n"chtheiil'groep, ile aandoening'gehechtheiil'groep'

de waarneming-gehechtheid'groep, de onderscheiiling-gehechtheidzijn het'
groep, eD d" iJ*n rrrt uo"den'gehechtheid'groep, - deze

[xtiio"., welke betloeld worden \ranneer men zegt: kortom'
alle vijf groepen van hechten zijn lijtleu'
Dlt, bhikkhoeso wordt genoemd ile Edele Waarheid van het
Lijilen.

(IJit

het Tste Deel aon /r,;t Samyoetto Nikaya)

Vat dur}t u, bhikkhoes, wat is meer, ilo vloed vatr tratren
ilie gij op deze lange weg, steeds weer tot nieuwe geboorte
J"orr" dooil ijlenil, verenigtl met het ongeweDBte' gescheiilen
"o
of het
van het ge'wenste, klagend en weuenil vergoten hetrt water d.er vier grote zeeqt? ' ' " '
meegemaakt het
Geclurenile lauge tijd, bhikkhoes, hebt gij telkens
stervenuwermoederohetstervenvanuwvailer,hetstervenvaD
ile zoon, Let sterven der dochtero het sterven van broeilers en
var uw
zuBters; gedurende lange tijtl hebt gii het verliezen
gedrageu'
bezittingJu ervaren; gedurende lange tijtl hebt gii ziekte
broeders
En terwijl u het sterven van moeder, vader, zoon, dochter'
ziekte
,ora"-., het verlies van het vermogen' en ile smart iler
"o deel vielen; in ite tijd ilat gij met het ongewenste verenigil'
ten
geboorte
en vatr het gewenste gescheiden waart' vergoot gij' van

2t

trear dood, eu vatr dood paar geboorte ijloud,
op dezo lange weg
irderdaad meer tranen dan er water i, L d,
vier gmte zeeca.
Vat dunkt u, bhikk[66g0 wat is m€er, het bloed dat op deze
.n"g, terwiil gij steeds weer tot nieuwe geboorte
en rrieuwe
Y"S1
dood ijldet,. verenigd met het ougewenste,
iescheiden vaa het
gewenste, bii uw onthalzitrg vergoteun
_ of het water
"rJ
der vier grote ,eeen? . .. .
Gedureude lange tijd hebt gij, bhitkhoes, als
moordenaars
veroordeeld, bij uw terechtstelling waarliik
meer bloed doen
vergieteu daa er water is ia de vier grote ,""Ar;
grd*"ode lenge
tijd hebt gij, bhit Lhoes, al. ,overs gegrepen, bij uw terecht_
stelling waarlijk meer bloed doen vergieten-dau
er water is iu de
vier grore zee6n; gedurende lange tijd Lebt gij, bhitkhoee,
als
overspeligea betrapto bij uw terechtstelling
meer bloed
",.""11t
doen vergieten dan er water is iu de wier
gro:te zee€n.

(Uit

het 2ile Deel aan hct Samyoetta Nihaya)
'Wat dunkt
u, bhikkhoes, wat is meer, het bloed dat op deze
weg, terwiil gij telkeue .weer tot rieuwe geboorte
en nieurye
|ng_e
dood ijldet, bij uw onthalzi.g vergoter
of het wat€r dcr
-".j,
vier grote zeeiln?
. Gedurende lange tijd, bhikkhoes, hebt gij, ale rundoren en
kalverea, bij uw afelachtiag waarlijk
-"u" blo"d d.oen stromeu
dau er water is iu de vier grote zee€n.
Gedurende lange tijd, bhikt hoe8, hebt grj,
ale buffelg en jonge
-bro"d
buffels,
bij uw afslachting waarlijk
d.oerl strom€n
-"".dan er water is in de vier grote zee€n.
Gedureude Iaage tijil, bhikLl,oee, hribt gij, ale
schapea en lau.
mereu' b{i uw afslachtiag waarrijk meer bloed
docn stromen
dau er water is in de vier grote zee6n.
Gedurende lange tijd, blikkLoes, hebt grj, als bokkea
en varrorL
bij
uw afslachting waarlijk meer bloeil doerl Btrome, dan er
water is in de vier grote zeecn.
_

,,

tijd, bhikkhoes, hcbt gij, als reedn en hefien,
bij uw nedervelling waarlijk meer bloed doen stromen dan er
water is in de vier grote zeeen.
Geilurende lange tijd, bhikkhoes, hebt gij, als varkeos en biggen,
bii uw afslachting waarlijk meer bloed doen stromen dan er
water is in de vier grote zeedn'
Gedurende lange tijd, bhikkhoes, hebt gij, als hoendere, duiven,
ga:n?,et en ander gevogelte' bij uw afslachting waarlijk meer
bloed doen stromen dan er water is in de vier grote zee6n'
Zonder begin, en zonder einde
Doch hoe is dat mogelijk?
-de aanvang der van Niet'Weten
bhikkhoes, is deze Samsara;
omvangen wezens is niet te onderkennen' van heuo die, door de
dorst geketend, steeds weer tot nieuwo geboorte gevoerd worden,
van hen, dio de eindeloze kringloop der hergeboorten doorsnellen'
Eo aldus hett gij, bhikkhoes, gedurenile lange tijil leed ondervoudeno smart ondervonden, ongeluk ervaren, en het veld des
lang genoeg' inilerdaad, bhikkhoes, om trn'
lijdens vergroot
bevredigd te zijn met alle worden, lang geuoeg om zich van alle
Gedurende lange

worden af te wenden, lang genoeg ore zich ervan te bel'rijden'

(IJit het Aile ileel an het Samyoetta Nikaya)
Ik heb geleerd, dat er drie aandoeningen zijn, aargename'
onaangenam€' en noch aangename noch onaangename ' " ' En
ook leerde Ik, ilat alles wat tot Ae aandoeningen behoorto ook
behoort tot het Lijden. Dit heb Ik slechts geleeril met het oog op
de vergankelijkheid van het bestaande, waardoor'alles wat tot de
aauiloeuingen behoort, tot het Lijden behoorto aangezien ook het
bestaande onderworpen is aan ophouden; dat het behagen wat
men eriu schept voorbijgaat, dat zij onilerworpen zijn aan voorbij gaatr, en veranilerlijk zijn.

(IJit

het.

Mojjhimo NikaYa 1\

Er is, bhik|[ees, een tijd, dat de zichtbare waterer razen' etr
dan is de zichtbare aarde verdweneu' Deze zichtbare natuur der
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fie zo ontzaglijk iso onderviudt derhalve de vergankelijkheid; haar wordt aangetoond dat zij onderworpen is aan ver.
woesting, oplossing, en veranderiug.
Er is, bhikkhoes, eeu tijd, dat de zichtbare watereu razen, dat
zij een dorp med.esleuren, een stad medesleuren, een [oofdstad
medesleureno eeu land wegspoeleu, Ianden ea koainkrijken
wegspoelen, Er is, bhikkhoes, een tijd, dat de waterdu der
grote zee
hqEderden mijlen diep zijao zeshouderd mijlen, negenhonderd
mijlen, twaalfhonderd mijlen, vijftienhouderd mijlen, aehttier.
honderd mijlen diep zijn. Er zijn, bLikkhoes, tijdeu, dat de
wateren
der grote zee zeirten, vademen hoog staan, zes vademen, vijf
aaf,de,

vademen, vier vademen, drie vademen, twee vademen,
een vadem,

Er ziju, bhitkhoes, tijden, dat de wateren der grote zee ze\tett
manshoogten diep zijno zes, vijf, vier, drie en twee maoshoogten,
een manshoogte diep zijn.

Er zijn, bhilckhoee, tijdeu, dat

d.e

watereo

der grote zee niet hoger staan d.an een halve manshoogte, dan
tot de heupen, tor de kaie6n, tot de enkel. Er zijn, bhikkhoes,
tijden, dat de waterea der grote zee nog niet de vochtigheid
ter
fiepte van een vingerlid bezitteu. Deze zichtbare natuur der
die zo ontzaglijk is, oudervindt derLalve de vergankelijk:rat:reu,
heid; Laar wordt aangetoond dat zij onderworpeu is aan verwoesting, oplossing, eu verandering.
Er zijn tijden, bhikkhoes, dat de zicLtbare vuren razen, dat zij
een dorp vertere[, een stad verteren, een hoofdetad verteaen,
een land verwoesten, Ianden eu koninkrijken verwoesten;
waDlreer
zij weideu en beemdeu, bossen en velden en wat daarop bloeit,
vernielea. Er zijn tijden, bhikkhoes, dat men mot een hanenvlerko
eD met eeu Etaart (bij wijze van waaier) vuur moet
aanmaken.
Deze zichtbare aatuur van het vuur, die zo ontzaglijk
iso ondervindt derhalve de vergankelijkheid; haar wordt aaugetoond, dat
zij onderworpen is aan verwoestiugo ophouden, en veraudering.
Er zijn tijden, bhikkhoes, dat de merkbare winden waaieu en
razen, dat zij een dorp, eeu stad, een [oofdstad,
eeu laad, Ianden
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en koninkrijken vernielen. Er zijn tijden, bhikkhoes, in de laatste
maand van de zomer, dat men met een palmblad wind maken
moet, met een waaier wind moet veroorzaken, waruleer zelfs aan
ile oever van stromend water geen grashalm zich beweegt.
Deze merkbare natuur der wiuden, die zo ontzaglijk is, onder'
vindt derhalve de vergankelijkhcid; haar wordt aangetoond dat
zij onderworpen is aan verwoesting, ophouden, en verandering.

(Uit hzt Mahauagga l,

613B\

Toen sprak de Yerhevene aldus tot de groep der vijf bhikkhoes:
Roepa, bhiLlrhoes, is niet een zelf, Want indien, bhikkhoes, dit
roepa eerr zelf ware, dan zou dit roepa zich niet strekken tot verwoestiug, eu het zou mogelijk zijn van roePa te zeg1ela; Laat mijn
roepa zo zijn; laat mijn roepa niet zo zijn ! Doch, bhikkhoes,
aangezien roepa gee[ zelfis, daarom strekt het zich tot verwoesting,

het niet mogelijk Yarr roePa te
zijn; laat mijn roepa niet zo zijn !
en is

zeggen:

Laat mijn roePa

zo

Aandoeningen, waaruemingen, onderscheidingen en bewust'
worden (ieder voor zich), zljn niet een zelf. Want indien zij (ietler
voor zich) een zelf waren, dan zouden zij zich uiet strekken tot
verwoestingo en het zou mogeliik zijn ervan t€ zeggen: Laten zij
zo zijni Iaten zij zo niet zijn. Doch, bhikkhoes, aangezien zij geen
zelf zijn, daarom Btrekker zij zich tot verwoesting, en het is niet
mogelijk ervatr te zeggeu. Laten zij zo ziini laten zij zo niet zijn !
'Wat dunLl u, bhikkhoes, is roepa blijvend of vdrgankelijk?
Het is vergaukelijk, IIeer !
En dat wat vergankelijk is, is dat lijden of is dat goed?
lfet is lijden, Ifeer !
En van datgene wat vergankelijk is, lijden, onilerhevig aan
verandering, kan daarvan worden gezegdz Dit is het mijne; dit
ben ik; dit is mijn zelf?
fnderdaad neeno Heer !

Ziju

aardoeningen, waarnemingen, onderscheidingen, en hewust'word.ea (zowel ieder voor zich als wel als gehoel tezamen)
blijvend of v ergankelijk ?
Zij zijn vergaukelijk, Ifeer!
En dat wat vergankelij& is, is ilat Iijilea of ie dat goed?

Het is lijdeu, Heer !
En van dat wat vergankelijk ie, lijden, oaderhevig aan verandering, kan daarvau gezegd worden: Dit is hot miine; dit ben ik;
dit is mijn zelf?
Inderdaad neen, Heer

!

(Angoettara Nikaya 31134, 1)
BhilrLhoes, hetzij een Tathagata verschijut, hetzij geen TatLagata
verschijnt, het blijft een oaafwendbaar feito eo de noodzakelijke
geeteldheid van alles v.ar be6taat, dat alles oerganltalijk ia,
Een TatLagata ie,hieromtrenr ten voUG verlicht, en IIij begrijpt
het volkomen. Zo verlicht en begrijpeude toout Hii het aan, leert
het en verklaart het. Eij stelt het daar, onteluit heto zet het uiteou,
maakt het duidelijk, dat alles aergonkelijk ie.
Bhikkhoes, hetzij eeu Tathagata versch{nto hetzij goen Tathagata
verschijnt, het blijft een ouafwendbaar feit, eu de noodzakelijke
gesteldheid vau alles wat besraato dat allee lijilen is.
Een Tathagata is hieromtrenr ten volle verlicbto on Hij begrijpt

het volkomen. Zo verlicht en begrilpende toonr Hij het aann
leert het en vorklaart het. Hij etelt het daar, ontsluit het, zet
het uiteeno maakt het rluidelijk, dat alles tijilen is.
.

Bhikkhoee, hetz$ eeu Tathagata verschiint, hetzij geer Tathagata
verschijnt, het blijft eeo ouafwendbaar feit, en de noodzakelijke
gesteldheid van alles wat bestaat, dat alles niet-zal,f ie,
Eea Tathagata is hieromtreut teu volle verlibht, en IIij begrijpt
het volkomen. Zo verlicht en begrijpende toont Hij het aan, leert
het en verklaart het. IIij stelt het daar, ontsluit hat, uat h€t uiteou,

maakt het duidelijk, dat allee niet-zelf
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ie.

aangevoerde teksten zal duidelijk zijno wat de
BoeiLILa verEtaat onder ,olijden". fn de eerste plaats het werkelijke
lij den, wat een ieder kent, doch tevens ook het feit, dat alles vergankelijk, veranderlijk, uiet-blijvend is. Op deze wijze wordt zelfs
de vreugde vergalil, wordt alle genoeger tot lijden. Ook wenst

Uit de hierneven

IIij

ons aan te tonen, dat deze vergankelijkheid, veranderlijkheid,
en onderworpenheid asn ophouden, aantonen dat er aiets achter
de dingen zit, dat er niets blijvends is, wat zich oracLter verbergto
dat alles niet-zelf is, zielloos, en derhalve tevetrs doeUoos en zinloos.

II. DE OORSPRONG YAN HET LIJDEN
(tlit,

het 22ste Soetta oan he,

Digha Nikaya\

-Waarheid
En wat, bhikkhoeso is de Edele
van de oorsprong
van het Lijden?
Eet is de dorst, die tot herworden voert; die verbouden is met
lust en verlaugen; die nu hier, dan daar, bevreiliging zoekt; de
dorst uaar zinnelijLheid, wordingsdorsto ontwordingsdorst.

Doch waar, bhikkhoes, ontspringt en groeit deze dorst? Waat
zet hij zich vast en schiet hij wortel ?
Waar iets geaotvol en aangenaam is voor de mensen, ilaar
ontspringt en groeit deze dorst; d.aar zet hij zich vast en schiet
wortel.
En wat is genotvol en aangeuaam voor de mensen' waar de
dorst ontsprirgt en groeit, waar hij zich vastzet en wortel schiet?
Het oog, het oor, de neus, de tong, het lichaam, het denkvermogeu
deze zijn genotvol en aa[genaam voor de mensen; daar ontspringt de dorst en groeit hij; daar zet hii zich vast en sehiet
wortel.
Yormen, klanken, geuren, smakeu, tastbare ilingen, denk'
beeldeu, deze zijn genotvol en aangetaam voor de mensetl daar

ontspriagt de dorst en groeit hij; daar zet hij zich vast eD Echiot
wortel.
Oog-bewustzijn, oor-bewustzijuo r.eus-bewustzijno tong-bewustzijn, lichaaus-bewustzijn, denkvermogen-bewustzijno deze zija genbtvol eu aarge[aam voor de mensenl daar ontspringt de dorst
en groeit hij; daar zet hij zich vaEt eo schiet wortel.
dgafl6sning van het oog, valr het ooro van de neu6, van d6 to[g,
van het lichaam, van het denkvermogen, deze zijn genotvol en
aarrgenaam voor de meuseu; daar ontspriugt de dorst en groeit
hij; ilaar zet hij zich vast en scLiet wortel,
Gewaarwording voortgebraoht door aandoening van het oog,
van het oor, van de neuso van de tong, van het lichaam, van het
denkvermogen, deze zijn genotvol en aangerraam voor d.e meu-'
sen; daar ontspringt de dorst en groeit hij; daar zet hij zich vast
en schiet wortel.
Het onilerscheiden van vormen, vau klauken, va1t geurerL van
smaken, van tastbare dingen, van denkbeelden, deze zijn genotvol
en aangenaam voor de meuEen; daar ontspringt de ilorst en
groeit hij; daar zet hij zich vast eD Bchiet wortel.
Het zich bewustworden varr vormerr, van klanken, van geuren,
van smaken, van tastbare dingea, vau denkbeeldeo, dit is geuot.
vol en aangenaam voor de menaen; daar ontspringt de dorst
eu. groeit hij; daar zet hij zich vast en Bchiet $'ortel.
Verlangen naar vormerr, naar klaokeao [aar geureu, uaar suakel,
naar tastbare fingen, naar denkbeelden, dit ia genotvol en aangenaam voor de meDsen; daar ontspringt de doret en groeit
hrj; daar zet hij zich vaEt er schiet wortel.
Ifet overdenken van vorme[, van klanken, van geruerr, van
smakeu, vatr tastbare dingen, van dentbeelalen, dit is genotvol
eD aangenaam voor de meu6en; daar outspriugt de dorst oo
groeit hij; daar zet hij zich vast en schiet wortel.
Het overwegen van vormen, van klanken, van geureD, vaD.
emakeno van tastbare dingen, vau deakbeeldcs, dit is genotvol
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metrBen; daar ontspringt de dorst
zich vast en schiet wortel.

en aaugeraam voor ile

groeit hrj; daar zet hij
Dit, bhikkhoes, wordt genoemd de Edele Waarheid van de
oorsprong van het Lij ilen.

III. HET OPHOUDEN YAN HET LIJDEN
het 22ste Soetta aan het Digha Nikata)
En wat, bhikkhoeso is de Edele Waarheid van het Ophouden
van het Lijilen ?
IIet is het ophouden van deze dorst door de gehele en restloze vernietiging van verlangens, ileze opgeven, uitbannen, zich
ervan outcloenr erl geen vat meer geYen.
Doch waar' bhikkhoes, taant er verilwijat deze dorst? waar

{uit

wordt hij uitgerukt en vernietigd?
Daar waar iets genotvol en aangenaam is voor de mensen'
daar taant en verilwijnt deze dorst; daar worelt hij uitgerukt en
vernietigil.

En wat is genotvol en aangenaam voor ile merlsen, waaE
deze dorst taant etr verdwijnt, waar hij uitgerukt en vernietigd
wordt?

Het oog, het oor, de neus, de tong, het lichaam, het ilenkver'

mogen....
Yormen, klanken, geuren, smaken, tastbare dingen, denk'
beelilen ....
Oog-bewustzijn, oor'bewustzijn, neus-bewustzijn, tong'bewust'
zijn, Iichaams-hewustzijn, denkvermogen-bewustzijn' "'
Aa:rdoening van het oog, van het oor' van de aeus, van de
totrg, var het lichaam, van het denkvermogen . " '
Gewaarworfing voortgebracht door aaniloening van het oog'
van het-ooro vau de neus, van de tong, van het Iichaam, van het

denkvermogen...,
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Het onderscheiden van vormen, van klanken, vau geurear
van smakeo, van taetbare diogea, van denkboelden .,.,
Ifet zich bewuetworden van vorure& van klan.ken, van geuren,
van omaken, van tastbare dingen, valr deukbeelden ....
Verlaugea naar vorme[, naar klanken, naar geureu, naar smaken,
naar taetbare diugen, naar denkbeelden .. . .
Ifet overdenken van vormen, van klarrLen, varr gonren, vau
smakeu, van tastbare dingeu, vaa denLbeelder .,..
Het overwegeu varr vorm€D, van klankenn varr geureD, van
EDoaken, van taetbare dingen, van denkbeelden, _
deze zijn gerotvol en aangerraam voor de mensen; daar
taant en verdwijnt de dorst; daar wordt hij uitgerukt en vernietigd.

De bovenstaaude uitspraken van d.e Boeddha toner ous aan,
dat alles wat tondom or.s heen is, op oue inwerkt, door middel
van aandoeningen, waarnemingen, onderscheifiagea, en bewustworden. Hierdoor ontstaat prikkeling van de dorstn verlangea,
begeerte, weus. Op deze wijze zet de dorst zich vasto en blijft
het Ujden gehaadhaafd. fmmers, de dingen zijn (f) niot te krijgen,
en de teleurstelling veroorzaakt lijden; (Z) inilien zij verkregen
word.eno blijkeu zij vergankelijk t9 zijn, en wij lijdea, doordat wij
hen verliezen; (3) of zij zullen op de duur geen ar.Dgename, doch
onaangerame aandoeuingen verschaffen, en ook dit is lijdeu;
(4) of wijzelf vallen weg, door de dood, eu al oue vasthouden is
66n grote dwaasheiil geweest, die slec[ts lijden aan auderen
veroorzaakte.

Toch zijo het al deze zelfde dingen, welke ons ge[otvol en aangeraam voorkomeno die zulleu moeten helpen bij het doen ophouden van de dorst. Dit kan sleehts geschieden, door de doret
Diet toe te Btaaa, zich erop vast te zetten; daa zal hij door midilel
van fiezelfde diugea tanen, verdwijuon, en vernietigd wordon.
IIet groote hutpmiddel hiertoe zal zijn, het iazichto dat een o,wel
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zich vastzetten" niets dan lijden veroorzaaLto gezien de lijdensaard

der fingen zelt hun vergankelijkheid, en niet-zelfheid of abso.
lute onwaarde, welke gedemonstreerd wordt door hun verauderlijkheiil, zodat zij niet geuotvol en aaugeraam blijven,

IV. HET PAD DAT TOT
(Uit

OPHOUDEN VAN HET LIJDEN
VOERT

het 22ste Soetta uan het Digha Nikaya)

En wato bhikkhoes, is de Edele Waarheid var het Pad dat tot
het ophouden van het Lijden voert?
Het is het Edele Achtvoudige Pad, te weter: Recht Inzicht,
Recht Yoornemen, Recht Spreken, Recht Handelen, Rechte
S166df i1ningo Recht Streveno Rechte Bezinning, en Rechte Verinnerlijking.
Eo wat, bhikkhoes, is het Rechte Inzicht? De kennis, bhikkhoes,
van het Lijden, van de oorsprong des Lijdens, van het ophouden
des Lijdens, en van het Pad dat tot het ophouden des Lijilens
voert. Dit, bhikkhoes, wordt het Rechte Inzicht genoemd !
En wat, bhikkhoeso is het Rechte Yoornemen? Het voornemen
van te otrltzegger., het voornemen van goede wil te zijn, het
voornemen van milde gezindheid tc zijn. Dit, bhikkhoes, wordt
het Rechte Yoornemen genoemd.
En wat, bhikkLoes, is het Rechte Spreken? Het vermijden van
orrware woorden, het vermijden vau laster en kwaadspreken, het
vermijdeu van ruwe taalo het vermijden van ijdel gezwets. Dit,
bhikkhoes, wordt het Rechte Spreken genoemd.
Eu wat, bhikkhoes, is het Rechte Handelen? Het zich onthouden
van doden, het zich onthouden rrar te nemen wat niet uijwillig
wordt gegeven, het vermijden van onkuise verlangens' Dit,
bhikkhoes, wordt het Rechte Hanilelen genoemrl,
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En wat, bhiLLhoee, is de Rechte g166furinning? Ilier verlaat
iemaad fie hoort, fie het Edele wenst, een slechte broorlwinning en aacvaardt een broodwinning die goed en behoorlijk is.
' Dit, bhikkhoes,
wordt de Rechte Brosflwhning genoemd.
En wat, bhikkhoesn is het Rechte Streven? Dasr laat een bhilrkhoe
in zich de wil opstaan, niet opgestegen boze en slechte .lingen
niet te doen opstijgeu; hij spant zich in, wendt al zijn krachteu

aan, ueent zich ernstig voor, gaat voorwaarts. Hij laat in zich
de wil opstaan, opgestegen boze en slechte iliugen tot vernietiging
te brengen; hij spaut zich in, wendt al zijn krachten aan, treemt
zich ernstig voor, gaat voorwaarts, Hij laat in zich de wil opstaan, niet opg€steger goede dingen te doetr opstijgetr; hij spant
zich in, wendt al zijne krachten aan, neemt zich ernstig voor, gaat
voorwaarts. Hij laat in zich de wil opstaan, opgestegen goede
dinger tot vestigirg, tot verduidelijLing, tot vermeerdering, tot
rijpheiil, tot ontwikkeling, tot voleinding te doen komen; hij spaut
zich ino r,yendt al zijn krachten aao, neemt zich ernstig voorn
gaat voorwaarts. Dit, bhikkhoes, wordt het $echte Streven ge.
noemd.

En wato bhikkhoes, is de Rechte Bezinning? Daar verwijlt,
bhikkhoes, eer bh;l(Loe bij het lichaam in nauwkeurige beschouwiog

van het lichaam, ijverig, begrijpend, zich uitsluitend hierbij bepalend, nadat hij de jammer van wereldse begeerte heeft overwoEnen.. Hij verwijlt bij de aaudoo'ri"gen in nauwkeurige besehouwing der aandoenirger, ijverig, begrijpeud, zich uiteluitend hierbij
bepalend, nadat hij de jammer van wereldso begeerte heeft
overwonnen. Hij verwijlt bij de waarnemingeu in nauwkeurige
beschouwing der waarnemingeu, ijverig, begrijpend, zich uitsluitend hierbij bepalend, nadat hij de jammer van wereldse
begeerte heeft overwonneu. Hij verwiilt bij de ondemcheidingeu
in uauwkeurige beschouwing der onderscheifingen, ijverig, be.
grijpend, zich uitsluitend hierbij bepalend, nailat hij de jammer
vaa wereldse begeerte heeft overwonnen. Hij verwijlt .bij het
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bewustworden in nauwkeurige beschouwing van het bewustwordeno ijverig, begrijpend, zich u,itsluitenil hierbij bepalend,
nailat hij de jammer van wereldse begeerte heeft overwonnen.
Hij verwijlt bij de elementen vau Let Worileuo in nauwkourige
besehouwing van de elementen van het Wordeno ijverig, begrijpenil,
zich uitsluiteud hierbij bepalend, nadat hij de jammer van
werelilse begeerte heeft overwonu.ou. Dit, bhikkhoes, word.t
Rechte Bezinning genoemil.
En wat, bhikkhoes, is de Rechte Yerinnerlijking? Daar is,
bhikkhoes, eea bhikkhoe, die zich van zinnel$ke genoegens verro
houdt, zich van onheilzame dingen verre houdt, rede beoefenend,
nadenkend in uit rust geboren zalige opgewektheid; deze ondergaat
de wijfiug van de eerste Jhana, die veroorzaakt worilt door
afzonderingo en gekenmerkt wordt door vreugde en geluk. Voortso
roa het be€infigbn van bezinnen en overdenken, en vreugde en
geluk behoudeade, bewerkt hij die innerlijke stilheiil, fie eenheid
van gemoedo fie zalige opgewektheido die vrij is vau beziuen
en van overdenlen, geboren uit concentratie; en hij onrlergaat
de wijiling van de tweede J .ana, die een innerlijk evenwicht is,
.een geilachtelijke 66n-geheel-vorming, en teweeggebracht iloor
verinnerlijLing. Yoorts, in opgewekte rust verwijlt hij gelijkmoedigo inzichtsvol, volkomeu bewust, in zijn lichaam dat geluk
ervarend waarvan de voortreffelijken zeggeu: H$ die gelijkmoetlig
en inzichtsvol is, leeft gelukkig; en hij ondergaat de wijiling van
de derde Jhana. Yoorts, na het opgeven van vreugde en van
lijdeno na de vernietigiug van alle vorige opgewektheid en bedroefdheid, bewerkt de bhikkhoe ile wijding van de vierde Jhana,
die vrij io van lijden, van ueugdeo gelijkmoe&g, en volkomen van
inzicht.

Men zal er wel aan doeu, te bedenken ilat de bovenstaande
onderdelen van het Edele Achtvoufige PaiI niet beschouwd
uogen worden als ,,schredentt, zodat men zich eerst zou kunnen
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tot het beoofeuen van het Rechte Inricht, en het Rechte
Voornemen, het Rechte Spreken, enz., achterwege zou kuuaeo

.zetten
,

Iateu.

Ifet Pad beetaat uiet uit acht schreden, doch is achtdelig, wat
wil, dat het ie samengesteld uit acht bestanddelen, zoalE
ook een weg kan bestaan uit zand, grint, kalL, eteenslag, enzt
zodat het onmogelijk is eerEt het zand te bewandelen, dan het
grint, en zo verder. Een weg wordt bewandeld iu zijn geheel;
zo ook het Edele Achtvoudige Pad. Indien er geen inzicht wordt
ontwikkeld, zal het niet begrepen worden waarom men recht
moet spreken en handelen; doch als men niet recht spreekt en
handelt, zal het onmogelijk zijn het inzicht te doen groeien. Ook
zal nimmer kunueu worden begrepen, wat het Rechte Streven,
de Rechte g"2inningr en de Rechte Yerinnerlijking feitelijk bezeggen

zo men geen begin heeft gemaakt beide met het beoefenen
van inzicht, eu het handelen in overeenstemming met dat inzicht.
I)e laatste drie delen van het Pad toch beogen weor het Rochte
fuzicht te verfiepen en te bevorderen, zodat het geheel in elkander
grijpto ea de deleu ervan niet te scheiden zijn.
Wat betreft de vicr in de tekst genoemde Jhaaa's, deze zot
mea het beet kuulen verklaren als wier gedachte.toestanden, vier
gedachtetrappen. Ifet doukvermogen verheft zich, tijdeua het
uefiteren, al hoger en hoger, langs de eerete, tweede en derde,
tot de wierde Jhana, waarin volkomen doorzien wordt, en er niets
meer is rl'at irvloed uitoefeueu kan op ous denkeu. De vierile
Jhana is de toestand vau zuiver denkeno zoniler enig woord,
enige voorstelling, of enig begrip.
Zij, dte lez,e Jhana's beoofeuen, zuller. weteu, dat het oumogelijk
is, zich ineeos tot de derde of wierde trap te verheffen; men
komt eeret iu de eerste, daarna in de tweede, en vervolgens hoger.
Ook moet men hier niet denken aan vier scherp van elkauder
afgescheiden stafia; zij vloeien in elkander, Er is hier geen sprake
varr een ,rons bespriugen"; ook de eerste Jhana bespriag oao
ogeD,
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aiet, doch worih, groett. De Jhana's zijn het resultaat van rustigr
ernstig, ingespannen nadenken. Zij zijn geen Yormen varr extase'
var. zielsverrukkiago of iets van die aard. AIle exaltatie is aan het
Boeildhisme ter ene male vreemd.
Het was uit deze vierde Jhana, volgens het Mahaparinibbana
Soetta van het Digha Nikaya, dat de Boeddha het Uiteindelijk
Nilbaua linngsglag,

Y.

WORDEN EN WEDER\TORDEN

(Uit het Tste Soetto oan het Di6ha Nikaya)
Het is nu eeumaal zoo bhiLkhoes, het is nu eenmaal de gaug
van zaken, dat telkens weero telkens opnieuw, nadat lange tijd'
ruimten ziin voorbijgegaan, deze wereld ineenschrompelt . ... en
het ie au eenmaal zo, bhikkhoes, het is nu eenmaa.l de gaug van
zaken, dat telkens weer, telkens opnieuw, nadat lange tijdruimten
zijn voorbijgegaan, deze wereld opuieuw uitbot.

(Uit

het 22ste Soetta aan het Samyoetta Nikaya)

Dit heb ik gehoord.
Bij zekere gelegenheid vertoefde de Yerhevene bij Savatthi,
in het Wouil des Over\ rhuaars, in de tuin vau Auathapindika.
En hier sprak de Verhevene als volgt tot de bhikkhoes: ,,. . . . Niets
te zoeken, bhikkhoes, betekout: vrij te zijn; iets te zoeken, be'
tekeut: niet vrij te zijn.
Infien het bewustzijn blijft, bhilkhoes, hiis Aoor het zoeketr
D.aar vorm, naar aaudoeningr [aar waarneming, naar onderscheiding, dat het blijft; en het wordt gesteulr.d door vorm, aan.
doening, waarnemingo en onderscheiding; het heeft zijn rustpur.t
daarin, het schept vermaak daarin; het groeit, vermeerilert eu
ontwikkelt zich daarin.
Ifet is onmogelijk, bhikkhoes, dat iemand zoir kunnen zeggeu
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dat hij kan verklaron het komea, of ket gaan, of Let verlaten van
euig bestaaa, of het tot aanzijn komen, of het groeien, of Let
vermeerderen, of de ontwikkeling van bewuetziirr, afgescleiilen
varr vorm, aandoening, waarnemi[g, en onderecLoifing.
fndieu verlangen naar vorm, bhikkhoes, is opgegeveu, dan,
door het opgeveu van verlangen, is het steunpunt afgesnedeun
en er is geen steunpuot Eleer waarop het bewustzija kan rusten.
Infien verlangen Daar
naar waarnemingo naar onilor"uo6ogningr
scLeifing, is opgegeven,
dan, d.oor het opgeven van verlangeno
is het steuupunt afgesnedea, en er is geen steunpuut meer waarop
het bewustzijn kan rusten; het heeft geer ru6tpu[t m€er.
\flanneer het bewustzijn geen rustpuut meer heeft, zich niet
rueer vermeerderto niet laoger handeling verricht, dau wordt het
rrij; en waueer het vrij is, zo wordt het rustig; en wauneer het
rustig is, is het vo1 zaligheid; er \darnreor het vol zaligheid is.
wordt het niet meer in beroering gebracht; eo wauueer het niet
meer in beroering gebracht wordt, verwerft het in zichzelf Nibbana;
€n het weet dat hergeboorte is uitgeput, dat het heilige leven
geleefel iso dat gedaan is wat te d.oen was, en dat dezo wereld niet
JUeer r8.

Samyoena Nihaya 22190)

' {Iihn,
Kaccana, het

grootste deel der wereld hlemt zich vaet of aan
het geloof van het bestaano of aan het geloof van het uiet.bestaan.
Doch, Kaccaaa, voor iemand die, io het licht der hoogste !6nnis,
oyerw€egt hoe de wereld ontspringt, vergaat het geloof in het
niet-bestaau rler wlrelil. Ook, Kaccana, voor iemand die, iir het
licht der hoogete [6nnis, overweegt hoe de wereld ophoudtn vergaat het geloof in het bestaan der wereld. De wereld, Kaecanao
ie voor het grootste deel gebouden aan zoekon, aan hechton, eu
neiging, doch eeu bhikkhoe houdt zicL niet op met dit zoeken en
hechten, aoch.met de vorstandelijke belrstigibg, neiqingn en vooroordeel die een Zelf stellea. Hij trekt noch in twijfel noch vraagt
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zichzelf af of het sleehts lijden iE ilat ontsplingto en slechts lijilen
wat ophoudt, eu deze overtuiging omtrent dit feit is van niemaud
afhankelijk dan alleen van hemzelf. Het is ilit, Kaccana, waard.oor
het Rechte Inzicht gevormd wordt.
' Dat de ii''gea bestaan, Kaccar.a, is de leer varl een uiterste;
dat de dingen niet bestaan is het andere uiterste. Deze uitersteuo
Kaccana, worden door de Tathagata vermeden, waar Hij de Leer
vau het Mirlden predikt.
Deze Leer van het Midden. *r- ."or*o van bestaan eu uietbestaan, is die van het ,,Worden", welke door de Boetldha op
de volgende wijze worilt uiteengezet:
(Angoettota Nilcaya 10 110)
' De edele volgeling overdenkt aldus: AIs

&t

is dat. Met het
ortstaau van fito ontstaat dat. AIs fit niet iso is dat niet. Met
het ophouden van fit, houilt dat op.
iso

Dit

betekeut:
Ter oorzake van Niet-\ffeten zijn de werkingen;
Ter oorzake van de werkingen is bewustzijn;
Ter oorzake vau bewuotzijn is uama-roepal
Ter oorzake van r.ama-roepa zijn de zes zinnen;
Ter oorzake van de zes zinnea iB contact;
Ter oorzake van contact is ervaring;
Ter oorzake van ervaring is Dorst;
Ter oorzake van Dorst is hechten;
Ter oorzake van hechten is Wordeu;
Ter oorzake van Worden is geboorte;
Ter oorzake van geboorte zijn ouderdom, dood, smart, beklag,
lijden, verdriet en wanhoop. Op deze wijze ontspringt dit gehele
samenstel van lijden.
Doch:
Met het verilwijueu eu restlooe ophouden van Niet'Veten hou-

den de werkingen op;
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.. Met het ophouden van de werkingen houdt bewustzijn op;
Met het ophoudeu van bewustzijn houdt nama-roepa op;
' Met het ophouden van nama-roepa houden fl6 s6s Tinnsrr qpl
Met het ophouden vau de zee zinneu houdt coutast op;
Met het op[ouden var cortact houdt ervariug op;
Met Lot ophouden van ervaring houdt Dorst op;
Met het ophouden vau Dorst houdt hechten op;
Met het ophoudeu van hechten houdt Worden op;
Met het ophouden van Worden houdt geboorte op;
Met het ophoudea van geboorte houden op ouderdom, dood,
6mart, beklag, lijden, verdriet en wanhoop. Op deze wiize komt
dit hele samenstel van lijden tot een eiude,

De boveoetainde reeks i, i" n"a S""ddhisme bekend als ,rde
keten der Nidana's", of als de ketea vau het ,,wederzijds van
elkander afhaukelijk gelijktijdig ontsraan'o (Pali: paticcgsamoeppada). Hierin is alles teruggebracht tot zijn bestaansvoorwaard,e,
tot datgene lyaarvar het afhanLelijk is. Ifet geheol is afhankelijk
van Niet.Weten, welk Niet-Weten dus in zichzelf absoluut zou
kuuneu zijn, indien het weer niet iu staud gehouden weril door de
volgenile schakels in de keten.
Ia de Yier Edele Vasrheden zageu wij dat de Boeddha de
Dorst noemt ale oorzaak van alle lijiten; terw$l IIij hier als eerste
schakel in de lijdensketen h6t Niet-Weteu noemt. Dit is geeu
tegenspraak, zoals men wellicht op het eerste gezicht zou menen.
Over de wijze waarop Niet-Weten en Dorst wederzijdee bestaans.
voorwaarden van elkander zijn, moge ik verwijzen naar miju
werk ,oDo Stroom fngegaan", hoofdstukken ooKamma en Her.
geboorteo' en ,rfs Reincarnatie een Natuurwet ?"
Op welke wijze de Boeddha deze wederzijdse afhankelijkheiil
der schakels v'au de lijdensketen leerdeo zal duiilelijk wotden in
de volgeude vertaling, waar Hij met h€t besprekeu ervaa van
achteren af begint,
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(tlit lwt Mahaniilona Soetta oan het Digha Nikaya\
. Ik heb gezegdo dat van geboorte ouderdom en dood afhangen'

Deze waarheid, Ananda, dat van geboorte ouderdom en dooil
afhangeno moet oP deze wijze worden begrepen' Verouderstel'
Ananda, dat er totaal en algeheel geen geboorte was, voor wie
dan ooko in enige wereld, niet voor goden in de wereld der goden'
uiet voor genii in de wereld der genii, niet voor weervolven in de
wereld der weervolven, niet voor demonen in ile wereld der de'
monetr, niet voor mensen in de wereld det menseno niet voor
viervoetigen in ile wereld der viervoetigen, Diet voor gevleugelde
scLepselen in ile wereltl der gevleugelile schepselen, niet voor
kruipende wezens in de wereld der kruipende $'ezens - veronderstel, Asauda, dat er geen geboorte wa8 voor een dezer wezens
ia hun verschillende werelden, zeg Mrj, indien geboorte zou
ophouden, zou er rog ouilerdom, zou er nog dood kunnen zijn?

:

,,Zeker niet, Heer !"
Derhalve, Ananda, is in geboorte de bestaansvoorwaarde' ile
gelegenheid, de oorsprong, de afhankelijkheid van ouilerdom en
dood gelegeu. Ik heb gezegil dat geboorte afhankelijk ie van
Worden. Deze waarheid, Ananda, dat geboorte afhankelijk is van
'Worden, moet oP deze rvij ze verstaan wordeu' Veronilerstelo
Ananda, dat er totaal en in het geheel geen Worden zou zijn in
de sfereu van zimelijke genoegens, in de sferen van vorm' in de
sferen van vormloosheiil, indien nergens' op enige wijze' enig
Worden zijn zou, zeg llfij, indien Worden zou ophouilen' zou er
nog geboorte ku-"en zijn?
,oZeler niet, Heer !"
' Derhalve, Ananda, is in Worden de bestaansvoorwaarde' de
gelegeuheid, ile oorsproug, de afhankelijkheid van geboorte ge'
Lg"o. ff heb gezegd dat Worilen afhankelijk is van hechten' Deze
waarheid, Ananda, dat Worden afhankelijk is van hechteuo moet
op deze wijze verstaau worden' Yerouderstel, Ananda' ilat er
totaal en in het geheel geen hechten zou zijn aan wat dau ook
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of op welke wijze dan ook, zooale narnelijk: hechten aaa ziuaelijke
gerroegene, hechten aau dwalingeno hechteu aan dweepzucht,
hochten aaa de illueie var eer Zel!,,
indien nergeno enig hechten
ware, zeg Mij, indien hochten zou- opLouden, zou er aog enig

Worden kunuen zijn ?
,,Zeker niet, Heer !,,
DerLalve, Ananda, is irr hechten de bestaanevoorwaarde, de
gelegenheid, de oorsprong, do afhankelifkheid van Worden
gelegen. Ik heb gezegd dat hechten afhanhelijk is \ian
de Dorst.
Deze waarLeid, Ananda, dat hechten afhaokelijk is van
de Dorst,
moet op deze wijze verstaan worden, yeroaderstel, Auauda,
dat er totaal en io het geheel geeu Doret wae vao de zijde van
enig iemand, naar enig diugo als: doret naar vormer, dorst naar
tlankeo, doret naar geure[, doret naar smakeno dorst
naar tastbaro
dingen, dorst naar begrippen,
indien er aergenB enige dorst
wa6, zeg Mij, indien Dorst zou ophoudeno
zou er nog enig hechten
kunnen ziju?
,,Zeker uiet, Heer !,0
Derhalveo A.uaadao is ilr de Dorst de bestaansvoorwaarde,
de gelggeaheid, de ooreprong, de af[a,,]elijk[eid vaa hechten gelegen. Ik heb gezegdo dat de Dorst aftaukellik is van ervaring.
Deze waarheid, Auanda, dat de dorst afhankelijk ie van
ervaring
moet op deze rvijze worden verstaan. Veronderstel, Ananda, rlat
er totaal en in het geheel geen ervaring waa van de zijde van
onig
iemand i,'zake enig ding, als namelijk: ervariug ontstaan door
coutact door middel van het oog, of vau het ooro of vaa de neue,
of van de tong, of vaa het lichaam, of van.het de.Lvermogen
indien er uergerrs f ige ervaring wao, zeg Mij, infieu ervaring zou
ophouilea, zou er rrog Doret kunnen ziju?
,rZekor uie! Ifeer!,,
I)erhalve, Anandao is in ervariag de bestaauevoorwaarde, de
gelegenheid, de oorsprong, de afhankelijkheid van de
Dorst gelegeu. Ik heb gezegd dat ervaring afhankelijk is va,rl contact.
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Deze waarheido Anaudao dat ervaring afhankelijk is van cortactr
moet op deze wijze worden verstaar. Yerondorstel, Ananda, dat
er totaal en in het geheel geeo contact was van enig zintuig met
enig object, als namelijk van het oog, het oor, de neus, de tongn

het lichaam, het denkvermogerr, indien er nerge[s enig cortact
wate. zeg Mij, inilien contact zoude ophouden, zou er dan nog
enige ervaring kuanen zijn?
,oZeker niet, Ileer !'n
Derhalve, Ananda, is in contact de bestaansvoorwaarde, de
gelegenheid, de oorsprong, de afhaukelijkheid van ervaring ge'
legen. Ik heb gezegcl, dat contact afhankelijk is vau nama-roepa.
Deze waarheid, Ananda, dat contact afhankelijk is van nama'
roepa, moet op deze wijze worden verstaar. Veronderstel, Ananda,
dat deze verschillend.e karaktertrekken, eigenaardigheclen, kenmerken en aanwijzingen, waaruit de menigvuldigheiil van dc
elementen van het Vorden, dio gezamenlijk nama vormen, operbaar wordt, niet zouden bestaan, indien deze verschillende karaktertrekkeno eigenaariligheden, kenmerken en aauwijzingen niet zou'
den zijn, zeg Mij, zou er enig opzettelijk contact kunnen zija dat

zich in roepa voordeed ?
,rZeker nieto Heer !'o
Veronderstel, Ananda, dat deze verschillende karaktertrek kenn
eigenaardigheden, kenmerken en aanwij zingen, waaruit de menigvuldigheirl der elementen van het Vorden, tlie gezamenlijk roepa
vormen, openbaar wordt, niet zouden bestaan, indien deze verschillende karaktertrekken, eigenaardigheilen, kenmerkeo en aan'
wijzingen niet zouden zijn, zeg Mij, zou er enig onopzettelijk
contact kunnen zijn dat zich in nama voordeecl?
,oZeker niet, Heer !"
Yeronderstel, Anada, dat deze verschillende karaktertrekken,
eigenaarfigheden, keumerken en aanwijzingen, waaruit de uenig'
vuldigheid der elemerteD van het 'Worden, fie gezamenlijk nama
vormen, en vao die welke gezameulijk roepa vormen, opeubaar

4l

wordt, Eiet zouden be6taan, indien deze verechillende karakter.
trekkeao eigeuaardigheden, kenmerken en aaawijzingeu aiet zouden
zijn, zeg Mij, zou er euig contact zijn?'o
,oZeker niet, Eeer !"

Derhalve, Auaada, is in nama-roepa de bestaausvoorwaarde,
gelegenheid, de ooreprorg, de afhankelijkheid van contact
gelegen. Ik hetr gezegdo Auauda, dat uama-roepa' ataLtalt ie
van bewustziju. Deze waarheid, dat nama-roepa afhaakelijk ie
van bewustzijn, moet op de volgende wijze verstaa[ wordeu,
Yeronderstel, Anaudao dat bewustziju niet in de moedergchoot
zou afdaleu, zeg Mij, zou rama-roepa zich iu de moedersehooi

de

hechten ?

,oZeker niet, Ifeer !"
Veronderstel, Ananda, dat bewustzijno na in de moederechoot
te zijn afgedaald, opuieuw daaruit zou verdwijneno zeg Mii, zou
Dama-roepa tot een leven in de wereld goboren worilen?
. ,rZeker niet, Heer!"
' Veronderstelo Anauda, dat bewustzijn zou worden gescheiden
van eetr kind, zij het een jougen of een meisje, zeg M!j, zou namaroepa opgroeien, vermeerderen en zich outwikkelen ?
,oZeker niet, Ifeer !"

'

Derhalvo, Auanda, is in bewustzijn de beetaausvoorwaarde, de
gelegenheid, de ooreprongo de afhankelijkheid van nama-roepa
gelegeo, Ik heb gezegd, dat bewustzijn afhaakelijk ie vai nania.
roepa. Deze waarheid, Ananda, dat bewustzijn afhankelijk is
van na6a-roepa, moet op de volgende wijze ver€taau worden.
Yeronderstel, Ananda, dat nama-roepa niet zou wordea gevestigd,
zeg Mij, zouden er in de toekomst geboorte, ouderdom, dooil, en
het tot aanzijn komen van het geheele heir van lijden wezen?
o,Zel.er niet, Heer !"
' Derhalve, Anauda, is in nama.roepa de bestaaDsvoorwaarde,
de gelegenheiil, de oorsprongo de afhankelijkheid van bewurtzijn
gelegen. Yoorwaar, Ananda, dit nama-roepa gekoppeld aan bo.

wuotzij[ is alles wat geboren kan worden, of oud kan worden,
of sterven kan, of een bestaansvorm kan verlaten, of in een
andere bestaansvorm weder kan verschijnen. Het is alles w'at
bedoeld kan worden et enige beveetiging, aanduiding of ver'
t iemand kunnen geven. Het vormt het
Llaring, die wij o
is alles wat herboren is teneinde in zijn
veld van kennis, en
verschijnen.
tegonu'oordige vorr

verstaat onder uama-roepa, zie men de
Voor wat de Boed
teksten onrler VIIL D Vijf Groepen vao Hechten. Hier zij slechts
vermeld dat volgens de Boeildha-Dhamma het leventle v-ezen
en, waarin het bestaat' namelijk in de
opgaat in de vijf
ning (roepa), en de aandoeniugeu,
uiterlijke, stoffelijke
en bewustzijn (nama), helgeen
waarnemrngen, on
levende wezen is; hierachter verbergt zich
alles is, wat er aan
stzijn wordt dau niet alleen verstaan het
niets meer. Onder
denkvermogen, doch ook alle andere soorten van bewustzijn,
organen werken, als de bloedsomlooP,
zoals die waardoor
., wat men automatisch bewustzijn zou
de spijsverteringo
kunnen [oemen.

(Angoetta,r

a Nihaya

7

17l2l

vau wordingsdorst is niet voor ile hand
Bhikkhoes, het
zou kunnen zeggerlr. Worfingsdorst was
liggend, zodat
rt tot ontstaan gekomen. En, bhikkhoes,
er voorheen niet; hij is
ettegenstaande dit echter, ligt het volgende
zulks wordt gezegd.
rst heeft ile ene of de andere bestaarsvoor de hand: V
voorwaarde.
. Ik verklaar, b
dat worilingsilorst gevoeil worilt; hij
En wat is de voedi.g van wordingsdorst?
is niet zonder voedi
z$u Niet-Weten.
Ifet antr,r-oord zou m
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(Angoeaara Nihaya SlBl

Toen ging de eerwaarfigo Ananda de Yerheveae bezoekiru,
ou na bij Hem te zijn gekomen, groette hij Hem, en plaatste zich
ter zijde. Na zich aedergezet te hebberr zeide hij tot de Yerhevenet
,,In verband met wat et gezegd. wordt, Eeer, ,,worden, wordoa,t,
tot op welke hoogte is er 'W'orden ?"
fn&eu, Auanda, er g6etr werelilen van zinneuetreling waron,
6n geen haadeling (kamma) om daarin te rijpeno zou er euig
ziuueliik worden ziju?
ooZeker uieto Heer !"
Op deze wijzeo Auanda, ie handeling het veld, berrustzijn het
zaad, dorst de bevochtiging. Voor die wezeus die geketend zijn
aao het Niet.Weten, gebonden door de Dorst, ia het bewuatziin.
gevestigd in de lagere wereldeu. Derhalve ie er'in de toekomst
herhaalde hergeboorte. Op deze wijze is er \[orden, Ananda,
Voortoo iafieq er geen werelden van vorm warerL ou geea handeling om daarin 1e rijpeu, zou er enig worden in de vorm zijn?
,rZeker niet, Eeer ltt
Op deze wijze is haadeling het veldo bevustzijn het zaad, er
dorst de bevocLtiging. Voor die wezono fie- geketend zijn aan het
Niet-'Weteu, gebonden door de Dorst, is het bewuetzijn geveetigd
in de tussenwerelden. Derhalvo is er in de toekomet herhaalde
hergeboorte,

Yoorts, infieo er geen werelden wareD. van vormlooshoid, en
geen handeling om daarin te rijpen, zou er enig worden in het
vormloze zijn?
,oZeker nieto Hoer !"
Op deze wijzen Anandao is haadeliug het veldo bewustzijn het.
zaad, dorst de bevochtiging. Voor die wezeas dio getetend ziin
asn het Niet-Veteo, gebonilen door de Dorst, is let bewirstzijo
gevestigd in de betere werelden. Derhalve ie er ir de toekomst
herhaaldo horgeboorte. Op deze wijze is er Wordeu, Aaauda.
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komen dus hierop neer, dat er geen
-zijn, doch ilat alles wat is, een voortVorden is. Het is hierom d.at er gezegil
dureudo ooophoud
k en veranderlijk is.
vordt, dat alles
een drijfhacht ten grondslag, de Dorst.
Aan dit Worden
daar bevredigirgo'o en is derhalve ver'
Deze zoekt ,,,nu hier,
wat ,owordt". Het is deze zelfde dorst,
antwoordelijk voor
juist door dit overal bewrediging zoeken.
die tot hergeboorte
zal er geen einil aan het worden komen
Zoolalrrg deze dorst
wil als dat er herhaallelijk hergeboorte
wat hetzelftle
zal zijn.
van deze Dorst is evenzeer geDoch de bestaans
legen in het Vorden, als fie van het Worilen in de Dorst ligt'
basisch dan het Worden, in de zin van
Toch is de Dorst
Vordingsdorst, welke wordingsdorst (dorst om te zijn, dorst naar
door het Niet-Weten.
bestaan), gevoed wo

De nevenstaauile
zijn is, en evenmin

YI.

HERG

RTE EN LAATSTE GEBOORTE

De Boeddhistische pvatting inzake hergeboorte wordt in korte
woorden sam€ngevat door Boeddhagosa in het Visoedilhi Magga
wij de volgende woorilen vinden: Hij ilan,
(hooftlstuk 1?),
heeft van de dood, en ge€r volkomen
die geen helder d
overal de dood bestaat in de oplossing iler
inzicht in het feit
de gevolgtrekkingen, zoals: ,,Een
groepen, komt tot
in een ander lichaam". En hij
gaat
over
sterft,
levead wezen
d heeft van hergeboorte, en geen volkomen
die geen helder
overal het verschijnen der groepen her'
inzicht in het feit
verschillende gevolgtrekkingeno zoals:,,Een
geboorte is, komt
levend wezen wordt geboren, en heeft een nieuw lichaam ver'
kregen".
Indien wij tlus

nderstelleno dat er inderilaad iets overgaat
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bij de dood van het ene indiwiduo

om te worden herboren in het
hetzij eeu ziel, of een geest, of een zeUo of iets vau die
aard, is dit niet in overeeastemming met de Boeddhistische theo,
rie€n terzake. IIet komt er lier nu niet op aan, welke opvattingen
ons het meest aaustaan; wij willen in dit boekje slechts traehten
t€ weten te komen, wat de Boeddha leerde, om het even of rv-ij
datgene wat Hij leerdeo willen aarr.emcr of niet.
Volgem de Boedd.ha-Dhamma is het ,okamma", wat herboren
wordt, dus: handeling. Nu heeft ,,kamma,, een tweevnufige
betekeuis, namelijk (l) de daa<l zelf, alsmede (2) datgene wat
uit die daad voortkomt, niet irr de zin van gevolg van €eu oor,
zaak, doch de uitwerkiug die het gedane heeft op het tarakter
van de .mens. Iemand, die wrede handeliugen verricht, zal
op de duur wreed worden; fit is zijn kammao zijn handeling.
fa de meeste gevallen wordt ,,kamma" begrepen in die zin,
dat wanneer wij iemand zouden verougelijken, zulks ons zou
openstellen voor een soortgelijke verongelijHng fu. een volgend
bestaan. Zulks echter is niet de bedoeling; infien wij iemand
verongelijken, kweken wij daardoor iets ir ons karakter, wat
andereo

oae voor de toekomst hinderen zal. Wij lijden er zelf onder. Wanneer de Boeddha ons iets te zegger heeft, dau geldt dit ons, en niet

derden. Vana.eer H{i ons iets aanraadt, dan geschiedt fit om
onzentwille, en niet terwille van iets andere. Immere, infien wij
iemand zouden doden in dit bestaano eu. kamma g6u 26dnnig
werlen, dat in eeu volgend leven die mar ons zou moeteu. dodeu,
dan zouden wij hierdoor uiet alleen boos kamma voor ons zelf
uakeu, doch ook voor de man dis wij dodeu" aangezien wij
hem de karmieche verplichting opleggen, die daad te wrekes.
IIot is niet moeilijk, te bedeuken hoe deze verkeerile opvattiug
omtrent kamma is ontstaar. De mens vil nooit en ncrgeng
.tekortkomen; dus wil hij voor alles wat hij doet, beloond worden,
en hieruit komt voort dat datgene wat anderen ons aandoen,
ook op he+ zal moeten worden gewroken; een dgrgelijke gedachte
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doet tevens de g
terugvallen. Deze
komen, gaat metr
gaat aanuemen, dat.
heerst, alhoewel er
loning en straf zijn
toch vooral beh
en genoegdoening
resultaat van onze
moraal in de ziu v
vinding van de
te rnidden Yan eerr
als het is aan de w
vinden voor de
onder het m.ea varr
wordt; en er is
zou zijn voor de so
voor de mens die
Doch wat wel
wat wij doen. Dit
.wnJ geYeu aan

onzer eigen dadeu ook weer op onszelf

nooit eu nergens tekort te willen
keu in de zin van ,,motaal'', eu men
er in het heelal strikte rechtvaariligheiil

enkele grond is om zulks te doen. Beenkbeelden, voortkomende uit onze u'ens
betaling te krijgen voor alles wat wij doen,
het kwaad .rl-at ons overkomtl zij zijn het
cht. Het heelal als zoilanig kent . geen
rechtvaardigheid; deze laatste is een uit'
die zich hierin zekerheid wil verschaffen,
elal dat geen zekerheiil biedt, onderworpen
der vergankelrjkheid. Er is nergens recht te
die wij doodslaan, voor het rund dat
slager komt, voor de hond die overreden
reden ter wereld waarorn ilat recht er wel
die op het slagveld de dood vindt, of
r een ander wordt verongelijkt.
is dit: wij bouweu ons karakter op door
is aiets anders dan de richting welke
individuele dorst, aan onze inilividuele
die zich voortzet, aangezien zijn bestaauswil. Het is deze
voorwaarde Niet-V
is; doch die wil, die dorst,, heeft een zekere
.riehting gekregen,
richting wij aanduiilen als ,ohet karakter
van het infividu".
het is dan op deze wrjze dat dit karakter
dus geen sprake zijn van een herboren
wordt herboren, Er
worden van
individu, doch evenmin varr een ander'
Er is een schakel
beiden verbindt.
zal het ons duiilelijk worilen, hoe wij in
Op deze wijze
soms gesproken vinden over vroegere
de Boeddhistische
bestaansvormeno
f het een en dezelfde wezenheid is, die door
alle vormen
terwijl op andere plaatsen weer gezegd
wordt, dat er niets
wat overgaat, in de ziu van hergeboren
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'worden- De BoeddLa kende geen zeU, geen ziol, geen onsterflijke
geest, als deel van een AL.Ziel. Dergelijke bespiegelingen, dio nim.
mer beweuen kunnen wordeno waren Hem vleemd; voor
bestond slechts het logische: Als dit is, is dat; als dit niet is, is dat
EieU met het ophoudeu van dit, houdt dat op; met het niet-bp-

houden vao dit, houdt dat niet op.
Het is dus op bovenstaande wijze, dat w$ de ondervolgenrle
teksten hebben te verstaau.

(Uit het Samyoetta Nikaya
Dit heb ik gehoord, Bij

311)

zekere gelegenheid vertoefde de Ver.
te Savatthi, in de Jetavana-fiara, in het park vau Auatha.
pindika. Toen kwam Pasenafi, de koning van Kosala tot daar
waar Hij Zich bevondo en na nabij gekomen te zijn, groette hij de
Verhevene, en zette zich eerbiedig torzijde neder. Na zich eer.
biedig terzijde nedergezet te hebbeno zeide kouing pasenadi van
Kosala het volgende tot de Yerhevene:
,,Eerwaardigeo terwijl ik zo juist iu afzondering en meditatie
verzonken waso kwam de volgende overweging iu mijn denken op:
,,Vie zijn het, die ziehzelf Uefhebben ? Wie zijn heto die zichzelf
niet Uefhebben?" Eu, eerwaardige, ik overdacht toen ale volgt:
,,Al degeaen die kwaad doeu met hun lichaam, kwaad doen met
hun stem, kwaad doen met Lun denken, hebhen zichzelf niet
lief". Va:rt, niettegenstaande zij tot ziehzelf zeggen, dat zij zichzelf liefhebben, hebben zij zichzelf toch niet liof. En waarom
zeg ik dit? Omdat, wat iemand doet ten opzichte van iemaad
,die hij niet liefheeftn dat doet hij tegenover zichzelf en daarom
hebben zulke meusen zichzelf niet lief.
Doch al diegenea, die goed doen met hun lichaam, goed doen
met hun stem, goed doou met hun denten, deze hebben dc}rzelf
Iief. Vanto alhoewel zij zouden kunnen zeggen, dat zij zicLzolf
uiet liefhebben, toch hebben zij zichzelf lief. En waarom ik dit
zeg? Omdat datgene wat iemand doet ten opzichte van iemand
hevene
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fie hij liefheeft, hij

tegenover zichzelf doeq en ilaarom hebben
lief'0.

zulko meusen
(Hierop antwoordt de Boeddha): Zo is het, maharailja, zo
is het ! (Dan
en bevestiS de Boeddha met instemmiug
hetzelfde wat koning Paaenadi heeft gezegd.)

Hieruit blijkt, dat

wat wij ten opzichte van

anderen

doen, iuwerkt op ous zelf. Ifet gaat er niet om, welke uitwerking
doch dat wat wij doen, vormt ons, en be.
het in de wereld
paalt ons karakter
hergeboorte. Aangezien in het karakter de
grot€re of kleinere ogelijkhedeu tot het ver'\,yerven van de Vol.
komen Bewrijding
opgesloteno benadelen wij onszelf, door
ons karakter zodanig te richten en af te stemmen, dat het daar-

door minder geneigd

(Uit

al zijn de Bevrijding te zoekeu.

het 43ste Soetta

Hoe echter komt

tot stand? ijl
de dorst geketend,
komt ook voor d.e
tot stand.
bestaan

het Majjhitna Nihaya\
de toekomst het ontstaan van een herde wezens, in Niet-Weten verstrikt, door
en gin,ils bevrediging zoekeno daardoor
het ontstaan varr eerr herbestaan

(Uit het Samyoetta
Dit heb ik

Bij

221

verbleef de Yerhevene

zekere

het Woud

des

tot

Toen kwam een b

oe

te ziin, groette hij
netler; na zich
het volgende tot de
orlk verzoek u,
de Dhamma

erhevene:

van de

Yerhevene

ijverig, ingeopauuen

bij Savatthi, in

in de tuin van Anathapinilika.
de Verhevene, en na nabij gekomen
Yerheveneo en zette zich eerbiedig terzijde

terzijde nedergezet te hebben, zeide hij

laat ile Verhevene mij in het kort
ik naar de Dhamma

zodato wanneer

heb, ik eenzaam, teruggotrokken,
erustig kau leven !"
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De Boeddha zeide 4

,,Door aan enig ding te hochteu, [hikkh6s, komt men tot aauzijn; door niet aarl enig iling te hechteu, komt men aiot tot aanorjo'n.

. ,,Ik begrijp het, Yerhoveoe! Ik begriip het, Gij Die bereikt hebt
(Soegato)

!"

,,Doch wat, bhiLkhoe, begrijpt gij als de volle mening van
datgeue wat Ik in het kort heb gezegd?',
,rDoor het hechten aan vorm, eerwaardigo, door het hechter
aan aandoeaing, aatr waarneming, aan onderscheidirg, aau bewustzijn, komt men tot aanzijn. Door het niet hechten aan fit
allee, komt ulen niet tot aanzijn. Dit is het wat ik begrijp als rte
volkomen bedoeliug van datgene wat de Verhevene in het kort
gezegd heeft".
,,Goed gezegd, bhikkhoe, goed gezegd ! De volle bedoeling van
datgene wat Ik in het kort heb gezegd, is op de juiste wijze door u
begrepeu. Door het hechten aan vorur, aau aandoeniag, aan waarnqrning, aan ouderscheiding, aan hewustzijn, komt men tot aanziju, en door het niet hechten aan dit alles komt mea riot tot
aanziju. Dit, bhikkhoe, is de volle zin van datgene wat Ik in het

kort

gezegd

teb".

Toen toonile deze bhikkhoe zijn blijdschap over de woordeo
va:r de Verhevene en dankte Hem, rees van zijn zetel op,
groette de Yerheveue, ging rechts om Hem heeun eu vertrok.
Toeno eenzaam, teruggetrokken, ijverig, ingesporrnea, en ernstig,
binnen niet lauge tijd, tijdens ziin levenn leerde deze bhilkhoe
voor zijri eigen zelf, vorwerkel$kte hij en leefde hij in Let bezit
van dat Loogste goed hetwelk het doel is van het heilige leven,
eu terwille waarvau jongelingen van goede huizo het huiselijk
leven verlaten om het huisloze leven te leiden. En hij wist dat
geboorte was uitgeput, dat het hefige leven geleefd was, dat
datgene wat te doen iso gedaan was, dat deze werelil uiet meer is.
En deze bhikkhoe werd eeo der Arahats.
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(Uit het Angoettara

31331

drie oorzaken waaruit handeliog ont'
haat, en waan (illusie, verkeerile be'

Bhikkhoes, er zijn
springq welke drie?
grrppen, valse voo

eze

Een handelingo
uit lust, haat of

in lust, haat of waano ontspringende
ontBtaand.e uit lust, haat of waan, deze
waar deze vrucht tot rijpheid komt,, daar
hetzij in dit leven, dan wel in her-

draagt vrucht, en
wordt die wucht

).

geboorte.

Het is

evenals

bhikkhoes, dat niet beschadigd is, niet
oor wind en hitte, in staat uit te spruiten,
in een goed veld, geplaat in wel toebereide
regen valt te rechter tijd, zal het groeien,
overvloed. Zo ook de handeling, gedaan
ontspringende uit Iust, haat of waan, ontwaan, deze draaE vrucht, en daar waar
komto daar wordt die vrucht ervaren,
wel in hergeboorte.
er deze ilrie oorzaken waaruit hanileling
Bevrijding van lust, bevrij ding van haato

verrot, diet aangetaEt
en behoorlijk
aarde; dan, infien de
'waBsen erl uitspruiteu
in lust, haat of waan,
staande uit lust, haat
deze vrucht tot rijph
hetzij in dit leven,
Nog, bhikkhoes,
ontstaau welke drie?
en bevrijfing van
Een handeling, ni gedaan iu lusto niet geboren uit lust, et
niet ontstaande uit lust, aangezien lust
otrtsprirgerde uit
heeft opgehouden, die handeling is achtergelaten, bij de wortel
afgesneden, geli

kan aiet
van wederom iu de
Een handeling, ni

paLnrboom,

niet ontspringende
haat heeft opgehoud
wortel afgesneden,
eeu palmboom, kau
in zich van weilerom

afgehouwen tronk van een
terugkeren, heeft niet de natuur in zich
)mst te ontspruiten.
gedaan in haat, niet geboren uit haat,
haat, niet ontetaanile uit haat, aatgezien
die handeling is achtergelaten, bij de
e"laakt aan de afgehouwen tronk van

aan de

meer terugkeren, heeft de natuur niet
de toekomst te ontspruiten.
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Een haadelingo niet gedaan in waan, niet goborou uii waau,
aiet ontspringende uit waan, niet ontstaande uit waano aangezieo
waan heeft opgehoudeu, fie handeling is achtmgelaten, bij de
wortel afgesneden, gelijkgemaakt aan de afgehouweu trotrk vaB
een palmboom, kan niet meer terugkereno heeft de natuur niet
in zich van woderom ia de toekomst te ontspruiten.

IIet Pali.woord ,,Lammr" $"".*,

o,Larmao) betekent handeling, zoale hiervoor reede werd uiteengezet. Infieu men nu,

in de hiervoorafgaande vertaling uit het Augoettara Nikaya,
in plaats van ,rhandelingo' leest orkarma'o of ,rkamma"o dan zal
het duidelijk z$n, wat in de Boeddha-Dhamma met ,,kammawordt bedoeld, eu in hoeverre het te makeu heeft met hergeboorte.
De juiste betekenis van ,kamma' in de Boeddha-Dhamma zal
nog duidelijker wordeu uit de volgende stanza's.

{Uit lwt Vasatha Soetta aan het Mahaaogga, Soetto Nipao)
Want hij, die ouder de mensen leeft van het houden van
koeien, weet dat hij een landmau is, en geen Brahmaau,
Eu hij, die onder de mensen leeft van het maken. yao verschillende gereedschappen, weet dat hij een handwerksman io,

€r

geen Brahmaan.

En hij, die onder de meusen leeft van de hanilel, weet dat
hij een koopman iso en geeu Brahmaan,
En hij, fie ouder de mensen leeft van het dienen van aaderea,
weet dat hij een dienaar iso eo geeu Brahmaan.
En hij, die onder de mensen leeft van diefstal, weet ilat hij
een dief is, eu geen Brahmaan.
En hij, die onder de mensen leeft vau boogschieteu, weet
dat hij eeu krijgsman is, en geen BraLmaan.
En Lij, die ouder de mensen leeft van het brengen van do
gezinsoffers, er van Let vervullen der huishoudelijke riten, weet
dat hij oon offeraar is, en geen Brahmaau.
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En hii, fie onder de meusen leeft van het bezit van dorpen
en landerijen, weet dat hij een koning is, en geer Brahmaan' ' ' '
Niet door geboorte is iemanil een Brahmaan, noch is iemand
door geboorto een niet-Brahmaau. Door hanileling (kamma) is
iemand een Brahmaan, door hanileling (kamma) is iemand een
oiet-Brahmaan.
Door kamma is lren een lanilmaa; door kamma is men een hand'
werksmaal door kamma is men een koopman; door kamma is

men een dienaar.
Door kamma is men een dief, iloor kamma is men een offeraar'
iloor kamma is men een krijgsman, door kamma is men een koning'
Zoo zien ile wijzen de oorzaak der dingen, en begrijpen de wucht
van kamma; zij kennen kamma zoals het werkelijk is'
Door kamma bestaat de wereld; door kamma bestaat het geslacht der mensen, aiar,gezier- men gebonden is tloor kamma'

als de luns van de rollende wagen.

(lJit lwt

Angoettara Nikayo 10121)

Een zeker Brahmaan kwam tot de Verhevene, en nabij gekomen zijnde, groette hij Hem eerbieilig' en na Hem gegroet te
hebben, zette hij zich terzijde neder; zo Eezeter zijnde sprak hij
tot ile Yerheveue:
de oorzaak'
o,Zeg :rrrij, heer Gotama' wat is de reden, wat is
'wanneer
het lichaam wortlt
waarom zekere wezens dezer wereld,
opgebroken, aao de overzijde van de dooil opduiken in de verwoesting, in het Ujdensvolle, in de ondergaug, in een hel?"

Brahmaan, de reden en de oorzaak hiervoor zrjn gelegen in ge'
drag, in de afwezigheid van hzicht in de Dhamma (adhamma)o
en boze wegen des levens. Daarom zijn er wezens die daar ge'
boren word.en.
oorzaak
,,Doch zeg mijo heer Gotama, wat is de reilon en de
dat er wezens dezer wereld zijn wier lichaam hier opgebroken
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wordt, ter\,yijl aan de oyerzijde vatr de dood wezens opduikou
werelden ',
Brahmaano de reden ea de oorzaak hiervoor zija gotegeu in
gedrag, in inzicht in de Dhamma, en het bewaudelen van goode
wegen. Daarom zijn er wezens die daar geborea worden.

in ile gelukkige, de hemelse

Feitelijk. zor mer

d*. k;;

l"rurr., dat de Boeddhierischo

gedachte over hergeboorte een bijzondere wijze van iuterpretatie
van de rtet van het behoud der energie ie.
Op welke wijze deze hergeboofie gedacht wordt tot stand te

komen, en welke de voorwaarden zijno waardoor de uieuwe geboorte bepaald wordt, wordt ons op de volgend.e wijze rluirlelijk
gemaakt in het Majjhima Nikaya. Daar vindeu wij het verhaal
vatr twee ascete[ Poenaa en Seuiya, waawan de eerste trachtte
te Ieven als een ruud, en de tweede als een hond, teneinde een
bijzondere trap van heiligheid te bereiken. poeuna stelt de
Boeddha de volgende wraag:

,,Deze ougeklede, eerwaarfige, Seniya de hondenasceet, beoefeut een zeer streEg ascetisme; hij eet slechts dat voedsel wat
op de grond wegger,vorp€tr wordt. Sedert lange j aren heeft hii
do hondengelofte getrouw gevolgd en gehouden. Waarheen zal
hij gaau? wat heefr hij te verwacLteu?',
Inderdaad, Poeunao gij houdt niet op? dug wil Ik u antwoordeu.
_
Daar verwerkelijkt, Poenna, iemand de hondengelofte, komt haar
geheel eu al na; verwerkelijkt de hondengewoonten, leeft geheel
en al in overeeastemming daarmede; verwerkolijLt het gedrag
v.ln GeD hondo leeft geheel en al in overeenetemmiug daarmede.
En heeft hij de hondengelofte verwerkelijkt, heeft hij haar geheel
en al nagekomea; heeft hij de hondengewoonten verwerkdikt,
en geheel en al in overe€nstemming daarmede geleefd; heeft hij
het gedrag van een hopd verwerkelijkt, en geheel en aI in ovsreenstemming daarmede geleefd, zoo duikt hij, na het opbreken van
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het lichaam, na de doodo weiler op onder de honden' \Mauneer
hij de meniug koestert: ,,Door deze oefeningen en gelofteuo kastrj'
dingen en ontzeggingen, word ik een godo of een goililelijk wezen",
dan is fi6 6sning vals. En deze valse meniogo Poenna,
doet hem in de een of in ile andere richtirg gaan: naar een helse
wereld of in de schoot der dierea. Zo voert dan derhalve, Poenna'
de houdengelofte, warreer zij gelukt, tot de honden, en zo zij
uiet gelukt, tot een helse wereldWanneer Seniya dan vraagt, \trat voor soort van hergeboorte
Poenna zal veroorzaken, aangezien deze de runilergelofte heeft
afgelegcl, en deze geheel en al tracht na te leven, krijgt hij hetzelfde
antwoord: zo iemaud veroorzaakt hergeboorte onder de rundereu'
(Angoettara Nilcaya

3

l3l

Men vinilt drie soorten

mensen

in de wereld,

bhikkhoes;

welke drie ?
Er is iemand die daden van het lichaam, van het spreken, en
van het denken vermeuigvulfigto .welke niet harmdnieus zijn'
Als gevolg hiervan is er geboorte in een niet harmonieuze werelil'
Zo hergeboorte plaatsgevonden hebbenile in een niet harmonieuze
werelil, wordt hij aangedaau door contact dat eveneens niet har'
monieus is. Op deze wijze aangedaan door uiet harmonieus coutact
ervaart hij gewaarworfingen, die niet harmonieus zijn, lijilen,
'wat men bijvoorbeelil zou kunnen noemen: een hel'
Er is iemaud die dailen van hot lichaamo van het spreken, en
van het denken vermenigvultligt, welke harmonieus zijn' Als
gevolg hiervan is er geboorte in een harmonieuze l'ereld' Zo
hergeboorte plaatsgevonden hebbeude in een harmonieuze wereld, wordt hij aangedaan door contact dat eveneons harmonieus
is. Op deze wijze aaugedaan door harmouieus contact ervaart hij
gewaarwordingen, fie hermonieus zijn, volkomen geluk geveril,
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mcr blivoorbeeld zou kunnen zeggeu dar de goden iu de Reine
Verblijven gevoelen.
. Yoorts, [hiLk[66s, er is iemand die daden vaa het Iichaamo
van het spreken eD vaa het denken vorme.igvuldigt, welke nu
eens haruonieue en dao weer niet harmoaieue zijn. Als gevolg
hiervan is er geboorte in een wereld, waarin zowel harmonie al8
disharmorde gevonden wordt. Zo hergeboorte plaatsgevonden
hebbende in een wereld waar zowel harmonie alg disharmonie
gevonden wordt, wordt hij aaagedaan do.or contact dat nu eeng
harmonieus dan weer niet harmonieue is. Op deze wijze aangedaan
d.oor contact dat nu eens harmonieue en d.aa weer niet harmouieue
is, €rvaart hii gewaarwordingea, die ook soms harmonieus en some
niet harmonieus zijn, een mengsel van vreugde eu vau lijden,
zoals het geval is met 6on0mige mersen, sommige goileu, en
sommige helbewouere.
\,vat

(Uit

het Samyoeua Nihaya

z|lltT)

Bhikkhoes, geef dp alle verlanger, aIIe luet, alle vermaako
alle dorsto alle trachten, alle hechtenn alle veretandelijke boveetiging, alle ueigiug en alle vooroordeel ten aanzien van vorm,
aandoe.ingo waarnerr,i.go onderscheidiug, ea bewustzijn. Dan
zullen vormo aeudoering, waaraeming, ondorschei.tingr en bewustziju zelf opgegeven zijn, ontworteld, uit de groud gerukt
gelijk een patnboomo zullea tot bestaan niet komen, en riet meer
do mogeliikheid bezitten in de toekomsr opnieuw t6 ontspriager.

(Uit het Angoettata Nihaya 4lSl4S)
Bij zekere gelegenheid verbleef de Verhevene bij Savatthi, in
het Jeta-bosje, in .het park van Anatbapiudika. Toen kwem
Rohitaosa, een der deva,s, toen de naeht voorbijging, het gehele

Jeta-boeje verlichtend uet onbeschrijflijke glans, teneindo de
Verhevene te bezoeken; hij groette IIem en stelde zich terzijde.
Zo staaade sprak. Rohitaesa van de deva,s aldus tot de yerhevene:
56

,,Zeg ,nli, heero is het voor ons mogelijk, ore door ,rg&an" te
kenneu, te weten, te bereiken het einde der wereld, daat waar
geen geboren worilen noch oud worden meer is, geen dood meer,
geen wegvallerr meer, geen opiluiken meer ?"
Daar waar geen geboren worden of ouil worden zijn, geen dood
Ik ver'
meer is, niet meer het u'egvallen noch het optluiken,
- gekenil,
klaar dat het einde der wereld door gaan niet kan worden

of bereikt.
,,Het is wonderlijko heer, het is verbazingweLkendo heer, zo
juist als dit door de Verhevene gezegd is: Daar waar geen geboren worden of oud worilen zijn, geen dood meer is, niet het
Ik verkaar dat het einde der
wegvallen noch het opduiken,
gezien

-

wereld door gaan niet kan worden gekenil, gezien of bcreikt. Yoorheen, heer, was ik een kluizenaar, met de naam van Rohitassa,
de zoon van Bhoja, iemand die psychische krachten bezat, iemand
die op de wolken kon gaan. Heer, mijn snelheid was als die var
een krachtig boogschutter, als die van een bekwaam boogschutter,
een geoefende hand, zoals een geoefend man met een lichte pijl

door de schaaluw van eelr palm]room schiet' met gemak; zo
was mijne snelheid, heer. De grootte van mijn schreden rvas
als de afstand tussen de oceaan ten oosten en de oceaan ten
westen. Heer, tot mij, die een zoilanige snelheid bezat en zulk
een tred, kwam de gedachte: ik wil het einde der werelil bereiken
door gaan. Doch, heer, ongerekend eten en ilrinken, voedsel tot
mij nemen, proeven, en natuurlijke behoeften, uiet te spreken van
de strijd om de slaap te verdrijven er v.ur ile vermoeidheiil,
ofschoon ik honderd iaren leefde, ofschoon mijn leveusiluur honderd
jaren wao, ofschoon ik honderd jaren reisde, ik bereikte niet het
einde der wereld, doch ik stierf voorilat ik zover was- Vonilerlijko
}lee4 zo wel ale het door de Verhevene gezegd is: daar waar geen
geboren worden of oud worden zijn, geen dood meer is, niet meer
Ik verklaar dat het einile
het wegvallen noch het opduikeq
- gekend, gezien of bereikt"'
der wereld door gaan niet kan worilen
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(De Boeddha sntwoordt): Ik verklaar dat er geen einde kan
-gemaakt worden aan het lijden zonder der wereld einde te hebbeu
bereikt. Neen, eerwaardigeo in ditzelfde ding hier, wat slechts
een vadem groot iE, tezameD met deszelfs waaruemiagen en ge.
dachteu, verklaar Ik dat de wereld is, evenals de oorsproug der
wereld, en het tot een einde brengen der.wereld, en eveneens de
practijk waardoor de wereld tot een einde gebracht zal worden.
Niet door gaan kan het eiude der wereld bereikt worden.
Toch is er geen bel'rijding voor de rrene van. het lijden,
Tenzij hij het einde der wereld heeft bereilt. Daarom, Iaar de
'Wordea

!1elIs

een wereldkennero wijs, eeu wereldbedindiger;
Laat hem iemaud worden, die het h6ilig6 leven leeft;
Het einde der wereld kenuende in volkomen gelijkmoedigheiilo
Verlangt hij noch naar deze wereld aoch raar een anilere.

(Uit

het Zile Soetta oan het Digha Nihaya)
\fiianneer aldus bij ibmand de geest tot cctrheid gekomen is,
gereiuigd, ve icht, vrij van lust, vrii van onreinheid, kneedbaar,
buigzaam, beveetigd, onbeweeglijk, zo weodt en zo' leidt hij de
geest tot het Lennen van het verdwijnen der aaudriften. ,,Dat

is het Iijden", zo erkent hij

overeenkomstig de werkelijkheiil.
,,Dat is de oorsproug van het lijden", zo erkeut hij overeenkometig
de werkelijkheid, ,,Dat is het ophouden van het lijden',, zo erkeut
hij overeenkomstig de werkelijkheid. ,,Dat is het Pad dat tot [et
ophouden van het Iijden voerttt, zo erkent hij overeenkometig
de werkelijkheid.

,,Dat zijn de aanMften"o zo erkont hij overeenkometig de
werkelijkheid. orDat ie de oorsprong der aanddften,oo zo erkeut
[ij overeenkometig de werkelijkheitl. ,,Dat is het ophouden der
aandriften'oo zoo erkent hij overeenkomstig de werkelijkheid. ,,Dat.
is het Pad,'dat tot het ophouden van de aandriften voert',, zo
erkent hij overeen.komstig de werkelijkheiil.
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Wanneer hij zo erkent, zo doorzieto zo maakt zich de geeet
van zinnelijke aandrifteu los; maakt zish de geest van de aandrift
tot worden los; maakt zich de geest van de aaudrift tot Niet'
'Weteo
los,

Bevrijd zijnde, weet hij dat hij bevrijd ie. Uitgeput is geboorte;
het heilige levea is geleefd; wat te doen was, is ged.aan; deze wereld
is uiet meer. Zoo erkent hij.

YII. DE GODEN EN HUN HEMELEN
Yolgens de Boeddha zijn alle goden, zelfs de Allerhoogste God
uiet uitgezouderdo onderworpen aan de wet der vergankelijkheid,
aan geboorte en dood. Ook aI worden huu leeftijden ggteltl iu
milliarden van aeonen inplaats van j areno zii zijn' vergankelijkn
zullen sterveno en herboren worden overeenkomstig hun werken
of kamma. Men moet hier in aanmerking nemeno dat de Boetlilha
geen twist had met de goden van het Hindoese pantheon; wilden
de menseu roudom IIem heen in die goden geloven, ilat was
hun zaak. IIij wilde elechts aantonen dat er geen clhamma
(stoffelijk of ideaal object) bestond, of fit nu een steen of een god
$'aso wat niet vergankelijk was, en onderworpen aal geboorte en
dood. Op deze wijze werd zelfs het zoeken van vereniging met het
Opperste Brahman een hopeloze zaakl men kwam er uiet verder
mee; ook al zou men dan kuaren bereiken dat men voor aeonen
van tijd leefde, er Lwam een. einde aan, en men kon weer opnieuw
beginnen. Hij toonde de weg UIT de lijdenswereld, en niet hoe
mer eene hoge positie daarin verwerven kon.
Zooals wij in de volgende vertalingetr zullen zieno hail Hij voor
de Brahmanen, de schriftgeleerden en predikers van Zijn tijil,
slechts een spottend glirnlacLen over, wanneer Hij aantoonde hoe
zij sprakeu over dingen, waarvaD zij toch feiteliik niets konden
weten. Ook wordt zekere vertelling aan Hem toegeschreven,
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waarbii de goden, inclusief de Allerhoogete, de Almachtigeo de
Alwetende, uiet worden gespaard; men kan over het algemeen
zeggell., dat volgens de opvatting van de latere Boeddhisteo de
goden tamelijk goede Oepasaka's (leekeu.Boeddhisten, wel volgeliugen vau de Boeddha, in zoverre dat zij thooretisch de
Dhamma aanvaardeu, docb niet het leven van de bhiLLhoe
wensen te leiden, gebonden ale zij zijt door lust, haat en waan)n
zijn, natuurlijk met enkele uitzonderingen. Maar toch werden uij
beschouwd als eenigszius otrwetend, min of meer idioot en doni,
aangezien zij zich verbeelden heel wat bijzonders te z!in, en toch
onderworpeu zijn aan dezelfde wetten van vergaukelijkheid ale
aI het bestaande.
Het is hierom dat de volgeling van de Boeddha niet wordt aangetrokkeu door de belofte van een Lemel, van de tegenwoorfigheid
Gods, van eeu$dge vreugde in het koninkrijk der hemelen. IIij
o,ziet et niets in"; hij voelt er niets voor; Let zegt hem alles nieteHet is ook weer bestaan, en alle bestaan is lijdeno wordt tot lijden
yroeger of latero zodra de eerste verraasing eraf ie. De hemel
van do Christeu is voor hem vergankelrjk; hrj hoopt er nimmer
te belandeno ook al zal hij hem prefereren boven een leven in de
kommervolle ometanfigheden op deze aarde. Doch het is geen
doel om naar te streven. Hij ,uil niet ,ropduikeno' in eeu zaligon
heerlijke hemel; hij w€rst nergens meer op te duiken,
Ook het wezen, wat heder ten dage wordt aaugeheder ale Godn
is gebonden aan het wiel van geboorte en dood, is ir. de greep
der Nidana's, geketend met de twaalfechakelige keten van het
worden, als resultaat van Niet-Weteno geboeid door de dorst,
en kan slechts Bevrijiliag verkrijgen door het bewandelen van het
Edele Achtvouilige Pad. En aaugezieu de Boeddhiet realiseert,
dat d.it voor een god moeilijker zal ztln dau voor oerr gewoon
mens, vindt hij het lot vau de mens, of deenoods nog dat
varr een lagere godheido te verkiezen boven dat van eer oppergoil.
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Digho Nihaya)
dispuut; wat is
,oZeg, Vasettha, waarover gaat de twist, het
het verschil van mening (tussen u beiden, Yasettha en Bha'
radvaja)?"
Omtrent het ware pad en het verkeerde pad, Gotama' Er zijn
verschillenile Brahmanen, Gotama, en zrj leren verschillende
paclen, zoals tle Atlilhariya Brahmanen, de Tittiriya Brahmaaeno
de Khandota Brahmanen, de Khandava Brahmanen, tle Brahmacariya Brahm anen'. ZTitt al deze paden inderdaad paden fie tot
de bewrijiling leiden? Ziin zq alle paden die iemancl, die in overeenstemming ermeile hantlelt, tot de staat van vereniging met
Brahma zullen leiden ?
Kijk, Gotama, in de omgeving var een dorp of van een stad
zijn vele en verschillenile pailen; toch komen zij alle tezameu in
het dorp; en zo is het ook gesteld met cle verschillende pailen'
door de diverse soorten van Brahmanen geleerd' Lei<Ien al deze
paden tot bewrijiting? Zijn zij alle patlen, die iemand, die in over'
eenstemming ermede haudelt, tot de staat van vereniging met
Erahma zullen leiden?
gij, Yasetthao dat zij alle in de rechte richting leideu?"

(Uit

hat 12dc

(Teaijjal

Soetta Dan het

-Zegt
Zo zeg ik, Gotama !
.Zegl gij werkelijk, Yasettha, dat zij alle in ile rechte richting

leiilen?"
Zo zeg ik, Gotama !
,,Maar dan, Vasettha, is ei ook maar een onder de Brahmanen'
die de drie Yedaos zo goed kennen, fie Brahma ooit van aaagezicht heeft gezien?"
Inderdaatl neen, Gotama!
van de Brah'
,,Maar is er dan wellicht iemand oniler de leraren
ooit van
Brahma
manen, die de drie Veda's zo goed kennen, die
aangezicht tot aangezicht gezien heeft?"
Inderdaad neeuo Gotama !
de volgelingen
,oMaar is er dan, Yasettha, wellicht iemautl oniler
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van de lerarea der Brahmanen, fie de drie yedaos zoo goed kenuen, die Brahma ooit van aangezicht tot aaugczicht geaien heeft?"
Iuderdaad neeu, Gotama !
orMaar dano Yasetthao is er wellicht een Brahmaano teruggaande
tot zever geslachten, die BraLma van aangezicht tot aaugezicLt
gezien heeft?"
fndordaad neen, Gotama!
r
,,Maar dan, Vasettha, er zijn nog de oude Rishi,e der BraLmanen,
wel thuis in de drie Yeda's, de schrijvers van de verzen (ervan)n
zij fie deze verze[ zongon, de verzen wier oude vormen zo gozongen, zo gereciteerd I ert zo gesteJd zijn als vandaag aan de
dag de Brahmanen ze l.og zingen en herhalea, bij voorbeeld
Atthaka, Yamaka, Yamadeva; Yessamitta, Yamataggr, Angirasa,
Bharadvaja, Yasettha, BLagoe; Lebben deze ooit gesprol.en als
volgt: Wij weten heto wij hebben het gezien, waar Brahma is,
waar hij vandaan komto eu. waarheen hij gaat?,,
Neen, dat niet, Gotama !
,,Dus gij zegt, Yasettha, dat geen der Brahmanen, noch eeu
hunuer leraren, noch eeu der leerlingen hunner lerareoo zelfp
terug tot d.e zovende generatieo ooit Brahma van aangezicht tot
aangezicht heeft gezier. En dat zelfs de Riehis van ouds, de
echrijvers orr zangere van de verze[, van fie oude woordvormeu,
welLe de Brahmanen van heden zo zorgvuldig uadreunen, er.
reciteren, juist zoals zij tot hea gekomen zijn, evenmin beweren
te weten noch gezien te hebben waar Brahma is, waar vandaan
hij komt, of waar Lij heen gaat. Dit betekent dus, dat zij zeggear
Wi; Lunnen u de weg wijzeu tot datgeue wat wij niet L.ounon,
w8t wij nooit gezien hebben; daarmodo kunt gij u verenigen;
wij kunnen zeggerr. fit is de rechte .wego dit is de directe weg, dio
iemaud die ernaar handelto tot een 6taat van verenigiug meq
Brahma kan leidea. Nu, wat deukt ge, Vasettha, volgt hieruit niet,
dat, waar dit zo is, datgene wat de BraLmaretr zeggen, dwaasheid is, al zijo zij dan ook nog zo goed thuis in do drie.Yeda,s?,'
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Iuderdaad, Gotamao hieruit volgt, dat, waar dit zo is, datgene
r,eat de Brahmanen die zo goed thuis ziju in de drie Veda's zeggen
onzin is,,Inderdaad, Vasettha, dat Brahmanen, die zo goed thuis zijn
in de drie Veda's, in staat zouden ziju de weg te wijzen tot een
staat van vereniging met ietB wat zij niet kennen, wat zij [og
nimmer gezieu hebben, zoiets bestaat niet. Het is, Yasetthan
alsof er een rij van blinden is, die zich aan elkander vasthouden;
de eerste ziet niet, de middelste ziet aiet, de laatste ziet niet. Op
dezelfde wijze, Vasettha, dunkt mij het gePraat der Brahmaneno
bekeud met de drie Veda's, te zijr; het is maar praten in het
blinite weg; de eerste ziet aieq de middelste ziet niet; de laatste
ziet niet. De praat van de Brahmanen, bekend. met de drie
Yeda's, blijkt dus iets belachelijks te zijn, ijdele woorden, dwaas
en leego'.
,,Nu, wat dunkt u, Yasettha? Kunnen de Brahminen, wel
thuis in de drie Yeda's, op dezelfde wijze als alle andere gewone
mensen, de zon en de maan zien, wanneer zii deze aanbidden,
loven, prijzen, en ronddraaien met gevouwen handen, met het
gezicht uaar de plaats waar zij opkomen en ondergaan?"
Zekero Gotamao dat kunnen zij.
,oNu, wat dunkt u, Yasettha, de Erahmanen, wel thuis in de
drie Yeda's, kunneno op dezelfde wij ze als alle and.ere gewone
mensen, de zon en de maand zien, wauneer z7j deze aanbidden,
loven, prijzen, en ronddraaien met gevouwen handen, met het ge'
zicht naar de plaats waar zij opkomen el ondergaan. Maar zijn
uu fie Brahmanen, wel thuis in de drie Yeda's, in staat om de
weg te wijzen tot eer toestand vaa vereniging met de zor en met
de maan, zeggende:. Dit is de rechte wego dit is de directe weg,
die iemaud fie ernaar handelt, tot een staat val vereniging met
de zon of met de maan kan leiden?"
Dat zeker niet, Gotama!
,,Dus gij wildet bewereno Vasettha, dat de Brahmaneu niet in
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staat zijn om de weg aan te geverr tot vereniging met datgenc
wat zij gezien hebbeu; voorts zegt ge dat geen hunner, roch hun
leraren, noch hunner leraren leerlingeno aoch iemand hunner
voorgangers tot de zevende generatie; ooit Brahma heeft gezien.
Ook zegt ge, dat zelfs de Rishi's van de oude tijd, wier woorden
zij met zoveel eerbied behandelen, rriet voorgaveu te n etene of
gezien te heblren, waar Brahma is, vanwaar hij komt, of waarheeu
hij gaat. Nu, Yasettha, toch zeggen deze Brahmanenn zo wel
thuis in de drie Yeda's, dat zij de weg Lunoen wijzen tot de
ataat van veienigiug met datgene wat zij niet kennen, eD [og
uooit gezien hebben, alhoewel z$ dit niet kunnen ten aanzien van
die dingea welke zij wel zien. Wat deakt ge nu, Yasettha, .waar
dit zo is, is dau de praat van die Brahmaneno ilie zo wel thuis
zijn iu de drie Veda's, geen onziunige taal?,,
Ja, inderd.aad, Gotama, waar fit zo is, daar moet het volgen
dat datgene wat de Brahmanen, die zo goed, thuis ziju iu de drie
Veda's, zeggeln, 6lsinnige taal is.
,,Zeer goed,, Vasettha. Inderdaad, dat Brahmane& die zo
goed thuis zijn in de drie Yeda's, in staat zouden zijo de weg
te wijzen tot een staat van vereuiging m€t iets wat zij niet kennen,
wat zii nog nimmer hebben gezien, zoiets bestaat niet. Ifet is,
Vasettha, alsof iemaud z.o:u ze1gela2 Hoe verlang ik naar, hoe
bemin i"k, de schoonste vrouw in het laud! Eu dan zouden de
' mensen hem vragen: W'elo goeile vrierd, wat betreft die Echoonste
vrouw in het land, die gij zo liefhebt, eu raar wie gij zo verlangt,
weet grj of zij tot de Khattiya's, tot de Brahmauer, tot de Yaisha,o,
of tot de Soedra's (de vier casten) behoort? Maar waruleer rtren
hera zoiets vroeg, zou hrj ,rneen" antwoorden. Dan zouilen de
mensen hem vrageu: WeI, goede vriendo dan, wat betreft deze
schoonste vrouw in het laad, die gij zo lief hebt, en waarnaar
gij zo verlaagt, weet ge, wat de uaam van deze schoonste aaouw
in het land iso of Laar familienaam, of zij lang of kort is, d.oukor
of minder donker van huidslJeur, met zwart of met blond haar,
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of in welk dorp of in welke stad zij woont? Maar wsnneer

meu
de
men'
hem zoiete vroegr zou hrj ,,neen" seggen. En dan zouden

sen tot Lem zeggen: Dus, goede vriend, gij bemist haar, eo
verlangt naar haar, die gij niet kent, en nooit gezien hebt' En als
men hem dat vroeg; zou hij ,,ja" antwoorden. Wat denkt ge,
Vasettha, zou het niet blijken, waar dit zo is, ilat de praat van
die mau 6aslnnige taal was?"
Stellig, Gotama, het zou blijken, dit zo zijnile, dat de praat
van die man onzinnige taal was.
o,Op dezelfde wijze, Yasettha, zijn ook de Brahmanen niet in
staat de weg te wijzeu tot een toestarld van vereniging met iets
wat z1i, noch eeu hunner voorgangerso kennen of gezien hebben'
Datgene wat zij zegger., is ouziunige taal. Het is alsof een man
trap zou maken op een plaats waar wier wege[ tezamen komen,
teneinde een huis te kunnen binnengaan' De mensen zouden
hem vragenl Wel, goede vriend, dit huis, waarvoor gij bezig zijt
fie 1rap te maken, weet gij of het in het oo6ter' of in het zuidenn
of in het westen, of in het noorden staat? Weet gij of het hoog is,
of laag, of van middelhoogte? Zo rr.et hem zo zou vragon, zou
hij ,oueen" zegger.. Dau zouden de mensen hem wragen: Maar
dan, goede uiend, maakt grj een trap om iets te kunnen beklimmen, laat ons zegger dat het een huis is, wat gij niet kent, en nooit
hebt gezien? En dan zou hrj zeggeu: ,,ia" - Zou fit geeu onzinnige
taal zijn, Vasettha?
fnderdaad, Gotama, dat zou onziunige taal zijn!
,,Op dezelfde wijze, Yasettha, zijn ook de Brahmanen niet in
staat de weg tot een toestaDd van vereuiging met iets wat zrj,
noch een hunner voorgangers, keunen of gezien hebbeu, te wijzen'
Datgene wat zij zeggen, is onziunige taal. Inderdaad, Vasettha,
dat Brahmanen, wel thuis in de drie Yeda's, in staat zouden zijn
de weg tot een staat van vereniging te wijzen met iets r'vat z{
niet kennen, noch gezien hebben, zoiets bestaat niet' Laat ons
aarnemen, Vasettha, dat deze rivier Aciravati vol water isn tot

een
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aan ile rand vau. de oever, e[ overstroomt. Nu is er een maD,
die aan de overzijde iets te doen heeft; hij zou naderbli Lomeno
en aau de overzijde villen zijn. Nu zou hij, staando aan deze kant
de overzijde toeroepen: ,,Kom hier, overzijde, kom over naar
deze kant !'n Nuo wat denkt gij, Yasettha, zou de overzijde van
de rivier Aciravati, omdat die man zdu roeper etr biddeu en hoperi
en prijzeu, naar deze zijde overkomen?"
Stellig niet, Gotama !
,,Op juist dezeUde wijze, Vasetth a, ze1get de Brahmaneu,
wel thuia iu de drie Yeda's, doch nalatendg {6 fu66sfsning van die
deugden welke eeu man werkelijk tot eeD Brehmaan maken, en
aanvaardende die eigenschappea, welke eeu man iuderdaad tot
eeu niet-Brahmaan maken: Indra, wij roepen u aan; Soma; wii
roepen u aaol Yarooua, wij roepen u aan; fsana, wij roepen u aar;
Prajapati, wij roepen u aan; Brahma, wij roepen u aau; Mahiddhi,
wij roopou u aary Yama, wij roepen u aan! fnderdaado Vasettha,
dat deze Brahmaneuo wel thuie in de drie Yeda'0, doch nalatende
de beoefening van die deugden welke een uan inderdaad tot eeu
Brahnraan rraken, en aanvaardende die eigenechappeu, welke
e6n man inderdaad tot ecn aiet-Brahmaan makeu, door huu roepen
eu biddea en hopen en prijzen, vererdgd zoudeu kunnen worden
met Brahma, na de dood, wanneer dit lichaam opgebroken
wordt, geloof Mrj, iets dergelijke bestaat niet !"

(Uit tlrlt Keaaititha Soena van het Digha'Nikaya)
Er wae oone, Eevaddha, een bhikkhoe, uit deze zelfde gtoep,
fie dacht: Waar Lomeu de vier elementeno aarde, watern vuur, eD,
lucht, tot een volkomen ophouden? Toen, Kevaddha, verzonk
deze bLiklhoe iu mefitatie van een zodanig karakter, dat, tiidene
deze meditatie, hij ilo weg tot de godeu ortdckte. Daarop,
Kevaddha, ging deze bhiLkhoe tot waar de Goden van het Gevolg
der Vior Grote Koningen waren, en bij hen gekomen zijnde,
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sprak hij de Goden van het Gevolg der Yier Grote Koningen
als volgt toe:
,rYrienden, waar komen de vier elementen, aarde, water, vuur
en lucht, tot eeD volkomen ophouden?"
Toen hij zo gesproken had, Kevaddha, zeiden tle Goden van het
Gevolg der Vier Grote Koningen het volgenile tot de bhikkhoe:
,,Wi, bhikkhoe.'weten triet waar deze vier elementen, aardeo
'water, \ruur en lucht, tot een volkomen ophouden komen. Doch,
hhikkhoe, daar zijn de Yier Grote Koningen, die gtoter en uit'.
nemend.er zijn dan wij; zrj zullen weten waar de wier olementer,
aarde, water, vuur en lucht, tot een volkomen ophouden komenot.
Toen, Kevaddhao ging ile bhikkhoe tot daar, waar de Vier Grote
t(6ningen '$,aren, en bij hen gekomen zijnde, sprak hij tlie Yier
Grote Koningen als volgt toe: ooVrienden, waar komen de vier elertreDtoD, aarde, water, vuur en lucht, tot een volkomen ophouden?"
Toen hij zo gesproken had, Kevaddhao zeiilen de Vier Grote
l(6ningen het volgende tot de bhikkhoe: o,Vij, bhikLhoe' weten
niet waar deze vier elementeno aarde, water, vuur en lucht, tot
een volkomen ophouden komen. Doch, bhikkhoe, daar zijn de
Goden van het Gevolg der Drieenilertig, die groter en uitnemender
ziju dan wrj; zij zullen 'weten r raar de vier elemeuten, aarde, water,
vuur en lucht, tot een volkomen ophouden komeno"
(De bhikkhoe gaat thans een bezoek brengen aan de Gotlen
van het Gevolg der Drieiindertig, en de heerser Sakka;
aan de Yama-Goden en hun heerser Soeyama; aan de Yergenoegde Goden en hun heerser, de Vergenoegde; aan de
Goden Die Een Vermaak Scheppen in Vormen, err hu:r heersero de Wel-Gevormde; aan ile Goden Die de Heerschappij
Hebben over de Geuoegens Yoortgebracht door Auderen,
en hurr heerser, de Opziener; telkens doet hij dezelfde
vraag, en telkens wordt hij hogerop gestuurdo om weer hetzelfde bescheid te krijger. Tenslotte antwoord.t de Opziener
hem als volgt):
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,,Ik, weet niet, bhikkhoe, waar deze vier elemeuteuo aardeo
water, vuur en lucht, tot een volkomen ophouden komen. Doch,
bhikkhoe, daar ziju de Goden van de llofstoet van Brahmao dic
groter en uitnemender ziju dan ik; zij zulleu wetetr waar de vier
tot een volkomeu ophouden
komen".
Dan, Kevaddha, verzonk deze b[ikkhoe iu eeu moditatie vao
eeu zodanig karakter, dat, tijdene deze mefitatieo hij de weg
tot de woonplaato van Brahma ontdekte. Toon, Kevaddha, ging
deze bhil<khoe tot waar de Goden van de Hofetoet van Brahma
wareu, eu bij hen gekomen zijnde, sprak hij de Goden van de
Ilofstoet vau Brahma als volgt toe: ,,Vrienden, waar komen de
vier elementen, aarde, water, vuur en lucht, tot een volkomeu
ophoudeu?"
Toen hij zo gesproken had, Kevaddhao zeidea de Goden van
de Hofstoet van Brahma het volgende tot hem: o,Wijo bhikkhoeo
weten niet waar deze vier elementen, aarde, water, vuur en lucht,
tot een volkomen ophouden komen. Doch, bhikkhoe, daar is
Brahma, de Grote Brahma, het Opperste Vezeno de Onovertroffene, Hij die alle Dingen Ziet, de Ileerser, ile Ileer van
Allen, de Maker, de Vormer, de Hoogsteo de Overwinuaar,, de
Allerhoogste, de Vader van Alles Wat fs En 'Wat Zijn Zal, Die
groter er uitnemeuder is dau wij; Hij zal weteu waar de vier
elementen, aarde, water, vuur en lucht, tot een volkomen ophouden
elementbn, aarde, water, vuur en lucht,

komenoo.

'

ie de Grote Brahma op fit ogeoblik?"
weteu
niet,
bhikkhoe,
waar de Grote Brahma ig, of in
,,Wij
welke richting Hij ie, of in welke omgeving Hij is. Maar, bhikkhoe,
te oordelen naar tekeuen die gezien wordeno een glans die wordt
.waargeEomen,
eD eerr machtige schijn, zal Brahma Zelf ver.
schijnen. Dit is eeu teken dat aan het verschijnen van Brahma
vooraf,gaat, namelijk dat een glans wordt waargenomerr, en een
machtige schijn".
,,Doch waaro vriendeno
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Toen, Kevaddha, duurde het niet lang, of Brahma verscheen'
En, Kevaddha, de bhikkhoe ging tot waar Brahma was, en bij
Hem gekomeu zijnde, sprak hij Brahma als volgt toe: ,,Mijn vriend,
waar komen de vier elementen, aardeo water, vuur err lucht, tot
een volkomen ophouden ?"
Nailat hij zo gesproken had, Kevaddha, sprak de Grote
Brahma als volgt tot de bhikkhoe:
,,Ik, bhikkhoe, ben Brah"'.a, de Grote Brahma, het Opperste
Wezen, de Onovertroffene, Eil Die alle Dingeu Ziet, de Heerser,
de Ileer van Allen, de Maker, de Yormer, ile Hoogste, de Overwinnaar, de Allerhoogste, de Vader van A-lles Wat Is En Wat Zijn Zal!"
En ten tweede male, Kevaddha, sprak de bhikkhoe als volgt
tot Brahma: ,,Miju vriend, ik vraag u riet: ,,,zijt gij Brahma, de
Grote Brahma, het Opperste Wezen, de Onovertroffene, Ifij Die
Alle Dingen Ziet, de Heerser, de Heer van Allen, de Maker,
ile Vormer, de Hoogste, ile Overwinnaar,, de Allerhoogste, de Yader
Yan Alles Wat Is En Wat Zijn Zal?" Maar fit, mijn vriend, is
wat ik u vraag: ,,Waar komen de vier elementen, aarde, water,
vuur en lucht, tot een volkomen ophouden?"
En voor de tweede keer, Kcvaddha, sprak de Grote Brahma
als volgt tot ile bhikkhoe: ,,Ik, bhikkhoe, ben Brahma, de Grote
Brahma, het Opperste Vezen, de Onovertroffene, Hij Die Alle
Diugen Ziet, de lfeerser, de Heer van Allen, de Maker, de Vormer,
de Hoogste, de Overwinnaar, de Allerhoogste, de Yader Van Allee
'W

at Is En Wat Y

ezen

Zal!"

En voor de derde maal, Kevaildha, sprak de bhikkhoe als volgt
tot Brahma: Mi'in vrieud, ik vraag u niet: ,,zijt gij Brahma, de
Grote Brahma, het Opperste Vezen, de Onovertroffene, Hij Die
Alle Dingen Ziet, de Heersero de Heer van Allen, de Maker,
de Vormer, de Hoogsteo de Overwinnaar, de Allerhoogste, de Yader
Yan AIIes Wat Is En Wat Zal Zijn'?" Maar dit, mijn vriend, is

wat ik u vraag: ,,Vaar komen de vier elemeuteu, aarde, water,
vuur en lucht, tot eeu volkomen ophouden?"
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Toeo, Kevaddha, nam de Grote Brahma de bhikLhoe bii de
arm, er voerde hem terzijdeo waarua Hij de bhikkhoe als volgt
toesprak:

,,Bhikkhoe, deze godeu van mijn gevolg geloven ale volgt:
Brahma weet alle dingeuo kent alle fiugen, doordringt allo diugen.
Ifet was om deze reden dat ik u niet aatwoordde in hun tegenwoordigheid. Maar ik, [[ilrL[66, weet niet waar de vier elementen,
aatdeo watero vuur en lucht, tot een vblkomen ophouden komeu.
Daarom was het een fout er een misdraging, bhikkhoe, dat gij
de Yerhevene verliet, om ergens auders een antwoord op fie
Yraag te zoeken. Ga terug, bhikkhoe, en wauueer gij bij do Ver.
hevene gekomeu zijt, stel Ifem die vraag, en zoale de yerhevene
u zeggen zal, neem het zo aan!',
Toen, Kevaddha, zo snel als een krachtig man zijn gebogen
arm uitstrekLea kan, of zijr gestrekte arm kan terugtrekken,
zo soel verdween deze bhikkhoe uit de Brahma-hemel, ea kwam
tot voor Mij. Toen, Kevaddha, nadat de bhikkhoe Mij gegroet
had, zette hij zich eerbiedig rerzijde, er, zo gezeten zijudeo Ke.
vaddha, sprak hij tot Mij als volgt: ,,Eerwaarilige, waar komea de
vier elementeno aande, water, 1'uur en lucht, tot een volkomea
ophoudeni"
Toen hij zo gesproken had, Kevaddh a, aeide Ik het volgende
tot de [fiiLlrhss; ,oEr waren eens, bhikkhoe, enkele zeevarenile
handelaars, die een vogel hadden, die van verre afstand het laod
kon zien, eu zij zeilden uit met hun schip; zodra nu het land uit
hct gezicht verdweaen was, Iieter zij dezevogel los. Een dergelijke
vogel vliegt uaar het ooeten, naar het zuid.en, naar hot .we6teE,
uaar het noordeu, naar het zenith, en naar de tussengelegen
streken; ziet hij daa land, dan vliegt Lij erhoen, doch ziet hli geen
Iand, dau keert hij terug uaar het echip. Op juist deze zelfdo wijzeo
bhikkhoe, nadat gij gezocht hebt zover als de Brahma.wereld,
zlit gij tot Mij teruggekeerd. Doch, [hilrths6, deze vraag behoort
nimmer op deze wijze gesteld te worden: ,oEerwaardigen waar
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komen de rrier elementen, aarile' \trater, vuur eu lucht, tot een
volkomeu ophouilen?" Het is op deze wiize', bhikLhoe, dat de
vraag gesteld behoort te worden:
,rVaar vinden noch water, uoch aarde, noch vuur, noch lucht
een rustpunt ? Iflaar houden lang, en kort, en grofo en ijl, en goed,
eu slecht, en trama-roePa, op? Waar worilen zij tot niets ?"
En het antlvooril hierop is: In het onwaarneembaal bewustzijn'
dat oneindig en verlicht is, daar vinden watero uoch aarde, noch
vuur, noch lucht enig ruetpunt' Daar houden lang, en kort, en
grof, en ijl, en goed, en slecht, en uama-roepa, op; daar worilen
zij tot niets. En dan, wanneer het bewustzijn is opgehouden, is
alles tot niets geworden".
Zo sprak de Yerhevone, en de verheugde huisvader Kevadilha'
stemile met do woorden van de Yerhevene in'

{(.iit hat Angoettara NihaYa 3l&)
Het gebeurtle eens, bhikkhoeso ilat Sakka, de Heer der Goden'
d.e Goden van (de hemel der) Drie6ndertig onilerrichtte' en bij
die gelegenheid de volgerde stanza uitte:
Hij, die evenals ik zou willen zijn, behoort te onderhouclen'
De veertienile, de vijftienile, en de achtste dag
Der halve maand, en evenzo de extra vasten'
En de acht voorschrifteu ua te komen'
Doch, bhiLkhoes, deze Btarza was niet goetl gezongeu' werd
door Sakka slecht gezongen, door hem, de Heer der Goden'

En

waarom

?

Bhikkhoes, Sakka, de Heer der Goden, is niet bevrijd van lust'
niet bewrijd vau haat, niet bevrijd Yan waan ' ' ' '
Sakka, de lleer der Goilen, is niet bevrijd van geboorteo ouiler'
dom en dooil, van lijden, smart en weedom' IIij is aiet bevrijil
van wanhoop en leed. Hij is niet bewijil van het Lijden, 7'o ver.

klaar Ik.

7I

.

(Uit lwt Angufrora Ni*uya

515)

Bhikkhoes, de volgende vijf toestanden kuanen niet worden
teweeggebracht door euige asceet of kluizenaar, noch door een
god, noch door Mara, noch door Brahmao noch door iemaud anders
iu de wereld, Welke vijf?
Dat het opklimrnsl in leeftijd geen ouderdom met zich medebrengt; dat ziekte geel ziekte teweegbrengt; dat het sterven niet
de dood veroorzaaktl dat het afelijten geen ondergang veroorzaakt; dat het naderen van het einde niet het einde breagt. Bhikkhoes, een.dergelijke toestard kan niet worden teweeggebracht
door enige aeceet of kluizenaaro noch door een god, noch door
Mara, nocL door Brahma, noch door iemand auders in de wereld.

(Uit lwt Angoettara Nihoyo 10131
Bhikkhoeso zover als het duizendvoudige wereldstelsel zich
uitotrekt, de Grote Brahma is iaarir do Opperete. Doch zelfe
voor de Grote Brahma, bhikkhoes, is er verandering er ophouden. Dit aienile, is de edele volgeling geueigd zich af te wendea;
op deze wijze is hij geneigcl zich at te wendeu vaa het hoogste,
Iaat staan van het uindere.

(Uit het Angoettara Niluya 615')
Ik verklaar u, Brahmaan, dat het doelo het zoekon, het besluit,
de wens, en het ideaal van een Khattiya zijn weelde, wijsheitl,
maoht, de aarde en heerschappij.
Ifet doel, het zoeken, het besluit, de wens, en het ideaal vau
een Brahmaan zijn weelde, wijsheid, mantrame, offeraaden, en de
Brahma-wereld.
IIet doel, het zoekeu, het besluit, de wens, en het ideaal van
eeu huievader zijn weelde, wijsheiil, gezond veretand nodig om
zijn werk te verrichten, en arbeid.
Het doel, het zoeken, het besluit, de wene, ea Let ideaal
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eener vrouw zijn de man, opschik, een zooll,

het zonder mede'

dingster zijn, en heerschaPPij Het doel, het zoeker, het besluit, de wens, en het ideaal van
een dief zijn buit, roof, een reisgezelschap, duisternis, en het niet
gezien worden.
Het doel, het zoeken, het besluit, de wens, en het ideaal van
een die het heilige leven leeft, zijn gedulil en uithoufingsvermogen'
wijsheido deugd; hij werst niet6' en Nibbana is wat hij zoekt'

Uit de bovenst.tod" t"krt"rr ir:*

u". de Boeddha de goden,

en ook de Allerhoogsteo niet van meer belang achtte dan iets of
iemand anders; zij waren vergankelijk als de rest; zij zijn niet
bevrijil van voorbijgaan, van lijden, van ouderclom en dood' Het
is hierom, dat de volgelirg van de Boeddha-Dhamma hen niet
zoekt. Vat hij zoekt, ligt voorbij de goden; het is Nibbaua'

VIII.

DE YTJF GROEPEN VAN HECHTEN

Sanyoetta NikaYa 2112)
En wat, bhiLlhoeso is nama'roepa? Aandoening, Waarneming,
Onrlerscheidiug en Bewustworden, deze noemt men nama' De wier
grondstoffeno en de lichaamsvorm die van doze vier grondstoffeu
afhankelijk is, deze uoemt men roepa. Zo is het ene nama, en het
andere roepa. Dit, bhilkhoeso Eoemt men nama'roepa'

{IJit

het,

(IJit

het. Visoeililhi Magga 141

Zoals gezegd is:

zal u leren, bhikkhoeso de vijf groepen en de vijf groepen
van hechten. Luister naar Mrj, wees opmerkzaam, eu Ik zal
spreken".
,,Het zal geschieden", zeiden de bhikkhoes, de Yerhevene
antwoordenile. En de Verhevene sprak als volgt:

,,Ik

-

I'

[hikkhoes, zijn de vijf groepen? Alle vormen, Shitkhoes,
zij het verledeo, toekomstig of tegenwoorfig euljectief of objectief,
grof of ijl, laag of verheveuo ver of dichtb$, behoreu tot de groep
der vormen.
AIIo aaadoeniugen, zij het verleden, toekomstig of tegeawoorfig,
subjectief of objectief, grof of ijl, Iaag of verhevea, ver of tlichtbii,
behoren tot dc groep der aandoeuiugeu.
AlIe waar:remiugen, zij het verleden, toekomstig of tegenwoor.lig,
subjeetief of objectief, grof of ijl, laag of verheven, ver of fichtbij,
behoren tot de $oep der waaraemiagen,
Alle onderscheifingen, zi het verledeuo toekomstig of tegen
woorfig, subjectief of objectief, grof of ijl, laag of verheven, ver
of dichtbij, behoren tot de groep der onderecheifingen.
AlIe bewustworden, zij het verledeno toekomstig of tegenwoordig,
subjectief
of objectief, grof of ijl, laag of verheven, ver of dichtbij,
.
behoort tot de groep van het bewustwordeu.
Deze, b}ikLLoes, worden de vijf groepen genoemd.
En wat, bhikkhoes, zija de vijf groepen van hechteu? A.lle voruen, bhiklchoes, zij het verleden, toekomstig of tegenwoordig,
subiectief of objectief, grof of ijl, Iaag of verheven, ver of dichr:b1i,
welke verbondeu ziju met verderf ou gehechtheid, behoren tot
de vorm-groep van hechten. !
AIle aandoeaingen, bhilrlrhoes, zij het verleilen, toekomstig of
tegenwoorfigo subjectief of objoctief, grof of ijl, laag of verheven,
ver of dichtbij, welke verbonden zijn met verderf en gehechtheid,
behoren tot de aaadoeningen.groep van hechten.
AIle waqrne,yiingen, zij het verleden, toekomstig of tegenwoordigo
subjectief of objectief, grof of ijl, laag of verheveu, ver of dichtbrj,
welke verboudon zijn met verderf en gehechtheid, behoreu tot
de waarnemingen-groep van hechten.
AIIe onderscheidingen, zij het verlederL toekometig of tegeowoordig, subjectief of objectief, grof of ijl, laag of vorheven,
ver of dichtbij, welke verbonden zijn met verderf er ge,oEu wat,
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hechtheid, behoren tot de ouilerscheidingen-groeP van hechten.
Alle bewustworden, zij het verleden, toekomstig of tegeuwoordigo
subjectief of objectief, grof of ijl, laag of verheveno ver of dichtbrj,
wat verbonden ig met verderf en gehechtheid, behoort tot de be'
wustwordensgroep van hechten.
Deze, bhikkhoes, worden ile vijf groePen vau hechten ge'
aoemd . .. .
Wan:leer er vorm is, bhikkhoes, dan, door het hechten aan
worm, het zich verstrikken in vorm, ontstaat de volgeude mening:
Dit is het mijne; fit ben ik; dit is mijn zelf.
Wanneer er aandoening is, bhikkhoeso dan, door het hechteu
aar aaudoening, het zich verstrikken in aandoening' outstaat de
volgende mening: Dit is het mijne; dit ben ik; dit is mijn zelf'
Vanneer er waarneming is, bhikkhoes, dan, door het hechten
aarr waarneming, het zich verstrikken in waarneming' ontstaat
de volgende mening: Dit is het mijne, dit ben ik; dit is mijn zelf'
Wauneer er onderscheiding is, bhikkhoes, dan, door het hechten
aan onderscheifing, het zich verstrikken in onderscheifiug, ont'
staat de volgende meaing: Dit is het mijne; dit ben iko dit is mijn
zelf.
Wanneer er bewuetworden is, bhikkhoes, dan, door hot hechten
san bewustworden, het zich verstrikken in bewustworilen, ont'
staat de volgende noerdng: Dit is het mijne; dit ben ik; fit is mijn
zelf,
het Mahaniilana Soetta oan het Digha Nihaya)
lfittit
E' W"lk. inzichten, Ananda, wordeu gehuldigd met betrekking
tot het. Zelf? Met betrekking tot het Zelf, Anandao wordt het in-

zicht gehuliligd, dat aandoening het Zelf is, er men zegt3 aandoening
is mijn Zelf.
Of met bet-rekkiug tot het Zelf, A-nanila, wordt het inzicht ge'
hulfigrl aatrdoenirg is riet -rjn Zelf; mijn Zelf heeft geetr aan'
doening.
l)

Of met betrel(Ling tot het ZeIf, Ananda, wordt het iuzicht gehuldigd: Inderdaad, noch is aaudoeuiug mijn Zelf, noch heeft
mijn Zelf geen aandoe"i,,g. Mrjn Zelf heeft aauiloeuing; mijn
ZeE }.eeft het vermogeu van aandoening,
In het eerste geval, Anandao als er gezegd wordt: aandoening
is mija Zelf, zou het volgende antwoord moeten gegerrcr worden:
,rbroeder, er zijn drie soorten van aandoeningen, aaugename,
onaangename, en noch aangenaure uoch ouaangename aandoeningWelke vau deze drie Boorten van aandoening houdt gij voor het
Zel{?"
' Wanneer, Ananda, iemand een aangename aaudoeuing onderwiudt, dan ondervind.t hij niet op datzeUde ogenblik een oBaangename aandoeniugo uoch ervaart Lij een noch aangename
noch onaangename aandoening; hij ervaart dau alleen de aangerrame aandoening. Wanneer, Alandao iemand een onaarrgename aandoening ondervindt, dan ondervindt hij op datzelfdo
ogenblik ge€n aangename aandoenirgo noch ervaart hij een noch
aangeuarne noch onaangename aandoening; hij ervaart alleen de
o[aangerame aan{6sning. \ffauneero Ananda, iemand een noch
aangename uoch onaangename aandoening onderviadt, dau ondorvindt hij niet op datzelfde ogenblik een aangename aandoeningn
nocL eeu onaangenome aandoening; hij ervaart alleea de aoch
aatrgename uoch ouaangename aandoeoing.
Aangename aandoeningoo auo Auanda, alsmede onasrgerame
aaud.oeningen, alsook noch aanBename noch onaangetrame aan.
doeningen, zijn voorb$gaand, zijn afhankelijk van oorzaken, heb.
ben een bestaansvoorwaardeo en zijn ouderworpen aaa verval,
uitwisoing en ophouden.
Tijdens het voelen vaE peu aangename galflssning denkt
iemand: Dit is mijn Zelf. En ns hot ophouileu van diezelfde aan.
doening derkt hij: Mijn Zelf is voorbijgegaan, DocL dirzelfile
denkt hij bij het voelen en ophouden van oraargerame en van
noch aaugename noch onaangename aaniloeningen.
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In het

tweecle geval, Ananda, als

er gezegd wordt: aaadoening

is uiet mijn Zelf; mijn Zelf heeft geen aandoening, zou het volgende

antwoord gegeven moeten worden: ,,Doch' broeiler, waar geen
aandoening is, is daar enig ,,ik ben?"
,,Inderdaad neen, eerwaardige !"
Dienovereenkomstig, Ananda, is het niet mogelijk vast te hou'len
aan de mening: Inderdaad, aandoening is niet mijn Zelf; miju
Zelf heeft geen aandoening.
In het derde geval, Anancla, als er gezegd wordt: Iuderilaad,
uoch is aandoening mijn Zelf, noch heeft mijn Zelf geen aaniloening;
mijn Zelf heeft aandoening, mijn Zelf heeft het vermogen van
aandoening; dan zou het volgende antwoord gegever moeten
worden: ,,Veronderstel, broeder, dat alle aandoeuing geheel en
al, totaal en zonder enig overlrlijfsel, zou ophouilen - indien
nergens meer enige aaniloening zorr zijlo.,, zeg mrj, zou er dan nog
iets zijn, na het ophouden vau aandoening, waarvan zou kunnen
worden gezegd: dit ben it?"
,,Inderdaad neen, eerwaardige !"
Dienovereenkomstig, Ananda, is het niet mogelijk vast te hou'Ien
aan de mening: inderdaad, noch is aandoening t"ijn Zelf, noch
heeft mijn Zelf geea aandoening; mijn Zetf heeft aandoening, mijn
ZeIf heeft het vermogen van aaniloening.
Yanaf de tijd, Anancla, waarop een bhikkhoe niet langer van
mening is, dat aandoening het Zelf is, niet langer van mening
is dat het Zelf geen aandoening heeft, niet langer vau mening is
dat het Zelf aandoeuing heeft of het vermoge! van aaniloening
bezit, houdt hij op zich aan iets in de wereld te hechten, en bel'rij il
zijnile van gehechtheitl, wordt hij nimmer in beroering gebracht;
etr wanneer hij nimmer in beroering gebracht wordt, verwerft
hij in zichzelf Nibbana. En hij weet dat geboorte is uitgeput'
dat het heilige leven is geleefd, dat gedaan is dat wat te doen was,
dat deze wereld niet meer is.
Nu is het onmogelijk, A:randa, dat een bhikkhoe aan een denll'
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vermogen dat zo bevrijd is, de dyeling zou toeschrijyGn dat de
Arahat na d.e dood bestaat, of dat de Arahat na de dood niet
bestaat, of dat de Arahat ne de dood beide beetaat en triet bestaet,
of dat de Arahat na de dood beide noch beetaat noch uiet bestaat,
En waarom zeg Ik zulks?
Omdato Ananda, nadat een bhiLLhoe bewijd is geworden door
een volledig begrijpen van bevestiging en het gebied van bevesligingo van het woord en van het gebied van het woord, v&n vorklaring eu van het gebied. van verklaring, vaa kennis en van het
veld vau werkzaamheid van kennis, van hergeboorte en van wat
Lergeboorte raakt, het voor hem onmogelijk is znllc een uit dwaliug
geboren gebrok aan kennis en waarneming toe te schrijven a'au
een anilere bhikkhoe, fio evenzo bevrijil is.

(Uit

het Mahaaagga

I)

I)erhalve, bhikkhoes, voor zover het betreft roepa, wat dan
of tegenwoordig, subjectief of objectief,
grof of ijl, laag of verheven, ver of dicLtbijn het rechte inzicht in
het licht der opperste kennis is: ,,Dit is niet het rn,jne; dit is aiet
Ik; ilit is ai61 'rl',in Zelf!"
En voor zover hot betreft alle aandoeri.go allo waarue-ingo
alle onderscheiding, alle bewustworden, hetzij Jerleilen, toekomsti-g
of tegenwoordig, subjectief of objectief, grof of ijl, laag of verheven, ver of dichtbij, het rochte inzicht in het licht dlr oppersto
ftsnnis ig; ,,Dit is uiet het mijne; dit is uiet Ik; dit is niet mijn
Zelf!"
Dit bemorkende, bhikkhoes, wend.t de wijze en edele bhiltkhoe
zich af varr roepa, vgn gandg6ning, van waarneming, van onderscheiding, en van bewuetworden. En door zich af te wentleu wordt
hij bewijil van lust; en door het berdjd zijn van luet wordt Lij
bewijil. En bovrijd zijnde, weer hij, d"t hij bevrijd is; hij weet
dat geboorte is uitgeput, dat bet heilige leven is geleofd, dat gedaan ie dat wat te doen was, dat doze wereld niet meer ie.
ooko verleden toekomstig

1B

(uit het Samyoetta Nihaya 26)
,,Vat dunkt u, broeiler Yamaka, beschouwt gij

roepa als de

Arahat ?"
oolnderdaad neen, broeder (Saripoetta)"'

gij

aandoening, waarneming, onderecheiding, bewustworden, als de Arahat?"
,,Inderdaad neen, broed.er".
orVat dunkt u, broeder Yamaka, beechouwt grj de Arahat
als in roepa, als ir aanaloening, als in 'waarneming, als in onderscheitlingo als in bewustworden, te zijn besloten?"
oolnderdaad neen, broeder".
,,Beschouwt gij de Arahat als onderscheiden te zijn van roepa'
van aandoeningr y&tr waarD.emingo vao onderscheifing, van bewuetworden?"
,,Inderdaad neen, broeder".
'waarne,,,Iff'at rlunkt uo broeder Yamaka, zijn roepa, aandoening,
ming, onderscheiding, bewustwordeno bij elkaar genomen, do Arahat?"
orBeschouwt

,ofnderdaad neeno broedero'.

W'at dunkt u, broeder Yamaka, beschouwt gij de Arahat
ale iets wat geen roepa, geen aaniloeningo geen waameming, geen
onderscheiding, geetr bewustworden, beeft?"
,,Inilerdaad neen, broeder".
ooAldus overwegende, broeder Yamaka, dat gij in gebreke blijft
het bestaan van de Arahat in het leven vau hedeu aan te tonen
en vast te stellen, is het dan redelijk, wameer gij zegr: ,,Op tleze
wijze versta ik de leer van de Yerhevene, en door Hem verkon'
iligd, rlat bij het opbreken van het lichaam de bhikkhoe, die van
alle verderf ontdaan is, vernietigd wordt, vergaat, err na de dooil
niet meer bestaat?"
,,

(Ilit

het Samyoetta Nihaya 2122)
Roepa, bhikkhoes, is vergankelijk, en dat wat aan het ontstaan
van roepa. ten gronclslag ligt, deszelfs bestaanevoorwaarde is,
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ook dat is vergankelijk, Het uit het vergankelijke ontsprongene
roepa, bhikkhoeso hoe zou dat onvergankelijk kunneu worden?
Aandoening, bhiklchoes, is vergankelijk, en dat wat aan hot
ontstaan vau aandoeniug ten grondslag ligt, haar bestaanevoor.
waarde is, ook dat is vergankelijk. De uit het vergankolliko outsprougene aandoening, bhikkhoes, hoe zou fie onvergenkelijk
kunnen worden?
-Waarneming,
bhikkhoes, is vergankelijk, en dat wat aau het
ortstaan van wsarneming ten grondslag ligt, haar beetaansvoorwaarde is, ook dat ie vergaukelijk. De uit het vergankelijke ont.
sprongene waarneming, bhi-kkhoes, hoe zou die onvergankelijk
kunnen worden?
Onderscheifing, bhiLkhoes, is vergankelijko en dat wat aan hei
outstaan van ond.erscheiding ten grondslag ligto haar bestaaitsvoorwaarde is, ook dat is vergankelijk. De uit het verganke\ike
orrtsprongene onderscheidiug, bhikkhoee, hoe zou fie onvergankelijk kumen worden ?
Bewust worden, bhikkhoes, is vergankelijk, en dat wat aan Let
ontstaan van bewustworden tetr grondslag ligt, deszelfs bestaatrsvoorwaarde io, ook dat ie vergankelijk. Het uit het vergankelijke
ontsprongene ber,l.ustworileno bhitkhoeg, hoe zou dat ouvergaukelijk kunnen worilen?

IX.

DE VERLICHTING

{Uit het'Majjhima Nikaya, 36ste Soettol
En nu nam Ik, Agivessana, vast rroedsel tot Mrj, en vorkreeg
kracht. Toeno mij van zinnelijke genoegens verre houdend, rnij van
onheilzame fingen veue houdend, rede beoefeoeud, aadenkend.
ia uit rust geboren zalige opgewektheido bewerkte ik de wijding
van de eerate Jhaua. En het op deze wijze in Mij ontstane gevoel
van welzijno Agivessana, kou -ijo gemoed ooch aaotrekkeu uooh
vasthoudea.
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Na het be6iudigen van bezinneo en overilenken, Agivessana'
bewerkte ik die innerlijke stilheid, die eenheid van gemoed, fie
zalige opgewektheid, welke vrij is van bezinuen en van overdenkeu'
geboren uit concentratie, de wijding vau de tweede Jhaua' En het
op ,1"o" wijze in Mij ontstane gevoel van welzijn kon mijn gemoed
noch aantrokken noch vasthouden.
Voorts, in opgewekte ruet verwijlend, gelijkmoedig, inzichtvol'
volkomen bewust, in Mijn lichaam dat geluk ervarend \daarvan
de voorreffelijken zeggen: Hij ilio gelijkmoedig en inzichtsvol is'
leeft gelukkig t bewerkte ik ile wij<Iing van de derde Jhana' En het
op il"r" wijze in Mij outstane gevoel vau welzijn kon mijn gepoeil
noch aantrekken noch vasthouden.
Na het opgeven van lTeugde en van lij den, na de vernietiging
vaa alle vorige opgewektheid en bedroefdheitl, bewerkte ik de
wijrling van de vierde Jhana, fie wrij is var lij ilen, van ueugdeo
gelijL"'oedig en volkomen van iuzicht.
Mei een dusdanig gemoed, tot eenheid gekomen, geroinigdo ver'
licht, vrij van lueto vrij van onreinheiil, L''eedbaar, buigzaau'
bevestigd, onbeweeglijk, wendde en leidde ik de goest op de zich
herinnerentle kennis van vroegere bestaansvormen' Ik riep de
herinnering op aarr vele vroegere begtaansvormon, als aan 66n
leveuo dan aan twee levenso d.an aan drie levens, ilan aau vier
leveneo dan aan vijf leveus, dan aan tien leveus, dan aan twintig
levens, dan aan dertig levens, dan aan veertig levens, dan aau
vijftig levens, dan aan honderd levens, dan aan duizend levous'
dan aan honderilduizeud levens, dan aau trjden gedurende het
ontstaan veler wereldeno dan aan tijilen gedurende het vergaan
veler werelden; dan aan tijden geilurende hot ontstaar-vergaan
veler werelden. ,,Daar was Ik, die naam hail Ik, tot ilie familie
behoorile Ik, ilat was Mrjn stand, dat Mijn beroepo zodanig wel
en wee heb Ik ondervond.en, zodanig was het 6i1i[6 rnijns lovens;
van daar vertrokken zijnile, trad Ik weer eltlere het bestaau bfulren:
daar was Ik uu, die naam had Ik nuo tot die familie behoorde Ik'
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dat was Mijn stand, dat Mijn beroep, zodanig wel en weo heb Ik
oudervonilen, zoilanig wae het einde mijus levene; vaudaar vertrokkeu zijnde, trad Ik weer eldere het bestaan binuen,,. Zo herinnerde Ik Mij menige vroeger€ verschillende bestaansvormn elk
met zija eigen kentekenen, elk met zijn eigen betreLkingen.
Dit weten nu had Ik in de eerste nacLtwake ale het eerste ver.
tregen, het Niet-Weten verslagen, het Weten verworveno de
duisternis verslagen, het Licht verworveu, ale Ik daar err$tig van
zin, ijverig, orvermoeid verwijlde. En het op deze wiize in rnij
ont Btane gevoel van welzijn kon mijn gemoed noch aautrekkeu
noch vaethouden.
Met een dusdanig gemoed, tot eenheid gekomeu, gereinigd,
verlicht, vrij vaa luet, vrij vaa onreinheid, kneedbaaro buigzaam,
bevestigd, onbew eeglij&, weadde en Ieidde ik de geest op de
kennie van het verdwijnen en verschijaen der wezens. Met het oog
der verlichting, het gezuiverde, over de menselijke grenzen heenreikende, zag Ik de wezeus verdr,eliueu eu weer verschijnen, onedele en edele, schone en niet schoneo gel,'Lkige en ongelukkige,
en Ik erkende dat de wezens terugkeren o'irereenkomstig hun
handeling. ooluderdaad, deze waarde wezone ziju in hun handeliug (kamma) het boze toegedaann in hun woorden het boze
toegedaan, iu huu gedachten het boze toegealaan, hebben een
afkeer van Let reine, merken op het verkeerdeo doen het verkeerde; bij het opbreken varl het lichaam, na de doodo ig er een
geraken op de neergaaud.e weg, op €err slechte weg, naar do
afgrond, naar de helse \dereld. Deze andere waarde wezeug
echter ziju iu hun hanileling het goede toegedaan, in hun
woorden het goede toeg€daano in hun gedachten het goede toegedaan, hebben geen afkeer van het reine, merken op het rechte,
doen het recLte; bij het opbreken van het lichaam, na de dood,
ie er een geraken op de goede weg, in hemelee wereldea". Dit
zag Ik met het oog der verlichting, het gezuiverde, over de menselijke beperkingen heenreikend oog; Ik zag de wezens verd.wlinen
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ctr weor verschijtren, onedele eE odeler schone en niet schone,
geluLLige en ongelulckige, en Ik erkende dat de wezens terug'
keren overeenkomstig hun handeling (kamma). Dit weten nu
had Ik in de tweede nachtwake als het tweede verkregen, het
Niet-Weten verslagen, het Weten verworven' de duisteruis verslagen, het Licht verworven, als Ik daar erastig van zino ijverig
onvermoeid verwijlite. En het op deze wijze in mij ontstane gevoel
van welzijn kon mijn gemoed noch aantrekken noch vasthouden'
Met een dusdanig gomoed, tot eenheid gekbmen, gereinigd
verlicht, rrij van lust, vrij van onreinheiilo kneedbaar, buigzaam,
beveotigdo onbeweeglijk, wendde en leiilile ik de geest op de
Erkenning van de Overwianiug van de Waan. ,,Dit is het lijden",
zo erkende ik overeenkomstig de werkelijkheid. ,rDit is de oor'
sprong vau het lijdeno', zo erkende ik overeenkomstig ile werkelijk'
heid. orDit is het ophoudenvan het lijilen'o,zo erkende ik overeenkom'
stig de werkelijkheitl. ,,Dit is het Pad, Dat tot het ophouden van
het lijtlen voert'', zo erkende ik overeenkomstig de werkelijkheid'
,oDit ie de waan", zo erkeade ik overeenkomstig de werkelijk'
heid. ,,Dit de oorsprong van de waan", zo erkende ik overeen'
komstig de werkelijkheiil. ,,Dit is het ophoudetr v.rn de waauoo,
zo erkende ik overeenkomstig de werLelijkheid- ,,Dit is het Padt
Dat tot het ophouden van de waan voert", zo erkende ik overeenkomstig de werkelijkheid.
Op deze wijze erkenneud, op deze rt'ijze zientleo weril daar Mijn
geest bev4id van de waan der lusten' bevrijd van de waan van
het Wordeno bevrijd van de 'waan van het Niet'IFeten. ,,Bevrijd
zijndeo weet hij dat hij bevrijd is!'o; dit weten giug in Mij op.
,,Uitgeput is geboorte, het heilige leven.is geleefd, dat wat te doen
wao, is gedaan, deze wereld is niet meer", alilus zag Ik. Dit weten
nu, Agivessana, had Ik in de laatste nachtwake als het laatstp
verkregen, het Niet.Weten verslagen, het Weten verworven, de
eluisteruis verslagen' het Licht verworven' als Ik daar ernstig van
zin, ijverig, onvermoeid verwijlde.
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(Uit ha

37sle Soctta oan het Majjhima Nikayal
Daar ie, Koning der Goden, iu een bhiLkhoe het licht opgegaani
,,Niets is waard, dat het vastgehouden wordt !" Wanrreer ilit licht:
Niets is waard dat het vaEtgehouden wordt, in een bhikkhoe is
opgegaan, zo beproeft hij nauwkeurig ieder ding; en wanneer hij het
heeft beproefd, zo doorziet hij het; en wanaeer hij het heeft doorzien, en hij ondervindt daarb$ enige aandoeningu Letzij een aange.
name, ofeen onaangename, of een r.och aatrge[arne noch onaan-'
gGname, zo blijfr hij stilstaan bij deze aandoeningen in het inzicht
in de wet der verganlelijLheid; hij bepaalt zich bij het inzieht in het
ophouden, bij het inzicht in her ontzeggeu. Zo verblijvend hecht
Lij aan nietB in de wereld; niet hechtend, wankelt hij aiet; niet
wankelend komt hij uit zichzelf tot volkomen uitdowiug. Dan weet
hij: Uitgeput is geboorte; het heilige leven is geleefd; dat wat te
doen was, is gedaan; deze wereld is niet meer. fn zoverre, Koning der
Godeno is, ir het kort gezegd,, eeu bhilrkhoe door overwiuning over
de dorst verloet, volkomen tot rust gekomeu, geheel verzekeril, geheel geheiligil, geLeel volkomen, Hoogste van Goden en mensen.
{Uit het 72ste Soetta oan hct Majjhima Nikayo)
Op deze zelfde wijze nu, Vaccha, is alle roepao is alle aandoening,
is alle waarnemiog, is alle onderscheiding, is alle bewustworden,
waardoor meo de Volmaakte aanduidenderwijs zou kunnen aautonen, door de Yolmaakte gezien, bij de wortel afgehcuwen,
gelijk gemaakt aan de tronk van een palmboom, die is afgehouweu, zodat hij niet meer kan ontkiemen, zich niet meer kan
ontwikkelea. Bewrijd ziinde van dat wat roepa, aandoening, waaruo'''irrg, onderscheidiug eu bewustwbrden wordt geheten, yacchd,
is de Yolmaakte diep, oumetelijk, onnaspeurbaar, evenals de
machtige oc€aau. Het zeggeu dat hij wordt herboren, is hier det
van toepassing; het zeggen dat [ij niet wordt herboren, is hier
rriet van toepassing; het zeggen dat hij wordg herborou en niet
herboren, is hier Diot van toepassing; het zeggen dat hij noch wordt
Lerboreu noch niet wor{t herboren, is hier niet van toepasaing.
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X.

NIBBANA

In de volgende vertaling zal men meliling gemaakt vinden
van Marao fie een rol schijnt te spelen zoa'ls de Duivbl in de
Christelijke en Joodse legenden. IIet is niet onwaarschijnlijk
dat zowel in het Boettilhisme als ook in Joden' en Christenrlom

ten grondslag gelegen heeft aan een geloof in
eeu vijandige geest, eetr personificatie van het kwaad, van het
boze beginsel, zoals de Ahriman der Persen. Echter, in de
dezelfde getlachte

Boeildhistische echriften Etaat Mara t€vens nog voor ierc anders'

Mara is de verpersoonlijking van de relatiwiteit en van de
dualiteit. Mogelijk is, dat men in ile oudste tij den van het Boed'
dhieme zowel aan Brahma als aan Mara geloofde, als wezens, als
gode.n, doch de laatste was niet noodzakelijkerwijs een duivel,
evenmin als in Sakka of Brahma alle goeds gevon'len werd' Beiden
'waren onderworPen aan ile lvet var vergankelijkheido aan ziekte'
ouderdom, verval en ilood. Zij heersten over verechillende as'
pecten van de lij denswerekl, van de Samsara. En het terrein tler
zinnenwereld waa irr het bijzonder het domein van Mara'
Wauneer wij ilus lezeno zowel in het volgeuile Soetta, als ook
op andere plaatuer in de Canon, dat Mara tot de Boeildha komt'
dan hebbeu wij hieronder te verstaan, dat de zinnenwereld zich
aan IIem opilrong. Zelfs ziin eigen de"ken, zoals aan Zijn nailerende dood, wordt ons voorgestelil als een gesplek met Mara'
Mara is de heer zoowel van roepa, als van aantloeuing, waar'
neming, onderscheifing, en bewustzijn. Waar iets dezer vijf iso
daar is hij. Zolang wij dus nog in een dezer vijf een rustpunt
winden, zija wij oniler zijn heerschapprj, en binuen ileze vijf
kunnen wij nergens gaan om hem te ontkomen' Een ontkomen
aan Mara, een ootkomen aan d.e zinuelijke wereld, aan de werelil

van relativiteit en dualiteito is alleen mogelijk daar, waar geeu
dezer vijf, ilus geen narra'roepa' meer is. En het is deze toestando
hetzij voor aleook na de dooil, die Nibbana geheten wordt'
85

(Uit

het Samyoata Nikaya e)

En Let voad plaats te Savatthi. Toen verlichtte de vetheveno
de bhikkhoes met een toespraak over Nibbana; Ifij wekte hen op,
bemoefigde en verblijdde hen. En fl6 ghiktrfu6sg, mer €en opmerkzaam oor paar de rede luietereud, werden overtuigd, bewaardeu
het in hu:r denkeu, en realieeerden Let in hun innerlijk.
Toeu kwam iu Mara, de Bozeo de volgende gedachte op:
deze kluizenaar Gotama verlicht de bhikktoes met eea toe.
spraak over Nibbaua; hij wekt heu op, beaooedigt en verblijdt heu.
En de bhikkhoee, met eeo opmerkzaam oor naar de rede luisterend,
worden overtuigd, bewaren het in hun denken, eu realieeren het
in hun innerlijk, Hoe zou het ou ziju, wanneer ik nu ging naar de
plaats waar de kluizenaar Gotama is, om IIem in de war te brengen?,'
Toen uam Mara, de Boze, Let uiterlijL var een ploeger aan.
IIij nam eeu zeer grote ploeg op de echouder, een laage osrendrijversstok in de hand, en met verward haar, een buis van ru$,s
heunepen stof aan, en met bemodderde voeten giug hij naar de
plaats waar de Yertevene was. En naderbij gekomen zijadeo sprak
IIij de Verhevene als volgr toe:
,,Kluizenaar, hebt Gij wellicht eaige ossen gezien?,,
. o,Wat hebt gij met ossen uit te staau, Boze?,,
,,Mij, kluizenaar, beLoort het oog; mij behoren vormen; mij
behoort het geaicht. Waarheen, kluizenaar, kunt gij gaan om mij

te

ontkomen

?

Miio kloir"r*ur, behoort het oor; mii behoren geluideu;
behoort het gehoor. Vaarheen, kluizeuaar, kunt gij gaan om
tG oDtkomen?
Mrj, kluizenaar, -behoort de ueusl mij behoreu geuf,eu;
behoort de reuk. Waarheer, kluizenaar, kunt gij gaaa om
te ontkomen?
Mij, kluizeuaar, behoort de toug; mij behoren smaken;
behoort de smaak. Waarheeuo kluizeqaar, kunt gij gaan om

te
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outkomen

?

mij
mij
',rii
mij

uij
rnij

Mrj, kluizenaar, behoort het lichaam; mij behoren tastbare
dingen; mij behoort de tastzin. Vaarheen, kluizenaar, kunt gij
gaan om mij te ontkomen?
Mijo kluizenaar, behoort het denkvermogen; mij behoren alle
gedachtelijke begrippen; mij behoort het ilenken' Waarheen'
kluizenaar, kunt gij gaan om mij te ontkomen?"
,,:U, Boze, behoort het oog; u behoren vorment u behoort het
gezicht. Doch daar, Boze, waar geen oog is, waar geen vormen
zijn, waar geen gezicht is, daar, Boze, kunt gij niet komen'
U, Bozeo behoort het oor; u behoren geluiden; u behoort
het gehoor. Doch ilaar, Boze, waar geen oor is, waar geen
geluiden zijno waar geen gehoor is, daar, Boze, kunt gij oiet
komen.

U, Boze, behoort de neusl u behoren geuren; u behoort

de

geen neus is, waar geen geuren zijn,

reuk. Doch daar, Boze, waar
waar geen reuk is, daar, Boze, ku:rt gij niet komen'
U, Booze, behort de torg; u behoren smaken; u bohoort
de smaak. Doch ilaar, Boze, waar geen toog is, waar geen
sreaken zijn, waar geen smaak is, daar, Boze, kunt grj niet
komen.

Boze, behoort het lichaam; u behoren tastbar€ dingen;
u behoort de tastzin. Doch daar, Boze, waar geeu lichaam is'
\daar geen tastbare dingen zijn, waar geetr tastzin is, ilaar, Bozeo
kunt gij niet komen.
IJ, Boze, behoort het denkvermogen; u behoreu alle geilachtelijke begrippen; u behoort het denken. Doch daar, Boze, waar
geen ilenkvermogen iso waar geen gedachtelijke begrippen zijn'

U,

waar ge€tr denken is, daaro Bozeo kunt gij niet komen

!'o

,,Van wat gezegd wordt: Dit is het mijne'
Yan wat gezegd wordt: Deze zijn het Zelf,
Inilien Gij Uw denkvermogen daarheeu rloet neigeu,
Dan, kluizeuaar, zult Gij mij niet ontkomen !"
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,,,,Niet zo met Mij; niete ie het Mijne;
Niet zo met Mij; zij ziju niet het Zelf.
Daarom, Boze, verklaar fk u:
IIet Pad, dat Ik betreed, kunt gij niumor vinden

!""

Toen zeide Marao de Boze: ,,De Verhevene heeft mij Lerkend;
de Welgel"t[ige heeft loij herkend !" En spijtig en teleurgesteld
verdweeu hij onmiddellijk.
(Uit. ha Angoeuara Nikayo 10l1l7)
o,Eetso eerwaarile Anandao wae ik in de omgeving van Savattbi,
ia het Donkere \[oud, en bij die gelegenheid bereikte ik een toegtaud, van concentratie dat ik, niettegenstaande ik op de aard.e wae,
rrrij toch niet bewust waa varr de aarde en aI het andere, zelfs van
datgene \rat aarr gene ziide der wereld is!"
,,Zeg mij, eerwaarde Saripoetta, wat was het dat gij inzaagt
bij die gelegeaheid?"
,,Een inzicht ortsprong in mij, Ananda; Wordeu doen ophouden,
dat is Nibbana. Een ander iuzicht verdween in mij: Vordeq doen
ophouden, dat is Nibbaua. Evenalso eerwaardige, uit een zaagselvuur een vonk ontstaat, en een andere vouk verdwijn! zo ook
in mij ontsprorg een iuzicht: Vorden doen ophouden, dat is
Nibbaaa; terwijl eeu ander inzicht iu mij verdween: Vorilen doen
ophouden, tlat is Nibbaua. En gedurende dezo ganEe trjd,
eerwaardige, uam ik bewust waar',.

(Uit hat Oeilana, Bl7)
IIet is, bhikkhoes, het is dat nooh aarde, noch watern

noch

Litte, noch lucht, noch oneinfigheid van ruimto, uoch oneindig.
heid van bewuetzijn, noch uietoo noch waarneming, noch uietwaarneming, noch geboorte, nocL dood bestaan. Geen vaetheid
is er, geea voortgaan, geeu grondelag; het is het einde des lijdens.
IIet is moeiliik te doorzien hoe de dingen werkelijk aijn; de
8B

werkelijk[eiil worilt niet gemakkelijk aanschouwd' Door hem
,die weeto wordt de Dorst overwonner; voor hem die het Rechte
Inzicht verworver heeft, zija alle fingeu niets.

Het is, bhikkhoes, ongeboreno onontsProngeno ongeschapeno
ongevormd; ware het niet ongeboretr' onoltsPror'gen' ongeschapen, ongevormd, ilan, bhikkhoee' zou el geen ontkomen
zijn uit de wereld vau het geboreneo ontsprongene, geschapene,
gevormde.

Doch het is, bhikkhoes, ongeboren, onontoProngen, ongeschapen,
ongevormd; daarom is er ontkomen uit de wereld van het geboreneo
ontsprougene, geschapene, gevormde.
Daar waar hecLten is, daar is wattLeleu. Waar geen hechten

is, daar is rust.
Vaar rust is, daar is de Dorst niet. Waar de Dorst aiot iso daar
iso daar

is

geen wa"Lelen. Waar geen wankelen

ia geen komen en gaau, daar is geen geboorte en dood. Waar geen
geboorte en dood is, daar is noch deze wereld noch gene wereld,
noch hot midileu. Het is het einde des liidens.

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO
SAMMA SAMBOEDDHASSA

Ere

rij

Hem,

ih

Verluoene, ile Vereringswaarilige,
Verlichte

ile

Volhomett
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VAN DEZELFDE SCHRIJVER:

IIet Boeddhiiue als
Het Boeildhisme der

Wereldbeschouwingo Moraal en Religie.
Soetta'a.

Ifet Mahayana.Boeddhisme als Moderne lferetdbeachouwing.
* De Stroom fngegaan (in samenwerking met Rev. A. van der
Velde).

De Zeven Sleutels van de Boeddha-Dhamma.
De Waanziu der Evolutie,
God en Zijn Heelal.
r Yerschijnt in de loop van het jaar 1948.

Ve rde

r is in bewerking:

De Boeililho iler Schrifnn, Standaardwerk, bevattende het vollefige
verhaal omtrent de geboorteo opvoedingo VerlicLtiagn Leer

-

en Prediking eu dood van Gotama de Boeddha, volgene
de Boeddhistische Canon; alsmede een groot aantal leer.
rederen van de Boeddha, welke nog nimmer in Let Nederlahds vertaald ziju.
Voorts bevat het werk een aantal legenilon, in het oude
Voor-Indie ia omloop omtent de Boeddhao de bijzonderheden
Ziiner Leer in Zijn eigea woordeu, eo de oudste geschiedenis
der Sangha, of Orde vaa Boeddhistische Monniken.

90

&i:

l

