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' The path that one person follows is not the correct path for any other
person. Each of us must walk his own path to enlightenment
—that is the way.’
Wu Wei, I Ching Wisdom: More Guidance from the Book of Answers

❛ Wie noemt men een stroombetreder?
Een stroombetreder is een nobele discipel die ziet. Het is
een edel persoon die tot inzicht gekomen is. Die de ware
Dhamma verworven heeft. Die de ware Dhamma begrijpt.
Die de nodige wijsheid verkregen heeft. Die de stroom van
Dhamma betreden heeft.
[Een stroombetreder] is een Ariya met penetrerende wijsheid. Het is een edel persoon die voor de poort van het
Doodloze staat. ❜
Samyutta-Nikaya
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VOORWOORD
Een krachtig boek dat je erg zal waarderen. Dat heb je nu in handen. Dit
boek brengt je een heldere boodschap en een weelde van inzichten om
kleine wondertjes in je leven te creëren.
Sotapattimagga is het nieuwe boek in een reeks van boeiende werken van
deze auteur over de eerste originele aantekeningen van Boeddha’s leer.
Ook nu weer mogen we genieten van een rechtstreekse vertaling van een
unieke selectie van de vroeg-boeddhistische teksten uit het Pali naar onze
Nederlandse taal. Een ware rijkdom. Vervolledigd met zijn deskundige begeleidende toelichting, die ons helpt om de bronteksten in hun juiste
context te plaatsen. En met toevoeging van zijn eigen inzichten. In directe
taal. Zonder franjes. Pragmatisch ook. We halen er zo de thema’s uit
waarmee we in ons eigen leven aan de slag kunnen.
Na alle vorige werken van hem gelezen te hebben, doet het me plezier ook
dit boek weer te mogen ontvangen, en krijg ik nu de eer het ook te mogen
inleiden. De bagage die de auteur meeheeft om, na uitgebreide studie van
de brontaal en van vergelijkend materiaal, een zo correct mogelijke vertaling aan te bieden, getuigt van een ongeziene zorg om de originele inhoud van deze zeer waardevolle levensinzichten te delen. Daar ben ik hem
zeer dankbaar voor.
In dit boek ervaar ik alweer dat het boeddhisme een sterke structuur heeft
en gebaseerd is op een zeer doordachte visie omtrent de kennis van de
mens. Wat door velen niet zo ingeschat wordt. Een structuur die alle hoekjes en kantjes belicht, die invloed hebben op onze ongenoegens, leed, pijn
en ergernis, en die aanwijzingen geeft om ons daarvan vrij te maken. Op
geestelijk, mentaal en gevoelsmatig vlak. Om vrij te zijn van dingen die
ons uit ons evenwicht halen. Doelstelling? Vrij maken van lijden en realiseren van een toestand van innerlijke tevredenheid. In dit leven.
Het boek Sotapattimagga, of het Pad naar Stroombetreding, legt uit dat op
het pad naar nibbana—de volledige bevrijding van lijden—er verschillende niveaus zijn die de vorderingen van de beoefenaar aanduiden.
Wanneer de beoefenaar zich de bevrijding van een eerste set van levensgebieden of schakels uit het Edele Achtvoudige Pad heeft eigen gemaakt,
merkt hij dat hij zich ànders voelt van binnen. Beter. Rustiger. Vrediger. En
dat hij ook anders is gaan functioneren. De vaardigheden daaromtrent
zijn dan door hem gekend, verwerkt en als een automatisme geïntegreerd
in zijn levenswandel. Wat hem meer levensvoldoening geeft. Zodanig dat
hij het voorgaande niet meer aantrekkelijk vindt, noch in optie neemt. Er
is geen terugkeer meer naar vroeger. De beoefenaar wil verder gaan op
het Pad.
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Hoe dat tot stand komt, vraag je je af? Voornamelijk door wakker zijn,
diepgaand focussen en vrij maken van innerlijke obstakels. Drie belangrijke thema’s die steeds terugkomen in de boeddhistische aanwijzingen.
Het zijn essentiële kwaliteiten die de beoefenaar hoort te kneden en eigen
te maken om de mist in zijn leven te laten opklaren. Wetend dat de kernboodschap expliciet ligt op het verwerven van innerlijke vrede. Door de
aanwijzingen te volgen zal hij, alhoewel in en op deze wereld levend en
werkend, de innerlijke ellende, de onvrede en irritatie van dít werelds bestaan achter zich laten. Het gaat hier over een pragmatische aanpak.
Zonder wedijver. De beoefenaar kan zover gaan als hij aanvoelt dat de
stroom, de innerlijke beweging naar verdieping, in hem wakker maakt. En
hij daar gehoor en gevolg aan wil en kan geven.
Eigenlijk gaat het om het verfijnen van belevingskwaliteiten binnen in
onszelf. Het weggommen van ruwheid en van innerlijke hindernissen.
Boeddhisme gaat over onszelf in de eerste plaats. Onszelf beter maken.
Veredelen. Uit de chaos gaan en ons gemoed rust gunnen door innerlijke
weerspannigheden op te lossen. De wereld wordt dan vanzelf beter.
Zo kan je de boeddhistische levensopvatting zien als een veredelings-conditietraining. Een training in het vrijmaken van de gehechtheden die ons
beperken en narigheid brengen. Daarbij het woord conditie ziend als een
continu, innerlijk, veranderend proces. Veranderend door de dagelijkse
activiteiten en het voortschrijdend inzicht. Door te leven. Conditie, niet in
de zin van het aanleren van vaardigheden om te doen. Maar om te zijn.
Een wezenstraining dus. Het verwerven van een state of mind waarvan
ons hele wezen doordrenkt is. Het zit vanbinnen.
Wakker zijn of bewust leven met alerte opmerkzaamheid leren we door ons
onderscheidingsvermogen te trainen. Wakker zijn is aandacht geven. Observeren wat er is. Vrij van emotie, interpretatie of oordeel.
Heb je zelf al gemerkt hoe sterk je gedachten en je gevoelens of emoties
met elkaar verbonden zijn? Hoe je je eigen verhaal en overtuiging, meestal onbewust, als de norm en als sowieso juist beschouwt? En je als vanzelfsprekend ook van een ander verwacht dat die op dezelfde golflengte
zit? Meestal vergeten we dat dit juist een oorzaak van emotionele toestanden is. Innerlijk en relationeel.
Zoals Sri Nisargadatta Maharaj het placht te verwoorden: 'Lijden heeft
grofweg twee oorzaken: We houden ons krampachtig aan iets vast of we
bieden weerstand tegen iets. Beide zijn een teken van onze onwil om mee
te bewegen met het leven.’
Wakker zijn betekent dat we in de eerste plaats zicht krijgen op de momenten en de thema’s die daar oorzaak aan zijn. De Pali-canon helpt ons
daarbij op een zeer duidelijke en transparante wijze. We krijgen in het
boek veel aanwijzingen om daar eens even bij stil te staan.
—Pagina 12—
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Correct focussen doen we best wanneer we in onze omgeving vrij zijn van
storingen. Tijdens meditatie dus. De werking is dieper naargelang de aandachts-aanraking van binnen subtieler is, geconcentreerder en langer
duurt. De ware kracht zit in de stilte. Waar het wonder gebeurt. Vergelijk
het met het marineren van een gerecht. Tijd, contact en laten rusten doet
de jus in het gerecht trekken en smaakvoller worden. Aandacht heeft een
gelijkaardig effect op ons innerlijk door ze in onze cellen te laten binnentrekken. Op de plaats waar de ‘kramp’ zit. Het wordt dan een meditatieve
absorptie, versmelting, doordrenken. Waarbij hindernissen smelten. Net
als de warmte ijs doet smelten.
In dit boek lees ik vaak de term ‘diepe perceptie’. Steeds maar dieper en
verder kijken in de eigenheid van het thema waarop je mediteert. Steeds
meer en intenser contact maken met de bron van de bezoedeling. Focussen
helpt ons zo bij het vrijmaken, door onze aandacht specifiek te richten
naar het terrein van ongenoegen. Er op vertrouwend dat uiteindelijk de
be-vrij-ding van de innerlijke onrust mag plaatsvinden.
Ook hedendaagse disciplines, die de denkactiviteit vertragen en de 'stilstaande’ aandacht vergroten, tonen aan dat het neurologisch systeem er
wel bij vaart en mensen rustiger, vredevoller en gezonder worden. Denk
maar aan de resultaten van mindfulness.
Het bewandelen van het Pad vraagt een bewust ervaren van de kwaliteitskleur van wat je vanbinnen merkt. Voortdurend waarnemen wat er in je
gebeurt. Leven in het nu. Als een alerte observator. Waardoor je gaat merken wanneer er mist hangt en wanneer het helder is. De Pali-canon reikt
hierbij thema’s aan waarop je kan mediteren om de mist te laten optrekken en de innerlijke kwaliteit te polijsten. Wat uitstraalt en zich doorzet in
onze omgeving.
Het boek vermeldt voor ons een veelvoud aan wegwijzers om deze training
aan te vatten. Vanuit het Theravada geeft het ons hierbij de volgende tien
mee: vrijgevigheid; moreel gedrag; loslaten, niet-hechten en verzaken;
wijsheid en inzicht; energie en ijver; geduld en tolerantie; streven naar
waarheid; volharding en determinatie; liefdevolle vriendelijkheid en gelijkmoedigheid.
En daar staan geen quantifiers bij. Er bestaan geen standaarden, want
ieder heeft zijn eigen pad. En ieder heeft zijn eigen vertrekpunt. De beoefenaar weet zelf welke thema’s hem kunnen helpen om zich beter, losser,
vrijer te voelen en met meer innerlijke tevredenheid in het leven te staan.
Kwaliteit, heb ik gemerkt in het beroepsleven, komt er pas als de mensen
in een innerlijk vrije conditie zijn. Als ze zich openstellen en zich OK voelen in de dynamiek van het bedrijfsproject. Als ze zich een vanzelfsprekende schakel weten in het geheel. Een dynamische verbinding voelen in
hun team. De crew van het schip als het ware. Niet klagen maar als vanzelf kijken naar oplossingen. In synergie met collega’s, klanten, leveran—Pagina 13—
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ciers, bazen en medewerkers, overheid, en alle andere belanghebbenden.
De binnenkant van de mens moet goed zitten. Graag bereid om in de flow
te stappen. Met openheid. Met een heldere blik. Gericht op eenvoud en
synergie. Zich afzijdig houdend van deelname aan emotionele krachtpatserijen of slinkse praktijken. Ethiek, integriteit en respect zijn essentieel. Vertrekkend vanuit innerlijke rust en oordeelvrije beschouwing.
Een volgende factor is de kwaliteit van ons hart, van deelzaamheid, van
saamhorigheid, van ‘ik doe graag wat ik kan bijdragen’. Gewoon goed
doen omdat het goed is goed te doen, zoals mijn vader zaliger placht te
zeggen. Het goed voelen, de innerlijke tevredenheid met het leven, is
eigenlijk de kern van een soepel werkend team. (en van alle soepele relaties!). De mens als belangrijkste schakel in het kwaliteitsproces. Je flow is
zoekende zolang je innerlijk obstakels hebt op je pad, en te vaak innerlijk
ontslag neemt, zoals mijn vriend Willem-Jan het uitdrukte. Het creëren
van een correcte conditie is dus ultra belangrijk. Zodat moeilijkheden,
dwarsliggers, stress en twijfels smelten als sneeuw in de zon. En dit boek
geeft je daarvoor een krachtige leidraad.
Het individuele proces van veredeling en stroombetreding naar nibbana
hangt af van verschillende factoren: onze persoonlijke invalshoek, het
onderwerp, de moed, de intensiteit, de intentie,… Het effect treedt gradueel op zoals een druppel inkt gradueel het water blauw kleurt. Niet alles
ineens, niet voorspelbaar, maar steeds meer kleur. En op een moment
merk je plots, dat je—op het terrein van je focus—ánders bent. Vrijer. Je
ervaart en leeft met een andere blik, een luchtiger, vrijer gevoel. En dat
gaat steeds verder.
Wij leven op de aarde als een gast. Wat zou het goed zijn, als we ons gedragen als een eervolle gast, met respect en een vleugje humor die alles
wat luchtiger maakt. Met innerlijke zachtheid, mildheid, ruimte en flexibiliteit die de ander eveneens verwelkomt in dezelfde wereld en hem zal
inspireren om op zijn beurt plaats te geven voor een fijn leven van de
ander. Dit Theravada-pad kan ons daar bij helpen.
Ik wens de lezer een boeiende en leerrijke lezing.
❡
Biografie
Het levensspoor van Wim De Cleyn heeft zich ontvouwd in het verkennen
van talrijke levensaspecten die als vanzelf gericht bleken op kwaliteit.
Zowel in de buitenwereld als in de innerlijke wereld van de mens. Wim wil
graag het brede overzicht en verbindt dit met de quintessens. Het plezier
van de kern te vinden en die in groter perspectief te plaatsen.
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Beroepsmatig werkte hij aan het coördineren, evalueren en verbeteren van
bedrijfseconomische omgevingen en kwaliteit in bedrijven.
Ter onderbouwing deed hij studies van bedrijfsorganisatie, haveneconomie, master in totale kwaliteitszorg, quality assessment, waardenmanagement en crisiscommunicatie.
Op persoonlijk vlak loopt een breed levensspoor rond het ontdekken van
het innerlijke leven van de mens in tal van levensvisies en disciplines van
oude en hedendaagse volkeren. Hij duikt er ook in via workshops, trainingen en reizen naar verschillende oude-cultuur verbonden contreien om
zelf te ervaren en te groeien, alsook om het welzijn te begrijpen van de
mens op het gevoelsmatige, geestelijke en fysieke vlak. En te genieten van
de grote schoonheid van het ganse scheppingsverhaal.
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INLEIDING
'Sato ekaggacittassa,
ajjhattam susamahito.'
❛ Wees opmerkzaam en spiritueel éénpuntig,
innerlijk stabiel en geconcentreerd. ❜
Dhammapada-Sutta, Anguttara-Nikaya 4.29

Sotapatti 1 betekent letterlijk 'het betreden van de stroom'. Sotapatti is het
eerste van de vier stadia van ontwaken, zoals het extensief beschreven
staat in de Pali-canon. 2 De doctrine van de vier niveaus van ontwaken
vormt een centraal element in het Theravada. 3
Het primaire niveau van stroombetreding wordt gekenmerkt door de vernietiging van de eerste drie (van tien) schakels (P: samyojana) van de keten die de yogi aan samsara bindt. Deze drie schakels zijn: het geloof in
'persoonlijkheid’ (P. sakkaya-ditthi); 4 sceptische twijfel (P. vicikiccha) 5
en gehechtheid aan riten en/of ritueel (P. silabbata-paramasa). 6
In de Visuddhimagga 7 van Buddhaghosa 8 vormen de vier niveaus van
ontwaken de apotheose van de zeven zuiveringen (P. satta-visuddhi). 9 De
Visuddhimagga benadrukt het belang van het ontwikkelen van wijsheid (P.
panna) als het voornaamste middel tot bevrijding. Vipassana speelt een
centrale en manifeste rol op dit pad. Vipassana staat voor het intuïtieve inzicht van de yogi in de vergankelijkheid (P. anicca), 10 onbevredigdheid
(P. dukkha) en essentieloosheid (P. anatta) van het bestaan. 11 Zulk wervelend inzicht transformeert zowel de aard als het leven van de yogi.
De 'stroom betreden' of 'de stroom ingaan' is een metafoor die op verschillende plaatsen in de Pali-canon voorkomt. Het is haast vanzelfsprekend
dat de Boeddha met de stroom de Ganges voor ogen had. De heilige rivier
die vanuit de Gangotrigletsjer in de Himalaya door India en Bangladesh
naar de Golf van Bengalen stroomt. De stroom die door de hindoes toegewijd is aan Ganga Mata—Moeder Ganges. De sacrale stroom waarrond
zich elk moment de eindeloze cyclus van ontstaan en vergaan, van leven
en dood, van wedergeboorte afspeelt. Het is deze stroom die de Boeddha
tijdens zijn leven meerdere keren overstak en waarvan hij de verraderlijkheid en snel wisselende stroomversnellingen maar al te goed kende. Een
meer toepasselijke beeldspraak is moeilijk te vinden.
Maar wat bedoelde de Boeddha met deze metafoor?
De 'stroom' is niets anders dan een metafoor voor het Edele Achtvoudige
Pad (P. ariya atthangika magga). Het Middenpad (P. majjhima patipada).
—Pagina 17—
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Het Pad van de Edelen (P. ariya magga). De weg van de ariya. Nog duidelijker: het is het punt waar de acht factoren van het Edele Achtvoudige
Pad samenkomen. Waar deze factoren congrueren.
De Middenweg is het pad waar de yogi in balans is met zichzelf én met
het proces dat het bestaan dirigeert. In harmonie zijn is beseffen dat dualiteit nooit een dwingende optie is. Dat er op elk moment een verbindend
alternatief bestaat. Hoe stringent ook een dwingende keuze zich soms aan
de yogi lijkt op te dringen. Bij aandachtig toezien rijst altijd spontaan een
harmonische uitkomst op uit de immense ruimte. Zonder persoonlijke
voorkeur. Zonder persoonlijke afkeer. Zonder de stringente onwetendheid
van een geconditioneerd 'ik'. Het enige dat de yogi steeds voor ogen moet
houden is zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn intentioneel (P.
cetana) handelen.
Culakammavibhanga-Sutta: 12
❛ De wezens zijn de erfgenamen van hun daden (P. kammadayada); 13
ze zijn de eigenaars van hun daden (P. kammassaka); 14
ze komen voort uit hun daden (P. kammabandhu); 15
ze hebben kamma als hun toevlucht (P. kammapatisarana); 16
ze hebben kamma als oorzaak van hun worden (P. kammayoni) 17 ❜
De yogi beseft dat zijn intentionele daden (P. kamma) zijn toekomst zullen
bepalen, zijn 'worden' (P. bhava) zullen definiëren. De yogi kan zijn aansprakelijkheid niet afschuiven op een god of op metafysische krachten.
Zijn handelen vormt dan ook zijn persoonlijke zorg. 18 Hiervoor staat de
drievoudige training (P. tisikkha) 19 ter beschikking. De tisikkha zal dan
ook zijn transformatie initiëren.
Dat het Pad van de Edelen de stroom is blijkt uit de Dutiya Sariputta-Sutta
en de Pathama Sariputta-Sutta: 20
❛ [De Boeddha:]
Sariputta!
Het Nobele Achtvoudige Pad is de stroom.
Het is perfect inzicht,
perfecte intentie,
perfect spreken,
perfect handelen,
perfect levensonderhoud,
perfecte inspanning,
perfecte aandacht,
perfecte concentratie. ❜
Een stroombetreder is elke edele persoon (P. ariya-puggala) 21 die begiftigd is met deze acht attributen van de Ariya. Stroombetreding is bijgevolg
geen exclusieve monastieke aangelegenheid. De Pali-canon vermeldt uit—Pagina 18—
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drukkelijk dat duizenden lekenvolgelingen de status van sotapanna bereikten. 22
Het volgen van dit Pad van de Ariya vormt een stapsgewijze ontwikkeling
om dukkha te transcenderen. Het voert de yogi automatisch naar zijn zelfrealisatie zoals het water van de Ganges vanuit de Himalaya 23 gestaag
naar de Golf van Bengalen vloeit.
Het kenmerk van een stroom is om te stromen. Alles wat in de stroom terechtkomt, wordt met de stroom meegevoerd. Op dezelfde manier stroomt
de sotapanna 24 onverstoorbaar naar zelfrealisatie (P. nibbana). 25
Zoals het woord het letterlijk aangeeft is zelfrealisatie iets wat je niet aan
anderen kunt overlaten. Het is iets dat je zelf moet doen. Ontwaken kan je
niet aan iemand anders overdragen of opdragen. Het is een taak waar de
yogi zich persoonlijk moet van kwijten. Het is zijn levenstaak. Méér: het
is zijn geboorterecht. Zijn Yajnopavita—zijn heilige koord. 26
Zelfrealisatie of nibbana draagt niets esoterisch in zich. Esoterie is geen
kenmerk van Dhamma. 27 Zelfrealisatie staat 'gewoon' en uitsluitend voor
de transformatie van het leven van de yogi. Een transformatie die het
directe gevolg is van het verwerven van inzicht in de ware aard van de
verschijnselen, fenomenen, dingen. Een verandering die—overeenkomstig
de wet van Afhankelijk Ontstaan (P. paticca samuppada) 28—voortspruit
uit oorzaken en voorwaarden. Bijgevolg is zelfrealisatie een verandering
die voor iedereen bereikbaar is indien de voorwaarden ertoe vervuld worden. Zelfrealisatie is genaakbaar op élk moment. Toegankelijk in dít leven.
Voor iedereen 'die geen zand heeft op de oogleden’.
Door sotapatti kan de yogi énkel nog vooruit gaan. Eenmaal dit punt bereikt, is uitsluitend progressie mogelijk op het Edele Pad: de stroom betreden markeert een punt in de spirituele ontwikkeling van de yogi waar het
verlaten van het Pad onmogelijk wordt. Hij is de Rubicon overgestoken.
Volgens de suttas 29 zal de yogi volledige bevrijding (P. vimutti) 30 bereiken in een (metaforische) tijdspanne van maximaal zeven levens (P. sattakkhatu-parama). Dit moet absoluut niet letterlijk worden genomen. 31 Het
belangrijkste is te beseffen dat als de yogi eenmaal de stroom betreden
heeft er geen weg meer terug is. Alhoewel de stroom nog onverwachte
bochten kan nemen en ondanks het feit dat er zich nog heel wat obstakels
kunnen voordoen, de aanzuigkracht van de stroom zal steeds sterker
worden.
Stroombetreding is geen eindpunt. Geen finaliteit. Het is de start van iets
volledig nieuws. Het is een transformatie. Een mutatie. Een nieuwe wording. Een geboorte. Een ’weder’-geboorte. Gotrabhu. 32
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Stroombetreding en oversteken naar de Andere Oever is de belangrijkste
daad van een spirituele beoefenaar in zijn leven. Sotapatti is voor de yogi
zowel een wegwijzer, een keerpunt als een mijlpaal.
Het is een wegwijzer omdat het de yogi de richting wijst waar hij/zij naartoe moet gaan. Zoals een vinger die naar de maan wijst, zo duidt sotapatti
aan wat Dhamma in essentie inhoudt.
Het is een keerpunt omdat het de transformatie inhoudt van de wereldling
(P. puthujjana) 33 naar de edele, de ariya (P. ariya-puggala).
Het is een mijlpaal omdat het voor elke yogi het startpunt van zijn zelfrealisatie (P. nibbana) markeert. Zelfrealisatie als het hoogst te bereiken
doel in dit leven—de uitdoving (P. sitibhava) 34 van onwetendheid, verlangen en haat.
Het pad van de stroombetreder vormt één van die specifieke leringen van
de Boeddha waardoor vele yogis gedurende 2.500 jaar erin geslaagd zijn
om te ontsnappen aan samsara. 35 Niyyana. 36
Belangrijk is dat de Boeddha expliciet vermeldde dat het verwerven van
sotapatti niet gebonden is aan kaste, ras of geslacht. De vier niveaus van
ontwaken zijn bereikbaar voor elke mens. 37
In de Anathapindikaputtakala Vatthu
Boeddha het volgende:

38

van de Dhammapada verhaalt de

❛ Pathavya ekarannena
saggassa gamanena va
sabbalokadhipaccena
sotapattiphalam varam.
Beter dan alleenheerschappij over de aarde; 39
Beter dan naar de hemel te gaan; 40
Beter dan heerschappij over het hele universum: 41
De vrucht van stroombetreding is het beste. 42 ❜
Dit vers geeft goed aan hoe hoog de Boeddha de verwerving van sotapatti
inschatte.
Het belang van stroombetreding wordt verder benadrukt door het feit dat
de Boeddha er expliciet naar verwijst in de eerste voordracht die hij gaf
aan de Vijf Gezellen (P. panca vaggiya) 43 in het Hertenkamp in Sarnath.
Nadat de Boeddha in de Dhammacakkappavatana-Sutta 44 de twee uitersten en de Middenweg (P. majjhima patipada) uitgelegd had en de Vier
Edele Waarheden verkondigde op basis van de drie rotaties en de twaalf
aspecten, 45 zette hij het Dhammawiel in beweging in Sarnath bij Kasi
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(Kashi, Varanasi, Banaras, Benares): dhammacakkam pavattetum, gacchami Kasinam puram’. 46
Ik citeer de sutta letterlijk:
❛ Monniken, zolang mijn zien en weten
over deze Vier Edele Waarheden zoals ze werkelijk zijn
—met hun drie rotaties en twaalf toestanden—
nog niet grondig helder was, beweerde ik niet
dat ik het Hoogste Ontwaken 47 bereikt had:
het correcte Volledige Ontwaken dat onovertroffen is
in deze wereld met haar goden, haar Maras en Brahmas,
met haar generatie van monniken en priesters,
met haar koningen en onderdanen.
Maar sinds mijn zien en weten
over deze Vier Edele Waarheden zoals ze werkelijk zijn
—met hun drie rotaties en twaalf toestanden—
grondig helder werd, beweer ik wel
dat ik het Hoogste Ontwaken bereikt heb:
het correcte Volledige Ontwaken dat onovertroffen is
in deze wereld met haar goden, haar Maras en Brahmas,
met haar generatie van monniken en priesters,
met haar koningen en onderdanen.
Zien en weten verscheen in mij:
mijn bevrijding van geest is onwrikbaar;
dit is de laatste geboorte;
nu is er geen verdere toestand van bestaan.
Zo sprak de Verhevene.
En de Vijf Metgezellen waren tevreden
en verheugden 48 zich in de woorden
van de Verhevene.
En terwijl deze sutta gegeven werd,
verscheen in de Eerwaarde Kondanna het zuivere
en onbezoedelde weten van de Dhamma: 49
“Alles wat onderhevig is aan ontstaan,
is onderhevig aan vergaan.”
En toen het Dhammawiel door de Verhevene
in beweging gezet was,
uitten de aardgeesten de volgende kreet:
"In het Hertenpark van Isipatana, nabij Varanasi,
heeft de Verhevene
het onovertroffen Dhammawiel in beweging gezet,
wat door geen enkele monnik, priester, god,
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Mara, Brahma, of door wie dan ook
gestopt kan worden !”
En de Goden van de Vier Grote Koningen
hoorden die kreet van de aardgeesten,
en zij uitten de volgende kreet:
"In het Hertenpark van Isipatana, nabij Varanasi,
heeft de Verhevene
het onovertroffen Dhammawiel in beweging gezet,
wat door geen enkele monnik, priester, god,
Mara, Brahma, of door wie dan ook
gestopt kan worden !”
En op deze manier hoorden ook achtereenvolgens
de Tavatimsa goden, de Yama goden, de Tusita
goden, de Nimmanarati goden, en de
Paranimmitavasavatti goden deze kreet,
en zij herhaalden die kreet na haar te horen:
"In het Hertenpark van Isipatana, nabij Varanasi,
heeft de Verhevene
het onovertroffen Dhammawiel in beweging gezet,
wat door geen enkele monnik, priester, god,
Mara, Brahma, of door wie dan ook
gestopt kan worden !”
En de Brahma goden hoorden die kreet
van de Paranimmitavasavatti goden,
en zij uitten de volgende kreet:
"In het Hertenpark van Isipatana, nabij Varanasi,
heeft de Verhevene
het onovertroffen Dhammawiel in beweging gezet,
wat door geen enkele monnik, priester, god,
Mara, Brahma, of door wie dan ook
gestopt kan worden !”
En dus op dat moment, op dat eigenste ogenblik,
rees die kreet omhoog tot aan
de Brahma werelden.
En het tienduizendvoudige wereldsysteem
schokte, trilde en beefde,
en een prachtig onbegrensd licht,
dat de schittering van de goden ver overtrof,
verscheen in de wereld.
En toen uitte de Verhevene
deze geïnspireerde woorden:
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“Versta je het, Kondanna ?
Waarlijk: Kondanna verstaat het, Vrienden !"
En zo verkreeg de Eerwaarde Kondanna
de naam ‘de Weter’—
hij die het verstaat; hij die het wéét. 50 ❜
De literaire ornamenten en religieuze adoratie die door zijn latere volgelingen en bewonderaars in de sutta geslopen zijn neem ik er graag bij.
Deze literaire omkadering en enscenering infecteert immers de kern van
de cruciale boodschap niet.
De betekenis van deze tekst is dat Kondanna, nà de uiteenzetting van de
Boeddha, de stroom betrad, d.i. stroombetreder werd. Kondanna is de eerste discipel van de Boeddha die tot inzicht kwam door het horen van de
boodschap. Hij is de eerste sotapanna. Nadat de Boeddha de tweede voordracht—de Anattalakkhana-Sutta—gegeven had, begreep Kondanna de
Leer en werd arahant. Van dat moment af noemde men hem Annatakondanna.
Annatakondanna vroeg daarop aan de Boeddha of hij hem mocht volgen,
d.i. zijn discipel worden. De Boeddha antwoordde met twee woorden: 'Ehi
bhikkhu'—'Kom monnik'. Wellicht ’s werelds kortste toetredingsceremonie. En veruit de mooiste! In schril contrast met de religieuze opsmuk van
de suttas die de Boeddha een haast goddelijke status toekennen. 51
Op verschillende andere plaatsen in de Pali-canon wordt verwezen naar
stroombetreding nadat de Boeddha een voordracht gehouden heeft. Dit gebeurt meestal volgens eenzelfde stramien. Doorgaans doet het zich voor
nadat de Boeddha een voordracht gehouden heeft over de noodzaak om
een hoge graad van moraliteit 52 aan te houden en om te verzaken aan
zinnelijkheid. Nadat de toehoorder zich bevrijdt van de Vijf Hindernissen
(P. panca nivarana) 53 door te luisteren naar deze voordracht, ontvouwt de
Boeddha de Vier Edele Waarheden—buddhanam samukkamsika desana
54— waarna het Dhamma-oog (P. dhamma-cakku) van de toehoorder(s)
zich opent voor het penetrerende inzicht dat 'alles wat onderhevig is aan
ontstaan, onderhevig is aan vergaan'.
Hetzelfde geldt trouwens ook voor de andere volgelingen die na het luisteren naar een voordracht van de Boeddha stroombetreder werden (zie o.m.
infra: Suppabuddhakutthi-Sutta, ud. 43).
Sabbasava-Sutta: 55
❛ Het Dhamma-oog opent zich bij de stroombetreder
wanneer hij de eerste drie ketens doorsnijdt.
Het Dhamma-oog opent zich doordat hij inzicht verwerft in de causale
principes die het ontstaan en vergaan van dukkha beheersen.
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Door aandachtige observatie [van de Vier Edele Waarheden]
realiseert hij in zichzelf:
“Dit is dukkha…
Dit is de oorsprong van dukkha…
Dit is de beëindiging van dukkha…
Dit is het pad dat leidt naar de beëindiging van dukha…”
Wanneer hij dit [de Vier Edele Waarheden] aandachtig blijft observeren
vernietigt hij de eerste drie ketens:
het geloof in persoonlijkheid; twijfel en hechting 56 aan riten en rituelen.
Zo opent zich het Dhamma-oog voor de stroombetreder. ❜
Laat het evenwel duidelijk zijn dat het niet zo is dat het aandachtig luisteren naar een voordracht alleen (ook al wordt ze gegeven door de Boeddha,
die bekend stond stond als een eminent leraar) kan leiden tot stroombetreding. Niets is minder waar. Sotapatti is een gradueel leerproces—beginnend met volgehouden ethische moraliteit (P. sila) over penetrerende concentratie (P. samadhi-vipphara-iddhi) 57 naar doordringend inzicht (P. nana-vipphara-iddhi) 58—met veel vallen en opstaan, tot plóts 59 het Dhamma-oog van de yogi zich spontaan opent.
De stroombetreding van Kondanna in de Dhammacakkappavattana-Sutta
vormt hierbij een uitstekend voorbeeld. Zijn hele leven leest als één aaneenschakeling van diepe ethische bewogenheid, meditatie en wijsheid.
Zijn stroombetreding is dan ook geen loutere toevalligheid. Het is een
stapsgewijs bewegen naar de stroom toe. Een stapsgewijs cultiveren van
oorzaken (P. hetus) en voorwaarden (P. paccayas) die uiteindelijk naar
ontwaken leiden.
Door het ontwikkelen van heilzame (P. kusala) voorwaarden bereikt de
yogi de stroom. Staat hij vóór de stroom. Meer kan hij niet doen. Wat verder gebeurt overruled zijn controle. Dat gaat zijn krachten te boven. Wat
nu volgt—het betreden van de stroom—hangt af van zijn kamma en van
zijn paramis…60
Het is te vergelijken met het planten van een boom. De planter heeft de
beste boomscheut uitgekozen. Met ijver en zorg het boomgat uitgegraven,
de bemesting aangebracht, de aarde rond de boomscheut zorgvuldig aangestampt, de insecten verjaagd… kortom: zich volledig van zijn taak gekweten. Dat is ook zijn enige verantwoordelijkheid. Wat nu volgt is de
verantwoordelijkheid van de boom. Het is de boom die op het meest
gerede moment ervoor zal zorgen dat hij zal bloeien en vruchten dragen…
Elk streven van de yogi om dit proces zelf in de hand te nemen of om te
pogen dit extern proces te verhaasten wordt resoluut afgestraft. Dit is het
Ananda-complex. Elk verlangen—hoe verheven en nobel ook—stopt spi—Pagina 24—
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ritueel ontwaken. Zolang er verlangen aanwezig is, is er 'worden', is er
'weder-geboorte' (P. bhava).
Het relaas van de eerste stroombetreding maakt duidelijk dat ontwaken
geen noumenaal hoogstandje is. Dat zelfrealisatie niet gebeurt met barokke grandeur. Dat het geen esoterische aangelegenheid is. Maar dat het een
plótse 61 experiëntiele ervaring is zónder toeters of bellen. Maar wel zéér
manifest. En onomkeerbaar. 62 Stroombetreding staat voor transformatie
door het verwerven van inzicht in de werkelijkheid. Voor herschepping. In
dít leven. Door de realisatie 63 van sila, samadhi en panna. 64
Sila—een ethische levenshouding—vormt de basis voor samadhi. Sila
maakt het mogelijk dat de yogi zijn opmerkzaamheid (P. sati) stevig vestigt op zijn geest/lichaam-complex (P. namarupa). 65 Het is duidelijk dat
de Boeddha méér aandacht besteedt aan de geest dan aan het lichaam:
'cittena niyati loko, cittena parikassati—de wereld wordt door de geest geleid; door de geest wordt hij van hier naar daar gesleept'. 66
Door samadhi 67 slaagt de yogi erin om zijn gedachtenstroom te stoppen
en zijn geest tot rust te brengen. Zo maakt hij zijn geest zuiver en helder.
Elke gedachte die zich aan hem presenteert neemt hij duidelijk waar. De
gedachten stoppen kan hij niet. Ze blijven immers opkomen. Steeds opnieuw. Maar dat ze zijn bestaan beheersen, dáár kan hij zich van bevrijden. Door ze niet meer te beantwoorden. Door er geen verhalen of drama’s rond te bouwen. Door zijn mind chatter stil te leggen. Door zijn gedachten niet van commentaar te voorzien. Door geen ondertitels te plaatsen bij zijn persoonlijke film. De gedachte als gedachte. Louter als gedachte.
Ondanks het feit dat de Boeddha de nadruk legt op de geest blijft ook het
lichaam een voorwerp van aandacht. Immers, alles wat in de geest ontstaat
manifesteert zich als gewaarwordingen in, op en doorheen het lichaam.
Vedana samosarana sabbe Dhamma. 68
Wat geldt voor gedachten is ook van toepassing voor gewaarwordingen en
gevoelens. 69 De yogi ervaart gewaarwordingen als gewaarwordingen. Gevoelens als gevoelens. Hij beschouwt zijn lichaam louter als lichaam. Als
materie. Als vorm. Niet als 'ik', 'mij' of 'mijn'. Zijn lichaam bestaat slechts
als vorm (P. rupa), 70 als een tijdelijk conglomeraat van de vier elementen
(P. dhatus): aarde, water, vuur en lucht. 71 Het is zijn geest (P. nama) die
dit conglomeraat gradueel opbouwt met likes (bij aangename ervaringen)
en dislikes (bij onaangename ervaringen) tot een 'iets', en het labelt (een
naam geeft) tot een virtuele realiteit, tot een 'ik'. 72 Polarisatie als instrument voor identificatie. Voor 'worden’ (P. bhava). Het commerciële succesverhaal van Facebook.
Door de gedachten, gewaarwordingen en gevoelens te ontdoen van hun
verhalen en drama’s (= van hun 'ik’, 'mij’, 'mijn’) door in te zien (door
meditatie (P. bhavana) 73 dat ze vergankelijk zijn, onbevredigend en zon—Pagina 25—
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der ook maar enige essentie, berooft de yogi hen van hun bezoedelende
eigenschappen: aangenaam, onaangenaam, stress, opwinding, afkeer, twijfel. Kortom: van datgene wat dukkha veroorzaakt. Deze verontreinigende
eigenschappen zijn de gordijnen (P. nivarana) die de yogi beletten het
licht te zien.
Dit zijn de Vijf Hindernissen (P. panca nivarana) 74 die de yogi beletten
dat hij zich zuivert van zijn sankharas van verlangen en afkeer. Telkens
één van deze hindernissen opduikt belemmert het de yogi om innerlijke
vrede te ervaren. Het verstoort zijn harmonie en brengt hem uit balans.
Het duwt hem telkens terug in zijn 'ikje’ en ontvoert hem in zijn eigen virtuele gedachtenwereld van likes en dislikes. Met mentale onrust en agitatie tot gevolg wat zijn spirituele ontwikkeling tot stilstand brengt.
De observatie, het onderzoek, de beheersing en de finale vernietiging van
de Vijf Hindernissen vormen dus een conditio sine qua non om tot samadhi te komen. Wanneer de observatie en het onderzoek zich toespitsen op
het etherische, zelfloze karakter (het ontstaan, bestaan en vergaan) ervan
heeft de yogi de sleutel voor hun beheersing én vernietiging stevig in handen.
Eenmaal de panca nivarana vernietigd zijn kan de yogi de gemoedstoestand van samadhi binnentreden. Slechts wanneer verlangen (hebzucht),
afkeer, luiheid & loomheid, stress & piekeren en twijfel overwonnen zijn
komt de geest tot rust. Samatha. In kalmte verblijven. Maar opgelet: zelfrealisatie wordt niet gerealiseerd door zich uitsluitend te koesteren in deze
gelukzalige transcendente staat van kalmte. Zelfrealisatie vergt van de yogi dat hij/zij de verschijnselen (in de eerste plaats zijn eigen geest/
lichaam-complex) ziet zoals ze zijn. En deze forensische observatie tezelfdertijd gelijkmoedig aanvaardt. Aandachtig zijn en gelijkmoedig aanvaarden van alles wat zich aan hem/haar presenteert. Gelijkmoedigheid staat
voor kalme vastberadenheid, onwankelbaarheid en onverstoorbaarheid.
Ongeacht wélke gedachten, gewaarwordingen en gevoelens ook passeren.
Alles. La vie profonde. La condition humaine. Gewoon gewaarzijn. Observeren. Getuige zijn. Bearing witness. In accepterende gelijkmoedigheid.
Dit is het moment van stilte. Een stilte die leeg lijkt maar paradoxaal
genoeg oneindig vol is. Het is een stilte die de yogi niet bezit, maar die
hem omsingelt. Omarmt. Verzadigt. 'In de stilte van zijn geest ziet de yogi
zichzelf zoals hij is: vrij en ongebonden' (Maharaj).
Sutta Nipata: 75
❛ Learn this from the waters:
In mountain clefts and chasms,
Loud gush the streamlets,
But great rivers flow silently. ❜
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Een yogi die zijn gedachtenstroom op deze manier beheerst bemeestert
zijn geest. Hij maakt zijn geest vrij (P. mutti). Hij bevrijdt (P. vimutti) 76
zijn geest van zijn geconditioneerde bezoedelingen. Van zijn mind chatter.
Niet bruusk, maar langzaamaan. 77 Stap na stap vergroot de ruimte, de
spatie tussen twee gedachten. Deze ruimte is de geest in zijn oorspronkelijke staat. Sabhava citta. 78
Ajahn Anan: 79
❛Sabhava citta is the mind in its natural state. It has stillness there
and all the moods are just flowing by… but the mind doesn’t move.
They are two separate things.
The mental objects are just the mental objects and the mind is just the
mind. They exist separately.
The whole reason we practice meditation is to firstly make the mind settle
down and step away from these mental objects. We then do the
investigation, separating the mind from the body.
The mind will then turn away and be free from clinging to nama or rupa,
even if it is only a temporary suppression. This is the path that leads to
panna (wisdom). The one who is walking this path, walks the path of
sotapattimagga. This is the path of the sot︎apanna. ❜
Sabhava citta is de geest in zijn oorspronkelijke staat. Het is de ruimte die
gecreëerd wordt doordat yogi’s geest zich stelselmatig bevrijdt van zijn
virtuele realiteit. Zich vrijmaakt van zijn geconditioneerde ornamenten:
zijn verlangens, afkeer, luiheid, loomheid, piekeren, stress en twijfel. Van
al zijn mentale constructies. 80 Het is de ruimte waarin ontwaken zich
steeds nadrukkelijker manifesteert en op de voorgrond treedt. Waar de
ware aard van de verschijnselen 81 steeds duidelijker wordt. Waar de yogi
geconfronteerd wordt met de naakte werkelijkheid. Waar elke vluchtweg
versperd is. Waar zelfrealisatie zich onthult. Yatha bhuta nana dassana.
Let op: de opgaande weg van sila naar samadhi en vervolgens naar panna
wordt steeds moeilijker. Zo is de weg van samadhi veeleisender dan de
weg van sila. Het handhaven van een ethische levenswijze is eenvoudiger
dan het opgeven van de wisselende stemmingen van verlangen en afkeer,
van zich te verzetten tegen luiheid en loomheid, tegen stress en piekeren
en niet toe te geven aan twijfel. Samadhi vergt van de yogi een meer intensieve beoefening. Het voordeel van samadhi is dat het de directe oorzaak vormt voor het oprijzen van wijsheid (P. panna). Wanneer samadhi
niet stevig en stabiel is kan wijsheid niet tot zijn volle recht komen. Diepe
wijsheid kan énkel oprijzen in een stille en serene geest.
En wijsheid (P. panna) is onmisbaar vermits énkel wijsheid de meest
latente bezoedeling—onwetendheid (P. avijja, moha) 82—bij de wortel kan
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afsnijden. Onwetendheid is immers de kilesa die de andere twee vergiften
—verlangen (P. lobha, tanha) en afkeer (P. dosa)—voedt en aanvuurt.
Wijsheid —wéten—is het enige antidotum dat avijja kan pareren.
Panna raakt de kern van yogi’s zelfrealisatie: de dingen zien zoals ze werkelijk zijn; de dingen op hun plaats laten vallen. Yatha bhuta. Hoe duidelijker de yogi de dingen ziet zoals ze werkelijk zijn, hoe meer de kilesas—
dit gif, deze vuurhaard, deze koorts—van onwetendheid, van verlangen en
van afkeer uitdoven. En hoe vlugger de yogi zich bevrijdt van zijn koortsachtig grijpen. Van zijn hechten (P. upadana). Hoe sneller hij dit grijpen
stopt, hoe sneller hij zich bevrijdt van dukkha.
Hechten is een verraderlijk venijn. Men kan zich werkelijk aan alles hechten. Een yogi kan zich hechten aan zijn verlangen naar zelfrealisatie. Hij
kan zich hechten aan zijn meditatie-beoefening. Ook dit soort van upadana is een sluipend gif. Het verhindert spirituele progressie. Elke hechting—hoe edel in zijn diepste essentie ook—veroorzaakt dukkha.
Zelfrealisatie (P. nibbana) kan uitsluitend gerealiseerd worden in dit moment. In het hier-en-nu. In het heden. Dit betekent dat wijsheid zich
uitsluitend op het heden moet oriënteren. 83 Dit houdt in dat de yogi zijn
meditatie/beschouwing/reflectie (P. bhavana) moet richten op het heden;
dat hij de vernietiging van zijn hechting moet richten op dit moment en
dat hij alle verkeerde opvattingen (P. miccha ditthi) in het heden moet opgeven. Door dit te doen verkrijgt de yogi een juist beeld in het heden. En
perfect inzicht (P. samma ditthi) leidt tot het opgeven van verlangen, haat
en onwetendheid. Maakt hem/haar vrij.
Wijsheid bevrijdt de geest. Wijsheid brengt de yogi ertoe om de tilakkhana—vergankelijkheid (P. anicca), onbevredigdheid (P. dukkha) en zelfloosheid (P. anatta)—van dit namarupa-conglomeraat in zichzelf te
realiseren. Anicca, dukkha en anatta als een experiëntiele ervaring, niet als
een intellectuele verworvenheid. De yogi beseft dat niets in zijn geest/
lichaam-complex blijvend of vast is. Dat alles onderhevig is aan ziekte,
ouderdom en dood. 84 Dit inzicht ontnuchtert hem (P. nibbida). Maar laat
hem tezelfdertijd inzien dat ziekte, ouderdom en dood hem niet angstig
moeten maken. Het is gewoon de natuur der dingen. De natuurwet. De
kosmische wet. Er valt niets te vrezen van dit proces van permanente verandering want alles valt continu uit elkaar. Ook zijn lichaam en zijn geest.
Nibbida maakt hem passieloos (P. viraga). Het laat hem uitdoven en tot
rust komen (P. upasama). 85 Het laat hem zichzelf realiseren (P. nibbana).
Het optimum van wijsheid is het zien van de Vier Edele Waarheden. Dit
blijkt uit de Maha-Vedala-Sutta: 86
❛ Iemand die wijsheid bezit
begrijpt wat dukkha is,
begrijpt wat de oorzaak van dukkha is,
begrijpt wat de beëindiging van dukkha is
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en begrijpt wat de weg is die leidt tot de beëindiging van dukkha.
Iemand die wijsheid niet bezit
begrijpt niet wat dukkha is,
begrijpt niet wat de oorzaak van dukkha is,
begrijpt niet wat de beëindiging van dukkha is
en begrijpt niet wat de weg is die leidt tot de beëindiging van dukkha.
Het doel van wijsheid is direct [experiëntieel] inzicht;
het doel is penetrerend inzicht.
Het doel is zegevieren.
De twee mentale geestestoestanden wijsheid en bewustzijn hangen met
elkaar samen. Ze zijn niet van elkaar te scheiden.
Wat men inziet (begrijpt), daarvan is men zich bewust (ervaart men).
Waarvan men zich bewust is (wat men ervaart), dat ziet (begrijpt) men.
Het verschil tussen beide mentale geestestoestanden is
dat wijsheid ontwikkeld en bewustzijn beschouwd moet worden ❜
Wijsheid is het voortdurend observeren van anicca, dukkha en anatta in
alle ervaringen die zich aan de yogi presenteren. In élk moment. En van
moment-tot-moment. De drie karakteristieken van alle fenomenen vormen
de harde, concrete werkelijkheid van de yogi. De werkelijkheid zoals ze
is. Zonder franjes. Mahakala 87 permanent en nadrukkelijk aanwezig. Als
katalysator voor het proces van persoonlijke transformatie. Het observeren
en beschouwen van de tilakkhana is de sleutel tot het bereiken van zelfrealisatie. 88 89 Dit is waar de Boeddha naar verwijst in zijn laatste woorden: 'Monniken, Streeft niet aflatend'. 90
Sotapatti is—volgens de letterlijke woorden van de Boeddha in de tekst
van de Dhammacakkappavatana-Sutta: 'het zuivere en onbezoedelde weten dat alles wat onderhevig is aan ontstaan, onderhevig is aan vergaan'.
Ik herhaal het omdat het de kern is van Boeddha’s boodschap. En opdat de
essentie van zijn prediking niet overwoekerd wordt door bijkomstige decoratie en garnering.
Sotapatti is 'het zuivere en onbezoedelde weten' van Dhamma. Het is de
essentie van Dhamma samengevat in tien woorden: 'alles wat onderhevig
is aan ontstaan, is onderhevig aan vergaan'.
De yogi die de stroom betreedt is, volgens de Commentaren 91 one with a
mind of powerful insight that has reached the peak, the immediate condition for the path of stream-entry’.
De yogi die dit experiëntieel ervaart (P. paccanubhoti) 92 en in zichzelf
realiseert 93 betreedt de stroom. De essentie is dus dat de yogi in zichzelf
verwerkelijkt dat het hele bestaan 'een spel van vormen is die ontstaan en
vergaan'. Het repetitieve proces van ontstaan en vergaan. Udayabbaya. 94
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De Flow. Het Proces. Het Dhamma-wiel (P. dhammacakka) van oorzaken
en gevolgen. Het wiel van de eeuwige universele natuurwet. 95 Dat alles
voorbij gaat, dat alle vormen ooit oplossen, afhankelijk van een pleiade
van oorzaken (P. hetus) en voorwaarden (P. paccayas). En dat enkel de
bron, de ruimte waarin de vormen tot manifestatie komen, blijft bestaan:
het Vormloze. Arupa. De Leegte. Sunnata. 96
Samyutta-Nikaya: 97
❛ Sunnam attena va attaniyena va—
Leeg is de wereld…omdat de wereld leeg is van een zelf
en van alles wat tot een zelf behoort. ❜ 98
Voor wie dit proces 'ziet', experiëntieel 'ervaart' en met zijn hele wezen
'begrijpt' is er geen bruuske scheiding tussen ontstaan en vergaan, tussen
leven en dood. Er is énkel het proces. Het doorlopende proces. De eeuwige natuurwet. Dhammo sanantano.
❡
Als dit de essentie is, zoals ondubbelzinnig aangegeven door de Boeddha
zélf in zijn eerste prediking, wil ik nagaan op welke manier de realisatie
van dit inzicht (i.c. sotapatti) in de vroeg-boeddhistische teksten van de
Pali-canon omschreven en uitgelegd wordt.
Dit boek neemt een aanvang met een bespreking van sotapatti; met het
schetsen van de voorwaarden, respectievelijk modaliteiten die tot stroombetreding leiden; met het aangeven van een aantal 'gelegenheden' die sotapatti begeleiden en met het beschrijven van wat het bereiken ervan inhoudt voor de sotapanna.
Het is mijn hoop dat velen hun persoonlijke beoefening zullen herkennen
in deze teksten die een persoonlijke anthologie vormen— uittreksels uit de
Pali-canon die mij op een bijzondere wijze geraakt hebben.
Het zijn voordrachten van de Boeddha die me 'als vingers naar de maan'
de weg hebben gewezen. Me de richting gewezen hebben waarnaar ik
kijken moest.
Ik hoop dat de teksten van deze bloemlezing bij de gevorderde beoefenaar
een aha-erlebnis zullen oproepen. De herkenning van een diepe ervaring
die door het aandachtig lezen plóts, spontaan en onverwachts nieuwe
inzichten baart. Die van de yogi een betere buddhankura 99 maken—een
ontluikende Boeddha, een spruit, een scheut, iemand die nog meér dan
vroeger voorbestemd is om een Boeddha te zijn. Immers, ontwaken kan je
niet beschrijven. Ontwaken moet de yogi ervaren.
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Dit boek kent geen besluit.
Een finale conclusie (of noem het 'een manier van zijn’) moet door de
stroombetreder zélf getrokken worden. Het is uiteindelijk de sotapanna
die ongebonden en soeverein–'zonder hoofd boven zijn hoofd'—duidelijk
ziet 'wat is' en op deze manier zijn be-oefening autonoom stuurt.
De drievoudige training (P. tisikkha) beoogt slechts één doel, namelijk het
verwezenlijken van spirituele autonomie bij de beoefenaar. Spirituele onafhankelijkheid wijst niet naar de vervreemding die uit separaatheid voortvloeit. Integendeel. Het verwijst naar het zich vrijmaken van de gealiëneerde geconditioneerdheid die zijn vroegere leven beheerste. Hij bevrijdt zich van zijn ingesleten gewoontepatronen van verlangen, afkeer en
onwetendheid. 100
Als stroombetreder twijfelt de yogi niet meer. Hij zíet en wéét gewoon.
Janami passami. 101 Hij behoeft verder geen leraar 102 om zichzelf te bevestigen. Hij is zijn eigen en énige autoriteit. Volledig vertrouwend (P.
saddha) op zichzelf. Gesteund op en door zijn eigen experiëntiele ervaring
(P. paccanubhoti). Zonder god, zonder meester boven hem. 103 Zonder valscherm. Zonder enig extern houvast. Vastberaden (P. aditthana) om zijn
verworven inzicht te cultiveren en uit te breiden. Met de nodige scepsis.
Maar met méér dan royale goesting voor de verdere ontwikkeling van zijn
spiritueel experiment: de weg is immers nooit glad, gemakkelijk of éénduidig. Daarom wens ik hem/haar—mijn achtbare kalyanamitta—de nodige branie en bravoure toe om—ongeconditioneerd—wijs te zijn. Om zélf
te zíen. Om zélf te wéten. Sapere aude.
Volgens de opdracht van de Boeddha moet de stroombetreder het vlot (dat
de Pali-canon uiteindelijk is) achterlaten wanneer hij eenmaal de Andere
Oever 104—zijn ultieme bestemming (P. parayana)—bereikt.
Wanneer de sotapanna het vlot achterlaat, i.c. wanneer hij voorbij woorden en concepten gaat, 105 blijft énkel bevrijding over. Wijsheid (P. panna)
en mededogen (P. karuna) bevrijden hem van zijn onwetendheid, verlangen en haat. Van zijn kilesas en asavas. Bevrijden hem van alles wat
dukkha voortbrengt. De lege huls die overblijft is the real stuff. Datgene
wat écht telt. De experiëntiele ervaring van het eeuwige Proces van ontstaan en vergaan. Het Ongeborene. Het Doodloze. Ajaramara. 106
❡
Omdat ik niet wil nemen wat me niet expliciet gegeven is wijs ik de lezer
op volgende kanttekeningen:
De sutta-teksten die in dit boek besproken worden hebben als oerbron de
Pali-canon. U leest hier bijgevolg de Buddhasasana rechtstreeks, zónder
indirecte vertalingen, zónder middelaars, zónder hun sektarische drijfveren. De genesis zónder pollutie. 107
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Voor de teksten uit de Pali-canon teksten heb ik gebruik gemaakt van de
geauthenticeerde Chattha Sangayana Tipitaka Version 4.0 (CST4) van het
Vipassana Research Institute (VRI).
Verder heb ik uitvoerig de Pali-English Dictionary benut van de Pali Text
Society (PTS)—het standaardwerk van Thomas William Rhys Davids &
William Stede. En dit zowel in de gedrukte versie van Munshiram Manoharlal Publishers (P), Ltd, New Delhi, (India) als in de digitale publicatie
van de Digital South Asia Library van de University of Chicago, (USA).
Daarnaast was de Buddhist Dictionary, Manual of Buddhist Terms and
Doctrines van Nyanatiloka en uitgegeven door de Buddhist Publication
Society (BPS), Kandy, (Sri Lanka) een uitstekende gids en een schitterend vademecum in mijn studie van deze vroeg-boeddhistische teksten.
De recentere Princeton Dictionary of Buddhism van Robert Buswell e.a.;
de Encyclopedia of Buddhism van Edward A. Irons en de Concise PaliEnglish Dictionary van Buddhadatta Mahathera waren voor bepaalde opzoekingen uiterst probaat en erg nuttig.
Verder consulteerde ik uitbundig SuttaCentral. Deze site evolueert meer
en meer tot de onbetwiste bron voor alle vroeg-boeddhistische teksten
(Early Buddhist Texts—EBTs) en vertalingen. Dit geesteskind van Bhikkhu Sujato, een Australische bhikkhu uit de Thaise woudmonniken-traditie, stelt zich tot doel de studie van deze teksten, die het dichtst Boeddha’s
prediking benaderen, te bevorderen door vergelijkend en historisch onderzoek. 108
Tenslotte was het Buddhism Portal—meer bepaald de Buddhism Glossary—van de Wisdom Library een veilige shelter én een druk bezochte aanmeerpaal.
❡
Het komt mij voor dat de Buddhasasana 109 esoterischer en geheimzinniger wordt naarmate ze tijdsmatig verder verwijderd is van het tijdvak
waarin de Boeddha leefde. Maar of deze ornamenten de Leer duidelijker
en meer bevattelijk maken betwijfel ik erg. Dhamma behoeft geen onnodige mystificaties. De wensdromen van Utopia vormen geen basis voor ontwakend inzicht. Verlichting groeit niet uit een toestand van spirituele afhankelijkheid. 110 Sukhavati 111 blijft, ondanks de erg mooie metafoor, een
ver, maar ingebeeld droombeeld. Een onmetelijke (P. amita) 112 visualisatie. Een inspiratie. Maar ook niet méér dan dat.
Wat voor mij, als beoefenaar, buiten kijf staat is dat een yogi geen nood
heeft aan allerlei bovennatuurlijke verklaringen om tot bevrijding en tot
zelfrealisatie (P. nibbana) 113 te komen. Waarmee ik me verder niet wil uitspreken over de vraag of al wat zich esoterisch en bovennatuurlijk voordoet waar of onwaar is of kán zijn. Dat is een keuze die ieder voor zich
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moet maken. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Onder de
noemer 'esoterisch’ en 'bovennatuurlijk' klasseer ik o.m. een letterlijke interpretatie van wedergeboorte; goden; yakkhas, devas en Maras; 114 diverse hemelen en hellen en een gamma psychische krachten die in de suttas van latere tradities opgeld maken.
In het boeddhisme is er geen sprake van één enkele uniforme canon. Alle
grote boeddhistische stromingen bezitten élk hun eigen canon. 115 De
enige uitzondering hierop is het Navayana, de laatst ontstane stroming in
het Westen, die nog in volle ontwikkeling is. Deze beweging bezit géén
specifieke canon, maar bouwt verder op de canons van de drie andere
boeddhistische tradities. Het Navayana gebruikt n.m.m. de verschillende
canons op de juiste manier, namelijk als hulpmiddelen (P. upaya) om te
pogen tot zelfrealisatie te komen en niet als een doctrinair instrument of
een apologetisch wapen. Canons moeten werktuigen zijn van bevrijding
en zelfrealisatie. Geen instrumenten voor de institutionalisering van een
religie of voor het onderstutten van een samenleving. Zoals de geschiedenis leert vormt een geïnstitutionaliseerde religie een gemakkelijke prooi
om door de gevestigde orde te worden geaccapareerd en gecorrumpeerd.
En dit is iets wat de Boeddha absoluut niet voor ogen had.
Geen van de latere ‘canons’ van Mahayana en Vajrayana is denkbaar zonder de Pali-canon. 116 De divergerende canons bezitten heel wat overlappingen met elkaar. Maar wat erg belangrijk is: ze spreken elkaar nooit tegen op fundamentele en cruciale punten. 117 Misschien moet ik het enigszins anders formuleren: ze gebruiken een identieke terminologie om andere dingen te accentueren. Zo slagen de actoren erin om diepe tegenstellingen tactvol te maskeren en de geroemde harmonie voor de buitenwereld te
propageren. 118 Anyway, vooraleer we onze krachten verspillen aan de divergenties kunnen we ons beter bezighouden met de Buddha-Dhamma—
de Leer van de Boeddha—zelf.
De Theravada-traditie beschikt met de Pali-canon zonder twijfel over de
oudste en meest authentieke teksten van het boeddhistisch erfgoed. Het
zijn in die zin 'authentieke' teksten omdat ze geacht worden uitgesproken
te zijn geweest door de historische Boeddha of door zijn onmiddellijke
volgelingen. In de canonieke geschriften van de Pali-canon zijn de oudste
leerstellingen van de boeddhistische leer opgetekend. 119 Daardoor is de
Pali-canon de oerbron waaruit alle kennis van de Dhamma voortgesproten
is. Zoals meestal geschiedt met canonieke teksten werd ook de Pali-canon
vastgelegd door een concilie. Dit gebeurde op het eerste boeddhistische
concilie (483 vóór GTR) in Rajagaha 120 tijdens het eerste regenseizoen
(P. vassa), drie maanden nà het parinibbana 121 van de Boeddha. 122
Volgens de overlevering werden alle suttas uit het hoofd 123 gereciteerd
door Ananda, de neef van de Boeddha en zijn persoonlijke verzorger gedurende de laatste 25 jaar van Boeddha’s leven. De vinaya, die de orderegels van de monastieke sangha omvat, werd voorgedragen door Upali.
124

—Pagina 33—

—Inleiding—

De Pali-canon vormt een heterogene cocktail van de doctrinaire leerstellingen van de Dhamma in proza en poëzie (Sutta-pitaka); van monastieke
rigueur (Vinnaya-pitaka) en van analytische overdenkingen van de mentale en fysische processen die het menselijk bestaan beheersen (Abhidhamma-pitaka). 125 Deze drie onderverdelingen worden de drie 'manden' (P. tipitaka) 126 genoemd.
Het is belangrijk te weten dat slechts de eerste twee 'manden' (de suttapitaka en de vinaya-pitaka) op het eerste boeddhistische concilie werden
gereciteerd en goedgekeurd. De derde mand (de abhidhamma-pitaka) is
een compilatie van latere datum (tussen 483 en 250 vóór GTR). 127
De Pali-canon is bijgevolg een volumineuze verzameling teksten die tot
stand gekomen is over een periode van honderden jaren. Gedurende
ongeveer 500 jaar werden, deze leerstellingen oraal overgedragen van generatie op generatie. 128 Dit was het werk van speciaal opgeleide groepen
monniken (P. bhanakas) 129 die met enorme ernst en plichtbewustheid ernaar gestreefd hebben om het woord van de Boeddha (zoals zijzelf het met
hun volledig menselijk vernuft maar óók met hun intrinsieke beperkingen
verstonden) zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Net vóór het begin
van de Gewone Tijd Rekening (GTR) werden deze gesproken teksten in
Sri Lanka op schrift gesteld (tussen 35 en 32 vóór GTR). 130
Het is erg belangrijk om ons bewust te zijn van twee zaken: (a) de lange
wordingsgeschiedenis van de Pali-canon en (b) de orale overdracht gedurende bijna 500 jaar. Gedurende zulke lange periode zijn aanpassingen en
toevoegingen (bewust en onbewust) onvermijdelijk. 131
Daarom moet de woordaanwending van 'authentieke teksten'—i.c. bewoordingen die geacht worden uitgesproken te zijn door de historische
Boeddha of door zijn onmiddellijke volgelingen—dan ook met de nodige
scepsis gebruikt te worden.
Onder deze authentieke vroeg-boeddhistische teksten (EBTs) 132 worden
de meeste suttas gecatalogiseerd die opgenomen zijn in de vier belangrijkste Pali nikayas (Digha-Nikaya, Majjhima-Nikaya, Samyutta-Nikaya,
Anguttara-Nikaya) en de corresponderende Agama-literatuur in het Chinees, Tibetaans, Sanskriet en andere Indiase talen. Verder de patimokkhas
en Vinaya-materiaal uit de khandhakas. 133 En tenslotte een klein gedeelte
van de Khuddaka-Nikaya, de vijfde en laatste nikaya. Het betreft hier een
belangrijk deel van de Sutta-Nipata, de Udana, de Itivuttaka, de Dhammapada en de Theragatha & Therigatha. 134
De teksten die niet tot deze vroeg-boeddhistische teksten behoren zijn: de
Abhidhamma, de Mahayana-sutras, 135 het grootste deel van de Khuddaka-Nikaya en van de Vinaya-Pitaka, en tenslotte de Jatakas. 136 Ook de
Commentaren (P. atthakathas) op de Pali-canon behoren niet tot de EBTs
alhoewel sommige delen ervan rechtstreeks aan de Boeddha kunnen toegewezen worden. 137
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Maar terug naar de esoterische ingrediënten die de latere suttas kruiden.
De oudste vroeg-boeddhistische teksten (EBTs)—zoals de Atthakavagga,
138 de Parayanavagga, 139 en de Khaggavisana-Sutta 140—zijn zo goed als
vrij van zulke bovennatuurlijke exuberanties.
Als illustratief voorbeeld neem ik de Atthakavagga omdat dit werk beschouwd wordt als de oudste boeddhistische verhandeling van de Palicanon. De in dit boek geboekstaafde leerstellingen zijn vrij van elke ideologie of sektarische overtuiging. Méér: elke gehechtheid aan doctrines
(van welke aard ook) wordt in deze teksten zelfs als problematisch beschouwd.
Verder wordt in de Atthakavagga wedergeboorte niet als een geloofspunt
opgevoerd. Integendeel, de teksten ontmoedigen elke bezorgdheid over
toekomstige levens en de begeerte naar ook maar enige 'staat van zijn'.
De kernboodschap van de Atthakavagga ligt expliciet op het verwerven
van innerlijke vrede (P. santi) door de Wijze, 141 die hierdoor de ellende,
de onvrede en irritatie (P. dukkha) van dít werelds bestaan achter zich laat.
Het summum bonum is voor de Muni van de Atthakavagga duidelijk géén
transcendente toestand.
De Atthakavagga focust duidelijk op de innerlijke vrede die—in dít leven
—gerealiseerd kan worden. Wat in de Atthakavagga vooral benadrukt
wordt is het verwerven van inzicht in datgene wat de yogi zélf kan zien en
ervaren, i.c. de vele vormen van hechting (P. upadana) en de voordelen
die het loslaten van deze hechting oplevert. Belangrijke kenmerken van de
Muni—de Boeddha als verpersoonlijking van het Atthakavagga-ideaal—
zijn zuiverheid (P. visuddhi), innerlijke vrede (P. santi), afzondering (P.
viveka) en veiligheid (P. khema). Dit vormen dan ook de highlights waarnaar de yogi zich moet richten.
De bijvoeglijke naamwoorden die aan de Muni toegekend worden geven
ook enige aanwijzing en invulling: de Muni is wijs (P. dhira); vredig (P.
santa); aandachtig/opmerkzaam (P. sati; satima); bevrijd (P. vimutti); slim
—in de zin van ‘hij die wéét’ (P. vijja). 142 Andere woorden die opvallen in
de Pali-tekst zijn de woorden paragu en paramgata: resp. 'iemand die
voorbij gegaan is' en ‘iemand die de stroom overgestoken is’.
Zoals supra gezegd is de Muni wijs. Hij bezit wijsheid (panna)—het
hoogste goed, dat slechts bereikt kan worden wanneer men vrij is van illusies. Hij zíet en hij wéét (P. janami en passami). Dit zien en weten zorgt
ervoor dat hij de Dhamma kent, en zich daardoor helder bewust is van de
gevaren die opduiken wanneer men het ‘wijze’ pad niet of onvoldoende
volgt.
Verder wordt dit ‘zien’ en ‘weten’ 143 gekenmerkt door gelijkmoedigheid
(P. upekkha). De Muni is ‘niet geagiteerd’—hij is in balans en volkomen
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ongevoelig voor begeerte naar zintuiglijke dingen. Hij is verder onverschillig voor lofbetuigingen en voor verwijten.
Vervolgens wijst de Atthakavagga op diverse plaatsen naar aandacht en
gelijkmoedigheid. Door aandachtig (P. sati) en gelijkmoedig (P. upekkha)
te zijn, wordt de Muni vervuld van wijsheid (P. panna), waardoor hij zíet
en wéét (P. janami passami) hoe de fenomenen wérkelijk zijn (P. yatha
bhuta). 144
Door het ontwikkelen van deze wijsheid kan hij de stroom (P. ogha) oversteken (P. tareti) 145 en zichzelf bevrijden (P. vimutti) van dukkha door het
vernietigen van verlangen, afkeer en onwetendheid.
Het 'doel’ van de Atthakavagga is innerlijke vrede. Dat wijst zichzelf wanneer de yogi het leven leidt van de Muni: door begeerte en verlangen te
vermijden; door zintuiglijk grijpen af te zweren; door onafhankelijk te zijn
van personen, dingen en opinies; door aandachtig en opmerkzaam te zijn;
door gelijkmoedig te betrachten; door wijsheid te ontwikkelen; door 'zien
en weten'.
Zo wordt het ‘ideaal’, zoals beschreven in de Atthakavagga, het leven zélf
van de Muni, die klaar inzicht verworven heeft in dit bestaan, i.c. in de tilakkhana van alle verschijnselen, namelijk bewust inzicht in de manier
waarop de natuur—de Dhamma—zich constant en van-moment-tot-moment aan hem ontvouwt. Dit inzicht in de tilakkhana ontstaat uit de combinatie van diepe opmerkzaamheid (P. sati) én gelijkmoedigheid (P. upekkha).
Het leven zélf van de Muni van de Atthakavagga, is het Pad naar innerlijke vrede, naar nibbana.
Dit ‘ideaal’ van de Atthakavagga is volkomen individueel georiënteerd.
Het is een persoonlijke opdracht voor de yogi en het al dan niet bereiken
ervan vormt een uiterst persoonlijke zaak. Niemand anders kan het voor
hem doen. 'Tumhehi kiccam atappam akkhataro tathagata—Je moet zélf
de inspanning doen. De Boeddhas wijzen slechts de weg.’ 146
Wanneer men de suttas leest vanuit het perspectief dat in de Atthakavagga
en in andere vroeg-boeddhistische teksten geprojecteerd wordt verschijnt
een heel andere horizon dan in de latere teksten.
Méér en méér raak ik ervan overtuigd dat, indien we de diepe inzichten
van de Boeddha willen begrijpen, 147 het noodzakelijk is om de (vroegboeddhistische) sutta-teksten met een uiterst alerte blik te bestuderen. 148
Door het gebruik van elk woord in de suttas forensisch te onderzoeken. Zo
lijkt het me onontbeerlijk om het essentiële af te zonderen van de prozaïsche verhalen, metaforen en aforismen waarmee vele suttas uitbundig
gelardeerd zijn.
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Verder lijkt het me noodzakelijk om later toegevoegde sektarische doctrinaire leerstellingen 149 vlijmscherp te detecteren en te ontmaskeren. De
yogi die beseft dat alle boeddhistische stromingen slechts hulpmiddelen
(P. upayas) tot inzicht zijn—voertuigen (P. yanas) naar zelfrealisatie—
taxeert ze op hun juiste waarde. Ze begrijpen de buddhasasana allemaal
vanuit een verschillend perspectief, wat enkel het inzichtelijk draagvlak
vergroot. En daar is niets mis mee zolang de beoefenaar maar beseft dat
het interpretaties zijn van wat de Boeddha predikte. Interpretaties van de
natuurwet. Duidingen van wat Dhamma is en inhoudt.
En tenslotte is het voor mij essentieel dat de gedachten van de Boeddha in
een moderne, begrijpbare taal worden overgezet. Met louter letterlijke vertalingen redden we het niet. 150 Zonder doorgedreven meditatie evenmin.
Enkel door beoefening kunnen we er de vruchten van plukken, de teksten
proeven en er ons aan laven. Wie wil weten hoe een appel smaakt moet er
in bijten.
Oude Pali-teksten in een begrijpelijke taal overbrengen blijft voor elke
vertaler een uitdaging. Immers: hedendaagse leesbaarheid enerzijds en
trouw aan de letterlijke tekst anderzijds stellen zich niet zelden op als astrante tegenpolen.
Hieruit volgt dat het voor de lezer erg belangrijk is om het uitgangspunt
van de auteur en/of vertaler te kennen. Concreet betekent dit een secuur
antwoord geven op de vraag wát de motieven zijn die de auteur/vertaler
hebben aangezet om het boek te schrijven of de vertaling te maken.
Konkreet: ik heb steeds de voorkeur gegeven aan de inhoud van de teksten boven de vorm opdat ze direct inzetbaar zouden zijn naar beoefening
toe. Slechts uit beoefening kan spirituele wijsheid voortspruiten. Louter
academische kennis zonder concrete toepassing is een vrij steriele bezigheid. Speeltjes voor eunuchen.
Expliciet wil ik de de diepe wijsheid en het tijdloze inzicht benadrukken
die in de suttas schuilgaan. Belangrijk voor mij is dat de diepgang van de
oorspronkelijke Dhamma-begrippen verstaan en aangevoeld wordt. Geproefd wordt. Een sutta vermeldt de belangrijkste ideeën of stappen van
een voordracht die de Boeddha hield. Een letterlijke vertaling van de
woorden geeft de essentie niet weer. Belangrijker dan een letterlijke translatie is dat de kwintessens gebald wordt samengevat en geannoteerd zodat
er geen twijfel meer rest over wat de Boeddha werkelijk bedoelde.
Het komt er op neer dat de essentie de bovenhand haalt boven het bijkomstige, overeenkomstig de Dhammapada: 151
❛ Wie het onbelangrijke als essentieel beschouwt, 152
En het essentiële als onbelangrijk, 153
Zal nooit de essentie ontdekken: 154
Zijn intentie is fout. 155
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Wie het essentiële als de essentie beschouwt, 156
En het onbelangrijke als onbelangrijk, 157
Zal de essentie bereiken: 158
Zijn intentie is juist. 159 ❜
Om allerlei misvattingen te vermijden heb ik daarom bij de meeste begrippen het corresponderende Pali-woord cursief bijgevoegd. Voor de gevorderde lezer en/of beoefenaar kunnen deze Pali-termen ook fungeren als
stapstenen naar een dieper ervaren.
Zoals in mijn andere boeken heb ik in een voetnoot, achteraan het boek,
verduidelijking en/of een persoonlijke aanwijzing gegeven.
Het is mijn hoop dat dit boek de afstand tot de stroom iets kleiner maakt
en het betreden ervan eenvoudiger.

Guy Eugène Dubois,
Koksijde, 15 juli 2020
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SOTAPATTI
' Yam idha pathavin ca vehasam rupagatam
jagatogadham kinci
parijiyyati sabbam aniccam evam samecca
caranti mutatta. '
❛ Wat er ook aan vorm bestaat
op aarde en in de lucht—
al wat ondergedompeld is in deze wereld— 160
is vergankelijk en valt uit elkaar.
Met dit inzicht leiden de Wijzen hun leven. ❜
Vangisa. An Early Buddhist Poet, Aratim, #1215

Sotapatti vormt de belangrijkste realisatie in het leven van de yogi. Door
zijn stroombetreding wordt de yogi een sotapanna 161—'hij die de stroom
binnengaat’. Stroombetreding is een metafoor om aan te geven dat de yogi
inzicht verworven heeft in de ware aard van de dingen. Dat hij yatha bhuta nana dassana in zichzelf gerealiseerd heeft. Dat hij zich de Dhamma
heeft eigen gemaakt.
De Dhamma vormt het huis waar de Ariya verblijven. 162
Door zijn stroombetreding behoort de sotapanna tot de ariya, de edele
volgelingen van de Boeddha—'zij die het waard zijn om geschenken te
ontvangen; om gastvrijheid aan te verlenen; om aan te offeren; om eerbiedig te worden begroet. Kortom een veld van verdienste. Het zijn: de ariya
die het pad realiseert van de stroombetreder (P. sotapatti-magga); de
ariya die de vrucht/het resultaat realiseert van de stroombetreder (P. sotapatti-phala); de ariya die het pad realiseert van de eenmaal-terugkeerder
(P. sakadagami-magga); de ariya die de vrucht/het resultaat realiseert van
de eenmaal-terugkeerder (P. sakadagami-phala); de ariya die het pad realiseert van de niet-terugkeerder (P. anagami-magga); de ariya die de
vrucht/het resultaat realiseert van de niet-terugkeerder (P. anagami-phala); de ariya die het pad realiseert van de arahant (P. arahatta-magga);
de ariya die de vrucht/het resultaat van de arahant realiseert (P. arahattaphala).’ 163
Opmerking: alhoewel bovenstaande tekst eenduidig refereert naar de monastieke sangha ('zij die het waard zijn om geschenken, gastvrijheid…)
slaat de achtvoudige indeling van de ariya ook op lekenvolgelingen (de
spirituele sangha. (P. catu-parisa). 164
Door sotapatti verwerft de yogi het Dhamma-oog. 165 De gevorderde yogi
ziet 'plóts, spontaan, onverwachts, maar zeer manifest en expliciet’, met
voortschrijdend inzicht waar het in het leven écht om gaat. Datgene wat er
—39—

—Sotapatti—

fundamenteel toe doet. Op dat moment ziet de yogi de werkelijkheid zoals
ze wérkelijk is. Hij/zij ziet de waarheid, i.c. datgene wat wáár is, datgene
wat in het verleden was, in het heden is, en in de toekomst zal zijn én
datgene wat toepasselijk is op alle fenomenen. En dus niet wat men hem/
haar, geconditioneerd, als 'waar’ heeft wijsgemaakt.
De stroombetreder ziet Dhamma. Saccadhamma. 166 Zoals het is. Zonder
franjes. De tilakkhana. Het Proces. Door Dhamma te zien betreedt hij/zij
de stroom. Sotapatti. Tout court.
Méér: stroombetreding is expliciet én manifest. De yogi wéét dat hij/zij de
stroom betreden heeft. Hij/zij hoeft hiervoor niemand om bevestiging te
vragen. Een stroombetreder kan resoluut voor zichzelf verklaren: 'Ik ben
een sotapanna, niet langer gebonden aan een 'ik', ervan verzekerd niet
terug te vallen tot een lager niveau (P. avinipata-dhammo), 167 zeker van
het objectief, i.c. zeker van de bestemming (P. niyato), 168 met zelfrealisatie als finaliteit (P. sambodhi-parayano)'. 169 170
Dalai Lama: 171
❛ The moment one becomes a stream-enterer,
one experiences a breakthrough 172
called “the arising of the eye of the Dhamma"
because for the first time one directly sees the Dhamma,
the truth of the Buddha’s teaching,
nibbana.
One now changes lineage from being an ordinary person
[puthujjana] to being an ariya. ❜
Wanneer een beoefenaar twijfelt over zijn stroombetreding en hierover
erkenning of bevestiging wil krijgen van zijn leraar, staat het vast dat hij
de stroom nog niet betreden heeft. Een goede leraar, 'die ziet wie ziet en
ziet wie niet ziet' vindt in de vraagstelling van de leerling immers het antwoord. 173
Een sotapanna behoeft geen certificaat van stroombetreder, geen 'authenticatie' van verwerving, geen bekrachtiging. Een sotapanna is stroombetreder omdat hij denkt, spreekt en handelt als een stroombetreder. Door
hun verworven inzicht—dat zich manifesteert in hun woorden en daden—
herkennen stroombetreders elkaar. Wanneer iemand 'ontwaakt' is kan je
het zien aan hoe hij/zij spreekt en handelt.
Een stroombetreder weet dat hij zich niet moet verlaten op het oordeel van
iemand anders. Verder geeft de Boeddha in de Pali-canon aan de yogi
genoeg aanwijzigingen om zichzelf te 'testen'. Dus zulke vraag stellen aan
een ander is niet enkel zinloos, het is vooral een bevestiging van wat niet
is.
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Een yogi die sotapatti gerealiseerd heeft behoeft geen aureool. Hij pocht
niet over zijn 'realisatie'. Buddharupa is niet aan hem besteed: riten en
rituelen functioneren niet (meer) als ondersteuning voor de juiste kijk op
het nu geopende Dhamma-oog. Hij zíet en wéét. Maar hij beseft ook heel
duidelijk dat de vier niveaus van ontwaken slechts conventies zijn om aan
te geven dat een yogi een bepaalde graad van ontwaken heeft bereikt. Een
aanduiding (maar ook niets méér) die zijn vooruitgang op het pad naar bevrijding markeert. Hij is zich duidelijk bewust dat aan het bereiken van
een bepaald niveau verder geen enkele perceptie van enig 'zelf' kan gekoppeld worden (anders was hij geen stroombetreder!).
De vier niveaus zijn gewoon een patroon van progressief ontwaken: eenmaal de yogi de stroom betreden heeft stoomt hij automatisch door tot het
niveau van arahant: 174 als sotapanna betreedt hij de stroom, steekt over
en bereikt de Andere Oever als arahant. De arahant heeft dezelfde graad
van ontwaken van de Boeddha. Het enige verschil tussen beiden is dat de
Boeddha op eigen houtje de stroom overstak zonder hulp van iemand anders.
Op elk niveau van de ariya is er slechts 'zien en weten' (P. nana dassana).
Er is immers geen 'ik' meer. De eerste keten van geloof in persoonlijkheid
(P. sakkaya-ditthi) heeft de yogi bij zijn stroombetreding vernietigd. En
van alles wat zich nog aan hem als namarupa presenteert 'ziet en kent' hij
duidelijk de karakteristieken: anicca, dukkha, anatta. In dit moment. En
van moment-tot-moment.
Wat blijft er immers nog over wanneer de yogi de stroom betreden heeft
nadat hij preliminair zijn 'ik' (P. sakkaya-ditthi); zijn sceptische twijfel (P.
vicikiccha) en zijn gehechtheid aan riten en/of ritueel (P. silabbata-paramasa) vernietigd heeft? Enkel datgene wat de yogi zélf ervaart. Paccatam
veditabbo vinnuhiti—Wat énkel experiëntieel door de yogi zélf kan ervaren
worden.
Het belangrijkste na zijn sotapatti is dat de yogi onverminderd de observatie/meditatie/reflectie voortzet op zijn geest/lichaam-complex. Satipatthana. 175 Zo vestigt hij resoluut zijn penetrerende aandacht op de Vier Velden van Opmerkzaamheid. En ervaart hij direct en experiëntieel de vergankelijkheid van de fenomenen. 176 Anicca als de vrucht van sati-panna.
177

Sotapatti is het moment dat 'het zwaard van wijsheid
ongehinderd in de duisternis straalt' (Hans van Dam).

178

flitst en het licht

Samyutta-Nikaya: 179
❛ Wie noemt men een stroombetreder?
Een stroombetreder is een nobele discipel die ziet.
Het is een edel persoon die tot inzicht gekomen is.
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Die de ware Dhamma verworven heeft.
Die de ware Dhamma begrijpt.
Die de nodige wijsheid verkregen heeft.
Die de stroom van Dhamma betreden heeft.
[Een stroombetreder] is een Ariya
met penetrerende wijsheid.
Het is een edel persoon die voor de poort
van het Doodloze staat. ❜
Sotapatti-magga-citta noemt men het bewustzijnsmoment van stroombetreding. Eén bewust moment dat de yogi tot stroombetreder maakt. Sotapanna. Dat zijn leven compleet verandert. Dat hem inzicht geeft in het pad
(P. magga nana) en hem in het daarop volgend moment de vrucht, het resultaat, de realisatie, de 'vervulling' van zijn inzicht aanbiedt (P. phala nana).
'Ontwaken' 180 kan overal plaatsvinden, plóts, op elk moment, op elke
plaats, in elke ruimte. Plóts. 181 ‘Door het ontstaan van dit, ontstaat dat’,
zoals de Boeddha predikte. 182 Eén moment dat hem de stroom laat betreden (P. sotapatti-magga).
Het is 'the point of no-return'. Het is het moment waarop de yogi als een
slang vervelt.
Het moment dat van een kalyana-puthujjana 183 op slag een ariya maakt.
Die zijn afstamming (zijn ‘lineage’; zijn 'gotha’) herschept waardoor hij
plóts, onverwachts, spontaan én manifest transformeert van wereldling (P.
puthujjana) tot 'edele' (P. ariya-puggala). 184 Gotrabhu. Waardoor hij als
een edele telg van de Ariya verrijst. Waardoor hij als het ware opnieuw geboren wordt. 'Weder'-geboren (!) wordt. Bevrijd herboren wordt.
Als stroombetreder kan hij niet terugvallen op een lager niveau van bestaan: hij heeft zijn verlangen, afkeer/haat/boosheid en onwetendheid dermate opgegeven dat hij niet kan terugvallen in lagere bewustzijnstoestanden (in de Pali-tekst verwoordt als: 'wedergeboorte 185 in de lagere rijken’). 186 Als sotapanna is hij bevrijd van een wedergeboorte in lagere werelden, omdat de kilesas die de oorzaak vormen voor een mogelijke regressie in lagere bewustzijnstoestanden, vernietigd zijn.
Ajahn Chah: 187
❛ The three fetters of personality view, doubt and blind attachment to rites
and practices that are normally present underlying the way you view the
world can’t delude you or cause you to make any serious mistakes
in practice. This is the very beginning of the path;
the first clear insight into ultimate truth
and paves the way for further insight. ❜
—42—

—Sotapatti—

Hij bezit een onwankelbaar vertrouwen in de Boeddha, de Dhamma en de
Sangha en betuigt eerbied aan de Drie Juwelen (P. tiratna). 188 Hij is stevig gevestigd (P. patitthaya) 189 in de Ware Dhamma (P. saddhamma),
heeft een inzicht verworven dat ver voorbij het inzicht van de puthujjanas
gaat. De Wet van Afhankelijk Ontstaan kent voor hem/haar geen geheimen
meer. 190 Verder is hij niet meer in staat om de zes pertinente overtredingen (P. abhithanani) 191 te plegen. 192
Stroombetreding vormt, zoals supra aangehaald, een keerpunt in zijn leven. Eénmaal de yogi de stroom betreden heeft is er géén weg meer terug.
Sotapatti markeert het punt in de spirituele ontwikkeling van de yogi waar
het verlaten van het pad niet langer mogelijk is. Omdat hij ervaringsgewijs
inzicht (P. bhavana-maya panna) verkrijgt in de ware aard van de fenomenen—yatha bhuta nana dassana. 193
En wàt de ware aard van de verschijnselen is leert de Boeddha ons niet enkel in zijn eerste prediking in Sarnath, maar blijft Hij steeds opnieuw herhalen in verschillende voordrachten, zoals ondermeer in de Samadhi-Sutta: 194
❛ Een monnik begrijpt de verschijnselen
zoals ze werkelijk zijn.
En hoe begrijpt hij dit?
“Dit is dukkha”.
Hij begrijpt dit zoals het werkelijk is.
“Dit is de oorsprong van dukkha”.
Hij begrijpt dit zoals het werkelijk is.
“Dit is de beëindiging van dukkha”.
Hij begrijpt dit zoals het werkelijk is.
“Dit is de weg die leidt naar de beëindiging van dukkha.”
Ook dit begrijpt hij zoals het werkelijk is.
Daarom, Monniken, moet men een inspanning doen om te
begrijpen zoals het werkelijk is:
“Dit is dukkha.”
Moet men een inspanning doen om te begrijpen
zoals het werkelijk is:
“Dit is de oorsprong van dukkha.”
Moet men een inspanning doen om te begrijpen
zoals het werkelijk is:
“Dit is de beëindiging van dukkha.”
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En moet men een inspanning doen om te begrijpen
zoals het werkelijk is:
“Dit is de weg die leidt naar de beëindiging
van dukkha.” ❜
Dukkha is niet enkel pijn en verdriet. Het is al die mentale en lichamelijke onvrede die we als mens ervaren tijdens ons hele leven. Het is die onvrede die ons steeds weer in alle richtingen blijft duwen om altijd opnieuw te 'worden' (P. bhavaraga) 195 zonder ook maar enige voldoening te
vinden. Slechts wanneer we in onszelf realiseren dat alle 'worden' een
dood spoor is, dat al onze 'weder'-geboortes nooit tot innerlijke vrede leiden, zien we het pad dat de Boeddha uittekende. Op dat moment—meestal
in ogenblikken van diepe duisternis—komen we onszelf tegen. Op dat
ogenblik komt waarheid in het vizier. Zien we het licht. Laten we onze geconditioneerde gedachten los en ontstaat inzicht in de ware aard van ons
bestaan.
Een sotapanna is iemand die de waarheid gezien en in zichzelf verwezenlijkt heeft. En een waarheid is pas een 'waarheid’ als ze werkelijk en objectief is, i.c. om 'waarheid' te zijn moet ze voldoen aan volgende drie karakteristieken:
—tatha, d.i. ze zijn wáár omdat 'ze zo zijn’ (de zo-heid van de dingen):
omdat ze zo waren in het verleden, zo zijn in het heden en zo zullen zijn in
de toekomst;
— avitatha, d.i. omdat ze nooit (onder geen enkele andere oorzaak of
andere voorwaarde) onwaar kunnen worden;
— anannatha, d.i. omdat ze niet bestaan in een andere vorm of hoedanigheid.
Een stroombetreder is dus iemand die de Vier Edele Waarheden in zijn
drie rotaties en twaalf aspecten herkent, erkent en in zichzelf gerealiseerd
heeft. 196 Die deze Vier Realiteiten van de ariya tot de zijne gemaakt heeft.
De Vier Edele Waarheden zijn dus 'werkelijkheden' die een mens veredelen—'edel' maken. Elke persoon die deze waarheden volledig in zichzelf
realiseert is ofwel een Boeddha ofwel een Paccekabuddha ofwel een arahant.
Door dit penetrerende inzicht ontplooien zich de Vier Waarheden (P. cattari ariya saccani) en Afhankelijk Ontstaan (P. paticca samuppada) in al
hun glorie.
Hoe kan sotapatti ontwikkeld worden?
Het ontwikkelen van het inzicht (waardoor de stroom betreden wordt) kan
ontwikkeld en gecultiveerd worden door meditatie op het vergankelijke,
onbevredigende en zelfloze karakter (P. de tilakkhana) van de vijf aggre—44—

—Sotapatti—

gaten (P. kkhandhas) 197 of van de zes innerlijke en de zes uiterlijke zintuigpoorten (P. salayatana) of op de vijf soorten affectieve vermogens (P.
indriya): fysisch genot (P. sukha-indriya), fysische pijn P. dukkha-indriya), mentale vreugde (P. somanassa-indriya), mentaal verdriet (P. domanassa-indriya) en gelijkmoedigheid (P. upekkha-indriya). 198
De yogi krijgt in de suttas door bovenstaande opsomming een hele resem
meditatie-mogelijkheden aangereikt om zijn inzicht te ontwikkelen. Eenmaal het inzicht verworven is ziet de yogi de werkelijkheid van de tilakkhana in alle fenomenen.
Summa summarum maakt het helder besef van de stroombetreder in de geconditioneerde aard 199 van alle fenomenen de essentie uit van zijn intuïtieve inzicht in de Dhamma.
Helder begrip en diep inzicht in de tilakkhana (anicca-dukkha-anatta) van
de verschijnselen vormt dan ook de belangrijkste hoedanigheid die van
een yogi een stroombetreder maakt. De yogi die de tilakkhana helder bewust en met diep inzicht in zichzelf realiseert, ziet de Dhamma en ziet
nibbana. Door het inzicht in de tilakkhana ervaart hij de essentieloosheid
(P. anatta) van alle verschijnselen. De fenomenen bezitten geen enkele
stabiliteit. Ze hebben geen vaste, onafhankelijke wezenskern. Ze zijn loos
aan enig 'zelf'. Ze zijn 'leeg' (P. sunna). Zelfloos. Er bestaat geen enkel
permanent deeltje (een 'ziel') dat ontsnapt aan de Wet van Afhankelijk
Ontstaan. Alle componenten die de fenomenen samenstellen ontstaan als
de hiervoor noodzakelijke oorzaken en voorwaarden vervuld zijn. Op
identieke wijze bestaan ze, zoals ze op identieke wijze vergaan. Dit geldt
voor het hele universum. Voor alle universa. Alles is totaal leeg aan 'zelf'.
Volkomen ontdaan van elke individuele stabiliteit en tezelfdertijd onderling verbonden met alles. Het Proces.
De yogi die dit begrijpt en in zichzelf realiseert (herkent, erkent en er één
mee wordt: pariyatti → patipatti → pativedha) ziet de ware aard van het
bestaan.
Door deze realisatie van anicca, dukkha en anatta worden de bezoedelingen (P. kilesas) 200 van de yogi stap voor stap uitgeroeid. Door deze kilesas
(vooral de 'drie vergiften'): 201 verlangen (P. lobha), afkeer (P. dosa) en
onwetendheid (P. moha) aan de wortel af te snijden wordt het bestendige
'worden' (P. bhava) vernietigd en dooft de yogi uit. Hij wordt 'koel'.
Sitibhava. 202
Maar voor dit penetrerende inzicht is de yogi compleet op zichzelf aangewezen. Atta Dipa Viharatha. 203
Mahaparinibbana-Sutta: 204
❛ [De yogi moet]
‘zijn eigen eiland, zijn eigen toevlucht zijn,
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met niemand anders als zijn toevlucht,
met de Dhamma als een eiland,
met Dhamma als zijn toevlucht,
met geen andere toevlucht. ❜
En hoe kan de sotapanna zijn eigen eiland, zijn eigen toevlucht zijn? Hoe
doet hij dat?
❛ Welnu, Monniken, hij observeert volhardend het lichaam in het lichaam.
Dit doet hij ijverig en energiek
(P. atapi);
met helder begrip en diep inzicht in de vergankelijkheid
(P. sampajano);
penetrerend aandachtig
(P. satima);
en vrij en onthecht van elk werelds verlangen en afkeer
(P. vineyya loke abhijjha-domanassa).
Hij observeert volhardend de gewaarwordingen in de gewaarwordingen
en de gevoelens.
Dit doet hij ijverig en energiek; met helder begrip en diep inzicht in de
vergankelijkheid; penetrerend aandachtig; en vrij en onthecht van
elk werelds verlangen en afkeer.
Hij observeert volhardend de geest in de geest.
Dit doet hij ijverig en energiek; met helder begrip en diep inzicht in de
vergankelijkheid; penetrerend aandachtig; en vrij en onthecht van
elk werelds verlangen en afkeer.
Hij observeert volhardend de geestinhoud in de geestinhoud.
Dit doet hij ijverig en energiek, met helder begrip en diep inzicht in de
vergankelijkheid; penetrerend aandachtig; en vrij en onthecht van
elk werelds verlangen en afkeer.
Op deze manier is hij zijn eigen eiland, 205 zijn eigen toevlucht,
met niemand anders als zijn toevlucht,
met de Dhamma als een eiland,
met Dhamma als zijn toevlucht,
met geen andere toevlucht. ❜
Door de observatie van zijn geest/lichaam-complex wordt de yogi zijn eigen eiland, bemeestert hij zichzelf. Satipatthana als de meditatietechniek
die hem direct en ongeëvenaard 'bevrijdt, zijn zorgen en verdriet opheft,
zijn dukkha vernietigt en hem leert om tot zelfrealisatie te komen'. 206
Voor de stroombetreder is het volkomen duidelijk wat er gebeurt: alles is
helder en simpel; alles is gegrondvest op zijn eigen experiëntiele ervaring
(P. paccanubhoti). Zijn ervaring is identiek met deze van zijn leraar: de
transmissie 207 is compleet.
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Hij is een dhamma brother 208 geworden. In meditatie laat hij het obsessieve en repetitieve (zijn gewoontepatronen) los en bevrijdt hij zichzelf. 209
Hij is een samana 210 in de ware zin van het woord. een paccekabuddha.
Een khaggavisana. 211
Sotapatti is een plóts, spontaan, onverwachts maar manifest en expliciet
inzicht dat de yogi nooit meer kwijtraakt. Stroombetreding is een grenspaal die hijzelf door beoefening in de naarstig bewerkte grond van zijn
eigen eiland van opmerkzaamheid 212 heeft geheid.
Het is niet de lengte van de beoefening dat er toe doet. Het is de diepte, de
doordringing ervan. Het is de kracht van de penetratie van het inzicht (P.
nana-vipphara-iddhi) 213 van de yogi in Dhamma die tot stroombetreding
leidt. Niet door het angstvallig opvoeren van een ritueel boeddhisme (P.
buddharupa) 214 of door noeste intellectuele scholastieke en doctrinaire arbeid (alleen). Maar door gestaag volgehouden intensieve praktijk. Beoefening. Door het harmonieus ontwikkelen van doctrine en praktijk. Door
inzichtsmeditatie. Door de onveranderlijke natuurwet 215 te onderkennen.
Door de ultieme werkelijkheid te zien. Door de realisatie van de tilakkhana 216 te begrijpen als de sleutel tot nibbana. Door aandachtig te observeren hoe alles ontstaat en vergaat met een verbijsterende snelheid. In de
eerste plaats het hoogsteigen geest/lichaam-complex.
Het zien van dit proces van ontstaan en vergaan—deze ongrijpbare werkelijkheid die zich van moment-op-moment manifesteert. Het onderkennen van deze werkelijkheid die op geen enkel ogenblik gelijk blijft, maar
onophoudelijk vibreert, pulseert en muteert. Ons meesleurt in het proces.
Inzicht in de tilakkhana is de sleutel die de poort van de ultieme werkelijkheid ontsluit.
Wanneer de yogi erin slaagt om de illusie van bestendigheid (P. nicca), 217
van bevrediging (P. sukha) 218 en van het zelf (P. atta) 219 te doorbreken
proeft hij de smaak van zelfrealisatie.
Zelfrealisatie is niets anders (niets méér maar ook niets mínder) dan de
fundamentele aard van alle fenomenen opmerkzaam (P. sati) zien (P.
janati) 220 én aanvaarden (P. upekkha). 221 Dit is bevrijdend inzicht. Dit is
’ontwaken’.
Dit proces van anicca, dukkha en anatta verwijst rechtstreeks naar de
laatste woorden van de Boeddha op zijn sterfbed. Het is tegelijkertijd zijn
credo en zijn legaat: 222
❛ Sabbe sankhara anicca.
Sabbe sankhara dukkha.
Sabbe sankhara anatta
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Alle geconditioneerde verschijnselen zijn vergankelijk.
Alle geconditioneerde verschijnselen zijn onbevredigend.
Alle geconditioneerde verschijnselen zijn zonder wezenskern. ❜
In dit lichaam/geest-complex wordt de vergankelijkheid van alle samengestelde fenomenen ervaren. Maar eveneens dat alles van iets anders afhankelijk is. Alles wat geconditioneerd is—i.c. onderworpen aan oorzaken en voorwaarden voor ontstaan, bestaan en vergaan—is vergankelijk.
Alle dingen dragen van bij hun ontstaan het einde in zich. Alles verandert
bestendig, staat geen ogenblik stil. De ingebouwde slijtage. 223 En de
oorzaak van hun ontstaan en vergaan: het 'worden’ (P. bhava). Maar óók
het Ongeborene (P. ajata). En het Doodloze (P. amata). 224
De yogi die de tilakkhana—vergankelijkheid (P. anicca), onbevredigdheid
(P. dukkha) en zelfloosheid (P. anatta)—in zichzelf realiseert, bereikt het
'Doodloze'. 225 Nibbana. 226 Het 'Doodloze' is datgene waarnaar boeddhistische geleerden verwijzen met de term 'magga-phala-nibbana'. 'Magga'
is het 'pad'; 'phala' is 'de vrucht'—het resultaat. Maar daarover later meer.
In de Sotapatti-Sutta
aan:

227

wijst de Boeddha het aandachtspunt rechtstreeks

❛ One who desires merit, established in the wholesome,
Develops the path to attain the Deathless.
He who has reached the Dhamma’s core,
delighting in destruction,
Does not tremble thinking:
“The King of Death will come.” ❜
Wie het proces van ontstaan en vergaan onderkent én accepteert conformeert zich met de natuurwet, vernietigt dukkha, bereikt innerlijke vrede en
realiseert zichzelf. Innerlijke vrede is een gemoedstoestand van harmonie:
harmonie met onszelf, harmonie met de anderen en harmonie met de natuur.
Ajahn Chah: 228
❛ Door geboorte en dood [te zien],
het ontstaan en vergaan van verschijnselen
in overeenstemming met de natuur,
zul je alle dingen kennen. ❜
Zo wordt o.m. in de Sarvastivada Abhidharma Mahavibhasa (Mahayana)
uitgelegd dat alle fenomenen in transformatie bestaan: dat niets ontstaat
uit het niets, dat niets verdwijnt in het niets. Dat alles ontstaat, bestaat en
vergaat. Dat alles permanent in beweging is. Pulseert. Vibreert. Transformeert. Muteert.
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Zo gezien bestaat er geen 'geboorte' (P. ajata). Bestaat er geen 'dood' (P.
amata). Blijft alle energie intact. Alleen niet in dezelfde vorm. Geen enkele vorm is permanent. Elke vorm is slechts een illusie. Slechts een manifestatie. Een buitenkant. En toch zal alles wat in het verleden bestond, alles wat in het heden bestaat, in de toekomst bestaan. Alleen niet in dezelfde vorm. Omzetting. Metamorfose. Adaptatie.
Bhikkhu Analayo: 229
❛ Inzicht in de onbestendigheid als continue verandering die ten grondslag
ligt aan alle aspecten van het eigen bestaan (in die zin dat alle ervaringen
een stroom van onderling verbonden processen zijn) heeft de potentie
om de eigen houding tegenover de dood te veranderen.
Zolang de constante verandering die inherent is aan het leven niet wordt
erkend, wordt de dood waarschijnlijk gezien als een abrupte beëindiging
van alles wat men altijd als stabiel en blijvend heeft ervaren.
Is door aanhoudende beschouwing eenmaal duidelijk dat het leven niets
dan verandering is, dan wordt de dood een onderdeel van dit proces:
weliswaar een heel ingrijpend moment van verandering, maar toch
gewoon een moment van verandering. ❜
Het 'Doodloze' komt neer op inzicht in het 'worden'. Inzicht in het 'worden'
in de betekenis van inzicht in het proces van voortdurende verandering.
Dit is inzicht in het bestaan zelf. Het bestaan gezien als een onderling
samenhangende stroom van materiële en psychische manifestaties zonder
enige permanente, onafhankelijke essentie. Deze manifestaties vinden
plaats in een reeks, zoals uitgetekend in de keten van Afhankelijk Ontstaan (P. paticca samuppada), 230 waarbij een onderling samenhangende
groep manifestaties steeds opnieuw een andere produceert. De Pali-canon
beschrijft dit als een keten van 12 schakels (P. nidana). 'Worden' is de
10de schakel in deze keten van Afhankelijk Ontstaan.
Inzicht in dit proces van voortdurende verandering (P. anicca), in de onvrede die deze permanente vergankelijkheid met zich brengt (P. dukkha)
en in het gemis aan een stabiele wezenskern (P. anatta) vormen samen de
tilakkhana—de drie karakteristieken of basiskenmerken van elk fenomenaal bestaan.
Dat het menselijk lichaam aan verandering onderhevig is, is empirisch
waarneembaar in de universele staten van kindertijd, jeugd, volwassenheid en ouderdom. Op identieke wijze ontstaan en verdwijnen mentale
manifestaties. Herkenning en erkenning van het feit dat anicca, dukkha en
anatta alle verschijnselen kenmerkt, is de belangrijkste stap in de spirituele vooruitgang van de yogi op weg naar verlichting.
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De realisatie van de tilakkhana leidt er bij de yogi toe dat hij geboorte en
dood beschouwt als onderdelen van het proces van permanente verandering. Het inzicht dat geboorte en dood geen 'beginpunt', resp. 'einde' betekenen, maar slechts elementen ('rites de passage’) zijn van één en dezelfde flow. Als er geen 'geboorte' is, is er ook geen 'dood'. Dit is wat de Palicanon beschrijft als het Ongeborene (P. ajata) en het Doodloze (P. amata).
In de Mahaprajnaparamita Sastra en de Lankavatara-Sutra van de Mahayana-stroming wordt dit omschreven als anutpattika-dharmakshanti. 231
Het is het diepe inzicht dat ontstaat wanneer de fenomenen door de yogi
worden gezien zoals ze wérkelijk zijn—d.i. als noumenale werkelijkheid
—en niet zoals ze door zijn zintuigen worden gepercipieerd. Dit is het
penetrerende inzicht dat ze niet onderhevig zijn aan 'geboorte' en 'dood'.
Alle verschijnselen en manifestaties vormen immers een doorlopend zelfloos, leeg (P. sunnata; Skr. sunyata) 232 'proces' 233 als gevolg van een
multitude van oorzaken en gevolgen. Ontstaan en vergaan als een eeuwige
transformatie. Zonder begin. Zonder einde. Enkel proces. Enkel flow.
De yogi die dit ervaart (ook al is het slechts een glimp ervan), realiseert de
ultieme wijsheid van Dhamma.
Dit is de prajnaparamita 234 van het Mahayana in zijn doorvoelde verhevenheid, die voor mij duidelijk maakt dat alle boeddhistische stromingen
—zonder enige uitzondering—hulpmiddelen (P. upaya) zijn naar ultiem
inzicht. Ze wijzen allen 'als vingers naar de maan'. Naar dezelfde maan.
Elk op hun eigen manier. Maar ze zijn de maan niet. Anders gezegd (omdat het toch zo belangrijk is): canons zijn de waarheid niet. Het zijn verwoordingen van de waarheid. Interpretaties van de waarheid. Het zijn gepercipieerde concepten zoals ze door de toehoorder (P. savaka) gehoord
werden en doorgegeven. Ananda begon, absoluut niet onterecht, zijn recitaties van Boeddha’s voordrachten op het eerste boeddhistische concilie in
Rajagaha met deze woorden: 'Evam me suttam'—'Zo heb ik het gehoord'.
Mijn persoonlijke vertaling van de essentie van de Prajnaparamita luidt
als volgt: 235
❛ Alle dhammas, alle verschijnselen, alle bestaansvormen
worden gekenmerkt door leegte:
zij ontstaan noch vergaan;
ze worden niet geboren en ze sterven niet; 236
ze zijn niet zuiver en niet bezoedeld; 237
ze nemen niet toe en niet af.
Ze zijn zonder verleden, zonder toekomst,
zonder aanwezigheid. 238
Daarom is er in leegte geen vorm, geen gevoel,
geen perceptie, geen werking van de geest,
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geen bewustzijn. 239
Er is geen oog, geen oor, geen neus, geen tong,
geen lichaam, geen bewustzijn. 240
Er is geen kleur, geen geluid, geen geur, geen
smaak, niets tastbaars, geen gedachte. 241
In de leegte bestaat het domein
van de zintuigen niet. 242
Er is geen onwetendheid en geen einde aan
onwetendheid;
er is geen ouderdom en dood
en geen einde van ouderdom en dood.
Evenzo is er geen lijden, geen oorzaak van lijden,
geen opheffing van lijden en geen pad.
Er is geen transcendente wijsheid, geen bereiken
en geen niet-bereiken [mushotoku]. 243
Omdat de bodhisattvas vrij zijn van verlangen,
verdwijnt alle gehechtheid en kunnen zij zich
wijden aan de perfectie van wijsheid
[prajnaparamita].
Hierdoor is hun geest vrij van onwetendheid,
vrij van angst en vrij van verwarring.
Doordat hun geest vrij is van illusies
ontstijgen ze onwetendheid
en realiseren ze het ultieme doel:
het volmaakte nibbana. ❜
Of dit inzicht gerealiseerd wordt d.m.v. het Theravada, het Mahayana, het
Vajrayana of het Navayana maakt niet uit. Dat zijn slechts hulpmiddelen
tot inzicht. Instrumenten. Technieken.
Het aanraken van het 'Ongeborene, het 'Doodloze', Nibbana is een plótse,
éénmalige, onbeschrijflijke ervaring, die de yogi nooit meer kwijtspeelt.
Van dat ogenblik af, zal hij zichzelf nooit meer beschouwen als een 'afzonderlijk' schepsel, een fysische 'entiteit' die slechts geboren werd om te sterven aan het einde van zijn illusoire lineaire tijdlijn.
De yogi die 'magga-phala' ervaart, wéét dat hij onafscheidelijk met het
cyclische Geheel 244 verbonden was en is en zal blijven. 245
Het 'Doodloze’ slaat op het constante gewaar-'zijn' 246 van deze eenheid;
het constante alert zijn op deze eenheid. Het opmerkzaam zijn op dit proces. Op de stroom. Op de flow. Het zíen en wéten—janami passami—dat
alles één is. Interbeing. Dat alles samenvalt met wat is. Indra’s net. 247
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'In werkelijkheid zijn er geen gesloten grenzen, niet tussen ons en de anderen; niet tussen ons en het andere' (Tonny Kurpershoek-Scherft). 248
Zonder ook maar enig voorbehoud. Zonder enige beperking.
Er is énkel een Proces. Een Stroom. Een Flow. Een proces van ontstaan en
vergaan; een permanente flow van energie-partikels (P. kalapas). Er bestaat géén dood in de noumenale betekenis van het woord vermits er geen
enkele onafhankelijke, substantiële kern (los van het Geheel) kan gevonden worden in de samenstellende kkhandhas.
Er is géén ‘ik’. Hoe kan er dan een ‘dood’ bestaan van dit onbestaande
'ik’? Dit geldt voor álle verschijnselen: zij zijn leeg; zij bezitten geen enkele autonome, afzonderlijke, stabiele kern. Met andere woorden: geen
énkel fenomeen bestaat separaat van het Geheel. 'Er zijn geen twee als je
licht zoekt’ (Zeshin van der Plas). 249 Wie of wat kan er dan finaal ‘dood’
gaan?
Als deze wereld met al zijn hebben en houden slechts een vluchtige,
illusoire droom is, waarom zouden we dan angst hebben voor vergankelijkheid?
De yogi wéét dat wat hij—conceptueel—’sterven’ noemt, énkel het uit elkaar vallen is van de samenstellende lege bestanddelen (P. kkhandhas). Hij
wéét dat dit gebeurt wanneer de oorzaken (P. hetus) en voorwaarden (P.
paccayas) zich op een bepaald moment wijzigen. Het zijn bijgevolg énkel
deze lege bestanddelen die uit elkaar vallen, terwijl het proces van ontstaan en vergaan gewoon zijn (eeuwige!) natuurlijke gang gaat. Niets
wordt vernietigd. Niets kán vernietigd worden. Als een waterdruppel in de
golf keert de yogi finaal terug naar de oneindigheid van de oceaan.
In dezelfde optiek wéét de yogi dat er geen geboorte (P. ajata) is. Geboorte en dood zijn slechts concepten van zijn geest. Het zijn louter begoochelingen die voortkomen uit zijn bewustzijn dat zich per se een separate
plaats wil toemeten in het geheel; dat zichzelf—uiteraard volkomen
illusoir—zelfs een onafhankelijke ziel droomt (P. sassata-ditthi) 250 en ondubbelzinnig bereid is dit dogmatisch te gelóven, opdat er toch maar íets
van dat (volkomen onbestaande) ‘ik’ zou overblijven. 251
Het énige dat de yogi te doen staat is: zich niet meer identificeren met dat
‘ik’-fantoom en uiterst opmerkzaam (P. sati) én gelijkmoedig (P. upekkha) zijn met álle verschijnselen zoals die zich objectief aan hem presenteren in het hier-en-nu. Yatha bhuta nana dassana. As it is. In dít moment.
En van moment-tot-moment. 252
Dit is de weg naar het 'Doodloze'. Dit is de weg naar het Ongeborene. Dit
is nibbana. De wortels van een separaat 'zelf' zijn vernietigd. En tezelfdertijd met de vernietiging van het 'zelf’ is ook zijn twijfel (P. vicikiccha)
verdwenen. Evenals zijn vroegere illusie dat riten 253 en rituelen 254 hem
tot bevrijding kunnen brengen. Onzin bedacht in een tijd dat mensen nog
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echt in goden geloofden die hen naar een niet-oorzakelijk bevrijding (P.
issara nimmana) 255 zouden voeren. De yogi weet nu dat riten en rituelen
totaal zinloze handelingen zijn in een krampachtige zoektocht naar bevrijding en zuivering. 256
Samyutta-Nikaya: 257
❛ A Stream-enterer is called:
A noble disciple who is accomplished in view,
[Who is] Accomplished in vision,
Who has arrived at this true Dhamma,
Who sees this true Dhamma,
Who possesses a trainee’s knowledge,
[Who possesses] A trainee’s true knowledge,
Who has entered the stream of the Dhamma.
A noble one with penetrative wisdom,
One who stands squarely before
the door to the
Deathless. ❜
Door zichzelf te aanvaarden zoals hij werkelijk is, heeft de yogi alles losgelaten (zijn onwetendheid, zijn verlangens en zijn afkeer). Hij is tot rust
gekomen. Hij heeft zich bevrijd. Hij is 'koel' geworden (P. sitibhava). 258
Eén met het universum: 259
❛ Accepteer jezelf zoals je bent, met al je worstelingen en problemen en
zwakheden. Door jezelf te accepteren, stem je eenvoudig in
met het feit dat je al geaccepteerd bent door
het hele universum, net zoals je bent.❜
Er is geen verder 'worden' (P. bhava) meer en bijgevolg ook geen sterven.
De brandstof voor het vuur—het permanente 'worden’—van zijn (illusoire) separate 'ik' is opgebruikt. Het vuur gedoofd.
Door het stoppen van de keten van het aanhoudende ‘worden’ eindigt de
kringloop van samsara. Dit einde noemt men niyyana—voorbij de kringloop van leven en dood gaan. Zo wordt de cirkel van het 'worden' (P. bhavacakka) getransformeerd tot bevrijding en Zelfrealisatie (P. dhammacakka).
Of nóg anders vertolkt: wanneer de yogi het proces van continu ontstaan
en vergaan, van verschijnen en verdwijnen van alle verschijnselen (P.
dhammas) in zichzelf realiseert 260—en op deze manier de heelheid van
alle dingen ervaart—bevrijdt hij zichzelf van zijn doodsangst. 261
De yogi realiseert in zichzelf dat er geen 'zelf' is. Dat zijn omhulsel (zijn
'manifestatie’) weliswaar sterfelijk is, maar dat hij in wezen 'ongeboren' en
'doodloos' is. Er bestaat géén eeuwige 'ziel'. Géén 'ik’. Het toedichten van
ook maar enige permanentie aan een manifestatie of een creatie blijkt een
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groteske illusie. Geen goden, geen geloof, geen tronen blijven staan. Geen
enkel concept blijft overeind. Alles verandert constant. Van moment-opmoment. Het legaat van de Boeddha. Dhamma.
Het enige dat werkelijk is, is waarneming in dít moment. De sacrale diepte
van de Parayanavagga formuleert het zo: 262
❛ Wis het verleden uit.
Heb geen oog voor de toekomst.
Wanneer je alles loslaat in het heden,
Zal je in vrede leven. 263 ❜
Angst (P. bhaya)—en in de eerste plaats doodsangst—vindt zijn oorsprong
in vrees voor verandering in de omstandigheden die ons leven samenstellen. Een leven, dat we met alle mogelijke kunstgrepen proberen te grijpen
en manipuleren. Hechting (P. upadana) en 'worden’ (P. bhava). Wat natuurlijk onmogelijk is. In plaats van gewoonweg in te zien dat de leegte
van alles—de enige wérkelijke realiteit—volledig veilig (P. khema) is. In
te zien dat angst voor niets nodig is. 264 En dat bevrijding van angst (P.
bhaya-vimutti) tot kalmte (P. upasama) leidt, tot 'koel worden' (P. sitibhava), tot het loslaten van verlangen en verwachtingen, tot verzaking van
de wereld (P. nekkhamma) en tot zelfrealisatie (P. nibbana).
Dit is de diepe betekenis van de tekst die in élk klooster van het Soto Zenboeddhisme, aan het einde van élke dag, met gloed en ijver, martiaal gereciteerd wordt:
❛ Laat iedereen die de weg bewandelt,
zich daarin bekwaamt en oefent, luisteren:
De oorzaak van geboorte en dood, 265
is het enige wat van belang is.
Niets is eeuwigdurend:
tijd verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Wijd je aan je training
en verspil je tijd niet. ❜
Een stroombetreder heeft weinig wensen, is geen vragende partij, en laat
geen zware voetafdruk op de wereld achter. Hij laat zoveel mogelijk alles
los en ‘verdwijnt’.
Als puntje bij paaltje komt is het enige wat overblijft graduele uitdoving,
verstilling en innerlijke vrede.
❡
Stroombetreding is de eerste stap op het Pad van de Edelen (P. ariya magga). Volgens de instructies in de Pali-canon wordt dit opgaande progressieve pad ingedeeld in 4 niveaus of gradaties: sotapanna → sakadagami
→ anagami → arahant. Deze niveaus zijn dus perfectioneringen van de
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yogi op zijn spirituele pad. Het gaat hier om een (conceptuele) indeling
van het Pad-bewustzijn in vier ‘hogere’ (subtielere) stappen of realisaties,
afhankelijk van de verdere vermindering, respectievelijk vernietiging van
bepaalde ketens (P. samyojana) door de yogi.
Dalai Lama: 266
❛ Each path is marked by a breakthrough
in which one sees nibbana ever more clearly
and thus subdues or eradicates
a certain portion of defilements. ❜
Het ‘niveau’ van Pad-bewustzijn dat volgt op dat van stroombetreder (P.
sotapanna) is het pad van de eenmaal-terugkeerder (P. sakadagami). Op
dit niveau worden de ketens van verlangen (P. kamacchanda) en afkeer (P.
vyapada) 267 in aanzienlijke mate vermindert, 268 waardoor de invloed van
de drie belangrijkste kilesas (P. lobha, dosa en moha) drastisch afneemt en
heilzaam gedrag—ethisch gedrag (P. sila), vrijgevigheid (P. dana) en liefdevolle vriendelijkheid (P. metta)—zich omgekeerd evenredig ontwikkelt.
De 3de stap (of 3de realisatie) van het Pad-bewustzijn is dat van de nietterugkeerder (P. anagami). Nu worden de ketens van verlangen en van afkeer bij de beoefenaar compleet vernietigd. Evenals het subtiel verlangen
naar materieel en immaterieel bestaan. 269
En tenslotte de 4de en finale stap van het Pad-bewustzijn, de Arahant, de
volledig ‘uitgedoofde’. Op dit niveau worden de laatste drie ketens (hovaardij, onrust en onwetendheid) vernietigd. Als gevolg hiervan is er geen
‘worden’ (P. bhava) meer van ook maar enige mentale of fysische manifestatie. 270
Elk van deze 4 stadia van Pad-bewustzijn vervult op élk moment 4 functies:

- de functie van het volledig inzicht in dukkha, het juiste begrip van dukkha (P. parinna)

- de functie van het overwinnen, het opgeven, het verlaten, het verzaken
van de oorsprong van het lijden (P. pahana)

- de functie van de realisatie van de uitdoving van dukkha, de experiëntiele ervaring van dukkha (P. sacchi-kiriya)

- de functie van het ontwikkelen en cultiveren van het Edele Achtvoudige
Pad (P. bhavana).
❡
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FACTOREN DIE TOT STROOMBETREDING LEIDEN
' Sudesita cakkhumata buddhenadiccabandhuna
cattari ariyasaccani anukampaya paninam.'
❛ Goed onderwezen zijn de Vier Edele Waarheden
door de Ziener, de Ontwaakte, de Bloedverwant van de Zon,
uit mededogen voor alle levende wezens. ❜
Vangisa. An Early Buddhist Poet, #1258
De Wet van Afhankelijk Ontstaan (P. paticca samuppada) die uitlegt dat
het ontstaan van het ene afhangt van het andere, vormt een essentieel
element van de Buddhasasana. 271 Inzicht in deze wet leidt tot wijsheid en
mededogen. Panna en karuna. Het voert de yogi niet enkel tot inzicht in
de eenheid van alles (interbeing; inter-zijn), maar tot het koesteren van
vrijheid, pluralisme, universaliteit en diversiteit. De Boeddha stelde dat
wie afhankelijk ontstaan ziet, de Dhamma ziet. En wie de Dhamma ziet,
de Boeddha ziet.
Deze wet van oorzaak en gevolg geldt uiteraard ook voor sotapatti. Alles
wat tot ontstaan (en vergaan) komt is het gevolg van een multitude van
oorzaken (P. hetus) en voorwaarden (P. paccayas).
In de Dutiya Sariputta-Sutta worden de vier factoren die de yogi naar
stroombetreding leiden expliciet opgelijst: 272
❛ Associatie met integere mensen is een factor voor stroombetreding.
Luisteren naar de ware Dhamma is een factor voor stroombetreding.
Perfecte aandacht is een factor voor stroombetreding.
Leven in overeenstemming met de Dhamma is een factor voor
stroombetreding. ❜
Deze vier factoren—de zgn. sotapattiyanga of sotapannassa angani 273—
lijken op het eerste gezicht evident maar bij nader toezicht raken ze de
kern van elke beoefening. En ze vereisen van de yogi een gedegen persoonlijk onderzoek.
In de Canki-Sutta 274 onderwijst de Boeddha een jonge brahmaan, Kapadika Bharadvaja, op welke manier hij zich moet vergewissen van de morele
kwaliteiten van een monnik:
❛ Kent deze eerwaarde zodanige toestanden van begeerte dat hij geheel
daardoor in beslag genomen wordt… Als hij hem onderzoekt, stelt hij vast
dat dit niet het geval is: “het lichamelijke en het verbale gedrag van deze
eerwaarde is als dat van iemand die niet in de ban van begeerte is…”
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Nadat hij bij zijn onderzoek heeft vastgesteld dat hij vrij is van toestanden
van begeerte, onderzoekt hij hem verder op toestanden van haat… Als hij
hem onderzoekt, stelt hij vast dat dit niet het geval is: “het lichamelijke en
het verbale gedrag van deze eerwaarde is als dat van iemand die niet in
de ban van haat is…”
Nadat hij bij zijn onderzoek heeft vastgesteld dat hij vrij is van toestanden
van haat, onderzoekt hij hem verder op toestanden van onwetendheid…
Als hij hem onderzoekt, stelt hij vast dat dit niet het geval is: “het
lichamelijke en het verbale gedrag van deze eerwaarde is als dat van
iemand die niet in de ban van onwetendheid is…”
Slechts wanneer hij bij zijn onderzoek heeft vastgesteld dat hij vrij is van
toestanden van onwetendheid, vestigt hij zijn vertrouwen in hem. Vervuld
van vertrouwen gaat hij naar hem toe, bewijst hem eer, leent hem zijn oor,
luistert naar de Dhamma, onderzoekt de betekenis van de leringen die hij
onthouden heeft, waarna de leringen voor hem duidelijk worden.
Daarop wordt er verlangen bij hem geboren, vat hij moed,
maakt een afweging, spant zich in, realiseert met het lichaam
de hoogste waarheid en ziet deze, terwijl hij haar
volledig met inzicht doordringt.
Hiermee vindt het ontwaken tot waarheid plaats.
Hiermee ontwaakt men tot de waarheid…❜ 275
Op deze wijze gaat de lering van de Boeddha aan Bharadvaja nog een
hele tijd door. In deze sutta geeft de Boeddha duidelijk aan hoever hij het
forensisch onderzoek van de factoren doorvoert.

1. ASSOCIATIE MET INTEGERE MENSEN
Zich omringen met integere, deugdzame mensen (P. sappurisa samseva)
276 die ethisch leven is niet voor de hand liggend, stelt hoge verplichtingen
en vereist strenge criteria.
Immers: 277
❛ Door gezelschap met goede mensen ontstaat luisteren naar goed advies,
daardoor vertrouwen/geloof (P. saddha),
daardoor wijze overdenkingen,
daardoor opmerkzaamheid en een duidelijk begrip van bewustzijn,
daardoor zintuiglijke beheersing,
daardoor drievoudig goed gedrag (in gedachten, woord en daad),
daardoor de vier velden van opmerkzaamheid (P. satipatthana),
daardoor de zeven factoren van verlichting (P. bojjhanga),
daardoor bevrijding door wijsheid
(P. panna vimutti). ❜
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In de Itivuttaka 278 zegt de Boeddha dat er voor een ernstige bhikkhu in
opleiding, die de perfectie (zelfrealisatie; nibbana) nog niet bereikt heeft
279 en die ernaar streeft om zichzelf te bevrijden uit de ellende van dukkha,
er geen enkele externe factor hem zo van dienst kan zijn dan een nobele
vriend.
❛ Monniken, voor een [ernstig] monnik in opleiding, die nog niet
de perfectie [nibbana] bereikt heeft, maar die ernaar streeft
om zichzelf te bevrijden 280 uit de slavernij [van dukkha],
zie ik geen enkele externe factor
die hem zo van dienst kan zijn
dan een nobele vriend.
Wanneer een monnik nobele vrienden heeft,
Eerbiedig en respectvol is,
En bewust en aandachtig luistert
Naar de raad van zijn vrienden,
Zal hij stapsgewijs Nibbana bereiken—
Het einde van dukkha ❜
Nobele, deugdzame vrienden worden in de Pali-canon aangeduid met drie
begrippen: ariya, 281 sappurisa 282 en kalyanamitta. 283 Het zijn spirituele
vrienden met 'weinig stof op de oogleden', die in staat zijn om transformaties in gang te zetten, mekaar wakker te schudden én wakker te houden.
Een kalyanamitta die naam waardig moet beschikken over zeven kwaliteiten (P. kalyanamitta-dhamma): 284 285
—Piyo: hij is begiftigd met vriendelijkheid en mededogen. Hij heeft belangstelling voor zijn vrienden en hun welzijn; hij streeft steeds naar verstandhouding; hij creëert een vertrouwelijke en ongedwongen sfeer en
moedigt zijn vrienden aan hem te benaderen met hun vragen en twijfels.
—Garu: hij is het waard om gerespecteerd te worden; hij is standvastig en
houdt zich aan de door hem voorgenomen voorschriften (panca sila; resp.
attha sila; dasa sila). Zijn gedrag is volkomen conform deze (persoonlijk
op zich genomen) ethische voorschriften. Hij inspireert zijn vrienden en
brengt rust louter door zijn aanwezigheid. Voor zijn vrienden is hij een
veilige haven.
—Bhavaniyo: hij is inspirerend, geleerd en wijs. Hij traint (P. tisikkha) en
verbetert zichzelf constant. Hij is prijzenswaardig en voorbeeldig, waardoor zijn vrienden waarderend, vol vertrouwen en trots over hem spreken
en denken.
—Vatta: hij heeft geen schroom om zich te uiten en zijn vrienden te onderwijzen. Hij legt de dingen duidelijk uit en weet wanneer hij wat moet zeggen en hoe. Zijn doordachte raad ademt voorzichtigheid uit. Hij is een
bekwaam adviseur.
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—Vacanakkhamo: hij is geduldig: hij luistert gewillig naar vragen en opmerkingen hoe miniem ze ook zijn. Vermaningen, opmerkingen, tegenwerpingen en kritiek verdraagt hij deemoedig zonder neerslachtig te worden of zich beledigd te voelen.
—Gambhiranca katham katta: hij is in staat om moeilijke en diepgaande
kerngedachten duidelijk uit te leggen. Hij gaat deze diepgaande onderwerpen niet uit de weg en zet zijn spirituele vrienden aan zich hierin te
verdiepen.
—No catthane niyojaye: hij zet zijn vrienden niet op het verkeerde spoor:
hij brengt zaken die schadelijk zijn, waardeloos of ongepast, niet onder de
aandacht van zijn spirituele vrienden.
Sabbhi-Sutta: 286
❛ Enkel omgaan met de deugdzamen,
Samenkomen met de deugdzamen
Om de Dhamma te leren van de deugdzamen:
Dit leidt tot een niet te overtreffen wijsheid. ❜
En verder wijst de Boeddha er in de Sampajana Musavada-Sutta op dat
een spirituele vriend kan herkend worden door wat hij zegt en wat hij
doet: een persoon, die één norm overtreedt, is tot alle slechte dingen in
staat. En die norm is: opzettelijk een leugen vertellen.
Sampajana Musavada-Sutta: 287
❛ Er bestaat geen enkel kwaad
Dat niet kan worden gedaan
Door iemand die opzettelijk liegt.
Wie opzettelijk liegt is tot alle slechte dingen in staat. ❜
In de Dhammapada—het perfecte compendium van de leer van de Boeddha voor studie, reflectie en meditatie—zijn verschillende gathas gewijd
aan dit thema. Wat onmiddellijk het belang benadrukt dat de Boeddha
hechtte aan spirituele vriendschappen. Een kalyanamitta (P.) is een medestander op de weg naar inzicht.
In de Maha-Gosinga-Sutta 288 ontwikkelt zich een gesprek tussen Sariputta en Moggallana over de systematiek van de Leer als volgt:
❜ In verband met de abhidhamma 289 stellen zij elkaar vragen die zij
vervolgens—zonder aarzeling—beantwoorden.
Zulke vraagstelling vermoeit hen niet en zo ontvouwt
hun Dhamma-gesprek zich verder en verder ❜
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Een kalyanamitta is iemand waar je niet alleen iets kán van leren; je móet
er ook van leren. Anders ga je beter je eigen weg.
Dhammapada, Gatha #76: 290
❜ Wanneer iemand een wijs man ontmoet,
Die uw fouten opspoort, 291
Als een schattendelver, 292
En er zijn afkeuring over uitspreekt, 293
Dan moet hij zich bij zulke 294 Wijze 295 aansluiten. 296
Wie dit doet, wordt daar beter 297 van,
Niet slechter. 298 ❜
Dhammapada, Gatha #328: 299
❜ Als je een verstandige metgezel kunt vinden, 300
Een medereiziger die deugdzaam is en wijs, 301
Die alle gevaren overwonnen heeft, 302
Blijf dan bij hem, gelukkig en aandachtig. 303 ❜
Dhammapada, Gatha #329: 304
❜ Als je geen verstandige metgezel kunt vinden, 305
Een medereiziger die deugdzaam is en wijs, 306
Ga dan je eigen weg. 307
Zoals een verslagen koning zijn veroverd koninkrijk verlaat, 308
Of zoals een olifant in de Matanga wildernis
Zijn kudde [verlaat] ! 309 ❜
Dhammapada, Gatha #330: 310
❜ Het is beter om alleen te leven: 311
Een dwaas vormt geen goed gezelschap. 312
Leef alleen en doe geen kwaad, 313
Zorgeloos, als een olifant in het bos. 314 ❜
En in de Upaddha-Sutta verloopt een gesprek tussen de Boeddha en Ananda als volgt: 315
❛ Ik heb gehoord dat de Verhevene eens verbleef in
een stad genaamd Sakkara.
Ananda ging naar de Verhevene toe,
boog eerbiedig voor de Boeddha
en ging naast hem zitten.
Terwijl hij daar zat, zei Ananda
tegen de Bhagavat:
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'Dit is het halve heilige leven, Heer:
het hebben van bewonderenswaardige mensen
als vrienden, als metgezellen en als collega’s.'
'Zeg dat niet, Ananda. Zeg dat niet.
Het hebben van bewonderenswaardige mensen
als vrienden, metgezellen en collega’s is eigenlijk
het hele heilige leven.
Wanneer een monnik bewonderenswaardige
mensen als vrienden, metgezellen en collega's
heeft, mag je verwachten dat hij het Edele
Achtvoudige Pad ontwikkelt en voortzet. ❜
In de Anguttara-Nikaya 316 zegt de Boeddha het volgende:
❛ Een vriend die volgende drie kwaliteiten bezit,
is het waard om zich ermee te associëren.
Welke drie?
Hij/zij geeft wat moeilijk te geven is;
Hij/zij doet wat moeilijk te doen is;
Hij/zij verdraagt wat moeilijk te verdragen is.
Een vriend die deze drie eigenschappen heeft,
is het waard om er zich mee te associëren. ❜
Maar ook op vele andere plaatsen in de Pali-canon wordt verwezen naar
de kwaliteiten van integere mensen.
Anguttara-Nikaya: 317
❛ Volgende drie dingen zijn kwaliteiten van wijze mensen,
van mensen die echt goed zijn.
Welke drie?
Vrijgevigheid…;
de thuisloosheid intrekken [monnik of samana worden]…
en het helpen van moeder en vader.
Deze drie dingen zijn kwaliteiten van wijze mensen,
van mensen die echt goed zijn. ❜
en verder in negatieve zin in de Katannu-Sutta: 318
❛ Wat is het niveau van een persoon zonder integriteit?
Een persoon zonder integriteit is ondankbaar.
Hij erkent de hem aangeboden hulp niet.
Deze ondankbaarheid, dit gebrek aan erkenning is zijn tweede natuur.
Dit is het niveau van mensen zonder integriteit.
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Een integer persoon is dankbaar en erkent de hulp die hem is gegeven.
Deze dankbaarheid, 319 deze erkenning is een tweede natuur
van bewonderenswaardige mensen.
Dit het niveau van integere mensen. ❜
Culla-Punnama-Sutta: 320
❛ … En hoe, Monniken, is een goed mens toegerust
met goede eigenschappen?
Welnu een goed mens heeft vertrouwen, is schaamtevol, gewetensvol,
heeft veel geleerd, is energiek, aandachtig, verstandig.
Zo is een goed mens toegerust met goede eigenschappen.
En hoe, Monniken, gaat een goed mens om met goede mensen?
Welnu, de asceten en brahmanen die vertrouwen hebben,
schaamtevol zijn, gewetensvol zijn, veel geleerd hebben,
energiek zijn, aandachtig zijn, verstandig zijn—
zij zijn zijn vrienden; zij zijn zijn makkers.
Zo gaat een goed mens om met goede mensen.
En hoe, Monniken, heeft een goed mens de wensen van een goed mens?
Welnu, hij wenst zichzelf geen kwaad toe, hij wenst anderen geen
kwaad toe, hij wenst noch zichzelf, noch anderen kwaad toe.
Zo heeft een goed mens de wensen van een goed mens.
En hoe, Monniken, geeft een goed mens raad aan een goed mens?
Welnu, een goed mens geeft geen raad tot zijn eigen onheil,
tot onheil van anderen, tot onheil van zichzelf en van anderen.
Zo geeft een goed mens raad als een goed mens.
En hoe, Monniken, spreekt een goed mens als een goed mens?
Welnu, een goed mens onthoudt zich van liegen, roddelen,
ruwe taal en leeg gezwets.
Zo spreekt een goed mens als een goed mens.
En hoe, Monniken, handelt een goed mens als een goed mens?
Welnu, een goed mens onthoudt zich van het doden van levende wezens,
van het nemen van wat niet gegeven is,
van wangedrag op seksueel gebied.
Zo handelt een goed mens als een goed mens… ❜ 321
In de Atthakatha, de Commentaren op de Pali-canon wordt verduidelijkt
dat de yogi zich moet wenden tot personen die een hoge morele integriteit
bezitten (P. sila), die een grote vaardigheid in concentratie hebben opgebouwd (P. samadhi) en die over meer wijsheid bezitten (P. panna) dan de
yogi zelf.
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Verder wijzen de Commentaren naar het juiste moment om een leraar te
ontmoeten. Het beste moment doet zich voor wanneer de yogi overmand
wordt door hartstocht, door afkeer en onwetendheid en zich door deze drie
vergiften (P. kilesas) geen uitweg meer weet.
Dit correspondeert met een passage in de Anguttara-Nikaya 322 waar
Mahakaccana 323 stelt dat 'het juiste moment om een monnik waardig te
bezoeken' is wanneer de yogi hulp nodig heeft bij het overwinnen van één
van de Vijf Hindernissen (P. panca nivarana) of wanneer hij nog geen geschikt thema gevonden heeft om zich op te concentreren om een einde te
maken aan zijn asavas. 324
Laat het duidelijk zijn dat de associatie met ethische mensen geen vrijblijvend verhaal is. Het vraagt een permanent aandachtige ingesteldheid. Het
komt neer op de cultivering van het Edele Achtvoudige Pad.

2. LUISTEREN NAAR DE WARE DHAMMA
In de Dhammapada 325 zegt de Boeddha dat het moeilijk is om de ware
Dhamma te horen. Het gebeurt immers maar zelden dat een Boeddha verschijnt.
❛ kiccham saddhammassavanam 326
kiccho buddhanam uppado 327 ❜
De 'ware Dhamma' (P. sadhamma) slaat op de originele Leer van de Boeddha zoals ze verwoord is in de vroeg-boeddhistische teksten (EBTs).
Deze teksten dragen de essentie van de buddhasasana in zich: het begrijpen van dukkha (P. dukkha sacca); het loslaten van de oorzaak van dukkha
(P. samudaya sacca); de realisatie van de beëindiging van dukkha (P. nirodha sacca) en het cultiveren van het pad dat naar de beëindiging van dukkha voert (P. magga sacca). De bevrijding uit dukkha was de grootste zorg
van de Boeddha. Al deze vroeg-boeddhistische suttas tonen de weg van
bevrijding uit dukkha. Ze leren geweldloosheid (P. ahimsa) en mededogen
(P. karuna) 328 en benadrukken de waarde van het spirituele boven het
mate-riële.
Veel suttas handelen over ethiek meditatie (P. sila) terwijl andere zich bezighouden met concentratie (P. samadhi) of met een rationeel en duidelijk
begrip van de wereld zoals die wordt ervaren. Experiëntieel wordt ervaren. Zoals de wereld is. Paccanubhoti. Dit leidt tot wijsheid (P. panna). Al
deze voordrachten hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze ademen
één smaak uit. De smaak van vrijheid. Stroombetreding is een rechtstreeks
gevolg van het feit dat de ware Dhamma door de Boeddha goed uitgelegd
werd. 'Svakkhato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam vedittabbo vinnuhiti—vrij vertaald als volgt: De Dhamma is goed beschreven door de Bhagavat, waarneembaar in het hier en
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nu, tijdloos, aanzettend tot onderzoek, voorwaarts leidend, door de wijzen
zelf te ervaren.'
In de Saddhammapatirupaka-Sutta 329 waarschuwt de Boeddha haast profetisch dat de ware Dhamma 500 jaar puur zal blijven na zijn parinibbana,
maar dat er nadien toevoegingen in de teksten zullen verschijnen die onjuistheden (P. adhamma) 330 bevatten. Hierdoor wordt het moeilijk om de
ware Dhamma te onderscheiden van de aangepaste versie. Temeer omdat
deze wijzigingen en verkeerde accenten rechtstreeks in de originele teksten zullen worden aangebracht. Enkel zij die de vroeg-boeddhistische
teksten meester zijn zullen de ware Dhamma van de onjuiste Dhamma
kunnen onderscheiden.
In de Mahaparinibbana-Sutta 331 maant de Boeddha op zijn sterfbed de
aanwezige monniken (die allen minstens stroombetreder waren) 332 aan
om, na zijn dood, de Dhamma-Vinaya als hun enige leraar te beschouwen:
'Laat de leer en de discipline, die door mij onderwezen en uiteengezet zijn,
na mijn dood jullie leraar zijn.'
Omdat de Dhamma-Vinaya als de enige leraar moet beschouwd worden is
de studie van de vroeg-boeddhistische teksten primordiaal. Enkel hierdoor
kan de yogi zich de ware Dhamma eigen maken. Niet voor niets is perfect
inzicht (P. samma ditthi) de eerste factor van het Edele Achtvoudige Pad.
Daar laat de Boeddha in de Mahacattarisaka-Sutta 333 niet de minste twijfel over bestaan:
❛ Hierbij, monniken, komt perfect inzicht op de eerste plaats.
En hoe komt perfect inzicht op de eerste plaats?
Een monnik herkent verkeerd inzicht als verkeerd inzicht.
En hij herkent perfect inzicht als perfect inzicht. ❜
Voor het ontstaan van samma ditthi moeten volgens de Mahavedalla-Sutta
334 twee voorwaarden vervuld worden:
❛ Hoeveel voorwaarden zijn er voor het ontstaan van perfect inzicht?
Er zijn twee voorwaarden voor het ontstaan van perfect inzicht:
luisteren naar de Dhamma
en systematisch aandacht geven (P. yoniso manasikara).
Dit zijn de twee voorwaarden die perfect inzicht doen ontstaan. ❜
Het resultaat van samma ditthi beschrijft de Boeddha in de Anattalakkhana-Sutta: 335
❛ Een goed onderwezen edele discipel,
die dit alles met perfect inzicht beschouwt:
baalt van fysieke vorm;
baalt van gevoelens;
baalt van percepties;
baalt van formaties;
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baalt van bewustzijn.
Doordat hij ervan baalt, wordt hij passieloos;
Doordat hij passieloos is, wordt [zijn geest] bevrijd;
Doordat zijn geest bevrijd is,
is er de kennis dat zijn geest bevrijd is. ❜
Perfect inzicht, zuiver inzicht, juist inzicht is de geestesgesteldheid waarmee de sotapanna de stroom betreedt. Wil een yogi de stroom betreden is
het essentieel dat hij/zij begiftigd is met perfect inzicht.
Dit blijkt uit de Nakhasikha-Sutta: 336
❛ Op dezelfde manier, monniken, is de dukkha
van een beoefenaar met perfect inzicht
die de stroom betreden heeft
vele malen kleiner.
Datgene wat overblijft in de zeven resterende levens is verwaarloosbaar:
het is geen honderdste, geen duizendste, geen honderdduizendste
vergeleken met zijn vroegere dukkha.
Zo groot, monniken, is het voordeel van stroombetreding.
Zo groot is het voordeel wanneer het Dhamma-oog zich opent. ❜
Dit wordt verder gestaafd in de Aghatavatthu-Sutta. 337 Voor sotapatti
moet de yogi het inzicht verwerven dat ertoe leidt dat de Vier Edele
waarheden in hem/haar kunnen gerealiseerd worden. Slechts door dit
inzicht—hoe onvolkomen en onvolgroeid ook—kan hij het pad van de
ariya betreden. Door dit inzicht te perfectioneren 338 zal hij een arahant
worden. Of een paccekabuddha. Misschien zelfs een Sammasambuddha.
339

De ware Dhamma die de yogi naar perfect inzicht leidt is dus énkel te
vinden in de Dhamma-Vinaya. Dat moet voor de stroombetreder de enige
leraar zijn. Deze raad van de Boeddha lijkt evident maar is het in de praktijk niet. Vele zgn. volgelingen of beoefenaars hebben dit advies ofwel niet
gehoord ofwel niet of slecht begrepen. Wijd en zijd zijn zij wanhopig op
zoek naar een leraar—een leraar waar ze trots op kunnen zijn en kunnen
opscheppen over zijn verheven inzicht. Sommige beoefenaars bereizen
voor deze wanhopige 'zoektocht' de halve wereld. Aan gurus en profeten
is er in deze wereld nooit gebrek.
Wanneer de yogi de Dhamma-Vinaya niet als zijn exclusieve leraar beschouwt zal hij de essentie van de Dhamma—bevrijding uit dukkha—niet
proeven.
Daarentegen verwerft de yogi vijf onweerlegbare voordelen wanneer hij
zich oriënteert op de Dhamma-Vinaya:
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Dhammassavana-Sutta: 340
❛ De yogi die naar de Dhamma luistert verwerft
vijf onloochenbare voordelen.
Welke vijf?
Men hoort wat men nog nooit eerder heeft gehoord.
Men verstaat duidelijk wat men nooit eerder heeft gehoord.
Men twijfelt niet langer.
Men verwerft helder inzicht.
Men verwerft een serene geest.
Dit zijn de vijf onloochenbare voordelen die de yogi verwerft
bij het luisteren naar de Dhamma. ❜
Een belangrijk criterium om de ware Dhamma te onderscheiden van valse
leringen geeft de Boeddha in de Kalama-Sutta. 341 De Boeddha predikte
deze weergaloze ode aan het Vrij Onderzoek 342 in het godvergeten plaatsje Kessaputta, de toenmalige hoofdstad van de Kalama-stam.
De sutta luidt als volgt:
❛ Laat je niet leiden door geruchten,
niet door horen zeggen (P. anussava),
niet door traditie (P. parampara),
niet door geruchten (P. itikira),
niet door geschriften (P. pitaka-sampadana),
niet door gissingen (P. takka-hetu),
niet door axioma’s (P. naya-hetu),
niet door het overwegen van redenen
(P. akara-parivitakka),
niet door het aanvaarden van een zienswijze
na overpeinzing
(P. ditthi-nijjhan-akkhantiya),
niet door waarschijnlijkheid (P. bhabba-rupataya),
niet door de overweging dat
"deze monnik mijn leraar is”
(P. samano no garu).
Kalamas, als jullie zélf weten dat:
Deze dingen heilzaam zijn;
deze dingen onberispelijk zijn;
deze dingen geprezen worden door de wijzen;
wanneer men deze dingen aanvaardt en uitvoert,
dit leidt tot welzijn en geluk":
dan moeten jullie, Kalamas,
die dingen ondernemen
en ernaar leven. ❜
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Hierop vraagt de Boeddha aan de monniken of begeerte, afkeer en onwetendheid [(P. lobha, dosa, moha)] tot welzijn en geluk leiden. Waarop de
voltallige schare bhikkhus volmondig negatief antwoordt. En de Boeddha
vraagt verder of de tegenpolen—geen begeerte, geen afkeer en geen onwetendheid [(P. alobha, adosa, amoha)]— tot welzijn en geluk voeren.
Wat eensluidend door de monniken wordt toegestemd.
En hier koppel ik onmiddellijk volgende tekst van de Satthusasana-Sutta
aan vast: 343
❛ Deze eigenschappen [geen begeerte; geen afkeer; geen onwetendheid)]
leiden tot ontnuchtering [(P. nibbida)], tot passieloosheid [(P. viraga)],
tot ophouden, tot het tot rust komen [(P. upasama)], tot innerlijke vrede,
tot zelfrealisatie [(P. nibbana)].
Monniken, versta dit goed: dit is Dhamma, dit is Vinaya.
Dit is de instructie van de Leraar. ❜
Wat de Boeddha in de Kalama-Sutta verkondigt is overduidelijk: waarom
zou je het woord van iemand anders geloven? Waarom zou je voortgaan
op wat je slechts kent door 'van horen zeggen' (P. anitiha)? 344 Waarom
zou je iets aannemen op grond van de maatschappelijke functie die de
persoon die het zegt inneemt? En dat principe geldt niet enkel voor de
anderen, maar in de eerste plaats voor de Boeddha zelf.
'Ehipassiko’—'Kom en zie'. 'Verifieer zélf', zei hij tot zijn volgelingen, 'of
datgene wat ik vertel met waarheid correspondeert'. Dingen zijn niet
'waar' omdat de Boeddha het zegt. Ze zijn 'waar' omdat ze met waarheid
overeenstemmen. En ze stemmen overeen met waarheid indien ze correleren met de natuurwet: wat in het verleden was, in het heden is en in de
toekomst zal zijn. Waarheid behoeft geen externe autoriteit om zich te
(be)vestigen. Waarheid heeft geen nood aan hiërarchie, aan externe legitimaties en bekrachtigingen. Noch aan lineages, noch aan transmissies,
noch aan tradities. Waarheid overstijgt het geconditioneerde.
De Boeddha maakt duidelijk dat de yogi het laboratorium van zijn eigen
geest moet betreden en zélf het experiment uitvoeren. Door zo te handelen
is hij in staat om zélf te oordelen. Ongeacht zijn verleden blijft de yogi
persoonlijk verantwoordelijk voor zijn bevrijding. Niets klinkt overtuigender dan dit.
Op de keper beschouwd kan de ware Dhamma louter intuïtief begrepen
worden door iedere yogi zélf. Op deze puur individuele manier maakt hij
een eiland van zichzelf—‘a place where opening to uncertainty and doubt
can lead him to a refuge of truth’. 345
Zo wordt de yogi zijn eigen autoriteit. 346 Zijn eigen meester. Zijn eigen
toevlucht. 347 Zijn eigen eiland. Zijn eigen licht. Is hij niet langer van
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anderen afhankelijk. Realiseert hij zichzelf. Wordt hij een Boeddha. Een
Buddhankura.
Dit is wat de Boeddha bedoelde in de Cakkavatti-Sihanada-Sutta 348 toen
hij stelde dat de yogi als stroombetreder op zichzelf aangewezen is: hij
moet ‘zijn eigen eiland, zijn eigen toevlucht zijn, met niemand anders als
zijn toevlucht, met de Dhamma als een eiland, met Dhamma als zijn
toevlucht, met geen andere toevlucht.’ Hoe méér de yogi zijn 'eiland' versterkt, hoe kleiner zijn 'ego' wordt. Hoe kleiner zijn ego wordt, hoe dichter
hij de stroom nadert.
In de Dhammapada 349 zegt de Boeddha: 'Atta hi attano natho'—Ieder is
zijn eigen beschermer'. 350
In dit vers benadrukt de Boeddha dat de beste leraar zich in ieder van ons
bevindt. Binnen onszelf. Die leraar is het spirituele licht dat ieder in zich
draagt. Laat deze spirituele vonk je leraar zijn. Alles wat de yogi nodig
heeft ligt in hemzelf verborgen. Hij moet het alleen naar boven brengen.
Ontdekken. Hij heeft geen nood aan externe dwangmeesters en prefecten
om hem hun zelfverklaarde en/of geconditioneerde waarheden op te dringen. Het gevestigde boeddhistische instituut is hoegenaamd geen synoniem voor Dhamma. 'Atta hi attano natho' is een uiterst belangrijk vers!
Waar elke beoefenaar van doordrongen zou moeten worden. Vanaf prille
leeftijd tot de laatste ademtocht. 'Ieder is zijn eigen beschermer!'
De betekenis van 'Atta hi attano natho' kan ook anders verwoord worden,
namelijk door volgende negatieve vraagstelling: 'Hoe kan iemand toevlucht (P. sarana) vinden buiten zichzelf?'. Het antwoord is klaar en duidelijk: de yogi kan de waarheid in zichzelf nooit realiseren door bemiddeling van een ander. Er is immers géén énkele autoriteit die de waarheid
voor hem kan onthullen. Een beoefenaar die een ander erkent als meester
en zichzelf als leerling, ontkent de waarheid. Zulke beoefenaar is bijgevolg geen yogi. Of op zijn minst: een valse yogi. Een veinzer. In de (vergeefse) zoektocht naar waarheid bestaat er immers geen meester en geen
leerling. 351 Een stroombetreder is voorbij elke twijfel (P. vicikiccha) gegaan. Hij is zeker van zijn stuk.
Ajahn Nanasampanno: 352
❛ He knows that he has experienced an extremely amazing
spiritual state of being. That certainly will never be
erased. ❜
Herlees deze hele paragraaf. En realiseer hem in jezelf. Dhammavicaya—
vrij onderzoek van alle verschijnselen—is een geschenk. Zonder kritische
houding is er immers geen Dhamma. Penetrerende aandacht (P. sati) en
gelijkmoedige aanvaarding (P. upekkha) van wat je observeert zal je naar
waarheid (= wat wáár is) leiden. Sati én upekkha. Het zien van de dingen
zoals ze wérkelijk zijn. Dit is vipassana.
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3. PERFECTE AANDACHT
Nadat de yogi de ware Dhamma gehoord, zorgvuldig onderzocht en geverifieerd heeft, moet hij nu met perfecte aandacht (P. samma sati) al zijn
ervaringen onderzoeken (P. vicaya), ontrafelen (P. vijateti) en beschouwen
(P. bhavana). 353
Wat behelst die perfecte aandacht?
Perfecte aandacht (P. yoniso manasikara) 354 = aandachtig, systematisch
onderzoek dat de yogi aanspoort tot onderscheiden, redeneren en analyseren. Door yoniso manasikara onderkent de yogi de ware aard van de
verschijnselen, fenomenen, dingen (P. dhammas), i.c. het ontstaan en vergaan ervan.
In concreto komt dit neer op inzicht in de tilakkhana + paticca samuppada. Inzicht in beide begrippen vormt de kern van de buddhasasana,
waarvan de Boeddha zei: 'Deze leer is diepzinnig, moeilijk te zien, moeilijk te begrijpen, sereen, subtiel, voorbij de suprematie van redeneren. Deze leer is enkel te begrijpen door de wijzen; niet door de onwijzen.'
Het antoniem van yoniso manasikara is ayoniso manasikara. In de
Vibhangapakarana 355 wordt het beschreven als 'het waarnemen van anicca als nicca, dukkha als sukha en anatta als atta'. Konkreet wil dit zeggen
dat wie gelooft dat er dingen bestaan in deze wereld die op lange termijn
geluk kunnen brengen handelt met ayoniso manasikara.
Yoniso manasikara daarentegen maakt de yogi duidelijk dat streven naar
permanent geluk d.m.v. geconditioneerde verschijnselen een aberrante begoocheling is. Handelen met yoniso manasikara vereist bijgevolg het experiëntieel ervaren van anicca, dukkha en anatta—de drie karakteristieken
(P. tilakkhana) waaraan alle fenomenen onderhevig zijn.
De Commentaren laten er geen enkele twijfel over bestaan waar de nadruk op moet gelegd worden: beschouw de verschijnselen als vergankelijk, onbevredigend en zonder wezenskern; en vermijd daarenboven elke
ontplooiing van nutteloze speculatieve opinies.
Ter illustratie dit vers van de Samyutta-Nikaya: 356
❛ Door het leven meegesleurd
met nog slechts een geringe spanwijdte te gaan,
bestaan er geen vluchtplaatsen voor wie oud is.
Wie het gevaar van de dood opmerkt
laat het werelds lokaas voor wat het is
en zoekt naar innerlijke vrede. ❜
De yogi moet zich helder bewust zijn van de tilakkhana in alles wat hij
ervaart: de vergankelijkheid (P. anicca); de onbevredigdheid (P. dukkha)
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en de zelfloosheid (P. anatta) van alle fenomenen. In elk moment moet hij
de tilakkhana met diepe aandacht (P. sati) observeren, gelijkmoedig aanvaarden (P. upekkha) en in zichzelf realiseren (P. paccanubhoti).
In de Ditthi-Sutta, 357 zegt Anathapindika 358 het volgende:
❛ Alles wat tot 'worden' komt is een gevolg van oorzaak en gevolg,
is onstabiel, is veranderlijk.
Alles wat onstabiel en veranderlijk is dukkha.
Alles wat dukkha is ben ik niet, is niet wat ik ben, is niet mijn zelf.
Wie dit, met juist onderscheidingsvermogen ziet
zoals het werkelijk is,
ziet ook hoe hij zich hiervan kan bevrijden. ❜
Of anders verwoord (maar met eenzelfde penetrante duidelijkheid in de
aard van de dingen): het afhankelijk ontstaan zien van alle fenomenen (P.
paticca samuppada).
Perfecte aandacht (P. samma sati) is een uiterst belangrijke factor voor de
yogi die de stroom wil betreden.
Itivuttaka: 359
❛ Voor een monnik in opleiding,
Die bevrijding 360 wil bereiken,
Bestaat er geen enkele factor die hem beter kan helpen
Dan de factor van aandacht.
De monnik die zich (hiervoor) ijverig inspant
Zal dukkha vernietigen. ❜
En waar moet de perfecte aandacht van de yogi naartoe gaan?
Sabbasava-Sutta: 361
❛ Maar, Monniken, de onderrichte leerling van de edelen, die acht slaat op
de edelen, die op de hoogte is van de leer van de edelen, die goed getraind
is in de leer van de edelen, die acht slaat op de goede mensen, die op de
hoogte is van de leer van de goede mensen, die goed getraind is in de leer
van de goede mensen—hij begrijpt aan welke dingen aandacht moet
worden geschonken en aan welke niet.
Daardoor schenkt hij geen aandacht aan dingen waaraan geen aandacht
geschonken moet worden en hij schenkt aandacht aan dingen waar wel
aandacht aan geschonken moet worden.
En aan welke dingen waaraan geen aandacht moet geschonken worden
schenkt hij dan ook geen aandacht?
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Het zijn de dingen waardoor, wanneer hij er aandacht aan schenkt, de nog
niet ontstane mentale vergiften van zinnelijke begeerte, wedergeboorte en
onwetendheid ontstaan. Of de reeds ontstane mentale vergiften van
zinnelijke begeerte, wedergeboorte en onwetendheid toenemen
—dit zijn de dingen waaraan geen aandacht geschonken moet worden,
en waaraan hij ook geen aandacht schenkt.
En aan welke dingen waaraan aandacht geschonken moet worden,
schenkt hij ook aandacht?
Het zijn de dingen waardoor, wanneer hij er aandacht aan schenkt, de nog
niet ontstane mentale vergiften van zinnelijke begeerte, wedergeboorte en
onwetendheid niet ontstaan. Of de reeds ontstane mentale vergiften van
zinnelijke begeerte, wedergeboorte en onwetendheid verdwijnen
—dit zijn de dingen waaraan aandacht geschonken moet worden,
en waaraan hij ook aandacht schenkt.
Door geen aandacht te geven aan dingen waaraan geen aandacht
geschonken moet worden en door aandacht te besteden aan dingen
waaraan wel aandacht geschonken moet worden, ontstaan bij hem nog
niet ontstane mentale vergiften niet en verdwijnen reeds ontstane
mentale vergiften.
Hij schenkt op verstandige wijze aandacht (door te denken):
“Dit is dukkha.
Dit is de oorsprong van dukkha.
Dit is de beëindiging van dukkha.
Dit is de weg die leidt naar de beëindiging van dukkha.”
Wanneer hij daar zo aandacht aan schenkt, verdwijnen er drie ketenen bij
hem: het geloof in een permanente, onveranderlijke persoonlijkheid;
twijfel en hechting aan riten en rituelen. ❜
De complete vernietiging van deze drie ketens (P. samyojana) maakt van
hem een stroombetreder.
In de Silavant-Sutta 362 wordt dit verder uitgewerkt:
❛ [Ven. MahaKotthita:] “Sariputta, 363 mijn vriend, aan welke dingen moet
een deugdzame monnik op gepaste wijze perfecte aandacht besteden?”
[Ven. Sariputta:] "Een deugdzame monnik, vriend Kotthita, moet op
gepaste wijze met perfecte aandacht de vijf aggregaten beschouwen
als onstandvastig, stressvol, een ziekte, een kanker, een pijl,
een aandoening, iets vreemds, een leegte,
iets zonder wezenskern.
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Welke vijf aggregaten?
Materiële vorm, gevoel, perceptie, sankharas, bewustzijn.
Een deugdzame monnik moet op gepaste wijze met perfecte aandacht
deze vijf aggregaten beschouwen als onstabiel, stressvol, een ziekte,
een kanker, een pijl, een aandoening, iets vreemds, een leegte,
iets zonder wezenskern.
Indien een deugdzame monnik, op gepaste wijze met perfecte aandacht
naar deze vijf aggregaten kijkt als onstabiel, stressvol...
iets zonder wezenskern,
kan hij de vrucht van stroombetreding realiseren.”
[Ven. MahaKotthita:] "Aan welke dingen moet een monnik die de stroom
betreden heeft op gepaste wijze perfecte aandacht besteden?”
[Ven. Sariputta:] "Een monnik die de stroom betreden heeft, moet op
gepaste wijze met perfecte aandacht de vijf aggregaten beschouwen als
onstabiel, stressvol, een ziekte, een kanker, een pijl,
een aandoening, iets vreemds, een leegte,
iets zonder wezenskern.
Want het is mogelijk dat een monnik die de stroom betreden heeft en op
gepaste wijze met perfecte aandacht naar deze vijf aggregaten kijkt als
onstandvastig, stressvol… iets zonder wezenskern,
de vrucht van eenmalig-terugkeerder
kan realiseren.”
[Ven. MahaKotthita:] “Aan welke dingen moet een monnik die eenmaal is
teruggekeerd op gepaste wijze perfecte aandacht besteden?”
[Ven. Sariputta:] "Een monnik die eenmaal is teruggekeerd, moet op
gepaste wijze met perfecte aandacht de vijf aggregaten beschouwen als
onstabiel, stressvol, een ziekte, een kanker, een pijl, een aandoening, iets
vreemds, een leegte, iets zonder wezenskern.
Want het is mogelijk dat een monnik die eenmaal is teruggekeerd en op
gepaste wijze met perfecte aandacht naar deze vijf aggregaten kijkt als
onstandvastig, stressvol… iets zonder wezenskern,
de vrucht van niet-terugkeerder kan realiseren.”
[Ven. MahaKotthita:] “Aan welke dingen moet een monnik die niet is
teruggekeerd op gepaste wijze perfecte aandacht besteden?”
[Ven. Sariputta:] "Een monnik die niet is teruggekeerd, moet op gepaste
wijze met perfecte aandacht de vijf aggregaten beschouwen als onstabiel,
stressvol, een ziekte, een kanker, een pijl, een aandoening, iets vreemds,
een leegte, iets zonder wezenskern.
—73—

—Factoren die tot Stroombetreding leiden—

Want het is mogelijk dat een monnik die niet is teruggekeerd en op gepaste
wijze met perfecte aandacht naar deze vijf aggregaten kijkt als onstabiel,
stressvol… iets zonder wezenskern,
de vrucht van het arahantschap kan realiseren.”
[Ven. MahaKotthita:] “Aan welke dingen moet een arahant op gepaste
wijze perfecte aandacht besteden?”
[Ven. Sariputta:] "Een arahant moet op gepaste wijze met perfecte
aandacht de vijf aggregaten beschouwen als onstabiel, stressvol, een
ziekte, een kanker, een pijl, een aandoening, iets vreemds, een leegte, iets
zonder wezenskern.
Hoewel er voor een arahant niets meer te doen is en er ook niets toe te
voegen valt aan wat gedaan is, leiden deze dingen—wanneer ze goed
beoefend en ontwikkeld worden— zowel tot een aangenaam verblijf in het
hier-hier-en-nu als tot perfecte aandacht en alertheid.” ❜

4. LEVEN IN OVEREENSTEMMING MET DE DHAMMA
Nadat de yogi door opmerkzame aandacht (P. yoniso manasikara) de ware
aard van de dingen, i.c. het ontstaan en vergaan van alle geconditioneerde
fenomenen, beschouwd, geanalyseerd en onderkend heeft (lees: inzicht in
de tilakkhana en in paticca samuppada verworven heeft) volgt nu het meditatieve, beschouwende, contemplatieve nadenken over de Dhamma en
een leven leiden in overeenstemming met de Dhamma.
Het leveren van een vastberaden meditatieve inspanning laat weinig speelruimte voor de yogi. Een ontwaakt leven valt niet op te splitsen in een
periode van meditatie enerzijds en een periode waarin de touwen gevierd
mogen worden anderzijds. De vraag is gewoon of de beoefenaar zich beperkt tot een deel van de dag mediteren of de meditatie uitbouwen zodat
het zijn hele leven wordt. Enkel wanneer meditatie zijn leven verzadigt
leeft de yogi in overeenstemming met de Dhamma.
Elke meditatie in overeenstemming met de Dhamma voert de yogi onvermijdelijk naar volgende conclusies:

- helder begrip en inzicht in wat de Boeddha bedoelt met dukkha
- helder begrip en inzicht dat dukkha ontstaat door ons verlangen om wat
'is' anders te willen

- helder begrip en inzicht dat er in de fenomenale wereld nergens enige
toevlucht kan gevonden worden: alles is zelfloos, onstabiel, zonder essentie. Anatta.
De yogi moet zijn handelen derhalve richten op het onderkennen van de
ware aard van de dingen (P. yoniso manasikara) door opmerkzame aandacht én door een leven te leiden in overeenstemming met de Dhamma.
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Meditatie in overeenstemming met de Dhamma wordt in de Pali-canon
'Dhammanudhamma patipatti' 364 genoemd. 365
De Anudhamma-Sutta 366 omschrijft 'dhammanudhamma patipatti' concreet als volgt: 'leven met helder begrijp en inzicht van anicca, dukkha en
anatta van de vijf kkhandhas'.
Dit komt erop neer dat de yogi zijn opmerkzame aandacht permanent richt
op zijn geest/lichaam-complex. Hierdoor zal hij de Dhamma in al haar
helderheid zien. Door zijn geest/lichaam-complex aandachtig te beschouwen (satipatthana) 367 zal hij onthechting ontwikkelen voor de vijf aggregaten (P. panca kkhandhas)—de vijf componenten waaruit zijn illusoir 'ik'
is samengesteld: lichaam (P. rupa), gewaarwordingen en gevoelens (P. vedana), perceptie (P. sanna), mentale formaties (P. sankharas) en bewustzijn (P. vinnana).
De yogi die zich hierop concentreert (P. samadhi) zal wijsheid (P. panna)
ontwikkelen. Inzichtswijsheid. Vipassana.
Anudhamma-Sutta: 368
❛ Voor een monnik die de Dhamma beoefent is het volgende volledig in
overeenstemming met de Dhamma:
dat hij het niet-zelf blijft observeren (P. anattanupassi) 369 van de vormen
dat hij het niet-zelf blijft observeren van gewaarwordingen en gevoelens,
dat hij het niet-zelf blijft observeren van perceptie,
dat hij het niet-zelf blijft observeren van sankharas,
dat hij het niet-zelf blijft observeren van bewustzijn.
Terwijl hij het niet-zelf blijft observeren van vormen... gewaarwordingen
en gevoelens... perceptie... sankharas... bewustzijn,
begrijpt hij vormen...
begrijpt hij gewaarwordingen en gevoelens…
begrijpt hij perceptie…
begrijpt hij sankharas...
begrijpt hij bewustzijn.
Als hij de vormen begrijpt... gewaarwordingen en gevoelens... perceptie...
sankharas... bewustzijn,
bevrijdt hij zich volledig van vormen...
bevrijdt hij zich volledig van gewaarwordingen en gevoelens…
bevrijdt hij zich volledig van perceptie…
bevrijdt hij zich volledig van sankharas…
bevrijdt hij zich volledig van bewustzijn.
Zo is hij volledig bevrijd van verdriet, weeklagen, pijn, leed en wanhoop.
Hij is volledig bevrijd, zeg ik u, van dukkha en stress.
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Voor een monnik die de Dhamma beoefent is het volgende volledig in
overeenstemming met de Dhamma:
dat hij gefocust blijft op het onstabiele... de stress... de zelfloosheid
van de vormen
dat hij gefocust blijft op het onstabiele... de stress... de zelfloosheid
van de gewaarwordingen en gevoelens...
dat hij gefocust blijft op het onstabiele... de stress... de zelfloosheid
van perceptie...
dat hij gefocust blijft op het onstabiele... de stress... de zelfloosheid
van sankharas...
dat hij gefocust blijft op het onstabiele... de stress... de zelfloosheid
bewustzijn.
Terwijl hij zich blijft concentreren op het onstabiele … de stress ... de
zelfloosheid van de vormen... van de gewaarwordingen en gevoelens...
van perceptie... van sankharas... van bewustzijn, begrijpt hij vorm...
gewaarwordingen en gevoelens… perceptie... sankharas... bewustzijn.
Als hij vormen... gewaarwordingen en gevoelens... perceptie...
sankharas... bewustzijn begrijpt, is hij volledig bevrijd van vorm...
gewaarwordingen en gevoelens... perceptie… sankharas... bewustzijn.
Zo is hij volledig bevrijd van verdriet, weeklagen, pijn, leed en wanhoop.
Hij is volledig bevrijd, zeg ik u, van dukkha en stress. ❜
Ook in de Mahasatipatthana-Sutta legt de Boeddha de nadruk op de analytische beschouwing van de tilakkhana van de kkhandhas en van de salayatanas.
Over de kkhandhas luidt de Mahasatipatthana-Sutta als volgt: 370
❛ En verder, Monniken, observeert een beoefenaar volhardend de
geestinhoud in de geestinhoud, in relatie tot de Vijf Kkhandhas.
En hoe doet een monnik dat?
Welnu, een monnik begrijpt goed: ’Zo is materie [materiële vorm] (P.
rupa-kkhandha); zo ontstaat materie; zo vergaat materie.’
Hij begrijpt goed: ‘Zo zijn gewaarwordingen en gevoelens (P. vedanakkhandha); zo ontstaan gewaarwordingen en gevoelens; zo verdwijnen
gewaarwordingen en gevoelens.’
Hij begrijpt goed: ‘Zo is perceptie [cognitie] (P. sanna-kkhandha); zo
ontstaat perceptie; zo verdwijnt perceptie.’
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Hij begrijpt goed: ‘Zo zijn reacties [reacties/wilsuitingen] (P. sankharakkhandha); zo ontstaan reacties; zo verdwijnen reacties.
Hij begrijpt goed: ‘Zo is bewustzijn (P. vinnana-kkhandha); zo ontstaat
bewustzijn; zo verdwijnt bewustzijn. ❜
En over de salayatanas: 371
❛ En verder, Monniken, observeert een beoefenaar de geestinhoud
in de geestinhoud, in relatie tot de ‘Zes innerlijke
en zes uiterlijke zintuigsferen’.
En hoe doet hij dat?
Welnu, een beoefenaar begrijpt wat het oog is; hij begrijpt wat het visuele
object is en hij begrijpt de innerlijke binding die ontstaat uit de
wisselwerking tussen zijn ogen en vormen.
Hij begrijpt hoe een innerlijke binding, die nog niet in hem is opgekomen,
ontstaat.
Hij begrijpt hoe een innerlijke binding, die in hem is opgekomen,
vernietigd wordt.
Hij begrijpt hoe de innerlijke binding, die nu in hem vernietigd is, in de
toekomst kan voorkomen worden.
Hij begrijpt wat het oor is; hij begrijpt wat geluid is [auditieve objecten]
en hij begrijpt de innerlijke binding die ontstaat uit de wisselwerking
tussen het oor en geluiden.
Hij begrijpt hoe een nieuwe binding, die nog niet in hem is opgekomen,
ontstaat.
Hij begrijpt hoe de innerlijke binding, die in hem is opgekomen,
vernietigd wordt.
Hij begrijpt hoe de innerlijke binding, die nu in hem vernietigd is,
in de toekomst kan voorkomen worden.
Hij begrijpt wat de neus is; hij begrijpt wat geur is [reuk objecten]
en hij begrijpt de innerlijke binding die ontstaat
uit de wisselwerking tussen de neus en geuren.
Hij begrijpt hoe een nieuwe binding, die nog niet in hem is opgekomen,
ontstaat.
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Hij begrijpt hoe de innerlijke binding, die in hem is opgekomen,
vernietigd wordt.
Hij begrijpt hoe de innerlijke binding, die nu in hem vernietigd is,
in de toekomst kan voorkomen worden.
Hij begrijpt wat de tong is; hij begrijpt wat smaak is [smaak objecten]
en hij begrijpt de innerlijke binding die ontstaat uit de wisselwerking
tussen de tong en smaken.
Hij begrijpt hoe een nieuwe binding, die nog niet in hem is opgekomen,
ontstaat.
Hij begrijpt hoe de innerlijke binding, die in hem is opgekomen,
vernietigd wordt.
Hij begrijpt hoe de innerlijke binding, die nu in hem vernietigd is,
in de toekomst kan voorkomen worden.
Hij begrijpt wat het lichaam is; hij begrijpt wat aanrakingen zijn [tastbare
objecten] en hij begrijpt de innerlijke binding die ontstaat
uit de wisselwerking tussen het lichaam en aanrakingen.
Hij begrijpt hoe een nieuwe binding, die nog niet in hem is opgekomen,
ontstaat.
Hij begrijpt, hoe de innerlijke binding, die in hem is opgekomen,
vernietigd wordt.
Hij begrijpt hoe de innerlijke binding, die nu in hem vernietigd is, in de
toekomst kan voorkomen worden.
Hij begrijpt de geest; hij is zich bewust van gedachten [mentale
objecten] en hij is zich bewust van de innerlijke binding
die ontstaat uit de wisselwerking tussen de geest en gedachten.
Hij begrijpt hoe een nieuwe binding, die nog niet in hem is opgekomen,
ontstaat.
Hij begrijpt hoe de innerlijke binding, die in hem is opgekomen,
vernietigd wordt.
Hij begrijpt hoe de innerlijke binding, die nu in hem vernietigd is,
in de toekomst kan voorkomen worden. ❜
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Deze meditatieve analyse leidt de yogi onverbiddelijk naar ontnuchtering
(P. nibbida), passieloosheid (P. viraga), kalmering (P. upasama), bevrijding en innerlijke rust (P. nibbana). De vier Pali-woorden die het pad
kenmerken en samenvatten: nibbida → viraga → upasama → nibbana.
De zeven ontwakingsfactoren (P. sambojjhanga) staan verder borg voor
deze stapsgewijze (oorzaak en gevolg) realisatie van het pad.
Anguttara-Nikaya: 372
❛ Nu, Monniken, ik zeg jullie klaar en duidelijk:
helder weten en bevrijding 373 ontstaan niet zomaar.
Zij ontstaan niet uit het niets.
Zij kunnen niet zonder brandstof.
Zij kunnen niet zonder voedingsbodem…
En wat is hun voedingsbodem?
De zeven factoren voor ontwaken… 374
En wat is de voedingsbodem voor de zeven factoren voor ontwaken?
De vier velden van opmerkzaamheid… 375
En wat is de voedingsbodem voor de vier velden van opmerkzaamheid?
De drie vormen van juist gedrag… 376
En wat is de voedingsbodem voor de drie vormen van juist gedrag?
Het beheersen van de zintuigen… 377
En wat is de voedingsbodem voor het beheersen van de zintuigen?
Opmerkzaamheid en alertheid… 378
En wat is de voedingsbodem voor opmerkzaamheid en alertheid?
Perfecte aandacht...
En wat is de voedingsbodem voor perfecte aandacht?
Vertrouwen...
En wat is de voedingsbodem van vertrouwen?
De ware Dhamma horen ...
En wat is de voedingsbodem om de ware Dhamma te horen?
Omgaan met mensen die echt goed zijn …
Net zoals wanneer de goden de stortregen in zware druppels, vergezeld
van veel gedonder, op de hoogste bergtoppen laat neerdalen—het water
langs de hellingen naar beneden stroomt, de bergkloven vult tot geulen en
ze omvormt tot kleine vijvers… tot grote meren... het water verandert van
kleine rivieren... tot grote stromen… water dat uiteindelijk de grote
oceaan bereikt en vult.
Op dezelfde manier, wanneer omgang met echt goede mensen tot
uitvoering wordt gebracht, voldoet dit [aan de voorwaarden] voor het
horen van de ware Dhamma... vertrouwen... perfecte aandacht...
opmerkzaamheid & alertheid... beheersen van de zintuigen...
de drie vormen van juist gedrag… de vier velden van opmerkzaamheid...
de zeven factoren voor ontwaken.
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Wanneer de zeven factoren voor ontwaken worden beoefend
en ontwikkeld, voldoen ze aan
de voorwaarden om tot inzicht en bevrijding te komen.
Zo wordt helder weten en bevrijding gerealiseerd. ❜
❡
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GELEGENHEDEN DIE TOT STROOMBETREDING
LEIDEN
' Evam ete tatha vutta dittha me te yathatatha
sadattho me anuppatto katam budhassa sasanam.’
❛ Al deze dingen zoals ze werden uitgesproken,
zijn door mij gezien zoals ze werkelijk zijn.
Het finale doel is door mij bereikt.
De instructie van de Boeddha is gerealiseerd. ❜
Vangisa. An Early Buddhist Poet, #1260

Alhoewel stroombetreding zich 'plóts, spontaan, onverwachts, expliciet en
manifest' voordoet worden in de Anguttara-Nikaya 379 vijf gelegenheden
of momentums vermeld waarbij of waardoor een yogi de stroom kan betreden. Bekijk deze 'gelegenheden' dan ook als 'aanwijzigingen', als 'hints',
als 'tips', als 'indicaties' wanneer sotapatti zich kan voordoen.
De vijf gelegenheden die in de sutta aangehaald worden zijn de volgende:

1. BIJ HET LUISTEREN NAAR DE DHAMMA
Luisteren naar de Dhamma creëert vreugde (P. piti) zeker wanneer de yogi
affiniteit heeft met de Dhamma. Het kalmeert zijn geest en maakt hem
vredig en rustig. Een vredige en rustige geest raakt gemakkelijk geconcentreerd. En een geconcentreerde geest leidt naar inzicht.
Infra zagen we in de Mahavedalla-Sutta 380 dat voor het ontstaan van perfect inzicht twee voorwaarden vervuld moeten worden. De eerste voorwaarde is: luisteren naar de Dhamma. De tweede voorwaarde is systematische aandacht (P. yoniso manasikara) waardoor de yogi de ware aard van
de verschijnselen (hun permanent ontstaan en vergaan) in zichzelf realiseert.
In dezelfde Mahavedalla-Sutta lezen we dat perfect inzicht onderstut moet
worden door vijf andere voorwaarden wil de stroombetreder tot volledige
bevrijding komen.
Deze vijf extra voorwaarden zijn: ethisch gedrag (P. sila); luisteren naar
de Dhamma (P. dhammasavana); 381 gedachtenwisseling over de Dhamma
met gelijkgestemde kalyanamittas (P. Dhammasakacca); 382 het kalmeren
van de geest (P. samatha) en inzichtsmeditatie (P. vipassana). 383
Het luisteren naar de Dhamma—in moderne taal: het lezen en bestuderen
van Boeddha’s woord—vormt de basisvereiste voor stroombetreding.
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Martin Chew: 384
❛ The journey to Enlightenment can be described
as the View, the Path and the Fruit.
Reading sutras is the basis of the View [(P. pariyatti)],
whereby one has theoretical knowledge of Buddhist concepts and
understands the orthodox principles of Buddhism.
The Path [(P. patipatti)] refers to the actual cultivation or practice of
various Buddhist teachings and techniques of attaining Enlightenment.
The Fruit [(P. pativedha)] here refers to the various attainments along the
path to eventual Buddhahood,
such as that of a Stream Winner, the Once Returner, the Non-returner,
the Arhat and the Pratyeka Buddha, and finally the full and complete
Enlightenment of a Buddha,
also know as anuttara-samyak-sambodhi. 385 ❜

2. BIJ HET ONDERWIJZEN VAN DE DHAMMA
Om de Dhamma te onderwijzen, moet men de juiste ethische ingesteldheid bezitten, de Dhamma begrijpen en er voortdurend over nadenken.
Hieruit ontstaat vreugde die aanleiding geeft tot rust, concentratie en inzicht.
Op de eerste plaats moet een leraar die de Dhamma onderwijst volgens de
suttas begiftigd zijn met de zeven eigenschappen van de kalyanamitta.
Zulke expliciete verwijzing naar de spirituele vriend hoeft ons niet te verbazen gezien het belang dat de Boeddha hechtte aan de associatie met edele vrienden. Waarbij we niet mogen vergeten dat dit de eerste factor is die
tot stroombetreding leidt.
Ik herhaal deze zeven eigenschappen van de kalyanamitta nogmaals summier: 386
—Piyo: hij is begiftigd met vriendelijkheid en mededogen.
—Garu: hij is het waard om gerespecteerd te worden.
—Bhavaniyo: hij is inspirerend, geleerd en wijs.
—Vatta: hij heeft geen schroom om zich te uiten en zijn vrienden te onderwijzen.
—Vacanakkhamo: hij is geduldig: hij luistert gewillig en verdraagt vermaningen en kritiek deemoedig.
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—Gambhiranca katham katta: hij is in staat om moeilijke en diepgaande
kerngedachten duidelijk uit te leggen.
—No catthane niyojaye: hij brengt zaken die schadelijk zijn, waardeloos
of ongepast, niet onder de aandacht van zijn spirituele vrienden.
In de Udayi-Sutta 387 somt de Boeddha aan Ananda de vijf principes
(kwaliteiten, hoedanigheden of intenties) op waaraan een Dhamma-leraar
moet voldoen: '[een Dhamma-leraar] is toegewijd aan het doorgeven van
wijsheid door zich te vestigen in de vijf kwaliteiten van iemand die leringen geeft'
Deze vijf kwaliteiten noemt men de dhammadesaka-dhamma. 388
❛ Ananda, het is niet gemakkelijk om de Dhamma
uit te leggen aan anderen.
De Dhamma mag alleen aan anderen onderwezen worden
indien vijf kwaliteiten vastgesteld worden
bij diegene die les geeft.
Welke zijn deze vijf kwaliteiten? 389
De Dhamma moet onderwezen worden met volgende intentie:
“Ik zal de Leer stapsgewijs en in de juiste volgorde uitleggen
(P. anupubbikatha) 390”
De Dhamma moet onderwezen worden met volgende intentie:
“Ik zal de Leer uitleggen met het oog op het verwerven van inzicht
(pariyayadassavi) 391”
De Dhamma moet onderwezen worden met volgende intentie:
“Ik zal de Leer vriendelijk en met mededogen uitleggen
(P. anuddayata) 392”
De Dhamma moet onderwezen worden met volgende intentie:
“Ik zal niet spreken met de intentie van enig gewin
(P. anamisantara) 393”
De Dhamma moet onderwezen worden met volgende intentie:
“Ik zal spreken zonder mezelf of anderen te kwetsen
(P. anupahacca) 394” ❜
Een Dhamma-leraar beschikt over vier technieken om leeroverdracht te
doen: 395
—Sandassana: verduidelijken, d.i. hij legt de redenen uit van zijn voordracht en analyseert het onderwerp zodat zijn toehoorders het duidelijk
—83—

—Gelegenheden die tot Stroombetreding leiden—

begrijpen. Hij neemt zin luisteraars a.h.w. bij de hand om hen tot inzicht te
brengen.
—Samadapana: uitnodigende praktijk, d.i. hij onderwijst op een manier
dat zijn toehoorders het belang inzien van de Leer, begrijpen wat moet gedaan worden, hoe de waarde ervan kan gewaardeerd worden, hoe zij overtuigd raken, hoe zij de Leer accepteren en gemotiveerd zijn om het te implementeren en in praktijk te brengen.
—Samuttejana: vastberadenheid opwekken; hij vuurt zijn toehoorders aan
tot ijver, interesse, standvastigheid en vastberadenheid om de beoefening
te volbrengen en om moeilijkheden te overwinnen.
—Sampahamsana: inspirerende vreugde; hij creëert een sfeer van opgewektheid en vreugde.
Kortom: een Dhamma-leraar onderwijst om te adviseren, te informeren,
te verhelderen, te inspireren, en te motiveren.
Het bovenstaande maakt duidelijk waarom het onderwijzen van de Dhamma een gelegenheid vormt die tot stroombetreding kan leiden. Ik zou haast
zeggen: tot sotapatti moét leiden. Immers een Dhamma-leraar in de zin
zoals de Boeddha hem in de suttas uittekent, onderwijst met de juiste ingesteldheid, met échte kennis van en inzicht in de Buddha-Dhamma.
Slechts wanneer hij kennis over de ware Dhamma heeft verworven (P. pariyatti), zich persoonlijk vergewist heeft van de waarde ervan door dagelijkse beoefening (P. patipatti) en deze wijsheid in zichzelf gerealiseerd
heeft (P. pativedha), is hij in staat om anderen te onderwijzen. Een Dhamma-leraar is bijgevolg iemand met een uitgesproken persoonlijkheid. Het
is geen robot die slechts woorden herhaalt zonder voor zichzelf te denken.
396 Wanneer men het op deze manier bekijkt kan stroombetreding voor een
Dhamma-leraar nooit veraf zijn.
In de Pali-canon wordt vermeld hoe de Boeddha zijn zestig Dhamma-volgelingen in verschillende richtingen stuurde om Dhamma te onderwijzen,
nadat hijzelf hen eerst geholpen had om zich in de Leer te vestigen.
De Boeddha heeft zijn leer nooit 'boeddhisme' genoemd. Indien hij dat gedaan had was het een sekte geweest, verwijzend naar hemzelf. Dan zou de
Dhamma, net zoals de monotheïstische slavenreligies, 397 een sekte geweest zijn. Hij noemde zijn leer Dhamma-Vinaya. Of gewoonweg Dhamma. En zijn volgelingen noemde hij Dharmik, wat betekent 'zij die de
Dhamma volgen'. Dhamma staat voor de natuurwet, de kosmische wet. 398
Dhamma refereert naar de natuurwet die het universum beheerst. Dhamma
slaat enerzijds op de mechanische orde en de regelmaat die het bestaan
regelt: de opvolging van dag en nacht; de loop van de seizoenen; de beweging van planeten en sterren. Anderzijds is Dhamma de universele morele
wet. Een wet die, zonder enige uitzondering, op iedereen van toepassing
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is. Zonder onderscheid van ras, nationale of ethnische oorsprong, taal, geslacht, seksuele geaardheid…
Dhamma werkt zonder angst of gunst. Ze gold in het verleden, geldt in het
heden en zal gelden in de toekomst. Dhamma is universeel, eeuwig en
gaat voorbij aan elke sektarische opvatting.
Samengevat komt Dhamma in tien woorden hierop neer: 'Yankinci samudayadhammam, sabbantam nirodhadhammanti'—Alles wat onderhevig is
aan ontstaan, is onderhevig aan vergaan.'
Het onderwijzen van Dhamma mag niet uitsluitend gefundeerd zijn op
kennis. Kennis is geen synoniem voor wijsheid. Een Dhamma-leraar die
zich onthoudt van meditatie-beoefening is slechts een 'boek'-geleerde.
Maar ook het omgekeerde—een mediteerder die de studie van de Pali
sutta-teksten verwaarloost—creëert niet de juiste benadering. Inzicht en
beoefening gaan hand-in-hand. 399
De Cunda-Sutta 400 verhaalt deze tweespalt tussen deze twee groepen
bhikkhus: enerzijds de monniken die de doctrine bestuderen en meditatie
aan zich voorbij laten gaan (P. dhammakathika) 401 en anderzijds de monniken die mediteren zonder aandacht te besteden aan de sutta-teksten (P.
jhayin). 402
In de Cunda-sutta spreken zowel de dhammakathika als de jhayin
denigrerend over elkaar. De dhammakathika verwijten de jhayin dat ze
menen te 'denken' maar in feite niet 'denken: 'Aan wat denken ze? Waarom
denken ze? Hoe denken ze?'. Maar ook de kritiek van de jhayin is niet
mals: 'Zij die de sutta-teksten bestuderen zijn opgewonden, onvast in hun
gedachten, praatgraag, weinig opmerkzaam, zonder duidelijk begrip, niet
geconcentreerd, met een dwalende geest en ongecontroleerde zintuigen.'
Hier geldt konkreet de vraag hoe uitsluitend intellectueel inzicht (P. pariyatti) zonder enige beoefening (P. patipatti) tot wijsheid en zelfrealisatie
(P. pativedha) kan leiden. 403 Hetzelfde geldt voor uitsluitend meditatieve
beoefening zonder intellectueel inzicht.
Zoals alles in Dhamma ligt de waarheid ook hier in het midden. In de uitgebalanceerde harmonie tussen beide. Het Middenpad. Majjhima patipada. Elke manifestatie—elke gedachte, elk woord en elke daad—in het
leven van een yogi draagt de potentie in zich om elk niveau te bereiken in
de realisatie van de buddhasasana.
Dhammapada: 404
❜ Beter dan duizend uiteenzettingen, 405
Zonder betekenis, 406
Is één betekenisvol woord, 407
Waarvan men—na het gehoord te hebben—tot rust komt. 408 ❜
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❜ Beter dan duizend verzen, 409
Zonder betekenis, 410
Is één betekenisvol vers, 411
Waarvan men
—Na het gehoord te hebben—
Tot rust komt. 412 ❜
❜ Beter dan honderd verzen te reciteren, 413
Zonder betekenis; 414
Is het horen van één enkel woord van de Dhamma, 415
Waarvan men
—Na het gehoord te hebben—
Tot rust komt. 416 ❜
In de Canki-Sutta 417 verklaart de Boeddha expliciet dat de Dhamma niet
kan onderwezen worden door iemand wiens geest begerig, haatdragend of
onwetend is. Een directe verwijzing naar de drie kilesas: lobha, dosa en
moha.
De 'gelegenheid' wordt dus vooral gecreëerd door het scheppen van de
juiste voorwaarden om op een heilzame manier de Dhamma te onderwijzen.

3. HET RECITEREN VAN DE DHAMMA
In de eerste vijf eeuwen van het boeddhisme werd de Dhamma-Vinaya
mondeling doorgegeven van generatie op generatie. Speciale groepen
monniken (P. bhanakas) leerden delen van de Pali-canon uit het hoofd en
reciteerden het op regelmatige tijdstippen aan de anderen. Deze geestelijke arbeid vergde van deze bhikkhus dat ze niet enkel de teksten juist
moesten memoriseren maar eveneens juist moesten begrijpen. Zonder helder begrip ging immers de inhoud verloren.
Het regelmatig reciteren en chanten van de Pali-teksten of het lezen en
herlezen ervan maakt ook nu nog het inzicht van de beoefenaar dieper en
dieper. Hieruit volgt dat de yogi meer inzicht verwerft, wat tot vreugde
leidt. Het bevordert zijn kalmte, wat tot concentratie en inzicht voert.
Door de suttas te reciteren of te chanten raakt de yogi de Dhamma rechtstreeks aan. Zeker als dit gebeurt in het Pali. Vroeger ging ik ervan uit dat
bij chanting (zeker bij het chanten van repetitieve mantras) de diepere
boodschap niet 'resoneerde', dat de boodschap niet (meer) doordrong. Tot
ik in de Mulagandha Kuti Vihara in Sarnath diep geraakt werd door de
chanting van de Dhammacakkappavatana-Sutta. In ieder geval was het
voor mij een erg diepe ervaring die tot vandaag nazindert.
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Zelfs al was mijn bewuste geest niet direct verbonden met de gezangen,
mijn onderbewustzijn was het zeker. En misschien is het onderbewustzijn
wel de plaats waar de zaden van ontwaken het eerst tot ontluiken komen.
Het lezen en herlezen van de suttas in de Pali-taal vormt voor mij een
voortdurende meditatie. Meer en meer 'voel' ik de aanwezigheid van de
Bhagavat haast lijfelijk. Door te lezen en te herlezen wordt Boeddha’s
wijsheid a.h.w. getransfereerd naar de geest van de yogi. De bestendige
onderdompeling in de sutta-teksten leidt tot vreugde en geluk. Tot éénpuntigheid van geest. Ekagatta. Tot contemplatieve verdieping met het
meditatie-object. Tot absorptie. Samadhi. Zo transformeren de woorden en
concepten van de suttas tot stapstenen van wijsheid en bevrijding.

4. REFLECTIE OP DE DHAMMA
Dit omvat het overdenken, reflecteren en beschouwen van de Dhamma in
zijn verschillende aspecten, validiteit en relevantie op het dagelijks leven
van de yogi. Hierdoor wordt door de yogi inzicht ontwikkeld.
Deze beschouwingen, overdenkingen en overwegingen kunnen allerlei
vormen aannemen. Voorbeelden (niet gelimiteerd) kunnen zijn:

- reflecties over de Drie Juwelen (P. tiratna): de Boeddha, de Dhamma
en de Sangha.

- reflecties over de Dhamma-Vinaya, de leer van de Boeddha. Over de
'drie manden’ van de Pali-canon (P. tipitaka), i.c. over de suttas, over
de vinaya en over de abhidhamma. Waarom de nadruk leggen op deze
oudste teksten? Omdat deze teksten de oorspronkelijke ideeën weergeven van de Boeddha. Zij zijn de 'ware' Dhamma. Hoewel er tal van samenvattingen en interpretaties bestaan van de oorspronkelijke leer ligt
het voor de hand dat er niets boven de originele woorden gaat. Deze
teksten krijgen een extra dimensie wanneer ze gelezen of gehoord worden in de Pali-taal. Hierdoor kan men de woorden a.h.w. 'proeven' en
'smaken'. Loopt men naast de Boeddha. Zelfs 2.500 jaar later.

- reflecties over de eigen beoefening.
Door aandachtige reflectie op de Dhamma zal het zelfvertrouwen van de
yogi toenemen en zijn twijfel (P. vicikiccha) afnemen.

5. TIJDENS MEDITATIE
Dit houdt in dat de yogi beoefent. Dat hij zijn geest concentreert (P. samadhi). Concentratie brengt de geest van de yogi tot vreugde (P. piti), geluk
(P. sukha) en éénpuntigheid (P. ekagatta). 418 Slechts door zijn geest diep
te concentreren (P. samatha bhavana) 419 kan de beoefenaar de dingen
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zien zoals ze werkelijk zijn. Samahitan cittan yatha bhutan pajanati. Door
de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn kan hij inzicht verwerven (P.
vipassana bhavana) en zichzelf bevrijden.
Het valt op dat bij deze vijf 'gelegenheden' die in de Pali-canon vermeld
worden waarbij stroombetreding zich kan voordoen, slechts éénmaal
meditatie vermeld wordt. De vier andere momenten doen zich voor op
momenten dat de stroombetreder niet in meditatie is.
Dit kan enigszins eigenaardig lijken maar is het zeker niet.
Kalmtemeditatie (P. samatha bhavana) en daarop volgend inzichtsmeditatie (P. vipassana bhavana, ook panna-bhavana genoemd) vormen twee
noodzakelijke componenten om tot ontwaken te komen. Maar laat het duidelijk zijn dat een yogi die énkel meditatie beoefent nooit tot zelfrealisatie
kan komen. Meditatie moet ondersteund worden door moreel gedrag, luisteren naar en reflectie op de Dhamma en perfect inzicht, wat een diepe
kennis van de suttas veronderstelt. Zonder deze elementaire ondersteunende elementen is de beoefening van het Edele Achtvoudige Pad een onmogelijke opdracht. En mutatis mutandis is het bereiken van ook maar enig
niveau van ontwaken dan ook slechts een utopie.
Inzicht in de Dhamma-Vinaya kan slechts groeien indien de yogi zich
voortdurend bewust is van de noodzaak om zich de wijsheid van de suttas
eigen te maken. Enkel door de studie van de teksten (P. pariyatti) kan hij
tot beoefening komen (P. patipatti) en de wijsheid ervan in zichzelf realiseren (P. pativedha).
De Dhammacakkappavatana-Sutta verhaalt hoe de Boeddha diep doordringt (P. pativedha) 420 in elk van de Vier Edele Waarheden (P. cattari
ariya saccani), 421 zodat elke Waarheid zich volkomen voor Hem opent.
Enkel op deze manier wordt hij 'Volkomen Verlicht’. Sammasambuddha.
Enkel zo wordt hij een universele Boeddha die de Dhamma, die in de
wereld verloren was gegaan, herontdekt, in zichzelf realiseert en als een
'Volkomen Verlichte' dit onovertroffen en volkomen ontwaken op een
onnavolgbare wijze aan de wereld verkondigt:
❛ Monniken, zolang mijn zien en weten over deze Vier Edele
Waarheden zoals ze werkelijk zijn
—met hun drie rotaties en twaalf toestanden—
nog niet grondig helder was, beweerde ik niet dat
ik de Hoogste Ontwaking bereikt had:
de correcte Volkomen Ontwaking die onovertroffen
is in deze wereld met haar goden, haar Maras en
Brahmas, met haar generatie van monniken en
priesters, met haar koningen en onderdanen.
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Maar sinds mijn zien en weten over deze Vier
Edele Waarheden zoals ze werkelijk zijn
—met hun drie rotaties en twaalf toestanden—
grondig helder werd, beweer ik wel dat
ik de Hoogste Ontwaking bereikt heb:
de correcte Volkomen Ontwaking die onovertroffen
is in deze wereld met haar goden, haar Maras en
Brahmas, met haar generatie van monniken en
priesters, met haar koningen en onderdanen.
Zien en weten verscheen in mij:
'mijn bevrijding van geest is onwrikbaar;
dit is de laatste geboorte;
nu is er geen verdere toestand van bestaan.’ ❜
Door zijn paramis 422 realiseerde Siddattha Gotama in één voortgang de
drie rotaties (P. tiparivatta) 423 en twaalf aspecten (P. dvadasakara) 424 tot
hij ontwaakt als Sammasambuddha.
Vanaf dat moment 'ziet en weet' de Boeddha, 'is de bevrijding van zijn
geest onwrikbaar, 425 is het zijn laatste geboorte en is er geen verdere toestand van bestaan'.
Als 'normaal' mens doorloopt de yogi dit ontwakingsproces 'ietwat' trager,
namelijk stapsgewijs in vier stadia: sotapanna, sakadagami, anagami en
arahant. Maar de finale ontsluiting van de Vier Edele Waarheden in drie
rotaties en twaalf aspecten of inzichten blijft ook bij de yogi overeind. 426
De yogi doorloopt elke Waarheid in drie niveaus of rotaties: vanuit het inzichtelijk herkennen van de waarheid (P. sacca nana), 427 gaat hij over tot
de erkenning, d.i. het toepassen, het beoefenen ervan (P. kicca nana) 428
om tenslotte één te worden met deze waarheid op ervaringsniveau, i.c.
door de waarheid in zichzelf te realiseren (P. kata nana). 429
Dit is de realisatie (het 'zien en weten') van Dhamma door direct experiëntieel ervaren (P. saccanupatti). 430
De twaalf aspecten (of inzichten) worden verkregen door de drie rotaties
toe te passen op elk van de Vier Waarheden.
De Eerste Edele Waarheid (P. dukkham-ariya-saccam) leert dat alles wat
dukkha is volledig moet herkend worden. Het herkennen van dukkha is de
eerste stap naar bevrijding. Dit 'herkennen’ is de theoretische, louter intellectuele vaststelling van dukkha. Dit is pariyatti. De tweede stap in de
rotatie bestaat uit het beoefenen (door meditatie, reflectie, beschouwing)
van dukkha. Het is het verkennen (P. parinneyyam) van het immense terrein van dukkha: het ervaren dat álles onderhevig is aan dukkha. 431 Dit is
patipatti. De derde stap tenslotte vormt de apotheose: dukkha is zodanig
experiëntieel ervaren dat de yogi het compleet begrijpt en in zichzelf reali—89—
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seert (P. parinnatam). Door dukkha in zichzelf te realiseren kan de yogi
dukkha achter zich laten, eraan voorbij gaan, dukkha transcenderen. Dit is
pativedha.
De Tweede Edele Waarheid (P. dukkham-samudayam-saccam) leert dat
dukkha een oorzaak (P. samudaya) heeft, namelijk verlangen (P. lobha,
tanha). De herkenning en intellectuele vaststelling dat verlangen de oorzaak is van dukkha is uitstekend maar zulke constatatie an sich helpt de
yogi niet verder. Dit is pariyatti. Deze oorzaak moet, door grondige beoefening, losgelaten (P. pahatabbam) 432 worden. Dit is patipatti. En wanneer de yogi de oorzaak loslaat, i.c. de wortels van het verlangen uitroeit
(P. pahinam) 433 kan men zeggen dat het losgelaten is, dat hij ervan bevrijd
is. Dat is pativedha.
De Derde Edele Waarheid (P. dukkha-nirodham-ariya-saccam) handelt
over de beëindiging van dukkha. Dit is de intellectuele herkenning én
vaststelling dat de yogi—door het verlangen tot in de wortel (P. mula) te
vernietigen—zichzelf kan bevrijden. Dit is pariyatti. De beëindiging van
dukkha moet gerealiseerd worden door grondige beoefening (P. sacchikatabbam). Dit is patipatti. En wanneer de yogi de beëindiging heeft gerealiseerd, kan men zeggen dat de yogi zich bevrijd heeft van zijn bezoedelingen (P. kilesas, i.c. van lobha, dosa, moha,) en bijgevolg van dukkha.
Hij heeft de beëindiging van dukkha geraliseerd (P. sacchikatam). Dit is
pativedha.
De Vierde Edele Waarheid (P. dukkha-nirodha-gamini-patipada-ariyasaccam) leert dat het pad dat leidt tot de beëindiging van dukkha moet gecultiveerd worden. Dit is de intellectuele herkenning én vaststelling dat
het Middenpad (P. majjhima patipada) inderdaad het pad is dat naar de
beëindiging van dukkha voert. Dit is pariyatti. Dit pad moet ontwikkeld
worden, moet 'gemaakt', moet gecultiveerd (P. bhavetabbam) worden door
grondige beoefening. Dit is patipatti. En wanneer de yogi dit pad ontwikkeld heeft, 'gemaakt' heeft, kan men zeggen dat het Edele Achtvoudige
Pad gecultiveerd is (P. bhavitam). De beëindiging van dukkha én de hieruit voortspruitende bevrijding is énkel een feit wanneer alle factoren van
het pad ontwikkeld zijn, d.i. wanneer alle acht aspecten van het pad direct,
experiëntieel ervaren en gerealiseerd zijn. 434 Dit is pativedha.
Wanneer de yogi de Vier Edele Waarheden op deze manier experiëntieel in
zichzelf realiseert betreedt hij de stroom. Hij wordt 'gezuiverd door kennis
en inzicht' (P. nanadassana visuddhi). Hij wordt stroombetreder. Sotapanna. Hij wordt, net als Kondanna, een 'Weter'—'hij die wéét'. 435 Hij ziet in
dat 'alles wat onderhevig is aan ontstaan, onderhevig is aan vergaan. 436
Hij 'ziet en weet' (P. janami passami) de werkelijkheid zoals ze in werkelijkheid is. As it is. Yatha bhuta. Niet zoals hij voorheen (verkeerdelijk)
meende dat ze was (of net niet was). Hij realiseert in zichzelf de werkelijke aard van de natuurwet: er bestaat in dit universum (evenmin als in alle
andere universums) niets dat eeuwig blijft. Alles wat tot ontstaan komt
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(als gevolg van een multitude van oorzaken en voorwaarden) zal uiteindelijk vergaan (eveneens als gevolg van een multitude van oorzaken en
voorwaarden).
Deze realisatie transformeert de yogi compleet. Muteert hem van puthujjana tot ariya-puggala. Door deze realisatie wordt hij opgenomen in de
gotha van de ariya. Gotrabhu.
Hij ziet en kent ('ziet' en wéét') de Dhamma. Hij herkent in alle verschijnselen en manifestaties het Dhammawiel—'de draaiende cirkel van oorzaken en voorwaarden'. Het tijdloos 437 roterende wiel van hetus en paccayas. 438 Het steeds voortdenderende Proces, de Flow van steeds wijzigende oorzaken en voorwaarden, zoals de Boeddha het formuleerde in de Wet
van Afhankelijk Ontstaan (P. paticca samuppada). Het is dit 'Proces', deze
Flow, die de Boeddha 'worden' (P. bhava) noemde.
Dit steeds opnieuw 'worden' werd en wordt soms als 'wedergeboorte' in
haar letterlijke betekenis geïnterpreteerd, namelijk als 'opnieuw geboren
worden'. 439 Dit is een misvatting. ’Wedergeboorte’ in haar boeddhistische
betekenis is geen reïncarnatie.
Reïncarnatie betekent dat een onvergankelijke (eeuwige) ziel (Skr. atma)
440 steeds een nieuw lichaam krijgt, 441 steeds opnieuw tot 'wording' komt.
Dit is wat in o.m. de Bhagavad Gita 442 als volgt wordt verwoord:
❛ Nooit is het Zelf (atma) geboren.
Het zal nooit ophouden te bestaan.
Zonder begin of einde,
vrij van geboorte, vrij van dood en vrij van tijd. 443
Hoe kan het Zelf sterven als het lichaam sterft? ❜
In Dhamma bestaat reïncarnatie niet. De Boeddha verwerpt categorisch
dat fenomenen een eeuwige essentie bezitten. Dat geldt in de eerste plaats
voor de mens zelf. Het atman van het brahmanisme doorprikte hij als een
verkeerde optie. Miccha ditthi. Voor de Boeddha bestaat reïncarnatie uitsluitend in de onwetende geest van wie ernaar verlangt. Boeddhisten geloven daarom niet in zoiets als een ziel.
Wanneer men echter doctrinair de teksten van de Pali-canon letterlijk interpreteert ontstaat een erg moeilijke spreidstand. Dan wordt het begrip
'wedergeboorte' etwas sehr unheimliches. En loert een dogmatische benadering gevaarlijk om de hoek.
In de oudste teksten van de Pali-canon o.m. in de Atthakavagga) is het
glashelder dat nibbana niet gerealiseerd wordt in een verre onbestemde
toekomst. Nibbana moet in dít leven verwezenlijkt worden. Maar ook in
de andere suttas laat de Boeddha er niet de minste twijfel over bestaan dat
het zijn bedoeling was om zijn volgelingen zo snel mogelijk naar ontwaken te leiden. Hij stelde alles in het werk—door het aanreiken van enorm
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veel hulpmiddelen (P. upaya)—om het 'zien en weten’ (P. nanadassana)
van zijn bhikkhus in een stroomversnelling te brengen.
Het is noodzakelijk om de metaforen en allegorieën die in de suttas legio
zijn te demaskeren opdat de ware inzichten duidelijk te voorschijn komen.
Ik versta het begrip 'wedergeboorte' in de Pali-canon als de situatie waarbij bepaalde gewoonten (gewoontepatronen) zo hardnekkig zijn dat ze
steeds opnieuw tot ontstaan komen, dat ze steeds weer 'worden'. Bhava.
De Wet van Afhankelijk Ontstaan verklaart hoe 'worden' ontstaat. Maar
ook hoe 'worden' kan vernietigd worden. Als dusdanig verklaart paticca
samuppada het wiel van geboorte en dood. En bijgevolg ook het Ongeborene (P. ajata) en het Doodloze (P. amata). 444
Op elk niveau van ontwaken (sotapanna, sakadagami, anagami, arahant)
vergroot de yogi zijn inzicht in de Vier Edele Waarheden. Zo snijdt hij
stapsgewijs de wortels (P. mula) door van zijn onwetendheid (P. moha),
zijn verlangen (P. lobha) en zijn afkeer (P. dosa).
Ontwaken is een progressief opgaand inzicht: wanneer de yogi stroombetreder wordt begrijpt hij/zij de Vier Waarheden tot op zekere hoogte.
Wanneer zijn/haar spiritueel inzicht zich verdiept en hij/zij eenmaal-terugkeerder (P. sakadagami) wordt begrijpt hij/zij de Vier Waarheden op een
hoger niveau. Idem dito wanneer hij/zij niet-terugkeerder (P. anagami)
wordt. Als arahant tenslotte begrijpt hij/zij de Vier Edele Waarheden volkomen. En zijn de wortels van zijn/haar bezoedelingen (P. kilesas) en zijn/
haar uitvloeisels (P. asavas) compleet vernietigd.
Paticca samuppada vormt de hoeksteen van Dhamma. De Boeddha zei:
'Wie paticca samuppada begrijpt, begrijpt Dhamma'.
De Wet van Afhankelijk Ontstaan (P. paticca samuppada) leert dat niets
kan ontstaan zonder oorzaak. Begeerte (verlangen) wordt veroorzaakt
door aangename gewaarwordingen en gevoelens (P. vedana paccaya
tanha): de mens verlangt ernaar dat aangename gewaarwordingen, resp.
gevoelens, zouden voortduren en dat onaangename gewaarwordingen en
gevoelens zouden verdwijnen.
En hij lijdt er onder (P. dukkha) dat aangename gewaarwordingen en gevoelens niet eeuwig blijven duren (Yam pananiccam dukkham viparinadhammam). 445 Gewaarwordingen en gevoelens zijn etherisch, vluchtig en
vergankelijk; ze zijn onbevredigend en bezitten geen eigenlijke essentie—
ze zijn zelfloos.
Dit is de kernboodschap van de Boeddha: 446
❜ 'Alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk !' 447 448
Wie dit met wijsheid zíet, 449
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Beëindigt het lijden. 450
Dit is het pad van zuivering. 451 ❜
❜ 'Alle geconditioneerde dingen zijn onbevredigend !' 452
Wie dit met wijsheid zíet, 453
Beëindigt het lijden. 454
Dit is het pad van zuivering. 455 ❜
❜ 'Alle geconditioneerde dingen zijn niet-zelf !' 456
Wie dit met wijsheid zíet, 457
Beëindigt het lijden. 458
Dit is het pad van zuivering. 459 ❜
En waar ligt de oorzaak van dit verlangen? De oorzaak van dit verlangen
ligt in de aard van de menselijke geest.
De realisatie van Dhamma-Vinaya is een werk van lange adem. Het is
letterlijk en figuurlijk een monnikenwerk. Maar een pad dat niet exclusief
door bhikkhus belopen wordt.
Het is een werk van graduele instructie (P. anupubbi-katha) 460 dat op verschillende plaatsen in de Pali-canon beschreven wordt en waarbij de
Boeddha steeds hetzelfde parcours volgt: Hij staat de volgeling bij in het
aanleren van de eerste beginselen van de Dhamma en vergezelt hem progressief door steeds diepere leringen tot aan de vervulling van de Vier
Edele Waarheden en de realisatie van nibbana.
Dit scenario is ondermeer beschreven in de Suppabuddhakutthi-Sutta, 461
waar de Boeddha de lepra-lijder Suppabuddha op volgende manier instrueert:
❛ En de Bhagavat die in zijn geest de gedachten las
van alle aanwezigen, zei bij zichzelf:
“Wie van al deze aanwezigen is in staat om de Dhamma te begrijpen?”
En de Bhagavat zag de lepra-lijder Suppabuddha zitten temidden van de
menigte. En toen hij hem daar zo zag zitten,
dacht de Bhagavat bij zichzelf:
“Deze man is in staat om de Dhamma te begrijpen!” 462
En met Suppabuddha in gedachten gaf de Bhagavat een progressief
opgaande voordracht die de volgende elementen omvatte:
een vertoog over vrijgevigheid; 463 een vertoog over moraliteit; 464 en een
vertoog over 'gelukzalige gemoedstoestanden’. 465
Vervolgens legde de Bhagavat de nadruk op de nadelen en de ontaarding
van onheilzame verlangens 466
en op de voordelen van bevrijding en verzaking/onthechting. 467
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Toen de Bhagavat bemerkte dat de geest van Suppabuddha ontvankelijk
was, 468 vrij van hindernissen, 469 verheven en vol vertrouwen, 470 legde
Hij hem de Leer uit zoals ze door de Boeddhas ontdekt werd—
het lijden; de oorzaak van het lijden; de beëindiging van het lijden
en de weg die leidt naar de beëindiging van het lijden. 471
En zo ontving de lepra-lijder Suppabuddha op de plaats waar hij zich
bevond, 472 het zuivere en onbezoedelde inzicht in het Dhammawiel 473
op eenzelfde wijze zoals verfstof een zuiver
en onbevlekt kledingstuk kleurrijk maakt.
Namelijk het inzicht dat alles wat ontstaat ook vergaat! 474
En de lepra-lijder Suppabuddha nam de Dhamma met helder inzicht waar,
475 maakte zich de Dhamma eigen; 476 begreep de Dhamma; 477
penetreerde de Dhamma; 478 bevrijdde zichzelf van twijfel; 479
bevrijdde zich van zijn onzekerheid 480
en bereikte het volkomen vertrouwen
in de Leer van de Meester.
Niet meer afhankelijk van de mening van anderen met betrekking tot de
Dhamma 481 stond hij op van zijn plaats en begaf zich naar de plaats
waar de Bhagavat gezeten was.
Hij begroette de Bhagavat respectvol en zette zich eerbiedig terzijde.
Eenmaal gezeten sprak hij de Bhagavat toe met volgende woorden:
“Buitengewoon, Heer. Buitengewoon.
Het is net of iemand opnieuw recht zet wat omver geworpen was.
Of wat verborgen was opnieuw te voorschijn tovert.
Of dat iemand die verdwaald was in de duisternis
opnieuw de weg gewezen wordt met een lamp,
“zodat zij die ogen hebben vormen kunnen zien!” 482
Zo heeft de Bhagavat op vele manieren de Dhamma duidelijk uitgelegd.483
Heer, ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha, tot de Dhamma
en tot de Sangha van monniken. 484
Ik verzoek de Bhagavat mij te aanvaarden als zijn volgeling, die vanaf
deze dag, voor de rest van mijn leven, toevlucht tot Hem neem.”
En de lepra-lijder Suppabuddha die door de spirituele voordracht
van de Bhagavat uitstekend onderwezen, geïnspireerd,
aangemoedigd en verblijd werd 485
prees de woorden van de Bhagavat en bedankte Hem.
Hij stond op, groette Hem respectvol draaide eerbiedig rechts om Hem
heen en vertrok. ❜
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Elke gevorderde yogi zal zich ongetwijfeld in Suppabuddha herkennen.
Voor ieder van ons vormt de realisatie van de Dhamma-Vinaya een proces
van langzame infiltratie. Van progressieve verzadiging. De wijsheid van
Dhamma ontvouwt zich door voortdurende beoefening.
Laat dit duidelijk zijn: ontwaken ontwikkelt zich niet out of the blue bij
een ongetrainde en onvoorbereide geest. De Pali-canon laat hier niet de
minste twijfel over bestaan.
Enkele voorbeelden:
Uposatha-Sutta: 486
❛ Net zoals de grote oceaan geleidelijk naar beneden helt,
door een opeenvolging van hellingen die langzaam naar omlaag lopen
en de spelonk-achtige diepten op een graduele wijze bereikt worden,
zonder een steile afgrond,
zo ook is er in de Leer & Discipline [Dhamma-Vinaya]
een geleidelijke training, een geleidelijke opvolging van taken,
een geleidelijke vooruitgang die stap-na-stap bereikt wordt.
Zo is er ook geen onvoorbereide, onverhoedse
doordringing van bevrijdend inzicht. 487 ❜
Kitagiri-Sutta: 488
❛ Monniken, ik zeg niet dat het verwerven van spirituele kennis
eensklaps gebeurt.
Het verwerven van spirituele kennis is het resultaat
van stapsgewijze training, geleidelijke beoefening,
graduele vooruitgang.
En hoe verwerft men spirituele kennis door stapsgewijze training,
geleidelijke beoefening, graduele vooruitgang?
Hierbij gaat een monnik naar een leraar waarin hij vertrouwen stelt.
Wanneer hij naar hem toegaat bewijst hij hem eer.
En nadat hij hem eer bewezen heeft luistert hij naar hem.
Als hij luistert hoort hij de Dhamma.
Wanneer hij de Dhamma gehoord heeft, onthoudt hij de Dhamma.
Als hij de Dhamma onthouden heeft onderzoekt hij er
penetrerend de betekenis van.
Als hij de betekenis penetrerend onderzocht heeft
wordt de Leer voor hem duidelijk.
Wanneer de Leer duidelijk voor hem is komt verlangen bij hem op
[om er meer van te weten].
Wanneer dit verlangen bij hem opgekomen is, spant hij zich verder in.
Door zich verder in te spannen gaat hij mediteren
en verwerft zo de hoogste waarheid. ❜
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In de Anguttara-Nikaya lezen we: 489
❛ De Dhamma-Vinaya is een leer van stapsgewijze training,
een pad van geleidelijke beoefening, van graduele vooruitgang.
Het is een pad zonder enige abruptheid. 490
Het is niet te vergelijken met de onvoorbereide,
onverhoedse doordringing van bevrijdend inzicht. 491 ❜
Hoe dieper de yogi doordringt in de teksten van de Pali-canon, hoe duidelijker alles wordt. Hoe explicieter de waarheid van de buddhasasana zich
aan hem manifesteert. Inzicht neemt elke twijfel weg. Vicikiccha wordt,
als de derde samyojana, weggevaagd en vernietigd. Ook dat is stroombetreding.
Ik beschouw sotapatti als een algehele inzichtelijke transformatie van de
yogi, waarbij op één bepaald moment alle vereiste oorzaken en voorwaarden 'samensmelten'. Het is dat unieke momentum waarop alle puzzelstukjes 'plóts, spontaan, onverwachts, expliciet en manifest' op de juiste plaats
vallen.
Stroombetreding doet zich voor als de gebalde kracht van luisteren, onderwijzen, reciteren, reflecteren, mediteren en beoefenen in één moment van
helderheid met elkaar congrueren. Het is het uitzonderlijk bewustzijnsmoment (P. citta vithi) 492 dat 'het zwaard van wijsheid flitst, de weg vrij is
en het licht in de duisternis ongehinderd straalt.' (Hans van Dam).
Bij elk van deze vijf 'gelegenheden' die in de Pali-canon vermeld worden
hangt de helderheid van inzicht af van de graad van perfectie die de yogi
bereikt op het Achtvoudige Pad.
De acht factoren van het Edele Pad vormen één geheel, waar de ene factor
de andere versterkt. Zo vermeldt de Sekhin-Sutta 493 dat diep inzicht—
leidend tot het niveau van anagami en arahant—mogelijk is met perfecte
concentratie (de jhanas—'wie in jhana vertoeft maakt zich vrij van zorgen
en verdriet'), 494 wanneer deze factor ondersteund wordt door de zeven
andere factoren van het Edele Achtvoudige Pad.
Maar ook de yogi die deze perfecte concentratie nog niet bereikt hebben
hoeft niet te wanhopen:
De Sekhin-Sutta:
❛ Ook een monnik, die standvastig deugdzaam is, die slechts matig
bekwaam is in concentratie en inzicht, maar die de trainingsregels 495
volgt die fundamenteel zijn voor het heilige leven
en eigen aan het heilige leven, 496
zal met het wegkwijnen van de eerste drie ketens 497
een stroombetreder worden.
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Zulke monnik zal nooit meer terugvallen in lagere werelden.
Hij is zeker van zijn bevrijding.
Hij is op weg naar zelfontwaken. ❜
❡
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DE ERVARING VAN STROOMBETREDING
' Tassaham vacanam sutva khandhe ayatanani ca
dhatuyo ca viditvana pabbajim anagariyam.’
❛ Nadat ik Zijn woorden had beluisterd
en Zijn inzichten over de aggregaten,
over de zintuigpoorten
en over de elementen had gehoord
verliet ik het huis 498 en trok de thuisloosheid in. ❜
Vangisa. An Early Buddhist Poet, #1255
Nadat we in de voorgaande hoofdstukken de factoren beschreven hebben
die volgens de Pali-canon tot stroombetreding leiden en daarop aansluitend een aantal gelegenheden hebben aangegeven waarbij sotapatti zich,
volgens dezelfde Pali-bron, kan manifesteren, gaan we in dit hoofdstuk na
hoe de suttas de ervaring zelf van sotapatti omschrijven.
De beschrijvingen in de Pali-canon over sotapatti nemen drie vormen aan:
De eerste vorm is verhalend: het handelt hier over beschrijvingen van yogis die de stroom betreden of betreden hebben.
De tweede vorm beschrijft (beter: tracht te beschrijven) de geestes- of gemoedstoestanden en/of ervaringen die stroombetreders ervaren hebben tijdens of na hun stroombetreding.
De derde vorm tenslotte is esoterisch: het gaat hier over bespiegelingen en
mijmeringen van de verschillende bestemmingen of 'werelden’ die sotapanna mogen verwachten na de dood. Maar zoals bij alle post mortemvoorstellingen is de menselijke geest, nog meer dan anders, tot liederlijke
en fantasierijke constructies in staat.
In de Atthakavagga—de oudst gekende boeddhistische tekst, dus de tekst
die het dichtst bij de historische Boeddha staat—bekleedt de mens in zijn
wereldse existentie de centrale plaats. 499 In de Atthakavagga 500 is er absoluut geen ruimte voor een god, laat staan voor een vleesgeworden god—
ex falso sequitur quod libet.
De Boeddha begreep dat het optillen van een mens tot goddelijk niveau
getuigt van een enorme verbeeldingskracht. Maar eveneens van een diepe
minachting en geringschatting voor het verschijnsel mens, dat alzo tot een
volgzaam slavendom veroordeeld wordt. 501
Van ultieme, transcendente toestanden is in de Atthakavagga geen sprake.
Het is een rechtstreeks Pad waar geen plaats is voor noumenale acrobatieën. Het pad van de Atthakavagga is een heilsweg die aanspreekt door
haar directheid en rechtlijnigheid; door haar pure menselijkheid en door
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haar strikte eenvoud. Het is een weg naar bevrijding in dít leven; in het
hier-en-nu. Het is een rechtstreekse weg naar de vreugde van de innerlijke
vrede. Santi.
Hiervan uitgaande lijken alle beschrijvingen van deze derde vorm van
ervaringen van stroombetreding latere toevoegingen aan de Pali-canon te
zijn. En, wat mij betreft, weinig relevant voor de oorspronkelijke inhoud
van sotapatti.
Deze derde vorm kadert meer in de latere boeddhistische constructie van
wedergeboorte die evenmin steun vindt in de Atthakavagga. 502
De 'weder-geboorte’ van de Atthakavagga moet verstaan worden als het
continu, doorlopend opnieuw ‘herboren’ worden, d.i. het 'weder'-geboren
worden van moment-tot-moment. Zulke ‘wedergeboorte’ vindt in dít leven
permanent plaats. In dít aardse leven. In het hier-en-nu. En van momenttot-moment. Enkel in dít leven kan de yogi wedergeboren worden. Niet in
een verre, onbestemde toekomst.
'Weder-geboorte' is, anders gezegd, gewoon een andere gemoeds- en/of
geestestoestand. Elke gedachte is een wedergeboorte, want elke gedachte
roept een 'zelf' en een wereld op. Telkens opnieuw. Uit het niets. 503
Wanneer zelfrealisatie (P. nibbana) over de dood getild wordt ruilt men
bevrijding in voor een mythisch dogmatisch geloof. Dit staat lijnrecht tegenover de natuurwet. Pal tegenover Dhamma. Dogmatische orthodoxie is
repressief, anti-boeddhistisch en anti-ontwaken.
In dit boek beperk ik me bijgevolg tot de twee eerste vormen die in de
Pali-canon beschreven worden: de narratieve omschrijving en de beschrijving van de geestestoestanden en de ervaringen die de sotapanna ervaart.
En ook dit hoofdstuk kunnen we onderverdelen in vier secties:

-

het moment zelf van stroombetreding
de vernietiging van de eerste drie ketens (P. samyojana)
de kenmerken van de yogi na zijn stroombetreding
de realisaties van de yogi

1. HET MOMENT VAN STROOMBETREDING
De vraag die hier gesteld wordt is klaar en duidelijk: wat is het inzicht of
de ervaring die de stroombetreder verwerft op dat 'plótse, spontane, onverwachte, expliciete en manifeste' moment van sotapatti?
Het antwoord hierop is even klaar en duidelijk als de vraag zelf.
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Het is het experiëntieel ervaren (P. paccanubhoti) van de woorden 504 die
de Boeddha uitsprak in zijn eerste prediking in het Hertenkamp in Sarnath
op het ogenblik dat Kondanna de stroom betrad.
Volledig ontdaan van alle ornamenten komt dit neer op tien woorden die
de essentie van de Dhamma weergeven in de DhammacakkappavatanaSutta: 505
❛ Alles wat onderhevig is aan ontstaan,
is onderhevig aan vergaan. ❜
Op het moment dat Kondanna deze uitspaak van de Boeddha begreep met
helder begrip en diep inzicht en experiëntieel ervoer 'verscheen in hem het
zuivere en onbezoedelde weten van de Dhamma'. Plóts. Spontaan. Onverwacht. Expliciet. Manifest.
Het plótse, spontane, onverwachte, expliciete en manifeste karakter van
stroombetreding kan niet duidelijker benadrukt worden dan door de ongedwongen, geïnspireerde, haast emotionele uitroep (P. udana) van de Boeddha onmiddellijk na de stroombetreding van Kondanna: 'Versta je het,
Kondanna? Waarlijk: Kondanna verstaat het, Vrienden!’
Een andere beschrijving van dit plótse, spontane, onverwachte, expliciete
en manifeste karakter van het openen van het Dhamma-oog vinden we in
de Upali-Sutta: 506
Upali was een rijke burger uit Nalanda en een volgeling van Mahavira,
een tijdgenoot van de Boeddha en de stichter van het jaïnisme. Zoals het
in die tijd de gewoonte was kreeg Upali de toestemming van Mahavira om
de Boeddha te ontmoeten met de bedoeling de Dhamma-leerstellingen te
weerleggen. Na de confrontatie was Upali echter zodanig overtuigd van
de waarheid van de leerstellingen van de Boeddha dat hij onmiddellijk
toevlucht nam tot de Drie Juwelen.
De Upali-sutta luidt als volgt:
❛ Toen de Bhagavat aan Upali een progressief opgebouwd betoog gegeven
had over vrijgevigheid, deugdzaamheid, ijdelheid, de bezoedeling van
verlangen en over de verdienste van onthechting…
bemerkte de Boeddha dat de geest van Upali klaar was [voor 'direct
zien'], 507 buigzaam, vrij van [de vijf] hindernissen, 508
verheven, tot rust gekomen, 509 en hij zette hem
de sublieme leer van de Boeddhas 510 uiteen:
dukkha, de oorsprong van dukkha,
de beëindiging van dukkha
en het pad dat leidt tot
de beëindiging van dukkha.
En op dat moment [plóts, spontaan, onverwacht, expliciet en manifest]
opende zich voor Upali het Dhamma-oog:
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“Alles wat onderhevig is aan ontstaan, is onderhevig aan vergaan”.
Nadat Upali op deze manier de Dhamma gezien had, beschouwd had,
verkregen had, diep in de Dhamma gedoken was, vaste voet aan de grond
gekregen had in de Dhamma, zijn twijfel overwonnen had
zonder dat er ook maar enige twijfel overbleef,
zelfvertrouwen gekregen had, was hij onbevreesd
en onafhankelijk van anderen met betrekking
tot de Leer van de Boeddha ❜
In de Assaji-Sutta 511 verhaalt Thera Assaji—één van Vijf Gezellen 512 die
de Dhammacakkappavatana-Sutta als toehoorder en ooggetuige zélf meemaakte—deze gebeurtenis aan Sariputta: 513
'Ye Dhamma hetuppabhava
tesam hetum Tathagato aha
tesanca yo nirodho,
evamvadi Mahasamano.’
❛ Van alle dingen die door een oorzaak ontstaan,
heeft de Tathagata de oorzaak uiteengezet.
En ook hoe ze tot hun einde komen.
Dit is de leer van de Grote Samana. 514 ❜
En nadat Sariputta deze uiteenzetting gehoord had opende zich bij hem het
Dhamma-oog: 'Alles wat onderhevig is aan ontstaan, is onderhevig aan
vergaan'.
Dit is dan ook de standaard-formule die doorheen de hele Pali-canon herhaald wordt. Steeds opnieuw. Onmiskenbaar duidelijk 'voor hen die geen
stof op de oogleden hebben'. 515
Al deze vermeldingen in de suttas laten duidelijk verstaan dat dit inzicht
geen kwestie is van geloof (P. saddha) of van contemplatie, evenmin van
'horen zeggen' (P. anitiha) maar van een 'direct zien' van de stroombetreder. Een 'onbevangen zien'. Een 'ongeconditioneerd zien'.
Geloof—in de betekenis van 'vertrouwen’ (P. saddha)—en contemplatie
bevorderen ontegensprekelijk de toegang tot de stroom. Elke verwezenlijking begint met vertrouwen. Vertrouwen is de eerste stap. Verder kan
een bepaald (in de teksten ongedefinieerd) niveau van 'toewijding' en onderscheidingsvermogen stroombetreding vergemakkelijken—maar énkel
door het daadwerkelijke 'direct zien' verschijnt het transformerende inzicht van sotapatti.
Maar wat behelst dit in concreto?
Wat voor de hand ligt is dat de stroombetreder de Vier Edele Waarheden
begrijpt. Dat hij vertrouwen heeft in de Drie Juwelen (Boeddha, Dhamma
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en Sangha), i.c. dat elke twijfel hieromtrent vernietigd is. Dat hij zijn verlangen, afkeer en onwetendheid heeft getemd. En dat hij elke opinie over
zuivering door riten en rituelen heeft losgelaten.
Wat evident lijkt is het meestal niet. Zo ook hier. Bovenstaande beschrijving schetst een mens die absoluut niet meer voldoet aan de definitie van
een puthujjana. Hier verschijnt een 'edel' persoon. Een ariya-puggala. Het
is een persoon die over de realiteit van het bestaan heeft nagedacht: hij
begrijpt dukkha, laat de oorzaak van dukkha los, is op weg naar de beëindiging van dukkha en ontwikkelt het pad dat naar de beëindiging van dukkha leidt. Het is bijgevolg een ethisch persoon, die zijn driften (verlangen,
afkeer en onwetendheid) beheerst en door concentratie wijsheid verwerft.
Verder is het een persoon die zijn vertrouwen gevestigd heeft in een Sammasambuddha—een Volledig Ontwaakte; in een niet-sektarische Waarheid
en in de catu-parisa, de viervoudige geleding van de volgelingen van de
Sammasambuddha. En tenslotte heeft hij zijn verkeerde opinies (P. miccha
ditthi) over zuivering door externe factoren afgezworen, i.c. zijn bijgeloof
geëlimineerd.
Hier staat een persoon die zich losgemaakt heeft van het geconditioneerde
leven. Die verzaakt aan de maatschappelijke dwang. Die de samenleving
zoals ze bestaat in vraag stelt. Die geen hoofd wil boven zijn hoofd. Die
de blik duidelijk richt naar de Andere Oever. Geen 'wereldling' die doelloos langs deze kant van de oever 'op en neer schuifelt' 516 druk bezig met
het najagen van zijn persoonlijke verlangens en ambities zonder ook maar
een glimp van de overkant te ontwaren.
Dit is een 'edel' persoon. Een ariya-to-be.
Maar het is vooral de ervaring van het 'direct zien' van het proces van ontstaan en vergaan (P. udayabbaya) die een dramatische verandering teweeg
brengt in het leven van de yogi en in zijn relatie tot de Dhamma.
In de Mahavagga wordt verder vermeld dat onmiddellijk nà het gesprek
tussen Assaji en Sariputta waarbij Sariputta stroombetreder werd, Sariputta zich naar Moggallana begaf die volgende spontane uitspraak doet: 'Wat
heb je een verheven aanblik, Vriend; Wat is je huid helder en zuiver. Zou
het kunnen dat je het Doodloze 517 bereikt hebt?’
Moggallana maakt met deze opmerking duidelijk dat de sotapanna een
glimp opvangt van datgene wat niet onderhevig is aan ontstaan en vergaan. Dit 'Doodloze' is het Ongeconditioneerde (P. asankhata); datgene
wat ontsnapt aan de Wet van Afhankelijk Ontstaan (P. paticca samuppada); datgene 'wat niet geboren wordt en niet sterft, wat niet zuiver is en
niet bezoedeld, wat niet toeneemt en niet afneemt, wat zonder verleden is,
zonder toekomst, zonder aanwezigheid'. 518 Datgene wat niet verandert,
noch fluctueert omdat het niet onderhevig is aan wijzigende oorzaken
noch aan voorwaarden (P. visankhara). 519
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En wat dit 'Doodloze, dit 'Ongeborene', dit Ongeconditioneerde, Asankhata is maakt de Boeddha ons duidelijk in de Asankhata-Sutta: 520
❛ In het Jetavana in Savatthi sprak de Bhagavat
de monniken als volgt toe:
Monniken, luister goed, ik ga jullie twee dingen uitleggen:
het Ongeconditioneerde
en het pad dat naar het Ongeconditioneerde voert.
Wat, Monniken, is het Ongeconditioneerde?
Het Ongeconditioneerde, het Onvoorwaardelijke,
is het einde van verlangen (P. lobha);
het einde van afkeer (P. dosa)
en het einde van onwetendheid (P. moha).
Dit wordt het Ongeconditioneerde genoemd.
En wat, Monniken, is het pad dat naar het Ongeconditioneerde voert?
Penetrerende aandacht op het geest/lichaam-complex
is het pad dat naar het Ongeconditioneerde voert. 521
Wanneer verlangen, afkeer en onwetendheid [door een monnik] vernietigd
worden, zal hij in zijn geest geen dukkha meer ondervinden.
Op deze manier wordt nibbana zichtbaar, onmiddellijk zichtbaar…
en [nibbana] wordt door de monnik persoonlijk experimenteel ervaren.
Dit, Monniken, is het Ongeconditioneerde
en het pad dat naar het Ongeconditioneerde voert. ❜
Het ongeconditioneerde verwijst expliciet naar een gemoedstoestand
waarin de yogi zich bevrijd heeft van dukkha. Bevrijding van dukkha is
uitsluitend mogelijk als hij de werkelijke aard van het bestaan herkent,
erkent en in zichzelf realiseert. Dukkha wordt immers veroorzaakt door
het hechten (P. upadana) aan een onjuist begrip van de werkelijke aard
van het bestaan.
Anders gezegd: wanneer de yogi leeft met helder begrip en diep inzicht in
de vergankelijkheid en in de vergankelijkheid van alle dingen (P. sampajanna), en dit ook gelijkmoedig aanvaard (P. upekkha), 522 zonder enig
werelds verlangen en afkeer (P. vineyya loke abhijjha domanassa) 523
bevrijdt hij zichzelf van dukkha en ervaart hij vrede en innerlijke rust.
De doorbraak naar het Ongeconditioneerde wordt bereikt door een speciaal soort bewustzijn of mentale ervaring dat in de Pali-canon het 'bovenwerelds' pad (P. lokuttaramagga) wordt genoemd.
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Het begrip lokuttaramagga draagt (opnieuw) niets esoterisch in zich. Het
is gewoon een conceptuele voorstelling van steeds intensere experiëntiele
ervaringen die de yogi ervaart op het pad van zijn spirituele progressie.
Dit 'bovenwerelds' pad onderscheidt vier niveaus of fasen—de vier 'bovenwereldse' paden (sotapanna, sakadagami, anagami, arahant)—die elk
een hoger (of dieper) niveau van realisatie markeren en telkens in een
grotere mate van bevrijding resulteren. Het vierde en laatste niveau—dit
van de arahant—mondt uit in volledige bevrijding. In complete zelfrealisatie (P. nibbana).
De vier paden kunnen vlug na elkaar bereikt worden—voor yogis met buitengewoon scherpe vermogens, zelfs quasi onmiddellijk na elkaar (cfr.
Kondanna)—maar ook (wat meer 'normaal’ is) gespreid in de tijd.
De vier 'bovenwereldse' paden hebben als gemeenschappelijk kenmerk de
penetratie van de Vier Edele Waarheden. De yogi begrijpt deze Waarheden
niet conceptueel, maar met intuïtief inzicht, 524 door experiëntieel ervaren
(P. paccanubhoti). 525 Hij begrijpt ze door 'zien en weten' 526 en met de
zelfbevestigende zekerheid dat ze de onveranderlijke waarheden van het
bestaan zijn. 527
De Vier Waarheden worden niet meer gradueel oplopend begrepen, zoals
gebeurt in het geval van intellectueel begrip. Ze worden gelijktijdig als
één geheel gezien; als één allesomvattende waarheid: terwijl de geest van
de yogi de Vier Waarheden penetreert overschouwt hij het geheel, namelijk het geconditioneerd, dwangmatig bestaan dat compleet door dukkha
geïmpregneerd is, terwijl op hetzelfde moment de oorzaak van dukkha
vernietigd wordt, dukkha beëindigd wordt en het Achtvoudige Middenpad
dat tot de beëindiging van dukkha leidt gecultiveerd wordt.
De vier 'bovenwereldse' paden hebben de speciale taak om de bezoedelingen van de yogi gradueel te vernietigen. De taak om de kilesas en asavas
bij de wortel (P. mula) af te snijden zodat ze nooit meer tot ontwikkeling
kunnen komen. 528 Hiervoor moet de yogi de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Vipassana. Dit ‘zien’ vergt helder begrip (P. samma ditthi) in de
drie karakteristieken (P. tilakkhana) van alle geconditioneerde fenomenen, i.c.: inzicht in de veranderlijkheid/vergankelijkheid (P. anicca sammasana nana); inzicht in de onbevredigdheid (P. dukkha sammasana
nana) en inzicht in de zelfloosheid (P. anatta sammasana nana) van álle
verschijnselen. 529 Satipatthana 530 is de geschikte meditatietechniek die
nodig is om vipassana te realiseren. Dit gebeurt door ijverig (P. atapi),
met helder begrip en diep inzicht in de vergankelijkheid (P. sampajana)
penetrerende aandacht (P. satima) 531 te vestigen op het geest/lichaamcomplex, zonder werelds verlangen en afkeer (P. vineyya loke abhijjha
domanassa).
Satipatthana—het vestigen van penetrerende aandacht—op het geest/
lichaam-complex betekent dat de yogi duidelijk ziet hoe de dingen, de
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fenomenen, de verschijnselen (P. dhammas) in werkelijkheid zijn (P. yatha
bhuta). Concreet betekent deze techniek: het observeren van het lichaam;
(P. kayanupassana); van de gewaarwordingen (fysiek) en gevoelens (mentaal) (P. vedananupassana); van de geest (P. cittanupassana) en van de
objecten van de geest (P. dhammanupassana).
Penetrerende observatie van deze Vier Velden (fundamenten, grondslagen)
532 van Opmerkzaamheid leidt tot de conclusie dat al deze meditatie-objecten veranderende en vergankelijke fenomenen zijn. Vergankelijkheid
leidt ertoe dat ze onbevredigend van aard zijn. En hun etherisch karakter
doordat ze afhankelijk zijn van oorzaken en voorwaarden voor hun ontstaan en vergaan maakt ze onstabiel: ze bezitten geen eigen 'zelf’; ze zijn
zelfloos; ze zijn zonder ook maar enige wezenskern.
Door de realisatie (herkennen, erkennen en er één mee worden) van deze
observatie wordt de yogi zich bewust van de diepe gewoontepatronen die
zijn denken en zijn handelen kenmerken. Hij wordt zich bewust hoe zijn
mentaal gebabbel, zijn mind chatter zijn leven bepaalt. Door deze gewoontepatronen en de hieruit voortvloeiende reacties (P. sankharas—mentale formaties) te observeren, wordt hij zich bewust van de conditioneringen en vooroordelen die hem in zijn greep houden—conditioneringen
en vooroordelen die het resultaat zijn van de verschillende contexten
waarin hij leeft (familie, onderwijs, cultuur, samenleving…). Het herkennen van deze gewoontepatronen en hun geconditioneerde reacties vormt
een belangrijk aspect van zijn bevrijdingsproces.
Wanneer de yogi de onderlinge afhankelijkheid van alle dingen beseft en
in zichzelf realiseert maakt hij er zich—paradoxaal genoeg—onafhankelijk van.
Wanneer de yogi zich volledig realiseert dat de verschijnselen, in de eerste
plaats zichzelf, geen onafhankelijk bestaan in zich dragen ervaart hij een
staat van innerlijke vrede of 'verlichting'. Hij voelt zich—letterlijk en figuurlijk—niet meer aangesproken of belast door het gewicht van zijn
'zelf', van zijn bezittingen, van zijn overtuigingen, van zijn verleden en
toekomst. Hij ervaart de lichtheid van het bestaan. Maar evenzeer een
diepe verbondenheid (inter-zijn/inter-being) met andere wezens en met
alle dingen (inter-being gecombineerd met innerlijke vrede is nibbana). In
die zin wordt hij niet langer 'geconditioneerd' door zijn omgeving omdat
deze wereld niet langer als separaat en extern wordt ervaren. De yogi
ervaart niet enkel het Proces. De yogi ziet in dat hij/zij het Proces ís. 533
Dit betekent dat de yogi zich 'heel' voelt. Niet-gesplitst. Het wil zeggen dat
hij zijn leven aanvaardt zoals het is en zoals het komt. Inclusief zijn
verleden. Zonder te streven naar iets anders. Zonder iemand anders te
willen zijn.
De termen, Boeddhanatuur, Oorspronkelijke natuur, 534 het Doodloze en
het Ongeborene, Ruimte (P. akasa) 535 worden vaak op identieke manier
gebruikt als het Ongeconditioneerde. Zij duiden onze vergankelijke, on—106—
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derling afhankelijke, lege natuur (P. sunatta) of geest aan. Het is het antoniem van onze 'duale geest', ons 'ego', onze grijpende of gestolde geest,
onze 'onwetende' misleide geest.
De term 'ongeconditioneerd' verwijst niet zozeer naar een toestand waarin
de causaliteitswetten (Afhankelijk Ontstaan, oorzaak en gevolg, paticca
samuppada) 536 niet werken, maar verwijst veeleer naar een toestand
waarin we ons bewust zijn (sati én sampajanna) van de causale krachten
die ons beïnvloeden, waardoor we ons denken, spreken en handelen in
heilzame zin kunnen ombuigen. Het Dhamma-oog ziet (vanuit alle perspectieven en in al zijn aspecten) dat dingen ontstaan en verdwijnen in
overeenstemming met een welbepaalde soort van causaliteit, waarbij de
effecten van de oorzaken zich ofwel onmiddellijk kunnen manifesteren
ofwel in een nabije of verre toekomst.
Inzicht in de Wet van Afhankelijk Ontstaan vormt dat ook een belangrijk
inzicht van de sotapanna. Paticca samuppada is één van de centrale leringen van de Boeddha. Het is een lering die de hele Dhamma doordringt en
verzadigt.
Daarom dat de Boeddha zei: 'Wie afhankelijk ontstaan begrijpt, begrijpt
de Dhamma’.
Deze doctrine houdt in dat dingen ontstaan en vergaan, niet door één oorzaak, maar door de aanwezigheid of de afwezigheid, door het ontstaan
van, door de invloed op of door de beëindiging van verschillende conditionerende factoren.
Paticca samuppada slaat enerzijds op het basisprincipe, namelijk de Wet
van oorzaak en gevolg; en anderzijds op de verklaring ervan door de
Keten van wederzijds Afhankelijk Ontstaan (de 12 schakels —P. nidanas).
Zo vormt de keten de logische verklaring van het principe. Deze keten
maakt duidelijk hoe onwetendheid (P. avijja) tot voortdurend 'worden' (P.
bhava = wedergeboorte van moment-tot-moment) aanleiding geeft.
Het basisprincipe—causaliteit—dat de grondslag vormt van het hele bestaan wordt op verschillende plaatsen in de suttas van de Pali-canon als
volgt gedefinieerd: 'Wanneer dit er is, is dat er ook. Van het ontstaan van
dit, komt het ontstaan van dat. Wanneer dit er niet is, is dat er ook niet.
Van het eindigen van dit, komt de beëindiging van dat'.
De Keten van Afhankelijk Ontstaan verklaart de oorzaak van dukkha:
door onwetendheid (P. avijja) ontstaan mentale formaties (P. sankhara);
537 door sankharas ontstaat bewustzijn (P. vinnana); door bewustzijn ontstaat geest & lichaam (P. namarupa); door geest & lichaam ontstaan de
zes zintuigsferen (P. salayatana); door de zes zintuigsferen ontstaat contact (P. phasa); door contact ontstaat gewaarwording (P. vedana); door gewaarwording ontstaat verlangen (P. tanha); door verlangen ontstaat hechting (P. upadana); door hechting ontstaat 'worden' (P. bhava); door 'wor—107—
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den' ontstaat geboorte (P. jati) en door geboorte ontstaat ouderdom en
dood (P. jara maranam).
Ook op andere plaatsen in de Pali-canon wordt het belang benadrukt van
het inzicht in het Afhankelijk Ontstaan op het moment van stroombetreding.
Zo o.m. in de Sabbasava-Sutta: 538
❛ Wanneer een volgeling van de ariya de Wet van Afhankelijk Ontstaan,
evenals het afhankelijk ontstaan van alle verschijnselen, zoals ze werkelijk
zijn, met helder inzicht beschouwt, rent hij niet achter het verleden aan,
denkend: “Was ik in het verleden? Was ik niet in het verleden? Na wat
geweest te zijn in het verleden, werd ik wat in het verleden?”
Of dat hij achter de toekomst aan zou rennen, denkend: “Zal ik in de
toekomst bestaan? Zal ik in de toekomst niet bestaan? Wat zal ik in de
toekomst worden? Hoe zal ik in de toekomst worden? Na wat geweest te
zijn in de toekomst, wat zal ik in de toekomst worden?”
Of dat hij innerlijk perplex zou zijn over het heden, denkend: “Besta ik?
Besta ik niet? Wat ben ik? Hoe ben ik? Waar komt dit wezen vandaan?
Waar zal het heengaan?”
Zoiets is niet mogelijk. Waarom is zoiets niet mogelijk?
Omdat een volgeling van de ariya de Wet van Afhankelijk Ontstaan,
evenals het afhankelijk ontstaan van alle verschijnselen, zoals ze werkelijk
zijn, met helder inzicht beschouwt. ❜
Anders verwoord: de stroombetreder onderkent het Proces. Hij 'ziet en
weet' hoe de fenomenen werkelijk zijn. Yatha bhuta. Op basis hiervan ziet
hij een glimp van het Ongeborene (P. ajata) en het Doodloze (P. amata).
539

Maar laat dit duidelijk zijn: de flits die de sotapanna krijgt van het Ongeborene en het Doodloze bezit (nog) niet de verzadigende gloed van 'weten’
van een arahant. Een stroombetreder is nog onderweg naar zelfrealisatie.
Hij heeft zich nog niet 'bevrijd van worden'. 540
Dit wordt duidelijk gesteld in de volgende metafoor in de Kosambi-Sutta,
waar Bhikkhu Narada het volgende zegt: 541
❛ Mijn Vriend, hoewel ik met helder inzicht en met juist onderscheidingsvermogen weet dat de beëindiging van 'worden' (P. bhava) tot nibbana
voert, ben ik (nog) geen arahant die al zijn bezoedelingen (P. asavas)
vernietigd heeft.
Het is zoals een dorstige, door hitte uitgeputte man een waterput vindt
langs een woestijnweg zonder wateremmer en zonder touw.
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Hij weet waar het water zich bevindt, maar kan er niet bij.
Op identieke manier zie ik dat het beëindigen
van 'worden' naar nibbana leidt, maar
kan het (voorlopig) niet bereiken. ❜
Tot zover het inzicht van de stroombetreder in de paticca samuppada.

2. DE VERNIETIGING VAN DE EERSTE DRIE KETENS
In de Sabbasava-Sutta lezen we het volgende: 542
❛ Het Dhamma-oog opent zich bij de stroombetreder wanneer hij de eerste
drie ketens doorsnijdt. Het Dhamma-oog opent zich doordat hij inzicht
verwerft in de causale principes die het ontstaan en vergaan
van dukkha beheersen.
Stroombetreding is dus het moment dat de gevorderde yogi zich aansluit
bij de ariya-puggala-sangha.
Maar hoe is de Sangha uiteindelijk samengesteld?
In de aanhef van de Anapanasati-Sutta 543 geeft de Boeddha een overzicht
van de diverse geledingen van de Sangha. De sutta geeft een volledig en
indrukwekkend beeld van de graden en hoedanigheden van al zijn volgelingen.
De sutta gaat als volgt:
❛ Toen het opnieuw volle maan was geworden zat de Bhagavat—omdat het
die dag uposatha was, de vijftiende [van de halve maand]—in de maand
dat de Witte Waterlelies bloeien, omringd door een schare van monniken,
in de open lucht. Nadat de Verhevene zwijgend zijn ogen over de massale
monnikschare had laten glijden, richtte hij het woord tot hen:
Monniken, deze groep is vrij van gebabbel, deze groep is zonder ijdel
gepraat, zuiver, bezig met de dingen waar het wezenlijk om gaat.
Van zulke aard is deze monnikengemeenschap, van zulke
aard is deze groep dat men van haar kan zeggen dat zij het
waard is om aan te offeren, het waard is om gastvrijheid
aan te verlenen, het waard is om aalmoezen te ontvangen,
vererenswaardig is, een niet overtroffen veld
van verdienste. 544
Van zulke aard is deze monnikengemeenschap, van zulke
aard is deze groep dat een kleine gift [eraan] groot wordt
en een grote gift nog groter.
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Van zulke aard is deze monnikengemeenschap, van zulke
aard is deze groep, dat het de moeite waard is om vele
tientallen mijlen te reizen, zelfs zwaar bepakt,
om haar te bezoeken.
Van zulke aard is deze monnikengemeenschap, van zulke
aard is deze groep dat ze erg zeldzaam voorkomt
in deze wereld.
In deze monnikengemeenschap zijn er arahants, 545
die de bezoedelingen (P. asavas) vernietigd hebben, 546
die de oorzaken van dukkha opgeheven hebben, 547
die het heilige leven (P. brahmacariya) 548 geleid hebben,
die gedaan hebben wat gedaan moest worden, 549
die de last hebben afgelegd,
die het goede doel 550 bereikt hebben,
die de ketenen die aan het bestaan binden,
vernietigd hebben,
die bevrijd zijn door volkomen inzicht
—zulke monniken zijn er in deze monnikengemeenschap.
Er zijn in deze monnikengemeenschap monniken die, na de
vernietiging van de vijf ketenen die aan het lagere bestaan
551 binden, spontaan zullen worden wedergeboren [in de
Zuivere Verblijven] en daar het uiteindelijke nibbana
zullen bereiken, zonder uit die wereld te kunnen
terugkeren 552
—zulke monniken zijn er ook in deze
monnikengemeenschap.
Er zijn in deze monnikengemeenschap monniken die, na de
vernietiging van de drie ketenen én [bijkomend] door het
verzwakken van verlangen, haat en onwetendheid,
Eenmaal-terugkeerders 553 zijn geworden en die na nog
slechts eenmaal terug te keren naar deze wereld een einde
aan het lijden zullen maken
—zulke monniken zijn er ook in deze
monnikengemeenschap.
Er zijn in deze monnikengemeenschap monniken die, na de
vernietiging van de drie ketenen, Stroombetreder 554 zijn
geworden, niet meer in staat om terug te vallen, zeker [van
de bevrijding], op weg zijn naar ontwaken—dergelijke
monniken zijn er ook in deze monnikengemeenschap.
Er zijn in deze monnikengemeenschap monniken, die de
praktijk beoefenen van het ontwikkelen van de Vier Velden
van Opmerkzaamheid
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—zulke monniken zijn er ook in deze
monnikengemeenschap.
Er zijn in deze monnikengemeenschap monniken die
toegewijd zijn aan de praktijk van het ontwikkelen van de
Vier Vormen van Juiste Inspanning; aan de praktijk van
het ontwikkelen van de Vier Mentale Eigenschappen van
Spirituele Kracht; aan de praktijk van het ontwikkelen van
de Vijf Spirituele Potentiële Krachten; aan de praktijk van
het ontwikkelen van de Vijf Spirituele Controlerende Vermogens; aan de praktijk van het ontwikkelen van de Zeven
Factoren van Ontwaken en aan de beoefening van het
Edele Achtvoudige Pad
—zulke monniken zijn er ook in deze
monnikengemeenschap. 555
Er zijn in deze monnikengemeenschap monniken die
toegewijd zijn aan de praktijk van het ontwikkelen van
liefdevolle vriendelijkheid; aan de praktijk van het
ontwikkelen van mededogen, van medevreugde, van
gelijkmoedigheid; 556 aan de praktijk van het ontwikkelen
van [de meditatie op] het lelijke en het onbestendige 557
—zulke monniken zijn er ook in deze
monnikengemeenschap.❜
Deze tabel vermeldt en beschrijft de vier niveaus van ontwaken, beginnend bij stroombetreder (P. sotapanna) over eenmaal-terugkeerder (P. sakadagami) naar niet-terugkeerder (P. anagami) tot arahant.
Toch één opmerking: naast deze vier niveaus van ontwaken worden in de
Kitagiri-Sutta 558 en in de Rupa-Sutta 559 nog twee lagere niveaus vermeld
die zich net onder het niveau van stroombetreder bevinden.
Het gaat hier over twee categorieën van beoefenaars die op weg zijn om
stroombetreder te worden maar de stroom nog niet betreden hebben. 560
Beide categorieën volgelingen zijn, overeenkomstig de Commentaren, 'op
het rechte pad' en gaan 'in rechte lijn' (P. nayassa) 561 naar stroombetreding en zullen sotapatti bereiken in dit leven, uiterlijk op het moment
van het uiteenvallen van de kkhandhas, dus uiterlijk op het moment van
hun dood. 562
De eerste categorie wordt gedefinieerd als de 'geloofsvolgers' (P. saddhanusari); 563 de tweede categorie als de 'Dhammavolgers' (P. Dhammanusari’) 564 Het onderscheid tussen beide groepen ligt in de belangrijkste
kwaliteit (vermogen, faculteit) van de respectievelijke beoefenaars om tot
sotapatti te komen, enerzijds geloof, anderzijds wijsheid. Bij de saddhanusari is het geloof (in de betekenis van 'vertrouwen') 565 de meest dominante factor; bij de Dhammanusari is dit wijsheid. 566
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In de Abhidharmakosa 567 wordt uitgelegd dat de saddhanusari hun beoefening ontwikkelen met behulp van een leraar, terwijl de Dhammanusari
dit doen op een zelfredzame manier, vertrouwend op de Leer zoals ze in
de suttas opgetekend staat en op hun eigen wijsheid. 568
Uit de tekst van de Kitagiri-Sutta kunnen we dus concluderen dat een yogi
die tot stroombetreding wil komen dus niet enkel inzicht hoeft te ontwikkelen maar eveneens de Vijf Spirituele Vermogens (P. panca indriya) moet
cultiveren.
Toch een belangrijke bedenking is dat de Nikayas 'geloof/vertrouwen' en
'wijsheid' als belangrijkste criterium gebruiken om de yogis op te delen die
op het punt staan om de stroom te betreden (en niet de drie andere spirituele vermogens (P. panca indriya), 569 namelijk 'ijver/energie' (P. viriya);
aandacht (P. sati) of concentratie (P. samadhi). 570
Tot zover deze opmerking over de indeling van de beoefenaars die streven
naar stroombetreding op basis van hun belangrijkste spirituele kwaliteit.
Maar terug naar de vier niveaus van ontwaken: sotapanna, sakadagami,
anagami en arahant. Deze vier niveaus vormen een opgaande lijn. De
spirituele progressie ontwikkelt zich door de graduele vernietiging van een
aantal mentale ketens (P. samyojana) die de yogi aan samsara binden en
hem beletten tot ontwaken te komen.
De samyojana zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geloof in ‘persoonlijkheid’ (P. sakkaya-ditthi)
Sceptische twijfel (P. vicikiccha)
Gehechtheid aan regels/ritueel (P. silabbata-paramasa)
Verlangen naar sensueel genot (P. kama-raga)
Haat en kwaadheid (P. vyapada of dosa)
Verlangen naar fijn-materieel bestaan (materiële wedergeboorte) (P. rupa-raga)
7. Verlangen naar immaterieel bestaan [wedergeboorte als een vormloze
entiteit] (P. arupa-raga)
8. Verwaandheid; hoogmoed; arrogantie (P. mana)
9. Rusteloosheid (P. udhacca)
10. Onwetendheid (P. avijja)
De vier niveaus van ontwaken worden gerealiseerd in de mate dat de yogi
de tien ketens doorsnijdt die zijn geest bindt aan de geconditioneerde werkelijkheid. Volgens de doctrine worden deze samyojana verdeeld in lagere
en hogere ketens.
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Samyojana-Sutta: 571
❛ En wat zijn de lagere ketens?
De vijf lagere ketens zijn: geloof in persoonlijkheid; sceptische twijfel;
gehechtheid aan riten en rituelen; verlangen naar sensueel genot
en haat en kwaadheid.
Dit zijn de vijf lagere ketens.
En wat zijn de hogere ketens?
De vijf hogere ketens zijn: verlangen naar fijn-materieel bestaan; verlangen naar immaterieel bestaan; verwaandheid, hoogmoed, arrogantie;
rusteloosheid en onwetendheid.
Dit zijn de hogere ketens. ❜
Het vernietigen van de eerste drie mentale ketens leidt naar sotapanna. De
vernietiging van de ketens 4 en 5 voert tot sakadagami. De vernietiging
van de ketens 6 en 7 leidt tot anagami en de vernietiging van de laatste 3
tot de staat van arahant.
Anders verwoord:
De stroombetreder bevrijdt zich van geloof in 'persoonlijkheid'; van sceptische twijfel en van gehechtheid aan regels/ritueel.
De eenmaal-terugkeerder maakt zich vrij van verlangen naar zintuiglijk
genot en van afkeer, boosheid en haat.
De niet-terugkeerder heeft subtiel verlangen naar materiëel en immaterieel
bestaan afgeworpen.
De arahant tenslotte is bevrijd van verwaandheid, rusteloosheid en onwetendheid.
Bovenstaand schema is bijgevolg de chronologie van het boeddhistisch
ontwaken. Vanuit het inzicht van elk pad (P. magga nana) naar het resultaat ervan (P. phala nana). En zo progressief opgaand, via het doorlopen
van de vier niveaus, naar nibbana toe.
Dit is magga-phala-nibbana.
→ Magga = het pad (P. lokuttara-magga) 572 van de ariya-puggala waardoor de ketens (P. samyojana) die hem aan samsara binden en hem beletten tot ontwaken te komen gradueel afgesneden en vernietigd worden:
'magga is the activity of vipassana cutting through defilements'. 573
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Magga nana (P.) 574 is inzicht in het Pad (of kennis van het pad). Inzicht in
de Dhamma. In het Proces. In de Flow. Dit voortschrijdend inzicht wordt
geconcretiseerd in de vier niveaus van de ariya-puggala: sotapanna, sakadagami, anagami en arahant. Wanneer het bewustzijn van de yogi verbonden wordt met één van de vier transcendentale realisaties—stroombetreder; eenmaal-terugkeerder; niet-terugkeerder en arahant—spreekt men
van ‘kennis van het Pad’.
Wanneer ‘kennis van het Pad’ (pad-bewustzijn) ontstaat bij de stroombetreding (P. sotapatti), zijn zowel het bewustzijn van de yogi—door
inzicht (P. vipassana) in het vergankelijke; onbevredigende en zelfloze
karakter van het bestaan—áls het object van bewustzijn—namelijk nibbana—transcendentaal. 575
Dit inzicht in elk respectievelijk niveau is een éénmalig feit: 576 deze vier
realisaties vormen een opgaande progressieve lijn en ontstaan de één na de
andere. Iedere realisatie van dit intuïtieve inzicht komt slechts éénmaal
voor. Het inzicht zelf duurt slechts één bewustzijnsmoment—citta vithi—
en wordt onmiddellijk gevolgd door het overeenkomstig resultaat-inzicht
(cfr. infra onder phala nana).
Eénmaal de yogi het inzicht van ’kennis van het Pad’ bereikt heeft als
sotapanna is er géén weg meer terug. Het betreden van de stroom markeert het punt in de spirituele ontwikkeling van de yogi waar het volledig
verlaten van het pad niet langer mogelijk is. Alles wat de stroom binnenkomt, wordt door de stroom meegevoerd. Tot in de oceaan. Op dezelfde
manier stroomt de sotapanna ongestoord door naar zelfrealisatie (P. nibbana).
→ Phala = de vrucht = het gradueel ‘doven van het vuur’ 577 = het resultaat, het onmiddellijk effect dat verschijnt op het moment dat het respectievelijke pad-bewustzijn gerealiseerd wordt. Phala, het resultaat, de
'vrucht' staat gelijk aan de realisatie van een moment van wijsheid: 'phala
is the successful completion of that cutting, the result of magga'. 578 579
Phala nana (P.) is het inzicht in de voortschrijdende en progressieve uitdoving van de kilesas en asavas. Dit resultaat kan natuurlijk door de yogi
steeds opnieuw ervaren worden 580
→ Nibbana = zelfrealisatie: door inzicht in het pad (P. magga nana) en
inzicht in de vrucht (P. phala nana) 'proeft’ de yogi a.h.w. nibbana = de
finaliteit, i.c. het bereiken van innerlijke vrede—de ‘koelte’ nà het doven
van het vuur (P. sitibhava): 'nibbana is the coolness which appears once
the defilements are cut'. 581
Zowel magga als phala hebben nibbana als object: 582 magga neemt
nibbana tot object; phala neemt het uitdovend vuur als object en dooft het
integraal uit. 583
—114—

—De Ervaring van Stroombetreding—

Magga-phala-nibbana realiseert de beëindiging van dukkha—de Derde
Edele Waarheid (P. nirodha sacca). Het is de vernietiging van onwetendheid, van verlangen en van afkeer:

- Onwetendheid: (P. avijja, moha): de verschijnselen niet zien zoals ze in
werkelijkheid zijn, i.c. de karakteristieken niet zien van de dingen (P.
tilakkhana). Niet zien dat het 'ik' niet separaat van het Geheel bestaat.
Onwetendheid is synoniem voor illusie, begoocheling, Maya. 584 Door
het antoniem 'weten' (P. vijja) ontstaat inzicht in de leegte van de dingen en de situaties. Direct weten. Experiëntieel weten. Paccanubhoti.

- Verlangen (P. tanha, lobha) en afkeer (P. vyapada, dosa) leiden onherroepelijk tot 'worden' (P. bhava). Dit 'worden' wordt in de Pali-canon
metaforisch omschreven als 'wedergeboorte'. 585 De betekenis van 'wedergeboorte’ is: steeds hetzelfde stramien doorlopen. Altijd hetzelfde
doen en toch een andere uitkomst verwachten. Altijd in dezelfde val
trappen. Rondjes lopen. De eeuwige kringloop van het vastklampen.
Het eeuwige 'worden'. Samsara. 586
Door het loslaten van onwetendheid, verlangen en afkeer breekt de yogi
uit de cirkel van zijn bestendig 'worden' (P. bhava). Door het vuur van zijn
sankharas te doven bevrijdt hij zichzelf. Stopt hij het 'worden’ (P. anabhava). 587 Dit 'loslaten’ staat synoniem voor het loslaten van het ego, van
het 'ik’. Door dit 'loslaten' verwerft hij het inzicht dat niets móet. Dat hij
ook naar niets móet zoeken. Concreet: dat hij ís waarnaar hij jarenlang gezocht heeft. Dat zoeker en gezochte één zijn. Eén stroom. Eén proces. Eén
flow.
Zo komt hij tot Zelfrealisatie. Nibbana. Nibbana is dus geen plaats, geen
sfeer of 'toestand'. Nibbana is de vernietiging van onwetendheid, van verlangen en van afkeer, waardoor de yogi tot bevrijding uit dukkha en tot innerlijke vrede komt.
Dit is het moment waarvan Ajahn Chah zegt: 588
❛ Then there is nothing more to do, nothing to correct or
solve. There is no more speculation and nowhere to go,
no escape.
We can only escape through wisdom, knowing things as
they are and transcending them. Then we find rest. ❜
Deze innerlijke vrede is het summum bonum. Het 'vreugdevol verblijven'
in dít moment. 589 In dít leven.
Maar zover is de beginner op het Pad van de ariya nog niet. Wanneer het
Dhamma-oog zich bij hem opent heeft hij slechts drie van de tien ketens
(P. dasa samyojana) vernietigd.
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De gerede vraag is dan ook: Wàt heeft de stroombetreder in concreto vernietigd? Ik ga hier analytisch dieper op in omdat de vernietiging van deze
elementen stroombetreding mogelijk maken.
1. Vernietiging van geloof in ‘persoonlijkheid’ (P. sakkaya-ditthi)
Wil de yogi stroombetreder worden dan moet hij de stroom zíen. Zonder
zíen zal hij nooit de stroom betreden. Om sotapanna te worden moet hij
het bestaan begrijpen als een continue, cyclische evolutie, waar álles in
constante verandering is. Als een proces. Een flow. Een stroom van energie. Een flux. Een feitelijkheid die diametraal staat tegenover de geconditioneerde illusie van een stabiel separaat 'ik'.
Het komt erop neer dat de yogi de opvatting achter zich laat dat hij een
permanent, onveranderlijk zelf is. Het is de vernietiging van de overtuiging dat er 'iets' bestaat dat gedefinieerd kan worden als 'ik', als een persoonlijkheid.
Het geloof in 'persoonlijkheid' is een door de geest gecreëerde en zorgvuldig onderhouden illusie—'cittakatam bimbam'. 590 Het is dit niet-bestaande 'zelf' dat de yogi belet om los te komen van zijn gehechtheid (P.
tanha, lobha). Het is dit begoochelende 'ik' dat hem belemmert om tot
zelfrealisatie (P. nibbana) te komen. Daarom zei de Boeddha dat de bevrijding van de opinie 'ik ben' het grootste geluk is van alles.
In de Cula-vedalla-Sutta 591 wordt een duidelijke definitie gegeven wat
door de Boeddha onder 'persoonlijkheid' verstaan wordt. Deze definitie
wordt opgebouwd als een vraaggesprek tussen bhikkhuni Dhammadinna
en de lekenvolgeling Visakha, die haar vroegere echtgenoot was. Na de
uitleg begeeft Visakha zich naar de Boeddha en vertelt aan de Bhagavat
over zijn conversatie met Dhammadinna. Waarop de Boeddha antwoordt
dat haar antwoorden helder en juist zijn: 'Als je mij deze zaak had voorgelegd, zou ik je ook geantwoord hebben zoals bhikkhuni Dhammadinna
het gedaan heeft. Haar antwoorden zijn juist. Zo moet je het onthouden’.
592

De tekst van de sutta luidt als volgt: 593
❛ Eens verbleef de Bhagavat in Rajagaha in het Bamboebos [(P. Veluvana)] op de Eekhoornvoederplaats. Op dat moment ging de lekenvolgeling
Visakha naar de non Dhammadinna toe.
Bij haar gekomen groette hij haar eerbiedig en zette zich terzijde neer.
Terzijde gezeten sprak Visakha de volgende woorden tot Dhammadinna:
'Eerwaarde zuster, men spreekt over “persoonlijkheid”.
Wat verstaat de Bhagavat onder de naam “persoonlijkheid”?’
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'Vriend Visakha, de vijf aggregaten van toe-eigening, de vijf geledingen
van hechting [(P. kkhandhas)] noemt men “persoonlijkheid”, namelijk:
het aggregaat van hechting dat lichamelijke vorm [(P. rupa)] noemt;
het aggregaat van hechting dat gewaarwordingen[(P. vedana)] noemt;
het aggregaat van hechting dat cognitie [(P. sanna)] noemt;
het aggregaat van hechting dat drijfveren [(P. sankharas)] noemt
en het aggregaat van hechting dat perceptueel bewustzijn
[(P. vinnana)] 594 noemt.'
Deze vijf aggregaten van hechting worden door de Bhagavat
“persoonlijkheid” genoemd.’
'Goed, eerwaarde zuster', zei Visakha en hij verheugde en verblijdde zich
over de woorden van Dhammadinna.
Daarop stelde hij haar een volgende vraag:
'Eerwaarde zuster, men spreekt over “ontstaan van persoonlijkheid”.
Wat verstaat de Bhagavat onder “ontstaan van persoonlijkheid”?' 595
'Vriend Visakha, het is de hechting die tot 'worden’[(P. bhava)],
tot 'weder-geboorte' leidt. Het gaat gepaard met vreugde en hartstocht.
Het is namelijk hechting aan zintuiglijk genot [(P. kama tanha)], hechting
aan bestaan [(P. bhava tanha)],hechting aan niet-bestaan
[(P. vibhava tanha)]. 596
Deze hechting aan zintuiglijk genot, aan bestaan en aan niet-bestaan
leidt volgens de Bhagavat naar “ontstaan van persoonlijkheid”.
'Eerwaarde zuster, men spreekt over “vergaan van persoonlijkheid”.
Wat verstaat de Bhagavat onder “vergaan van persoonlijkheid”?’
'Vriend Visakha, het is het compleet verdwijnen en ophouden van deze
hechting. Het is het opgeven ervan, het afwerpen, de bevrijding
en het loslaten ervan.
Dit wordt door de Bhagavat het “vergaan van persoonlijkheid” genoemd.
'Eerwaarde zuster, men spreekt over “de weg die leidt naar het vergaan
van de persoonlijkheid”.
Wat verstaat de Bhagavat onder deze weg die leidt naar het “vergaan van
de persoonlijkheid”?’
'Voor de Bhagavat is deze weg het Edele Achtvoudige Pad [(P. ariya
atthangika magga)], namelijk: perfect 597 inzicht [(P. samma ditthi);598
perfecte intentie [(P. samma sankappa)]; 599 perfect spreken [(P. samma
vaca)]; 600 perfect handelen [(P. samma kammanta)]; 601 perfect
levensonderhoud [(P. samma ajiva)]; 602 perfecte inspanning [(P. samma
vayama)]; 603 perfecte aandacht [(P. samma sati)]; 604 perfecte
concentratie [(P. samma samadhi)].’ 605
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'Eerwaarde zuster, is hechting hetzelfde als de vijf aggregaten van
hechting of is het iets anders?'
'Hechting is noch hetzelfde, noch iets anders als de vijf aggregaten van
hechting. Hechting is gelegen in het verlangen naar en de passie
voor de vijf aggregaten van hechting.’
'Eerwaarde zuster, hoe komt de opvatting van een 'ik’-persoonlijkheid
tot stand?’
Luister goed, een wereldling, een gewone mens die niet onderricht is, die
geen acht slaat op de ariya, 606 die de Leer van de ariya niet kent, die niet
getraind is in de Leer van de ariya, die geen acht slaat op de ariya:
Beschouwt het lichaam als het zelf,
het zelf als in het bezit van het lichaam,
het lichaam als in het zelf
of het zelf als in het lichaam.
Beschouwt de gewaarwordingen en gevoelens als het zelf,
het zelf als in het bezit van de gewaarwordingen en gevoelens,
de gewaarwording en de gevoelens als in het zelf
of het zelf als in de gewaarwordingen en de gevoelens.
Beschouwt zijn perceptie (cognitie) als het zelf,
het zelf als in het bezit van de perceptie,
de perceptie als in het zelf
of het zelf als in de perceptie.
Beschouwt de sankharas als het zelf,
het zelf als in het bezit van de sankharas,
de sankharas als in het zelf,
of het zelf als in de sankharas.
Beschouwt het bewustzijn als het zelf,
het zelf als in het bezit van het bewustzijn,
het bewustzijn als in het zelf,
of het zelf als in het bewustzijn. ❜
De Boeddha benadrukt in deze sutta dat elk aspect van ru︎pa, vedana︎, sanna︎, sankhara︎ en vinnana hetzelfde kenmerk bezit: ze ontstaan, bestaan en
vergaan. Dit is de aard van de kkhandhas. Er is geen andere.
Sakkaya-ditthi ontstaat wanneer de mens zich verhoudt tot de kkhandhas
in termen van 'atta' = 'ik' of 'mij' of 'mijn'. Waar de mens met elk van de
vijf kkhandhas—de componenten waaruit zijn geest/lichaam-complex bestaat—plezier en vreugde kan ervaren, moet hij steeds onthouden dat elk
aggregaat de drie kenmerken van de tilakkhana in zich draagt: verganke—118—
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lijk, onbevredigend en zonder wezenskern. Bestendigheid is de kkhandhas
volkomen vreemd.
Om alle neigingen tot denken in termen van 'ik', 'mij' of 'mijn’ te counteren moet de yogi zich ver houden van elke gedachte over de aggregaten
als 'ik ben dit' (P. ahamkara), 607 'dit is van mij' (P. mamamkara), 608 'dit is
mijn zelf' (P. mananusaya) 609—'etam mama, esohamasmi, eso me atta'.
De kkhandhas ontstaan, bestaan en vergaan als de oorzaken (P. hetus) en
voorwaarden (P. paccayas) voor hun ontstaan, bestaan en vergaan vervuld
zijn. Maar omdat onze geest dit—in zijn argeloze onwetendheid (P. avijja)
—weigert te herkennen grijpen we naar de kkhandhas en hechten ons eraan vast in de stellige overtuiging dat ze ons toebehoren. We grijpen naar
ons lichaam (P. rupa) in de mening dat het 'van ons' is; we grijpen naar
onze gewaarwordingen en gevoelens (P. vedana) omdat we ze als onze
persoonlijke eigendom beschouwen; we grijpen naar onze percepties en
herinneringen (P. sanna︎) omdat we ze als 'van ons' percipiëren; we grijpen
naar onze sankha︎ras omdat we ze als 'tot onszelf behorend’ beschouwen;
en ook het (visueel, auditief, reuk, smaak, tactiel en mentaal) bewustzijn
behoort 'ons' toe. Daarom noemt de Boeddha de kkhandhas in de Palicanon steevast 'aggregaten van toe-eigening; clusters van hechting; hechtgroepen; brandstapels; vuurhaarden'. 610
De snelheid waarmee onze ervaringen elkaar opvolgen is dermate groot
dat onze geest ze niet kan bijhouden, laat staan begrijpen dat de aggregaten waaruit we bestaan ons absoluut niet toebehoren. De yogi echter die
de kkhandhas ziet zoals ze werkelijk zijn (yatha bhuta) ervaart experiëntieel dat het enige kenmerk van deze aggregaten is dat ze ontstaan,
bestaan en vergaan.
Enige reflectie maakt dit vlug duidelijk. Voorbeeld: wáár bevinden zich alle aangename gewaarwordingen en gevoelens (P. sukkha vedana) die we
eerder ervaren hebben? Waar zijn ze nu? Als ze inderdaad 'van ons' waren,
waar zijn ze dan nu? Die aangename gewaarwordingen en gevoelens kwamen op, hielden even aan en vergingen. Ook alle pijnlijke gewaarwordingen en gevoelens (P. dukkha vedana) die we ooit ervaren hebben, ontstonden, bleven even bestaan om daarna te verdwijnen. Hetzelfde geldt
voor alle sukha & dukkha vedana︎ die we in het heden ervaren: ze ontstaan, bestaan eventjes en vergaan. Door het ontstaan en vergaan van de
gewaarwordingen en gevoelens aandachtig te onderzoeken binnen het
raamwerk van ons eigen lichaam wordt anicca erg duidelijk. De yogi die
inziet dat alle verschijnselen, alle fenomenen, alle dingen (zelfs de meest
verheven, de mooiste, de meest aantrekkelijke) zich in een constante staat
van vergankelijkheid bevinden zal niet naar hen verlangen, zal zich niet
met hen identificeren, zal zich er niet aan hechten.
Eenzelfde reflectie kan gemaakt worden voor de vier andere kkhandhas.
Het zijn brandstapels, brandhaarden, aggregaten van hechting.
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Identificatie is het kernwoord. Identificatie met gedachten, voorwerpen,
gevoelens en situaties. Elke identificatie zorgt ervoor dat verlangen of
afkeer de kop opsteekt, waardoor het waanbeeld nog versterkt wordt. Dit
resulteert in verblindende onwetendheid. Avijja. 611 Onwetendheid conditioneert kamma-formaties 612 en geeft brandstof aan het proces dat verlangen en afkeer opwekt. Verlangen (P. lobha, tanha) en afkeer (P. dosa) zijn
bezoedelingen (P. kilesas) die de oorzaak zijn van dukkha. Dit is de wet
van Afhankelijk Ontstaan. Paticca samuppada—elke gebeurtenis in het
menselijk leven heeft een oorzaak en creëert op zijn beurt gevolgen in de
toekomst. De wet van Afhankelijk Ontstaan met zijn twaalf schakels toont
het onderlinge verband aan van verleden, heden en toekomst van het menselijk leven. Dit is het bestendige 'worden' (P. bhava) dat zich voordoet in
elk moment 613 dat de yogi niet aandachtig bij de les blijft. Dit is de
'weder'-geboorte die in élk afzonderlijk bewustzijnsmoment plaatsvindt.
En steeds opnieuw tot dukkha leidt. Opnieuw en opnieuw. Samsara.
De Boeddha heeft in de Pali-canon steeds het belang benadrukt om onze
hechting aan de kkhandhas los te laten. Wanneer de yogi zijn identificatie
met de vijf aggregaten vernietigt dooft hij het vuur van 'worden' en bevrijdt hij zichzelf van dukkha.
Ook op verschillende andere plaatsen in de Pali-canon komt dezelfde
thematiek naar voor. Zo o.m. in de Dhatuvibhanga-Sutta, 614 bij de analyse van de elementen (P. dhatu). De terminologie die hier gebruikt wordt
is haast identiek:
❛ De monnik moet zien zoals het werkelijk is; hij moet zien met juist
inzicht: “Dit is niet van mij, dit ben ik niet, dit is niet mijn zelf”.
Wanneer hij dit met juist inzicht ziet, zoals het werkelijk is, keert hij zich
af, ontdoet zijn geest zich van passie (…) komt hij in een toestand van
gelijkmoedigheid, geheel zuiver, geheel gelouterd, buigzaam, werkzaam en
stralend (…) treft hij geen voorbereidingen meer, noch vat hij het
voornemen op tot bestaan of niet bestaan; hecht hij zich aan niets meer in
de wereld. Doordat hij zich aan niets meer hecht, kent hij geen angst;
doordat hij geen angst kent, komt hij innerlijk tot nibbana en beseft hij:
“Vernietigd is geboorte, geleefd het heilige leven, gedaan is wat gedaan
moet worden; er is niets meer dat tot terugkomst hier leidt.” ❜ 615
Het is steeds dezelfde dharani 616 die naar voor komt: “Dit is niet van mij,
dit ben ik niet, dit is niet mijn zelf”:
— 'Dit is niet van mij': slaat op het loslaten van verlangen, begeerte (P.
tanha, lobha) en hechting (P. upadana).
— 'Dit ben ik niet': loslaten van eigendunk, verwaandheid, arrogantie,
hoogmoed (P. mana).
— 'Dit is niet mijn zelf': loslaten van speculatieve zienswijzen op het zelf;
verkeerde opinies over het zelf (P. sakkaya-ditthi).
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2. Vernietiging van twijfel (P. Vicikiccha)
Twijfel doet zich voor op twee verschillende niveaus. In de eerste plaats
betreft het onzekerheid over de Drie Juwelen (P. tiratna).
— Twijfel over het ontwaken van de Boeddha
— Twijfel of zijn volgelingen (Sangha) de Leer wel goed verstaan heeft
— Twijfel of de Dhamma wel waar en/of goed uitgelegd is.
In feite komt deze twijfel over de tiratna neer op onzekerheid bij de yogi
of hij de Boeddha, de Dhamma en de Sangha kan vertrouwen. Het gaat
dus over een existentiële twijfel, namelijk over de fundamenten van
Dhamma, i.c. twijfel over de natuurwet. Het is een twijfel over de essentiële leerstellingen die de Boeddha predikte.
In de tweede plaats betreft het onzekerheid over de beoefenaar zelf, namelijk of hij de Leer wel juist begrepen heeft. Of anders gezegd: persoonlijke
twijfel over het feit of de beoefenaar in staat is om deze ongeconditioneerde dimensie door eigen inspanningen te realiseren.
Wanneer de yogi experiëntieel ervaart (P. paccanubhoti) dat er geen 'ik'persoonlijkheid bestaat, verdwijnen ook zijn twijfels. Door zijn stroombetreding snijdt de yogi deze twijfel resoluut door.
Twijfel over de Boeddha, de Dhamma en de Sangha wordt uitgeroeid omdat de sotapanna persoonlijk de ware aard van de werkelijkheid ervaart
door middel van inzicht, en dit inzicht bevestigt de nauwkeurigheid van de
leer van de Boeddha.
Het geconfirmeerde vertrouwen in de Boeddha, de Dhamma en de Sangha
wordt beschouwd als één van de vier ledematen van de sotapanna (P. sotapannassa angani). 617
Vera Sutta: 618
❛ Een leerling van de ariya [een stroombetreder]
verwerft een onwankelbaar vertrouwen in de Bhagavat:
'Hij realiseert in zichzelf dat de Bhagavat tot Ontwaken gekomen is,
dat hij volmaakt is in inzicht en gedrag,
deskundig over wereldse zaken,
onovertroffen als trainer voor mensen die bereid zijn om zich in te tomen,
dat hij de leraar is van devas en mensen,
dat hij ontwaakt en gezegend is.'
Een leerling van de ariya
vertoont een onwankelbaar vertrouwen in de Dhamma:
'De Dhamma zoals uitstekend uitgelegd door de Bhagavat,
om in het heden ontdekt te worden.
Dat deze Dhamma tijdloos is, pertinent,
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klaar om geverifieerd te worden
en om door de Wijzen
in zichzelf gerealiseerd te worden.’
Een leerling van de ariya
spreidt een onwankelbaar vertrouwen tentoon in de Sangha—
'de viervoudige geleding 619 van de edele volgelingen van de Boeddha,
die goed oefenen en beoefenen op een meesterlijke wijze.
Deze Sangha is het waard om geschenken te ontvangen,
om giften te ontvangen en om eer te betuigen.
Deze Sangha is een onmetelijk veld van verdienste
voor de wereld. ❜
3. Vernietiging van hechting aan regels/ritueel (P. silabbata-paramasa)
Het is de vernietiging van de verkeerde opinie dat iemand tot bevrijding
van dukkha kan komen door het uitvoeren van rituelen (o.m. reiniging
door water; 620 door het volvoeren van vuurrituelen of door het slachten
van offerdieren); door het instandhouden van bepaalde gedragspatronen,
i.c. door zich te houden aan de voorschriften van een bepaalde religie; of
door zich mentaal afhankelijk te maken van een religie, 621 een god of
goden voor het bekomen van materiële voordelen; evenals het geloof in
gebeden, rituelen, tovenarij, hekserij, enz.
Deze verkeerde overtuiging komt erop neer dat iemand zich poogt te bevrijden door te vertrouwen op riten en rituelen (= door te handelen in
overeenstemming met duidelijk gedefinieerde externe gewoonten en praktijken) voor zijn spirituele ontwikkeling, in plaats van zelf voluit voor
zelfrealisatie te gaan. 622 De hamvraag in deze verkeerde opvatting is natuurlijk wie deze rituelen, gewoonten en praktijken definieert. De stroombetreder die een glimp van het Doodloze aanraakt, ziet duidelijk in dat
men zichzelf niet kan definiëren in termen van riten, rituelen, gewoonten
en praktijken. Er is immers geen 'ik'. er is enkel een proces, een flow van
vergankelijke, onbevredigende, onstabiele waarnemingen.
Let op: de nadruk ligt niet enkel op het geloof in obscure riten, rituelen,
gewoonten en praktijken, maar evenzeer op de gehechtheid eraan. Dit
geldt eveneens voor rituelen die in sommige boeddhistische sektarische
stromingen een dominante rol vervullen. De gehechtheid aan het zingen
van mantras en aan het gebruik maken van visualisatie-technieken behoren daartoe.
Persoonlijk geloof ik niet dat buddharupa een vaardig hulpmiddel (P. upaya) 623 is om tot zelfrealisatie te komen. Buddharupa raakt de kern niet.
Vormelijke Dhamma is en blijft een ornament. Een versiering. Het heeft
het lichtvoetige van Rococo—het verfraait maar dringt niet door tot het
essentiële.
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Inzicht in Dhamma—het 'zien' van het Proces (P. paticca samuppada)—
vergt geen visualisatie. Inzicht wordt niet verworven door Boeddha-beelden te vereren 624 of door eindeloze prostraties of door het circumambuleren van stupas. Wanneer spiritueel inzicht bij de yogi niet tot transformatie en bevrijding leidt gaat het voorbij aan de essentie. En is het de
naam 'inzicht' niet waard.
Inzicht wordt verworven door het vergankelijke, onbevredigende en zelfloze karakter van de fenomenen te herkennen, te erkennen en in zichzelf te
realiseren. Op deze manier wordt ontnuchtering en onthechting ontwikkelt, passieloosheid ontvouwt, kalmte gecreëerd en innerlijke vrede geschapen. Dit is de beoefening die finaal tot transformatie voert.
Minimalisme heeft wel een zintuiglijke prijs: het verschrompelt ceremoniële tradities, riten en rituelen; het dooft de meeslepende muziek van
mantras; het verschaalt de aangename geur van wierook.
Maar het opent de deur naar de essentie: het versterkt het inzicht van de
yogi in de Dhamma. Inzicht in Dhamma is immers een experiëntiele ervaring die zich uitsluitend binnenin de yogi voltrekt, niet door de manifestatie van externe vormen. De yogi die de Dhamma in zich gerealiseerd
heeft is ver verwijderd van buddharupa.
Magandiya-Sutta: 625
❛ [Een ontwaakt persoon]
spreekt niet over zuivering in termen van visie,
van wijsheid, van kennis, van gewoonte of praktijk [riten en rituelen].
Zuivering wordt evenmin bereikt door gebrek aan visie,
door gebrek aan wijsheid, aan kennis,
aan gewoonte of praktijk [riten en rituelen].
Wanneer men visie, wijsheid, kennis, gewoonte of praktijk
[riten en rituelen]loslaat,
zonder er zich aan te hechten, is men onafhankelijk.
Leeft men in vrede. ❜

3. DE KENMERKEN VAN DE YOGI NA ZIJN STROOMBETREDING
In de Pali-canon worden de kenmerken van de stroombetreder beschreven
in een standaard formule, zowel in de Vera-Sutta als in de Raja-Sutta.
Vera-Sutta: 626
❛ … De leerling van de ariya is begiftigd met een onwankelbaar
vertrouwen in de Boeddha... met een onwankelbaar vertrouwen in de
Dhamma… met een onwankelbaar vertrouwen in de Sangha...
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Verder is hij/zij begiftigd met de deugden die ariya bezitten:
ongeschonden, ongebroken, onbezoedeld, onaangedaan, bevrijd,
geprezen door de wijzen, geconcentreerd. ❜
Raja-Sutta: 627
❛ … De leerling van de ariya is begiftigd met een onwankelbaar
vertrouwen in de Verhevene…, een onwankelbaar vertrouwen in de
Dhamma…, een onwankelbaar vertrouwen in de Sangha…
Hij is begiftigd met de deugden die de ariya omkleden…
Hij is begiftigd met deze vier kenmerken. ❜
Deze kenmerken worden in de Pali-canon metaforisch omschreven als 'de
vier ledematen van de stroombetreder' (P. catuhi sotapatti yangehi samannagato).
De eerste drie kenmerken handelen over onwankelbaar vertrouwen in de
Boeddha, de Dhamma en de Sangha. Onwrikbaar vertrouwen. Over overtuiging. Over zeker zijn van zijn stuk. Onwankelbaar vertrouwen is géén
blind geloof. Is géén dogmatisch geloof.
Dit onwrikbaar vertrouwen is een rechtstreeks gevolg van de vernietiging
van de twijfel (P. vicikiccha). Het vierde kenmerk is het gevolg van het
doorsnijden van de vernietiging van de hechting aan riten en rituelen (P.
silabbata-paramasa).
Onwankelbaar vertrouwen vergt van de yogi een behoorlijke dosis tegendraadsheid: Vrij Onderzoek van alle fenomenen en dit vanuit elk perspectief en in al zijn aspecten— 'een proces van zoeken en denken. Een laboratorium voor de geest… het leven zoals het zich aandient. Met compassie, empathie, maar ook haat en geweld. Liefde en lijden. Wars van heiligheid en eerbiedwaardigheid’. 628
Onwankelbaar vertrouwen impliceert voorafgaand forensisch onderzoek
van alle verschijnselen (P. dhammavicaya), zonder ook maar enige beperking.
Dawa Tarchin Phillips: 629
❛ Breken met de norm betekent dat je een revolutionair in je eigen geest
moet zijn, iemand die de starre machtsstructuren en egoïstische afweer
binnen in jezelf doorbreekt door mindfulness- en bewustzijnstraining,
en door liefde en mededogen. ❜
Ajahn Chah: 630
❛ Inzichtmeditatie gebruikt alle middelen.
Het buigt alles om in een voordeel. ❜
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Dit onwankelbaar vertrouwen wordt in de Raja-Sutta als volgt verwoord:
— Onwankelbaar vertrouwen in de Boeddha:
❛ de Verhevene is tot Ontwaken gekomen,
volmaakt in inzicht en gedrag,
deskundig over wereldse zaken,
onovertroffen als trainer voor mensen
die bereid zijn om zich in te tomen,
de leraar van devas en mensen,
ontwaakt en gezegend. ❜
— Onwankelbaar vertrouwen in de Dhamma:
❛De Dhamma is uitstekend uiteengezet door de Verhevene,
in het hier en nu te ontdekken,
tijdloos, relevant,
uitnodigend om geverifieerd
en om gerealiseerd te worden door de wijzen ❜
— Onwankelbaar vertrouwen in de Sangha:
❛ De Sangha van de volgelingen van de Verhevene zijn zij
die uitstekend geoefend hebben, rechtuit geoefend hebben,
methodisch geoefend hebben, meesterlijk geoefend hebben.
—Het zijn met andere woorden:
de vier niveaus van de edele volgelingen
wanneer ze als paar beschouwd worden
of de acht categorieën (of toestanden)
wanneer ze individueel beschouwd worden— 631
Zij vormen de Sangha van de volgelingen van de Verhevene.
Ze zijn het waard om geschenken te ontvangen;
waard om gastvrijheid te krijgen;
waard om aan geofferd te worden;
waard om respect te krijgen.
Zij vormen een onvergelijkelijk
veld van verdienste voor de wereld. ❜
—Begiftigd met de deugden van de ariya:
Dit vierde kenmerk preciseert de Raja-Sutta als volgt:
❛ Hij is begiftigd met deugden die naar de ariya verwijzen:
ongebroken, onbezoedeld, onaangetast,
bevrijd, opmerkzaam.
Hij wordt geprezen door de wijzen. ❜
Het vierde kenmerk is algemener gesteld en vergt dus meer duidelijkheid.
Duidelijkheid vinden we op een aantal andere plaatsen in de Pali-canon.
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De Abhisanda-Sutta
als volgt:

632

beschrijft de leek die stroombetreder geworden is

❛ Een lekenvolger die leerling is van de ariya
heeft de bezoedeling van gierigheid vernietigd.
Hij is vrijgevig, openhartig, grootmoedig,
ontvankelijk voor elk verzoek om hulp.
Hij verheugt zich in het geven van dana. ❜
En verder in de Abhisanda-Sutta: 633
❛ Bovendien is een lekenvolger die leerling is van de ariya
begiftigd met een doordringende opmerkzaamheid
op [het] ontstaan en vergaan [van de fenomenen].
Deze penetrerende aandacht voert hem
tot de beëindiging van dukkha. ❜
En tenslotte in de Anguttara-Nikaya: 634
❛ Begiftigd met deze kwaliteiten kan zulke lekenvolger vergeleken worden
met een juweel, 635 met een lotus, 636 met een witte lotus-bloem. 637
Welke kwaliteiten?
Hij is vol vertrouwen; 638 hij is deugdzaam. 639
Hij is wijs: 640 hij gelooft niet in rituelen.
Hij vertrouwt op zijn kamma en is daardoor ijverig. 641
Hij is genereus. 642 ❜
Deze vier kenmerken zijn determinerend voor de stroombetreder. Dit
wordt nogmaals bevestigd in de Mahanama-Sutta: 643
❛ Stel je een boom voor, Mahanama, die naar het oosten gericht is, die
naar het oosten leunt, die afhelt naar het oosten.
Naar welke kant denk je dat hij zal vallen
wanneer zijn wortels doorgehakt worden?
Naar de kant waarop hij gericht is, Heer,
naar de kant waarnaar hij leunt,
de kant waarnaar hij afhelt.
Op dezelfde manier, Mahanama, is een volgeling van de ariya die
begiftigd is met de vier kwaliteiten, gericht op nibbana. ❜
Generaliserend kan gesteld worden dat de stroombetreder in de Pali-canon
als volgt omschreven wordt: overtuigd (vol vertrouwen), deugdzaam,
genereus, ijverig, wijs (met een penetrerend onderscheidingsvermogen in
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het ontstaan en vergaan van de fenomenen). Deze kenmerken staan borg
voor geluk en welzijn in de toekomst. 644
— Overtuiging/vertrouwen: Vertrouwen in de Drie Juwelen is niet zozeer
een kwestie van geloof, toewijding of adoratie. Het is vooral een diep inzicht en vertrouwen in kamma—het principe van oorzaak en gevolg (P.
paticca samuppada). De overtuiging dat elke intentionele handeling die
de yogi nu doet (heilzame of onheilzame) gevolgen heeft in de toekomst.
Het principe dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn daden in dit leven.
Het is immers het inzicht in dit proces, in de flow van ontstaan en vergaan,
dat de yogi tot stroombetreding bracht. Perfect inzicht (P. samma ditthi)
slaat op het zien van de juiste 'methode' om tot zelfrealisatie (P. nibbana)
te komen. Dit refereert naar het 'zien' van de Wet van Afhankelijk Ontstaan. Paticca samuppada. Konkreet wil dit zeggen inzicht in de nonsubstantialiteit van alle fenomenen op basis van de twaalf schakels, zowel
in oplopende als in neergaande lijn. 645
—Deugdzaam: de ethische levenswijze, zoals die beoefend wordt door de
sotapanna vloeit voort uit zijn diep vertrouwen in het principe van kamma, en uit zijn mededogen voor anderen. Wijsheid (P. panna) en mededogen (P. karuna) gaan hand-in-hand. Hoewel stroombetreders nog kleine
trainingsregels (P. tisikkha) 646 overtreden, zorgt de diepte van hun inzicht
ervoor dat de basisprincipes van moraliteit onwankelbaar nageleefd worden. 647
—Genereus: waar dana voorafgaat aan de stroombetreding krijgt vrijgevigheid bij de stroombetreding een extra dimensie. Zonder vrijgevigheid
is de beoefenaar niet in staat om de vrucht van sotapatti te realiseren. 648
—Wijs met penetrerend onderscheidingsvermogen: uit perfect inzicht rijst
bevrijding op. Het is perfect inzicht dat rechtstreeks voortvloeit uit yogi’s
penetrerend onderscheidingsvermogen—'dit edele, bevrijdend inzicht leidt
de yogi die het huldigt naar de volledige vernietiging van dukkha' (cfr.
infra). 649 Onderscheidingsvermogen = scherpzinnig de fenomenen bekijken en beoordelen. Een juist beoordelingsvermogen. Het is deze hoedanigheid die ervoor zorgt dat de stroombetreder de dingen ziet zoals ze zijn.
Yatha bhuta. En daardoor zijn 'ik'-gevoel als illusoir beschouwt en de
eerste keten—geloof in 'persoonlijkheid’(P. sakkaya-ditthi)—doorsnijdt en
vernietigt. De dingen zien zoals ze in werkelijkheid zijn (en niet zoals hij
ze zich inbeeldt of droomt) is een karakteristiek van de sotapanna. Perfect
inzicht heeft een immens draagvlak. Het strekt zich veel verder en dieper
uit dan het (intellectuele) denken op zich; het gaat hier over wijsheid =
datgene wat intuïtief ervaren wordt (P. paccanubhoti).
—IJverig: inzet is de ondersteunende factor voor de vier voorgaande kenmerken. Zonder inzet is sotapatti onmogelijk.
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In de Kosambiya-Sutta 650 vinden we een aantal extra hoedanigheden en
eigenschappen die de stroombetreder bezit. Door na élke eigenschap uitdrukkelijk te verklaren dat een puthujjana zulk edel, bevrijdend inzicht
niet bezit definieert de Boeddha duidelijk de sotapanna.
De Boeddha geeft hier een aantal duidelijke instructies waaruit de vereiste
hoedanigheden en kwaliteiten voor stroombetreding kunnen worden afgeleid.
❛ Hoe, Monniken, leidt dit edele, bevrijdende inzicht de yogi die het
huldigt naar de volledige vernietiging van dukkha?
Hierbij beschouwt (mediteert, contempleert, overweegt) een monnik [aan
de rand van een bos, aan de voet van een boom, op een onbewoonde
plaats [i.c. op een rustige plek, mentaal en fysisch afgezonderd]
het volgende:
“Is er bij mij een dwanggedachte die nog niet vernietigd is, waardoor ik
(zoals bij iemand wiens geest in beslag genomen wordt door
dwanggedachten) de dingen [verschijnselen, fenomenen] niet zie zoals ze
in werkelijkheid zijn [(P. yatha bhuta)]?”
Als een monnik achtervolgd wordt door zintuiglijk verlangen [(P.
kamacchanda)] is zijn geest geobsedeerd door dwanggedachten.
Hetzelfde geldt wanneer een monnik achtervolgd wordt door
kwaadwilligheid [(vyapada)]; door luiheid en loomheid [(P. thina
middha)]; door piekeren (over het verleden) [(P. kukkucca)]
en stress over de toekomst [(uddhacca)];
of door twijfel [(P. vicikiccha)]. 651
Hetzelfde geldt wanneer de geest van een monnik in beslag genomen is
door filosofische overwegingen [(P. cintaloka)] 652
of door overwegingen over het hiernamaals.
Ook dan in zijn geest geobsedeerd
door dwanggedachten.
Hetzelfde doet zich voor als een monnik in een conflict of dispuut
verwikkeld is en anderen bestookt met verbaal geweld.
Ook in dat geval is zijn geest geobsedeerd door dwanggedachten.
Wanneer er geen dwanggedachten bij een monnik aanwezig zijn,
stelt hij vast:
“Er is bij mij geen dwanggedachte die nog niet vernietigd is, waardoor ik
(zoals bij iemand wiens geest in beslag genomen wordt door
dwanggedachten) de dingen [verschijnselen, fenomenen] niet zie zoals ze
in werkelijkheid zijn [(P. yatha bhuta)].”
Hij stelt vast dat zijn geest gericht is op het ontwaken tot de realiteiten van
de ariya, namelijk tot de Vier Edele Waarheden.”
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Dit is het eerste element van het edele, bevrijdende inzicht dat de yogi die
boven de wereld uitstijgt, verwerft.
Wereldlingen [(P. puthujjanas)] bezitten
dit edele, bevrijdende inzicht niet.
En verder beschouwt (mediteert, contempleert, overweegt) een leerling
van de ariya het volgende:
“Kan ik innerlijke vrede verwerven wanneer ik dit inzicht
volg, beoefen en ontwikkel?”
De yogi stelt vast dat hij door dit inzicht te volgen, te beoefenen en te
ontwikkelen innerlijke vrede verwerft.
Dit is het tweede element van het edele, bevrijdende inzicht dat de yogi die
boven de wereld uitstijgt, verwerft.
Wereldlingen [(P. puthujjanas)] bezitten
dit edele, bevrijdende inzicht niet.
En verder, Monniken, beschouwt (mediteert, contempleert, overweegt) een
leerling van de ariya het volgende:
“Bestaat er buiten de Leer en Discipline van de Boeddha [(P. DhammaVinaya)] 653 nog een andere leer waarvan de volgelingen, asceten en
brahmanen 654 eveneens (zoals de yogi) dit inzicht verworven hebben?”
De yogi stelt vast dat er, buiten de Dhamma-Vinaya, geen andere Leer
bestaat waarvan de volgelingen, asceten en brahmanen dit inzicht
verworven hebben.
Dit is het derde element van het edele, bevrijdende inzicht dat de yogi die
boven de wereld uitstijgt, verwerft.
Wereldlingen [(P. puthujjanas)] bezitten
dit edele, bevrijdende inzicht niet.
En verder, Monniken, beschouwt (mediteert, contempleert, overweegt) een
leerling van de ariya het volgende:
“Beschik ik over dezelfde kwaliteiten als een persoon die perfect inzicht
bereikt heeft?”
Over welke kwaliteit beschikt een persoon met perfect inzicht?
Een kwaliteit waarover een persoon met perfect inzicht beschikt is de
volgende: wanneer een persoon met perfect inzicht een fout begaan heeft
zal hij dit onmiddellijk melden aan de Leraar of aan zijn medebroeders in
het heilige leven [(P. brahmacariya)] 655 Verder neemt hij zich voor zich te
beheersen om op deze manier te voorkomen
dezelfde fout in de toekomst te maken.
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De yogi stelt vast dat hij over dezelfde kwaliteit beschikt als een persoon
die perfect inzicht bereikt heeft.
Dit is het vierde element van het edele, bevrijdende inzicht dat de yogi die
boven de wereld uitstijgt, verwerft.
Wereldlingen [(P. puthujjanas)] bezitten
dit edele, bevrijdende inzicht niet.
En verder, Monniken, beschouwt (mediteert, contempleert, overweegt) een
leerling van de ariya het volgende:
“Beschik ik over dezelfde kwaliteit als een persoon die perfect inzicht
bereikt heeft?”
Over welke kwaliteit beschikt een persoon met perfect inzicht?
Een kwaliteit waarover een persoon met perfect inzicht beschikt is de
volgende: wanneer een persoon met perfect inzicht druk doende is met
allerlei taken voor zijn medebroeders in het heilige leven, blijft hij steeds
de drie trainingen [(P. tisikkha)] naarstig beoefenen.
De yogi stelt vast dat hij over dezelfde kwaliteit beschikt als een persoon
die perfect inzicht bereikt heeft.
Dit is het vijfde element van het edele, bevrijdende inzicht dat de yogi die
boven de wereld uitstijgt, verwerft.
Wereldlingen [(P. puthujjanas)] bezitten
dit edele, bevrijdende inzicht niet.
En verder, Monniken, beschouwt (mediteert, contempleert, overweegt) een
leerling van de ariya het volgende:
“Beschik ik over dezelfde kracht als een persoon die perfect inzicht
bereikt heeft?”
Over welke kracht beschikt een persoon met perfect inzicht?
De kracht waarover een persoon met perfect inzicht beschikt is de
volgende: wanneer de door de Boeddha verkondigde Leer en Discipline
[(P. Dhamma-Vinaya)] onderwezen wordt, vestigt hij er zijn aandacht [(P.
sati)] op, onderzoekt forensisch de essentie ervan [(P. dhammavicaya)] en
concentreert er zich op met heel zijn geest [(P. samadhi)].
De yogi stelt vast dat hij over dezelfde kwaliteit beschikt als een persoon
die perfect inzicht bereikt heeft.
Dit is het zesde element van het edele, bevrijdende inzicht dat de yogi die
boven de wereld uitstijgt, verwerft.
Wereldlingen [(P. puthujjanas)] bezitten
dit edele, bevrijdende inzicht niet.
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En verder, Monniken, beschouwt (mediteert, contempleert, overweegt) een
leerling van de ariya het volgende:
“Beschik ik over dezelfde kracht als een persoon die perfect inzicht
bereikt heeft?”
Over welke kracht beschikt een persoon met perfect inzicht?
De kracht waarover een persoon met perfect inzicht beschikt is de
volgende: wanneer de door de Tathagata verkondigde Leer en Discipline
[(P. Dhamma-Vinaya)] onderwezen wordt, is hij ijverig [(P. viriya)] en
ervaart hij grote vreugde [(P. piti)].
De yogi stelt vast dat hij over dezelfde kwaliteit beschikt als een persoon
die perfect inzicht bereikt heeft.
Dit is het zevende element van het edele, bevrijdende inzicht dat de yogi,
die boven de wereld uitstijgt, verwerft.
Wereldlingen [(P. puthujjanas)] bezitten
dit edele, bevrijdende inzicht niet.
Een leerling van de ariya die over deze zeven elementen beschikt,
heeft de aard van de realisatie van de stroombetreder terdege onderzocht.
Zulke leerling van de ariya heeft zich het resultaat [(P. phala)]
van de stroombetreder eigen gemaakt. ❜
Uit bovenstaande tekst kan de stroombetreder als volgt geschetst worden:
het is een yogi die niet meer een speelbal is van zijn mentale bezoedelingen. Hij is begiftigd met een ontwikkelde staat van innerlijke rust en
stevig overtuigd van het inzicht dat hij verworven heeft. Verder heeft hij er
niet de minste moeite mee om fouten en onvolkomenheden te bekennen en
hij neemt op zich om deze fouten in de toekomst te voorkomen. Op deze
manier wijdt hij zichzelf toe aan de verdere ontwikkeling en cultivering
van de drie trainingen (P. tisikkha: sila, samadhi, panna). Tenslotte vertoont hij een diepe belangstelling voor de Dhamma, die hem grote bevrediging en innerlijke rust schenkt.
In de Dighavu-Sutta 656 voegt de Boeddha nog zes andere kwaliteiten toe
die de stroombetreder zich eigen moet maken:
❛ Daarom, Dighavu, wanneer je de vier factoren van stroombetreding
gerealiseerd hebt, moet je nog zes kwaliteiten ontwikkelen die bevorderlijk
zijn voor helder inzicht:
focus je op de veranderlijkheid [instabiliteit] van de verschijnselen;
begrijp de ellende [(P. dukkha)] die voortspruit uit deze veranderlijkheid;
begrijp de ellende die voortspruit uit zelfloosheid [(P. anatta)];
begrijp het loslaten [(P. vossagga)];
begrijp ontnuchtering [(P. nibbida)
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en begrijp het uitdoven dat leidt tot het einde van dukkha.
Op deze manier moet je jezelf trainen. ❜

4. DE REALISATIES VAN DE YOGI NA ZIJN STROOMBETREDING
Veel van de passages in de Pali-canon die de realisaties van de yogi beschrijven na zijn stroombetreding zijn post mortem-verhalen. De nadruk
ligt vooral op het feit dat de yogi bij zijn wedergeboorte nooit in een lagere wereld zal geboren worden dan de menselijke. En dat het aantal wedergeboorten beperkt is tot zeven extra levens.
De meeste van deze beschrijvingen zijn erg esoterisch en niet van (enorm)
veel fantasie verschoond. Ze lijken uit een andere tijd te komen. En dat
zijn ze ook. Zeker als men ze letterlijk opvat zonder verdere interpretatie.
Laat het duidelijk zijn dat veel van deze opvattingen in de oudste boeddhistische teksten geen voedingsbodem noch weerklank vinden. Dit zijn
opvattingen die na de dood van de Boeddha en van zijn directe volgelingen in de leer zijn geïnfiltreerd.
Wie de teksten van de Pali-canon dogmatisch benadert of de eeuwenoude
metaforen letterlijk interpreteert loopt de Boeddha gegarandeerd mis. Wie
zich énkel laat leiden door woorden en concepten zal de stroom niet betreden. 657 Hij zal, onbeschaamd en brutaal gesproken, hollen van hot-naarher. Woorden zijn slechts woorden. 658 659 Concepten slechts concepten. Ze
zijn weinig geschikt om dualistisch denken te overwinnen en/of om inzicht in de werkelijkheid te realiseren.
Hij zal om de Boeddha zelf te parafraseren 'slechts op en neer schuifelen
langs deze waterkant en de Andere Oever niet bereiken'. 660 Hij zal het ongeconditioneerde niet zien. Noch het Ongeborene. Evenmin het Doodloze. Hij zal—om het metaforisch uit te drukken—steeds opnieuw geboren worden. Wedergeboren worden. Steeds opnieuw dukkha ervaren. En
nooit tot zelfrealisatie komen. Hij zal zijn 'ik' niet vernietigen. Zijn twijfel
niet doven. Hij zal zich wentelen in zijn aangeleerde riten, rituelen en opinies. In zijn conditionering. En hij zal twijfelen. Hij zal de stroom niet
zien. Het betreden van de stroom zal aan hem voorbijgaan.
De razendsnelle ontwikkeling die Azië de laatste decennia doormaakt kan
niet zonder gevolgen blijven voor verouderde opvattingen die momenteel
nog in de Sangha circuleren. De dominant politiek-sociale rol van de Sangha wordt door de jongere generatie in vele landen van Zuidoost-Azië in
vraag gesteld. Evenals compleet achterhaalde opvattingen zoals genderongelijkheid. Zo is de huidige inferieure status van bhikkunis dringend aan
herziening en normalisatie toe. Hetzelfde geldt voor een aantal doctrinaire dogmatische opvattingen die compleet voorbijgestreefd zijn. De
Aziatische monastieke orde zal zich (moeten) aanpassen aan de eisen van
een geglobaliseerde maatschappij. Of ze zal niet meer zijn. Haar sociale
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rol zal zich moeten adapteren aan het nieuwe denken. Anders lijken disruptieve veranderingen niet te vermijden.
Waar de oosterse Sangha vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw de buddhasasana naar het Westen bracht, lijkt zich nu in het Westen een
vruchtbare bodem te ontwikkelen om de oude teksten aan gedegen wetenschappelijke research te onderwerpen. Exegetisch, etymologisch en vergelijkend linguïstiek onderzoek van het bronmateriaal verbreedt de diepgang
van onze kennis over de leer van de Boeddha. En deze evolutie gaat snel,
zeer snel. Een voorbeeld hiervan is de website SuttaCentral. Deze site is
op korte tijd geëvolueerd tot de onbetwiste bron voor alle vroegboeddhistische teksten (Early Buddhist Texts—EBTs) en vertalingen. Dit
geesteskind van Bhikkhu Sujato, een Australische monnik uit de Thaise
woudmonniken-traditie, stelt zich tot doel de studie van deze teksten, die
het dichtst Boeddha’s prediking benaderen, te bevorderen door vergelijkend en historisch wetenschappelijk onderzoek. 661
Hoog opgeleide Westerse monniken, zoals Bhikkhu Bodhi, Bhikkhu Analayo, Bhikkhu Thanissaro, Bhikkhu Sujato, Ajahn Sumedho, Ajahn Brahm
en vele anderen veredelen door hun intellectuele én meditatieve inspanningen momenteel het ultieme geschenk dat het Westen een paar decennia
vroeger uit het Oosten ontvangen heeft.
Het is belangrijk om te pogen de woorden en concepten uit de Pali-canon
te ontsluiten. Ontsluiten is heel wat anders dan vertalen. Een woord-voorwoord vertaling alleen leidt niet tot inzicht. In de suttas worden de belangrijkste ideeën of gedachten-stappen vermeld. Deze ideeën of gedachtenstappen vergen een gedetailleerde uitleg. En consistente beoefening. Waardoor de yogi tot het cruciale punt komt: het experiëntieel ervaren van datgene wat de Boeddha leerde. Waardoor hij/zij op deze hoogst individuele
manier zélf ontdekt wat wáár is. Waardoor hij het onderscheid tussen
Wahrheit und Dichtung proeft. En zich met deze waarheid verzadigt en
impregneert.
De realisaties van de stroombetreder liggen uitsluitend in dít leven. In het
heden. Het is uitsluitend in het heden dat de yogi zelfrealisatie kan verwezenlijken. Het heden is de enige plaats die werkelijk is. Al de rest is
dromerij en navelstaarderij.
Zelfrealisatie kan zich slechts manifesteren in het hier-en-nu. In het heden. In het NU. Elke zintuiglijke ervaring manifesteert zich (uit een multitude van oorzaken en voorwaarden) als een gewaarwording (fysisch) of
een gevoel (mentaal) in, op of doorheen het lichaam. Ze bestaat slechts
één moment en vergaat. Wanneer de gewaarwording of het gevoelen vergaat wordt zij onmiddellijk vervangen door een nieuwe gewaarwording of
gevoel. Vergankelijkheid leidt ertoe dat ze onbevredigend van aard zijn.
662 En dat proces gaat zo maar door. In elk moment. En van moment tot
moment. Zonder begin. Zonder einde. Het Proces. Dhamma.
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De Pali-canon herbergt veel verwijzingen en aanduidingen naar de resultaten die de stroombetreder verwerft in het hier-en-nu.
In de Licchavi-Sutta 663 wordt een gesprek vermeld in Vesali tussen de
Boeddha en Nandaka, de eerste minister van de Licchavis. Het gesprek
gaat als volgt:
❛ Een leerling van de ariya die begiftigd is met volgende vier kenmerken:
een onwankelbaar vertrouwen in de Boeddha, de Dhamma en de Sangha
en die verder de deugden omarmt die de ariya bezitten, namelijk deugdzaam, vrijgevig en met een penetrerend onderscheidingsvermogen in het
ontstaan en vergaan van de fenomenen, 664 is een stroombetreder. Hij is
standvastig, niet bestemd voor onheilzame geestestoestanden, een yogi op
weg naar zelfontwaken. ❜
In de Vera-Sutta 665 zegt de Boeddha tegen Anathapindika, de schenker
van het Jetavana, het volgende:
❛ Wanneer bij een leerling van de ariya de vijf soorten schuldige angst en
vijandigheid[(P. panca bhayani verani)] 666 tot zwijgen gebracht zijn;
wanneer hij verder begiftigd is met de vier kenmerken van de
stroombetreder en wanneer hij door zijn onderscheidingsvermogen
de nobele methode heeft begrepen en ontwikkeld,
kan hij over zichzelf zeggen:
“Mijn hel is beëindigd; de gemoedstoestand van mijn dierlijke instincten
gestopt; de gemoedstoestand van de hongerige geesten tot een einde
gekomen; al deze staten van ontbering, [geestelijke] armoede en
zinsverbijstering [verlangen, afkeer en onwetendheid] zijn gestopt.
Nu ben ik een stroombetreder. Standvastig. Niet meer geschikt voor
dukkha. Op weg naar zelfontwaken.”
Wat zijn de vijf soorten schuldige angst en vijandigheid?
Wanneer iemand levende wezens doodt veroorzaakt hij schuldige angst en
vijandigheid in het hier-en-nu; produceert hij schuldige angst en
vijandigheid in zijn later leven en ervaart hij mentale pijn en wanhoop.
Wanneer hij zich onthoudt van het doden van levende wezens veroorzaakt
hij noch schuldige angst en vijandigheid in het hier-en-nu,
noch in de toekomst en ervaart hij
geen mentale pijn en wanhoop.
Zo wordt schuldige angst en vijandigheid tot zwijgen gebracht.
Wanneer iemand neemt wat niet gegeven is, veroorzaakt hij schuldige
angst en vijandigheid in het hier-en-nu; produceert hij schuldige angst en
vijandigheid in zijn later leven en ervaart hij mentale pijn en wanhoop.
Wanneer hij zich onthoudt van het nemen van wat niet gegeven is
veroorzaakt hij noch schuldige angst en vijandigheid in het hier-en-nu,
noch in de toekomst en ervaart hij
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geen mentale pijn en wanhoop.
Zo wordt schuldige angst tot zwijgen gebracht.
Wanneer iemand zich overgeeft aan niet-harmonische seks, veroorzaakt
hij schuldige angst en vijandigheid in het hier-en-nu; produceert hij
schuldige angst en vijandigheid in zijn later leven en ervaart hij mentale
pijn en wanhoop. Wanneer hij zich niet overgeeft aan niet-harmonische
seks veroorzaakt hij noch schuldige angst en vijandigheid in het hier-ennu, noch in de toekomst en ervaart hij
geen mentale pijn en wanhoop.
Zo wordt schuldige angst en vijandigheid tot zwijgen gebracht.
Wanneer iemand leugens vertelt, veroorzaakt hij schuldige angst en
vijandigheid in het hier-en-nu; produceert hij schuldige angst en
vijandigheid in zijn later leven en ervaart hij mentale pijn en wanhoop.
Wanneer hij zich onthoudt van het vertellen van leugens veroorzaakt hij
noch schuldige angst en vijandigheid in het hier-en-nu,
noch in de toekomst en ervaart hij
geen mentale pijn en wanhoop.
Zo wordt schuldige angst en vijandigheid tot zwijgen gebracht.
Wanneer iemand geestverruimende middelen gebruikt die tot
achteloosheid leiden veroorzaakt hij schuldige angst en vijandigheid in
het hier-en-nu; produceert hij schuldige angst en vijandigheid in zijn later
leven en ervaart hij mentale pijn en wanhoop.
Wanneer hij zich onthoudt van het gebruiken van geestverruimende
middelen die tot achteloosheid leiden veroorzaakt hij noch schuldige
angst en vijandigheid in het hier-en-nu,
noch in de toekomst en ervaart hij
geen mentale pijn en wanhoop.
Zo wordt schuldige angst en vijandigheid tot zwijgen gebracht.
Dit zijn de vijf soorten schuldige angst en vijandigheid
die tot zwijgen moeten gebracht worden. ❜
Er is verder een belangrijke sutta waar de Boeddha een opsomming geeft
van tien zaken die het leven van de ariya beheersten in het verleden, beheersen in het heden en zullen beheersen in de toekomst. 667 Het zijn dus
tien realisaties die de ariya zich eigen maken bij de stroombetreding en
verder cultiveren doorheen de vier niveaus van ontwaken.
Deze Ariyavasa-Sutta 668 is een voordracht die de Boeddha hield in Kammasadhamma, de hoofdstad van de Kurus. 669 De Kurus stonden ervoor
bekend dat ze spiritueel erg onderlegd waren. Ze worden op verschillende
plaatsen in de Pali-canon geroemd om hun deugdzaam karakter en hun
diepe wijsheid. Wat dan ook de reden zou geweest zijn waarom de Boeddha een aantal van zijn meest diepzinnige leerredes in dit koninkrijk predikte. Ik citeer voor de vuist weg: de Maha-Nidana-Sutta; 670 de Maha—135—
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satipatthana-Sutta; 671 de Magandiya-Sutta; 672 de Ananjasappaya-Sutta,
673 de Sammosa-Sutta 674 en de Ariyavasa-Sutta. 675
De Ariyavasa-Sutta gaat als volgt:
❛ De Boeddha richtte zich tot de monniken: “Monniken”.
“Ja, Heer”, antwoordden ze hem.
De Boeddha sprak als volgt:
“Monniken, er zijn tien zaken die het leven van de ariya in het verleden
beheersten, in het heden beheersen en in de toekomst zullen beheersen.
Wat zijn deze tien zaken?
Een ariya laat vijf factoren achter zich.
Hij is begiftigd met zes factoren.
Hij bewaakt zijn geest met één factor.
Hij observeert de vier grondslagen van spirituele kracht.
Hij laat persoonlijke opinies en overtuigingen achter zich.
Hij geeft de zoektocht naar verlangens op.
Hij maakt zijn gedachten vrij van bezoedeling.
Hij maakt zijn lichaam vredig en rustig.
Hij bevrijdt zijn geest.
En welke vijf factoren laat een ariya achter zich?
Een ariya laat zintuiglijk verlangen (P. kamacchanda); afkeer, haat en
boosheid (P. vyapada); luiheid & loomheid (P. thinamiddha);
rusteloosheid & piekeren (P. uddhaccakukkucca) en twijfel (P. vicikiccha)
achter zich.
Dit zijn vijf factoren die een ariya achter zich laat. 676
En met welke zes factoren is een ariya begiftigd?
Wanneer een ariya een vorm (lichaam) ziet met zijn ogen verheugt hij er
zich niet in, noch is hij er bedroefd over. Hij blijft gelijkmoedig,
aandachtig en alert [i.v.m. de vergankelijkheid,
onbevredigdheid en zelfloosheid].
Wanneer een ariya een geluid hoort met zijn oren
verheugt hij er zich niet in, noch is hij er bedroefd over.
Hij blijft gelijkmoedig, aandachtig en alert [i.v.m. de vergankelijkheid,
onbevredigdheid en zelfloosheid].
Wanneer een ariya een geur ruikt met zijn neus
verheugt hij er zich niet in, noch is hij er bedroefd over.
Hij blijft gelijkmoedig, aandachtig en alert [i.v.m. de vergankelijkheid,
onbevredigdheid en zelfloosheid].
Wanneer een ariya een smaak proeft met zijn tong
verheugt hij er zich niet in, noch is hij er bedroefd over.
Hij blijft gelijkmoedig, aandachtig en alert [i.v.m. de vergankelijkheid,
onbevredigdheid en zelfloosheid].
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Wanneer een ariya een tactiele gewaarwording ervaart met zijn lichaam
verheugt hij er zich niet in, noch is hij er bedroefd over.
Hij blijft gelijkmoedig, aandachtig en alert [i.v.m. de vergankelijkheid,
onbevredigdheid en zelfloosheid].
Wanneer bij een ariya een gedachte verschijnt in zijn geest
verheugt hij er zich niet in, noch is hij er bedroefd over.
Hij blijft gelijkmoedig, aandachtig en alert [i.v.m. de vergankelijkheid,
onbevredigdheid en zelfloosheid].
Dit zijn de zes factoren waarmee een ariya begiftigd is. 677
En hoe bewaakt een ariya zijn geest met één factor?
Een ariya bewaakt zijn geest door de factor aandacht. 678
Dit is de factor waarmee de ariya zijn geest bewaakt.
En hoe observeert een ariya de vier grondslagen van spirituele kracht? 679
Een ariya volgt opzettelijk één ding; verdraagt opzettelijk een ander ding;
vermijdt een ding en onderdrukt een ander ding. 680
Zo observeert een ariya de vier grondslagen van spirituele kracht.
En hoe laat een ariya persoonlijke opinies en overtuigingen achter zich?
Een ariya schudt alle ordinaire persoonlijke opinies en overtuigingen van
zich af zoals die meestal gemeengoed zijn bij samanas en brahmanen,
te weten:
“de wereld is eeuwig”;
'de wereld is niet eeuwig”.
“Geest en lichaam zijn één geheel”;
“geest en lichaam zijn afzonderlijke entiteiten”.
De Tathagata leeft verder na zijn dood”;
de Tathagata leeft niet verder na zijn dood”;
de Tathagata leeft verder na zijn dood, maar ook niet”;
de Tathagata leeft niet verder na zijn dood, maar ook niet”.
Al zulke opinies en overtuigingen schudt de ariya van zich af.
Hij laat ze achter zich, hij verzaakt eraan,
hij braakt ze uit, hij laat ze los.
Zo laat een ariya persoonlijke opinies en overtuigingen achter zich.
En hoe geeft een ariya de zoektocht naar verlangens op? 681
Een ariya stopt zijn zoektocht naar sensuele bevrediging.
Hij stopt zijn zoektocht naar “worden”.
Hij stopt zijn zoektocht naar het heilige leven. 682
Zo geeft een ariya de zoektocht naar zijn verlangens op.
En hoe maakt een ariya dat zijn gedachten vrij van bezoedeling?
Een ariya vernietigt zijn zintuiglijke gedachten.
Hij vernietigt zijn gedachten van afkeer, haat en boosheid.
Hij vernietigt zijn gedachten om anderen te kwetsen.
Zo maakt een ariya zijn gedachten vrij van bezoedeling.
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En hoe maakt een ariya zijn lichamelijke formatie 683 vredig en rustig?
Door het loslaten en opgeven van plezier en pijn die hij vroeger ervaarde,
bereikt en verblijft hij in een gemoedstoestand zonder plezier en zonder
pijn. Zo bereikt en verblijft hij in de vierde jhana, die gekenmerkt wordt
door aandacht en gelijkmoedigheid.
Zo maakt een ariya zijn lichamelijke formatie vredig en rustig.
En hoe bevrijdt een ariya zijn geest?
Bij bevrijdt zijn geest van verlangen. Hij bevrijdt zijn geest van afkeer,
boosheid en haat. Hij bevrijdt zijn geest van onwetendheid.
Zo bevrijdt een ariya zijn geest.
En hoe onderscheidt een ariya zich door zijn inzicht?
Hij onderscheidt zich in inzicht als volgt:
“Verlangen wordt door mij verlaten; aan de wortel afgesneden zoals de
stomp van een palmboom; ontdaan van alles wat verlangen tot
ontwikkeling kan brengen, zodat verlangen nooit meer kan ontstaan.”
“Afkeer, boosheid en haat wordt door mij verlaten; aan de wortel
afgesneden zoals de stomp van een palmboom; ontdaan van alles wat
afkeer, boosheid en haat tot ontwikkeling kan brengen, zodat het nooit
meer kan ontstaan.”
“Onwetendheid wordt door mij verlaten; aan de wortel afgesneden zoals
de stomp van een palmboom; ontdaan van alles wat onwetendheid tot
ontwikkeling kan brengen, zodat onwetendheid nooit meer kan ontstaan.”
Zo onderscheidt een ariya zich door zijn inzicht.
“Monniken, dit zijn de tien zaken die het leven van de ariya in het
verleden beheersten, in het heden beheersen en in de toekomst zullen
beheersen.” ❜
En tenslotte vermeld ik de Mahaparinibbana-Sutta 684 waar de Boeddha
zijn laatste woorden richt tot de aanwezigen die, volgens de tekst van de
Pali-canon allen de stroom betreden hadden.
Ik citeer:
❛ De Verhevene weet met zekerheid dat er in deze sangha
bij geen enkele monnik twijfel heerst
met betrekking tot de Boeddha, de Dhamma en de Sangha.
Dat er evenmin twijfel heerst met betrekking tot de beoefening.
Zelfs de geringste monnik, Ananda,
—onder deze vijfhonderd monniken
die de stroom betreden hebben— 685
is niet meer in staat om terug te vallen
tot een lagere staat
en heeft de zekerheid om tot ontwaken te komen.
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Toen richtte de Verhevene zich tot de monniken:
“Monniken, luister goed: alles wat de mens bezielt,
is aan vergankelijkheid onderhevig.
Streeft niet aflatend!”
Dit waren de laatste woorden van de Boeddha. ❜
❡
Konkreet zullen zich in het gedrag en houding van een beoefenaar die het
Pad volgt geleidelijk een aantal veranderingen voordoen, niet enkel ten
opzicht van andere personen, maar eveneens ten opzicht van alle levende
wezens. Hoe dieper de yogi in de buddhasasana penetreert hoe groter de
transformatie zal zijn.
Dit geldt des te meer voor de yogi die de stroom betreedt.
Voor de beoefenaar zelf is stroombetreding een shock. Het overkomt hem
plóts, spontaan, totaal en manifest.
—Plóts: als een flits van inzicht waarbij hij de waarheid (= wat wáár is) ervaart zoals ze wérkelijk is (P. yatha bhuta).
—Spontaan: waarbij élke gebeurtenis of ervaring op élk moment tot dit inzicht kan leiden. Het leven biedt een onvoorstelbaar gamma aan opportuniteiten en gelegenheden tot ontwaken. Zelfrealisatie is op ieder ogenblik
bereikbaar voor iedereen.
—Totaal: zijn inzicht is compleet. Een yogi kan niet partieel ontwaken. Zomin als hij partieel geboren wordt.
—Manifest: duidelijk aanwijsbaar. De yogi wéét dat hij de stroom is binnen
gegaan. Een stroombetreder kan resoluut voor zichzelf verklaren: 'Ik ben
een sotapanna, niet langer gebonden aan een 'ik', ervan verzekerd niet
terug te vallen tot een lager niveau (P. avinipata-dhammo), 686 zeker van het
objectief, i.c. zeker van de bestemming (P. niyato), 687 met zelfrealisatie als
finaliteit (P. sambodhi-parayano)'. 688 689

Voor zijn onmiddellijke omgeving zal deze transformatie niet onmiddellijk merkbaar zijn. Het kan een tijdje vergen voordat de buitenwereld
kritische verschillen in iemands levensstijl opmerkt. De aandacht van een
doorsnee puthujjana is immers van nature uit al niet bijster sterk ontwikkeld en absoluut niet gefocust op spirituele diepgang.
Wat vlug duidelijk wordt voor de wereldlingen is dat bij de sotapanna de
neiging tot socializing sterk afneemt. Het exuberante van de zintuiglijke
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wereld laat de yogi koud. Hij doorziet het vergankelijke, onbevredigende
en onstabiele karakter van alle fenomenen. In plaats van het onderhouden
van sociale contacten zal de stroombetreder veel meer tijd besteden aan de
studie van de Dhamma en aan meditatie, reflectie en beschouwing over
Dhamma. En aan beoefening samen met kalyanamittas.
Zo ontwikkelt en beoefent hij de ware Dhamma, zoals de Boeddha het
predikte in zijn eerste en laatste sutta:
❛ Alles wat onderhevig is aan ontstaan, is onderhevig aan vergaan ❜
❡
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VOETNOTEN
'sotapatti' (P.) → sota+apatti: sota = stroom; apatti = betreden, ingaan,
aankomen. Sotapatti = de stroom betreden; de stroom ingaan.
1

De Boeddha benoemde de yogis die deze niveaus van ontwaken bereikt
hadden met de gemeenschappelijke term 'ariya-puggala' wat zoveel betekent als 'edele personen' of als 'ariya-savakas', wat betekent 'edele toehoorders'. De gemeenschap van deze personen in de sangha noemde hij
de 'ariya-sangha'—de 'edele sangha'. De ariya-sangha bestaat uit vier
groepen van ariya-puggalas (sotapanna, sakadagami, anagami en arahant)
wanneer pad-inzicht (P. magga nana) en resultaat-inzicht (P. phala nana) als
één paar worden aanzien. Wanneer pad-inzicht en resultaat-inzicht separaat
beschouwd worden bestaat de ariya-puggala uit 8 soorten individuen (het
pad van de stroombetreder; het resultaat, de vrucht van de stroombetreder;
het pad van de eenmaal-terugkeerder; het resultaat van de eenmaal-terugkeerder; het pad van de niet-terugkeerder; het resultaat van de niet-terugkeerder; het pad van de arahant; het resultaat van de arahant).
2

De vier niveaus van ontwaken vormen een Theravada-doctrine. Het ultieme 'doel' van de Theravadiens is het bereiken van het arahantschap. De
arahant is de apotheose van het spirituele pad. In het Theravada doorloopt
de yogi de hele spirituele reis van onwetend persoon (P. puthujjana), de
'wereldling', over de vier niveaus van ontwaken, tot hij arahant wordt. Het
arahantschap kan door iedereen bereikt worden.
3

Het 'doel' van het Mahayana is het bereiken van het boeddhaschap via het
pad van de bodhisattva (Skr.). Opgelet: de bodhisattva van het Mahayana
mag niet verward worden met de bodhisatta (P.) van het Theravada. Een
bodhisattva is een yogi die ernaar streeft om in de toekomst een Boeddha
te worden door de beoefening van zijn paramitas ( Syn.: parami). Paramita
(Skr. en P.) staat voor ‘perfectie’; volledige perfectie; de hoogste staat. Het
is een heilzame mentale kwaliteit die het loslaten van het ego bevordert en
zo tot bevrijding leidt.
In het Theravada worden er tien paramitas vermeld (zes in het Mahayana—
zie infra): vrijgevigheid (P. dana parami); moreel gedrag (P. sila parami); loslaten, niet-hechten, verzaken (P. nekkhamma parami); wijsheid, inzicht (P.
panna parami); energie, ijver (P. viriya parami); geduld, tolerantie (P. khanti
parami); streven naar waarheid (P. sacca parami); volharding, determinatie
(P. adhitthana parami); liefdevolle vriendelijkheid (P. metta parami) en gelijkmoedigheid (P. upekkha parami).
De zes paramitas van het Mahayana zijn: vrijgevigheid (Skr. dana paramita);
moreel gedrag (Skr. sila paramita); geduld, tolerantie (Skr. ksanti paramita);
ijver (Skr. virya paramita); concentratie (Skr. dhyana paramita) en wijsheid
(Skr. prajna paramita).
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'sakkaya-ditthi’ (P.) → sakkaya+ditthi: sakkaya → sat+kaya: sat = waar, bestendig; kaya = lichaam, vorm, substantie; ditthi = opinie, mening, dogma,
geloof. Sakkaya-ditthi = het geloof in een bestendige substantie, i.c. het geloof dat er een bestendig 'ik' bestaat.
4

Brahm, Ajahn, (2011) The Art of Disappearing. The Buddha’s Path to Lasting Joy p. 102 — ‘Most people think that ending consciousness [the ending
of ‘I’] is a kind of spiritual suicide. But the point is that if you don’t do it, you
suﬀer like hell. You‘ve got a choice: you can keep on suﬀering, or you can
attain parinibbana. When you understand the four noble truths and the
suﬀering inherent in existence, you see that parinibbana is really the only
option. When suﬀering manifests, craving is generated. Suﬀering is a
problem that you feel compelled to do something about. That makes you
move: from this place to that place; from being a layperson to being a
monk; from being a monk to being a layperson. Suﬀering is what makes the
world go around—if you weren’t suﬀering, if you were completely content,
you wouldn’t need to move. That’s why the more content and happy you
are, the more still you are. The reason the jhanas are such incredibly still
states is that they are so blissful, there is no need to move, no need to seek
happiness elsewhere. The degree to which you move physically or mentally
is a sign of how much suﬀering you are experiencing.… Suﬀering is the
thing that keeps you going from place to place, from birth to birth, trying to
find a solution. Trying to find a solution to suﬀering is the meaning of life,
but the end of suﬀering cannot be found in this world or in samsara.’
'vicikiccha' (P.): twijfel, onzekerheid. Het is de laatste van de Vijf Hindernissen (P. panca nivarana) die de yogi beletten tot ontwaken te komen.
Nivarana (P.) = letterlijk de vertaling van 'gordijn' (die belet dat het licht binnenkomt).
5

'silabbata-paramasa' (P.): silabbata = ceremoniële vieringen; paramasa =
aangetrokken zijn door, onder de invloed staan van, besmet zijn door.
6

Gehechtheid aan regels/riten/rituelen is hechting (P. upadana) aan de overtuiging (= zich hechten aan het ‘geloof’ in een opinie) dat men tot zelfrealisatie kan komen door zich te houden aan de voorschriften en/of geboden van een bepaalde religie of door het voltrekken van bepaalde riten
en rituelen. Dergelijke gehechtheid staat in schril contrast met wat de
Dhamma voorhoudt, namelijk dat verlichting énkel kan gerealiseerd worden
door het verwerven van eigen inzicht.
De Visuddhimagga werd in de 5de eeuw GTR door Buddhaghosa opgetekend en beschrijft extensief en uiterst systematisch de theoretische én de
practische leerstellingen van de Boeddha, zoals ze verstaan werden door
de arahants van het Mahavihara-klooster van Anuradhapura (Sri Lanka, het
vroegere Ceylon).
7

Buddhaghosa, letterlijk ‘de stem van de Boeddha’, was afkomstig uit India. Hij emigreerde naar Sri Lanka waar hij monnik werd.
8
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Zie: Dubois, Guy, Eugène, (2019), Satta-visuddhi. De Zeven Zuiveringen &
de Zestien Fasen van Inzicht, Brave New Books, Rotterdam, Nederland
9

'anicca' (P.): verwijst naar de vergankelijkheid van alle geconditioneerde
(= gebonden aan specifieke oorzaken en voorwaarden voor hun ontstaan,
bestaan en vergaan) verschijnselen, zowel fysische als mentale. Anicca is
het eerste kenmerk van de tilakkhana, de drie karakteristieken die alle
fenomenen beheersen.
10

'anatta' (P.): letterlijk 'niet-zelf'. Sensu stricto verwijst anatta naar de ontkenning van een vast, permanent, onveranderlijk 'zelf' of ziel (P. atta). Sensu
largo verwijst het naar de ontkenning van elke vaste of permanente substantiële aard in welk object of fenomeen dan ook. Volgens de Boeddha bezitten de verschijnselen geen inherent bestaan: alle fenomenen ontstaan,
bestaan en vergaan compleet afhankelijk van vergankelijke oorzaken en
voorwaarden.
11

12

Culakammavibhanga-Sutta, Majjhima-Nikaya 135

'kammadayada' (P.) → kamma+dayada: kamma = (intentionele) daden,
handelingen; dayada = erfgenaam.
13

14

'kammassaka' (P.) : eigenaar.

'kammabandhu' (P.) → kamma+bandhu: kamma = (intentionele) daden,
handelingen; bandhu = behorend tot dezelfde stam, familie van.
15

'kammapatisarana' (P.) → kamma+patisarana: kamma = (intentionele) daden, handelingen; patisarana = toevlucht, helper, beschermer.
16

'kammayoni' (P.) → kamma+yoni: kamma = (intentionele) daden, handelingen; yoni = de oorsprong, het begin, geboorte, vagina. Kammayoni =
kamma als oorsprong, kamma als genesis.
17

Maharaj, Nisargadatta, Shri, (2015), Ik Ben Zijn, — 'Whatever happens,
happens to you by you, through you; you are the creator, enjoyer and destroyer of all you perceive.'
18
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19'de

drievoudige training': de drie Hogere Trainingen (P. tisikkha): training in
moraliteit (P. sila sikkha); training in concentratie (P. samadhi sikkha) en training in wijsheid (P. panna sikkha).
De drie hogere trainingen (P. tisikkha) omvatten de acht onderdelen van het
Edele Pad (P. ariya magga), opgedeeld in drie groepen—de groep van moraliteit (P. sila-kkhandha); de groep van concentratie (P. samadhi-kkhandha)
en de groep van wijsheid (P. panna-kkhandha)—die de yogi in een opeenvolging van stappen progressief naar bevrijding en zelfrealisatie leidt: nadat
de moraliteit (P. sila) geperfectioneerd is kan de beoefenaar concentratie (P.
samadhi) ontwikkelen, waaruit wijsheid (P. panna) voortvloeit. In concreto:
hoe beter de moraliteit (zuiver spreken, zuiver handelen en zuiver levensonderhoud) is, hoe beter de concentratie (zuivere inspanning, zuivere aandacht en zuivere concentratie) zal zijn. En hoe beter de concentratie, hoe
beter de wijsheid (zuiver inzicht en zuivere intentie) wordt.
Maar opgelet: de acht stappen van het pad worden niet in volgorde genomen. Ontwikkeling vindt simultaan plaats op het Pad als geheel. Verschillende onderdelen kunnen tijdelijk een voorname plaats hebben in iemands
doen en laten, maar het Pad als geheel is het belangrijkste, niet de onderdelen (of groepen) van het pad. De acht stappen van het pad versterken en
ondersteunen elkaar voortdurend. Wanneer het Pad als geheel sterk ontwikkeld is, realiseert de yogi zichzelf. Het 'samenkomen’, het 'congrueren'
van de acht factoren vormt de apotheose.
Suminda Dharmasena, (2015), Buddhism Stackexchange: ‘In a nutshell
Buddhism revolves around the 3 trainings: (1) living a life of morality so we
do no create misery for one self and others; (2) developing mastery over the
mind so we do not react but be pro-active so we can be at peace with our
selves and other; (3) developing wisdom of your cognitive process to identify how misery is generated so we can come out of misery.’
Dutiya Sariputta-Sutta en de Pathama Sariputta-Sutta, Samyutta-Nikaya ,
55.5. Zie: Bodhi, Bhikkhu, (2000), The Connected Discourses of the Buddha. A New Translation of the Samyutta Nikaya, Vol. II, p. 1793
20

'ariya-puggala' (P.): een edel persoon die (op zijn minst) de stroom betreden heeft. De Commentaren op de teksten beschrijven de ariya-puggala als
volgt: 'Hij die, door het waarnemen van nibbana, de massa wereldlingen
(puthujjanas), de afstamming van de wereldlingen, de kring van de wereldlingen achter zich laat en binnentreedt bij de ariya, de afstamming van de
ariya, de kring van de ariya. Zulk persoon wordt aangemerkt als een ariyapuggala. Met deze bewustzijnsstaat wordt de plotse overgang bedoeld van
de toestand van een wereldling naar die van een stroombetreder.’
21
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Zo o.m. in de Parinibbana-Sutta, Digha-Nikaya 16, en in de JanavasabhaSutta, Digha-Nikaya 18, wat nogmaals aantoont dat de catu parisa—de
viervoudige geleding van de Sangha—bestaande uit monniken (P. bhikkhus), nonnen (P. bhikkunis), mannelijke (P. upasakas) en vrouwelijke lekenvolgelingen (P. upasikas)—geen ijdel woord was voor de Boeddha.
22

Himalaya (Skr.): → hima+alaya: hima = sneeuw: alaya = verblijfplaats,
woonplaats. Himalaya is, letterlijk vertaald: ‘verblijfplaats van sneeuw’.
23

'sotapanna' (P.) → sota+apanna: sota = stroom; apanna = ingaan, betreden. Sotapanna = stroombetreder.
24

Zelfrealisatie is voor mij een synoniem van nibbana. Het is de bevrijding
van de geest van de yogi van de vergiften (P. kilesas); van de 'mentale uitvloeisels' (P. asavas); van de cyclus van wedergeboorte (P. samsara)—van
het bestendige 'worden' (P. bhava) en van alles wat beschreven of gedefiniëerd kan worden. Het is het graduele 'uitdoven', het blussen van het vuur
van verlangen, van afkeer en van onwetendheid. Het staat voor verstilling (P.
samatha), voor 'koel worden' (P. sitibhava) en innerlijke vrede (P. santi).
25

‘Yajnopavita’: de ‘heilige koord’, die een jonge brahmaan ontvangt tijdens de Upanayana, een ‘rite de passage’, waarbij een Hindoe-leraar (guru)
hem aanvaardt om hem op te leiden en te initiëren. Dit wordt de 'tweede
geboorte’ genoemd.
26

Wanneer de leer van de Boeddha evolueert naar een institutionele religie
wordt alles wollig en warrig. Het spontane en vloeibare van de buddhasasana verdwijnt en starheid en dogmatiek verschijnt. Het essentiële wordt
verdreven naar de achtergrond en het bijkomstige overheerst.
27

Paticca samuppada (P.) is de boeddhistische doctrine van de conditionaliteit (voorwaardelijkheid, oorzaak & gevolg) van alle mentale en fysische
fenomenen. Het beschrijft de samenhang en wisselwerking van alles in en
om ons heen. De wet van Afhankelijk Ontstaan wordt in de Pali-canon als
volgt omschreven: 'Paccaya-samaggim paticca samam phalanam uppado:
— Eén afzonderlijke oorzaak kan niet één eﬀect voortbrengen en één eﬀect
is niet afhankelijk van één bepaalde oorzaak'. Wat wil zeggen dat er altijd
een verzameling van oorzaken is dat een verzameling van gevolgen voortbrengt. Lineaire 1-op-1 verbindingen zijn er niet en kennis over de oorzaak
is onbelangrijk omdat je dan altijd op individueel niveau blijft zoeken. Zolang
je oorzaken op individueel niveau blijft zoeken geef je dit individu bestaansrecht terwijl er juist inzicht verkregen dient te worden dat het individu niet
bestaat. Het boeddhisme kijkt niet naar individuele processen maar naar de
processen in lichaam-en-geest (P. nama-rupa) die voor iedereen eender zijn
en los staan van het individu.
28
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'sutta' (P.); 'sutra' (Skr.): de letterlijke betekenis is 'draad'. Suttas/sutras
verwijzen naar de uitspraken, voordrachten of verhandelingen van de historische Boeddha, alhoewel ze niet door hem geschreven of samengesteld
zijn. Dit was het werk van de Sangha.
29

'bevrijding': (P. vimutti) — De bevrijding van de yogi ligt in het—confronterende én alles transformerende—inzicht dat hij volkomen vrij is om te Zijn
als deel van het 'proces'. Er valt niets te dóen; er valt niets te verwezenlijken; er valt ook niets te vrezen (zélfs de eertijds zo gevreesde dood wordt
een non-item). Anders gezegd: hij bevrijdt zichzelf van zijn streven naar ontwaken op het moment dat hij inziet dat hij reeds ontwaakt is; dat er niets te
doen valt om te ontwaken. De gerealiseerde yogi wéét perfect dat er absoluut geen ‘ik’; ‘mij’ of ‘mijn’ (P. sakkaya-ditthi) bestaat, maar slechts een
conglomeraat van de vijf aggregaten van toe-eigening (P. kkhandhas). Hij
wéét dat dit separate ‘ik’ gewoon een illusie—een fantoom—is van zijn bewustzijn. Vimutti staat dus voor het zich vrijmaken van de yogi van de
verzinsels, illusies, conventies en conditioneringen van zijn geest. Vimutti is
een synoniem voor nibbana.
30

'sattakkhatu-parama' (P.) → sattakkhatu = zeven keer; parama = maximaal, ten hoogste. Sattakkhatu-parama = letterlijk: 'ten hoogste zeven
keer', i.c. 'in een (metaforische) tijdspanne van maximaal zeven levens’: de
reden waarom de yogi die stroombetreder geworden is, nog slechts ‘zeven
wedergeboortes’ moet doorlopen is de volgende: elk van de vier niveaus
van Verlichting bestaat uit twee delen (het ‘paar’) namelijk: de weg (P.
magga) en de vrucht/het resultaat (P. phala). Er zijn dus vier paren en acht
op zichzelf staande ‘toestanden’: A1: de ariya die het pad realiseert van de
stroombetreder (P. sotapatti-magga); A2: de ariya die de vrucht/het resultaat realiseert van de stroombetreder (P. sotapatti-phala); A3: de ariya die
het pad realiseert van de eenmaal-terugkeerder (P. sakadagami-magga); A4:
de ariya die de vrucht/het resultaat realiseert van de eenmaal-terugkeerder
(P. sakadagami-phala); A5: de ariya die het pad realiseert van de niet-terugkeerder (P. anagami-magga); A6: de ariya die de vrucht/het resultaat realiseert van de niet-terugkeerder (P. anagami-phala); A7: de ariya die het pad
realiseert van de arahant (P. arahatta-magga); A8: de ariya die de vrucht/het
resultaat van de arahant realiseert (P. arahatta-phala). De ariya die het pad
gerealiseerd heeft van de stroombetreder (A1) moet dus ten hoogste zeven
'stappen’ maken om arahant te worden (A8).
31
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'gotrabhu' (P.): letterlijk 'toetreden tot de stamboom van de edelen, van
de ariya'. Het is het moment (P. gotrabhu-citta) (*) waarbij de yogi tot rijpheid komt; het moment van overgang van wereldling (P. puthujjana) naar
edele (P. ariya). Doctrinair noemt men dit het moment dat de yogi het
nibbana-element (P. nibbana-dhatu) voor de eerste keer als object neemt.
32

(*) Dit is de term die in de Abhidhamma gebruikt wordt om het (plótse,
spontane, onverwachte, manifeste en expliciete) moment aan te duiden
wanneer de yogi stroombetreder wordt. Uitzonderlijk wordt deze term ook
gebruikt als synoniem voor de stroombetreder (P. sotapanna). Zie: Harvey,
Peter, (2013), The Sangha of Noble Savakas, with Particular Reference to
their Trainee Member, the Person ‘Practising for the Realization of the
Stream-entry-fruit’ p. 9 — 'The person endowed with those states immediately after which there is entry into the noble state (samanantara ariyadhammassa avakanti) is called a gotrabhu’.
'puthujjana' (P.) → puthu+jjana: puthu = zonder, separaat van, afgezonderd van; jana = inzicht. Puthujjana = een persoon zonder inzicht; een nietonderricht persoon, een persoon die afgezonderd is van de Dhamma van
de ariya. Het is een 'wereldling'. Het is een persoon die steeds opnieuw in
de val trapt van samsara, het permanente 'worden' (P. bhava). Een puthujjana heeft nooit de ultieme waarheid van Dhamma onderkend of gezien en
zonder dit 'inzicht' kan hij niet ontsnappen uit zijn hachelijke situatie.
33

'sitibhava' (P.): de 'koelte' na het doven van de vuren van onwetendheid,
verlangen en afkeer.
34

‘samsara’ (P.): de vicieuze cyclus van geboorte en dood. Leven in samsara wil zeggen dat men de cyclus van het bestendige 'worden’ (P. bhava)
zonder inzicht in de werkelijke aard van de verschijnselen niet kan vermijden. Dit steeds opnieuw 'worden' manifesteert zich gedurende het hele
menselijke bestaan en is de oorzaak van dukkha. Enkel de yogi die erin
slaagt 'de oceaan van het bestaan' over te steken kan zich hiervan bevrijden (P. niyyana—zie volgende voetnoot). Door inzicht kan hij 'de Andere
Oever' bereiken. En kan hij dit inzicht aan anderen doorgeven.
35

Cula-Saccaka-Sutta, Majjhima-Nikaya 35: 'Tinno so bhagava taranaya
dhammam deseti'—'Nadat de Boeddha de 'oceaan van het lijden' had
overgestoken, onderwees hij de Dhamma aan de anderen’.
'niyyana' (P.): zich bevrijden uit de cirkel van samsara, uit het eeuwige
'worden'.
36

37

Anguttara-Nikaya IV, 276

38

Dhammapada, Anathapindikaputtakala Vatthu, Gatha #178
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'beter dan alleenheerschappij over de aarde': vert. van → pathavya ekarannena: pathavya → pathavi = de aarde; pathavya = van de aarde; ekarannena → eka+ranna: eka = één; ranna = heerschappij; ekarrana = soevereiniteit, heerschappij. 'Pathavya ekarannena', is vrij vertaald als: 'beter dan alleenheerschappij over de aarde'.
39

'beter dan naar de hemel te gaan': vert. van → saggassa gamanena: saggassa → sagga = de hemel; gamanena → gam = gaan; : gaan naar. 'Saggassa gamanena', is vrij vertaald als: 'beter dan naar de hemel te gaan'.
40

'beter dan heerschappij over het hele universum': vert. van → sabbalokadhipaccena → sabbaloka+adhipacca: sabbaloka → sabba+loka: sabba
= alle, heel, het geheel; loka = wereld; adhipacca = meester zijn, de heerschappij hebben over. 'Sabbalokadhipaccena', is vrij vertaald als: 'beter dan
heerschappij over het hele universum'.
41

'de vrucht van stroombetreding is het beste': vert. van → sotapattiphalam
varam: sotapattiphalam → sotapatti+phala: sotapatti → sota+apatti: sota =
stroom; apatti = betreden; sotapatti = stroombetreding; phala = de vrucht,
het resultaat; sotapattiphalam = de vrucht van stroombetreding; varam →
vara = het beste. 'Sotapattiphalam varam', is vrij vertaald als: 'de vrucht van
stroombetreding is het beste'.
42

'de Vijf Gezellen' (P. panca vaggiya) panca = vijf; vaggiya = behorend tot
een groep, gezellen. Het betreft hier de vijf volgelingen waartegen de Boeddha zijn leer de eerste keer predikte in het Hertenkamp van Sarnath. Deze
Vijf Gezellen waren ook de lotgenoten van Siddhattha Gotama (i.c. de
Boeddha voordat hij tot ontwaken kwam) tijdens zijn ascetische periode in
het Dungeshwari-gebergte.
43

44

Dhammacakkappavatana-Sutta, Samyutta-Nikaya 56.11

'in drie rotaties en twaalf aspecten’: élk van de Vier Edele Waarheden
moet gekend zijn en begrepen worden (P. pariyatti); beoefend worden (P.
patipatti) en gerealiseerd worden (P. pativedha). In casu:
45

- dukkha moet begrepen worden, beoefend en gerealiseerd worden.
- de oorzaak van dukkha moet losgelaten worden, beoefend en gerealiseerd worden.

- aan de beëindiging van dukkha moet gewerkt worden, beoefend en gerealiseerd worden.

- het pad dat leidt naar de beëindiging van dukkha moet gecultiveerd
worden, beoefend en gerealiseerd worden.
De integrale vertaling van de Dhammacakkappavatana-Sutta kunt u vinden in mijn boek: Dubois, Guy, Eugène, (2019), Yatra naar Majjhimadesa.
Een Pelgrimsreis naar het Middenland p. 165 e.v. Al mijn boeken zijn gratis
downloadbaar (zie colofon voor de internet-adressen).
46
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47

'het hoogste ontwaken' → vert. van: sammasambuddha (P.)

'ze verheugden zich': Dit is sutta-maya panna met een vleugje citta-maya
panna. Ze hebben het 'gehoord' en intellectueel 'begrepen'.
48

'verscheen…het zuivere en onbezoedelde weten van de Dhamma': dit
gaat héél wat verder dan 'horen' en 'intellectueel begrijpen'. Dit is het experiëntieel ervaren van de Dhamma. Dit is bhavana-maya panna. En wat is dit
'zuivere en onbezoedelde weten van de Dhamma?' Het is het opflitsende
intuïtieve inzicht in anicca, dukkha en anatta van alle lichamelijke en geestelijke vormen van bestaan. Het zien van het Proces van ontstaan en vergaan.
49

Er is nog een andere reden waarom Kondanna 'de weter' genoemd
wordt. Na de geboorte van Siddhattha verklaarde Kondanna dat het kind
geen wereldheerser (P. cakkavatti—een universele monarch, een koning van
de koningen) zou worden, maar een Boeddha.
50

Het verhaal gaat als volgt: vijf dagen na de geboorte van zijn zoon Siddhattha riep koning Suddhodana acht belangrijke brahmaanse priesters,
waaronder Kondanna, samen om uit te maken wat het kind later zou worden. De reden voor deze bijeenroeping was het rechtstreekse gevolg van
de voorspelling van Asita, een oude Muni, dat het kind ofwel een wereldheerser, ofwel een Boeddha zou worden. Van de acht brahmanen waren er
zeven die voorspelden dat Siddhattha een cakkavatti zou worden, wat Suddhodana erg plezierde. Enkel de jongste van de acht brahmanen, Kondanna, profeteerde dat het kind een Boeddha zou worden. Vandaar: 'de weter'.
En om het Kondanna-verhaal helemaal af te ronden: hij werd de eerste abt
van het Veluvana-klooster in Rajagaha. Tot op heden een prachtige plaats
om te vertoeven! En te mediteren. Zeker als je zijn hele levensverhaal kent.
En inziet dat alles onlosmakelijk deel is van het Geheel. Van het Proces.
Kondanna werd later één van de vier belangrijkste discipelen van de
Boeddha, naast Sariputta, Moggallana en MakaKassapa. Kondanna werd
ook de eerste abt van het Veluvana-vihara in Rajagaha.
51

Opgelet voor de geconditioneerde westerse benadering van moraliteit.
Moraliteit draait niet om schuld en boete. Het is een zaak van handeling en
gevolg. En vooral van inzicht in dat proces van oorzaak en gevolg.
52

Leora Fridman, (2016), Notes on Abandon, Tricycle Magazine, Fall 2016 —
'Unwholesome states have already arisen and the work is to abandon them
now, rather than to regret that they have arisen at all.'

—155—

—Voetnoten—

Aan de oorsprong van de Vijf Hindernissen liggen onderliggende neigingen van de geest. De Dhamma spreekt van de 10 mentale ketens (P. samyojana), die er de oorzaak van zijn dat de mens in samsara blijft ronddwalen.
Deze ‘ketens van de geest’ (*) zijn in feite de wortels (mulas) van de Hindernissen. Voor de Boeddha zijn het deze wortels die we moeten uitroeien,
vermits zij het zijn die ons aan samsara binden. (**)
53

(*) ‘ketens’: een metafoor voor de boeien die ons binden aan de zintuiglijke
wereld.
(**): Gunaratana, Bhante, Henepola, (2009) Verdiep je mindfulness. Een stap
verder op de weg van meditatie p. 98-99 — ‘Wanneer de ketens van de
geest verdwenen zijn, kunnen we de waarheid zien van de vergankelijkheid
(P. anicca) van alle voorwaardelijke dingen. Dit voert ons naar de totale bevrijding.’
'buddhanam samukkamsika desana' (P.): letterlijk: 'deze verheven Leer
die zo specifiek en kenmerkend is voor de Boeddhas', i.c. dukkha, de oorzaak van dukkha, de beëindiging van dukkha en het pad dat leidt naar de
beëindiging van dukkha.
54

55

Sabbasava-Sutta, Majjhima-Nikaya 2

'hechting': upadana (P.). de Pali-canon vermeldt vier soorten hechting:
hechting aan sensualiteit; hechting aan opinies; hechting aan precepten,
riten en rituelen en hechting aan een 'zelf', een 'ik', een 'ziel'.
56

'samadhi-vipphara-iddhi (P.) → samadhi+vi+pharati+iddhi: samadhi =
concentratie; vi = speciaal, bijzonder, diep, op een speciale manier; vi = een
voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling
uit te drukken; pharati = verzadigen, vullen, verspreiden, stimuleren; iddhi =
spirituele kracht. Samadhi-vipphara-iddhi = de kracht van de penetratie van
concentratie in de Dhamma.
57

'nana-vipphara-iddhi' (P.) → nana+vi-pharati+iddhi: nana = inzicht; vi =
speciaal, bijzonder, diep, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het
Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; pharati = verzadigen, vullen, verspreiden, stimuleren; iddhi = spirituele kracht.
Nana-vipphara-iddhi = de kracht van de penetratie van inzicht in de Dhamma.
58

Akincano, Anan, Ajahn, (2008), Sotapattimagga. The Path of the Sotapanna p. 31 — 'The insight arises in a flash and it penetrates only for a moment.'
59

—156—

—Voetnoten—

'parami', Syn.: paramitas (P.): letterlijk 'datgene wat de Andere Oever bereikt heeft’. Parami wordt gewoonlijk vertaald als: 'perfectie’ of 'volmaaktheid’. Paramis zijn geaccumuleerde verdiensten of kwaliteiten uit het verleden die, wanneer ze volledig gerealiseerd zijn, naar Zelfrealisatie voeren.
Het is de ontwikkeling en integratie van de ontwaakte wijsheid in het alledaagse leven. Paramis gaan voorbij aan egocentrische verlangens en de
'normale’ slechte gewoonten die typerend zijn voor de putthujana. Via constante beoefening slijten de paramis in en wel zó dat elke bewuste wilsintentie vervaagt. Dit leidt tot 'spontaan' handelen i.p.v. intentioneel handelen. Spontaan handelen leidt tot bevrijding: 'de geest van een ariya is flexibel; de geest van een puthujjana is vastgeroest [in gewoontepatronen]' (Ajahn Chah).
60

Zie: Sucitto, Ajahn, (2011), Parami. Ways to Cross Life’s Floods, Amaravati
Publications, Amaravati Buddhist Monastery, Herts, UK
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'plóts': een flits van inzicht, waarbij de waarheid (= wat wáár is: de werkelijkheid zoals ze is) plotseling ervaren wordt, het plots zien van de realiteit,
meestal na langdurige beoefening. Het gebeurt 'plóts’; 'spontaan'; 'totaal'
en het is 'manifest'.
61

'Plóts': élke gebeurtenis kan leiden tot Zelfrealisatie. Zelfontbranding.
'Spontaan': het is in principe in ieder ogenblik voor iedereen toegankelijk.
Het leven biedt een onvoorstelbaar gamma aan opportuniteiten tot ontwaken.
'Totaal': de yogi kan niet partieel ontwaken. Evenmin als hij partieel geboren
kan worden.
'Manifest': het is duidelijk aanwijsbaar. Deze ervaring is de directe realisatie
van de waarheid door zichzelf aandachtig te observeren. Zelfrealisatie door
zelfobservatie. Bhavana-maya-panna: de wijsheid die voortvloeit uit de experiëntiële ervaring dat alles met elkaar verbonden is, zonder dualiteit: de
vormen verschillen, maar de energie is identiek. Om voorbij dualiteit (*) te
kunnen gaan, moet de yogi zichzelf kennen. Anders weet hij niet wáár hij
voorbij moet gaan, beseft hij niet wat zijn eigen dualiteit inhoudt. Zonder
zelfkennis is Zelfrealisatie onmogelijk. Zelfkennis is een moeilijke opdracht.
Men heeft ons zowat álles geleerd, maar juist dát niet. Dat geldt trouwens
voor alle essentiële zaken in het leven.
(*) Non-dualiteit (Skr. advaita vedanta). Advaita vedanta → a+dvaita: a =
niet, geen: dvaita = twee; advaita = niet twee, het Ene; vedanta → veda+
anta: veda = wijsheid; anta = einde; vedanta = het einde van de wijsheid.
Advaita vedanta is dus een dubbele ontkenning.
Wat bedoeld wordt is dat dualiteit het einde is van de wijsheid. Advaita is
een totaal andere manier van kijken naar jezelf en naar de wereld. Advaita
staat haaks op wat algemeen aanvaard en gangbaar is. Het is het loslaten
van woorden en concepten. Advaita staat voor: de dingen 'zien' zoals ze
zijn—niet met de ogen maar met het hart (P. avyapajjha). Advaita is uitermate transformerend: het maakt de yogi helder bewust van zijn wezenlijke aard
én van de manier waarop de dingen wérkelijk in elkaar zitten. De Boeddha
noemde dit 'yatha bhuta nana dassana'.

—158—

—Voetnoten—

'Het is een plótse ervaring zónder toeters of bellen. Maar wel zéér manifest. En onomkeerbaar’: drie zinnetjes die in woorden trachten weer te geven wat stroombetreding (P. sotapatti) inhoudt. Wat natuurlijk onmogelijk is
om dergelijke ervaring uit te drukken. Edel Maex doet hetzelfde—met méér
woorden, maar erg duidelijk—in een artikel in het Boeddhistisch Dagblad,
dd. 20 juni 2018, onder de titel 'De basale ommekeer': 'Deze basale ommekeer is niet gebonden aan een bepaalde traditie. Je vindt ze overal terug,
binnen en buiten tradities. Niemand heeft er een monopolie op. Het is een
algemeen menselijke beweging. De ommekeer is basaal. Het is geen 'herschikken van de dekstoelen van de Titanic’. De basis zelf van waaruit je de
werkelijkheid ervaart, wordt omgekeerd. Niet alleen de dekstoelen maar de
Titanic zelf staat ter discussie. Niet dat de werkelijkheid zoals je ze kent
daarmee ophoudt te bestaan, integendeel, ze verbreedt. Zoals wanneer je
zou vastzitten met je blik op het noorden en je keert je om dan besef je
plotseling dat er in het zuiden ook wat te ontdekken valt. Dat wil niet zeggen dat je voortaan vastzit met je blik op het zuiden. Door je om te keren is
je blik verbreed. Wat we hier een basale ommekeer noemen is dus niet iets
wat je bereikt om daar dan te blijven. Het is niet de ‘juiste’ manier maar wel
een ándere (…) Vertrouwen in wat ? In een nieuwe illusie ? Nee, niet het
vertrouwen in de Titanic, maar een vertrouwen zonder illusies dat ons toelaat om in te schepen en te genieten van het uitzicht. De hardste illusie is
die van een afgescheiden zelf. Dat is begrijpelijk, zonder een notie van zelfbehoud halen we de avond niet. Maar als we bereid zijn om te kijken, merken dat we maar een zelf zijn in relatie tot alles wat niet-zelf is. We zijn verbonden met alles en iedereen.' Tot zover de metaforische verwoording van
Edel Maex om eenzelfde diepe ervaring uit te drukken.
62

Realisatie’ wordt niet verkregen door geleende, ontvangen wijsheid van
anderen (sutta-maya panna); noch door logisch en rationeel [maar geconditioneerd] denken (citta-maya panna). Enkel door direct empirisch ervaren;
ervaringswijsheid door zelfinzicht (bhavana-maya panna) kan de yogi tot
zelfrealisatie komen.
63

Deze Drie Zuiveringen corresponderen met de Drie Trainingen (P. tisikkha): training in moraliteit (P. sila sikkha); training in concentratie (P. samadhi sikkha) en training in wijsheid (P. panna sikkha).
64

Lauren Krauze, (2018), Breathe Easy, Tricycle, Trike Daily — 'Take the
time [you] need to prepare the body for meditation. By doing so, you invite
the breath to become your closest ally—one you can rely on to inform you
about and eventually lead you back to the spaciousness right here and
now’.
65
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Citta-Sutta, Samyutta-Nikaya 1.62

—159—

—Voetnoten—

'samadhi' (P.): is geconcentreerd bewustzijn. Samadhi verwijst naar (a)
het proces van het onophoudelijk focussen van het bewustzijn op een meditatie-object en (b) naar het resultaat van zulke geconcentreerde aandacht.
Samadhi is de meditatie-poot van het Edele Achtvoudige Pad. Het omvat:
perfecte inspanning (P. samma vayama), perfecte aandacht (P. samma sati)
en perfecte concentratie (P. samma samadhi). Samatha is een geestestoestand die gekenmerkt wordt door concentratie, eenpuntigheid en gelijkmoedigheid.
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Samadhi en samatha zijn geen synoniemen. Samatha is kalmte-meditatie (P.
samatha bhavana): mediteren op een object, op een idee of op een vorm (P.
kasina) met als doel de geest (P. citta) en de mentale formaties (P. sankharas) rustig te maken door beoefening van de jhanas. Samatha is geen uitvinding van de Boeddha. De techniek bestond al vóór de Boeddha. Vipassana daarentegen is Boeddha’s sleutel tot bevrijding. Deze techniek wordt
extensief uitgelegd in de Mahasatipatthana-Sutta, Digha-Nikaya 22.
Het onderscheid tussen beiden is in vier woorden samen te vatten: samatha
= meditatie; samadhi = concentratie. Of nog anders gezegd: samatha is de
beoefening (techniek) waaruit samadhi (het resultaat) volgt.
68

Anguttara-Nikaya 3.159

Akincano, Anan, Ajahn, (2008), Sotapattimagga. The Path of the Sotapanna p. 70 — 'We have to try to steadily apply our minds so as to
experience deep calm and peace, to surpass all the moods and emotions,
all the vedana︎. If we can cross over and rise above the barrier of vedana,
sometimes we will be able to see it as a totally separate phenomena from
the mind. Whenever vedana arises within our body we focus in and investigate it, so that the mind pulls away and disassociates from it. This struggle
with vedana is really an exercise of development in line with the Satipatthana-Sutta. Therefore every single one of us that have come here with the
firm resolve to practice needs to put forth eﬀort and have patient endurance. If we can keep this practice constant, this will make our minds advance and progress, giving us encouragement to keep practicing further.
69

'rupa' (P.): De letterlijke vertaling van rupa is: 'datgene wat aan verandering en verval onderhevig is'. Het begrip 'rupa' wordt meestal vertaald als
'materie’, ‘vorm’, 'lichamelijkheid.
70
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—Voetnoten—

dhatus (P.): de vier basiselementen waaruit het lichaam samengesteld is:
aarde, water, vuur en lucht. Bij de dood valt het lichaam uit elkaar en alles
wat het lichaam omvatte keert terug naar de vier basiselementen: de aardeelementen (de vaste bestanddelen, beenderen) keren terug naar de aarde;
de waterelementen (vloeistoﬀen) worden terug water; de luchtelementen
(gassen) worden opnieuw lucht en het vuurelement (temperatuur, warmte)
wordt vuur. Bij de dood keert alles terug naar de dhatus. Ontstaan, bestaan
en vergaan is de enige realiteit. De ultieme (absolute) werkelijkheid. (*) Elke
andere (zintuiglijke) ’realiteit' die we voor waar aannemen is louter conventie. Illusie. Er is geen 'ik', 'mij' of 'mijn'. Niet tijdens het leven. Niet na de
dood.
71

(*) nadenkertje: de ultieme, absolute, noumenale werkelijkheid draagt niets
esoterisch in zich. Het is gewoon datgene wat is. Wat wáár is. As it is. Wat
in het verleden was; in het heden is en in de toekomst zal zijn. De absolute
werkelijkheid is dus niets dat gefantaseerd wordt. Hier tegenover staat de
zintuiglijke werkelijkheid, die door de meesten wordt ingeschat als het enige
en hoogste goed. Maar wat is deze zintuiglijke werkelijkheid? Het is de
'werkelijkheid’ die verschijnt wanneer de zes zintuigpoorten gestimuleerd
worden. Deze zintuiglijke werkelijkheid is dus een uiterst subjectieve werkelijkheid, waardoor onze reactie erop uitermate geconditioneerd is. De zintuiglijke werkelijkheid is een verdraaide realiteit: we verlangen naar wat we
aangenaam vinden; we hebben afkeer voor wat we als onaangenaam percipiëren. Het is een werkelijkheid die wegkijkt van datgene wat wáár is. Deze
zintuiglijke realiteit is een begoocheling. Een concept. Een conventie. Een
misvatting die voortspruit uit de manier waarop onze geest werkt.
Wanneer we ons identificeren met aangename of onaangename gewaarwordingen en gevoelens wordt onze geest overspoeld door verlangen of afkeer. Deze sankharas van verlangen of van afkeer beïnvloeden ons gedrag.
Dit is de natuurlijke aard van de werking van onze geest.
72

Wanneer de yogi erin slaagt om de likes en dislikes te overstijgen, i.c. zich
niet uit balans laat brengen door zijn aangename en onaangename gewaarwordingen en gevoelens, bevindt hij zich op de Middenweg (P. majjhima patipada).
Welke meditatiemethode de yogi tot de zijne maakt hangt af van zijn
persoonlijkheidsstructuur. In de Visuddhimagga worden veertig verschillende meditatietechnieken (de Kammatthana, letterlijk: 'basis voor actie) vermeld. De yogi moet ze uitproberen en zien welke methode of techniek het
beste resultaat op elk moment oplevert. Dit is o.m. afhankelijk van zijn lichamelijke en geestelijke toestand.
73
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'panca nivarana' (P.): panca = vijf; nivarana = gordijn.

75

Sutta Nipata 3.726

—161—

—Voetnoten—

'vimutti’ → vi+mutti: vi = speciaal, bijzonder, dieper, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken; mutti = vrij maken, bevrijding, zelfrealisatie.
76

Langzaamaan: elke progressie, hoe klein ook, is een stap op het Edele
Achtvoudige Pad. Elke stap vergroot het inzicht en de verwezenlijking van
Boeddha’s Pad (P. ariyamagganana). (*) Elke stap vermindert dukkha.
77

(*) ariyamagganana → ariya+magga+nana: ariya = edel, nobel; magga = het
pad, de realisatie van het pad; nana = inzicht. Ariyamagganana = het inzicht
en de realisatie van het Edele Achtvoudige Pad.
'sabhava citta' (P.): sabhava = de oorspronkelijke, intrinsieke natuur; citta
= geest, bewustzijn, hart. Citta wordt ook gebruikt om bewustzijnsstaten
aan te duiden.
78

Barbara O’Brien, (2018), What is Citta in Buddhism? — 'In early Buddhist
texts, and also in modern-day Theravada Buddhism, the three words for
"citta" [i.c. mind, consciousness, heart] are similar in meaning, and their
distinctiveness must be found in context. In the Sutta-pitaka, for example,
often citta is used to refer to the mind that experiences subjectivity, in contrast to the mind of cognitive functions (P. manas) or sensory consciousness
(P. vinnana). But in other contexts all of those words might refer to something else. The Buddha's teachings on the Four Foundations of Mindfulness
can be found in the Satipatthana-Sutta. In that context, citta seems to refer
more to one's general state of mind or mood, which of course is always
changing, moment to moment—happy, grumpy, worried, angry, sleepy.
Citta is sometimes used in the plural, cittas, which means something like
"states of mind." An enlightened insight is a purified citta. Citta is sometimes explained as one's "inner" experiences. Some modern scholars explain citta as the cognitive foundation of all our psychological functions.’
Akincano, Anan, Ajahn, (2008), Sotapattimagga. The Path of the Sotapanna p. 8
79

De oplossing hiervoor ligt in de eerste plaats in de observatie hoe de
geest werkt. Wanneer de yogi het mechanisme begrijpt hoe de geest werkt
kan hij er zich van losmaken en vermijden dat hij zijn eigen illusies voor waar
aanneemt.
80

'verschijnselen': fenomenen, dingen. Alles wat 'verschijnt' en wat we zintuiglijk 'waarnemen'. Wanneer we een verschijnsel niet waarnemen kan het
er wel zijn maar niet voor 'ons'. Elk verschijnsel moet dus een ervaring zijn
wil het tot 'ons' ('onze' wereld) doordringen.
81
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—Voetnoten—

Onwetendheid heeft niets te maken met intelligentie. Intelligentie = gewoon kennis. IQ. Meten en weten. Kennis. Multiple choice-vragen. Conditionering. Onze universiteiten en hogescholen zijn zowel mastodonten van
kennis als burchten van onwetendheid. Ze trekken grenzen in de geesten
van adolescenten die er in werkelijkheid niet zijn. In het Westen heeft men
ons ontzettend veel geleerd, maar het belangrijkste is men vergeten: wijsheid en mededogen. Panna en karuna. Verlichtingsbesef. Bodhicitta. Het
streven van de boddhisattva. Veel of weinig kennis maakt niets uit op de
weg naar zelfrealisatie. Op wijsheid komt het aan. Panna. En daarvoor heb
je twee elementen nodig die intelligentie niet per se in zich draagt: ethiek (P.
sila) en concentratie (P. samadhi). Enkel uit sila kan samadhi ontstaan. En uit
samadhi vloeit panna voort. Panna tenslotte schept een diep, oeverloos
mededogen. Karuna. Interbeing met alles wat er is. Avijja is het ontbreken
van elk weten van hogere natuur, een weten dat boven het conventionele
weten uit gaat; het is het ontbreken van weten waaraan inzicht ontbreekt.
Avijja geldt als de wortel van alle kwaad in de wereld. Onwetendheid is het
niet kennen van de Vier Edele Waarheden. Het niet kennen van dukkha. Het
niet kennen van het Proces. Van de Flow. Van Dhamma.
82

Sammaditthi-Sutta, Majjhima-Nikaya 9 — 'En wat is onwetendheid, wat is
de oorzaak van onwetendheid, wat is de beëindiging van onwetendheid,
wat is het pad dat leidt naar de beëindiging van onwetendheid? Het is het
niet-weten wat dukkha is, het niet-weten wat de oorzaak van dukkha is, het
niet-weten wat de beëindiging van dukkha is en het niet-weten wat het pad
is dat tot de beëindiging van dukkha leidt.’
Zie de Bhaddekaratta-Sutta, Majjhima-Nikaya 131. Voor de vertaling en
de uitgebreide bespreking van deze sutta verwijs ik naar mijn boek: Dubois,
Guy, (2020), Satipatthana, Het Pad naar Zelfrealisatie, p. 67 e.v.
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We moeten allemaal sterven. Niemand ontsnapt aan dit lot. Overweeg
constant marananussati—de reflectie op de eigen dood. Maranasati-Sutta,
Anguttara-Nikaya 6.20 —'Monniken, de meditatie op de dood (P. marana
bhavana), wanneer die ontwikkeld en beoefend wordt, is van grote vrucht,
en strekt de yogi tot groot voordeel. Zulke meditatie mondt uit in het
Doodloze (nibbana, ontwaken) en heeft het Doodloze tot gevolg.’
84

Zie beide Maranasati-Suttas, Anguttara-Nikaya 6.19 en 6.20
'upasama' → upasammati → upa+sam: upa = naast; sam = gekalmeerd
zijn, tot rust komen, 'vredig' worden. Upasama = innerlijke vrede.
85
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Maha-Vedala-Sutta, Majjhima-Nikaya 43

Mahakala → Maha+Kala: maha = groot; kala = zwart. Mahakala = letterlijk: 'de Grote Zwarte'. Mahakala is een personificatie voor de desintegrerende krachten die het universum bestieren. 'De Grote Zwarte' is de vernietiger van al het geconditioneerde.
87
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—Voetnoten—

Dalai Lama & Chodron, Thubten, (2014), Buddhism. One Teacher, Many
Traditions p. 197 — 'The culmination of insight that occurs just before the
first moment of the supramundane path focuses on the three characteristics. It is called “insight leading to emergence” because it leads to the supramundane path that emerges from conditioned phenomena bij taking
nibbana, the unconditioned, as its object, and that emerges from mundane
consciousness by eliminating some of the defilements.
88

… This last moment of insight, called “change of lineage consciousness,"
marks the transition from an ordinary being [(P.puthujjana)] to an ariya. While
it [gotrabhu] resembles the path by focusing on nibbana, it is unlike the
path because it cannot dispel the defilements that obscure seeing the four
truths. The path consciousness that arises, subsequent to the change of
lineage consciousness [when the meditator becomes stream-enterer—
sotapanna] performs four functions of: fully understanding dukkha; abandoning the origin of dukkha; realizing dukkha; and cultivating the noble
path.’
Ajahn Chah, Dhammatalk ‘Clarity of Insight’ — 'You could describe it as
penetrating the Four Noble Truths. The Four Noble Truths are things to be
realized through insight. Everyone, who has ever realized them, has experienced such insight into the truth of the way things are.
89

You know suﬀering, know the cause of suﬀering, know the cessation of suffering and know the path leading to the cessation of suﬀering.
Understanding of each Noble Truth emerges at the same place within the
mind. They come together and harmonize as the factors of the Eightfold
Noble Path, which the Buddha taught are to be realized within the mind.
As the path factors converge in the center of the mind, they cut through
any doubt and uncertainty you still have concerning practice.
90

Mahaparinibbana-Sutta, Digha-Nikaya 16

De Commentaren zijn de Atthakatha. Deze Atthakatha geven de traditionele interpretaties en verklaringen op de Pali-canon.
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'paccanubhoti' (P.) → pati + anu + bhu + a: ervaren, realiseren, experimenteel ervaren.
92

realiseren: herkennen, erkennen en er één mee worden. 'Herkennen' =
pariyatti, het (intellectueel) bestuderen van de Leer. 'Erkennen’ = patipatti,
het beoefenen van de Leer. 'Er één mee worden' = pativedha, het penetreren en realiseren van de Leer.
93
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—Voetnoten—

'udayabbaya' (P.): het ontstaan en vergaan; het geboren worden en sterven; het zuiver zijn en het bezoedeld zijn; de toename en afname. Udayabbaya-nupassana-nana: het inzicht dat de yogi verkrijgt door het voortdurend, intensief vestigen van perfecte aandacht (P. samma sati) op het ontstaan en vergaan van de fenomenen.
94

En hoé de yogi dit Proces van ontstaan en vergaan in gedachten, woorden, metaforen of door buddharupa tot uitdrukking brengt (wedergeboorte
in het Theravada of prajnaparamita in het Mahayana of Eigenkracht/
Anderkracht in het Shin-boeddhisme) heeft géén énkel belang. Dhamma
laat zich niet insluiten door woorden of concepten. Noch door buddharupa.
Dhamma kan uitsluitend experiëntieel ervaren worden door de yogi zelf.
95

'sunnata' (P.): leegte, de onstabiliteit van alle fenomenen. De betekenis is
dat er in de verschijnselen geen enkele 'vastheid' kan gevonden worden,
geen kern van bestendigheid, geen 'atta'—een vaste kern (een 'ziel') die
blijft bestaan. Alles ontstaat en vergaat. Zonder uitzondering. Dit is de anatta-doctrine van het Theravada.
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De meditatie op de leegte (P. sunnatanupassana → sunnata+anupassana:
sunnata = leegte; anupassana = beschouwing, reflectie, meditatie) is één
van de achttien vipassana-inzichten (cfr. Visuddhimagga XXI).
Samyutta-Nikaya, 35:85, maar eveneens op verschillende andere plaatsen in de Pali-canon.
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Zie over dit onderwerp ook de schitterende Alagaddupama-Sutta,
Majjhima-Nikaya 22 —de Breet, Jan & Janssen, Rob, (2004), De verzameling van middellange leerredes, Deel 1 - Suttas 1-50, p. 249 e.v.
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'buddhankura' (P.) → buddha+ankura: buddha = Boeddha; ankura =
scheut, loot.
99

Zie de majestueuze 'Vuurrede' of 'Vuurpreek' van de Boeddha, Adittapariyaya-Sutta, Samyutta-Nikaya 35.28.
100

De integrale vertaling van deze sutta kan men vinden in mijn boek Satipatthana, Het Pad naar Zelfrealisatie(2020) p. 302 e.v.
'janami passami (P.): letterlijk: 'ik weet. Ik zie'. In de betekenis van: 'ik ervaar experiëntieel dat het zo is.' Maar zonder zich te hechten (P. upadana)
aan dit 'weten'.
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Zijn ervaring valt samen met deze van de leraar: de transmissie is compleet. Hij is een dhamma brother geworden.
102
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—Voetnoten—

Chaudhary, Angraj, (2019), Aspects of Buddha Dhamma p. 33 — 'Buddha-Dhamma does not believe in a superhuman controlling power especially in a personal god or gods. As it does not believe in god, it is atheistic and
as it does not believe in the existence of various gods, they are not 'entitled
to obedience and worship', honor and veneration.'
103
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Voor de Andere Oever: zie de Orima-Sutta, Anguttara-Nikaya 10:118

Ook de beschrijving van de vier niveaus van ontwaken zijn een concept
dat de Boeddha gebruikt in de suttas van de Pali-canon om zijn toehoorders en volgelingen uit te leggen op welke manier een beoefenaar tot zelfrealisatie (P. nibbana) komt. Het is een concept dat structuur geeft aan een
moeilijk uit te leggen begrip. Het is een hulpmiddel dat toegang kan geven
tot het begrip van 'ontwaken'. Een upaya. Niets méér dan dat.
105

' Ajaramara' (P.) → a+jara+mara: a = niet; jara = geboorte; mara = dood.
Ajaramara = het Ongeborene en het Doodloze = wat niet onderworpen is
aan geboorte en aan dood.
106

Het volgende gedicht van (voor mij) onbekende oorsprong drukt de essentie uit van de Leer: 'Allen die het pad beoefent, luister: geboorte en dood
zijn de enige zaken die van belang zijn. Niets is eeuwigdurend, tijd verdwijnt
als sneeuw voor de zon. Wijd je aan je training en verspil je tijd niet.’
Dit neemt niet weg dat de aandachtige onderzoeker ook hier erg alert
moet zijn bij de studie van deze eeuwenoude teksten. Wynne, Alexander
(2007), The Origin of Buddhist meditation’ p. 1 — 'To have any chance of
recovering the teachings of the Buddha, the early Buddhist literature must
be chronologically stratified. But it is not clear how even the oldest stratum
in the early texts could be attributed to the Buddha, should it be identified
to some degree of satisfaction. For there appear to be no criteria, internal
(e.g., a text whose authenticity is obvious) or external (e.g., an inscription
from the very early period), that could connect any text or idea to the historical Buddha.’
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Analayo, Bhikkhu, (2016), Meer zicht op satipatthana p. 19 — 'Vanuit
wetenschappelijk oogpunt is het niet mogelijk om met zekerheid te reconstrueren wat de historische Boeddha heeft gezegd. Maar binnen de limieten
van het bronmateriaal waarover we beschikken, brengt vergelijkend onderzoek naar vroege leerredes [EBTs] ons zo dicht mogelijk bij de originele aflevering van een bepaalde lering.’
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Dit vormt ook de conclusie van Bhikkhu Sujato in zijn boek The Authenticity
of the Early Buddhist Texts (2014) p. 151-152
Buddhasasana (P.): de Leer van de Boeddha. Sasana refereert naar alles
wat verband houdt met de leer van de Boeddha, met de verspreiding van
het boeddhisme, met de studie en met de beoefening ervan.
109
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—Voetnoten—
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Afhankelijkheid van bemiddelaars voor het uitvoeren van ceremonieën.

'sukhavati' (Skr.) → sukha+vati: sukha = vreugde, geluk; vati → vat = vol,
vol van iets. Sukhavati is letterlijk 'land vol van vreugde. Sukhavati verwijst
naar het Zuivere land van Amitabha (Mahayana-stroming) dat zich in het
Westen ('waar de zon ondergaat’) zou bevinden. Volgens de volgelingen van
de Pure Land-scholen, die wijdverspreid zijn in Oost-Azië, wordt wedergeboorte in Sukhavati verzekerd door de naam Amitabha aan te roepen,
vooral op het moment van overlijden. Ook hier is wedergeboorte in zijn letterlijke betekenis (helaas) niet ver weg.
111

Zie: Brazier, David, (2003), Het Nieuwe Boeddhisme. Suggesties voor een
andere leefwijze, p. 146 — Een utopische fantasie.
'amita' (Skr.): onmetelijk, zonder grenzen. Hier in de betekenis van een
onmetelijk verlangen (!) naar een volmaakte wereld. Sukhavati. Het is een
verlangen. Het is niet de werkelijkheid van de dingen. Niet 'yatha bhuta'.
Niet wat Dhamma leert.
112

'nibbana' (P.), Syn. nirvana (Skr.): het doven (van een vlam). Nibbana is
een toestand die gewone begrippen te boven gaat. Het is de vernietiging,
het wegsterven van zintuiglijke verlangens (P. lobha, raga), haat (P. dosa) en
onwetendheid (P. moha, avijja), de drie fundamentele karakterfouten. Nibbana = Zelfrealisatie.
113

Mara (P.). Syn.: Antaka. Mara is de personificatie van het kwaad en het
kwade, zodat de persoon die naar Zelfrealisatie streeft de strijd tegen hem
moet opnemen. Hij moet ervoor zorgen dat hij er niet door overweldigd
wordt, zodat hij hem nadien zélf kan verslaan. Mara is zowel een personificatie als een metafoor voor de grote verleider; de demon van begoocheling; de begeerte; de hartstochten die de mens overweldigen; het kwade;
de duivel; de misleiding; de wisselvalligheid; de onbetrouwbaarheid en de
willekeur van het bestaan; (de hunkering naar) seksueel genot en de personificatie van de dood (in Tibet wordt hij afgebeeld als Yama, die ons in de
bhavacakka de spiegel van het leven voorhoudt). Mara is een metafoor voor
de immense illusie dat er een ‘zelf’ bestaat. Dit 'zelf' is een door de geest
gecreëerde illusie—'cittakatam bimbam'. Het is dit niet-bestaande 'ik' dat
ons belet om los te komen van onze gehechtheid (P. lobha; tanha). Dit 'ik'
belemmert ons om tot Zelfrealisatie (P. nibbana) te komen. Mara is de man
met de zeis, die komt als een dief in de nacht en die toeslaat zonder enige
waarschuwing. Het is de bedrieger die zich nooit aan de (door onszelf gecreëerde) spelregels houdt. Het is de heerser over de meedogenloze (maar
in wezen door ons 'uitgevonden’) tijd. Mara is de opponent van ons wanhopige verlangen naar een 'zelf' of naar een wereld die (voor ons) begrijpelijk, hanteerbaar en veilig is. Mara valt énkel te overwinnen door ‘inzicht’
in de ware aard van de verschijnselen, d.i. door inzicht in de tilakkhana.
Mara is even illusoir als het 'ik' waaruit hij voortspruit. Maar juist daardoor
ook zo verraderlijk.
114
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De grote boeddhistische stromingen zijn: Het Theravada; het Mahayana;
het Vajrayana en het Navayana.
115

Voor een uitgebreide bespreking van de Pali-canon, verwijs ik naar volgende boeken:
- Webb, Russell, and Nyanatusita, Bhikkhu (2012), An Analysis of the Pali
Canon and a Reference Table of Pali Literature, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka
- Dubois, Guy, Eugène, (2017), Atthakavagga. De Vrede van de Boeddha p.
29 e.v.
116

Wat betreft de fundamentele leringen en ideeën (de Vier Edele Waarheden, het Achtvoudige Pad en de Middenweg) bestaat er slechts één
boeddhisme. Maar dit ene boeddhisme heeft zich aangepast aan verschillende geografische, culturele en historische situaties, waardoor onder de
term 'boeddhisme' zowel één enkel filosofisch systeem schuilgaat als een
complex netwerk van verschillende maar onderling verwante filosofieën (om
nog maar te zwijgen over de verschillende 'religieuze' vormen).
117

Lumbini, de geboorteplaats van Siddattha Gautama, de latere Boeddha,
werd in de laatste decennia met vele internationale fondsen (op aangeven
van o.m. U Thant, de toenmalige Birmese secretaris-generaal van de VN)
uitgebouwd tot een spirituele oase waar de boeddhistische pelgrim van allerlei gezindte zijn spirituele gevoelens kan uiten. Op deze plaats, die in essentie de harmonie van de Buddha-Dhamma zou moeten uitdragen is men
erin geslaagd om de diverse viharas van respectievelijk Theravada- en Mahayana-strekking van elkaar af te scheiden door een kilometers lang centraal kanaal dat de Heilige Tuin verbindt met de Pagode van de Wereldvrede. Hoe kan men de schizofrene gespletenheid méér benadrukken dan
door de constructie van een monotoon lang kanaal dat de Theravadaboeddhisten van de Mahayana-adepten scheidt? Hoe kan men—zelfs
goedbedoeld—de boodschap van de Meester méér verloochenen ?
118

'Pali': Syn.: palibhasa → pali+bhasa: pali = canon; bhasa = taal; palibhasa = 'de taal van de canonieke teksten'. Het is de lingua franca van
Noord-India van de 6de tot de 2de eeuw vóór GTR. Pali is een oude Prakriet-taal, afgeleid van en nauw geliëerd aan het Sanskriet. Pali is de 'oorspronkelijke' taal, i.c. de oudste taal waarin de woorden van de Boeddha
werden gereciteerd én op schrift gesteld. Dichter kan men—filologisch gezien—niet bij de Boeddha komen. Pali was niet de spreektaal van de Boeddha. Dat was Oud-magadhi, de taal die gesproken werd in de Mahajanapada-staat Magadhi.
119
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Het 1ste boeddhistische concilie werd kort na het overlijden van de
Boeddha gehouden onder het mecenaat van koning Ajatasattu van het
Magadha-rijk. Het werd voorgezeten door Mahakassapa en vond plaats in
Rajagaha, het huidige Rajgir. Het werd bijgewoond door 500 monniken die
allen het arahantschap bereikt hadden. Het doel van deze bijeenkomst was
het vastleggen van de toespraken van de Boeddha (de suttas) en de kloosterregels (de vinaya). Ananda, een neef van de Boeddha en de persoonlijke
verzorger van de Boeddha gedurende 25 jaar, werd gevraagd om alle toespraken van de Boeddha te reciteren. Upali, die de meeste kennis bezat
over de vinaya, reciteerde de regels van de Sangha. Dit vormde de basis
voor de samenstelling van de eerste twee 'manden’ (P. pitaka) van de Palicanon.
120

'parinibbana' (P.): →pari+nibbana: pari = voorbij; nibbana = uitdoving.
Parinibbana is de absolute uitdoving bij de dood (bij het definitief uiteenvallen van de vijf kkhandhas, de vijf aggregaten van toe-eigening) van een
Boeddha of van een arahant. Het is—nadat tijdens het huidige leven
complete Verlichting bereikt werd—de finale uitdoving: het is niet het einde
van één leven; het is de finaliteit van miljoenen levens(momenten); ontelbare
existenties die tot een einde gekomen zijn. De arahant, die nu een volmaakte Boeddha is, is volledig uitgedoofd en hij verdwijnt volkomen in de
ultieme leegte. Parinibbana heeft een permanent karakter en ontsnapt compleet aan de kenmerken van alle geconditioneerde dingen—de tilakkhana.
121

Voor verdere informatie verwijs ik naar mijn boek: Dubois, Guy, Eugène,
(2017), Atthakavagga. De Vrede van de Boeddha, p. 26 e.v.
122

Ananda werd door de Boeddha geprezen om zijn fenomenale geheugen.
Hij gebruikte echter waarschijnlijk verschillende kunstgrepen om de toespraken van de Boeddha gemakkelijker te onthouden. Veel van de suttas
zijn daardoor geen letterlijke weergave van de toespraken van de Boeddha,
maar bevatten standaardformules en beschrijvingen die vaak herhaald worden om het memoriseren van vele, vaak enigszins dezelfde uitspraken en
formuleringen gemakkelijker te maken. In de periode na het eerste boeddhistische concilie doken er nog verschillende (verzamelingen van) toespraken op, die Ananda niet had gereciteerd omdat hij er het bestaan niet van
kende. Deze toespraken zijn later toegevoegd aan de sutta-pitaka. Vanaf het
jaar 250 vóór GTR was dit niet meer mogelijk, omdat in het derde boeddhistische concilie besloten werd om de Tipitaka oﬃcieel te 'sluiten' voor
nieuwe toevoegingen of wijzigingen in de tekst.
123
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Upali was één van de naaste discipelen van de Boeddha. Hij stamde uit
een barbiersfamilie te Kapilavatthu en kwam in dienst van de Sakya-prinsen
Ananda en Devadatta. Toen Anuruddha en diens neven monniken werden,
vergezelde Upali hen. Zij gaven hem al hun kostbare sieraden en kleren als
geschenk. De barbier Upali nam de kleren aan maar overwoog dat zijn jonge meesters beslist goede redenen moesten hebben om hun rijkdom en
hun aangename leven op te geven. Hij vroeg daarop aan de Boeddha hem
eveneens in de Orde op te nemen. De beide jonge prinsen verzochten de
Boeddha om eerst de barbier in de Sangha op te nemen. Zo kregen zij de
gelegenheid om het laatste restant van hun prinselijke hoogmoed te vernietigen. Zij moesten dan namelijk hun vroegere dienaar eer betonen, vermits in de Sangha de rangorde bepaald wordt op basis van de intrede in de
orde. Op advies van de Boeddha beoefende Upali zijn meditatie niet in een
bos, zoals Upali zelf het graag wilde. Hij oefende zich in inzichtsmeditatie
en bereikte vrij vlug het arahantschap. Volgens de Commentaren zou de
Boeddha zelf aan Upali de hele Vinaya onderwezen hebben. Vandaar dat
Upali op het 1ste boeddhistische concilie in Rajagaha uitgekozen werd om
de Vinaya te reciteren.
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Meer informatie over de indeling van de Pali-canon kan u vinden in mijn
boek: Dubois, Guy, Eugène, (2019), Udana - Geïnspireerde Uitspraken van
de Boeddha p. 29 e.v.
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'tipitaka' (P.) → ti+pitaka: ti = drie; pitaka = mand.

Abhidhamma (P.)/Abhidharma (Skr.) → abhi+Dhamma: abhi = hoger;
Dhamma = leer. Het is een term voor de 'hogere’ Dhamma/Dharma of leringen van de Boeddha. Deze teksten zijn de filosofische en psychologische
verklaringen, verduidelijkingen en commentaren op de leer van de Boeddha
in de suttas/sutras.
127

In het tijdsgewricht van de Boeddha was het traditie in India dat religieuze geschriften niet opgeschreven werden, maar door groepen monniken
werden onthouden en frequent gereciteerd. De monniken konden elkaar zodoende verbeteren als één van hen een fout maakte in de recitatie van een
toespraak.
128

Speciaal samengestelde groepen monniken—bhanakas of reciteerders
genaamd—memoriseerden een bepaald gedeelte van de canonieke teksten. Het zijn deze bhanakas die de overlevering van de suttas hebben bewerkstelligd. Zij hebben de periode vanaf Boeddha’s parinibbana (5de
eeuw vóór GTR) tot aan de eerste geschreven versie van de teksten in het
jaar 32 vóór GTR overbrugd. En misschien—misschien—ligt ook daarin de
belangrijkste bestaansgrond van de Sangha, namelijk als permanent doorgeefluik van de Dhamma door de eeuwen heen. Het zijn immers de monniken die ervoor gezorgd hebben dat de leer van de Boeddha tot op heden
gehoord kan worden 'door hen die weinig zand op de oogleden hebben'. In
deze optiek gezien vormt de Sangha een bewaarmiddel voor de Dhamma.
Deze stelling wordt ook geponeerd in de Bhikkhu-Vibhanga van de Vinnaya.
129
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Dit gebeurde op palmbladeren na het vierde boeddhistische concilie, in
de Aloka-grot, bij Matale in Sri Lanka, het vroegere Ceylon.
130

Bijkomend element is de tweespalt tussen de verschillende boeddhistische tradities. Het Theravada gaat ervan uit dat de buddhavacana (= het
woord van de Boeddha) beperkt moet blijven tot de inhoud zoals hij op het
1ste boeddhistische concilie werd geauthenticeerd. Het Mahayana en Vajrayana zijn van mening dat de Dhamma-Vinaya in de loop van de tijd evolutionaire veranderingen kan ondergaan, maar dat de essentie van de Leer
onveranderd moet blijven. Beide stromingen gaan ervan uit dat de Leer zich
ontwikkelt in overeenstemming met de evolutie van de Sangha. Met hulp
van grote boeddhistische meesters wordt de Leer verder ontwikkeld en onthuld in nieuwe sutras (Skr.).
131

Persoonlijk (en méér en méér) blijf ik erbij dat Dhamma zich niet laat opdelen in verscheidenheid. Elke divergentie is slecht begrepen mensenwerk. De
Buddhavacana staat voor het experimenteel ervaren van het Proces, de
natuurwet, de kosmische wet. Dhamma is een wijsheid die voorbij woorden
en concepten gaat. Ook voorbij tijd en dus voorbij elke gemanipuleerde geschiedkundige duiding en elk maatschappelijk opportunistisch eigenbelang.
Ekayana: universele Dhamma.
Zolang de yogi de canons beschouwt en bestudeert als upayas—vaardige
hulpmiddelen—op weg naar de Andere Oever zal hij er zijn gading in vinden. Alle canons zijn vingers die naar de maan wijzen. Maar ze zijn de maan
niet. De beoefenaar die ze als de maan beschouwt bezondigt zich aan sektarisch dogmatisme.
Lees in dit verband ook eens het schitterende boek: Dalai Lama & Chodron,
Thubten, (2014), Buddhism. One Teacher, Many Traditions, Wisdom Publications, Somerville, MA, USA
EBTs: Early Buddhist Texts. Voor meer informatie, zie Zie: Sujato, Bhikkhu & Brahmali, Bhikkhu, (2014), The Authenticity of the Early Buddhist
Texts, Chroniker Press, Toronto, ON, Canada. Dit boek kan gratis gedownload worden: http://ocbs.org/wp-content/uploads/2015/09/authenticity.pdf
132

In deze teksten lijken de centrale concepten van de leer, talloze uitdrukkingen en metaforen allemaal afkomstig te zijn van één enkele persoon,
namelijk de Boeddha zelf. Deze leringen werden steeds uitgesproken tot
specifieke individuen—hetzij face-to-face of in een groep—en in feite
spreekt de Boeddha in deze eeuwenoude teksten vandaag nog steeds tot
ons. Wie deze suttas leest in de originele Pali-taal en erover reflecteert, kan
zich gemakkelijk voorstellen dat de Boeddha rechtstreeks tot hem praat, net
zoals hij dat 2.500 jaar geleden deed. Een diepe, erg diepe ervaring die het
begrip en de waardering voor de persoon van de Boeddha enorm vergroot.
Het vertaalwerk van de suttas vanuit het Pali naar het Nederlands is voor mij
—telkens opnieuw—een diepe meditatie.

—171—

—Voetnoten—

In het bijzonder sommige monastieke procedures, zoals de upasampada
en uposatha ceremonies, die men terugvindt in alle vinaya-tradities.
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Sujato, Bhikkhu & Brahmali, Bhikkhu, (2014), The Authenticity of the
Early Buddhist Texts p. 9 e.v.
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De Mahayana-sutras (evenals de Vajrayana-tantras) zijn in het Sanskriet
geschreven (niet in het Pali). Daarom gebruik ik hiervoor het Sanskrietwoord 'sutra' i.p.v. het Pali-woord 'sutta'.
135

'Jataka' betekent letterlijk ‘geboorteverhaal’; het is een verhaal waarin
een vorig leven van de Boeddha centraal staat. Meestal is dat een verhaal
of fabel van een dier. De Boeddha: ‘Als men alle planten en bomen in de
hele wereld zou fijnhakken tot rekenstokjes, zou daarmee niet het getal van
mijn vroegere existenties zijn uit te drukken.’
136

In deze fabels zijn de morele principes en oefeningen samengevat die de
Boeddha in zijn vorige levens in acht nam om zichzelf te ontwikkelen en te
perfectioneren om de Verlichting te kunnen verwerven. Aan het eind is er altijd een beknopte samenvatting waar de Boeddha de verschillende 'acteurs’ in het verhaal identificeert in hun geboorte ten tijde van zijn toespraak. Dieren spelen een belangrijke rol in deze verhalen.
Alhoewel de Jatakas niet behoren tot de vroeg-boeddhistische teksten
dateren sommige verhalen uit een tijd die het tijdsgewricht van de Boeddha
voorafgaat.
De overeenkomsten met westerse dierenfabels (de La Fontaine) zijn merkwaardig, wat op zich geen verbazing hoeft op te wekken: Jean de La Fontaine had deze fabels ontleend uit de Perzische literatuur, die zelf geput had
uit de oorspronkelijke Indische bronnen.
Sujato, Bhikkhu & Brahmali, Bhikkhu, (2014), The Authenticity of the
Early Buddhist Texts p. 10.
137

Atthakavagga (P.) = letterlijk: 'Het Boek van de Acht’. Voor een Nederlandse vertaling uit het Pali, zie: Dubois, Guy, Eugène, (2019), Atthakavagga. De Vrede van de Boeddha, Brave New Books, Rotterdam, Nederland.
138

Parayanavagga (P.) = letterlijk: de Weg naar de Andere Oever’. Voor een
Nederlandse vertaling uit het Pali, zie: Dubois, Guy, Eugène, (2019), Parayanavagga. De Weg naar de Andere Oever, Brave New Books, Rotterdam,
Nederland.
139

Khaggavisana (P.) = letterlijk 'de rinoceros’. Voor een Nederlandse vertaling uit het Pali, zie: Dubois, Guy, Eugène, (2019), Khaggavisana-Sutta, Brave New Books, Rotterdam, Nederland.
140

—172—

—Voetnoten—

'Wijze': de Muni (P. en Skr.). In India wordt 'Muni' gebruikt om te refereren naar zieners, 'heiligen', asceten, monniken, heremieten…, vooral zij
die de gelofte van 'edele stilte' hadden afgelegd. Het begrip 'Muni' dateert
uit de voor-boeddhistische tijd. De betekenis ervan is een zwijgzame, solitair levende asceet aan wie een bijzonder hoge graad van verinnerlijking,
zelfbeheersing en terughoudendheid eigen is. In het boeddhisme wordt deze term meestal gebruikt als epitheton voor de Boeddha (Sakyamuni, Maha-muni) en voor paccekabuddhas. Paccekabuddhas zijn boeddhas die op
eigen kracht compleet en volkomen tot zelfrealisatie komen. Zij komen tot
bevrijding door inzicht in de non-substantialiteit van alle dingen (P. anatta)
op basis van de twaalf schakels van het afhankelijk ontstaan (P. paticca
samuppada). Zij verkondigen hun inzicht echter niet aan anderen. Dit kan
twee oorzaken hebben: ofwel beschikken ze niet over de noodzakelijke perfecties (P. paramis) om te onderwijzen; ofwel zijn er op dat moment geen
kandidaten aanwezig die beschikken over de nodige kwalificaties om de
Dhamma te begrijpen. Pacceka-buddhas worden soms 'stille Boeddhas'
genoemd.
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Zie: Kloppenborg, Ria, (2006), The Paccekabuddha: A Buddhist Ascetic. A
Study of the Concept of the Paccekabuddha in Pali Canonical and Commentarial Literature p. 26 — 'One of the main characteristics of the Paccekabuddha’s life is his solitariness. Although groups of Paccekabuddhas are
mentioned as living together in a community, this communal living is confined to the practical aspects of their life. It is not connected with the practise
of meditation and progress on the way towards enlightenment. Progress
has to be acquired individually and cannot be made in communion with
others.
A Paccekabuddha, according to the Cullaniddesa, is called solitary or alone
in six respects: “1. He is alone in the entrance upon religious life; 2. he is
alone in having no second, i.e., no companion; 3. he is alone in the annihilation of thirst; 4. he is alone, being absolutely free from passion, hatred and
delusion, being free from defilements; 5. he is alone having gone the way
which is to be gone alone; 6. he is alone being perfectly enlightened with
regard to the highest unique self-enlightenment.”’ (Nidd II 112–114)
‘wéten is hét middel om het ‘ideaal’ van de Muni te bereiken; het is
tevens de belangrijkste kenmerkende activiteit van een Muni. Maar de
Atthakavagga waarschuwt ook voor de gevaren van het ‘weten’, namelijk
wanneer het ‘weten’ als een middel gebruikt wordt om het ‘ideaal’ te bereiken [vv. 800, 909]. Hierdoor wordt immers een opinie gevormd. Het
wéten van de Muni is een experiëntiele ervaring. Bhavana-maya panna.
142

'weten' in de betekenis van een soort 'agnostisch schouwen'. Het is een
direct 'zien' van de werkelijkheid zoals die is. Het is 'zien' zonder conditionering. Zulk 'weten' draagt niets esoterisch in zich. Iedereen die zijn ogen
open houdt vangt hiervan gedurende zijn leven ooit wel een glimp van op.
143
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Een duidelijke verwijzing naar de twee vleugels die het latere vipassana
zullen schragen: aandacht (P. sati) en gelijkmoedigheid (P. upekkha).
144

In de Pali-teksten wordt ook dikwijls gesproken over 'paragu' (P.). Dit is
een synoniem van 'tareti'. 'Paragata' (P.) → para+gata: para = de ander, de
andere; gata = gaan naar, aangekomen zijn. 'Paragata' slaat op iemand die
de Andere Oever bereikt heeft, i.c. een yogi die de staat van arahant bereikt
heeft.
145
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Dhammapada, Gatha #276

Hoogcarspel, Erik, (2016), Het Boeddha-fenomeen. Naar een westers
boeddhisme p. 44 — 'Boeddhisten hebben het nooit aangedurfd zich af te
vragen of de suttas wel kloppen en of ze authentiek zijn. Daardoor kon de
mahayanabeweging later zijn eigen sutras produceren, waarin eerst iemand
voor de boeddha spreekt, zoals in de Hartsutra en later zelfs de boeddha
zelf spreekt en als een vedische god optreedt, zoals in de Lotussutra. Deze
teksten zijn wijdlopig, onsamenhangend, zitten vol tegenspraak en verschillen in wereldbeeld radicaal van de Pali Canon. Ze worden echter door talloze boeddhisten aanbeden als heilige boeken die de absolute waarheid
verkondigen en vaak nog hoger ingeschat dan de woorden van de historische boeddha.’
147

Het is een vaststelling dat vele monniken de Pali-taal niet machtig zijn,
laat staan dat ze de betekenis van de woorden en de rituelen (P. buddharupa) begrijpen. Ajahn Buddhadasa (1906-1993), een invloedrijke boeddhistische monnik uit de Thaise woudtraditie heeft in verschillende van zijn geschriften gewaarschuwd voor deze degeneratie.
148

De belangrijkste discipelen van de Boeddha waren bekeerde brahmanen. Zij hadden de neiging om de Leer van de Bhagavat te interpreteren
vanuit een vedisch kader. De Boeddha zelf was niet vreemd aan deze ontwikkeling door zijn constante herdefiniëring van courante begrippen uit het
brahmanisme.
149
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Lees: met louter academische kennis redden we het niet.

151

Dhammapada, Sariputta Thera Vatthu, Gathas #11-12

'wie het onbelangrijke als essentieel beschouwt': vert. van → asare saramatino: asare → asara → a+sara: a = niet, geen; sara = het essentiële; asara
= het onbelangrijke; saramatino → sara+mati: sara = het essentiële; mati →
man = beschouwen, denken; mati = beschouwt; saramatino = denken dat
het essentieel is. 'Asare saramatino', is vrij vertaald als: 'wie het onbelangrijke als essentieel beschouwt'.
152
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'en het essentiële als onbelangrijk': vert. van → sare casaradassino: sare
→ sara = de essentie, het essentiële; casaradassino → ca+asara+dassi: ca
= en; asara = het onbelangrijke; dassi → disa = zien, beschouwen. 'Sare
casaradassino', is vrij vertaald als: 'wie het onbelangrijke als essentieel beschouwt'.
153

'zal nooit de essentie ontdekken': vert. van → nadhigacchanti → na+
adhigacchanti: na = niet; adhigacchanti → adhi+gam: adhi = naartoe; gam
= gaan; adhigacchanti = ontdekken, bereiken. 'Nadhigacchanti', is vrij vertaald als: 'zal nooit de essentie ontdekken'.
154

'zijn intentie is fout': vert. van → micchasankappagocara → miccha+
sankappa+gocara: miccha = fout, op een slechte manier; sankappa = de intentie; gocara = voedsel geven; micchasankappagocara = de gedachten
zijn niet gericht op de essentie, wel op het bijkomstige. 'Micchasankappagocara ', is vrij vertaald als: 'zijn intentie is fout'.
155

'wie het essentiële als de essentie beschouwt': vert. van → saran ca
sarato natva: saran → sara = de essentie, het essentiële; ca = en; sarato =
als de essentie; natva → na = kennen, beschouwen; natva = beschouwt.
'Saran ca sarato natva', is vrij vertaald als: 'wie het essentiële als de essentie beschouwt'.
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'en het onbelangrijke als onbelangrijk': vert. van → asaran ca asarato:
asaran → a+sara: a= niet; sara = het essentiële; asaran = het onbelangrijke;
ca = en; asarato → a+sara: a = niet; sara = de essentie, het essentiële;
asarato = het onbelangrijke. 'Asaran ca asarato', is vrij vertaald als: 'en het
onbelangrijke als onbelangrijk'.
157

'zal de essentie bereiken': vert. van → te saram adhigacchanti: te = hij;
saram → sara = de essentie, het essentiële; adhigacchanti → adhi+gam:
adhi = naartoe; gam = gaan; adhi-gacchanti = ontdekken, bereiken. 'Te
saram adhigacchanti', is vrij vertaald als: 'zal de essentie bereiken'.
158

'zijn intentie is juist': vert. van → sammasamkappagocara →
samma+sankappa+gocara: samma = juist, op een juiste manier; sankappa
= intentie; gocara = voedsel geven; 'Sammasamkappagocara', is vrij vertaald als: 'zijn intentie is juist'.
159
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—Voetnoten—

'wereld': In de Salayatana-Vibhanga-Sutta, Majjhima-Nikaya 137, wordt
het begrip 'wereld' duidelijk gedefinieerd: 'Waar oog is en zichtbare vormen, visueel bewustzijn en dingen kenbaar door visueel bewustzijn, daar is
een wereld en de aanduiding 'wereld'. Waar oor is en geluiden, hoorbewustzijn en dingen kenbaar door hoorbewustzijn, daar is een wereld en de
aanduiding 'wereld'. Waar neus is en geuren, reukbewustzijn en dingen
kenbaar door reukbewustzijn, daar is een wereld en de aanduiding 'wereld'.
Waar tong is en smaken, smaakbewustzijn en dingen kenbaar door smaakbewustzijn, daar is een wereld en de aanduiding 'wereld'. Waar lichaam is
en aanraking, tastbewustzijn en dingen kenbaar door tastbewustzijn, daar is
een wereld en de aanduiding 'wereld'. Waar geest is en gedachten, mentaal
bewustzijn en dingen kenbaar door mentaal bewustzijn, daar is een wereld
en de aanduiding 'wereld'. Zo ontstaat de wereld die wij ervaren.
160

Zie in dit verband: Buddhawajana, (2011), Sotapanna Handbook. Dhamma and Discipline of the Buddha’s Own Words to proclaim Stream Entering
by oneself.
161

162

Anguttara-Nikaya, IV 204

163

Susima-Sutta, Anguttara-Nikaya IV 292

'catu-parisa (P.): Volgens de Boeddha bestaat er geen noodzaak om toe
te treden tot de kloosterorde om Dhamma te realiseren. Het Achtvoudige
Pad kan evengoed beoefend worden door leken. Voor de Boeddha was de
definitie voor de Sangha, de catu-parisa—de viervoudige geleding van zijn
spirituele volgelingen, namelijk de monniken (P. bhikkhus), de nonnen (P.
bhikkunis), de mannelijke (P. upasakas) en de vrouwelijke (P. upasikas) leken,
allen op hetzelfde niveau. In de ogen van de Boeddha was deze spirituele
Sangha de verzameling van gelijkgestemden, samen op weg naar 'innerlijke
vrede'. Het was geen monastieke Sangha. Het nadien ontstane sectaire
boeddhisme (van alle stromingen) zag en ziet dat natuurlijk enigszins
anders. Beter lijkt het me om te spreken van 'yogi'—beoefenaars van de
Dhamma—dan van monniken.
164

Andrew Olendzki, (2020), What’s in a word? Sangha, Tricycle Magazine,
Summer 2020 — 'The word [sangha] can be extended to encompass all
sentient beings—and even all inhabitants of a unified ecosystem. ... This
inspiring vision brings with it a heightened sense of connection, a greater
appreciation of mutual interdependence, and a shared responsibility for all
beings to respect and care for one another.’
Uiteraard kan de monastieke Sangha beschouwd worden als symbool (of
als concept) voor de Sangha, aangezien deze groep ongetwijfeld de meeste
ariya zal bevatten, vermits de monastieke Sangha gestoeld is op een levenswijze die erop gericht is om ariya voort te brengen.
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—Voetnoten—

'Dhamma-oog': Dhammacakka (P.) → Dhamma+cakka: Dhamma = de
Leer van de Boeddha; cakka = het Wiel, het Oog. Dhammacakka = letterlijk:
'het Dhamma-wiel' of 'het 'oog van Dhamma', in de betekenis van 'datgene
waar het écht om gaat'.
165

Anguttara-Nikaya I, 242 — 'Wanneer het Dhamma-oog zich opent zijn de
eerste drie ketens vernietigd' → een directe verwijzing naar stroombetreding (P. sotapatti).
Saccadhamma → sacca+Dhamma: sacca = de waarheid, datgene wat
wáár is; Dhamma = de Leer. Saccadhamma = de ware Dhamma = de ware
aard van de realiteit = samengevat in 10 woorden: 'Alles wat onderhevig is
aan ontstaan, is onderhevig aan vergaan.' (Dhammacakkappavatana-Sutta,
Samyutta-Nikaya 56.11)
166

'avinipata-dhammo' (P.): niet kunnen terugvallen tot lagere niveaus van
'worden', i.c. de zes lagere segmenten van het Levenswiel (het Dierenrijk,
het Hellenrijk en het rijk van de Petas, de hongerige geesten). Dit zijn metaforen voor lagere geestestoestanden.
167

'niyato' (P.) → niyata = zeker van wat komen zal; verzekerd van wat volgen zal; wat vast is, zeker is.
168

'sambodhi-parayano' (P.): sambodhi = het hoogst bereikbare ontwaken,
perfecte zelfrealisatie; parayano → parayana = de finaliteit, eindigend in.
169

Bodhi, Bhikkhu, (2000), The Connected Discourses of the Buddha. A
New Translation of the Samyutta Nikaya, Vol. II, p. 1789
170

Dalai Lama & Chodron, Thubten, (2014), Buddhism. One Teacher, Many
Traditions p. 26-27
171

‘a breakthrough’: dit is wat ik in mijn boeken altijd benoem als 'plóts,
onverwachts, spontaan, manifest en exclusief’.
172

173

Zie: Migasala-Sutta, Samyutta-Nikaya 35.63

'arahant' (P.): het woord heeft een vedische oorsprong en betekent letterlijk 'waardig', 'verdienstelijk'. Het werd door de Boeddha overgenomen
en geherdefinieerd voor iemand die het summum bonum van spirituele aspiratie bereikt heeft (nibbana).
174

Akincano, Anan, Ajahn, (2008), Sotapattimagga. The Path of the Sotapanna, p. 61-62 — 'If we continually investigate the body, feelings, mind
and mind objects, our sati will become firmer and our samadhi will become
stronger.'
175
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—Voetnoten—

Rhys Davids, Sacred Books of the Buddhists, Vol. III, Mahasatipatthana
Digha-Nikaya 22 — 'Wie de beoefening van opmerkzaamheid op de Vier
Velden van Opmerkzaamheid negeert, mist het pad. Wie het pad beoefent
op de Vier Velden van Opmerkzaamheid heeft het pad gevonden.'
176

'sati-panna' (P.): sati = alerte opmerkzaamheid, aandacht; panna = wijsheid. Sati-panna: de wijsheid die voortvloeit uit voortdurende aandacht.
177

Kennis en wijsheid zijn geen synoniemen. Méér: kennis en wijsheid staan
voortdurend diametraal tegenover elkaar. Kennis die niet tot experiëntieel
ervaren leidt i.c. kennis waaruit geen zelfrealisatie volgt, is steriel. Zie:
Dubois, Guy, (2019), Dhamma. Overdenkingen bij een Ultieme Werkelijkheid p. 20 e.v.
178

Bodhi, Bhikkhu, (2000), A New Translation of the Samyutta Nikaya, Vol I,
p. 585-586
179

Volgens de vroeg-boeddhistische suttas (EBT’s) en commentaren is
'ontwaken' ('verlichting', 'zelfrealisatie'…) een stapsgewijs, gradueel proces
van mentale zuivering met als hoogtepunt (plóts!) een diepgaande spirituele
transformatie. Dit hoogtepunt is 'the point of no return’—het oversteken van
de Rubicon. Ontwaken hoeft niet over dít leven getild te worden. Het is een
gemoedstoestand van innerlijke vrede die de yogi bereikt in dít leven. In élk
moment (ook in dít moment en van moment-tot-moment) kan de yogi deze
vrede ervaren. Bij élke ademhaling. Bij élke inademing. Bij élke uitademing.
Het NU is de enige plaats waar de yogi tot zelfrealisatie kan komen. Het
hier-en-nu is de plek waar de yogi zich van dukkha bevrijdt. Er is alleen
maar dít moment.
180

Diane Eshin Rizzetto, (2019), Tricycle Magazine, In Brief — '“Just this moment” is the only moment, and being open to it is the only true choice we
ever really have.'
'plóts': onverwachts. Transformatie. Deze ervaring is niet iets wat je
'doet', maar iets wat 'gebeurt'—iets wat je 'overkomt'—als de oorzaken (P.
hetus) en voorwaarden (P. paccayas) ervoor aanwezig zijn. 'Plóts' vereenzelvig ik met ‘stroombetreding' (P. sotapatti). Télkens weer. Ik vind het een
prachtig bijwoord van tijd. Vooral met die nadrukkelijke klemtoon. Een
woord om bij te verwijlen. In de Engelse taal klinkt het nóg mooier: ‘to
abide’.
181

'Plóts' wil niet zeggen dat stroombetreding zonder moeite ontstaat.
Stroombetreding komt (zoals niets trouwens) toevallig tot stand. Integendeel. Het is steeds het resultaat van het moeizame en eenzame gevecht van
de yogi met zichzelf. Wanneer hét ‘gebeurt' is het manifest en expliciet. An
eye-opener. When it happens, the yogi can’t ignore it. Eén van die uiterst
zeldzame zaken die je in het leven niet kunt 'faken'. Daarom is sotapatti ook
zo waardevol. “Als het zwaard van wijsheid flitst, is de weg vrij en kan het
licht in de duisternis ongehinderd stralen” (Hans van Dam).
—178—

—Voetnoten—

Cula-Sakuludayi-Sutta, Majjhima-Nikaya 79 — 'Wanneer dit is, wordt
dat. Door het ontstaan van dit, ontstaat dat. Wanneer dit niet is, wordt dat
niet. Door het ophouden van dit, houdt dat op.’
182

'kalyana-puthujjana' (P.): een gevorderde yogi, een ethisch hoogstaand
(P. kalyana) persoon die de stroom ziet, maar nog niet betreden heeft. In dit
opzicht is hij/zij nog een 'wereldling' (P. puthujjana). Hij/zij 'wacht' a.h.w. op
het 'plótse, spontane, onverwachte, manifeste en expliciete moment' van
stroombetreding.
183

'ariya-puggala' (P.) → ariya+puggala: ariya = edel, nobel; puggala = een
persoon, een individu. Een ariya-puggala is letterlijk 'een edele, nobele persoon'. Het is iemand die tenminste één van de vier niveaus van verlichting
bereikt heeft, i.c. één van de vier maggas (het pad) en onmiddellijk hierop
aansluitend de resp. phala (de vrucht, het resultaat).
184

Concreet gaat het dus over vier soorten 'edele personen’, i.c. stroombetreder (P. sotapanna); eenmaal-terugkeerder (P. sakadagami); niet-terugkeerder (P. anagami) en arahant, die zowel het pad-inzicht (P. magga nana) als
het daaruit voortvloeiende resultaat-inzicht (P. phala nana) verworven hebben:
1a. Iemand die het pad van stroombetreder heeft gerealiseerd (P. sotapattimagga)
1b. Iemand die de vrucht van stroombetreder heeft gerealiseerd (P. sotapatti-phala)
2a.Iemand die het pad van eenmaal-terugkeerder heeft gerealiseerd (P. sakadagami-magga)
2b. Iemand die de vrucht van eenmaal-terugkeerder heeft gerealiseerd (P.
sakadagami-phala)
3a. Iemand die het pad van niet-terugkeerder heeft gerealiseerd (P. anagami-magga)
3b. Iemand die de vrucht van niet-terugkeerder heeft gerealiseerd (P. anagami-phala)
4a. Iemand die het pad compleet heeft gerealiseerd (P. arahatta-magga)
4b. Iemand die de vrucht van het pad compleet heeft gerealiseerd (P. arahatta-phala).
'wedergeboorte’: een metafoor voor het bestendige 'worden' (P. bhava).
Elk moment wordt de yogi wedergeboren, waarbij het huidige moment beinvloed wordt door het vorige en het volgende moment door het huidige.
185

186

Abhabba-Sutta, Anguttara-Nikaya 6.91

187

Ajahn Chah, Dhammatalk ‘Clarity of Insight’

188

Panhama-abhabbannhana-Sutta, Anguttara-Nikatha, iii. 438-9

189

'patitthaya' (P.): stevig gevestigd, goed aangestampt, geworteld.
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—Voetnoten—
190

Anisansa-Sutta, Anguttara-Nikaya 6.97

Zie ook: Maha-Nidana-Sutta, Digha Nikaya 15 — 'Profound, Ananda, is this
dependent arising, and profound does it appear. It is through not understanding, not penetrating, this subtle law that this world resembles a
tangled ball of thread, a bird's nest, a thicket of grass or reed. Any person
who does not understand this, does neither escape from the lower states of
existence, nor from the course of pain, misery & suﬀering, nor from this
ever-returning round of birth.’
'abhithanani' (P.): de zes afschuwelijke overtredingen: (1) moedermoord;
(2) vadermoord; (3) de moord op arahants; (4) het vergieten van het bloed
van een Boeddha; (5) het veroorzaken van een schisma in de sangha en (6)
verderfelijke valse overtuigingen (P. niyata micca ditthi) — Ratana-Sutta,
Sutta-Nipata 2.1
191

192

Bahudhatuka-Sutta, Majjhima-Nikaya 115

Ook dit draagt niets esoterisch in zich. Het is te vergelijken met leren
zwemmen. Een zwemopleiding kan veel tijd in beslag nemen, maar eenmaal
men de techniek onder de knie heeft en (plots) de eerste meters zwemt,
wordt het een verworvenheid die men nooit meer verleert. Zelfs niet op hoge leeftijd.
193

194

Samadhi-Sutta, Samyutta-Nikaya 56.1

'bhavaraga' (P.) → bhava+raga: bhava = 'worden', steeds opnieuw 'geboren' worden; raga = verlangen, lust, Syn.: tanha, lobha, abhijjha. Bhavaraga = verlangen naar steeds opnieuw 'worden', verlangen naar wedergeboorte.
195

Voor de Vier Edele Waarheden in zijn drie rotaties (P. tiparivatta) en twaalf
aspecten (P. dvadasakara) verwijs ik naar de extensieve bespreking infra in
dit boek.
196

kkhandhas (P.), Syn.: upadanakhandhas → upadana+ kkhandhas: upadana = hechting; kkhandhas = hopen, aggregaten, groepen. Kkhandhas zijn
aggregaten van toe-eigening; clusters van gehechtheid; brandstapels van
hechting. De vijf geledingen van persoonlijkheid zijn de bestanddelen van
wat men als 'zichzelf' ervaart, maar in feite slechts een toevallig samenspel
is van componenten die bij elkaar gekomen zijn door een multitude van oorzaken en voorwaarden. De kkhandhas vormen een belangrijke leerstelling in
de Buddhadhamma en komen verder in dit boek uitgebreid aan bod, o.m.
in de Anudhamma Sutta, Samyutta-Nikaya 22.39-42.
197

198

Vibhanga-Sutta, Samyutta-Nikaya 48.38 (10-14)
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—Voetnoten—

'de geconditioneerde aard': idappaccayata (P.): letterlijk 'deze/die conditionaliteit'. Het is de term voor het causale principe (Afhankelijk Ontstaan —
paticca samuppada) dat de Boeddha ontdekte op de avond van zijn Ontwaken: alle dingen ontstaan en vergaan wanneer bepaalde oorzaken (P. hetus)
en voorwaarden (P. paccayas) vervuld zijn. In de suttas wordt dit honderden
malen herhaald: 'Uit dit volgt dat. Uit het ontstaan van dit, komt dat voort.
Wanneer dit er niet is, is dat er ook niet. Uit het vergaan van dit, volgt het
vergaan van dat’. Om dukkha en stress te beëindigen, is het nodig dat de
yogi dit causale principe begrijpt in termen van krachten en omstandigheden die ervaren worden door directe ervaring, niet door toevlucht te nemen
tot externe (zgn. 'hogere', maar—in se—illusoire) krachten.
199

Kilesas (P.) zijn bezoedelingen, onheilzame mentale staten die de geest
infecteren. De kilesas omvatten de drie 'vergiften': verlangen (P. lobha), haat
(P. dosa) en onwetendheid (P. moha). Maar ook hoogmoed, verkeerde opinies, luiheid & loomheid, stress, schaamteloosheid en gebrek aan ethisch
inzicht.
200

De 'drie vergiften' zijn de drie grootste bezoedelingen of onheilzame
eigenschappen (P. kilesas), namelijk verlangen (lobha, tanha), afkeer (P.
dosa, vyapada) en onwetendheid (P. moha, avijja). Maar in feite zijn er tien
volgens de Visuddhimagga XXII,49,65: naast de drie vergiften die de wortels (P. mula) vormen, zijn het trots, hovaardij (P. mana), speculatieve opinies
(P. ditthi), twijfel (P. vicikiccha), luiheid (P. thina), stress, onrust (P. uddhacca),
schaamteloosheid (P. ahirika) en gebrek aan moreel inzicht (P. anottappa).
201

sitibhava (P.): de 'koelte' nà het doven van het vuur (van verlangen, haat
en onwetendheid). Buddhadasa Bhikkhu, (1980), Anapanasati ‒ Mindfulness
of Breathing, Glossary: 'nibbana is the coolness which appears once the
defilements are cut'.
202

203

'atta dipa viharatha’ (P.): wees een eiland voor jezelf.

204

Mahaparinibbana-Sutta, Digha-Nikaya 16

'eiland of licht (lamp)': vert. van 'dipa' (P.). Het zijn twee betekenissen,
van het Pali-woord 'dipa'.
205

De magistrale aanhef van de Mahasatipatthana-Sutta, Digha-Nikaya 22
— '“Monniken, dit is een (enige/directe/ongeëvenaarde) weg die leidt tot
zuivering van de wezens; tot het overstijgen van verdriet en zorgen; tot het
beëindigen van dukkha en angst; en tot het verkrijgen van de juiste methode voor het realiseren van nibbana, namelijk door het viervoudig vestigen
van opmerkzaamheid.'
206
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—Voetnoten—

De traditionele betekenis van transmissie is dat in Tibet, China en Japan,
de abt van een klooster symbolisch gezien wordt als de levende belichaming van de Boeddha, doorheen een ononderbroken woordeloos doorgeven (transmissie) van de Dhamma. Hetgeen niet kan doorgegeven worden
met woorden, kan overgedragen worden door een beeld; een handeling of
door stilte. Stilte gaat niet via het intellect, maar gaat rechtstreeks via het
hart, de kern van ons bewustzijn—‘silence, the stream of life flowing
through silence, enters the heart without any obstacles’ (Osho). Het is een
levende, spontane overdracht van de waarheid, ‘van huid op huid, van
geest tot geest, van hart tot hart’. Met andere woorden: transmissie is niets
anders dan de meester die aan de leerling toont wat de Boeddha in wezen
is. Nog beter: de leerling doen inzien dat de leerling Boeddha is. En dat ook
altijd geweest is. En altijd zal blijven. De natuur van de geest van de leerling
= de natuur van de geest van de meester = de natuur van de geest van de
Boeddha. De 'lineage'. Zelfrealisatie (Ontwaken; Verlichting) is gewoonweg
de experiëntiele ervaring van het ‘zien’ van de natuur van de geest; het één
worden van de yogi met zijn oorspronkelijke, verlichte natuur. Zie in dit verband de Avatamsaka Sutta—Bloemenkranssoetra, met de beschrijving van
de transmissie van de Boeddha aan Maha Kassapa.
207

Wanneer (formele) transmissie echter gebruikt wordt als een (ritueel) instrument om zichzelf autoriteit te verschaﬀen zoals maar al te vaak gebeurt, is
men verkeerd bezig. Dan is men met vormen (buddharupa) bezig; niet met
inhoud.
Dhamma brother—de woordloze transmissie: ‘You know you've found
dhamma kin when you get to that point where words fail in describing the
depth of your aspiration, and the person on the other side of the table
understands you all the same, because his aspiration is just as deep.’
208

Wie ziet, ziet wie ziet en ziet wie niet ziet. Wie niet ziet, ziet niet wie ziet en
ziet niet wie niet ziet. De wijsheid van het onderscheid (tussen puthujjana en
ariya-puggala) vormt zich onmiddellijk na de verlichtingservaring en herkent
meteen de verschillen met de fenomenale wereld. De wijsheid van dit onderscheid is een essentiële verworvenheid van de stroombetreding.
Anne Klein, (2015), Tricycle, Across the Expanse — 'We have two faces:
our intrinsic nature and our reactive patterns—the bad habits of the psyche.
Eﬀective practice mirrors both, gradually revealing our nature, while at the
same time, clarifying what obstructs it.’
209

'samana' (P.): een term die verwijst naar iemand die het leven leidt van
een bedelmonnik of een thuisloze spirituele zwerver. Als groep zochten de
samanas naar religieuze en/of filosofische wijsheid over de betekenis en het
doel van het leven en de fundamentele aard van de werkelijkheid. Ze verwierpen het gezag en de leer van de brahmanen of de Vedische ‘visie’. De
Boeddha en zijn volgelingen maakten deel uit van deze groep spirituele
zoekers of 'strevers'.
210
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—Voetnoten—

'khaggavisana' (P.): een rinoceros. Khaggavisana refereert hier naar de
Khaggavisana-Sutta, één van de oudste delen van de Pali-canon. Deze
sutta behandelt het leven en denken in eenzaamheid van de asceet. De
sutta propageert de vernietiging van hechting aan familie, aan vrienden, aan
opinies, aan conditioneringen—kortom de destructie van gehechtheid aan
de samenleving het algemeen. Khaggavisana staat hier als metafoor voor
een yogi die zich lichamelijk (P. kaya-viveka) en mentaal (P. citta-viveka)
afzondert. Het refrein dat de hele Khaggavisana-Sutta doordrenkt is: 'eko
care khaggavisanakappo''ti—Ga je eigen weg zoals een rinoceros'.
211

Voor de vertaling van deze sutta verwijs ik naar mijn boek: Dubois, Guy,
Eugène, (2019), Khaggavisana-Sutta, Brave New Books, Rotterdam, Nederland
'zijn eigen eiland van opmerkzaamheid' → Analayo, Bhikkhu, (2016),
Meer zicht op satipatthana: 'Beschouw het lichaam door vestiging van aandachtig gewaarzijn, met toewijding, energie, het juiste weten en de juiste
aandachtigheid door het overwinnen van hunkering en ongenoegen ten
aanzien van de wereld. Beschouw op dezelfde manier… de gevoelens… de
geest… de dharma’s… Dit duidt men aan als zichzelf tot eiland [(P. dipa)] te
hebben door op zichzelf te steunen, de Dharma tot eiland hebben door op
de Dharma te steunen, zonder een ander eiland of steunpunt te hebben.’
212

Hoe méér de yogi zijn 'eiland' versterkt, hoe kleiner zijn 'ego' wordt.
'nana-vipphara-iddhi' (P.) → nana+vi-pharati+iddhi: nana = inzicht; vi =
speciaal, bijzonder, diep, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het
Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; pharati = verzadigen, vullen, verspreiden, stimuleren; iddhi = spirituele kracht.
Nana-vipphara-iddhi = de kracht van de penetratie van inzicht in de Dhamma.
213

Inzicht in Dhamma—het 'zien' van het Proces (P. paticca samuppada)—
vergt geen visualisatie. Inzicht in Dhamma is een experiëntiele ervaring (P.
paccanubothi) die zich uitsluitend binnenin de yogi voltrekt, niet door de
manifestatie van externe vormen. De yogi die de Dhamma in zich gerealiseerd heeft is ver verwijderd van buddharupa. Vergeet nooit dat verlangen
naar riten, rituelen, ceremonies, specifieke technieken, etc…(P. silabbata
parmasa) één van de drie ketens (P. samyojana) is die de yogi belet de
stroom te betreden.
214

Swearer, Donald, (2004), Becoming the Buddha. The Ritual of Image
Consecration in Thailand, p. 189 — ’The followers of the Buddha… claim to
be his sons, not because they have been engendered by his physical body,
but through being the oﬀspring of the Dhamma because the Buddha is
Dhamma-bodied or has the Dhamma as his body (Dhammakaya); the Buddha is the Dhamma itself (P. dhammabhuta). In short, the Buddha is embodied in the Dhamma; and the Dhamma, in turn, is embodied in the Buddha’.
—183—

—Voetnoten—

Zelfs als deze natuurwet door de yogi niet onderkend of niet waargenomen zou (kunnen) worden blijft het een onveranderlijke natuurwet. Zie
Anguttara-Nikaya 3.136 — SuttaCentral, vertaling Bhikkhu Sujato: “Mendicants, whether Realized Ones arise or not, this law of nature persists, this
regularity of natural principles, this invariance of natural principles: all conditions are impermanent. A Realized One understands this and comprehends it, then he explains, teaches, asserts, establishes, clarifies, analyzes,
and reveals it: ‘All conditions are impermanent.’
215

Whether Realized Ones arise or not, this law of nature persists, this regularity of natural principles, this invariance of natural principles: all conditions
are suﬀering. A Realized One understands this and comprehends it, then he
explains, teaches, asserts, establishes, clarifies, analyzes, and reveals it: ‘All
conditions are suﬀering.’
Whether Realized Ones arise or not, this law of nature persists, this regularity of natural principles, this invariance of natural principles: all things are
not-self. A Realized One understands this and comprehends it, then he explains, teaches, asserts, establishes, clarifies, analyzes, and reveals it: ‘All
things are not-self.’”
'tilakkhana' (P.) → ti + lakkhana: ti = drie; lakkhana = kenmerk, karakteristiek, indicatie, symptoom, aspect… waardoor een fenomeen, een verschijnsel, een ding herkend wordt. Anicca, dukkha, anatta zijn de drie karakteristieken van alle verschijnselen (P. dhammas). De tilakkhana vormt de
subset van kwaliteiten die ons helpt onze 'gewone’ (geconditioneerde, gemanipuleerde) veronderstellingen (de ‘relatieve realiteit’) over de fenomenen
los te laten en hun echte aard (de ‘ultieme of absolute realiteit’) te zien en
in onszelf te realiseren.
216

bestendigheid (P. nicca): wat eeuwig is, wat permanent is, wat blijft bestaan. Het antoniem van anicca.
217

218

bevrediging (P. sukha): hier gebruikt als antoniem voor dukkha.

het zelf (P. atta): de ziel, wat ‘intact’ blijft, wat nooit verdwijnt. Het antoniem van anatta.
219

'janati' (P.): weten, kennen. Het gaat hier over een 'dieper' weten, een
gerealiseerd weten, een 'gnostisch' weten, dat nauw verbonden is met zelfkennis. Een weten dat beperkt is tot diegenen die dit waardig zijn, die behoren tot de gotha van de ariya—de ariya-puggalas.
220

Sati en upekkha = vipassana = de dingen zien zoals ze in werkelijkheid
zijn (i.c. anicca, dukkha en anatta).
221

—184—

—Voetnoten—
222

Mahaparinibbana-Sutta, Digha-Nikaya 16

Zie ook de Dhammapada, Gatha #277: ‘Alle geconditioneerde dingen zijn
vergankelijk ! Wie dit met wijsheid zíet, beëindigt het lijden. Dit is het pad
van zuivering’.
De realisatie van de vergankelijkheid in onszelf hoeft niet tot pessimisme
te leiden. Integendeel. Wie de vergankelijkheid in zichzelf realiseert zal het
NU-moment appreciëren. Zal dit unieke en kostbare leven met vreugde en
innerlijke vrede waarderen.
223

'amata' (P.): voor de Brahmanen was 'amrita' (Skr. = onsterfelijk) synoniem voor (de wereld van) onsterfelijkheid, voor de hemel, de plaats van het
eeuwige leven. Amrita was de nectar die onsterfelijkheid verleende. Voor de
Boeddha was 'amata' (P.) een epitheton voor het Doodloze, voor nibbana,
wat hij omschreef als 'amatam padam'—'de weg, de staat, de toestand van
het Doodloze'. Het Doodloze was voor de Boeddha geen plaats, maar een
(gemoeds- of geestes-) toestand waar geen dood bestaat. Er bestaat geen
'dood', omdat er in die toestand ook geen 'geboorte' bestaat. Zie ook
Dhammapada, Kisagotami Vatthu, Gatha #114 — 'Iemand kan honderd jaar
leven—zonder het Doodloze te zien. Beter is één enkele levensdag van
iemand, die het Doodloze ziet.’
224

Bodhi, Bhikkhu, (2000), A New Translation of the Samyutta Nikaya, Vol I,
p. 585-586 — 'A Stream-enterer is called: a noble disciple who is accomplished in view, [Who is] Accomplished in vision, Who has arrived at this
true Dhamma, Who sees this true Dhamma, Who possesses a trainee’s
knowledge, [Who possesses] A trainee’s true knowledge, Who has entered
the stream of the Dhamma. [A Stream-enterer is] A noble one with penetrative wisdom, One who stands squarely before the door to the Deathless.’
225

—185—

—Voetnoten—

Nibbana betekent uitdoving: van ideeën; van opinies; van woorden; van
begrippen; van concepten zoals geboorte en dood; bestaan en nietbestaan; komen en gaan; goed en kwaad; het zelf en de ander..., het meest
Verhevene, maar ook het meest schabouwelijke. De Bhagavat en Mara;
Samsara én Nibbana. Het is de congruentie van alles met Alles. Het einde
van twijfel. Ruimte—'de weidsheid waarin dingen bestaan, waaruit ze opkomen en waarin ze verdwijnen' (Paul Van hooydonck).
226

Dit is 'de staat van ervaring die zich bevindt voorbij het gehele domein van
materie, het gehele domein van de geest, een sfeer die noch deze wereld
is, noch een andere wereld, noch beide, maan en zon. Hiervan zeg ik dat er
ontstaan noch vergaan noch bestendigheid is, en dood noch wedergeboorte. Er is geen ondersteuning, geen ontwikkeling, geen fundament. Dit is het
einde van het lijden.’ (Hart, William, (2011), Het Leven als Kunst, Vipassana
Research Publications, De Vertaalcommissie van de Vipassana Stichting p.
84).
Vergelijk bovenstaande tekst met de verwoording in de Prajnaparamitasutra van het Mahayana (cfr. infra). Mooier en bevattelijker kan het haast niet
geduid worden.
227

Sotapatti-Sutta, Samyutta-Nikaya 55

Chah, Ajahn, (2009), Dharma Zijn. Bevrijding van emotioneel en psychisch lijden p. 257
228

229

Analayo, Bhikkhu, (2016), Meer zicht op satipatthana p. 127-128

Paticca samuppada (P.) vormt een fundamenteel concept van het boeddhisme dat de oorzaken van dukkha beschrijft en de gang van zaken die
een wezen leiden door wedergeboorte, ouderdom en dood. Ouderdom en
dood hebben geboorte als oorzaak. Ouderdom en sterven zijn afwezig als
geboorte afwezig is.
230

'anutpattikadharmakshanti' (Skr.) → an+utpatti+dharma+kshanti: an =
niet; utpatti = ontstaan, 'worden'; dharma = hier in de betekenis van de fenomenen, de verschijnselen, de dingen, de vormen, de manifestaties;
kshanti = hier in de betekenis van 'inzichtelijke overtuiging, zekerheid, ontvankelijkheid'. Kshanti = één van de zes Mahayana paramitas. Anutpattikadharmakshanti = de inzichtelijke overtuiging van het niet-ontstaan van de
verschijnselen, de zekerheid van het niet-worden van de vormen = inzicht in
de leegte (Skr. sunyata; P. sunatta).
231

Zie in dit verband: van Dun, Ad, (2011), Anutpattikadharmakshanti, Stiltij,
https://info.stiltij.nl/vervolg/onderricht/2011/anutpattikadharmakshanti.htm
het 'sunyata' (Skr.) van de prajnaparamita-suttas, zoals de Hart-Sutra en
de Diamant-Sutra die 'leegte' centraal stellen.
232

—186—

—Voetnoten—

'een zelfloos proces': een proces zondere enige wezenskern. Zonder
creator (zonder brahma, zonder god, zonder opperbouwmeester) en zonder
een eeuwig 'ik' (zonder atta, zonder 'ziel').
233

De Prajnaparamita-Sutra wordt ook de Diamant-Sutra genoemd. Deze
sutra bespreekt de perfectie van wijsheid (Skr.: prajnaparamita) en de leer
over leegte (Skr.: sunyata). De Prajnaparamita is een apocriefe sutra die
ontstaan is in de 1ste eeuw vóór GTR en geschreven is in het Sanskriet
omdat het in dat tijdsgewricht de voertaal was in Noord-India (meer
bepaald in de belangrijke Nalanda Mahavihara, de grootste boeddhistische
universiteit). Uit de prajnaparamita-traditie ontstond een uitgebreide hoeveelheid geschriften. Deze nieuwe geschriften vervingen niet de eerdere
boeddhistische canons onder de aanhangers van het Mahayana gedachtegoed, maar verkregen een hogere status onder hen. Vooral het werk van de
filosoof Nagarjuna (ca 150-250 GTR) over leegte (Skr. sunyata) was cruciaal
voor de filosofische ontwikkeling van het Mahayana in zijn latere vorm,
inclusief voor de overdracht van het boeddhisme naar China, naar de rest
van Azië en later Tibet.
234

Voor mijn vertaling en bespreking van de prajnaparamita verwijs ik naar
mijn boek: Dubois, Guy, Eugène, (2019), Yatra naar Majjhimadesa. Een
Pelgrimsreis naar het Middenland p. 112 e.v.
235

‘... ze worden niet geboren en ze sterven niet...’: er is geen schepper,
geen god (P. parama-atta → parama+atta: parama = het hoogste; atta = het
zelf, de ziel. Parama-atta = het hoogste zelf = brahma, god)) die in dit hele
proces enige rol speelt. Evenmin een individuele ziel (P. jiva-atta → jiva+
atta: jiva = dit leven; atta = zelf, ziel. Jiva-atta = de ziel van dit leven; de individuele ziel)). De verschijnselen; de dhammas zijn er gewoon; alles gebeurt
op eigen houtje; alles getuigt van de zó-heid der dingen: je hoeft er helemaal niets voor te doen. De verschijnselen zijn zoals ze zijn. As it is. Het
enige wat van de yogi gevraagd wordt is dat hij de ware aard van de verschijnselen ziet en begrijpt. En de ware aard van alle fenomenen is de tilakkhana.
236

‘... ze zijn niet zuiver en niet bezoedeld...’: er zijn geen zondaars en geen
heiligen. Het bestaan kan niet opgedeeld worden in zuiver en onzuiver.
Zuiver en onzuiver zijn uitsluitend begoochelingen van onze geest die
slechts concepten [dualiteit!] creëert. Er kan énkel de aanvaarding zijn van
de verschijnselen zoals ze zijn. Wij hoeven niets te verbeteren. Enkel kijken,
zien en accepteren en er ons van bewust zijn dat er helemaal geen doel is.
Het bestaan is énkel een reis die ‘gebeurt’; een reis waar geen enkele
schepper achter zit; waar geen enkele ‘doener’ de touwtjes in handen
heeft. En wijzelf, als persoon, evenmin. Dit noem ik 'het Proces', de Flow,
de Flux.
237

—187—

—Voetnoten—

‘… ze zijn zonder verleden, zonder toekomst, zonder aanwezigheid…’: er
is geen onderscheid tussen de profane en de transcendente wereld. Samsara en nibbana zijn hetzelfde, want het is énkel het denken, het bewustzijn,
de gedachtenstroom die deze dualiteiten schept.
238

'geen gevoel, geen perceptie, geen werking van de geest, geen bewustzijn': de kkhandhas (P.), de aggregaten van toe-eigening, de vuurstapels, de
'hopen', de componenten die ons geest/lichaam-complex samenstellen.
239

'geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam, geen bewustzijn': de salayatanas (P.), de interne zintuigpoorten.
240

'geen kleur, geen geluid, geen geur, geen smaak, niets tastbaars, geen
gedachte': de salayatanas (P.), de uitwendige zintuigpoorten.
241

' In de leegte bestaat het domein van de zintuigen niet': de yogi ervaart
leegte wanneer zijn geest zich vrijmaakt van 'worden', i.c. wanneer hij verlangen en afkeer loslaat.
242

In de transcendente ruimte (lees: waar geen denken bestaat; in de staat
van nibbana; in de staat van Verlichting) waarin de Prajnaparamita zich beweegt is er geen doel; er valt absoluut niets te bereiken. Wat je ook doet,
doe het zonder er een resultaat van te verwachten en zonder dat je verwacht er ook iets voor in de plaats te krijgen.
243

Edel Maex, (2014), Boeddhistisch Dagblad dd. 06 juni 2014 - Overdracht
van verdienste, maar welke? — ‘Drie soorten gedrag hebben een positieve
verdienste tot gevolg: vrijgevigheid (P. dana), deugd (P. sila) en meditatie (P.
bhavana). Maar er is méér, er is ook een gedrag dat noch positieve, noch
negatieve verdienste heeft.
In de derde Edele Waarheid wijst de Boeddha naar een gedrag dat niet gedreven wordt door de dorst (P. tanha) om iets te bereiken. Het is een gedrag
dat niet door begeerte en afkeer, dat niet door de ‘logica van de overleving’
bepaald wordt. Enkel daarin wordt bevrijding gevonden. Het ultieme bereiken, nibbana, is een ultiem niet-bereiken. De Boeddha wijst dus de retoriek
van verdienste en bereiken niet af maar herformuleert haar zodanig dat ze
wijst naar een niet-bereiken. Daarom was het beweren dat je ook maar iets
bereikt had, voor monniken, één van de meest ernstige transgressies.
Iedere bewering van die aard was eigenlijk een pijnlijk bewijs van het tegendeel… Als je vasthoudt aan de illusie van een hoger bereiken, creëer je een
hel van eindeloze teleurstelling.’
Thatcher, Cynthia, (2009), Tricycle Magazine, fall 2009, Disconnecting
the Dots’ — 'Nonself only begins to be clear when the illusion of seamlessness disappears and we experience the gaps in the continuity, when we
actually see the mind and its object arising and dying together from instant
to instant'.
244

—188—

—Voetnoten—

Inagaki, Hisao, (1995), The Three Pure Land Sutras - Sutra on Contemplation of Amitayus — De Boeddha: 'Wanneer je de geest tot rust brengt,
kun je het geheel zien. Dit is de visualisering van de Grond.'
245

'zijn' verwijst naar iets waarop niemand grip krijgt, waardoor het ontglipt
aan iedere vorm van 'hebben', aan iedere vorm van bezit.
246

‘Indra’s net’: Indra’s (parel)net—ook Indra’s juwelen genoemd—is een
boeddhistische metafoor die het concept van leegte, van afhankelijkheid en
van de vervlechting van alles-met-alles beschrijft. Deze metafoor werd ontwikkeld door het Mahayana en samengevat in de Avatamsaka Soetra.
247

Kurpershoek-Scherft, Tonny, (1998), Milindapanho. De vragen van Milinda. Tweespraak russen een Griekse koning en een boeddhistische monnik
p. 55
248

van der Plas, Zeshin, (2020), Dit is het, Boeddhistisch Dagblad, dd. 02
mei 2020
249

'zich een onafhankelijke ziel droomt': (P. sassata-ditthi) → sassata+ditthi:
sassata = eeuwig; ditthi = opinie, geloof, speculatieve overtuiging. Wanneer
het Pali-woord 'ditthi' niet wordt voorafgegaan door het woord 'samma' (=
perfect, zuiver, juist) heeft het een negatieve connotatie. Sassata-ditthi = de
(verkeerde) overtuiging dat er een eeuwig 'iets' bestaat.
250

De ontkenning van de waarheid—zoals ze zich élk moment aan ons ontvouwt—dogmatisch in een dwingende sectaire religie gieten, is verderfelijk.
Tacitus noemde de christelijke leer ‘exitiabilis superstitio’—verderfelijk bijgeloof. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor élke andere sekte, hoe
monstrueus groot en machtig ze ook is. Of hoe immens belangrijk de volgelingen hun sekte ook vinden. Waarheid is niet gebonden aan de macht van
het aantal. Nooit.
251

Andrew Cooper (2006), The Lotus of the Wonderful Law, Tricycle Magazine,
Spring 2006 — 'Religious traditions—at least ones that are vital—anchor individuals in a meaningful collective life. They provide a framework that links
individual spiritual aspirations to communities extending deep into the past,
far into the future, and outward into the long present.’ Maar of ze naar bevrijding en zelfrealisatie voeren betwijfel ik evenzeer als de Boeddha. Riten
en rituelen (P. silabbata-paramasa) vormen totaal zinloze handelingen in de
zoektocht naar bevrijding en zuivering.
Zie: Sumedho, Ajahn, (1990), The Way It Is, Amaravati Publications,
Amaravati Buddhist Monastery, Herts, UK
252

Riten zijn vaststaande, ceremoniële handelingen. Meestal zijn het religieuze handelingen, die tot in details zijn uitgewerkt en voorgeschreven
voor o.m. het brengen van oﬀers, het volbrengen van zuiveringen (met water, vuur, door dierenoﬀers…).
253

—189—

—Voetnoten—

Rituelen zijn geformaliseerde gewoontepatronen. Het omvat een reeks
handelingen waaraan geen wijzigingen kunnen (mogen) aangebracht worden m.b.t. volgorde of uitvoering. Rituelen zijn star. Zonder enige spontaneïteit. Ze zijn dus zeker niet de natuurlijke aard van de dingen (P. yatha
bhuta). Hoe zou iets dat zo tegen de aard van de dingen ingaat de kracht in
zich kunnen dragen om de mens tot bevrijding te leiden?
254

'issara nimmana' (P.): het geloof in een creator, een god die de mens
naar bevrijding kan voeren louter door het uitvoeren van bepaalde rituelen.
255

Weldon, John, (2012), A Critique & Biblical Analysis — ’In [Theravada]
Buddhist literature, the belief in a creator god (P. issara-nimmana-vada) is
frequently mentioned and rejected… God-belief is placed in the same
category as those morally destructive wrong views which deny the kammic
results of action, assume a fortuitous origin of man and nature, or teach
absolute determinism. These views are said to be altogether pernicious,
having definite bad results due to their eﬀect on ethical conduct.’
'Zuivering' is een moeilijk begrip. Het heeft niets te maken met 'zuiver'
zijn. Zuivering heeft betrekking op het veranderen van onze houding t.o.v.
gewoontepatronen. In concreto: hoe reageren we (of beter: hoe reageren
we juist niet) op de gewoontepatronen (van verlangen en haat) die ons leven bepalen.
256

Bodhi, Bhikkhu, (2000), A New Translation of the Samyutta Nikaya, Vol I,
p. 585-586
257

258

Zie de Sitibhava-Sutta, Anguttara-Nikaya 6.85

Ruben L. Habito, (2017), Be Still & Know, Tricycle Magazine Dharma
Talk, Spring 2017
259

260

realiseren: herkennen, erkennen en er één mee worden.

Verschijnselen zijn vergankelijk en zelfloos. Alle fenomenen ondergaan
geboorte en dood. Maar als we er héél intens contact mee maken—in the
eye of the storm kruipen—raken we de grondeloze grond van het zijn, de
substantie van alles wat ís. Dat wat vrij is van geboorte en dood (P. ajataamata), wat vrij is van vastheid en vergankelijkheid. Dít is het inzicht dat de
Boeddha met ons wilde delen om sereen, vredig en onbevreesd (P. nibbhaya) te worden. Dít is het inzicht dat ons van onze (doods)angst (P. abhaya) en ons verdriet bevrijdt. Dit is wat hij bevrijding noemde: de beëindiging van ons lijden. Nirodha dukkha.
261

Parayanavagga, Gatha #124. Voor de integrale tekst zie: Dubois, Guy,
Eugène, (2019), Parayanavagga. De Weg naar de Andere Oever.
262

—190—

—Voetnoten—

Vergelijk ook met de Bhaddekaratta-Sutta, Majjhima-Nikaya 131 (MN
131) — '‘Laat het verleden niet herleven, vestig je hoop niet op de toekomst, want het verleden ligt achter ons en de toekomst is nog niet gekomen. Wie steeds de huidige toestand ziet, laat hij, zonder erin verstrikt te
raken en zonder van zijn stuk te raken hem kennen en altijd erbij blijven.
Vandaag moet men zich inspannen; wie weet is men morgen dood. Met
Mara en zijn grote leger valt niet te onderhandelen. Iemand die zijn leven op
deze manier leeft, en zich dag en nacht voortdurend inspant, over hem zegt
de Vredige Wijze: iemand die leeft in het heden.’
263

Bestaat er overigens—iconografisch—een mooiere handhouding dan de
abhaya mudra, waarbij de Boeddha afgebeeld staat met opgeheven hand
ter hoogte van de borst, de handpalm naar buiten gericht en waarmee hij
ieder van ons voorhoudt om alle angst te laten varen en in vrede te leven.
264

'geboorte en dood': voor de Boeddha is 'geboorte' het samen komen
van de 5 aggregaten (P. khandhas), en 'dood', het uiteenvallen ervan. Dit alles zonder ook maar enige verwijzing naar een individueel 'zelf' of een 'ziel'.
Deze khandhas zijn geen 'substanties; het zijn 'processen'. Zo is 'geboorte'
het tijdelijke begin van een tijdelijk verschijnsel; dood' is het tijdelijke einde
van een tijdelijk fenomeen. De oorzaak van geboorte en dood is het menselijk verlangen naar steeds opnieuw ontstaan, naar 'worden' (P. bhava).
265

Dalai Lama & Chodron, Thubten, (2014), Buddhism. One Teacher, Many
Traditions p. 26
266

267

Dit zijn de eerste twee hindernissen van de panca nivarana.

268

de ketens worden verzwakt, maar niet compleet doorgesneden.

Eveneens volgens de Pali-canon wordt de anagami niet meer wedergeboren in de zintuiglijke wereld. Hij zal zijn volledige uitdoving (metaforisch)
verwerven in een hogere bestaanssfeer.
269

Flickstein, Matthew, (2007), The Meditator’s Atlas. A Roadmap of the
Inner World p. 152 — ‘Just as a fire is extinguished after its fuel is gone, an
arahant no longer comes to birth since the causes and conditions [hetus &
paccayas] that perpetuated the cycle of birth and death are no longer operative.’
270

—191—

—Voetnoten—

Buddhasasana (P.) → Buddha+sasana: sasana = de leer, de doctrine.
Buddhasasana = de leer van de Boeddha. De Boeddha zelf benoemde zijn
leer in de suttas als 'Dhamma-Vinaya'. In de Mahapadesa-Sutta, AnguttaraNikaya 4.180, refereert de Boeddha specifiek naar de suttas als 'saddhamma = de 'ware Dhamma'. Vinaya slaat op de disciplinaire code van de Sangha. Voor de Boeddha moet de Dhamma-Vinaya het richtsnoer zijn van de
yogi op weg naar bevrijding. De 'ware Dhamma' wordt belichaamd in de
suttas die in de vroegste 4 Nikayas van de Pali-canon worden gevonden.
Deze teksten worden algemeen aanvaard door alle boeddhistische stromingen als de originele leer van de Boeddha, in tegenstelling tot andere geschriften (bijv. Mahayana Sutra's, Abhidhamma, enz.) die controversieel zijn
omdat ze enkele contradicties bevatten met de 4 Nikaya's. De vroegste 4
Nikayas zijn zeer consistent en ademen a.h.w. op alle plaatsen de smaak
van bevrijding van dukkha.
271

272

Sariputta-Sutta, Samyutta-Nikaya, 55.5

'sotapannassa angani' (P.): letterlijk 'de karakteristieke eigenschappen
van een stroombetreder'.
273

274

Majjhima-Nikaya 95

Jan de Breet & Janssen, Rob (2004), De verzameling van middellange
leerredes, Deel 2, p. 448 e.v.
275

'sappurisa samseva' (P.): sappurisa = een deugdzaam man; samseva =
zich associëren met. Sappurisa samseva = zich associëren met deugdzame
mensen'.
276

277

Anguttara-Nikaya, 10.62

278

Dutiya Sekha-Sutta, Itivuttaka, iti #17

Perfectie realiseren in deze wereld is onmogelijk. Groeien in spirituele
ontwikkeling daarentegen is een haalbare kaart. Tot op hoge leeftijd. Ik zou
haast zeggen: juist op hoge leeftijd wanneer het zintuiglijk verlangen gestild
is.
279

'bevrijding' → vert. van 'anuttara yogakhema' = bevrijding van de vier
bindingen, namelijk: van zintuiglijke begeerte; van verlangen om te zijn; van
opinies en van onwetendheid.
280

281

'ariya' (P.) een edele, nobele persoon.

282

'sappurisa' (P.) → sat (sant)+purisa: een deugdzaam persoon.

—192—

—Voetnoten—

'kalyanamitta' (P.): Syn. kalyanasahaya. kalyanamitta → kalyana+mitta:
kalyana = spiritueel; mitta = vriend; kalyanasahaya → kalyana+sahaya: kalyana = spiritueel; sahaya = een medestander op de weg naar inzicht. Het
tegenovergestelde is papamita—een slechte vriend.
283

In de Visuddhimagga—'Het pad van zuivering'—zegt Buddhaghosa dat, als
er geen Boeddha als kalyanamitta voorhanden is, men zich moet wenden
tot één van de acht grote discipelen. Als dit ook niet kan moet men iemand
zoeken die alle [mentale] hindernissen verwijderd heeft, alle jhanas heeft
bereikt en inzicht heeft ontwikkeld.
Is ook dit niet mogelijk, dan moet men iemand zoeken die tenminste één
jhana heeft bereikt, of iemand die de volledige tipitaka [de drie onderdelen
van de Pali-Canon] kent; of iemand die er twee kent of iemand die tenminste één deel van de tipitaka kent. Is dit ook niet mogelijk dan moet men op
zoek gaan naar iemand die tenminste één hoofdstuk, met commentaar, uit
de Canon kent en die in aandacht leeft.
En als je géén spirituele vriend kunt vinden, raadt de Boeddha aan: ‘(...) leef
dan alleen als een koning die zijn verslagen koninkrijk heeft opgegeven; als
een olifantenstier in de wildernis. Het is beter om alleen te leven; er bestaat
geen vriendschap met een dwaas. Leef alleen, onbekommerd, doe geen
kwaad; als een olifantenstier in de wildernis.’
Volgens Sayadaw U Pandita moet een kalyanamitta een spirituele vriend zijn
waarvan men kan houden (P. piya); voor wie men respect opbrengt omwille
van bepaalde mentale eigenschappen; voor wie men vriendelijk is en mededogen opbrengt; die hem op zijn fouten en tekortkomingen wijst en die hem
aanwijzigingen geeft; die in staat is om kritiek te aanvaarden; die de Dhamma penetrerend kan onderwijzen in theorie en in praktijk en die zijn vrienden
niet gebruikt voor eigen zelfzuchtige doeleinden.
Anguttara-Nikaya IV.31 — Zie: Payutto, P. A., (2008), A Constitution For
Living. Buddhist Principles For A Fruitful And Harmonious Life p. 62 e.v.
284

'kalyanamitta-dhamma' (P.): Syn.: 'sappurisa-dhamma' (P.): de kwaliteiten die een kalyanamitta moet bezitten.
285

286

Sabbhi-Sutta, Samyutta-Nikaya 1.31

287

Sampajana Musavada-Sutta, Itivuttaka, iti #25

288

Maha-Gosinga-Sutta, Majjhima-Nikaya 32

—193—

—Voetnoten—

In de sutta-tekst wordt hier het woord 'abhidhamma' gebruikt. Hier
wordt niet de Abhidhamma bedoeld als de derde mand van de tipitaka (Abhidhamma-pitaka). De derde mand werd pas aan de Pali-canon toegevoegd
door het 3de boeddhistische concilie (+- 250 vóór GTR in het Asokarama in
Pataliputra). De betekenis van het woord 'abhidhamma' is hier: het definiëren, analyseren en classificeren van de Leer door Boeddha’s rechtstreekse
volgelingen, evenals het aftasten en verkennen van hun onderlinge relaties.
289

290

Dhammapada, Radhatthera Vatthu, Gatha #76

'die uw fouten opspoort': vert. van → yam passe vajjadassinam: yam =
die, hij die; passe → pass = zien; passe = die ziet; vajjadassinam → vajja+
dassi: vajja = fout; dassi = zien. 'Yam passe vajjadassinam', is vrij vertaald
als: 'die uw fouten opspoort'.
291

'als een schattendelver': vert. van → nidhinam va pavattaram: nidhinam
→ nidhi = schat; nidhinam = van schatten; va = als, zoals; pavattaram →
pavattu = een ontdekker, iemand die zaken aan het licht brengt. 'Nidhinam
va pavattaram', is vrij vertaald als: 'als een schattendelver'.
292

'en er zijn afkeuring over uitspreekt': vert. van → niggayhavadim →
niggayha+vadi: niggayha = wat dient afgekeurd te worden; vadi → vad =
spreken, zeggen, zich uitspreken over; vadi = spreekt zich uit over.
'Niggayhavadim', vrij vertaald als: 'en er zijn afkeuring over uitspreekt'.
293

'zulke': vert. van → tadisam = iemand die deze kwaliteit of hoedanigheid
bezit.
294

295

'wijze': vert. van → medhavim, synoniem van pandito.

296

'aansluiten': vert. van → bhaje → bhaj = associëren met.

297

'beter': vert. van → seyyo → seyya.

298

'slechter': vert. van → papiyo → papiya.

299

Dhammapada, Sambahulabhikkhu Vatthu, Gatha #328

'als je een verstandige metgezel kunt vinden': vert. van → sace labhetha
nipakam sahayam: sace = indien, als; labhetha → labh = vinden; krijgen;
labhetha = je kunt vinden; nipakam → nipaka = intelligent, verstandig;
sahayam → sahaya = een metgezel. 'Sace labhetha nipakam sahayam', is
vrij vertaald als: 'als je een verstandige metgezel kunt vinden'.
300

—194—

—Voetnoten—

'een medereiziger die deugdzaam is en wijs': vert. van → saddhimcaram
sadhuviharidhiram: saddhimcaram → saddhim+cara: saddhim = samen;
cara → car = wandelen, in de betekenis van 'beoefenen'; saddhimcaram =
een medereiziger waarmee je samen op pad bent; sadhuviharidhiram →
sadhu+vihara+dhira: sadhu = goed, deugdzaam; vihara = verblijfplaats;
dhira = wijs.
301

Een synoniem zou hier kunnen zijn: een kalyanamitta—een persoon met
heilzame kwaliteiten, die helpt om spirituele vooruitgang te boeken door zijn
voorbeeld en advies. 'Saddhimcaram sadhuviharidhiram', is vrij vertaald als:
'een medereiziger die deugdzaam is en wijs'.
'die alle gevaren overwonnen heeft': vert. van → abhibhuyya sabbani
parissayani: abhibhuyya → abhi+bhu: abhi = alles; bhu = zijn; abhibhuyya =
overwonnen; sabbani → sabba = alles; parissayani → parissaya = gevaar,
moeilijkheid, risico. 'Abhibhuyya sabbani parissayani', is vrij vertaald als:
'die alle gevaren overwonnen heeft'.
302

'blijf dan bij hem, gelukkig en aandachtig': vert. van → careyya ten’attamano satima: careyya → car = wandelen; careyya = wandel [met hem], vrij
vertaald als 'blijf dan bij hem'; ten’attamano → tena+attamana: tena = met
hem; attamana = gelukkig; satima = aandachtig, waakzaam. 'Careyya
ten’attamano satima', is vrij vertaald als: 'blijf dan bij hem, gelukkig en aandachtig'.
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304

Dhammapada, Sambahulabhikkhu Vatthu, Gatha #329

'als je geen verstandige metgezel kunt vinden': vert. van → no ce
labhetha nipakam sahayam: no ce = als je niet; labhetha → labh = vinden;
krijgen; labhetha = je kunt vinden; nipakam → nipaka = intelligent, verstandig; sahayam → sahaya = een metgezel. 'No ce labhetha nipakam
sahayam', is vrij vertaald als: 'als je geen verstandige metgezel kunt vinden'.
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'een medereiziger die deugdzaam is en wijs': vert. van → saddhimcaram
sadhuviharidhiram: saddhimcaram → saddhim+cara: saddhim = samen;
cara → car = wandelen, in de betekenis van 'beoefenen'; saddhimcaram =
een medereiziger waarmee je samen op pad bent; sadhuviharidhiram →
sadhu+vihara+dhira: sadhu = goed, deugdzaam; vihara = verblijfplaats;
dhira = wijs.
306

Een synoniem zou hier kunnen zijn: een kalyanamitta—een persoon met
heilzame kwaliteiten, die helpt om spirituele vooruitgang te boeken door zijn
voorbeeld en advies. 'Saddhimcaram sadhuviharidhiram', is vrij vertaald als:
'een medereiziger die deugdzaam is en wijs'.
'ga dan je eigen weg': vert. van → eko care: eko → eka = alleen; care →
car = gaan; care = ga. 'Eko care', is vrij vertaald als: 'ga dan je eigen weg',
in de betekenis van 'beoefen alleen'.
307

—195—

—Voetnoten—

'zoals een verslagen koning zijn veroverd koninkrijk verlaat': vert. van →
raja va rattham vijitam pahaya: raja = koning; va = zoals, als; rattham →
rattha = koninkrijk; vijitam → vijita → ji = veroveren; vijitam = veroverd;
pahaya → ha = verlaten; pahaya = verlaat. 'Raja va rattham vijitam pahaya',
is vrij vertaald als: 'zoals een verslagen koning zijn veroverd koninkrijk verlaat'.
308

'of zoals een olifant in de Matanga wildernis zijn kudde verlaat !’: vert.
van → [eko care] matanga’ranne va nago: eko → eka = alleen; care → car =
wandelen, in de betekenis van beoefenen; matanga’ranne → matanga+
aranna: matanga = syn.: naga = olifant; aranna = bos; matanga’ranneva =
olifantenbos; va = als, zoals; nago → naga = olifant. '[Eko care] matanga’ranne va nago', is vrij vertaald als: ''of zoals een olifant in de Matanga
wildernis zijn kudde verlaat !’
309

310

Dhammapada, Sambahulabhikkhu Vatthu, Gatha #330:

'het is beter om alleen te leven': vert. van → ekassa caritam seyyo: →
ekassa → eka = alleen, in afzondering, solitair; caritam → carita → car =
wandelen, hier in de betekenis van 'leven'; seyyo = beter. 'Ekassa caritam
seyyo', is vrij vertaald als: 'het is beter om alleen te leven'.
311

'een dwaas vormt geen goed gezelschap': vert. van → natthi bale sahayata: natthi → na+atthi: na = niet; atthi → as = is; natthi = is niet; bale →
bala = een dwaas; sahayata = gezelschap. 'Natthi bale sahayata:', is vrij vertaald als: 'een dwaas vormt geen goed gezelschap'.
312

'leef alleen en doe geen kwaad’: vert. van → eko care na ca papani
kayira: eko → eka = alleen; care → car = wandelen, in de betekenis van
'leven'; care = leef; na = niet; ca = en; papani → papa = het kwade, het
slechte; papani = slechte dingen; kayira → kar = doen; kayira = doe. 'Eko
care na ca papani kayira', is vrij vertaald als: 'leef alleen en doe geen
kwaad’.
313

'zorgeloos, als een olifant in het bos': vert. van → appossukko matanga’ranne va nago: appossukko → appa+ussukka: appa = met zeer weinig;
ussukka = begeerte; appossukko = zorgeloos, vrij van zorgen; matanga’ranne → matanga+aranna: matanga = syn.: naga = olifant; aranna = bos;
matanga’ranneva = olifantenbos; va = als, zoals; nago → naga = olifant.
'Appossukko matanga'ranne va nago', is vrij vertaald als: 'zorgeloos, als een
olifant in het bos'.
314

315

Upaddha-Sutta, Samyutta-Nikaya, 45.2

316

Anguttara-Nikaya 3.133

317

Anguttara-Nikaya 3.45

318

Katannu-Sutta, Anguttara-Nikaya 2.31
—196—

—Voetnoten—
319

Dankbaarheid ondermijnt het ego.

320

Cula-Punnama-Sutta, Majjhima-Nikaya 110

Vertaling van de Breet, Jan & Janssen, Rob, (2005), Majjhima-Nikaya, De
verzameling van middellange leerredes, Deel 3, p. 104 e.v.
321

322

Anguttara-Nikaya 6.26

Mahakaccana is de 'miskende parel' onder de hoofddiscipelen van de
Boeddha. (*) Na zijn wijding als bhikkhu, woonde de Eerwaarde Mahakaccana voor het grootste gedeelte van zijn leven in zijn geboorteland Avanti,
een afgelegen regio in het zuidwesten van het Middenland waar de Boeddha resideerde. Juist om die reden bracht hij niet zoveel tijd door in de directe omgeving van de Bhagavat als sommige van de andere grote discipelen, zoals Sariputta, MahaMoggallana en Ananda. Om deze reden komt
hij, in de suttas van de Pali-canon, niet zo nadrukkelijk in beeld als de hiervoor genoemde hoofddiscipelen. Niettemin wendden de andere (hoofd)monniken zich vaak tot hem wanneer hij in hun nabijheid vertoefde voor het
toelichten van de betekenis van de woorden van de Boeddha omwille van
de scherpzinnigheid van zijn intellect, de diepzinnigheid van zijn inzicht in
de Dhamma, en zijn bekwaamheid als spreker. Zo vinden we in de Palicanon een resem redevoeringen waar de Eerwaarde Mahakaccana een
centrale plaats inneemt. Deze teksten, immer methodisch verfijnd en analytisch nauwkeurig, demonstreren met verbazingwekkende helderheid de verreikende implicaties en praktische invloeden van verschillende uitspraken
van de Boeddha die anders, zonder zijn diepzinnige uitleg en commentaar
aan ons begrip zouden ontsnappen. In de Pali-canon wordt ook vermeld
dat Mahakaccana beter dan wie ook kleine verhalen kon omvormen en illustreren tot een omvangrijke sutta: 'sankhepena bhasitassa vittharena attham
vibhajantanam agga'.
323

Mahakaccana komt ook in beeld als de auteur van de Netti-Pakarana (ook
gewoon 'Netti' genoemd). Deze Netti is waarschijnlijk de oudst bestaande
Pali-tekst (wat deze tekst natuurlijk uiterst interessant maakt), alhoewel hij
niet werd opgenomen in de Pali-canon zelf. Ondanks het feit dat in de
'Netti' ongeveer 1/3 van de Udanas worden vermeld (!).
Voor de Netti-Pakarana, zie: Hardy, Edmund, (2016), The Netti-Pakarana,
with Extracts from Dhammapada Commentary, Pali Text Society, London,
UK en
Nanamoli, Bhikkhu, (1977), The Guide, The Netti-Pakaranam, according to
Kaccana Thera, Translated from the Pali, Pali Text Society, London, UK
(*): Wynne, Alexander, (2018), Sariputta or Kaccana? A preliminary Study of
Two Early Buddhist Philosophies of Mind and Meditation, Journal of the
Center for Buddhist Studies (JOCBS), Sri Lanka, 2018 (14), p. 77-107

—197—

—Voetnoten—

Asavas zijn 'bezoedelingen' of 'kankers'. Syn.: kilesas. Asavas zijn gehechtheden en fictieve ideeën die automatisch ontstaan door het zintuiglijk
contact met de buitenwereld. Het gaat hier om vier bezoedelingen: zintuiglijke lust (P. kama-asava); onwetendheid (P. avijja-asava); vastgeroeste persoonlijke meningen/inzichten (P. ditthi-asava); gehechtheid aan het bestaan
(P. bhava-asava).
324

Het woordgebruik van 'asava' is vooral functioneel: alles wat het bewustzijn
intoxiceert wordt asava genoemd. Asavas zijn mentale kankers die de yogi
geketend houden aan 'worden' (aan samsara); het zijn kankers van de geest
die zijn spirituele vooruitgang naar bevrijding blokkeren. Wanneer de geest
op een bepaald moment vol is van een bepaalde bezoedeling (bvb. passie
—de diepste asava), dan ontstaan binnen het lichaam subatomische
partikels—kalapas—van een specifiek type en start er een biochemische
flow—een flow van passie (P. kamasava) doorheen de hele lichamelijke
structuur. Deze flow van passie beïnvloedt het volgende moment met nog
méér passie en verandert in kamma-tanha, een verlangen naar passie op
mentaal vlak, dat een flow van passie stimuleert op het lichamelijk vlak.
Beide beïnvloeden en versterken elkaar. Niet enkel passie, maar élke vorm
van bezoedeling (verlangen; haat; angst…) die opkomt in de geest genereert een asava—een biochemische flow. En deze asava versterkt en multipliceert deze bezoedeling verder en verder. Het resultaat is een vicieuze
cirkel van ellende en lijden.
Zoals supra reeds aangehaald, catalogeert de Abhidhamma de asavas als
volgt:
1. de kanker van zintuiglijk verlangen (P. kamasava → kama+asava: kama =
zintuiglijke begeerte; asava = bezoedeling): het verlangen naar vormen;
naar geluiden; naar geuren; naar smaken; naar tactiele dingen en naar
gedachten; asava = bezoedeling.
2. de kanker van 'worden', van bestaan (P. bhavasava → bhava+asava:
bhava = 'worden', ontstaan, tot geboorte komen; asava = bezoedeling):
het verlangen naar een voortdurend of eeuwig bestaan (P. bhava-tanha)
ofwel in de materiële (P. rupaloka) ofwel in de immateriële wereld (P.
arupaloka).
3. de kanker van onwetendheid (P. avijjasava → avijja+asava: avijja = nietweten, onwetendheid, verwarring, confusie—niet in zijn intellectuele
betekenis, maar in de betekenis van 'verkeerd' weten, zoals (a) het verkeerde idee dat er een 'ik' of een 'zelf' (P. atta) bestaat; (b) het onheilzame aanzien voor het heilzame; (c) het vergankelijke zien als onvergankelijk; (d) het onwerkelijke onderkennen als werkelijk; (e) het zelfloze
aanzien als een stabiele kern, enz...;
4. de kanker van valse opinies (P. ditthasava → ditthi+asava).
325

Dhammapada, Erakapattanagaraja Vatthu, Gatha #182

—198—

—Voetnoten—

'moeilijk is het om de ware Dhamma te horen': vert. van → kiccham saddhammas-savanam: kiccham → kiccha = moeilijk te verkrijgen; saddhammassavanam → saddhamma+savana: saddhamma → sata+ dhamma: sata
= goed, het ware, de ware; dhamma → Dhamma; savana = luisteren naar;
saddhammassavanam = luisteren naar de ware Dhamma. 'Kiccham saddhammassavanam', is vrij vertaald als: 'moeilijk is het om de ware Dhamma te horen'.
326

'het gebeurt maar zelden dat een Boeddha verschijnt': vert. van → kiccho buddhanam uppado: kiccho → kiccha = moeilijk te verkrijgen; buddhanam → Buddha; uppado → uppada = tot bestaan komen, verschijnen. 'Kiccho buddhanam uppado', is vrij vertaald als: 'het gebeurt maar zelden dat
een Boeddha verschijnt'.
327

Mededogen (P. karuna) omdat alle wezens dukkha ondervinden en het
verlangen naar geluk en innerlijke vrede met elkaar gemeen hebben.
328

329

Saddhammapatirupaka-Sutta, Samyutta-Nikaya 16.13

adhamma (P.): → a+dhamma: a = niet, geen; dhamma = Dhamma.
Adhamma = wat geen Dhamma is; onjuiste Dhamma.
330

331

Mahaparinibbana-Sutta, Digha-Nikaya 16

ibid supra: 'Zelfs de geringste monnik, Ananda, onder deze vijfhonderd
monniken heeft de stroom betreden, is niet meer in staat om terug te vallen
en is er zeker van tot ontwaken te komen.”
332

333

Mahacattarisaka-Sutta, Majjhima-Nikaya 117

334

Mahavedalla-Sutta, Majjhima-Nikaya 43

335

Anattalakkhana-Sutta, Samyutta-Nikaya 22.59

336

Nakhasikha-Sutta, Samyutta-Nikaya 13.1

337

Aghatavatthu-Sutta, Anguttara-Nikaya 9.29

338

Samyutta Nikaya Sutta 45.1.8

Sammasambuddha → samma+sam+buddha: samma+sam = compleet,
volledig, in zijn geheel; buddha → Boedha. Sammasambuddha = de Ware
en Volledig Verlichte. Het is een Boeddha die tot volkomen ontwaken komt
op eigen kracht (zonder hulp van anderen).
339

340

Dhammassavana-Sutta, Anguttara-Nikaya 5.202

—199—

—Voetnoten—

Kalama-Sutta, Anguttara-Nikaya, 3.65. Soms wordt de Kalama-Sutta
ook de Kessaputtiya-Sutta genoemd.
341

Easwaran, Eknath, (2016), Passage Meditation, A Complete Spiritual Practice p. 38
Vrij Onderzoek heeft voor mij iets tegendraads, iets opstandigs, iets
revolutionairs tegen de gevestigde orde die doelbewust conditioneert naar
een welbepaald en weldoordacht wereldbeeld. Vrij onderzoek leidt ertoe
dat men zich vrij maakt uit get geconditioneerd maatschappelijk carcan. De
tekst van de Kalama-Sutta draagt dit opstandige vuur in zich—de zilte
smaak van bevrijding.
342

343

Satthusasana-Sutta, Anguttara-Nikaya, 7.79

'van horen zeggen' → vert. van 'anitiha' = 'van horen zeggen' ⟷ zelfkennis door direct experiëntieel ervaren. Anitiha was de traditionele manier
van doorgeven van Vedische kennis door de brahmanen. De Boeddha predikte de Dhamma vanuit de eigen directe ervaring van zijn Zelfrealisatie. Het
hemelhoge verschil tussen sutta-maya panna en bhavana-maya panna.
344

345

Joan Halifax, (2008), Tricycle Magazine, The Lucky Dark, Spring 2008.

Ajahn Chah: “You are your own teacher. Looking for teachers can’t solve
your own doubts. Investigate yourself to find the truth—inside, not outside.
Knowing yourself is most important.”
346

De yogi moet zélf inzicht verwerven in de wérkelijke aard van de dingen. Dit
kan slechts wanneer er géén hoofd boven zijn eigen hoofd staat. De yogi
moet zijn éigen meester zijn. Hij moet zélf de stroom betreden.

—200—

—Voetnoten—

'toevlucht' → tana (P.): de schuilplaats, het toevluchtsoord, het eiland,
de vluchtheuvel van innerlijke vrede die Dhamma ons biedt. Het is maar de
vraag of het huidige 'toevlucht nemen tot de Drie Juwelen (de Boeddha, de
Dhamma en de Sangha) steun vindt in de vroeg-boeddhistische teksten
(EBTs). Zo merkt Erik Hoogcarspel op dat in de Madyama-Nikaya III, p. 88
Ananda gezegd heeft dat, nà het parinibbana van de Boeddha, de Dhamma
de enige toevlucht kan zijn. Hij concludeert hieruit dat 'De Drie Juwelen
beslist geen hermetische eenheid vormen en dat de toevlucht met de bijbehorende boeddhistische naam geen onmisbaar element is van de beoefening van het boeddhisme'. Toevlucht nemen is (voor mij althans) in de
eerste plaats een 'dhammanu' worden—iemand die de Dhamma in zichzelf
realiseert. Toevlucht ontstaat automatisch in de verbinding met het 'proces',
met de flow van het ontstaan en vergaan van de manifestaties (wijzelf in de
eerste plaats). Dit is de toevlucht die tot bevrijding leidt.
347

Gary Thorp, (2005), Shelter from the Storm, Tricycle Magazine, Summer
2005 — 'Taking refuge is not some kind of evasion or escape, but is the
planting of our “selves” deeply in the nature of what surrounds us. We
lodge ourselves in the deep waves and in the shallow pools, in the crests
and depressions of our lives. Sometimes, even wreckage can make a temporary resting place’.
Joan Halifax (1992) Giving Birth to Ancestors, Tricycle Magazine, Summer
1992 — 'Practicing Buddhism is about discovering ourselves to be in a
great, flowing river of continuities.'
348

Cakkavatti-Sihanada-Sutta , Digha-Nikaya 26

349

Dhammapada, Kumarakassapamatuttheri Vatthu, Gatha #160

Atta hi attano natho: atta = zelf; hi = inderdaad, zeker; attano → atta =
zelf; attano = voor zichzelf; natho → natha = beschermer, toevlucht. 'Atta hi
attano natho', is vrij vertaald als: 'iedereen is inderdaad zijn eigen beschermer'.
350

Krishnamurti, Jiddu, (1966), Talks by Krishnamurti in USA 1966 p. 73 —
'You must understand it, go into it, examine it, give your heart and your
mind, with everything that you have, to find out a way of living diﬀerently.
That depends on you, and not on someone else, because in this there is no
teacher, no pupil; there is no leader; there is no guru; there is no Master, no
Saviour. You yourself are the teacher and the pupil; you are the Master; you
are the guru; you are the leader; you are everything.’
351

Nanasampanno, Boowa, (2012), Arahattamagga Arahattaphala. The Path
to Arahantship p. 31-32
352

'bhavana' (P.) → 'bhava' = 'worden'. Bhavana = tot 'wording' brengen,
ontwikkelen, cultiveren.
353

—201—

—Voetnoten—

'yoniso manasikara' (P.) → yoniso+manasikara: yoniso → yoni = de baarmoeder; manasikara = beschouwen, overwegen. Yoniso manasikara = het
beschouwen van de oorsprong van de dingen, i.c. om te kunnen zien hoe
de dingen ontstaan, wat tot hun bestaan voert, hoe ze (geboren) ’worden’ (P. bhava). Een yogi die handelt met 'yoniso manasikara' zal bijgevolg
handelen met wijsheid (P. panna).
354

355

Vibhangapakarana, Boek 2, p. 234.

356

Samyutta-Nikaya, 1.100

357

Ditthi-Sutta, Anguttara-Nikaya 10.93

Anathapindika (Syn.: Sudatta) was een schatrijk bankier uit Savatthi die
een lekenvolgeling werd en het Jetavana schonk aan de Sangha. De Boeddha verbleef gedurende 19 regenseizoenen in het Jetavana en beschouwde dit klooster ook als zijn hoofdkwartier. Het is ook op deze plaats dat de
Boeddha de meeste voordrachten gegeven heeft.
358

359

Pathama Sekha-Sutta, Itivuttaka 16

'bevrijding' → vert. van 'anuttara yogakhema' = bevrijding van de vier
bindingen, namelijk: van zintuiglijke begeerte; van verlangen om te zijn; van
opinies en van onwetendheid.
360

Sabbasava-Sutta, Majjhima-Nikaya 2 — Vertaling de Breet, Jan & Janssen, Rob, (2004), De verzameling van middellange leerrede, Deel 1, p.
92-93
361

362

Silavant-Sutta, Samyutta-Nikaya 22.122

In de Pali-canon staat vermeld dat Sariputta vooral bedreven was om
yogis tot stroombetreding te brengen. Moggallana was verantwoordelijk om
de sotapannas te begeleiden naar de hogere niveaus van ontwaken. Beide
leeropdrachten vergen andere aanpak. Voor het realiseren van stroombetreding moet de nadruk liggen op het ontwikkelen van diep inzicht in de Vier
Edele Waarheden (= de Vier Realiteiten van de arahant), terwijl voor de hogere niveaus van ontwaken de ontwikkeling van concentratie primordiaal is.
363

Er is een immens verschil tussen het lezen van een boek over Dhamma
(P. pariyatti) en het toepassen/beoefenen van Dhamma (P. patipatti).
364

'dhammanudhamma patipatti' (P.): Dhammanudhamma → dhamma+
anu+Dhamma: dhamma = de leer; anu = overeenkomstig; Dhamma = de
Leer van de Boeddha, de buddhasasana; patipatti = de beoefening. Dhammanudhamma patipatti = de beoefening van Boeddha’s Leer.
365

366

Anudhamma-Sutta, Samyutta-Nikaya 22.39

—202—

—Voetnoten—

Zie de satipatthana-Sutta, Digha-Nikaya 22. Zie mijn boek: Dubois, Guy,
(2020), Satipatthana. Het Pad naar Zelfrealisatie
367

368

Anudhamma Sutta, Samyutta-Nikaya 22.39-42

'anattanupassi' (P.) → anatta+anupassi: anatta = het zelfloze, 'lege', onstabiele (zonder wezenskern) karakter; anupassi = observeren, in de betekenis van reflecteren op, contempleren, mediteren.
369

370

Mahasatipatthana-Sutta, Digha-Nikaya 22

371

Ibid. supra

372

Anguttara-Nikaya, 10.61

'helder weten en bevrijding' worden gerealiseerd door de beoefening en
ontwikkeling van de zeven ontwakingsfactoren (P. sambojjhanga): aandacht
(P. sati); forensisch onderzoek van de fenomenen (P. dhammavicaya); ijver/
energie (P. viriya); vreugde (P. piti); kalmte/sereniteit (P. passaddhi); concentratie (P. samadhi) en gelijkmoedigheid (P. upekkha).
373

'de zeven ontwakingsfactoren': zie Mahasatipatthana-Sutta, DighaNikaya 22. Zie mijn boek: Dubois, Guy, (2020), Satipatthana. Het Pad naar
Zelfrealisatie p. 175 e.v.
374

'de vier velden van opmerkzaamheid': het lichaam (P. kayanupassana);
de gewaarwordingen/gevoelens (P. vedananupassana); de geest (P. cittanupassana) en de objecten van de geest (dhammanupassana).
375

'de drie vormen van juist gedrag': perfect spreken (P. samma vaca), perfect handelen (P. samma kammanta), perfect levensonderhoud (P. samma
ajiva). Zie: Cunda Kammaraputta-Sutta, Anguttara-Nikaya 10.176
376

Samannaphala-Sutta, Digha-Nikaya 2.64 — En hoe beheerst een monnik
zijn zintuigen? Wanneer een monnik met zijn ogen een vorm ziet, gaat hij
niet in op de hoofdkenmerken ervan, evenmin als op de details. Omdat
verlangen en afkeer—wat onheilzame mentale fenomenen zijn—hem zouden bemeesteren wanneer hij zijn oogzintuig niet voortdurend zou beheersen, legt hij zich toe op de beheersing ervan. Hij bewaakt de poort van
het oogzintuig. Hij is op zijn hoede ervoor. Hetzelfde doet zich voor met zijn
andere zintuigen: de oren, de neus, de hond, het tactiele en het denken.
Door de beheersing van de zintuigen ervaart hij innerlijk geluk. Zo bewaakt
hij zijn zintuigpoorten.’
377

—203—

—Voetnoten—

'Opmerkzaamheid en alertheid': Sata-Sutta, Samyutta-Nikaya 47.35 —
'Monniken, blijf opmerkzaam en alert. Dit is mijn instructie aan jullie allen.
378

En hoe blijft een monnik opmerkzaam? Een monnik focust zich op het
lichaam in het lichaam—ijverig, met helder begrip en diep inzicht [in de
vergankelijkheid ervan], aandachtig en vrij en onthecht van wereld verlangen
en afkeer. Hij focust zich op zijn gewaarwordingen en gevoelens... op zijn
geest... op de objecten van zijn geest. Dit is hoe een monnik opmerkzaam
is.
En hoe blijft een monnik alert? Een monnik weet hoe gewaarwordingen en
gevoelens ontstaan, bestaan en hoe ze verdwijnen. Een monnik weet hoe
gedachten ontstaan, bestaan en vergaan. Hij weet hoe perceptie ontstaat,
bestaat en vergaat. Dit is hoe een monnik alert is.
Zo moet je, Monniken, opmerkzaam en alert blijven. Dit is mijn instructie
aan jullie allen.’
379

Anguttara-Nikaya Sutta 5.3.26

380

Mahavedalla-Sutta, Majjhima-Nikaya 43

'Dhammasavana' (P.) → dhamma+savana: dhamma = Dhamma, de leer;
savana = luisteren naar. Dhammasavana = luisteren naar Dhamma.
381

'Dhammasakacca' (P.) → dhamma+sakacca: Dhamma = Dhamma, de
leer; sakacca = met respect spreken over de Dhamma, dhammatalks, leergesprekken. Dhammasakacca = gedachtewisseling over de Dhamma met
gelijkgestemde kalyanamittas.
382

Het Theravada maakt een onderscheid in meditatietechniek tussen enerzijds kalmte-meditatie: het ontwikkelen van de jhanas, wat de yogi tot absorptie en kalmte leidt (P. samatha bhavana) en anderzijds inzichtsmeditatie
dat tot wijsheid voert (P. vipassana bhavana). De Boeddha beschrijft in de
Tatiya Samadhi-Sutta, Anguttara-Nikaya 4.94 de vipassana-beoefenaars als
volgt: 'zij die de zienswijze door hogere wijsheid (P. adhipanna) beheersen,
maar niet de innerlijke kalmte van de geest (P. samathassa).'
383

Chew, Martin, (2018), What are the benefits of reading Buddhist sutras?,
https://www.quora.com/What-are-the-benefits-of-reading-Buddhist-sutras.
384

'anuttara-samyak-sambodhi' (P.): het volledige en onovertroﬀen ontwaken van een Boeddha.
385

—204—

—Voetnoten—

De grondige bespreking van deze zeven kwaliteiten vindt u supra, onder
de eerste factor voor stroombetreding, namelijk 'associatie met integere
mensen'.
386

Anguttara-Nikaya IV.31 — Zie: Payutto, P. A., (2008), A Constitution For
Living. Buddhist Principles For A Fruitful And Harmonious Life p. 62 e.v.
387

Udayi-Sutta, Anguttara-Nikaya 5.159

'dhammadesaka-Dhamma' (P.) → dhamma+desaka: Dhamma = de Leer;
desaka = een prediker van de Leer, een Dhamma-leraar.
388

Zie: Payutto, P. A., (2008), A Constitution For Living. Buddhist Principles
For A Fruitful And Harmonious Life p. 63
389

'anupubbikatha' (P.): stapsgewijs, in de betekenis van gradueel, progressief. Wat hier bedoeld wordt is dat de leraar zijn dhammatalk moet aanpassen aan het niveau van zijn toehoorder(s), wat veronderstelt dat de leraar
zich eerst moet vergewissen van de graad van ontwikkeling van zijn toehoorder(s). Hij onderwijst van gemakkelijk naar diepzinnig; van oppervlakkig
tot diepgaand, in logische vooruitgang.
390

'pariyayadassavi' (P.) → pariyaya+dassavi: pariyaya = instructie: dassavi
= hij die ziet = de bedoeling van zijn dhammatalk moet zijn dat hij zijn toehoorder tot inzicht brengt zodat de toehoorder finaal tot (zelf)realisatie (nibbana) komt. Daarom doet hij dit stapsgewijs (cfr. voetnoot supra). Hij legt
uit, breidt uit en verduidelijkt de belangrijkste punten. Hij belicht de betekenis van elk aspect en elk punt. Hij varieert zijn uitleg zodat de toehoorders de beginselen duidelijk onderkennen.
391

'anuddayata' (P.): hij legt de leer vriendelijk uit met mededogen (P. karuna) voor de precaire situatie waarin de 'wereldling' (P. puthujjana) zich bevindt. Zijn geest is doordrenkt van goede wil, met een oprecht verlangen
om de toehoorder(s) te bevrijden van dukkha.
392

'anamisantara' (P.): zonder te streven naar gewin, zowel materiëel (geld,
voordelen) als immaterieel gewin (eigenwaarde, eer, eerbied, respect).
393

'anupahacca' (P.): zonder te kwetsen. 'Kwetsen' betekent hier het reduceren van heilzame eigenschappen, het vergroten van bezoedelingen, het
versterken van het ego en finaal het vergroten van dukkha. De leraar moet
zich bijgevolg de vraag stellen of hij door de Dhamma te onderwijzen zichzelf of anderen niet 'kwetst'. Zo moet hij vermijden dat zijn toehoorders
hebzuchtiger worden, zich geminacht voelen of dat op een of andere manier hun bezoedelingen en hun dukkha vermeerderd worden. Konkreet: hij
onderwijst met de bedoeling om de waarheid (Dhamma) en de betekenis
ervan volledig te onthullen, zonder zichzelf te verheﬀen en zonder zijn toehoorders sarcastisch toe te spreken of kleinerend te behandelen.
394

—205—

—Voetnoten—

Zie: Payutto, P. A., (2008), A Constitution For Living. Buddhist Principles
For A Fruitful And Harmonious Life p. 63 e.v.
395

Uit de suttas blijkt overduidelijk dat de belangrijkste volgelingen van de
Boeddha geen meelopers waren. Sariputta, Moggallana, Maha-Kassapa,
Maha-Kaccayana, Maha-Kotthita, Maha-Kappina, Maha-Cunda, Anuruddha, Revata en Ananda waren stuk voor stuk sterke persoonlijkheden.
396

Slavenreligies huiveren van spiritueel onderscheid, hebben een metafysische grondslag nodig om zich staande te houden—een basis die gestoeld
is op hemelse overheersing waarbij de loop van de dingen in de schoot van
een opperwezen ligt. Dhamma daarentegen is uitgesproken pluralistisch en
wijst naar de zo-heid van de dingen (de natuurwet, de wet van Afhankelijk
Ontstaan, paticca samuppada) om het bestaan te beschrijven.
397

zie: Keown, Damien, (2013), Buddhism. A very short introduction, Oxford
University Press, Oxford, UK
398

399

Zie Mulapariyaya-Sutta, Majjhima-Nikaya 1

400

Cunda-Sutta, Anguttara-Nikaya 6.46

'dhammakathika’ (P.) → dhamma+kathika: Dhamma = de Leer; kathika =
spreken, zich uiten, vertellen, preken. Dhammakathika = dhammaprekers, zij
die de doctrine uitleggen.
401

'jhayin' (P.) → jhayati = mediteren, contempleren. Jhayi = iemand die
mediteert, een mediteerder.
402

Een voorbeeld: hoe een eminent universiteitsprofessor in bedrijfsbeheer, zonder de minste beroepspraktijk, zijn studenten komt vertellen hoe
men een bedrijf moet leiden. Het lijkt onwaarschijnlijk maar dit scenario voltrekt zich dagelijks. Dit is op vele andere domeinen eveneens het geval.
Onzin. Academische waanzin.
403

404

Dhammapada, Gathas 100 t/m 102

'beter dan duizend uiteenzettingen': vert. van → sahassamapi ce vaca:
sahassamapi → sahassam+api: sahassam → sahassa = duizend; api =
beter; ce = indien; vaca = uiteenzetting, uiteenzettingen. 'Sahassamapi ce
vaca', is vrij vertaald als: 'beter dan duizend uiteenzettingen'.
405

'zonder betekenis': vert. van → anatthapadasamhita → an+attha+pada+
samhita: an = zonder; attha = betekenis; pada = gezegde, spreuk; samhita:
volledig verbonden. 'Anattha-padasamhita', is vrij vertaald als: 'zonder betekenis'.
406

—206—

—Voetnoten—

'is één betekenisvol woord beter': vert. van → ekam atthapadam seyyo:
ekam = één; atthapadam → attha+pada: attha = betekenis; pada = gezegde, spreuk; seyyo = beter. 'Ekam atthapadam seyyo', is vrij vertaald als: 'is
één betekenisvol woord beter'.
407

'waarvan men—na het gehoord te hebben—tot rust komt': vert. van →
yam sutva upasammati: yam = waarvan; sutva → su = horen; sutva = gehoord hebben; upasammati → upa+sam: upa = naast; sam = gekalmeerd
zijn, tot rust komen. 'Yam sutva upasammati', is vrij vertaald als: 'waarvan
men—na het gehoord te hebben—tot rust komt'.
408

'beter dan duizend verzen': vert. van → sahassamapi ce gatha: sahassamapi → sahassam+api: sahassa = duizend; api = beter; ce = indien;
gatha = vers, verzen. 'Sahassamapi ce gatha', is vrij vertaald als: 'beter dan
duizend verzen'.
409

'zonder betekenis': vert. van → anatthapadasamhita → an+attha+pada+
samhita: an = zonder; attha = betekenis; pada = gezegde, spreuk; samhita:
volledig verbonden. 'Anattha-padasamhita', is vrij vertaald als: 'zonder betekenis'.
410

'is één betekenisvol vers': vert. van → ekam gathapadam seyyo: ekam =
één; gathapadam → gatha+pada: gatha = vers; pada = gezegde, spreuk;
seyyo = beter. 'Ekam gathapadam seyyo', is vrij vertaald als: 'is één betekenisvol vers'.
411

'waarvan men—na het gehoord te hebben—tot rust komt': vert. van →
yam sutva upasammati: yam = waarvan; sutva → su = horen; sutva = gehoord hebben; upasammati → upa+sam: upa = naast; sam = gekalmeerd
zijn, tot rust komen. 'Yam sutva upasammati', is vrij vertaald als: 'waarvan
men—na het gehoord te hebben—tot rust komt'.
412

'beter dan honderd verzen te reciteren': vert. van → yo ca gathasatam
bhase: yo = wie; ca = en; gathasatam → gatha+sata: gatha = vers, verzen;
sata = honderd; bhase → bhas = opzeggen, vertellen, reciteren. 'Yo ca
gathasatam bhase', is vrij vertaald als: 'beter dan honderd verzen te reciteren'.
413

'zonder betekenis': vert. van → anatthapadasamhita → an+attha+pada+
samhita: an = zonder; attha = betekenis; pada = gezegde, spreuk; samhita:
volledig verbonden. 'Anatthapadasamhita', is vrij vertaald als: 'zonder betekenis'.
414

'is het horen van één enkel woord van de Dhamma': vert. van → ekam
dhammapadam seyyo: ekam = één; dhammapadam → dhamma+pada:
dhamma → Dhamma; pada = gezegde, spreuk; seyyo = beter. 'Ekam
Dhammapadam seyyo', is vrij vertaald als: 'is het horen van één enkel
woord van de Dhamma'.
415

—207—

—Voetnoten—

'waarvan men—na het gehoord te hebben—tot rust komt': vert. van →
yam sutva upasammati: yam = waarvan; sutva → su = horen; sutva = gehoord hebben; upasammati → upa+sam: upa = naast; sam = gekalmeerd
zijn, tot rust komen. 'Yam sutva upasammati', is vrij vertaald als: 'waarvan
men—na het gehoord te hebben—tot rust komt'.
416

417

Canki-Sutta, Majjhima-Nikaya 95

‘ekaggata’: éénpuntigheid van geest. Het is de diepe concentratie waardoor subject én meditatie-object één worden. Dit is de 4de jhana—het vierde meditatiestadium, 'dat leeg is aan zelf of van wat tot een zelf behoort'.
Dit is de geestestoestand van de yogi bij wie de mentale vergiften (verlangen, haat en onwetendheid) vernietigd zijn. Zie: Maha-Vedalla-Sutta, Majjhima-Nikaya 43
418

'samatha bhavana' (P.): samatha = kalmte; bhavana = tot 'wording' (P.
bhava) brengen, cultiveren.
419

420

'pativedha' (P.): doordringen, penetreren, realiseren.

De Vier Edele Waarheden vormen het wezenskenmerk van de leer van
alle Boeddhas. Het is de essentie van de Dhamma die telkens opnieuw
wordt ontdekt en aan de wereld uitgelegd.
421

Paramis zijn geaccumuleerde verdiensten of kwaliteiten uit het verleden
die, wanneer ze volledig gerealiseerd zijn, naar Zelfrealisatie voeren.
422

'tiparivatta' (P.) → ti+parivatta: ti = drie; parivatta = rotatie, cirkel. Tiparivatta = drie rotaties.
423

'dvadasakara' (P.) → dvadasa+kara: dvadasa = twaalf; kara = aspect,
modus. Dvadasakara betekent hier 'aspecten' of 'inzichten'.
424

Dhammapada, Gatha #2 — 'Alles wat we ervaren, wordt voorafgegaan
door het denken; [Alles wat we ervaren] heeft denken als hun leider. Alles
ontstaat uit gedachten.'
425

426

Zie ook Parivatta-Sutta, Samyutta-Nikaya 22.56

427

'sacca nana' (P.): sacca = waarheid; nana = inzicht.

'kicca nana' (P.): kicca = het werk, de plicht, datgene wat moet gedaan
worden, de beoefening; nana = inzicht.
428

'kata nana' (P.): kata = wat gedaan is, wat beëindigd is, wat gerealiseerd
is; nana = inzicht.
429

'saccanupatti' (P.) → sacca+anupatti: sacca = waarheid; anupatti = de
realisatie. Saccanupatti = de realisatie van de Waarheid.
430

—208—

—Voetnoten—

'dat álles onderhevig is aan dukkha': Deze ervaring, deze ‘certificatie’
van dukkha als een getuige zonder (voor)oordeel, ('bearing witness’), moet
het volledige scala van dukkha omvatten (P. dukkha parinneyam), vermits
(indien we niet het volledige scala zouden bekijken) er anders (mogelijk) een
aspect zou kunnen over-blijven waarop dukkha niet van toepassing zou zijn.
Elke eventualiteit moet uitgesloten worden. Door aanhoudende, repetitieve
meditatie-beoefening sluiten we dit ook uit. Zo wordt dukkha begrepen als
een totaliteit: we ervaren dukkha in álles en in ál zijn aspecten.
431

432

'pahatabbam' (P.) → pahata = overwonnen, bedwongen, beteugeld.

433

'pahinam' (P.) → pahina = vernietigd, uitgeroeid, geëlimineerd.

Slechts wanneer de Vier Waarheden, in de onderscheiden drie rotaties,
door de yogi experiëntieel ervaren én gerealiseerd zijn (P. paccanubhoti) kan
er sprake zijn van echte bevrijding (P. vimutti) van dukkha. Zoniet blijven de
Vier Waarheden ofwel een filosofisch systeem, ofwel een vormelijke religie,
waar van 'bevrijding' geen sprake is.
434

Dhammacakkappavattana-Sutta, Samyutta-Nikaya 56.11— 'In het Hertenpark van Isipatana, nabij Varanasi, heeft de Verhevene het onovertroﬀen
Dhamma–Wiel in beweging gezet, wat door geen enkele monnik, priester,
god, Mara, Brahma, of door wie dan ook gestopt kan worden! En de Brahma-goden hoorden die kreet van de Paranimmitavasavatti goden, en zij uitten de volgende kreet: "In het Hertenpark van Isipatana, nabij Varanasi,
heeft de Verhevene het onovertroﬀen Dhamma–Wiel in beweging gezet, wat
door geen enkele monnik, priester, god, Mara, Brahma, of door wie dan ook
gestopt kan worden !” En dus op dat moment, op dat eigenste ogenblik,
rees die kreet omhoog tot aan de Brahma werelden. En het tienduizendvoudige wereldsysteem schokte, trilde en beefde, en een prachtig onbegrensd licht verscheen in de wereld, wat de schittering van de goden ver
overtrof. En toen uitte de Verhevene deze geïnspireerde woorden:“Versta je
het, Kondanna? Waarlijk: Kondanna verstaat het, Vrienden!" En zo verkreeg
de Eerwaarde Kondanna de naam ‘de Weter’—hij die het verstaat; hij die
wéét.’
435

436

In deze10 woorden is de Dhamma gecondenseerd samengevat.

'tijdloos': 'tijd' als eeuwige beweging; 'tijd' als uitdrukking van het
natuurlijke ritme; 'tijd' als de uitdrukking van 'het proces’. Niet 'tijd' als menselijke uitvinding, niet als 'klok', niet als 'maatopnemer', niet als 'disciplineerder', als 'dualiteit-schepper' (het verschil tussen 'tijd' en 'vrije tijd').
437

Zie: ter Braake, Wouter, (2020), Tijd van leven, Boeddhistisch Dagblad, dd.
25 april 2020 — 'Tijd zonder klokcultuur biedt ons de kans tot ‘zijn’ in plaats
van 'hebben' en 'doen'. Tijd zonder klokcultuur biedt de mogelijkheid je te
vervelen en de aangenaamheid ervan te ervaren. Tijd zonder klokcultuur
biedt de geest de kans, naast de blik naar buiten, zich naar binnen te richten.’
—209—

—Voetnoten—

Alabaster, Henry, (1871), The Wheel of the Law: Buddhism, Oxford
University, Google Internet Archive — 'a rolling circle of causes or eﬀects'.
438

Dit hoeft ons ook niet te verbazen. Het concept van transmigratie was
een concept dat opgeld maakte in sommige ascetische groeperingen, in
het jaïnisme en in het brahmanisme. Deze tradities deelden een concept
van transmigratie dat in veel opzichten vrij gelijkaardig is. Er zijn drie gemeenschappelijke elementen te onderscheiden: (1) Alle bewuste wezens
worden talloze keren in het proces herboren = transmigratie (P. samsara). (2)
Dit proces wordt gestuurd door ethische keuzes (P. kamma): heilzaam handelen leidt tot een goede wedergeboorte; onheilzaam handelen tot een
slechte wedergeboorte. (3) Bevrijding kan niet gevonden worden in enig bestaansgebied, maar uitsluitend in bevrijding van transmigratie zelf.
Hoewel deze kosmologische aspecten werden gedeeld, verschilden de details in zowel theorie als praktijk.
De jain- en brahmaanse theorie stelden dat transmigratie werd ondergaan
door een ziel of zelf die vrijheid kon bereiken. Voor de Jaïns bereikt de individuele ziel (jiva) eeuwige zuiverheid en gelukzaligheid. Voor de meest gesofisticeerde brahmanen is de ware aard van het individuele zelf (atman) identiek aan de goddelijkheid (Brahman) die de kosmos symboliseert. Wat in het
Sanskriet uitgedrukt wordt door de mantra ”tat tvam asi” = “Gij zijt dat”.
Anders gezegd: “Er bestaat maar één realiteit en dat ben jij.”
439

'atma' (Skr.): datgene wat eeuwig bestaat, wat steeds opnieuw tot wording komt.
440

het zgn. ’bevlezen’ van de ziel: het opnieuw bekleden van de ziel met
een vleselijk omhulsel. Het boeddhisme kent géén reïncarnatie.
441

De Bhagavad Gita—letterlijk 'Het Lied van de Heer' is een onderdeel van
de Mahabharata, een omvangrijk episch gedicht van het hindoeïsme. De
Bhagavad Gita wordt beschouwd als een onderdeel van de Upanishads, die
het filosofische aanhangsel (over de aard van het zelf en de ultieme aard
van de werkelijkheid)—in feite het hoogtepunt—van de Vedas vormen. De
Vedas (letterlijk: ‘weten’)—de vier heilige hindoeïstische geschriften (RigVeda, Sama-Veda, Yajur-Veda en Atharva-Veda)— ‘laten toe het weten van
de goden in het eigen hart te beluisteren en het gehoorde (Skr. sruti) in
hymnen te gieten.’ Anders gezegd: de Vedas maken het mogelijk om het
ongemanifesteerde zichtbaar te maken.
442

Maharaj Nisargadatta—'The interval between the beginning of 'I
am' (birth or waking) and when you lose it again (death or deep sleep) is
called 'time'.'
443

Het Ongeborene en het Doodloze zijn synoniemen voor Zelfrealisatie =
Nibbana = het ‘zien’ en ‘weten’ (P. janami passami) dat er geen ‘worden’
meer is.
444

445

Samyutta-Nikaya 1.108
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446

Dhammapada, Gathas # 277 -279

'alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk': vert. van → sabbe sankhara anicca: sabbe → sabba = alle; sankharas = geconditioneerde dingen;
anicca = vergankelijk, veranderlijk, niet permanent. 'Sabbe sankhara anicca', is vrij vertaald als: 'alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk'.
447

In de Pali-tekst wordt de versregel beëindigd met het woordje 'ti'. Dit is
het equivalent van ons uitroepteken.
448

'wie dit met wijsheid zíet': vert. van → yada pannaya passati: yada =
wanneer, telkens wanneer; pannaya → panna = wijsheid; pannaya = met
wijsheid; passati → dis = zíen; passati = zíet. 'Yada pannaya passati', is vrij
vertaald als: 'wie dit met wijsheid zíet'.
449

'beëindigt het lijden': vert. van → atha nibbindati dukkhe: atha = dan;
nibbindati → nibbida → ni+vind: ni = uit, weg; vind = van iets genoeg krijgen, aversie krijgen voor; dukkhe → dukkha = lijden; dukkhe = van het lijden. 'Atha nibbindati dukkhe', is vrij vertaald als: 'beëindigt het lijden'.
450

'dit is het pad van zuivering': vert. van → esa maggo visuddhiya: esa =
dit; maggo → magga = pad; visuddhiya → vi+suddhi: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt
om de intensiteit van een handeling uit te drukken; suddhi = zuiver, zuivering; visuddhiya = van zuivering. 'Esa maggo visuddhiya', is vrij vertaald als:
'dit is het pad van zuivering'.
451

'alle geconditioneerde dingen zijn onbevredigend': vert. van → sabbe
sankhara dukkha: sabbe → sabba = alle; sankharas = geconditioneerde
dingen; dukkha = onbevredigend. 'Sabbe sankhara dukkha', is vrij vertaald
als: 'alle geconditioneerde dingen zijn onbevredigend'.
452

'wie dit met wijsheid zíet': vert. van → yada pannaya passati: yada =
wanneer, telkens wanneer; pannaya → panna = wijsheid; pannaya = met
wijsheid; passati → dis = zíen; passati = zíet. 'Yada pannaya passati', is vrij
vertaald als: 'wie dit met wijsheid zíet'.
453

'beëindigt het lijden': vert. van → atha nibbindati dukkhe: atha = dan;
nibbindati → nibbida → ni+vind: ni = uit, weg; vind = van iets genoeg krijgen, aversie krijgen voor; dukkhe → dukkha = lijden; dukkhe = van het
lijden. 'Atha nibbindati dukkhe', is vrij vertaald als: 'beëindigt het lijden'.
454

'dit is het pad van zuivering': vert. van → esa maggo visuddhiya: esa =
dit; maggo → magga = pad; visuddhiya → vi+suddhi: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt
om de intensiteit van een handeling uit te drukken; suddhi = zuiver, zuivering; visuddhiya = van zuivering. 'Esa maggo visuddhiya', is vrij vertaald als:
'dit is het pad van zuivering'.
455
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'alle geconditioneerde dingen zijn niet-zelf': vert. van → sabbe sankhara
anatta: sabbe → sabba = alle; sankharas = geconditioneerde dingen; anatta
= niet-zelf, zelfloos, bezitten géén inherente, stabiele kern. 'Sabbe sankhara
anatta', is vrij vertaald als: 'alle geconditioneerde dingen zijn niet-zelf'.
456

'wie dit met wijsheid zíet': vert. van → yada pannaya passati: yada =
wanneer, telkens wanneer; pannaya → panna = wijsheid; pannaya = met
wijsheid; passati → dis = zíen; passati = zíet. 'Yada pannaya passati', is vrij
vertaald als: 'wie dit met wijsheid zíet'.
457

'beëindigt het lijden': vert. van → atha nibbindati dukkhe: atha = dan;
nibbindati → nibbida → ni+vind: ni = uit, weg; vind = van iets genoeg
krijgen, aversie krijgen voor; dukkhe → dukkha = lijden; dukkhe = van het
lijden. 'Atha nibbindati dukkhe', is vrij vertaald als: 'beëindigt het lijden'.
458

'dit is het pad van zuivering': vert. van → esa maggo visuddhiya: esa =
dit; maggo → magga = pad; visuddhiya → vi+suddhi: vi = speciaal,
bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; suddhi = zuiver,
zuivering; visuddhiya = van zuivering. 'Esa maggo visuddhiya', is vrij vertaald als: 'dit is het pad van zuivering'.
459

' anupubbi-katha' (P.) → anupubba+katha = een graduele instructie, beginnend met elementaire beginselen en oplopend tot steeds meer geavanceerde leerstellingen.
460

461

Suppabuddhakutthi-Sutta, Udana, ud. V.3

'deze man is in staat om de Dhamma te begrijpen!' → vert. van 'ayam
kho idha bhabbo dhammam vinnatun’ti'.
462

'een vertoog over vrijgevigheid' → vert. van 'danakatham' → dana+
katha: dana = vrijgevigheid; katha = vertoog, betoog, uiteenzetting, voordracht.
463

'een vertoog over moraliteit ' → vert. van 'silakatham' → sila+katha: sila
= moraliteit, ethiek; katha = vertoog, betoog, uiteenzetting, voordracht.
464
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'een vertoog over gelukzalige gemoedstoestanden' → vert. van saggakatham → saga+katha: sagga: Syn. sugati = hemel, de verblijfplaats van de
goden (devas)—een metafoor voor 'een plaats waar geluk heerst'; een 'gelukkige bestemming'; een 'gelukkig lot'; een 'gelukzalige gemoedstoestand'
— zie voor meer uitleg: Wisdom Library, onder 'sagga' en 'sugati'.
465

Van 'wedergeboorte in de hemel' (remember: wedergeboorte van momenttot-moment) wordt gezegd dat het één van de beloningen is voor het beoefenen van vrijgevigheid (dana) en moraliteit (sila). 'Wedergeboorte' is dus
een tijdelijk gegeven en géén permanente toestand. Immers, ook een 'gelukzalige gemoedstoestand' is een vorm van 'worden' (bhava) en bijgevolg
van samsara. 'Gelukzalige gemoedstoestanden' zijn slechts gedachten. Ze
zijn deel van de zintuiglijke relatieve werkelijkheid.
De spatie (de 'ruimte') tussen twee opeenvolgende gedachten (= het interval waar géén gedachten zijn) laat de yogi een glimp zien van de absolute
werkelijkheid.
'de nadruk op het inferieure karakter en de ontaarding van onheilzame
verlangens' → vert. van 'kamanam adinavam okaram sankilesam'.
466

'de voordelen van bevrijding en verzaking' → vert. van 'nekkhamme
anisamsam pakasesi'.
467

468

'dat zijn geest ontvankelijk was' → vert. van 'muducittam'.

469

'vrij van hindernissen' → vert. van 'vinivaranacittam'.

470

'verheven en vol vertrouwen' → vert. van 'udaggacittam pasannacittam'.

'het lijden; de oorzaak van het lijden; de beëindiging van het lijden en de
weg die leidt naar de beëindiging van het lijden' → vert. van 'dukkham;
samudayam; nirodham; maggam'.
471

472

'op de plaats waar hij zich bevond' → vert. van 'tasmimyeva asane'.
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'hij ontving het zuivere en onbezoedelde inzicht in het Dhammawiel' →
vert. van 'virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi'.
473

'Dhammacakkhum' → dhammacakka = letterlijk: 'het Dhammawiel' of 'het
'oog van Dhamma', in de betekenis van 'waar het écht om gaat', d.i. het
verwerven van het eerste niveau van ontwaken, namelijk stroombetreding
(P. sotapatti). Door het bereiken van dit eerste niveau van het Pad van Ontwaken’ vernietigt de stroombetreder (P. sotapanna) de eerste drie ketens
die hem aan samsara binden: het geloof in een 'zelf'; hechting aan riten, rituelen en reglementen en sceptische twijfel. Belangrijk is dat stroombetreding een keerpunt vormt in zijn leven. Het vormt 'a point of no-return'.
Het is het moment waarop de yogi als een slang vervelt. Opnieuw geboren
wordt. 'Weder'-geboren wordt. Transformeert. Zijn lineage herschept: als
een edele telg van de Ariya's herrijst. Gotrabhu. Als stroombetreder kan hij
niet meer terugvallen tot een lager niveau van bestaan. Hij kan énkel nog
vooruit gaan. Hij is de Rubicon overgestoken.
'dat alles wat ontstaat ook vergaat!' → vert. van 'yam kinci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman’ti'. Dit is de kern van de Dhamma
—'het zuivere en onbezoedelde inzicht'.
474

475

'nam de Dhamma met helder inzicht waar' → vert. van 'ditthadhammo'.

476

'maakte zich de Dhamma eigen' → vert. van 'pattadhammo'.

477

'begreep de Dhamma' → vert. van 'viditadhammo'.

478

'penetreerde de Dhamma' → vert. van 'pariyogalhadhammo'.

479

'bevrijdde zichzelf van twijfel' → vert. van 'tinnavicikiccho'.

480

'bevrijdde zich van zijn onzekerheid' → vert. van 'vigatakathamkatho'.

Niet meer afhankelijk zijn van de mening van anderen met betrekking tot
de Dhamma betekent dat hij stroombetreder (P. sotapanna) geworden is. Hij
heeft 'geen hoofd meer boven zijn hoofd'. Hij 'ziet' en 'weet'. 'Het oog van
Dhamma is voor hem opengegaan'. Door 'het betreden van de stroom’
vangt de yogi een glimp op van nibbana.
481

'zodat zij die ogen hebben vormen kunnen zien!' →
'cakkhumanto rupani dakkhanti’ti”.
482

vert. van

'op vele manieren de Dhamma duidelijk uitgelegd' → vert. van 'anekapariyayena dhammo pakasito'.
483
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'Heer, ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha, tot de Dhamma en tot de
Sangha' → vert. van 'Es’aham, Bhante, bhagavantam saranam gacchami,
dhammanca bhikkhusanghanca'.
484

'Toevlucht nemen' is niet specifiek boeddhistisch. Toevlucht nemen wordt
ook vermeld in de Upanishaden (Svetasvatara Upanishad - VI.18), maar hier
staat het duidelijk voor bescherming zoeken en zich onder het gezag plaatsen van Brahman—de personificatie van de ultieme, onveranderlijke werkelijkheid.
De Boeddha herdefinieert dit 'toevlucht zoeken'. De Boeddha zegt héél
duidelijk dat de yogi zijn eigen toevlucht moet zijn (zijn eigen eiland; zijn
eigen licht). Nog duidelijker: de Boeddha zegt dat vertrouwen stellen op
externe bescherming de yogi zou kunnen afwenden van het juiste pad.
Zie ook Eric Hoogcarspel, Boeddhistisch Dagblad, 31 juli 2019, De Toevlucht in Bodhgaya — 'De belofte van een goede wedergeboorte is er klaarblijkelijk later bijgesleept om toch nog een soort bescherming te kunnen beloven. Het is de vraag of de Boeddha, dhamma en sangha oorspronkelijk
wel alle drie deel uitmaakten van de toevlucht. Ananda, de verzorger van de
Boeddha, heeft gezegd dat na het overlijden de dhamma de enige toevlucht kan zijn (Madyama Nikaya III blz.88). Als deze passage authentiek is,
dan is dat een aanwijzing dat de toevluchtsformule zoals we die nu kennen
toen nog niet in zwang was. In een orale traditie heb je echter mensen
nodig die de teksten onthouden en doorgeven, het klinkt dus logisch om de
drie als een eenheid te zien, vooral in een cultuur waar men inclusief denkt.
(...) De Drie Juwelen vormen beslist geen hermetische eenheid en de toevlucht met de bijbehorende boeddhistische naam is geen onmisbaar element van de beoefening van het boeddhisme.’
'door de spirituele voordracht van de Bhagavat uitstekend onderwezen,
geïnspireerd, aangemoedigd en verblijd werd' → vert. van 'bhagavata
dhammiya kathaya sandassito samadapito samuttejito sampahamsito'.
485

486

Uposatha-Sutta, Udana, ud. V.5
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'er is geen onvoorbereide, onverhoedse doordringing van bevrijdend inzicht.' → vert. van 'na ayatakeneva annapativedho'.
487

De penetratie van bevrijdend inzicht ontstaat niet zonder moeite. En komt
niet toevallig tot stand. Integendeel. Het is steeds het resultaat van het
moeizame en eenzame gevecht van de yogi met zichzelf. De yogi zal de
hem toegewezen grond (P. gocara = veld) naarstig moeten cultiveren. Hij
zal, wil hij oogsten, moeten ploegen, zaaien en héél, héél, héél veel onkruid
verdelgen. Zijn lichaam en zijn geest temmen. Domesticeren. Hij zal zijn
handen moeten gebruiken. Creuser aves les mains dans la terre pour mieux
se connaître soi-même. In het Pali spreekt men van 'kasi'—ploegen, het
cultiveren van de grond, het bewerken van de aarde.
De Boeddha beschrijft deze geleidelijke ('stap-na-stap') vooruitgang uitvoerig in de Ganakamoggallana-Sutta, Majjhima-Nikaya 107, in zeven stappen:
(1) moraliteit; (2) bewaken van de zintuigen; (3) matiging met voedsel; (4)
waakzaamheid; (5) opmerkzaamheid; (6) het overwinnen van de Vijf Hindernissen; (7) het realiseren van de jhanas. Zulk 'paleis' met zeven verdiepingen wordt niet in één dag gebouwd.
Maar abstractie gemaakt van de noeste arbeid van de landman, is stroombetreding an sich 'plóts'. Plóts. Onverwachts. Transformatie is niet iets wat
je doet, maar iets dat gebeurt wanneer de omstandigheden ervoor optimaal
zijn.
488

Kitagiri-Sutta, Majjhima-Nikaya 70

489

Anguttara-Nikaya 8.2.19

'zonder abruptheid' → vert. van 'na ayatakena': na = zonder; ayatakena
= direct, onmiddellijk, op een abrupte manier.
490

'niet te vergelijken met de onvoorbereide, onverhoedse doordringing van
bevrijdend inzicht' → vert. van 'annapativedha' → anna+pativeddha: anna =
perfect inzicht; pativedha = de realisatie. Anders gezegd: 'niet te vergelijken
met het 'plóts' verschijnen van bevrijdend inzicht.
491

492

citta vithi: één bewustzijnsmoment; één gedachte-moment.

493

Sekhin-Sutta, Anguttara-Nikaya 3.85

494

Visuddhimagga, 12.30

Opgelet: perfecte concentratie (P. samma samadhi) is ontdaan van elk soort
hechting. Wie zich aan concentratie hecht bevrijdt zich niet, maar maakt er
een voorwerp van verlangen, van aanbidding van. Pas wanneer je concentratie gebruikt om jezelf te bevrijden is het 'perfect'.
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Een verwijzing naar de drie Hogere Trainingen (P. tisikkha): training in
moraliteit (P. sila sikkha); training in concentratie (P. samadhi sikkha) en training in wijsheid (P. panna sikkha).
495

496

'het heilige leven': een verwijzing naar de brahmacariya.

497

'de eerste drie ketens': de eerste drie samyojana.

'Het huis verlaten en de thuisloosheid intrekken' (P. pabbajja) is een metafoor voor het doorzien van onze geconditioneerdheid; voor het overstijgen van onze geconditioneerde wereld. Het 'huis verlaten' is de eerste stap
van de yogi naar zelfrealisatie.
498

Er bestaat geen 'hogere' macht die boven de mens staat. Dit herhaalt de
Boeddha in de Dhammapada, Kumarakassapamatuttheri Vatthu, Gatha
#160 — 'Iedereen is inderdaad zijn eigen beschermer. Welke andere beschermer zou er immers zijn? Wie zichzelf inderdaad goed beheerst, verwerft [op deze manier] de beschermer die zo moeilijk te vinden is.’
499

Voor de vertaling en bespreking van de Atthakavagga, zie mijn boek:
Dubois, Guy, Eugène, (2019), Atthakavagga. De Vrede van de Boeddha,
Brave New Books, Rotterdam, Nederland
500

Piyadassi, Thera, (2008), The Buddha: His Life and Teaching, Collected
Wheel Publications, Wheel N° 5, p. 112 — 'The Buddha positioned himself
as a human being without any claimed connection to God or any other
“supernatural” being. He was neither God nor an incarnation of God, nor a
prophet, nor any mythological figure. He claimed himself as a man, but an
extraordinary man (P. achariya manussa of Mahapurisa).’
501
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Volgens de Guhatthaka-Sutta uit de Atthakavagga bevindt diegene die
verlangt naar wedergeboorte in een volgend leven (zoals vooropgesteld in
de boeddhistische doctrine) zich op het hellend vlak van begeerte, dat—
zoals we weten—leidt tot ellende, smart en zorgen om wat er zal gebeuren
op het moment van de dood [v. 773-774-776].
502

Zij die verlangen naar ‘worden’ en naar ‘niet-worden’—namelijk: zij die verlangen naar bestaan en niet-bestaan van het ‘ik’; van het ‘mijn’; van het ego
—worden in de sutta metaforisch vergeleken met vissen die spartelen in de
opdrogende kreken van een rivier: ‘Ze dolen rond in hun tomeloze zelfzucht’ [v. 777].
De Muni—de afspiegeling van de Boeddha—die niet enkel het verlangen
naar zintuiglijke begeerte heeft verlaten, maar eveneens het verlangen naar
wedergeboorte heeft losgelaten, bevrijdt zich volkomen van deze doodsangst—'Hij hunkert niet naar deze wereld; noch naar de volgende’ [v. 779].
Voor de Muni van de Atthakavagga lag de nadruk op de beëindiging van het
lijden in dít leven. Hij was niet geïnteresseerd in wat er nà dit werelds
bestaan—ná het definitief uiteenvallen van de khandhas—zou ‘kunnen’ gebeuren.
Hoogcarspel, Erik, (2020), Zin en onzin, Boeddhistisch Dagblad, 17 juni
2020 — 'De beste manier om een storende gedachte te laten ophouden, is
je aandacht te richten op de wereld die zij impliceert en te beseﬀen dat die
nergens op is gebaseerd. Bij een stroomwinner lukt dat alleen af en toe, bij
een eenmaal-terugkeerder pas als zij zichzelf heeft betrapt, bij een nietterugkeerder meestal en bij een arahant verdwijnt elke gedachte “als een
slang die zich ontrolt”’.
503

Als de beoefenaar de woorden louter beschouwt als 'woorden' zal hij
nooit Dhamma zien. Op experiëntieel ervaren komt het aan. Paccanubhoti.
504

505

Dhammacakkappavatana-Sutta, Samyutta-Nikaya 56.11

Upali-Sutta, Majjhima-Nikaya 56. Voor de volledige tekst van deze sutta,
zie de Breet, Jan & Janssen, Rob, (2004), Majjhima-Nikaya. De verzameling
van middellange leerredes, Deel 2, p. 62 e.v.
506

507

'direct zien': experiëntieel ervaren (P. paccanubhoti).

508

'de vijf hindernissen': panca nivarana (P.)

509

'verheven, tot rust gekomen': de jhanas gerealiseerd heeft.

510

'dit is de leer van de Boeddhas' → vert. van 'etam buddhana sasanan'.

511

Assaji-Sutta, Mahavagga I.23.5
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512

'de Vijf Gezellen': Panca Vaggiya (P.)

Dit wordt ook de Paticca Samuppada Dharani genoemd—de mantra van
afhankelijk ontstaan.
513

Tathagata (P.) → tatha+agata: tatha → tathata = wat waar is, datgene wat
werkelijk is, de 'zo-heid' van de dingen; agata = aankomen, bereiken. Tathagata = hij die bereikt heeft wat waar is, wat werkelijk is; hij die zijn zelfrealisatie bereikt heeft; hij die het hoogste spirituele doel (P. sammasambuddha)
bereikt heeft. Het is een epitheton dat de Boeddha gebruikte wanneer hij
over zichzelf sprak.
514

Mijn vraag: waarom horen we dit zo weinig in onze westerse sanghas?
Of lezen we dit zo weinig in westerse boeddhistische boeken? Het is nochtans de kern van het boeddhisme.
515

516

Dhammapada, Gatha 85

'het Doodloze' → vert. van amata (P.) → a+mata: a = niet; mata = dood).
De yogi die het ontstaan en vergaan van deze mentaal-fysische processen
in zijn meditatie ervaart, nadert het Doodloze. Cfr. Dhammapada Gatha #
374 —‘Telkens wanneer men—met juiste aandacht—het ontstaan en het
vergaan ziet van de khandhas ervaart men vreugde en geluk. Wie dit ervaart
ként het Doodloze’.
517

Zie ook Analayo, Bhikkhu, (2012), Satipatthana - de directe weg naar bevrijding p 130 — ‘... iemand die besef heeft van het ontstaan in onderlinge afhankelijkheid… bevindt zich op de drempel van het Doodloze.’ Cfr. Samyutta-Nikaya II 43, II 45, II 79 en II 80.
518

Prajnaparamitta-Sutta

'visankhara' (P.): wat niet geconditioneerd is, wat niet onderhevig is aan
oorzaken (P. hetus) en voorwaarden (P. paccayas) voor zijn ontstaan, bestaan en vergaan. Visankhara is datgene wat niet aan verandering onderhevig is.
519

520

Asankhata-Sutta, Samyutta-Nikaya 43.12-44

Dit is een directe verwijzing naar de Vier Velden van Opmerkzaamheid.
De beoefening van satipatthana.
521
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Gelijkmoedigheid t.o.v. gewaarwordingen, gevoelens en gedachten
stopt het 'worden’ (P. bhava). Met élke reactie die de yogi geeft op élke gewaarwording of elk gevoel of elke gedachte creëert hij het kamma dat zijn
toekomst zal kleuren. Het is de yogi zélf die bepaalt of dit kamma heilzaam
of onheilzaam is. Hijzelf is immers verantwoordelijk voor zijn opmerkzaamheid op élk moment. Het 'stoppen' van bewustzijn bij iemand die opmerkzaam leeft, betekent uiteraard niet de vernietiging van het bewustzijn. Wat
hier bedoeld wordt is het stoppen van de voortdurende proliferatie van
gedachten—de mind chatter.
522

'vineyya loke abhijjha domanassa' (P.): vineyya = het verwijderen; loke =
werelds; abhijjha = verlangen; domanassa = afkeer. 'Vineyya loke abhijjhadomanassa' = het verwijderen van werelds verlangen en afkeer.
523

intuïtief inzicht: elk inzicht dat ontstaat als een directe ervaring; bijgevolg
komt dit inzicht niet tot stand door redeneren of door een inzicht te 'zoeken’. Wanneer de juiste oorzaken en voorwaarden zich manifesteren ontstaat dit inzicht spontaan.
524

'experiëntieel ervaren' (P. paccanubhoti) = directe ervaring; kennis op
ervaringsniveau.
525

'zien en weten' → vert. van 'nanadassana'. In de Pali-canon (AnguttaraNikaya 4.41) wordt nanadassana vergeleken met het 'goddelijk oog' (P.
dibbacakkhu). Dibbacakkhu (P.): dibba+cakkhu: dibba = goddelijk; cakkhu =
oog. Dibbacakkhu = het goddelijk oog. Dibbacakkhu nana = het inzicht
waardoor men alles kan bekijken vanuit alle mogelijke perspectieven en in al
zijn aspecten.
526

Men noemt dit ‘experiëntiele wéten’ soms ook ‘gecontroleerd geloof/
vertrouwen’ [Verified Faith].
527

Sayadaw U. Pandita, (1992), In This Very Life. The Liberation Teachings of
the Buddha p. 70 — ‘Seeing clearly, bright and unconfused, the mind
begins to fill with a new kind of faith, known as ‘verified faith’. Verified faith
is neither blind nor unfounded. It comes directly from personal experience
of reality. One might compare it to the faith that raindrops will get us wet.
The scriptures formally characterize this kind of faith as ‘a decision based
on direct personal experience.’ (…) 'It is your own direct, personal, intuitive
experience that brings you about this firm and durable kind of faith.’
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Dit is het grote onderscheid tussen samatha bhavana en vipassana bhavana. Bij samatha bhavana worden de bezoedelingen niet vernietigd, maar
uitsluitend (en slechts tijdelijk) verzwakt en onderdrukt door concentratie.
Doordat ze niet bij de wortel worden afgesneden blijven deze neigingen,
onder het oppervlak, latent aanwezig. Bij vipassana bhavana echter bereikt
de yogi door zijn inzicht in de tilakkhana en de paticca samuppada de bovenwereldse paden. Door zijn helder begrip en diep inzicht worden de bezoedelingen bij de wortel (P. mula) afgesneden en integraal vernietigd.
528

Zie ook: Bodhi, Bhikkhu, (1999), The Noble Eightfold Path. The Way to the
End of Suﬀering.
Anicca, dukkha en anatta vormen de drie fundamentele elementen van
de Buddhadhamma—de leer van de Boeddha. Zij vormen de hoekstenen
om tot Zelfrealisatie te komen. Van de drie is anicca de essentiële factor in
dit bewustwordingsproces. Het is de passe-partout waarmee de twee
andere poorten van de inzichtsburcht zich openen.
529

'satipatthana' (P.) → sati+upatthana: sati = aandacht geven (op het vergankelijke van alle geconditioneerde verschijnselen in het NU)+ upatthana =
stevig vestigen of verankeren. Satipatthana is—volgens de Boeddha in de
Mahasatipatthana-Sutta—een enige, directe en ongeëvenaarde weg om het
bewustzijn te zuiveren (P. sattanam visuddhiya) en om verlichting/zelfrealisatie (P. nibbana) te bereiken.
530

'satima' (P.), Syn. sati: Deze aandacht is niet ‘passief’, maar is 'dynamisch’; ‘confronterend’ en ‘provocerend’—[The mind must] ‘covering the
object completely; penetrating into it; not missing any part of it.’ — Sayadaw U. Pandita, (1992), In This Very Life. The Liberation Teachings of the
Buddha p. 93 e.v.
531

'Vier Velden (fundamenten, grondslagen)' → vert. van 'gocara' = veld,
velden. Hier in de betekenis van de vier velden die de yogi moet bewerken
en cultiveren om inzicht te verwerven. Wat ik in één van mijn boeken omschreef als 'creuser aves les mains dans la terre pour mieux se connaître
soi-même.'
532
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Zie mijn boek 'Satipatthana. Het Pad naar Zelfrealisatie p.42 e.v. —
'Ontwaken is het verdwijnen; het loslaten; het oplossen; het verdampen; het
vernietigen van het ingewortelde gewoontepatroon waardoor we als een
separaat ‘ik’ kijken naar én ons op deze manier identificeren met ónze objecten. Waardoor we als het ware geobsedeerd zijn om steeds opnieuw de
dingen te veranderen of te verbeteren. Waardoor we ons de legitieme eigenaars van ons 'ik’ wanen. Ontwaken is het loslaten van onze hechting waardoor we ons begeven in de flow; in het proces. Het is het loslaten van de
identificatie met óns ‘verhaal’; met óns individueel persoonlijk ‘drama’. Het
is het 'ontzielen' van de componenten (P. kkhandhas) die het 'ik' vormen—
dit 'netwerk van al onze behoeftes en verlangens'. Het is het wegpellen van
het valse, begoochelende 'zelf’-gevoel. Verlichting is het ervaren van het
niet-duale. Het is de experiëntiele gewaarwording van de heelheid van alles
met alles. Interbeing. Het is het loslaten van dualiteit, het loslaten van concepten, het loslaten van de illusie van het zelf ..., langzaam smelten…, langzaam oplossen…, de continue flow van energie…, het permanente ontstaan, bestaan, vergaan en opnieuw ontstaan: anicca, dukkha, anatta… Het
is de golf die ontstaat uit de oceaan, oprijst, vergaat en opnieuw oceaan
wordt. Verlichting is het 'zien' van dit proces van vergankelijkheid, onbevredigdheid en zelfloosheid. De bereidheid om de confrontatie met onbestendigheid aan te gaan. De hierop volgende acceptatie ervan. De herschepping van geloof naar niet-weten.’
533

Tuﬄey, David, (2013), The Essence of Buddhism p. 7 — 'De verlichte yogi
accepteert de realiteit van vergankelijkheid en onvermijdelijkheid van
dukkha volledig, zodat wanneer dukkha zich voordoet, het lijden niet groter
wordt door niet-aanvaarding.'
Orgyen Chowang Rinpoche, (2016), Living the Yogi-way, Tricycle, Trike
Daily, May 31, 2016 — 'At the heart of the teachings is our discovery that
inside all of us there is a Pristine Mind unscathed by life experiences, awaiting our rediscovery.'
534

Opgelet: akasa is geen synoniem voor nibbana. Akasa wijst naar nibbana. Zoals bevrijding (P. vimutti); Beëindiging (P. nirodha) en asankhata.
535

Kalupahana, David, (1991), Buddhist Thought Ritual p. 38-39 — 'One thus
sees that mundane akasa is the concept which came nearest to the
supramundane nibbana, and thus it could help one to get some understanding or inkling of nibbana. And through meditation, it certainly leads one
towards the supreme ideal.’
De beschrijving van de Wet van Afhankelijk Ontstaan (P. paticca samuppada) vinden we terug op verschillende plaatsen in de Pali-canon, zo o.m.
in de Udana zowel in oplopende en teruglopende richting (ud. I.1 t/m ud.
I.3) en in de Vera Sutta, Anguttara-Nikaya 10.92
536
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537

sankharas (P.) Syn.: sankhata; samskaras (Skr.)

Er bestaat geen equivalent woord voor het begrip 'sankhara' in de Westerse
talen. De gebruikte Nederlandse vertalingen zijn meestal een letterlijke vertaling van de Engelse (weinig adequate) vertalingen: conditioned things; fabrications; formations; kammic formations; mental constructions; volitional
activities; volitional formations; mental formations. Daarom lijkt het me beter
om—nadat het begrip voor de westerse yogi volkomen duidelijk is—de
term onvertaald te laten.
Letterlijk heeft het woord twee betekenissen, namelijk ‘datgene wat samengesteld is’ (passieve betekenis) en ‘datgene wat samenstelt’ (actieve betekenis). Alles wat geconditioneerd (onder oorzaken en voorwaarden) gevormd wordt, tot ontstaan komt.
➛ passieve betekenis: ‘datgene wat samengesteld is’: het zijn de mentale
formaties; wilsactiviteiten; gewoontepatronen; de geconditioneerde, samengestelde fenomenen. Al deze verschijnselen zijn onderhevig aan de drie
karakteristieken (P. tilakkhana): vergankelijkheid (P. anicca); onbevredigdheid
(P. dukkha) en zelfloosheid (P. anatta). Al deze fenomenen—sankharas—
ontstaan en vergaan en veranderen op élk moment. De Boeddha noemde
het begrijpen van deze realiteit (de werkelijkheid zoals ze wérkelijk is = yatha
bhuta) ’inzicht’ of ‘wijsheid’ (P. panna). Meestal wordt het woord ‘sankhara’
in deze passieve betekenis gebruikt, namelijk om de psychologische conditionering—in het bijzonder de gewoontepatronen van ons onbewuste—aan
te geven van ieder mens (wat hem/haar ook zijn/haar uniek karakter geeft).
De belangrijkste en heel diepe sankhara is deze die verantwoordelijk is voor
onze 'weder’-geboorte, de bhava-sankhara, die in feite een synthese vormt
van onze (laatste) existentie, d.i. van elk laatste moment voordat de kkhandhas uit elkaar vallen.
➛ actieve betekenis: ‘datgene wat samenstelt’: de ‘vormscheppende’ hoedanigheid (kwaliteit; kracht) van ons bewustzijn (P. sankhara-kkhandha) die
deze geconditioneerde fenomenen (cfr.: supra) samen brengt. De Boeddha
in de Khajjaniya-Sutta, Samyutta-Nikaya 22.79 (SN 22.79): ‘And why do you
call them 'fabrications'? Because they fabricate fabricated things, thus they
are called 'fabrications.' What do they fabricate as a fabricated thing? For
the sake of formness, they fabricate form as a fabricated thing. For the sake
of feelingness, they fabricate feeling as a fabricated thing. For the sake of
perceptionhood… For the sake of fabrication-hood... For the sake of consciousness-hood, they fabricate consciousness as a fabricated thing. Because they fabricate fabricated things, they are called fabrications.'
538

Sabbasava-Sutta, Samyutta-Nikaya 2

Het 'Ongeborene' en het 'Doodloze' zijn metaforen voor innerlijke vrede,
zelfrealisatie, nibbana.
539
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540'bevrijd

van worden': een arahant 'ziet en weet' dat elk 'worden' een illusie is. Hij 'ziet en weet' immers de heelheid van het Proces. Alles 'is' er.
'Worden' is een hersenspinsel. Zover is de stroombetreder nog niet in zijn
spirituele ontwikkeling.
541

Kosambi-Sutta, Samyutta-Nikaya 12.68

542

Sabbasava-Sutta, Majjhima-Nikaya 2

Anapanasati-Sutta, Majjhima-Nikaya 118. Voor een integrale vertaling,
zie mijn boek: Dubois, Guy, (2020), Satipatthana. Het Pad naar Zelfrealisatie
p. 94 e.v.
543

'een onovertroﬀen veld van verdienste': (P. kusalarasi). Het is een allegorie die het geven van dana aan de monnikengemeenschap vergelijkt met
het zaaien van zaaigoed in vruchtbare bodem.
544

545

'arahants': sommigen hebben de staat van arahant bereikt.

'die de mentale uitvloeisels (P. asavas) vernietigd hebben': De arahant
heeft zich volkomen bevrijd van de asavas. Waar 'kilesas' (*) de algemene
term is van bezoedelingen, zijn asavas de reële uitvloeisels. De term 'asava'
wordt vooral gebruikt in functionele zin: alles wat het bewustzijn vergiftigt
door zintuiglijk contact met de buitenwereld wordt 'asava' genoemd. Het
zijn de Vier Kankers van zintuiglijke lust (P. kama-asava); onwetendheid (P.
avijja-asava); vaststaande persoonlijke meningen/inzichten (P. ditthi-asava)
en gehechtheid aan het bestaan (P. bhava-asava). Deze Vier Kankers noemt
men ook de Vier Jukken (P. yoga, i.c. kama-yoga; avijja-yoga; ditthi-yoga en
bhava-yoga) of de Vier Stromen (P. ogha, i.c. kamogha; avijjogha; ditthogha
en bhavogha). Vergelijkbaar met de asavas zijn de vier (giftige) pijlen (P.
salla): begeerte, haat, hoogmoed en onwetendheid.
546

Andere bezoedelingen zijn de Tien Ketens (P. samyojana) (**) en de Vijf
Hindernissen (P. panca nivarana) (***).
Al deze bezoedelingen (kilesas; asavas, yogas, oghas, samyojana en panca
nivarana) worden vermeld in de Pali-canon. Maar hoe men al deze bezoedelingen ook noemt, de arahant heeft er zich van bevrijd. Ook de andere
drie soorten 'edele volgelingen' (P. ariya-savakas, i.c. sotapanna; sakadagami en anagami) zijn op weg naar de Andere Oever.
(*): Deze mentale vergiften (P. kilesas) zijn: onwetendheid (P. avijja; moha),
verlangen (P. kama; lobha) en haat (P. dosa).
(**): Samyojana (P.): de 10 mentale ketens die de yogi aan samsara binden
en hem aldus beletten tot ontwaken te komen.
(***): Panca nivarana (P.): de 5 hindernissen.
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'die de oorzaken van dukkha opgeheven hebben': Dit is de essentie van
de buddha-sasana: dukkha; de oorzaak van dukkha; de beëindiging van
dukkha en het pad dat leidt tot de beëindiging van dukkha: dit zijn de Vier
Edele Waarheden (P. cattari ariya saccani). Dit is waar Boeddha’s leer om
draait: dukkha én de beëindiging ervan, de eliminatie van dukkha, het doven
van dukkha. Het énige dat voor de yogi belang heeft, is dat hij/zij dukkha
dooft, dat hij/zij dukkha beëindigt.
547

Zie: de Dhammacakkappavattana-Sutta, Samyutta-Nikaya, 56.11
'die het heilige leven geleid hebben' → vert. van 'brahmacariya' (P.) =
'het religieuze leven'. Het woord zelf is van brahmaanse oorsprong en verwijst naar het rigoureus opvolgen van voorgeschreven regels en specifiek
naar het celibaat. Het woord werd overgenomen door de Boeddha en verwijst hier eveneens naar het opvolgen van de zelf aangegane voornemens
(precepten) en naar het celibaat. Het staat synoniem voor het 'heilige leven'
zoals het geleid wordt door de arahant.
548

'die gedaan hebben wat gedaan moest worden' → vert. van 'katavi'. Dit
verwijst naar de 'uitdoving'. Het is de gemoedstoestand waarin verlangen
naar en hechting aan verschijnselen, fenomenen, dingen uitgedoofd zijn.
549

550

'het goede doel': nibbana

551

'de vijf ketenen die aan het lagere bestaan' = de eerste vijf samyojana.

Lees als volgt: '… andere bhikkhus hebben de vijf ketenen verbroken en
de staat van het Nooit-wederkeren (P. Anagami) in de kringloop van geboorte en dood bereikt'.
552

553

'Eenmaal-terugkeerders': (P.) Sakadagami

'Stroombetreder': (P.) Sotapanna. Een stroombetreder is een yogi die
voor de eerste maal de stroom betreedt die naar nibbana vloeit. De sotapanna heeft nibbana nog niet bereikt, maar is wél de stroom ingegaan die
er naartoe leidt. Tot het moment van de stroombetreding was zijn beoefening fragiel en kwetsbaar. Kon hij steeds terugvallen in een vroegere staat.
Door zijn stroombetreding (i.c. door het inzicht dat hij verworven heeft) is
regressie (tot de staat van 'wereldling’ onmogelijk geworden. Daar staat zijn
gerealiseerde wijsheid borg voor. De stroombetreder kan niet meer achteruit, énkel vooruit. Hij is de Rubicon overgestoken.
554

Deze paragraaf is een verwijzing naar de bodhipakkhiyadhamma = de 37
verlichtingsfactoren.
555

556

Deze paragraaf verwijst naar de brahmaviharas.

557

Een verwijzing naar asubha bhavana.
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558

Kitagiri-Sutta, Majjhima-Nikaya 70

Rupa-Sutta, Samyutta-Nikaya, III. 225 — 'Monks, forms are inconstant,
changeable, alterable. Sounds... Aromas... Flavors... Tactile sensations…
Ideas are inconstant, changeable, alterable.
559

One who has conviction & belief that these phenomena are this way is called a faith-follower (P. Saddhavimutta or Saddhanusari): one who has entered the orderliness of rightness, entered the plane of people of integrity,
transcended the plane of the run-of-the-mill. He is incapable of doing any
deed by which he might be reborn in hell, in the animal womb, or in the realm of hungry shades. He is incapable of passing away until he has realized
the fruit of stream-entry.
One who, after pondering with a modicum of discernment, has accepted
that these phenomena are this way is called a Dhamma-follower (P. Dhammanusari): one who has entered the orderliness of rightness, entered the
plane of people of integrity, transcended the plane of the run-of-the-mill. He
is incapable of doing any deed by which he might be reborn in hell, in the
animal womb, or in the realm of hungry shades. He is incapable of passing
away until he has realized the fruit of stream-entry.
One who knows and sees that these phenomena are this way is called a
stream-enterer, steadfast, never again destined for states of woe, headed
for self-awakening.’
(Vertaling uit het Pali van Thanissaro Bhikkhu (2004) - accesstoinsight.org).
Zie in dit verband: Harvey, Peter, (2013), The Sangha of Noble Savakas,
with Particular Reference to their Trainee Member, the Person ‘Practising
for the Realization of the Stream-entry-fruit’, Buddhist Studies Review
(BSRV 30.1 (2013) 3-70
560

'nayassa' (P.): in rechte lijn op het pad van waarheid. Het rechte pad
volgen is synoniem voor het realiseren van juist inzicht. Dit omvat: opgeven
van de 'ik'-persoonlijkheid; opgeven van twijfel; opgeven van het geloof in
riten en rituelen; en het opgeven van passie, van haat en van verliefdheid op
personen en dingen.
561

562

Rupa-Sutta, Samyutta-Nikaya, III. 225

'saddhanusari' (P.), Syn.: saddhavimutta (P.). Saddhanusari → saddha+
anusari: saddha = geloof, vertrouwen; anusari = zij die volgen, zij die streven naar, zij die handelen in overeenstemming met. Saddhavimutta → saddha+vimutta: saddha = geloof, vertrouwen; vimutta → vimutti = bevrijding.
563

'dhammanusari' (P.) → dhamma+anusari: dhamma → Dhamma, de Leer;
anusari = zij die volgen, zij die streven naar, zij die handelen in overeenstemming met.
564
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'Geloof/vertrouwen' (P. saddha) is niet zozeer het geloof in een Westerse
betekenis. In het Theravada refereert het naar een serene betrokkenheid bij
en vertrouwen in de boeddhistische beoefening. Het is vooral een diep vertrouwen in de Drie Juwelen (P. tiratna: de Boeddha, de Dhamma en de Sangha). In de latere boeddhistische scholen (Mahayana, Pure Land, Vajrayana)
treedt 'geloof' explicieter op de voorgrond. Het Navayana—het Westerse
boeddhisme—leunt opnieuw meer aan bij het 'vertrouwen’ van het Theravada.
565

Bodhi, Bhikkhu, (2005), In the Buddha’s Words. An Anthology of Discourses from the Pali Canon p. 373 e.v.
566

De Abhidharmakosa
(Syn.: Abhidharmakosa-bhasya) is een
commentaar op de Abhidharma. Het is een Sanskriet-tekst uit de 4de-5de
eeuw na GTR die toegeschreven wordt aan Vasubandhu.
567

Pruden, L.M., (1989), Abhidharmakosabhasyam, Berkeley, Asian Humanities Press, Vol. 3, p. 1016
568

'panca indriya' (P.): de vijf spirituele vermogens. Het zijn: geloof/vertrouwen (P. saddha-indriya); ijver/energie (P. viriya-indriya); aandacht/opmerkzaamheid (P. sati-indriya); concentratie (P. samadhi-indriya) en wijsheid (P.
panna-indriya).
569

Bodhi, Bhikkhu, (2005), In the Buddha’s Words. An Anthology of Discourses from the Pali Canon p. 373-375
570

571

Samyojana-Sutta, Anguttara-Nikaya 10.13

'lokuttara-magga' (P.): het pad van de ariya puggala: het pad van de
stroombetreder (P. sotapatti-magga); het pad van de eenmaal-terugkeerder
(P. sakadagami-magga); het pad van de niet-terugkeerder (P. anagamimagga) en het pad van de arahant (P. arahatta-mag-ga).
572

Buddhadasa Bhikkhu, (1980), Anapanasati ‒ Mindfulness of Breathing,
Glossary
573

574

Magga-nana wordt ook vipassana-nana of paccakkha-nana genoemd.
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Joop Ha Hoek, (2020), Vipassana, inzichtmeditatie of mindfulness,
Boeddhistisch Dagblad, dd. 23 juni 2020 — De tekst is van Achariya
Dhammuttamo: ’De training in vipassana is gericht op de herkenning van
het betreden van het pad en het moment dat het bewustzijn gaat transcenderen in het ongedefinieerde, die door de beoefenaar herkend wordt als het
uitdoven van de werking van de eerste vijf zintuigen en uiteindelijk de
volledige uitdoving van het bewustzijn. Het bereiken van deze bewustzijnsstaat in de context van wekenlang onafgebroken in afzondering mediteren,
heeft als impact dat de herkenning van het ‘uitdoven’ (letterlijke vertaling
van nibbana) als bevrijding voelt van de continue bedrukkende aanwezigheid van veranderlijkheid, ongenoegzaamheid en oncontroleerbaarheid van
het eigen lichaam en bewustzijn. De eerste reactie bij het terugkeren naar
een werelds bewustzijn is onherroepelijk het zelf ervaren van de herrijzenis
van lijden, vanaf dat moment is het onmogelijk om het persoonlijke bestaan
niet te gaan relativeren, omdat het lijden direct geassocieerd wordt als een
gevolg van verbondenheid met eigen lichaam en geest.’
575

Elk 'inzicht' is éénmalig. Men kan niet tweemaal een identiek 'inzicht'
verwerven.
576

‘doven van het vuur’ = het uitdoven van het steeds opnieuw 'worden' (P.
bhava) op élk moment. En van moment-tot-moment. Wedergeboorte. Samsara. Alles wat we 'worden' is vergankelijk, nooit blijvend (anicca) omdat het
niet stabiel is (anatta) waardoor het steeds tot onbevredigdheid (dukkha)
leidt. Wie het verlangen naar 'worden' dooft bereikt innerlijke vrede. Transformeert. Ontwaakt.
577

Buddhadasa Bhikkhu, (1980), Anapanasati ‒ Mindfulness of Breathing,
Glossary
578
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Overeenkomstig de Abhidhamma correspondeert dit inzicht met het
ogenblik waarop de zintuiglijke wereld verlaten wordt en het 'buitenwereldse’ pad wordt bereikt. Er is (voor een ogenblik…) geen verlangen meer,
geen afkeer en geen onwetendheid. Dit is het échte Pad—het buitenzintuiglijke (transcendentale) Achtvoudige Pad van de Ariya’s (P. ariya atthangika magga) dat tot nibbana leidt. Dit buitenzintuiglijke, transcendentale,
'supramundane' pad draagt niets esoterisch in zich. Het is slechts 'een andere kijk' op de dingen. Het is het 'zien' en 'ervaren' van de absolute waarheid (= wat wáár is) in tegenstelling tot de zintuiglijke, geconditioneerde wereld van illusie.
579

Ajahn Chah, Dhammatalk ‘Clarity of Insight’ — 'You could describe it as penetrating the Four Noble Truths. The Four Noble Truths are things to be realized through insight. Everyone, who has ever realized them, has experienced such insight into the truth of the way things are. You know suﬀering,
know the cause of suﬀering, know the cessation of suﬀering and know the
path leading to the cessation of suﬀering. Understanding of each Noble
Truth emerges at the same place within the mind. They come together and
harmonize as the factors of the Eightfold Noble Path, which the Buddha
taught are to be realized within the mind. As the path factors converge in
the center of the mind, they cut through any doubt and uncertainty you still
have concerning practice.’
Volkov, Andrei, (2014), How does stream entry occur? www.Buddhism.
stackexchange.com, dd. 09 September 2014 — 'Stream-entry is very
simple, there is nothing supernatural about it. Stream-entry is when the
practitioner has fully understood the vision behind Buddha's teaching; has
fully assembled the puzzle; and now has no doubts about what Buddha
meant when he said certain things or why he said them. Having a clear
vision of what Buddha was referring to, includes clearly seeing the reality
behind Three Marks of Existence and the actual mechanism behind the
Four Noble Truths.’
580

‘het pad van verlichting’: dhammapada (P.), het pad van waarheid.

Buddhadasa Bhikkhu, (1980), Anapanasati ‒ Mindfulness of Breathing,
Glossary
581
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'zowel magga als phala hebben nibbana als object': dit betekent dat de
yogi de plek binnen zichzelf moet observeren waar géén 'wording' meer bestaat; waar de dingen 'leeg' zijn; waar géén 'ik' of 'mijn' of 'een ander' meer
is. Het mediteren op deze 'staat' of 'gemoedstoestand' (waar géén 'ik’ of
'zelf’ is; waar géén 'denken' is; waar géén gedachten zijn = de spatie, de
ruimte tussen twee gedachten); waar niets meer tot 'wording' (P. bhava)
komt wordt zo de oorzaak (P. hetu) die nibbana veroorzaakt. De Boeddha
leerde: 'Nibbana paccayo hotu'—'laat deze [meditatie op niet-zelf] de oorzaak zijn die nibbana uitlokt'.
582

Udana II.1 — 'Gelukkig zijn zij die hun passie hebben getemd in de wereld!
Gelukkig zijn zij die begeerte overwinnen. Maar het 'ik' loslaten, dát is de ultieme vreugde!'
Op de plaats waar géén 'worden' meer is, is er géén geboorte (P. ajata)
meer en bijgevolg ook géén sterven (P. amata). Dit is de plek van het Ongeborene. En van het Doodloze. Nibbana. Dit is géén post-mortem verhaal,
maar dient in dít leven gerealiseerd te worden. Door de yogi zélf die 'zíen en
wéten' moet ontwikkelen.
Dhammacakkappavatana-Sutta — 'Zien en weten verscheen in mij: mijn
bevrijding van geest is onwrikbaar; dit is de laatste geboorte; nu is er geen
verdere toestand van bestaan.'
Hoe dieper je doordringt in Dhamma, hoe meer de puzzelstukken op hun
plaats vallen.
Buddhadasa Bhikkhu, (1980), Anapanasati ‒ Mindfulness of Breathing,
Glossary — 'magga-phala-nibbana, path, fruition, and nibbana: this compound (although the three terms appear separately throughout the Pali
texts, their compound is found only in Thai) refers to the three activities that
occur in rapid succession in the realization of Dhamma, Magga (path) is the
activity of vipassana cutting through defilements. Phala (fruit, result) is the
successful completion of that cutting, the result of magga. Nibbana is the
coolness which appears once the defilements are cut.'
583

Maya betekent 'datgene wat niet eeuwig bestaat', i.c. wat vergankelijk is.
Zie ook: Frans Langenkamp, (2019), Het universum bestaat niet echt, het is
een illusie, Boeddhistisch Dagblad dd. 15 oktober 2019.
584

De suttas van de Pali-canon zijn doorspekt met metaforen. Het gebruik
van beeldspraak was (en is) in India een normale manier om concepten te
verwoorden. Het is fout om deze metaforen letterlijk te nemen. Het is nog
méér fout om van deze metaforen dogma’s te maken. Zoals Goethe ons
leerde is de grens tussen Wahrheit und Dichtung al smal genoeg: 'Der törigste von allen Irrtümern ist, wenn junge, gute Köpfe glauben, ihre Originalität zu verlieren, indem sie das Wahre anerkennen, was von andern schon
anerkannt worden.'
585

—230—

—Voetnoten—

De acht wereldse of samsarische dhammas: het zijn acht drijfveren voor
handelingen die de mens in samsara gevangen houden. Het zijn vier dichotomieën die geënt zijn op verlangen naar en aversie van, namelijk: (a) hoop
op winst, resp. angst voor verlies; (b) hoop op lof, resp. angst voor blaam;
(c) hoop op roem, resp. angst voor onbekendheid; (d) hoop op geluk, resp.
angst voor lijden. Deze acht wereldse dhammas vernietigen het achtvoudig
pad. Wanneer de puthujjana deze dingen najaagt zal hij nooit het Pad van
Inzicht ontwikkelen.
586

De acht wereldse dhammas en het Edele Achtvoudige Pad verdelen de
mensheid in twee (ongelijke) categorieën: ‘Tous les hommes n’habitent pas
le monde de la même façon’ (Jean-Paul Dubois).
587

anabhava (P.) → ana+bhava: de totale stopzetting van 'worden'.

588

Chah, Ajahn, (2005) Everything arises, everything falls away p. 101-103

589

'vreugdevol verblijven': 'dwelling happily in the present moment'.

'cittakatam bimbam' (P.): Dhammapada Gatha #147 — cittakatam →
citta+kata: citta = geest; kata → kar = maken; bimbam → bimba = beeld,
illusie; bimbam = beelden, illusies. 'Cittakatam bimbam', is vrij vertaald als:
'deze door de geest gecreëerde illusie'.
590

591

Cula-vedalla-Sutta, Majjhima-Nikaya 44

Het is duidelijk dat deze sutta op een latere datum ingelast werd in de
Pali-canon. Het doet een beetje denken aan de vele Suttas van het Mahayana, waar de Boeddha—in meditatie verzonken—bepaalde voordrachten
bijwoont en op het einde ervan zijn goedkeuring verleent aan wat gezegd
werd. Het feit dat deze sutta opgenomen is in de Pali-canon geeft echter
aan dat de inhoud ervan gedragen werd door de Sangha.
592

Dit is een door mij aangepaste vertaling van de Breet, Jan & Janssen,
Rob (2004), Majjhima-Nikaya. De verzameling van middellange leerredes,
Deel 1, p. 458 e.v.
593
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'perceptueel bewustzijn' (P. vinnana) bestaat uit het bewust worden van
wat zintuiglijk (oog, oor, neus, tong, tastzin, gevoel) waargenomen wordt.
Het moment van bewustwording is dus perceptueel bewustzijn. Er bestaan
dus zes soorten bewustzijn: visueel bewustzijn (P. cakkhu-vinnana); auditief
bewustzijn (P. sota-vinnana); reukbewustzijn (P. ghana-vinnana); smaakbewustzijn (P. jivha-vinnana): tactiel bewustzijn (P. kaya-vinnana) en mentaal
bewustzijn (P. mano-vinnana). Deze zes soorten bewustzijn bezitten dezelfde kenmerken: ze ontstaan, bestaan eventjes en vergaan.
594

Wanneer onze geest naar één bewustzijn (P. vinnana) grijpt, ontstaat het gevoel: 'Ik zie' of 'ik hoor'.Vervolgens grijpen we naar de aangename of onaangename gewaarwordingen die opkomen (P. vedana). Dan vormt de
geest ideeën (P. sankharas) en labelt ze. Zo wordt dit gelabelde idee een
herinnering en waarneming (P. sanna). Zo werken de mentale aggregaten (P.
nama kkhandhas) en zo ervaren wij de wereld. Dit is het proces waarop
onze zintuiglijke ervaringen werken. Hoe meer we meegaan in dit proces,
hoe meer we 'worden' en hoe meer de cyclus van plezier en pijn ontstaat.
Wanneer we dit proces aandachtig observeren (P. sati) en gelijkmoedig (P.
upekkha) onze aangename en onaangename gewaarwordingen aanvaarden en loslaten, stoppen we dit proces en vernietigen we dukkha.
Dit wordt ook door de Boeddha uitgelegd in zijn eerste prediking in
Sarnath in de Dhammacakkappavatana-Sutta, Samyutta-Nikaya 56:11
595

'tanha' (P.): meestal wordt het woord vertaald als 'verlangen'. Dit is nogal
kort door de bocht en niet volledig correct. Tanha → ta(h)an+ha: t(h)an =
plaats; ha = zich hechten, gehecht raken aan iets of iemand, versmelten
met iets of iemand, in de betekenis van 'zich identificeren' met. Tanha = gehecht raken aan dingen in deze wereld via hebzucht (verlangen, begeerte),
haat of onwetendheid. We hechten ons aan dingen vanwege onze onwetendheid (onze misinterpretatie) dat ze blijvend geluk kunnen verschaﬀen;
deze gehechtheid manifesteert zich eerst in hebzucht. Maar als iemand of
iets deze hebzucht (verlangen, begeerte) in de weg zit, genereren we haat;
dan hechten we via haat.
596

597

'perfect’ → vert. van samma (P.). Soms ook vertaald als 'juist' of 'zuiver'.

'perfect inzicht' (P. samma ditthi): de Vier Edele Waarheden: dukkha begrijpen (P. dukkha nana); de oorzaak van dukkha loslaten (P. dukkha-samudaya nana); de beëindiging van dukkha realiseren (P. dukha-nirodha nana)
en het pad cultiveren dat leidt tot de beëindiging van dukkha (P. dukkhanirodha-gamini patipadaya nana).
598

'perfecte intentie' (P. samma sankappa): gedachten van liefdevolle vriendelijkheid (P. avyapada sankappa); gedachten van het verzaken van zelfzucht (P. nekkhama sankappa) en gedachten van geweldloosheid (P. avihimsa sankappa).
599
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'perfect spreken' (P. samma vaca): zich onthouden van het vertellen van
leugens (P. musavada veramani); zich onthouden van laster (P. pisunaya
vacaya veramani); zich onthouden van harde woorden (P. pharusaya vacaya veramani) en zich onthouden van zinloos gepraat (P. samphappalapa
veramani).
600

'perfect handelen' (P. samma kammanta): zich onthouden van het doden
(P. panatipata veramani); zich onthouden van het nemen van wat niet gegeven is (P. adinnadana veramani) en zich onthouden van seksueel wangedrag (P. kamesu micchacara veramani).
601

'perfect levensonderhoud' (P. samma ajiva): geen handel in wapens;
geen handel in slaven en prostitutie; geen handel in levende wezens voor
vleesproductie en slachterij; geen visserij, noch enig andere handel in
levende wezens; geen handel in vergif; geen handel in alcohol of narcotica.
602

'perfecte inspanning' (P. samma vayama): onheilzame gedachten, woorden en daden die opgekomen zijn vernietigen (P. pahana padhana); onheilzame gedachten, woorden en daden die nog niet opgekomen zijn, vermijden dat ze opkomen (P. samvara padhana); heilzame gedachten, woorden
en daden die opgekomen zijn ontwikkelen (P. anurakkana padhana); heilzame gedachten, woorden en daden die nog niet opgekomen zijn laten opkomen (P. bhavana padhana).
603

'perfecte aandacht' (P. samma sati): opmerkzaamheid op het lichaam (P.
kayanupassana); opmerkzaam op de gewaarwordingen (fysiek) en gevoelens (mentaal) (P. vedananupassana); opmerkzaamheid op de geestesgesteldheden (P. cittanupassana) en opmerkzaamheid op de geestinhoud (de
objecten van de geest (P. dhammanupassana), i.c. op de Vijf Hindernissen
(P. panca nivarana); op de Vijf Aggregaten van Hechting (P. kkhandhas), op
de Zes Interne en de Zes externe zintuigpoorten (P. salayatana); op de Zeven Ontwakingsfactoren (P. sambojjhanga) en op de Vier Edele Waarheden
(P. cattari ariya saccani).
604

'perfecte concentratie (P. samma samadhi): overeenkomstig de 3 transformaties: 1ste transformatie: ontvangen (gehoorde) wijsheid (P. sutta maya
panna); 2de transformatie: wijsheid vanuit intellectueel overpeinzen (P. cinta
maya panna); 3de transformatie: wijsheid uit zelfinzicht (P. bhavana maya
panna).
605

'ariya' (P.): de edele personen. Hier in de betekenis van de ariyapuggala-sangha.
606

607

'ahamkara' (P.): 'ik'-gevoel, egoïsme, arrogantie. Ahamkara = 'ik ben dit'.

'mamamkara' (P.) → mama+kara: mama = van mij, behoort mij toe; kara
= hier in de betekenis van daad of handeling. Mamamkara = eigenbelang,
egoïstische gehechtheid. Mamamkara = 'dit is van mij'.
608
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'mananusaya' (P.) → mana+anusaya: mana = hier in de betekenis van
hoogmoed, trots, ijdelheid; anusaya = neiging tot. Mananusaya = een neiging tot trots, een hoogmoedige houding. Mananusaya = 'dit is mijn zelf'.
609

Ajahn Chah noemt de kkhandhas 'de vijf rovers van gehechtheid' die de
yogi onophoudelijk overvallen — Chah, Ajahn, (2000), Een stille woudvijver,
De inzichtmeditatie van Ajahn Chah p. 41:
610

'1. het lichaam [(P. rupa)] is een prooi voor ziekte en pijn. Als het niet overeenstemt met onze wensen, is het een bron van leed en zorgen. Omdat we
de natuurlijke veroudering en aftakeling van het lichaam niet als vanzelfsprekend aannemen, lijden we. We voelen aantrekkingskracht naar of afkeer
van het lichaam van anderen en worden zo beroofd van innerlijke vrede.
2. Gevoelens [(P. vedana)]: Als we gevoelens van pijn of plezier ervaren, vergeten we dat ze voorbijgaand zijn: we vereenzelvigen ons met onze emoties
en worden [al]dus gekweld door een vals begrip.
3. Herinneringen en beelden [(P. sanna)]: door ons te identificeren met wat
we ons herinneren en herkennen voeden we hebzucht, onverdraagzaamheid en waandenkbeelden. Dat [ver]-wordt tot een gewoonte die zich nestelt in ons onderbewustzijn.
4. Wilsbesluiten en andere elementen van de geest [(P. sankharas)]: als we
de aard van mentale toestanden niet doorzien, reageren we automatisch op
alle gedachten en gevoelens, voorkeuren en afkeren. Zo scheppen we
vreugde en verdriet. Als we vergeten dat alle mentale toestanden vergankelijk en zonder zelf zijn, houden we eraan vast.
5. Bewustzijn [(P. vinnana)]: We klampen ons vast aan dat wat de componenten kent. We denken: ik voel, ik weet, ik ben. En zo worden we door de
illusie van het zelf, [van] de gespletenheid [de dualiteit] verstrikt.’
'avijja' (P.): Syn.: moha. Het is illusie, begoocheling, waan. Avijja is het
niet onderkennen van de ware aard van de verschijnselen. En de ware aard
van alle fenomenen kan samengevat worden in drie begrippen: vergankelijkheid, onbevredigdheid en zelfloosheid. Anicca, dukkha en anatta. Wie dit
niet onderkent zal nooit ontsnappen aan samsara, de cyclus van ontstaan
en vergaan, de ring van wedergeboorte (P. vatta)—het eeuwige 'worden' (P.
bhava). Daardoor is avijja de primaire wortel van dukkha in de wereld.
611

'kamma' (P.): letterlijk: handelingen, daden'. Kamma zijn intentionele (P.
cetana) daden, wilshandelingen. Gedachten, woorden en handelingen geven aanleiding tot het ontstaan van kamma.
612
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'in elk moment': elke fractie van een seconde, elk ogenblik, elk moment
wordt de wereld opnieuw geschapen. Opnieuw geboren. Weder-geboren.
613

Gunaratana, Bhante, Henepola, (2009), Verdiep je mindfulness. Een stap
verder op de weg van meditatie p.113 — 'Wanneer je bewust aandacht
geeft aan je lichaam, je gewaarwordingen, je waarneming, je mentale formaties en je bewustzijn [de kkhandhas], dan ervaar je dat élk minuscuul onderdeel ervan voortdurend verandert.
Wanneer je geworteld bent in mindfulness, neemt je geest waar dat iedere
fractie van een seconde nieuw is.
De adem stroomt met deze verandering mee je lichaam in en uit. Je gewaarwordingen blijven veranderen. Je ervaring hiervan verandert ook, en
zelfs de ervaring van verandering verandert. Je aandacht en je intentie om
aandacht te geven aan de verandering veranderen zelf ook. En ook je bewustzijn verandert.’
614

Dhatu-vibhanga-Sutta, Majjhima-Nikaya 140

Zie de Breet, Jan & Janssen, Rob (2005), Dhatuvibhanga-Sutta, De verzameling van middellange leerredes, Deel 3, Sutta 140 p. 351 e.v.
615

'dharani' (Skr.): is de term om een uitgebreide mantra aan te duiden. Een
dharani is een hulpmiddel om de geest te concentreren en om bepaalde
leerstellingen gemakkelijker te onthouden.
616

'sotapannassa angani' (P.): De kenmerkende kwaliteiten van een sotapanna zijn viervoudig: 1) onwrikbaar geloof in de Boeddha; 2) onwrikbaar
geloof in de Dhamma; 3) onwrikbaar geloof in de Sangha; en 4) perfecte
moraliteit (panca sila: de vijf regels van moreel gedrag).
617

618

Vera-Sutta, Anguttara-Nikaya 10.92

'de viervoudige geleding': hier in de betekenis van de vier niveaus van
ontwaken: stroombetreder, eenmaal-terugkeerder, niet-terugkeerder en arahant.
619

De Boeddha placht te zeggen dat indien het baden in een heilige stroom
tot zuivering (en verlichting) leidt, er heel wat verlichte vissen moeten bestaan.
620

Maharaj, Nisargadatta — 'What is religion? A cloud in the sky. I live in
the sky, not in the clouds, which are so many words held together. Remove
the verbiage and what remains? Truth remains.'
621
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De vernietiging van deze keten (P. samyojana) heeft diepe historische
wortels.
622

Hoogcarspel, Eric, (2013) — ‘Het ritueel was bij de Ariërs erg belangrijk,
men kon ermee zich verzekeren van gemeenschappelijk welzijn en zelfs de
orde van het heelal zeker stellen. Als het goed werd uitgevoerd, kon het de
goden dwingen wat er van hun werd gevraagd. Werden er fouten gemaakt,
dan was er grote kans op onheil. De specialisten die het ritueel uitvoerden,
de brahmanen, hadden veel macht en aanzien.’
'upaya' (P.): vaardige hulpmiddelen die de waarheid van Dhamma op een
eenvoudige manier uitleggen aan de volgelingen zodat ze tot bevrijding uit
dukkha kunnen komen. Het zijn dus bekwame middelen of manieren die de
Sangha gebruikte om ervoor te zorgen dat de Leer eﬀectief werd overgedragen. Het is het aanpassen van de Leer aan het publiek waarvoor het
bestemd is. Er is in de Pali-canon geen sluitend bewijs te vinden dat de
Boeddha zich van 'upaya' zou bediend hebben. Uit de teksten van de Palicanon weten we wel dat de Boeddha als geen ander de Leer kon uitdragen
op maat gesneden van zijn toehoorders.
623

Zie: Piya, Tan, (2009), Upaya: Skillful means, https://www.academia.edu
De eerste 500 jaar nà het parinibbana van de Boeddha was er geen
sprake van boeddhabeelden. Wanneer men al de Boeddha wenste uit te
beelden, deed men dat door het gebruik van symbolen: door het afbeelden
van de bodhi-boom, of van een stupa, of een vluchtige voetafdruk in het
zand, of door de uitbeelding van een lege troon. De eerste boeddhabeelden
werden geproduceerd tijdens de Kushana-periode (1ste eeuw GTR), en
vooral tijdens de regering van koning Kanishka, die een adept was van de
Dhamma, en onder wiens bewind het 4de Boeddhistisch Concilie werd gehouden in Kashmir. De zuidelijke hoofdstad van het Kushana-rijk was
Madhura. Het is vooral in deze hoofdstad dat onder het bewind van
Kanishka vele beelden werden geproduceerd die werden teruggevonden
op de sites van het Middenland. Vooral bekend zijn de Gandhara-beelden,
waar de Griekse invloed onmiskenbaar is.
624

Zie ook: Singh, Rana, (2009), Where The Buddha Walked. A Companion to
the Buddhist Places of India p. 43-44
625

Magandiya-Sutta, Samyutta-Nikaya 4.9

626

Vera Sutta, Anguttara-Nikaya 10.92

627

Raja-Sutta, Samyutta-Nikaya 55.1

Hoek, Ha, Joop, (2020), Het boeddhistisch Dagblad—een hotel met vrije
en vreemde vogels, Boeddhistisch Dagblad, d. 25 mei 2020
628
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Dawa Tarchin Phillips (2017), What to Do When You Don’t Know What’s
Next, Tricycle Magazine, Summer 2017
629

630

Chah, Ajahn, (1989), Seeing the Way. An Anthology of Teachings p. 68

Elk van de vier niveaus van Verlichting bestaat uit twee delen (het ‘paar’)
namelijk: de weg (P. magga) en de vrucht/het resultaat (P. phala). Er zijn dus
vier paren en acht op zichzelf staande 'toestanden': A1: de ariya die het pad
realiseert van de stroombetreder (P. sotapatti-magga); A2: de ariya die de
vrucht/het resultaat realiseert van de stroombetreder (P. sotapatti-phala);
A3: de ariya die het pad realiseert van de eenmaal-terugkeerder (P. sakadagami-magga); A4: de ariya die de vrucht/het resultaat realiseert van de
eenmaal-terugkeerder (P. sakadagami-phala); A5: de ariya die het pad realiseert van de niet-terug-keerder (P. anagami-magga); A6: de ariya die de
vrucht/het resultaat realiseert van de niet-terugkeerder (P. anagami-phala);
A7: de ariya die het pad realiseert van de arahant (P. arahatta-magga); A8:
de ariya die de vrucht/het resultaat van de arahant realiseert (P. arahattaphala).
631

632

Abhisanda-Sutta, Samyutta-Nikaya 55.32

633

Abhisanda-Sutta, Samyutta-Nikaya 55.33

634

Candala-Sutta, Anguttara-Nikaya 5.175

635

'vergeleken met een juweel' → upasaka, ratana (P.)

636

'vergeleken met een lotus' → upasaka, paduma (P.)

637

'vergeleken met een witte lotus-bloem' → upasaka, pundarika (P.)

638

'vertrouwen' → vert. van saddha (P.)

639

'deugdzaam' → vert. van sila (P.)

640

'wijs' → vert. van panna (P.)

641

'ijverig' → vert. van viriya (P.)

642

'genereus' → vert. van caga (P.)

Mahanama-Sutta, Samyutta-Nikaya 55.22 — Deze Engelse vertaling uit
het Pali is van Thanissaro Bhikkhu — https://www.accesstoinsight.org
643

644

Dighajanu-Sutta, Anguttara-Nikaya 8.54
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Ik verwijs hier naar de Pathamabodhi-Sutta; de Dutiyabodhi-Sutta en de
Tatiyabodhi-Sutta (Udana, ud I.1 t/m ud. I.3) — Zie mijn boek: Dubois, Guy,
Eugène, (2019), Udana - Geïnspireerde Uitspraken van de Boeddha p. 33
e.v. en p. 53 t/m 56
645

'tisikkha' (P.) → ti+sikkha: ti = drie; sikkha = trainingen. Tisikkha omvat:
moreel gedrag (P. sila), meditatie (P. samadhi) en wijsheid (P. panna). Cfr.
infra.
646

Zie Anguttara-Nikaya 3.87 — 'Met betrekking tot de trainingsregels die
fundamenteel zijn voor het heilige leven en eigen zijn aan het heilige leven,
is hij deugdzaam. De regels van beoefening die hij op zich genomen heeft
volgt hij volgens de trainingsregels. Met de vernietiging van [de eerste] drie
ketens, is hij een stroomwinnaar. Hij is op weg naar de vernietiging van dukkha. Hij is op weg naar zelf-ontwaken.’
647

648

Anguttara-Nikaya 5.257 en 5.259

Kosambiya-Sutta, Majjima-Nikaya 48. Voor de integrale tekst van deze
sutta, zie de Breet, Janssen, Rob, (2004), De verzameling van middellange
leerredes, Deel 1, p. 485 e.v.
649

650

ibid supra

651

Dit is een verwijzing naar de Vijf Hindernissen (P. panca nivarana).

cintaloka (P.) → cinta+loka: cinta = denken over, beschouwen, overwegen; loka = de wereld. Cintaloka = beschouwingen over de wereld.
652

653

De Boeddha noemde zijn leer 'Dhamma-Vinaya'.

'brahmanen': de sutta verwijst hier naar de brahmanen 'oude stempel';
dus niet naar de 'brahmanen' volgens de geherdefinieerde betekenis die de
Boeddha eraan gaf. Het verschil tussen beide definities wordt duidelijk beschreven in het laatste hoofdstuk van de Dhammapada, Vagga 26, De
Brahmaan. Zie: Dubois, Guy, Eugène, (2019), Dhammapada. Het Pad van
Waarheid p. 505 e.v.
654

'het heilige leven’: brahmacariya (P.). Dit is het 'heilige' leven dat voortspruit uit de cultivering van het Achtvoudige Pad (P. ariya atthangika magga).
655

656

Dighavu-Sutta, Samyutta-Nikaya 55.3

Het is mijn overtuiging dat de vertaling van Pali-teksten door niet-yogis
zou moeten vermeden worden. Zulke vertalingen kramen onzin uit. Zulke
'vertalingen' zijn te vergelijken met vertaalmachines. Ze zetten louter woorden naast elkaar. Zonder inhoud. Zonder experiëntieel ervaren. Rubbish.
657
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Zoals Ludwig Wittgenstein stelde: ‘De grenzen van mijn taal betekenen
de grenzen van mijn wereld.’
658

Nisargadatta Maharaj: 'On the verbal level everything is relative. Absolutes should be experienced, not discussed.'
659

Dhammapada, Gatha #85 — 'Slechts weinigen bereiken de Andere
Oever. De meesten schuifelen slechts op en neer langs deze waterkant'.
660

Analayo, Bhikkhu, (2016), Meer zicht op satipatthana p. 19 — 'Vanuit
wetenschappelijk oogpunt is het niet mogelijk om met zekerheid te reconstrueren wat de historische Boeddha heeft gezegd. Maar binnen de limieten
van het bronmateriaal waarover we beschikken, brengt vergelijkend onderzoek naar vroege leerredes [EBTs] ons zo dicht mogelijk bij de originele aflevering van een bepaalde lering.’
661

Dit vormt ook de conclusie van Bhikkhu Sujato in zijn boek The Authenticity
of the Early Buddhist Texts (2014) p. 151-152
Dit geldt voor alle vormen. Dus ook (en in de eerste plaats) voor de 'ik'persoon. Dit 'ik' is niet meer dezelfde 'ik' als een moment geleden en zal
ook niet meer dezelfde 'ik' zijn in het volgende moment. Vorm is leegte.
Leegte is vorm (Prajnaparamita-Sutra, Mahayana).
662

663

Licchavi-Sutta, Samyutta-Nikaya 55.30

664

Dit zijn de vier factoren van stroombetreding.

665

Vera-Sutta, Anguttara-Nikaya 10.92

'de vijf soorten schuldige angst en vijandigheid → vert. van panca bhayani verani (P.): panva = vijf; bhayani → bhaya = angst; verani = vijandigheid.
Panca bhayani verani = de vijf soorten van schuldige angst en vijandigheid.
Het zijn de tegengestelden van de vijf precepten (P. panca sila): doden;
stelen; niet-harmonische seks; liegen en het gebruik van geestverruimende
middelen.
666

Wat in het verleden geldig was, in het heden geldig is en in de toekomst
geldig zal zijn is waarheid. Waarheid = datgene wat wáár is.
667

668

Ariyavasa-Sutta, Anguttara-Nikaya 10.20
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Het Kuru-rijk wordt op verschillende plaatsen vermeld in de Pali-canon.
Het rijk behoorde tot de zestien Mahajanapadas van het antieke India. Deze
Mahajanapadas waren een conglomeratie van zestien staten (14 koninkrijken en 2 republieken (P. ganatantras) tussen de 6de-4de eeuw vóór GTR.
In de Anguttara-Nikaya wordt frequent verwezen naar deze gordel van
staten die zich uitstrekte van Gandhara in het noordwesten tot Anga in de
oostelijke Ganga-vlakte. Het koninkrijk van de Kurus was gelegen in het
westen van de Majjhimadesa, namelijk in de buurt van het huidige Delhi.
Vermeld wordt dat het Kuru-rijk, vóór de periode dat de Boeddha leefde,
behoorde tot de drie belangrijkste koninkrijken, maar dat het rijk in het tijdsgewricht van de Boeddha nog weinig politieke invloed bezat.
669

Maha-Nidana-Sutta, Digha-Nikaya 15, waarin de Boeddha o.m. de
'keten van voorwaardelijk ontstaan (P. paticca samuppada) uiteenzet. — Zie
de Breet, Jan & Janssen, Rob, (2004), De verzameling van lange leerredes
(2001) p. 289 e.v.
670

671

Mahasatipatthana-Sutta, Digha-Nikaya 22

Magandiya-Sutta, Majjhima-Nikaya 75, waarin de Boeddha de noodzaak
benadrukt van de beheersing van de zintuigen als basis voor ontwaken —
Zie de Breet, Jan & Janssen, Rob, (2004), De verzameling van middellange
leerredes, Deel 2, p. 219 e.v. en Baets, André, (2015), Gezondheid is het
hoogste goed, nirvana het hoogste geluk, Boeddhistisch Dagblad, dd. 05
maart 2015.
672

Ananjasappaya-Sutta, Majjhima-Nikaya 106, waarin de Boeddha uitleg
verstrekt over het vierde meditatiestadium (4de jhana) en de vormloze
jhanas (arupa jhanas) 7 & 8 — Zie de Breet, Jan & Janssen, Rob, (2004), De
verzameling van middellange leerredes, Deel 3, p. 72 e.v.
673

Sammosa-Sutta, Anguttara-Nikaya, V-155, waar de Boeddha de vijf
dingen aanwijst die leiden tot de voortzetting, tot het terugdringen van de
neergang en tot het beletten van het verdwijnen van de Dhamma — Bodhi,
Bhikkhu, (2012), The Numerical Discourses of the Buddha. A Translation of
the Anguttara-Nikaya p. 767-768
674

Ariyavasa-Sutta, Anguttara-Nikaya X, 20, waar de Boeddha de verblijven
van de Edelen beschrijft — Bodhi, Bhikkhu, (2012), The Numerical Discourses of the Buddha. A Translation of the Anguttara-Nikaya p. 1359-1361
675

676

Een verwijzing naar de Vijf Hindernissen (P. panca nivarana).

677

Een verwijzing naar de Zes zintuigpoorten (P. salayatana).

Een verwijzing naar de eerste ontwakingsfactor (P. bojjhanga), namelijk
sati-bojjhanga.
678
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'de vier grondslagen van spirituele kracht': cattaro iddhipada (P.):
cattaro+iddhipada: cattaro = vier; iddhipada → iddhi+pada: iddhi = het bereiken van verheven en bovenwereldse toestanden doordat de yogi zich inzet voor de beoefening van de leer van de Boeddha. De vier grondslagen
zijn: het verlangen om te handelen (P. chandiddhipado); energie/ijver (P.
viriyiddhipado); gedachten (P. (cittiddhipado) en onderzoek (P. (vimamsiddhipado).
679

Voor een bespreking van de dingen die getolereerd, vermeden en vernietigd moeten worden, zie Sabbasava-Sutta, Majjhima-Nikaya 2.
680

Deze 'zoektocht naar zijn verlangens' komt ook voor in de Itivuttaka,
namelijk in de Pathama-esana-Sutta (iti #54) en de Dutiya-esana-Sutta (iti
#55). Zie mijn vertaling van de Itivuttaka: Dubois, Guy, Eugène, (2019),
Itivuttaka. Zo is het Gezegd p. 111-112
681

Volgens de Commentaren betekent de 'zoektocht naar het heilige leven'
het zoeken naar en het vasthouden aan verschillende verkeerde opinies
zoals eternalisme of nihilisme; theorieën over de ziel en de wereld, enz. De
ondertoon naar beoefening toe is duidelijk: hou het simpel. De Dhamma is
uitstekend uitgelegd.
682

'lichaam' → vert. van 'kaya-sankhara' (P.). Kaya-sankhara is een technische term die voorkomt in de Anapanasati-Sutta, Majjhima-Nikaya 118.
De inkomende en uitgaande adem zijn aan het lichaam gebonden. Het zijn
lichamelijke 'formaties' (sankharas).
683

684

Mahaparinibbana-Sutta, Digha-Nikaya 16

Dit is de ideale sangha, de gemeenschap op ariya-niveau (P. ariya-puggala sangha), waarmee de volgelingen—monniken, nonnen, upasikas en
upasakas—van de Boeddha bedoeld worden die minstens tot stroombetreding gekomen zijn. Op het conventionele (sammati) niveau verwijst de term
'sangha' naar de gemeenschap van alle volgelingen van de Boeddha—de
catu parisa zonder enig onderscheid op basis van het verworven niveau van
ontwaken.
685

'avinipata-dhammo' (P.): niet kunnen terugvallen tot lagere niveaus van
'worden', i.c. de zes lagere segmenten van het Levenswiel (het Dierenrijk,
het Hellenrijk en het rijk van de Petas, de hongerige geesten). Dit zijn metaforen voor lagere geestestoestanden.
686

'niyato' (P.) → niyata = zeker van wat komen zal; verzekerd van wat volgen zal; wat vast is, zeker is.
687

'sambodhi-parayano' (P.): sambodhi = het hoogst bereikbare ontwaken,
perfecte zelfrealisatie; parayano → parayana = de finaliteit, eindigend in.
688
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Bodhi, Bhikkhu, (2000), The Connected Discourses of the Buddha. A
New Translation of the Samyutta Nikaya, Vol. II, p. 1789
689
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