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—Opdracht & Wens—
Mogen allen de Andere Oever bereiken

❛ Slechts weinigen
Bereiken de Andere Oever.
De meesten schuifelen slechts
Op en neer langs deze waterkant. ❜
Dhammapada, Gatha # 85
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——V——Voorwoord——————

VOORWOORD

Het was januari 1996, Arugam Bay, Sri Lanka.
Zeven maanden daarvoor had ik België voor onbepaalde tijd verlaten. Ik was
begonnen aan een 'spirituele zoektocht' die me gedurende twaalf jaar zou voeren
langs boeddhistische kloosters en meditatiecentra en hindoe ashrams in India, Sri
Lanka, Thailand, Birma, Maleisië, Vietnam, Cambodja, Laos, Nepal, Tibet, China en Engeland.
In Sri Lanka kwam ik via een tip van een monnik die ik in India ontmoette, terecht in het Nilambe Buddhist Meditation Center, nabij Kandy.
Nilambe zou mijn 'spirituele thuis' worden. Ik zou er heel vaak terugkeren. Vele
jaren later, na het oprichten van het Ehipassiko Boeddhistisch Centrum in Antwerpen, ook met groepen Belgen en Nederlanders voor een jaarlijkse retraite.
Ik had dus het Nilambe meditatiecentrum even verlaten na een intensieve retraite voor een korte 'vakantie' op één van de prachtige Sri Lankaanse stranden, een
plek waar veel surfers hun ding doen: Arugam Bay.
Uit de bibliotheek van Nilambe had ik een klein boekje meegenomen dat me
aansprak en dat, zo begreep ik toen als 'groentje', één van de basiswerken was in
het boeddhisme. De woorden van Boeddha. Verzen die van de Boeddha zelf zouden komen.
Lezend op het strand herinner ik me nog altijd, nu tweeëntwintig jaar later, werd
ik blijvend geraakt door deze parel. In die mate zelfs dat verschillende aspecten
van mijn leven daar toen definitief veranderden.
Ik flirtte in die periode met vegetarisme, maar na het lezen en laten doordringen
van de reikwijdte van de verzen 129 en 130 werd ik vegetariër. Dat ben ik nog
steeds.
❛All beings fear death
Do not kill nor cause to kill.
All beings love life
Do not kill nor cause to kill ❜
Ik zou vier jaar verblijven in het Nilambe meditatiecentrum. Ik raakte ingeburgerd en kreeg verschillende verantwoordelijkheden. Ik werd uitgenodigd om het
management te doen, yogales te geven, Dhammatalks te geven… Van enkele
'long term residents' ondervond ik tegenkanting/jaloezie. Ik kreeg kritiek.
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Dat was een moeilijke tijd.
Op een dag viel mijn oog op vers 50 uit de Dhammapada, dat aan de muur hing
in de keuken:
❛ Let none find fault with others
Let none see the omissions and commissions of others
But let one see one’s own acts, done and undone ❜
Dit vers ben ik nooit meer vergeten.
Het komt me nu nog vaak van pas bij het werk dat ik doe. Kritiek krijg je toch,
wat je ook doet en hoe hard je ook je best doet. Dit vers helpt me om daarmee
om te gaan.
Ik doe gewoon wat ik denk te moeten doen, zo goed ik kan. De rest (het resultaat), laat ik los, inclusief wat anderen ervan denken.
Vele jaren later, terug in België, nam ik een Nederlandstalige versie van de
Dhammapada op CD op, samen met Bert Caekelbergh, begeleider van Ehipassiko Mechelen en een Nederlands sangalid. Die CD is verkrijgbaar in Ehipassiko, het boeddhistisch meditatiecentrum in Antwerpen dat ik oprichtte in 2008.
Voor velen een belangrijke bron van inspiratie.
Heel blij ben ik met het werk van mijn spirituele vriend Guy Dubois.
Heel blij met zijn 'noeste arbeid' in alle stilte. En veel respect heb ik voor wat hij
heeft gedaan en nog steeds doet. Op eigen houtje, door zelfstudie, leerde hij Pali.
Je moet het maar doen. Ik ken niemand die het hem voordeed.
Hij vertaalt nu de woorden van de Boeddha en de oude teksten rechtstreeks vanuit het Pali naar het Nederlands en maakt ze zo beschikbaar voor het Nederlandse taalgebied.
Prachtwerk !
Blij dat ik mijn steentje kan bijdragen met het schrijven van dit voorwoord. En
het is mijn vast voornemen om het levenswerk van Guy mee de aandacht te laten krijgen die het verdient.
Sadhu, Sadhu, Sadhu.
Goed gesproken, Goed gesproken, Goed gesproken.

Borgerhout, 26 februari 2018
Paul Van hooydonck
Oprichter Boeddhistisch Centrum Ehipassiko
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INLEIDING

Ik zit onder een Banyan-boom.1
Aandachtig inhaleer ik de woorden van de Sugata.2 Persistent en onbewogen,
zoals het een spirituele zoeker betaamt die de bron nadert.
Ik luister hoe hij, met eenvoudige verbale penseeltoetsen, de weg naar innerlijke
vrede (P. santi) en naar bevrijding (P. vimutti) 3 pointilleert. Niet als transcendente, noumenale hoogstandjes, maar als volkomen natuurlijke erupties van een
gerealiseerd bewustzijn.
De begrippen duidelijk afgemeten, expressief, met een korte, haast hoorbare stilte die de woorden verbindt. Staccato.
Terwijl ik aandachtig luister, observeer ik geconcentreerd het ritme van mijn
ademhaling. Geen enkele adem gelijk aan de vorige. Noch aan de volgende. Het
repetitieve proces van ontstaan en vergaan. Udayabbaya.4
Anapanasati 5 als de vertrouwde brug naar samadhi.6 Mijn persoonlijke focus op
éénpuntigheid (P. ekagatta) 7 en gelijkmoedigheid (P. upekkha).8
Ik wéét: ’panna natthi ajhayato’—'er is geen inzicht zonder concentratie !’ 9
Dit is het pad dat een savaka10 naar experiëntiele ervaring voert. Naar het hoogst
mogelijk genaakbaar menselijk potentieel. Naar Zelfverwerkelijking. Nibbana.
Ik volg aandachtig hoe hij de exit borstelt uit deze 'wereld van de vormen'. De
passage naar de Andere Oever—parimam tiram 11 —waar heelheid, geluk en innerlijke vrede heerst. Het eiland waar de aanstormende golven van onwetendheid (P. avijja, moha),12 verlangen (P. lobha, tanha) en afkeer (P. dosa) vruchteloos op inbeuken.
De Tathagata 13 wikt en weegt secuur zijn woorden.
Hij vertolkt zijn gedachten in levendige, praktische verzen. Vrij van filosofische
speculatie en misleidende theorie. Hij maakt ze grijpbaar. Voor iedereen—wars
van kleur, ras, nationaliteit, etnische oorsprong, rang, stand, geslacht, beperking,
geloof of voorkeur.
He is the one who perceives things as they really are.
Hij nodigt iedereen uit om te komen kijken. Ehipassiko. Om te onderzoeken.
Om te verifiëren. Om te experimenteren. Trial & Error. Om het resultaat ervan te
ervaren. Om het Pad (P. magga) te beoordelen. Om de vrucht (P. phala) te proeven. Vrij van ritueel. Vrij van dogma’s. Zonder theologie. Zonder filosofie. Zonder vooringenomenheid. Vol van empirisch Vrij Onderzoek.14 Dhammavicaya.15
—Pagina 13
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De buddhadhamma 16 staat niet voor blind geloof. Noch voor sectarisme. Zijn
leer is niet gebouwd op geboden, verboden en regels. Geen obscure, dreigende,
eigenzinnige, tirannieke god die verdrijft en bestraft. Enkel Dhamma 17—de natuurwet 18—als tijdloze Waarheid.
De Tathagata zegt dat de enige mogelijkheid om tot Zelfrealisatie 19 te komen
erin bestaat om jezelf te bestuderen.20 Jezelf door-en-door te leren kennen. Om
daarna dit 'zelf' te vergeten.21 Aandachtig. Mindful. Gevestigd in opmerkzaamheid. Satipatthana.22 Om door deze directe techniek van naakte, persoonlijke ervaring, vipassana 23 te bereiken. Om zó de Waarheid in jezelf te vinden.
Elk van zijn woorden draagt de kiem in zich om het leven te transformeren. Elk
vers verzadigt. Elke Gatha 24 raakt het omegapunt. Zuiver. Puur. Voorbij de 'wereld van de vormen'.
Ik begrijp dat er niets te winnen is. Dat er evenmin iets te verliezen valt: geen
reputatie; geen carrière; geen ik of mijn. No money. No skin in the game.
Dit is het wérkelijke bestaan.
Niet de illusoire showcase en dito beeldvorming die de samenleving me al mijn
héle leven en op élk moment schreeuwerig wil opdringen. Completely in vain.
Gedurende eeuwen hebben mijn paramis 25 thuisloosheid (P. anoka) 26 in mijn
hart gebeiteld.
Ik zie wat werkelijk is en wat niet—dat subtiele onderscheid tussen Wahrheit und
Dichtung, waarmee Goethe en zovele andere Westerlingen eeuwen later, vergeefs, hun hele leven en dat van hun naar kennis 27 hongerende epigonen zullen
vullen.
Terwijl hier, in de zwoele gloed van de Ganges-vallei, met de onverstoorbare
Himalayas als decor, onder een Banyan tree, inzicht—d.i. die diepe, plótse 28
ervaring, die het leven op slag integraal metamorfoseert—gewoon voor het grijpen ligt…
Mijn begrip groeit.
Temidden van deze wereld van vergankelijkheid (P. anicca),29 onvrede (P. dukkha) en zelfloosheid (P. anatta),30 is vluchten in onwetendheid (P. avijja) geen
optie meer. Uitstel evenmin. Want de tijd is kort en de ontnuchtering groot. Nibbida.31
De Bhagavat 32 verkondigt met stellige preciesheid wáár de waarheid te treffen
is:33
❛ In dit lichaam, één meter en tweeëntachtig centimeter lang,34 met
al zijn zintuiglijke indrukken, gedachten en ideeën, ligt de wereld
besloten, de oorsprong van de wereld, het einde van de wereld, en
evenzeer de weg die leidt naar de beëindiging van de wereld. ❜

—Pagina 14
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Innerlijke vrede—'the peace within’ 35—én bevrijding—al het overbodige loslaten—is niet te vinden bij één of andere god; niet in één of andere religie of op
één of andere denkbeeldige hemelplaats.36 Ook zoeken is ijdel: zoeker en gezochte zijn één.37 Santi en vimutti bevinden zich híer. Vlakbij. In dít lichaam. In
dít moment.
Ik luister aandachtig. Met de Dhamma 38 —de natuurwet, de kosmische wet—als
baken. En mijn eigen ervaring als toetssteen.
Zo realiseer ik in élk aandachtig moment—met helder inzicht, met zuivere opmerkzaamheid, gelijkmoedig—de tilakkhana.39 Mijn persoonlijke, directe weg
naar bevrijding. Ekayano maggo.40
Ik duik de Dhamma-stroom in. En zwem. Par nature integraal tegen de stroom
in. Patisothagami.41 Rebels als de historische Sakyamuni zelf. Ik ga voluit. Elke
twijfel is me vreemd. Akathamkathi.42 Evenals elk verlangen. Nirasamsa.43 Niets
prikkelt mijn zintuigen. Elke separaatheid met de stroom ontmaskert zichzelf als
een groteske leugen.
Ik kijk naar binnen. Mijn mentale werkelijkheid. Mijn Derde Oog.44 Mijn dimensie van transcendente waarneming. Het oog dat zíet en wéét, dat er noch 'zien',
noch 'weten' is. Het 'niet zien’ en 'niet weten’ als het volmaakte zien en weten.45
Terwijl mijn wereld zich ontrolt, ploegt ze een spoor van niet-weten en niet-handelen.46 Wu Wei—die unieke ervaring van een weidse, universele werkelijkheid
die élke dualiteit overstijgt.
De onbegrensde ruimte die overblijft; het onbegrensde bewustzijn; de nietsheid.
Het abrupte einde van élke dualiteit schraagt een immens diepe héélheid.47 Met
als 'vrucht’ een bijna-perfecte mentale alertheid en gelijkmoedigheid.48
Het residu is énkel het adembenemende proces van ontstaan en van vergaan. Het
continuüm. De stroom. Waar géén 'ik' 49 bestaat. Énkel hét Proces.
Het wérkelijke bestaan.
Het leven als een continu, cyclisch proces, waar álles in constante verandering is.
Een eeuwige flow. Een flux. Van moment-tot-moment. Een feitelijkheid die diametraal staat tegenover de geconditioneerde illusie van een stabiel separaat 'ik'.50
Deze inerte begoocheling die, voor de putthujana,51 razendsnel naar zijn lineaire
terminus opschuift en uiteindelijk niets—¡Nada!—wezenlijks achterlaat.52
Dé realiteit: het zíen en wéten—janami passami 53—dat we 'een stroom van bewustzijn' zijn. Vinnanasota.54 Zónder vaste kern. Zónder identiteit. Zelfloos.
Ruimte. Zonder geboorte van een 'ik', noch een sterven.
De yogi die deze heelheid van álles in zichzelf realiseert, zíet en wéét dat geboorte en dood slechts faits divers zijn in het voortschrijdende proces van ontstaan en vergaan. Dat het Ongeborene en het Doodloze omschrijvingen zijn van
een noumenale werkelijkheid die we niet kénnen, maar die er wel degelijk ís. Die
—Pagina 15
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unieke experiëntiele ervaring 'that there is an unborn, an unbecome, an unmade,
an uncompounded'.55
En dat de innerlijke vrede en bevrijding die uit deze ervaring voortvloeit, Zelfrealisatie is. De Andere Oever. Het Eiland. Nibbana. Waar de tsunamis van onwetendheid, verlangen en afkeer van de fenomenale wereld géén énkele vat op
hebben.56

De Andere Oever is Ruimte. Leegte. Sunnata. De weidsheid waarin de dingen bestaan. Zo ontzettend mooi vertolkt door Paul Van hooydonck:57
❛ Dingen komen en gaan. Dat ben ik niet. Ik ben de weidsheid
waarin deze dingen bestaan, waaruit ze opkomen
en waarin ze verdwijnen.
De weidsheid waar de yogi geen spoor achterlaat.
Waarin zijn pad ontraceerbaar wordt
als de vlucht van vogels
in de lucht. ❜ 58
Zo hoeft de yogi ‘slechts’ zijn 'ik’ los te laten om compleet vrij te zijn. Hij wéét
dat de kern van alles éénheid is. Een onbegrensde en oneindige eenheid van alles-met-alles. Ruimte. Niet als een concept,59 maar als een intuïtief, experiëntieel wéten. Dit vormt zijn Zelfrealisatie. Zijn Waarheid. Zijn Andere Oever. Acala sukha 60—zijn staat van onwrikbare innerlijke vrede. Zijn ongeconditioneerde
bevrijding. Vimutti.

Langs déze oever hoor ik het aangrijpend huilen van de wereld. Mededogend
ontvouwt Avalokiteshvara 61 zijn elf gezichten en zijn duizend armen.
In de verte wordt de Maka Hannya Haramita Shingyo 62 martiaal gedeclameerd:
❛ Alle dharmas, alle verschijnselen, alle bestaansvormen worden
gekenmerkt door leegte: zij ontstaan noch vergaan,
ze worden niet geboren en ze sterven niet;63
zij zijn niet zuiver en niet bezoedeld; 64
zij nemen niet toe en niet af.
Zij zijn zonder verleden,
zonder toekomst,
zonder aanwezigheid. ❜ 65
Alles komt goed: hoe talrijk de wezens ook zijn, ze zullen gered worden.66
Finaal gaat niets verloren. De perfecte Wijsheid van de Boeddhas. Prajnaparamita.67

—Pagina 16
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❡
Drie millennia later.
De mallemolen van het leven vormt nog steeds mijn deel. Onverstoorbaar bouw
ik verder aan mijn vormloze stupa. Met vallen en opstaan. Met ontstaan en vergaan. Telkens met mínder verlangen en mínder hechting. Telkens met méér volharding. Adhitthana.68
In de vaste overtuiging dat er een realiteit bestaat voorbij mijn begrensde zintuiglijke werkelijkheid. Een bewustzijn dat zich eonen vérder uitstrekt dan de
beperkte en geconditioneerde bevrediging die mijn alledaagse blind rondtasten in
deze wereld biedt.
Een ruimte die zich niet laat exploreren door kennis. Een leegte waar de homo
sapiens niet thuis geeft. Organische wijsheid zónder intellectuele ballast. Een
ruimte die zich niet buiten mij bevindt. Niet van mij afgezonderd is. Maar diep in
mij bestáát. Als een onzichtbaar bas-reliëf in mijn geest gepreegd. Een leegte die
ik énkel experiëntieel kan ervaren. In stilte. Zonder woorden.69 Zonder concepten. Op een zafu.70 Pure wijsheid. Bhavana-maya panna.
Ik wéét: mijn tocht door samsara 71 is een aflopend verhaal. Ik ben de stroom
binnen gegaan. Zo ben ik—conform de instructies van de Meester—een licht
voor mezelf.72
Vaardig in de oorspronkelijke taal van de geschriften begrijp ik de woorden, de
teksten, de uitspraak. Ik ken hun juiste plaats. Begrijp het afhankelijk ontstaan.73
Beheers de zeven factoren van ontwaken.74 De niveaus van zuivering.75 Realiseer de Vier Waarheden 76 in mezelf.
Ik ben tot helder begrip (P. samma ditthi) gekomen.
Met de Dhammapada als mijn inspiratiebron. My freeway to ultimate truth. De
regina viarum die mijn Zelfrealisatie 77 markeert. Het pad dat aangeeft hoe ik
mijn zintuigen stil. Hoe ik mijn bestendig ’worden' (P. bhava) 78 inperk. Hoe ik
de geconditioneerde dingen tot rust breng (P. samkharupasamam). Hoe ik langzaam tot 'uitdoven' kom (P. athha).79
Méér en méér ontwaar ik hoe Theravada, Mahayana, Vajrayana en Navayana tot
één wijsheid in mekaar samenvloeien. Zoals de Ganges op de Gangotri-gletsjer
ontspringt om 2.500 km verder als een majestatische stroomdelta Bangladesh te
dooraderen vooraleer majestueus de Golf van Bengalen te bezwangeren.
Ik wéét: de Dhamma heeft maar één smaak:80
❛ Just as the ocean has a single flavor, the flavor of salt,
so this teaching has a single flavor, the flavor of freedom. ❜
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Dhamma laat zich niet opdelen in verscheidenheid. Elke divergentie is slecht begrepen mensenwerk. Elke dualiteit een halsmisdrijf.
Daarom richt de Dhammapada zich tot eenieder die—niet sectair—de spirituele
oversteek naar de Andere Oever wil aanvatten.
Indringend stelt de Boeddha, als kundige veerman, de meest penetrante én uitdagende vraag die in dit leven gesteld kan worden:
'Koi paraga ?'—'Vaar je mee naar de Andere Oever ?’ 81
Zo vormen de Gathas van de Dhammapada een meditatie op zich. Uiteindelijk
vormt de Dhammapada de oerbron waaruit deze stroom van wijsheid opborrelt.
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.
De rust die uit deze beoefening voortvloeit is—voor mij althans—een sleutel tot
innerlijke vrede. Alleen dáárom verdienen deze verzen dat ik élk woord ervan
bestudeer, forensisch onderzoek en analyseer op al haar besognes. Dat ik me er
aan laaf. Met vertrouwen, met aandacht, met inzet, met concentratie en met wijsheid.82
Deze Gathas vormen een persoonlijke roadmap 83 naar spirituele ontvoogding.
Ze nodigen uit tot bezieling. Ze vragen om inzichtelijke bezinning. Ze smeken
om conceptloos begrip. Ze willen geproefd worden. Doorleefd worden.
Wie een vrouw écht wil kennen limiteert zich niet, zoals Pygmalion, tot het creatief boetseren van een persoonlijke Galatea. Door énkel zijn wensbeeld te beitelen vanuit een voorstelling, vanuit een perceptie, realiseert hij haar niet. Om er
één mee te worden moet hij haar ervaren: met zijn ogen zien; met zijn oren horen; met zijn tong smaken; met zijn neus ruiken; met zijn handen voelen. Dat is
de zintuiglijke tol die wij, mensen, voor deze vorm van zinnelijke extase betalen.
Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor wie een man écht wil kennen.
Wie de smaak van een appel wil ervaren, moet hem proeven; moet erin bijten.
Zo wil ik de woorden van de Boeddha ervaren. In deze experiëntiele modus tot
bevrijding en innerlijke rust komen.
Ik wil de empathische verbale omschrijvingen aan zijn bhikkhus ontcijferen en ze
—contemporain—in mezelf integreren: ’deep is the Tathagata, immeasurable,
incomprehensible as the sea’.84 Me stillen aan het onzeglijke. Elk woord, als de
kralen van een mala,85 metaforisch door mijn vingers voelen glijden. Elk woord,
elk vers, in mijn genen laten resoneren. Woord-na-woord. Vers-na-vers. Incorporeren. Penetreren. Realiseren. Pativedha.
Zo worden Boeddha’s woorden mijn gedachten, zijn woorden mijn woorden, zijn
daden mijn daden. Als heilzame sjablonen in mijn hart ingesneden.
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Parayanavagga:86
❛ Mijn vertrouwen, vreugde, bewustzijn, opmerkzaamheid,
Verlaten Gotama’s Leer niet.
Welke richting de Bhagavat ook uitgaat,
Het is de plaats waar ik naar neig. ❜
Deze co-existentie brengt een eigenaardige symbiose teweeg.
Plóts ontmoet ik de Bhagavat in álle verschijnselen, in álle fenomenen, in álle
dhammas. Ik kom hem overal tegen: in de argeloze ogen van een kind, in de aanschietende golven van de zee, in de wisseling van de seizoenen en—door persistente beoefening allengs méér-en-méér—in de leegte van mijn zelfloze zelf.87
Hij leeft in mij. Zoals ik in hem—'Ik zie hem in mijn geest alsof het met mijn oog
was'.88
Als mijn kalyanamitta 89 wijst hij me mijn eiland—’mijn eigen eiland, mijn eigen toevlucht, met niemand anders als mijn toevlucht, met de Dhamma als mijn
eiland, met Dhamma als mijn toevlucht, met geen andere toevlucht.’ 90
Niet tobbend over het verleden. Noch rusteloos voor de toekomst. In het heden
aandachtig en gelijkmoedig. Zo streef ik zonder uitstel. Als een Muni maak ik
een eiland van mezelf. Zonder onzuiverheid, zonder smet, zal ik geboorte en
ouderdom niet meer ondergaan.91
Mijn eiland van wijsheid en mededogen. Van panna en karuna. Eén met alles.
Zonder verlangen. Zonder boosheid. Alle brandstof opgebruikt. Alle ‘worden’
gestild. Uitgedoofd.

❡

Onder de Banyan tree neem ik de meditatiehouding aan.
Door aandachtig en gelijkmoedig naar binnen te kijken ervaar ik wat werkelijk
ís. Yatha bhuta. De 'wereld van de vormen' vervaagt. Mijn 'ik’ lost op. De gedachtenstroom stopt. Geen dromen en verhaaltjes meer. Sati en upekkha brengen
innerlijke rust. Vipassana.
❛ Ik train mezelf als volgt:
Constant mediterend op vergankelijkheid, onvrede en zelfloosheid
(P. tilakkhana), adem ik in;
constant mediterend op de tilakkhana, adem ik uit.
Constant mediterend op onthechting (P. nibbida), adem ik in;
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constant mediterend op nibbida, adem ik uit.
Constant mediterend op de beëindiging van het lijden (P. nirodha), adem ik in;
constant mediterend op nirodha, adem ik uit.
Constant mediterend op loslaten (P. pajahati), adem ik in;
constant mediterend op pajahati, adem ik uit. ❜ 92
Ik zie ontstaan en vergaan. Udayabbaya. Mijn geconditioneerde 'zelf'—dit 'ik’
dat ik niet ben; nooit geweest ben; en nooit zal zijn 93—lost verschrompelend op.
Bhanga. De existentiële angst. Bhaya. De nadelen, de gevaren. Adinava. De
aversie en onthechting. Nibbida. De wens naar bevrijding. Muncitukamayata.
Dat speciale, oncomfortabele, ondefinieerbare gevoel. Patisankha. Gestild door
gelijkmoedigheid. Sankharupekha. Inzicht in de tilakkhana. Anuloma. The point
of no return. Gotrabhu.94 Het Pad. Magga nana. En de Vrucht ervan. Phala
nana. En tenslotte de contemplatie. Paccavekkhana.95
In de verte declameert Bhikkhu Sona
Gathas uit de Dhammapada:97

96

voortreffelijk, zonder aarzeling, enkele

❜ Kalm is mijn geest;
Kalm mijn woorden en daden.
Bevrijd ben ik door helder begrip
En innerlijke vrede. ❜

Vanop de vajrasana 98 knikt de Boeddha instemmend.

Guy Eugène Dubois
Koksijde, 26 januari 2018
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‘banyan-boom': Syn.: banyan (Ficus benghalensis). Het is een snelgroeiende, altijdgroene
boom die veelvuldig voorkomt op het Indische subcontinent. De banyan behoort tot dezelfde soort als de Ficus religiosa—de bodhi-boom waaronder de Boeddha tot Zelfrealisatie kwam. Het is een reusachtige boom die gemakkelijk een hoogte van 30 m kan bereiken. De banyan is een 'tegendraadse' boom. Enkel dit gegeven rechtvaardigt zijn plaats in
dit boek. Uit de takken, die in een grote waaier breed uitgroeien, ontspruiten luchtwortels
die, eenmaal ze de grond raken, opnieuw wortel schieten. Uitgegroeid ondersteunen deze
luchtwortels niet alleen de zware takken; ze zorgen ook voor permanente verjonging. Op
deze manier ontstaat er een krans van nieuwe bomen rond de centrale stam, die op den
duur afsterft. Door deze eigenaardige vorm van voortplanting kan een banyan duizenden
jaren oud worden en gigantische afmetingen bereiken: in de botanische tuin van Calcutta
staat een exemplaar met een boomkruin van maar liefst 1,5 hectare !
1

De banyan is van grote symbolische betekenis in de Indiase cultuur: hij schiet uit naar vele
richtingen, haalt zijn kracht uit ontelbare wortels, maar stamt af van een sterke stam. De
banyan vormt aldus een ideale metafoor voor de concentratie van latente energieën die een
yogi nodig heeft in zijn zoektocht naar spirituele ontwikkeling. Dit vormt zijn tweede accessiet.
De banyan-boom ontleent zijn naam aan kooplui (banians) die de kraampjes met hun koopwaar graag opstellen in de schaduw van deze woudreuzen. Zo rechtvaardigt de banyan een
derde keer zijn plaats in dit boek, namelijk als een verwijzing naar mijn vroeger professionele
leven. Volgens de overlevering zouden de eerste twee lekenvolgelingen van de Boeddha
twee Birmaanse kooplieden geweest zijn. Volgens diezelfde overlevering schonk de Boeddha hen een aantal hoofdharen omdat ze hem zijn eerste maaltijd hadden aangeboden nà
zijn Zelfrealisatie. Het verhaal gaat verder: beide kooplieden lieten, bij hun thuiskomst in
Yangon, een stupa bouwen over deze relieken—de Schwedagon.
Sugata is een epitheton voor de Boeddha. Sugata betekent, letterlijk vertaald: 'Hij die—nà
de dood—tot een goed bestaan gekomen is'.
2
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'vimutti' (P.): het resultaat (P. phala) van het helder, zuiver inzicht (*) in het pad. Dit resultaat
is de vernietiging van onze onwetendheid (P. avijja), dat er een separaat 'zelf’ bestaat. Vernietiging van onwetendheid maakt een einde aan het lijden (P. dukkha). Wat de uiteindelijke
en ook de énige bedoeling van de Boeddha was. Wars van alle savante tractaten, is de leer
van de Boeddha heel begrijpbaar. Het is een kwestie van 'zien’. Zíen. Met een Hoofdletter
én een accent. Het is niet omdat je ogen geopend zijn dat je ook werkelijk 'ziet’. Wat leert
de Boeddha ? Enkel datgene wat nodig is om ons naar de Andere Oever te brengen. Wat
leert de Boeddha niet ? Alles wat de (onwetende) mens uitermate fascinerend vindt om
over te fantaseren, te spreken en te doen; alles wat de mensen tegen elkaar opzet en alles
wat géén einde maakt aan het lijden van de mensheid. Zijn leer staat voor 'bevrijding uit
onze ellende'. En deze bevrijding is niets meer, maar ook niets minder, dan het leven ontwaakt be’leven’.
3

(*): 'zuiver inzicht’: in de Saccavibhanga-Sutta, MN 141, wordt 'zuiver inzicht' als volgt omschreven: 'Het weten omtrent het lijden, het weten omtrent de oorsprong van het lijden, het
weten omtrent het ophouden van het lijden en het weten omtrent de weg die leidt tot het
ophouden van het lijden—dat wordt zuiver inzicht genoemd'. Zuiver inzicht zorgt ervoor dat
het lijden (P. dukkha) stopt. Dit doet zich voor wanneer de yogi ervaringsgewijs inziet dat zijn
'ik'—het lichaam/geest-complex—niets anders is dan de optelsom van een aantal, voortdurend veranderende, processen. Doordat dit 'ik’ continu aan verandering onderhevig is, is
het een begoocheling die nooit op zichzelf staat en geen enkele stabiele individualiteit in
zich draagt. Als gevolg van dit proces van constante verandering en vergankelijkheid (P.
anicca) is het 'ik' 'zelfloos': het bezit geen enkele vaste substantie (P. anatta). De yogi die
anicca op de juiste manier begrijpt, weet dat dukkha er het gevolg van is en anatta haar
ultieme waarheid.
'udayabbaya' (P.): het ontstaan en vergaan; het geboren worden en sterven; het zuiver zijn
en het bezoedeld zijn; de toename en afname.
4

'anapanasati' (P.): → anapana+sati: anapana = de ademhaling (de in- en uitgaande adem);
sati = aandacht, opmerkzaamheid. Anapanasati = de aandacht, gevestigd op de inkomende en de uitgaande adem. Deze meditatietechniek wordt in verschillende suttas door de
Boeddha aanbevolen. De techniek wordt extensief beschreven in de Anapanasati-Sutta,
Majjhima-Nikaya, (MN 118).
5

'samadhi' (P.): concentratie; absorptie; trance. Het is een geestestoestand van geconcentreerde gelijkmoedigheid (Pali: upekkha); een mentale toestand van reflectie die leidt naar
inzicht. Tijdens samadhi wordt de aandacht zodanig gericht, dat het onderscheid tussen
"waarnemer" en "waargenomene", of subject en object, verdwijnt. Waargenomene, waarnemer en waarneming worden gezien als het geheel dat ze zijn, in plaats van de onderverdeling die gewoonlijk gemaakt wordt. Dat-wat-is is niet alleen de persoon, maar óók het
waargenomene, en de waarneming, die niet los van elkaar bestaan.
6

'ekagatta' (P.): Syn.: samadhi; het is éénpuntige aandacht van de geest op één object; het
is een synoniem voor concentratie; het is de vijfde jhana-factor (Pali: jhananga).
7
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'upekkha' (P.): gelijkmoedigheid; op een niet-reactieve, niet-identificerende manier. Upekkha is datgene wat de yogi ervaart wanneer hij niet reageert op de gewaarwordingen (P.
vedana): geen verlangen voor aangename gewaarwordingen; geen aversie voor onaangename gewaarwordingen. Gelijkmoedigheid is gebaseerd op inzicht, op de wijsheid dat alles
voortdurend verandert en uiterst vergankelijk is. Dat alles zijn eigen toegemeten tijd heeft.
Dat alles komt en gaat, verschijnt en verdwijnt. Aan alles komt een einde, dus waar is de zin
om steeds te willen grijpen naar al deze vergankelijke dingen ? Waarom maken we ons boos
over allerlei zaken die toch niet stabiel zijn ? Allemaal verhaaltjes en drama’s zonder inhoud.
8

Gelijkmoedigheid is de totale aanvaarding van deze vergankelijkheid (P. anicca) en leidt
ertoe dat we al onze ervaringen, alle geconditioneerde dingen—aangename en onaangename—als gelijkwaardig beschouwen. Het is allemaal hetzelfde. Het is zoals het is. Het is
gewoon de werkelijkheid. En ons [persoonlijk] standpunt daarin is van generlei waarde.
Gelijkmoedigheid bekijkt de zintuigen, de zintuiglijke objecten en het zintuiglijk bewustzijn
zonder enig oordeel. Het oog is slechts zintuig, het object is slechts vorm en het bewustzijn is slechts visueel bewustzijn. Zowel oog, object als bewustzijn zijn vergankelijk. Hetzelfde geldt voor oor, neus, tong, lichaam en geest.
Wanneer we ons laten meeslepen in het verhaal en oordelen over het aangename resp.
onaangename karakter van een ervaring, kunnen we geen afstand bewaren en niet waarnemen wat wérkelijk ís. We zitten immers in het verhaal of het drama 'gevangen’ dat we zélf
gecreëerd hebben. We kunnen dan ook niet de vergankelijkheid inzien van deze ervaring.
Gelijkmoedigheid daarentegen doorbreekt deze illusie en onthult de vergankelijkheid van
elke ervaring. Gelijkmoedigheid schenkt vrijheid.
9

Dhammapada , Gatha #372

'savaka' (P.): Syn.: shravaka (Skr.): een toehoorder, een volgeling, een yogi. Een Savaka
Buddha (Syn.:Arahant) is een yogi die al zijn bezoedelingen, inclusief de 10 ketens (P. samyojana), heeft uitgeroeid, door het Achtvoudige Pad (P. ariya atthagika magga) van de
Boeddha te volgen.
10

11

'parimam tiram’: de Andere Oever; het Ongeborene; het Doodloze; Nibbana.

Orimatira Sutta, Anguttara-Nikaya #170 —'What, bhikkhus, is the near shore, and what is
the far shore ? The destruction of life, bhikkhus, is the near shore; abstention from the destruction of life the far shore… Wrong view is the near shore, right view the far shore. The
one, bhikkhus, is the near shore; the other the far shore'.
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‘avijja’ (P.): onwetendheid. Onwetendheid verwijst naar de illusie, de begoocheling, het
verkeerde idee dat er een ‘ik’ of een ‘zelf’ (P. atta) bestaat. Deze illusie is de wortel van alle
kwaad. Het is een obstakel dat ons verblindt—een hindernis die de mens belet om de 'wereld van de vormen' te zien zoals hij werkelijk is, namelijk: vergankelijk, onbevredigend en
leeg (de tilakkhana). Door deze begoocheling wordt 'geluk' verward met bezit en met zintuiglijk genot. Wanneer het besef van een permanente en onvergankelijke persoonskern
verdwenen is, komt er automatisch een einde aan gehechtheid en begeerte. Hierdoor stopt
de keten van het aanhoudende ‘worden’ (P. bhava), d.i. eindigt de kringloop van samsara.
12

Avijja is nauw verbonden met de leer van Afhankelijk Ontstaan (P. paticca samuppada), één
van de centrale leringen van de Boeddha. Deze leerstelling maakt duidelijk hoe avijja tot
voortdurende wedergeboorte aanleiding geeft. 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. nidana’s). Zo is de
keten de logische verklaring van het principe.
Het basisprincipe—causaliteit—dat de grondslag vormt van het hele bestaan, wordt 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) ontstaat handelen (P. sankhara); door handelen ontstaat bewustzijn (P. vinnana); door
bewustzijn ontstaat geest & lichaam (P. namarupa); door geest & lichaam ontstaan de 6
zintuigsferen (P. salayatana); door de 6 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 'worden' ontstaat geboorte (P. jati); door geboorte ontstaat ouderdom en dood (P. jara
maranam).
Deze keten is een ononderbroken cirkel (P. bhavacakka), die start bij avijja (alhoewel avijja
zelf óók het gevolg is van een oorzaak, namelijk de dood — cfr. infra). De eerste twee ketens—avijja en sankhara—wijzen naar het verleden (het vorige bestaan); de ketens 3 t/m 7—
tot en met vedana—wijzen naar het huidige leven; en de ketens 8 t/m 10—tot en met jati—
naar de toekomst, door het kamma dat wordt aangemaakt. Wanneer uiteindelijk de dood de
keten breekt, leidt het eigen kamma (wanneer de geschikte oorzaken en voorwaarden zich
voordoen) tot een volgend leven, waarbij de onwetendheid uit het vorig leven wordt meegenomen.
Uiterst belangrijk is dat de keten énkel kan doorbroken worden bij de schakel 'vedana'.
‘Tathagata’ (P.): letterlijk vertaald: ‘zo gekomen, zo gegaan’. Het is een epitheton voor de
Boeddha, waarvan de betekenis is: Hij die de weg gegaan is die andere Boeddhas vóór
hem zijn gegaan. Hij die, op dezelfde manier als zijn voorgangers, naar de waarheid gegaan is. Hij die als 'zoeker' uiteindelijk 'aangekomen' is, die zijn doel—Zelfrealisatie—bereikt heeft. De term werd door de Boeddha, volgens de canonieke overlevering, gebruikt als
hij over zichzelf sprak.
13
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14

Zie: Kalama-Sutta, Anguttara-Nikaya, 3.65

Easwaran, Eknath, (2016), Passage Meditation, A Complete Spiritual Practice p. 38 — 'Why
take someone else’s word for it ? Enter the laboratory of your mind and perform the experiment. Then you will be in a position to judge for yourself, and nothing can be as per-suasive as that'.
'dhammavicaya' (P.): → dhamma+vicaya: dhamma = verschijnselen, fenomenen, dingen;
vicaya = onderzoek. Dhammavicaya is onderzoek naar alle verschijnselen, zowel fysische
(rupa = materie) als mentale (nana = geest). Het is onderzoek naar alles wat bestaat op een
dissecterende, desintegrerende, in onderdelen splitsende, uit elkaar halende manier.
15

Sayadaw U Pandita, (1992), In This Very Life. The Liberation Teachings of the Buddha p. 98
— ‘This investigation is not carried out by means of the thinking process. It is intuitive, a
sort of discerning insight that distinguishes the characteristics of phenomena. Vicaya is
usually translated as “investigation”; it is also a synonym for “wisdom” or “insight”.
'buddhadhamma' (P.): de leer van de boeddha. De zes kwaliteiten van de buddha-dhamma zijn: (1) goed uitgelegd (P. svakkhato); (2) zelf te realiseren in het hier-en-nu (P. sanditthiko); (3) niet gebonden aan tijd, met onmiddellijk resultaat (P. akaliko); (4) uitnodigend tot vrij
onderzoek (P. ehipassiko); (5) leidend tot Zelfrealisatie = nibbana door de blik naar binnen te
richten (P. opanayiko) en (6) énkel experiëntieel te ervaren door de yogi zélf (P. paccatam
veditabbo vinnuhiti).
16

'Dhamma' (P.): Dhamma heeft verschillende betekenissen. De eerste en meest gebruikte
betekenis van 'Dhamma' is: de natuurwet; de kosmische wet; de Zo-heid van de dingen;
het centrale beginsel, dat alles omvat—'… the central law of life, that all things and events
are part of an indivisible whole'. Easwaran Eknath, (2007), The Dhammapada p. 18. Hieruit
voortvloeiend is Dhamma eveneens gedrag dat in harmonie is met het Geheel. Dit komt tot
uiting in het gezegde 'ahimsa paramo dharma'—'de essentie van Dhamma is om geen enkel levend wezen te schaden'.
17

De natuurwet is onze leraar. Dat wist Sakyamuni, als vrij onderzoeker, beter dan wie ook.
Hij zag dat alles in het bestaan volgens bepaalde vaste lijnen verliep: ontstaan, vergaan en
vergaan. Hij zag in dat er géén enkele uitzondering was op deze natuurwet. Ook niet voor
de mens. Alle metafysische bespiegelingen ten spijt. Hij hield er zich dan ook héél ver af.
18

'Zelfrealisatie': de onvoorwaardelijke aanvaarding van onszelf. Dat is 'thuiskomen'. Wanneer we onszelf volledig aanvaarden, aanvaarden we ook de anderen volledig. Evenals het
'proces’ van het bestaan. Dit is Maitri. Metta. Meesterschap.
19

20

Dhammapada, Gatha #379 — ’Patimase attam attana': onderzoek het zelf in jezelf.

Dogen, Eihei, (2007), Shobogenzo, Genjo-koan, De koan van het dagelijkse leven — 'De
weg van verlichting bestuderen is het zelf bestuderen. Het zelf bestuderen is het zelf vergeten. Het zelf vergeten is verwezenlijkt worden door de ontelbare verschijnselen. Verwezenlijkt door de ontelbare verschijnselen, vallen je lichaam en geest alsook het lichaam en geest
van anderen weg. Geen spoor van verlichting blijft over. En dit 'geen-spoor' gaat eindeloos
voort.'
21
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'satipatthana' (P.): → sati+upatthana: sati = aandacht, opmerkzaamheid; upatthana =
aanwezig zijn, vestigen. Satipatthana = letterlijk vertaald: 'het vestigen van aandacht'. Het is
de meditatietechniek die het mogelijk maakt om vipassana te bereiken.
22

Satipatthana vestigt de opmerkzaamheid op 4 verschillende niveaus—ook 'fundamenten' of
'velden' genoemd, namelijk door: aandacht op het lichaam (P. kayanupassana); door aandacht op de gewaarwordingen (P. vedananupassana); door aandacht op de geest (P. cittanupassana); en door aandacht op de objecten van de geest (P. dhammanupassana).
De vier satipatthana’s worden 'een hoop van verdiensten' genoemd (P. Kusalarasi) (cfr. Kusalarasi-Sutta, Samyutta-Nikaya, (SN 47.5).
'vipassana' (P.): → vi+passana: 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; passana = zien, kijken, juist inzicht, helder begrip, realisatie, i.c. hier in de betekenis
van 'op een speciale, diepere manier kijken naar de 3 karakteristieken (P. tilakkhana) van alle
geconditioneerde dingen'. En dit van moment-tot-moment. De directe ervaring van het NUmoment. Vipassana = helder begrip in de tilakkhana; realisatie van de tilakkhana door de
yogi. Vipassana staat voor helder inzicht in de realiteit van de mentale en fysische processen zoals ze werkelijk is. Yatha bhuta nana dassana. Vipassana is de essentie van de
Dhamma. Vipassana bhavana = inzichtmeditatie.
23

De yogi kan vipassana énkel realiseren door de tilakkhana experiëntieel te ervaren. Zonder
deze experiëntiele ervaring—bhavana-maya panna—blijft het slechts een intellectuele benadering—citta-maya panna.
Vipassana leidt de yogi tot inzicht in de tilakkhana van alle geconditioneerde dingen, namelijk: vergankelijkheid (anicca); lijden (dukkha) en niet-zelf (anatta). Dit helder inzicht voert de
yogi tot Zelfrealisatie: nibbida → viraga → upasama → nibbana.
'Gatha' (P.): een metrisch (en vaak ritmisch) dichtend vers in de oud-Indische talen Pali en
Sanskriet. Vele vroeg-boeddhistische Pali-teksten zijn Gathas. Gathas worden gebruikt om
de aandacht voor het huidige moment—mindfulness—te vergroten.
24

Maar opgelet: sinds de mindfulness-rage opgeld maakt in het Westen bestaat er een obstinate woordverwarring. Wat men in het Westen momenteel verstaat onder mindfulness—d.i.
de benadering van oplettendheid zoals het door veel mindfulness therapeuten en trainers
gebruikt wordt—correspondeert niet met Vipassana. Het 'westerse' mindfulness gebeuren
beperkt zich tot de fixatie op oplettendheid in het huidige moment. Men 'beperkt' zich tot
deze 'oplettendheid' en kijkt niet naar wat er achter ligt. De 'mindfulness' van Vipassana is
van een heel andere orde dan het therapeutische gebruik ervan, vermits de doelstelling
compleet verschillend is. Het doel van Vipassana is om de oriëntatie van het bewustzijn te
wijzigen van 'werelds' (P. lokiya) naar 'bovenwerelds' (P. lokuttara). Duidelijker: Vipassana is
slechts geschikt voor hen die doelbewust aan samsara willen ontsnappen; voor yogis die
ervaren dat samsara in essentie de gehechtheid aan de prikkelingen van de eigen zintuigen
betekent.
Om het pad- en vrucht-bewustzijn (P. magga nana, resp. phala nana) van Vipassana te kunnen realiseren moet de yogi de 16 Vipassana-inzichten doorlopen. Dit is van een andere
orde en hoedanigheid dan de therapeutische benadering van mindfulness.
Voor nadere informatie: zie Boeddhistisch Dagblad, dd. 23 oktober 2017, Achariya Dhammuttamo, 'Mindfulness oplettendheid werkt niet voor Vipassana'.
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'parami' (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 Zelf-realisatie 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.
25

26

'anoka' (P.): thuisloosheid: anoka → an+oka: an = niet; oka = thuis.

27

Kennis en wijsheid zijn elkaars tegenpolen. Waar kennis heerst, is wijsheid ver te zoeken.

'plóts' vereenzelvig ik met ‘stroombetreding' (P. sotapatti). Télkens weer. Ik vind het een
prachtig bijwoord van tijd. Vooral met die nadrukkelijke klemtoon. The Way It Is. Een woord
om bij te verwijlen. In de Engelse taal klinkt het nóg mooier: ‘to abide’.
28

'Plóts' wil niet zeggen dat stroombetreding zonder moeite ontstaat. Stroombetreding komt
(zoals alles trouwens) nooit 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 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.
Kitagiri-Sutta, Majjhima-Nikaya (MN #70) — 'Monniken, ik zeg niet dat bevrijdend inzicht
ineens bereikt wordt. Integendeel, bevrijdend inzicht wordt bereikt door geleidelijke training, door een geleidelijke praktijk, door een geleidelijke oefenweg.'
Maar, abstractie gemaakt van de noeste arbeid van de landman, is de stroombetreding an
sich 'plóts'. Plóts. Onverwachts. Wanneer hét 'gebeurt' is het manifest en expliciet. An eyeopener. 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.
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'anicca' (P.): veranderlijkheid, vergankelijkheid, instabiliteit, flux. Anicca is het eerste kenmerk van de tilakkhana. Alle geconditioneerde dingen veranderen van moment tot moment—zelfs tijdens het kleinst meetbare moment; hoe klein of groot iets ook is; wat de
samenstelling ervan is; hoe duurzaam het ook lijkt te zijn—alle verschijnselen bevinden zich
in permanente transformatie; ze ontstaan, ze manifesteren zich en vergaan. Alle samengestelde fenomenen zijn in bestendig verval en verdwijnen. Het verlangen naar alle geconditioneerde dingen tot rust brengen is geluk. Immers: eens dat men verkregen heeft waarnaar
men verlangde, begint het lijden en de zorgen om het begeerde niet te verliezen.
29

De Visuddhimagga van Buddhaghosa definieert 'vergankelijkheid' als volgt: 'Het is het verschijnen, voorbijgaan en veranderen van de dingen, of het verdwijnen van dingen die zijn
ontstaan of zijn opgekomen. Dit betekent dat deze dingen nooit op één bepaalde manier
standhouden, maar van moment tot moment verdwijnen, veranderen en oplossen'.
—, (2017), Sayagyi U. Ba Khin Journal, A Collection Commemorating the Teachings of
Sayagyi U. Ba Khin p. 7 — Sayagyi U. Ba Khin: 'Dhamma eradicates suﬀering and gives
happiness. Who gives this happiness ? It is not the Buddha but the Dhamma, the knowledge of anicca within the body, which gives this happiness. That is why you must meditate
and be aware of anicca continually'.
Dit is anicca sanna: de perceptie van vergankelijkheid; het 'zíen' én 'wéten' van de vergankelijkheid van alle dingen. Het realiseren van deze experiëntiele ervaring, i.c. op élk moment
hardop en nadrukkelijk kunnen zeggen: 'dít is vergankelijkheid !'
'anatta' (P.): letterlijk 'niet-zelf’. Het is één van de meest belangrijke doctrines van de
Boeddha. Het onderscheidt de Dhamma van religies. Anatta wil zeggen dat er geen enkele
vaste kern bestaat, geen ziel, geen stabiel 'iets' dat eeuwig bestaat. Er is géén eeuwig 'ik'.
Er bestaat evenmin een kracht of macht die de natuur van de dingen bestuurt. Er is géén
creator. Anatta is het derde kenmerk van alle geconditioneerde dingen, naast vergankelijkheid (P. anicca) en onbevredigdheid (P. dukkha).
30

Dhammananda, Sri, — A Pali Word a Day, A Selection of Pali Words for Daily Reflection p. 7
— 'There is no doer apart from doing, and no-one who is omnipotent, because everything
is at the mercy of the constant creation and dissolution of conditioned things. We are a
compound of 5 khandhas which are interacting and dependent upon each other and make
up the personality. No director, no doer, no experiencer, and no essence can be found.
Therefore there is no “I”; “mine”; “myself”; etc… Body, feeling, perception, mental formation and consciousness phenomena together are what we experience as the “I”.
'nibbida' (P.): de ontnuchtering, de ontgoocheling, de desillusie over de geconditioneerde samsarische wereld, gekenmerkt door vergankelijkheid, lijden en zelfloosheid, en daardoor niet de moeite waard om zich hieraan te hechten. Als gevolg van nibbida wordt deze
wereld van ellende losgelaten. De consequentie hiervan is dat de yogi de blik richt naar het
ongeconditioneerde, het Ongeborene, het Doodloze, nibbana.
31

Nibbida leidt tot viraga, het wegsterven van de dingen; begeerteloosheid; zonder verlangen zijn. En viraga leidt tot upasama: stilte, kalmte, vrede. Upasama tenslotte voert naar
nibbana.
Bhagavat: een ander epitheton voor de Boeddha: 'de Verhevene, die door de wereld
geëerd wordt'.
32

33

Anguttara-Nikaya, Devaputta-Samyutta, 2.26 Rohitassa
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'In dit lichaam, één meter en tweeëntachtig centimeter lang': de tekst spreekt over 'één
vadem lang': Een vadem of vaam is een oude lengtemaat, die vooral werd en wordt gebruikt om de waterdiepte aan te duiden. Een vadem is de spanwijdte van de armen van een
niet te kleine volwassen man, thans gestandaardiseerd op 6 voet, dus 1,8288 meter.
34

C.W. Huntington, jr. (2018), Are You Looking to Buddhism When You Should Be Looking
to Therapy ?, Tricycle Magazine, Spring 2018 — ‘In the Buddhist path to nibbana, mindfulness is not about becoming a happier, better person. It’s not about “happiness” at all—at
least not if “happiness” is understood as the fulfillment of desire. Mindfulness is, rather,
about wisdom rooted in insight, renunciation, and unqualified self-surrender’.
35

Batchelor, Stephen, (2013) Boeddhisme zonder geloof p. 17 — 'De Boeddha was geen
mysticus. Zijn ontwaken was niet een verpletterend inzicht in een transcendente Waarheid
waarin de mysteriën van God aan hem geopenbaard werden. Hij claimde niet dat hij een
ervaring had gehad waarin hem een bevoorrechte esoterische kennis over het wezen van
het universum ten deel was gevallen. Pas toen het boeddhisme steeds meer op een religie
ging lijken, werden dat soort enorme pretenties aan zijn ontwaken verbonden. Toen hij zijn
ontwaken beschreef aan de vijf asceten, zei hij dat hij een grote vrijheid van hart en geest
had ontdekt: de complete vrijheid van de dwang die begeerte met zich meebrengt. Deze
vrijheid noemde hij de smaak van de Dhamma.’
36

'Wie buiten zich een boeddha vindt zal nimmer op hem lijken' — van Dam, Hans, (2015),
De Linji Lu, p. 98
37

'Dhamma': heeft vele betekenissen. Hier in de zin van: ‘grondslag, steun’: het onderricht
en de leer van de Boeddha, de eeuwige natuurwet, waarin alles en iedereen onbestendig is
en voortdurend aan verandering onderhevig (P. anicca), waarin alles en iedereen een bron is
van onvrede en lijden (P. dukkha), waarin niets en niemand een permanent zelf of een permanente ziel bezit (P. anatta). Dhamma staat verder voor: gerechtigheid, ethische leer, natuur, waarheid, en goed gedrag. Hiervan is afgeleid: dhammattha = in de Dhamma staande,
rechtschapen, rechtvaardig.
38

'tilakkhana' (P.): de drie karakteristieken van alle fenomenen, namelijk hun veranderlijkheid (P. anicca); hun onbevredigdheid (P. dukkha) en hun zelfloosheid (P. anatta). Slechts
helder inzicht (P. samma ditthi) in de werkelijkheid van de dingen, door het vestigen van
aanhoudende aandacht (P. samma sati) op de Vier fundamenten van Opmerkzaamheid (P.
satipatthana), kan innerlijke vrede—nibbana—teweegbrengen.
39

Satipatthana-Sutta, Majjhima-Nikaya #10 (MN 10) — '“Dit is het directe pad dat leidt tot
de zuivering van de wezens, tot het te boven komen van verdriet en geweeklaag, tot het
oplossen van lijden en terneergeslagenheid en tot de realisatie van bevrijding. Dit pad bestaat uit de vier vormen van het cultiveren van aandacht. Welke vier zijn dat ? Wel monniken, een monnik blijft bij het lichaam, het lichaam energiek, alert en aandachtig beschouwend, terwijl hij gehechtheid en verdriet met betrekking tot de wereld opzij zet; hij blijft bij
de gevoelens van aangenaam, onaangenaam of neutraal, deze energiek, alert en aandachtig
beschouwend, terwijl hij gehechtheid en verdriet met betrekking tot de wereld opzij zet; hij
blijft bij de geest, de geest energiek, alert en aandachtig beschouwend, terwijl hij gehechtheid en verdriet met betrekking tot de wereld opzij zet; hij blijft bij de mentale factoren, de
mentale factoren energiek, alert en aandachtig beschouwend, terwijl hij gehechtheid en
verdriet met betrekking tot de wereld opzij zet.’
40

—Pagina 29
! van !556—

——V——Inleiding——————

'patisothagami' (P.): 'tegen de stroom in zwemmen' — zoals een school vissen zich laat
meevoeren met de stroom, terwijl er één vis tegen de stroom ingaat. Het is niet de weerstand tegen de stroom zelf, maar weerstand tegen de school die hem belet zijn eigen weg
te gaan.
41

'akathamkathi' (P.): 'vrij van twijfel' — akathamkathi → a+kathamkatha: a = zonder; kathamkatha = twijfel. Akathamkatha = vrij van twijfel.
42

43

'nirasamsa' (P.): zonder wensen of verwachtingen.

Mijn zintuigen, die naar materiële dingen neigen, zijn naar buiten gericht, terwijl de kern
van de dingen—de dingen waar het werkelijk om draait—diep binnen in mij ligt ('in dít lichaam'). In totale stilte—stilte zonder ruis, zonder tinnitus. Silence is an empty space.
44

Mijn derde oog: het is mijn 'oog van wijsheid' (P. dibbacakkhu). Ik kan de waarheid alleen
zien als mijn 'oog van wijsheid' helder is. Dit 'oog van wijsheid' verdrijft tijdelijk alle onwetendheid—'neemt het stof op mijn oogleden weg’—d.i. het laat me de wijsheid van vergankelijkheid (P. anicca) zien in én van alle geconditioneerde dingen. Mijn derde oog wéét en
zíet. Wéét en zíet wat ís. Janami passami.
van Dam, Hans, (2017), Boeddhistisch Dagblad, dd. 14 januari 2018 — 'Onpeilbaar is de
vrijheid van wie niet weet': 'Groot is de vrijheid van wie het ego doorziet. Groter is de vrijheid van wie het zelf doorziet. Groots is de vrijheid van wie het doorzien doorziet. Hoe groot
is de vrijheid van wie niet weet ?'
45

46

Naar Shih-shu, 18de eeuwse boeddhistische dichter.

Dit zijn de arupa jhanas: de 5de jhana: onbegrensde ruimte (P. akasanancayatana); de 6de
jhana: onbegrensd bewustzijn (P. vinnanancayatana); de 7de jhana: nietsheid (P. akincannayatana) en de 8ste jhana: het einde van élke dualiteit (P. nevasannanasann-ayatana).
47

'Een bijna-perfecte mentale alertheid en gelijkmoedigheid': upekkhii-sati-piirisuddhi:
upekkhii → upekkha = gelijkmoedigheid; sati = aandacht, opmerkzaamheid, alertheid; piirisuddhi → pi+suddha: pi = als, zoals; suddha → suddha vipassana yanika → sukkha-vipassaka = 'begiftigd met naakt inzicht', d.i. alle zintuiglijke ervaringen verschijnen als volkomen
puur, namelijk zonder ‘verhalen’, zonder ‘drama’s’. As they really are. Zo verwerft de yogi
'naakt’ inzicht. Bare insight (P. parikamma samadhi).
48

Visuddhimagga, XXI, 11 — ‘Consciousness—with materiality as its object—arises and dissolves. Having reflected on that object, he contemplates the dissolution of (reflecting) consciousness’.
Dalai Lama & Chodron, Thubten, (2014), Buddhism, One Teacher, Many Traditions p. 51 —
‘With deep mindfulness it is possible to see with wisdom this rapid change occurring. When
we do, it almost seems as if nothing is there because whatever arises is gone in the next
moment.’
Zie ook mijn boek: Dubois, Guy, Eugène, (2017), Satta-visuddhi. De Zeven Zuiveringen & de
Zestien Fasen van Inzicht p. 335 e.v.—‘Alle lichamelijke en mentale verschijnselen ontstaan
en vergaan—een continu proces van ontstaan en vergaan; een flow van eeuwige verandering. Er is géén ‘zelf’. Er bestaat géén eeuwige ‘ziel’. Elke creatie blijkt een illusie. Geen
enkel concept blijft overeind. Uiteindelijk blijft van de hele vormelijke wereld niets overeind.
Een hoogst transformerende ervaring’.
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'ik': (Skt.: ahamkara → aham+kara: aham = ik; kara = maker). Het is de identificatie van
iemand met het eigen ego. Ahamkara is de 'kracht' die constant ons 'ik'-gevoel creëert; het
is de 'kracht' die permanent ons gevoel van separaat-heid met het geheel vernieuwt. Het is
'onze' identiteit (ik, mij, me, mijn), die we met vuur en vlam verdedigen. Tot we inzien dat
het een groteske illusie is, een kronkel van de geest.
49

‘ik’: het illusoire idee van een ‘ik’ te zijn (P. sakkayaditthi)—de verkeerde visie om het lichamelijk bestaan als reëel en blijvend te beschouwen.
50

Coleman, James, William, (2017), The Buddha’s Dream of Liberation p. 85 — 'When we
really look for this self, it is nowhere to be found. Deep meditative inquiry reveals nothing
but a series of passing momentary events with no separate entity, no self that experiences
them.'
'puthujjana' (P.) Syn.: putthujana; iemand die ‘onbewust’ is, ‘werelds’; een ‘wereldling’,
die nog geen inzicht verworven heeft. Een puthujjana is de tegenpool van de ariya. Volgens
de teksten van de Pali-canon moet het de rol zijn van de ariya om de puthujjana te 'veredelen’. Het is de rol van de ariya om ervoor te zorgen dat de puthujjana zo vlug mogelijk zijn
eigen weg kan gaan, op zijn eigen benen kan staan. Door het ‘stroombetreden’ (P. sotapatti)
wordt de stroombetreder (P. sotapanna) autonoom in zijn of haar beoefening.
51

De onderscheidende factor tussen de puthujjana en de ariya is dat de puthujjana de vernietiging van de eerste drie ketens [van de 10 mentale ketens (P. samyojanas) die de mens
binden aan samsara], namelijk: (1) geloof in de eigen persoonlijkheid (P. sakkaya-ditthi); (2)
sceptische twijfel (P. vicikiccha) en (3) gehechtheid aan regels en rituelen (P. silabbata-paramasa) nog niet heeft gerealiseerd.
Easwaran, Eknath, (2007), The Dhammapada p. 95 — 'Instead of seeing life as a flux, we
insist on seeing what we want it to be, a collection of things and experiences with the power to satisfy. Instead of seeing our personality as it is—an impermanent process—we cling
to what we want it to be, something real and separate and permanent.'
52

53

'janami passami' (P.): 'ik wéét, ik zíe dat het zó is !'

'vinnanasota' (P.): vinnana+sota: vinnana = bewustzijn; sota = stroom — Digha-Nikaya,
Sampasadaniya-Sutta, DN # 28
54

55

Udana 8.3

Easwaran, Eknath, (2007), The Dhammapada p. 97 — 'Those who attain the island of
nirvana can live thereafter in the sea of change without being swept away. They know what
life is and know that there is something more. Lacking nothing, craving nothing, they stay in
the world solely to help and serve'.
56

Paul Van hooydonck in een persoonlijk mailtje dat ik koester als een Gatha. Uitzonderlijk
schaars zijn de momenten waar inzicht tastbaar wordt. En zéker dát unieke moment waarop de cirkel zich plóts (!) sluit: ’Als het zwaard der wijsheid flitst, is de weg vrij en kan het
duistere licht ongehinderd stralen’ — van Dam, Hans, (2015), De Linji Lu p. 50.
57
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Parayanavagga, Gatha #101, Sutta-Nipata #1076 — ’Attham gatassa na pamanam atthi;
yena nam vajju, tam tassa n’atthi’ — letterlijk vertaald: 'wie uitgedoofd is is, kan niet meer
gemeten worden; hij bezit niets meer dat kan benoemd worden'. De betekenis is dat het
ongeconditioneerde noch begrepen, noch verwoord kan worden. Het kan énkel 'ervaren'
worden.
58

Concepten zijn, net als woorden, passies en verlangens, niet negatief in zichzelf. Enkel
wanneer we geobsedeerd worden door onze ideeën over wat we denken te zijn of wat we
zouden moeten zijn, dat we blind worden voor de realiteit zoals ze werkelijk is.
59

'acala sukha' (P.): acala → a+cala: a= niet; cala = onbestendig, grillig, wispelturig; acala =
niet onbestendig = onwankelbaar, onwrikbaar; sukha = geluk, hier in de betekenis van 'onwankelbare innerlijke vrede' Acala sukha staat synoniem voor nibbana.
60

De term 'acala sukha' wordt o.m. vermeld in de Pali-canon in gatha 3.16 (Thera Vimala) van
de Theratherigatha: 'Papamitte vivajjetva, bhajeyyuttamapuggalaṃ. Ovade cassa tiṭṭheyya,
patthento acalam sukham'. Voor de vertaling verwijs ik naar: Kloppenborg, Ria (2000), Theratherigatha, Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken van bevrijde mannen en vrouwen
in het vroege boeddhisme, (vers 264), p. 75 — 'Men moet slechte vrienden vermijden en
omgaan met de beste mensen. Aan hun advies moet men zich houden en het onwankelbare geluk zoeken'.
Avalokiteshvara (Sanskr.) → avalokita+ishvara: avalokita = 'hij die ziet, hij die staart'; ishvara = 'heer' letterlijk: 'de Heer die kijkt'. Ishvara is tevens een epitheton voor de Hindu-god
Shiva. De letterlijke betekenis van Avalokiteshvara is: 'de Heer die neerkijkt op de wereld'.
Hij wordt afgebeeld met duizend armen, elk met een alziend oog in de handpalm.
61

Avalokiteshvara is, in het Mahayana, de bodhisattva die het mededogen (P. karuna) van alle
Boeddhas belichaamt. Hij ziet en aanhoort het lijden van de mensheid en stelt zijn eigen
boeddhaschap uit tot hij iedereen op aarde geholpen heeft om tot Zelfrealisatie te komen.
De boddhisattva Avalokiteshvara gaat 4 maal voorbij: hij gaat voorbij materie [het lichaam,
het tastbare, het visuele]; hij gaat voorbij het leven [de cyclus van leven en dood, samsara];
hij gaat voorbij het bewustzijn [denken, zelf, gedachtenstroom, ego]; en hij gaat voorbij
‘voorbij’ [het ongecreëerde]. Dit overstijgt alle concepten. De cirkel is nu volkomen rond.
Enzo. Full circle. Dit is Ouroboros, de Griekse oerslang, die in zijn eigen staart bijt en in
wiens metafysische cirkel—mutatis mutandis—de Indische Shiva Nataraja zijn androgyne
kosmische dans volvoert. Dit is het punt omega van Teilhard de Chardin. Dit is het eeuwige
terugkeren; het thuiskomen en de eenheid van alles. Dit is Verlichting. Dit is Realisatie. Nibbana.
62

De 'Maka Hannya Haramita Shingyo' is de Japanse titel van de Prajnaparamita.

‘... ze worden niet geboren en ze sterven niet...’: er is geen schepper, geen god die in dit
hele proces enige rol speelt. 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 they are. Het enige wat van de yogi gevraagd
wordt is dat hij de ware aard van de verschijnselen ziet en begrijpt, namelijk de tilakkhana,
d.i. hun vergankelijkheid, hun onbevredigdheid en hun zelfloosheid.
63
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‘... 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 alle verschijnselen zoals ze zijn. Wij hoeven niets te verbeteren. Enkel
kijken, zien en accepteren en er ons van bewust zijn dat er helemaal géén 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.
64

‘… ze zijn zonder verleden, zonder toekomst, zonder aanwezigheid…’: er is geen onderscheid tussen de fenomenale en de transcendentale wereld. Samsara en nibbana zijn hetzelfde, want het is énkel het denken, het bewustzijn, de gedachtenstroom die deze dualiteiten schept.
65

66

Dit is de eerste gelofte van de Shigu Seigan Mon.

Prajnaparamita—de perfectie van wijsheid—is een Mahayana-sutra, gekend onder de
naam 'Hartsoetra'. Er bestaan verschillende versies van: van zeer uitgebreide versies, tot
uiterst beperkte. Maar allen vertolken ze het échte hart van de Dhamma-boodschap, zoals
het beleefd en doorleefd werd en wordt door de Mahayana bodhisattva.
67

Alhoewel ik tot geen enkele boeddhistische stroming behoor, draagt de Prajnaparamita de
essentie van mijn wezen in zich. Maar—bij nadere beschouwing—doen de andere stromingen dat óók.
Prajnaparamita-Sutta → zie Tanahashi, Kazuaki, (2014), The Heart Sutra, A Comprehensive
Guide to the Classic of Mahayana Buddhism, Shambhala Publications Inc., Boston, MA,
USA
'adhitthana' (P.): resolute vastberadenheid. Onverstoorbaar doorzettingsvermogen. Door
deze sterke vastberadenheid worden de paramis verder ontwikkeld.
68

‘In stilte. Zonder woorden’: een werkzame techniek om innerlijke stilte te realiseren bestaat erin om de ‘ruimte’ tussen gedachten te herkennen. Door uiterst aandachtig te zijn
merkt de yogi op wanneer een gedachte eindigt en wanneer een nieuwe gedachte ontstaat. De herkenning van de ‘ruimte’ tussen beide gedachten realiseert innerlijke stilte.
69

70

'zafu': een meditatiekussen of een meditatiebankje.

'samsara' (P.): letterlijk 'voortdurend rondtrekkend'; 'cirkeltjes makend'; 'steeds opnieuw
dwalen'. Het is de aan voorwaarden gebonden werkelijkheid. Het is de voortdurende cyclus
van geboorte en dood; van ontstaan en van vergaan. De oceaan van het leven—de onafgebroken stroom van gevoelens, waarnemingen, gedachten, herinneringen, bewustzijnstoestanden, zintuiglijke vermogens. Het is de bewustzijnsvloed die wezens aanhoudend van
bewustzijn naar bewustzijn, van aanwezigheid naar aanwezigheid, van bestaan naar bestaan, van leven naar leven stuwt.
71

72

Mahaparinibbana-Sutta, Digha-Nikaya #16, 2.26

73

'afhankelijk ontstaan': Syn.: paticca samuppada (P.) — cfr. infra.
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'de zeven factoren van ontwaken': Syn.: sambojjhanga (P.). Deze zeven factoren van ontwaken zijn een onderdeel van de bodhipakkhiya (cfr. VI.), die bestaat uit 7 sets met, in totaal, 37 individuele factoren/kwaliteiten/eigenschappen, die tot verlichting leiden.
74

De verschillende onderdelen van de bodhipakkhiya zijn:
I.

de 4 Fundamenten/Velden van Aandacht (Satipatthana): observatie van het lichaam
(kayanupassana), de gevoelens (vedananupassana), de geest (cittanupassana) en de
objecten van de geest (dhammanupassana).
II. de 4 Elementen van Zuivere Inspanning (Sammappadhana of Padhana): heilzame gedachten, woorden en handelingen die opgekomen zijn (anurakkana padhana) (a) en
nog niet opgekomen zijn (bhavana padhana) (b); onheilzame gedachten, woorden en
handelingen die opgekomen zijn (pahana padhana) (c) en nog niet opgekomen zijn
(samvara padhana) (d).
III. de 4 Mentale Eigenschappen van Spirituele Kracht (Iddhipada): de wil om verlichting
te bereiken (chanda), energie (viriya), bewuste focus om verlichting te bereiken (citta)
en wijsheid (panna).
IV. de Vijf Spirituele Vermogens (Panca Indriya): zelfvertrouwen (saddha), energie (viriya),
aandacht (sati), concentratie (samadhi) en wijsheid (panna).
V. de Vijf Potentiële Krachten (Panca Bala): dezelfde factoren als onder IV., maar in een
gevorderd stadium: zelfvertrouwen (saddha), energie (viriya), aandacht (sati), concentratie (samadhi) en wijsheid (panna).
VI. de 7 Factoren van Verlichting (Sambojjhanga): aandacht (sati), onderzoek naar waarheid (dhammavicaya), energie (viriya), vreugde (piti), kalmte (passadha), concentratie
(samadhi) en gelijkmoedigheid (upekkha).
VII. het 8-Voudige Pad (Magganga): ethiek: zuiver spreken (samma vaca), zuiver handelen
(samma kammanta), zuiver levensonderhoud (samma ajiva); concentratie: zuivere inspanning (samma vayama), zuivere aandacht (samma sati), zuivere concentratie (samma samadhi); wijsheid: zuiver inzicht (samma ditthi), zuivere intentie (samma sankappa)
75

de Satta-visuddhi: de Zeven Zuiveringen.
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'de Vier Waarheden': Syn.: cattari ariya saccani — cfr. infra.

'Zelfrealisatie': het is de enige reis die we in ons leven moeten maken. Al de rest is bijzaak. Maar we moeten het zélf doen. Zoals alles wat essentieel is, wordt ook 'zelf-realisatie'
ons niet van buitenaf aangereikt. Niemand kan het voor ons verwezenlijken. Iemand kan de
weg tonen, kan wijzen wáár we moeten kijken en wáár de boobytraps liggen. Maar de reis
maken, moeten we zélf doen. Een moeilijke opdracht en een vermoeiende reis, vermits ze
loopt door een land dat, van moment-tot-moment, steeds in complete verandering is. Het
is een reis vol chaos en uitdaging. Een reis door een land waar verlangen, afkeer en onwetendheid hoogtij vieren. Het is een queeste door een land, waar onze zintuigen geen vat op
hebben, en evenmin thuishoren. Het is terra incognita: onbekend land. Een land waar andere regels gelden. Noumenale regels. Dhamma. Waarvan de grondregel is dat alles één is.
Zoals ook de Waarheid één is, zoals de Rig Veda ons leert: 'De waarheid is één; de Wijzen
hebben het énkel verschillende namen gegeven'. De Dhammapada is een gids op de reis
door dit land dat naar Zelfrealisatie voert.
77

‘worden’: (P. bhava): elk moment dat de yogi een keuze maakt (sankharas van verlangen
en van afkeer), schept hij zijn wereld, ‘wordt’ (!) hij ‘weder-geboren’.
78
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'samkharupasamam': het 'stillen' van de geconditioneerde dingen'. Samkharupasamam
→ samkhara+upasama: samkhara = de geconditioneerde dingen; upasama = het tot rust
brengen, het kalmeren, het 'stillen'.
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Anguttara-Nikaya 8.19

'Koi paraga': die prachtige metafoor van de Boeddha als veerman, die mensen overzet
naar de oever van nibbana en dan terugkeert om nieuwe kandidaten op te pikken. De unieke combinatie van wijsheid en mededogen. Panna en karuna.
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Elke vergelijking met de Styx, de rivier die de grens vormt tussen de bovenwereld (de aarde)
en de onderwereld (het onderaardse dodenrijk van Hades) in de Griekse mythologie, is een
aberratie. Charon was de mythologische veerman die de schimmen van de overledenen de
Styx overzette, wanneer zij rust wilden vinden in het rijk van Hades. Charon en de Styx is
een mythologisch post-mortem verhaal.
De Boeddha, die de yogi naar de Andere Oever brengt, vervult als veerman een taak die
uitsluitend kan gebeuren tijdens het menselijke bestaan. De Andere Oever staat immers
voor: voorbij zichzelf gaan; het (illusoire) ’zelf' transcenderen. Het vergt van de yogi een
intentionele aanvaarding én inzet om deze taak in dít leven tot een goed einde te brengen !
Dit zijn de vijf indriya: vertrouwen (P. saddha); aandacht (P. sati); ijver (P. viriya); concentratie (P. samadhi) en wijsheid (P. panna).
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De Dhammapada is een roadmap, een routebeschrijving, een handboek voor de yogi die
naar Zelfrealisatie streeft. Het is een richtingaanwijzer, die de beoefenaar de richting aangeeft waardoor hij een einde kan maken aan zijn lijden en zo tot bevrijding komen. De
Dhammapada is géén 'waarheid', net zomin als de Suttas 'waarheden' zijn, net zomin als de
Boeddha een 'waarheid' is. Het zijn allemaal 'upayas'—'vaardige’ hulpmiddelen die de yogi
het vlot aanreiken naar de andere oever. Maar eenmaal de andere oever bereikt, moet de
yogi het vlot achterlaten en zijn eigen weg gaan. De Weg van Waarheid. Zijn Weg naar
Waarheid. De Waarheid is de yogi zélf.
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de omschrijving van zijn volgelingen, op verschillende plaatsen in de Pali-canon.
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‘mala' (P.): een bidsnoer met 108 kralen, een boeddhistische rozenkrans.
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Parayanavagga, Gatha #169, Sutta-Nipata

Deze leegte slaat niet op het bestaan of het niet-bestaan, maar wel op het separaat bestaan, onafhankelijk van al de rest. Zo impliceert leegte geen nihilisme en leidt het evenmin
tot het besluit dat fenomenen niet bestaan. Leegte geeft énkel een verklaring hóe verschijnselen in de menselijke geest bestaan, namelijk 'op zichzelf'; 'separaat'. Dit is een verkeerde
zienswijze, een begoocheling, een illusie. Wij zijn géén eenkennige eenzaten op een vreemde plek. Zoals alles maken ook wij deel uit van hetzelfde geheel. Elke grens tussen onszelf
en de rest van de wereld is een artificiële opdeling. Een kronkel in onze geest. Onwetendheid. Avijja.
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Krauze, Lauren, (2017), Tricycle Daily, Oct 13, 2017, Why Trees Are The Ultimate Meditation Teachers’ — 'The absence of self—this emptiness—is not a thing that we can feel. It is,
rather, more of a vehicle to help us understand our intrinsic connectedness with all things.
This teaching can remind us that even though we may feel alone or isolated at times, we
are not.'
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Parayanavagga, Gatha #167, Sutta-Nipata

'kalyanamitta' (P.): Syn.: kalyanasahaya. kalyanamitta → kalyana+mitta: kalyana = spiritueel; mitta = vriend; kalyanasahaya → kalyana+sahaya: kalyana = spiritueel; sahaya = een
medestander op de weg naar inzicht. Een kalyanamitta is iemand waar je niet alleen iets kán
van leren; je móet er ook van leren. Het tegenovergestelde is papamita—een slechte vriend.
89

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.’
Zie in dit verband: Easwaran, Eknath, (2016), Passage Meditation. A Complete Spiritual
Practice, Spiritual Fellowship, p. 151 e.v.
90

Mahaparinibbana-Sutta, Digha-Nikaya #16, 2.26

91

Dhammapada, Gatha #236 en #238
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Anapanasati-Sutta, Majjhima-Nikaya 118

Overeenkomstig de Anattalakkhana-Sutta, Samyutta-Nikaya (SN 22.59) — “Voor alle
khandhas geldt: 'Dit is niet van mij, dit ben ik niet, dit is niet mijn zelf'. Zo moet dat, overeenkomstig de werkelijkheid, met juist inzicht gezien worden. Zo ziende keert een goed
onderrichte leerling zich van de khandhas af. Zich afkerend ervan wordt hij vrij van passie.
Door passieloosheid wordt hij bevrijd. In hem rijst het inzicht op: 'De geest is bevrijd'. Hij
beseft: 'Vernietigd is geboorte, geleefd is het heilige leven, gedaan is wat gedaan moest
worden. Er is niets meer dat tot terugkomst hier leidt.”
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'gotrabhu' (P.): letterlijk betekent dit woord: 'een ariya worden door een thuisloze monnik
te zijn'.
94
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Dit zijn de belangrijkste niveaus van vipassana-inzicht.

Bhikkhu Sona was een monnik die door de Boeddha werd gefeliciteerd omdat hij, met
veel inzicht en bravoure, de Atthakavagga reciteerde — Sonavagga, Udana 5.6
96
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Dhammapada, Gatha #96.

‘vajrasana’ (P.): de diamanten troon; de plaats onder de bodhi-boom in Bodhgaya, waar
de Boeddha tot Zelfrealisatie kwam.
98
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SITUERING VAN DE DHAMMAPADA

De Dhammapada, deze analecta van de Bhagavat, bestaat uit een collectie verzen, daterend uit de oudste periode van het boeddhisme in India.99 De Dhammapada is opgenomen in de Sutta-Pitaka, de eerste van de drie ‘manden’ van de
Tipitaka—de Pali-canon,100 de officiële tekst van het Theravada.
Het is de 'mand' die bestaat uit de leerstellingen (P. suttas) van de Boeddha én
van zijn belangrijkste volgelingen. De twee overige ‘manden’ zijn de VinayaPitaka, die de reglementen van de Sangha, de monastieke orde, omvat en tenslotte de Abhidhamma-Pitaka, waarin—nur für Feinschmecker—de ‘speciale
leer’ met gedetailleerde filosofische en psychologische analyses is uitgewerkt.
De Sutta-Pitaka zelf beslaat 5 grote onderverdelingen (P. nikayas), waarvan de
laatste de Khuddaka-Nikaya is. De Khuddaka-Nikaya omvat 15 collecties of verzamelteksten, waarvan de Dhammapada het tweede boek is.101
De Dhammapada tenslotte omschrijft in 26 hoofdstukken (P. vaggas), bestaande
uit 423 verzen (P. gathas), het pad dat de Boeddha uittekende om tot nibbana 102
te komen.
De specifieke compilatie van de verzen zal de Westerse lezer enigszins eigenaardig lijken: de verzen worden in hoofdstukken gebundeld op basis van een gemeenschappelijk begrip [de monnik, de brahmaan…]; soms door middel van een
metafoor [bloemen, olifant…].
Wat ons nu eigenaardig voorkomt, had echter een praktisch oogmerk, namelijk
het faciliteren van het memoriseren van de verzen—een absolute noodzakelijkheid om de uitspraken van de Boeddha te conserveren voor het nageslacht in een
tijd dat het geschreven woord een unicum vormde als overdrachtsmiddel.103 Het
bijeenbrengen van verzen onder éénzelfde noemer vergemakkelijkte het van buiten leren van de Gathas.
De eerste versie van de Dhammapada in het Westen is recent. Het dateert van de
tweede helft van de 19de eeuw, toen de Deense professor Sanskriet aan de universiteit van Copenhagen, Viggo Fausbøll,104 in 1855 een eerste westerse vertaling publiceerde. Viggo Fausbøll grossierde in Latijnse vertalingen van Sanskriet- en Pali-teksten. Dit wekte de belangstelling van de Duitse oriëntalist Friedrich Max Müller,105 die in 1870 vanuit de Latijnse versie van Viggo Fausbøll
een Engelse vertaling produceerde. Deze Engelse vertaling vormt de basis voor
de meeste van de ongeveer 50 Engelse vertalingen die momenteel bestaan. Maar
ook de omzetting naar andere westerse talen gaat—tot op vandaag—meestal
terug op de (overigens uitstekende) vertaling van Friedrich Max Müller.
Deze vertalingen zijn, voor het merendeel, literaire aanpassingen van filologen of
modificaties van yogis, die individuele accenten leggen op de basistekst van Max
Müller.
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Deze alteraties zijn vooral persoonlijke projecties van de vertalers op het scherm
van de oorspronkelijke auteur: ze gebruiken de woorden van de Boeddha om hun
eigen interpretaties méér kracht te geven. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat de meeste van deze translaties getuigen van een moeilijk leesbare en dito
verteerbare woordenvloed—zowel filologisch als filosofisch.
Overigens gebiedt de eerlijkheid te vermelden dat er—tussen de veelheid van
schrale vertalingen—soms ook échte juweeltjes verborgen zitten. De verklaring
hiervoor is apert: inzicht kan men niet faken, overeenkomstig het adagium dat
'wie ziet, ziet wie ziet en ziet wie niet ziet'. Een frappant voorbeeld vormt de vertaling van Eknath Easwaran.106 Ook de recentere vertaling van Gil Fronsdal 107
is van uitzonderlijk niveau. Voor beide vertalingen geldt overduidelijk das guter
Wein keine Kranze darf !
Maar hoe dan ook, goede vertalingen van de Dhammapada blijven een uitzondering. De meeste translaties zijn en blijven weinig méér dan vreemde implantaten in het westerse gedachtengoed.
Vertalen is een technische bezigheid. Men kan er vertaalcomputers voor inzetten. Zo wordt vertalen an sich een enigszins geborneerde bezigheid. En de toegevoegde waarde ervan een steeds moeilijker te definiëren iets.
Dit geldt nog méér voor de omzetting van antieke teksten. Zeker wanneer de vertaling gebeurt vanuit een referentiekader waarin het niet thuishoort. Zoals een
louter 'mechanische’ vertaling, die gebeurt zonder enig boeddhistisch perspectief
en/of inzicht.
Wanneer de vertaler er echter in slaagt om deze antieke teksten compatibel te
maken met hedendaagse culturele inzichten—zonder op enigerlei wijze afbreuk
te doen aan de oude leerstellingen— verandert de hele zaak. Contemporain inzicht zal immers rechtstreeks tot een meer stringente beoefening (P. patipatti) én
zo naar een directe experiëntiele ervaring (P. pativedha) van de Dhamma voeren.
Zo verandert plóts (!) een steriele vertaalslag in een spirituele zoektocht. In een
persoonlijke odyssee. In een compagnonnage die finaal tot Meesterschap leidt.
Zo transformeert kille, afstandelijke, technisch-filologische poeha naar warm,
spiritueel inzicht. Naar wijsheid. Waardoor de yogi zichzelf—sayam abhinnaya
108—tot bevrijding en tot Zelfrealisatie brengt.
Al deze overwegingen vormden mijn aspiratie om terug te keren naar de bron,
naar de oorspronkelijke Pali-versie van de Dhammapada. Om op deze manier de
oorspronkelijke stem van de Boeddha rechtstreeks te horen—'straight from the
horse's mouth’. Wég van een hoop overtollige cerebrale ballast én totaal bevrijd
van allerhande sectaire bespiegelingen van bevlogen nabloeiers over het geslacht
van de gandhabbas.109
Zo wordt het sjabloon van dit boek alsmaar duidelijker. Ik wilde primo zekerheid verwerven over wat de Boeddha werkelijk gezegd heeft 110 (en niet wat anderen menen of wensen dat hij zou gezegd hebben), en secundo deze woorden
trachten in een bevattelijke, moderne taal weer te geven.
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Deze vertaling is (bij mijn weten) dan ook de eerste in het Nederlandstalig taalgebied, die de Pali-tekst compleet als brontekst gebruikt.
Elk vers werd, woord per woord, vertaald vanuit het Pali naar het Nederlands.
Méér: in de mate van het mogelijke heb ik getracht een etymologische verklaring van de woorden te geven, wat toelaat om de oorsprong van de woorden bijna gevoelsmatig aan te raken. Niet onbelangrijk in het kader van deze antieke
verzen. Het indrukwekkende naslagwerk van Prof. Karam Sarao 111 is hierbij van
onschatbare waarde geweest.
De gebruikte Pali-basistekst, is de tekst die door de Sixth Buddhist Council
(Yangon, Birma, 1954-1956) werd goedgekeurd. Ik heb de originele tekst van de
verzen afgedrukt vóór de vertaling van elk vers, zodat de geïnteresseerde lezer de
translatie vanuit elk mogelijk perspectief kan beoordelen op haar merites.
Voor de vertaling zelf, heb ik uitvoerig gebruik gemaakt van de Pali Text Society’s (PTS) Pali-English Dictionary, 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. De meer recente
Concise Pali-English Dictionary van Buddhadatta Mahathera was voor bepaalde opzoekingen eveneens probaat en erg nuttig. Verder was het Buddhism Portal—meer bepaald de Buddhism Glossary—van de Wisdom Library een veilige
shelter én aanmeerpaal.
Oude Pali-verzen 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 tegenpolen.
Zoals de beoefening van de leer (P. patipatti) voorrang moet krijgen op de intellectuele kennis (P. pariyatti) ervan,112 zo ook geef ik de voorkeur aan een duidelijke en verstaanbare omschrijving boven een onduidelijke, diffuse, maar letterlijke vertaling van de teksten.
Bij zulke vertaling dringen zich twee bijkomende moeilijkheden op.
De eerste complicatie is dat bepaalde Pali-woorden gewoonweg niet vertaalbaar
zijn: zij 'bestaan' gewoonweg niet in een Westerse context. Geen enkele taal—en
zeker niet de door ons gebruikte utilitaire Westerse talen—kan een adequaat alternatief bieden om de hoogst gesofisticeerde filosofische en metafysische termen te omschrijven die in het oude India werden gebruikt.
Dit heeft verschillende oorzaken, maar de belangrijkste is ongetwijfeld dat wij,
onbevangen westerlingen, in onze monumentale arrogantie, ons absoluut niet bewust zijn dat we over een zesde zintuig beschikken. Zodanig beschikken we ook
niet over de woorden om deze mentale fenomenen te omschrijven en te duiden.
Men 'kan' dit euvel 'oplossen' door te trachten van zulke begrippen een definitie
te geven. Een paar voorbeelden: 'sankhara' en 'khandhas'.
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'Sankhara' staat in de Pali-taal voor de vorming, voor de samenstelling, voor de
krachten die aanleiding geven tot de formatie van de fenomenale werkelijkheid—de wereld van de verschijnselen, van de dingen. 'Sankhara' verwijst aldus
naar alle fenomenen (fysiek en mentaal) die gevormd worden door omstandigheden. M.a.w. voor alle verschijnselen die voor hun ontstaan, hun bestaan en vergaan onderhevig zijn aan voorwaarden (P. hetus) en oorzaken (P. paccayas). Het
begrip heeft verder nog verschillende betekenissen, al naargelang de context
waarin het gebruikt wordt. De gebruikelijke Nederlandse vertaling 'mentale formaties' is een letterlijke vertaling van het Engelse [n.m.m. weinig adequate] begrip 'mental formations'.
Ander voorbeeld: het Pali-woord 'khandhas' omschrijft de vijf bestanddelen van
het bestaan, die samen de materiële (P. rupa) en de mentale kant (P. nama →
vedana, sanna, sankhara, vinnana) van de wezens vormen. Deze khandhas worden meestal omschreven als 'aggregaten van toe-eigening'. Of hoe men—goedbedoeld—onduidelijkheid multipliceert.
Mijn mening hierover is klaar en duidelijk: hetgeen niet adequaat vertaald kan
worden, vertaalt men gewoonweg niet. 'Sankhara' blijft in de vertaling 'sankhara'. En 'khandhas' blijven 'khandhas'.
Ik pas er immers voor om te pogen nogmaals een translatie te doen, met als mogelijke uitwas dat bepaalde finesses niet óf slecht(er) uit de verf komen. Dit in
het besef dat élke vertaling niet énkel de woorden weergeeft, maar evenzeer de
ervaringsinhoud van wat de vertaler er uiteindelijk van begrepen heeft. Of juist
niet begrepen heeft.
Belangrijker dan de vertaling zelf, is dat de essentie van de oorspronkelijke
Dhamma-begrippen verstaan wordt. Voor alle duidelijkheid heb ik daarom bij de
meeste begrippen het Pali-woord van de teksten cursief bijgevoegd.
Een tweede probleem duikt op wanneer in de Pali-tekst—plots én veelvuldig—
bepaalde anomalieën lijken op te duiken. Dit zijn geen tekstfouten, maar stijlfiguren.113
Voorbeelden hiervoor zijn o.m. twee keer hetzelfde zeggen (pleonasmen of tautologieën). Soms wordt dit gebruikt uit literaire overwegingen; soms gewoon om
nadruk te leggen: wanneer éénmaal niet voldoende is, zeg je het maar tweemaal.
Een andere gebruikte stijlfiguur bestaat erin om bepaalde klanken weg te laten of
om een reeks woorden aan elkaar te koppelen (elisies). En tenslotte het gebruik
van de 'stoplap', waardoor een 'correct rijm op ritme' verkregen wordt door middel van versvulling. Zulke literaire 'aanpassingen', louter om het metrum van de
versregel te laten accorderen, hebben dus énkel 'rijm- of metrum-dwang' 114 als
oorzaak.
Waar het (veelvuldig) gebruik van zulke stijlfiguren de kunstzinnig aangelegde
filoloog ongetwijfeld tot zinnenprikkelende hoogstandjes voert, is het voor de
inhoudszoekende yogi eerder een belemmering én ergernis. Hij moet immers het
libretto uitkristalliseren tot er finaal een verstaanbare tekst overblijft.
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Van bij de aanvang besefte ik maar al te goed dat de vertaling van de Dhammapada niet énkel een zware opdracht was, maar dat het gevaar reëel was dat het
uiteindelijke resultaat een kurkdroge en onleesbare tekst uit een ver verleden én
uit een compleet andere cultuur zou opleveren. Ik vreesde vooral, dat wat ik aan
tekstauthenticiteit zou winnen, verloren zou gaan aan het inhoudelijke en poëtische karakter van de verzen.
Ik heb getracht dit euvel op twee manieren op te lossen: enerzijds door een vrije
vertaling van de verzen aan te houden omdat dit een hedendaags begrip van de
teksten bewerkstelligt én op zijn beurt ook het poëtische karakter van de verzen
enigszins vrijwaart [weliswaar met een forensische aanduiding van wát vrij vertaald is en door wát], en door anderzijds de letterlijke vertaling van de Gathas—
bijna woord per woord—extensief in de voetnoten op te nemen.
Ondanks de vervelende collateral damage dat dit een tsunami aan voetnoten oplevert, hoop ik echter op deze manier zowel de kool als de geit te sparen. In de
overtuiging dat deze voetnoten de vlugge lezer niet schaden, vermits hij ze naar
believen kan overslaan. In onderhavig geval moet hij dan wel vertrouwen op de
deskundigheid van mijn vertaling zonder verdere persoonlijke controle en toetsing, wat natuurlijk het Vrij Onderzoek—'het recht en de plicht om de waarheid
te leren kennen' (Leo Apostel) 115—niet ten goede komt. Maar zulke bewuste
keuze is dan ook uitsluitend op conto te schrijven van de snelle lezer himself.
Schieten op de pianist zou me—althans voor dit specifieke aspect—dan ook niet
fair lijken.
Verder heb ik, aansluitend op elk hoofdstuk (P. vagga) van de Dhammapada, een
korte duiding gegeven over de—naar mijn mening althans—meest belangrijke
verzen.
De Gathas van de Dhammapada zijn meestal 116 gekoppeld aan één of andere
aanwijsbare gebeurtenis in het leven van de Boeddha. Dit is het zogenaamde
Vatthu 117—het verhaal waartoe het vers of het gezegde aanleiding gaf. De meeste Vatthus 118 staan opgetekend in de Dhammapada Atthakatha, de Commentaar
op de Dhammapada, geredigeerd door Buddhaghosa in de 5de eeuw GTR.119
Door een verhaal te verbinden aan het vers wordt extra duiding gegeven: het
corresponderende verhaal illustreert en 'kadert’ het vers. Verder 'identificeert’ het
Vatthu het Gatha. Ik geef een voorbeeld: Gatha #1 verwijst naar het verhaal van
Thera Cakkhupala. Ik benoem dit vers dan ook als volgt:
Gatha #1
—Uit negatieve gedachten volgt negatief handelen—
(Cakkhupala Thera Vatthu)
De eerste regel volgt gewoon de numerieke volgorde van de Gathas zoals ze
vermeld staan in de Pali-basistekst. In de tweede regel geef ik een persoonlijke,
korte duiding waarover de Gatha handelt. De derde regel tenslotte verwijst naar
het Vatthu waaruit het vers gesproten is.
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Het weergeven van een (zelfs korte) samenvatting van de Vatthus in dit boek zou
het volume echter exponentieel laten expanderen. De geïnteresseerde lezer kan,
door het ingeven van de naam van de respectievelijke Vatthus in Google, deze
verhalen onmiddellijk traceren en raadplegen.120 Wie echter de boekvorm verkiest boven de digitale raadpleging verwijs ik naar het uitstekende werk van Daw
Mya Tin.121
Verder is het me opgevallen dat ik, bij elke herlezing van de verzen, steeds nieuwe accenten ontdek. Het komt me voor dat de vertaling (en de inzichten) van de
Dhammapada geen definitief eindpunt toelaat. De spirituele diepte van de
Dhammapada laat zich slechts langzaam ontsluiten. Net zoals het ontsluiten van
Zelfrealisatie een traag proces is.
Zo kom ik spontaan tot een laatste—voor mezelf niet onbelangrijk—detail: wat
is mijn tantième voor de hier geleverde Sisyphusarbeid ?
Een kort antwoord: het was me in het verleden vlug duidelijk geworden dat mijn
inspiratie om te mediteren—niet enkel in formele beoefening, maar evenzeer in
zijn gewone alledaagsheid—exponentieel groeide naarmate mijn begrip in de
Dhamma toenam. En met mediteren bedoel ik de essentie: innerlijke vrede realiseren door te accepteren wat wérkelijk is. Mentaal en fysisch. Concreet: het
ultieme resultaat dat voortvloeit uit die aparte cocktail van aandacht, gelijkmoedigheid, inzicht en mededogen. Sati, upekkha, panna en karuna.
Het feit dat mijn kennis van het Sanskriet en het Pali me momenteel in staat stelt
om de authentieke woorden van de Meester in de oorspronkelijke taal 122 te begrijpen, geeft een bijzondere stimulans aan mijn beoefening.
Het brengt me als het ware face-to-face met de oorspronkelijke auteur. Ik loop
bij wijze van spreken aan zijn zijde. Zijn aanwezigheid werkt inspirerend. Het
maakt mijn inzicht klaarder en vermindert in aanzienlijke mate de verwatering
die elk vertaalinfuus met zich brengt. Duidelijker, maar oneerbiedig gezegd: het
bevrijdt en emancipeert me—eens te meer—van een aantal barrières, opgeworpen door een leger (goedwillige) tussenpersonen.
En zoals élke herwonnen vrijheid is ook déze me uiterst dierbaar ! In het diepe
besef 'dass diesen verloren geglaubter Blick meinen Himmel weit macht'.123
Voor mij vormt de Dhammapada de meest poëtische van alle canonieke Paliteksten. Het is ook de meest bevattelijke en wellicht daardoor ook de meest indringende.
De Dhammapada omschrijft het wereldpad—de wereld, zoals hij is; de zo-heid
van de dingen. Maar het is niet omdat de wereld is zoals de Dhammapada hem
beschrijft, dat de meerderheid van de mensheid hem ook zo percipieert. Integendeel ! Hoon vormt meestal het loon van de Wijzen.
De Gathas beschrijven het Pad op een directe, klare en inspiratievolle manier. Ze
projecteren waarheden die we met zijn allen wéten, maar niet toepassen. Zo verwoorden ze met obligate stelligheid dat haat nooit door haat kan overwonnen
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worden en dat aandachtig en heilzaam handelen 124 de basis vormt voor persoonlijk geluk.
Verder doordringen ze de yogi met de pertinente zekerheid dat persistente beoefening van de Dhamma hem/haar zal leiden naar complete bevrijding. Vippamutta. Niet in een verre toekomst, maar in het nu. Nibbana is hier. In dít moment. In élk moment.
Tot zover de rekenschap die ik aan de lezer verschuldigd ben.
Elke verdere uitleg over de Dhammapada lijkt me overbodig. De Gathas van de
Dhammapada spreken voor zichzelf en vergen geen enkele rechtvaardiging.
Verder onthou ik me wijselijk van het plegen van een nawoord. Wat kan 'ik' toevoegen aan de Wijsheid van de Meester ? Dit zou getuigen van een aberrante en
pedante betweterij. En áls er al een epiloog geschreven zou worden, zou dit uiterst subjectief zijn. En niet in woorden en concepten te vatten.
Ergo:
Laat deze anthologie zichzelf bewijzen. Laat deze Gathas in jezelf tot bloei komen. Op hun eigen natuurlijk tempo, dat verschillend is voor ieder van ons. Laat
deze verzen je bewustzijn schragen. Laat ze je kalmte brengen, vreugde, geluk en
innerlijke vrede.
Laat de Gathas van de Dhammapada je naar bevrijding (P. vimutti) voeren. Naar
de Andere Oever, waar de golven van vergankelijkheid (P. anicca) je niet kunnen wegspoelen. Naar het Ongeborene (P. ajata).125 Naar het Doodloze (P. amata).126 Naar het eiland van Nibbana, waar geluk (P. sukha) heerst en veiligheid
(P. khema); afwezigheid van existentiële angst (P. abhaya); vrede van geest (P.
santi); bevrijding van conditionering (P. anashrava); waar de sleur van de ouderdom (P. ajara) je niet raken kan; noch de dood (P. marana).
Het is mijn oprechte wens dat iedere lezer dit hoogste geluk—parama sukha127
—ervaren mag. Uiteraard in dít leven.
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Eknath Easwaran, Essence of the Dhammapada, The Buddha’s Call to Nirvana, p. 13 —
'Where the teachings of the Buddha are concerned, there is a lot of tradition, a lot of teaching not from the Buddha but from his followers—some useful, some spiritual, some scholarly, and some neither scholarly nor spiritual. But the Dhammapada, I believe, must come
from the Buddha directly. Every verse throws light on life with the kind of simple, homely,
vivid phrases that the Compassionate One must have used'.
99

'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.
100

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.
101

'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.
102

Speciaal samengestelde groepen monniken—bhanakas of reciteerders genaamd—memoriseerden een bepaald gedeelte van de canonieke teksten. Het zijn deze bhanaka’s 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 nog de
belangrijkste bestaansgrond van de Sangha, namelijk als permanent doorgeefluik van de
Dhamma door de eeuwen heen. Het zijn immers de monniken en nonnen 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.
103

(*) parinibbana = het is de uiteindelijke verlossing van een arahat bij de dood, i.c. nà het
uiteenvallen van de khandhas d.i. bij de vernietiging van het fysieke lichaam.
Viggo Fausbøll (1821-1908) was ook de vertaler van een aantal andere vroeg-boeddhistische teksten, zo ondermeer de Sutta-Nipata, waar o.m. de Atthakavagga en de Parayanavagga deel van uitmaken.
104

Friedrich Max Müller (1823-1900) was een erudiet Brits/Duitse oriëntalist en filoloog. Hij
was professor aan de universiteiten van Oxford en Straatsburg. Hij vertaalde vele werken uit
het Sanskriet. Tot op heden (!) is hij bekend voor zijn magnum opus, het 50-delige werk The
Sacred Books of the East.
105

106

Easwaran, Eknath, (2007), The Dhammapada, Nilgiri Press, Tomales, CA, USA

Fronsdal, Gil, (2005), The Dhammapada, A New Translation of the Buddhist Classic with
Annotations, Shambhala Publications, Inc., Boulder, CO, USA
107
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'Sayam abhinnaya: vert.: ’Ik ben zelf, volkomen alleen, tot volledig begrip gekomen'
(Dhammapada #353).
108

‘gandhabbas’: zijn musicerende halfgoden. Voor een boeddhistische Theravada-monnik
werd een wedergeboorte als 'gandhabba' als weinig flatterend beoordeeld.
109

110

althans wat uit eerste bron werd overgeleverd.

Sarao, Karam, Tej, (2009), The Dhammapada, A Translator’s Guide, Munshiram Manoharlal Publishers (P), Ltd, New Delhi, India
111

Voor het verwerven van het inzicht kan het belang van de beoefening (de meditatie) niet
genoeg benadrukt worden: het mediteren over de sutta-teksten, het doordringen, het penetreren, de innerlijke beleving ervan is zoveel belangrijker dan intellectueel 'begrip'.
112

Goenka, Satya, Narayan Dhamma Verses, — ‘All of life is wasted in playing intellectual games. By intellectual games whose thirst has been quenched?’
De suttas maken gebruik van alle mogelijke literaire instrumenten—metaforen, allegorieën, verzen, vertellingen…—om de Dhamma over te brengen.
113

Zulke literaire stijlfiguren zijn in alle talen bekend. De technische term hiervoor is 'metri
causa’.
114

Apostel, Leo, (1962), Vrij Onderzoek: Van negatie naar bevestiging, van leuze tot beginsel, Studiekring Vrij Onderzoek, VUB
115

116

voor 90% zijn de verzen gebonden aan één of andere aanwijsbare gebeurtenis.

117

vatthu (P.): het verhaal waarnaar het gezegde verwijst.

In de Dhammapada Commentaren van Buddhaghosa worden 305 verhalen vermeld. De
meeste van deze verhalen spelen zich af tijdens het leven van de Boeddha. Sommige verhalen gaan terug op de jatakas, de vroegere existenties van Gotama.
118

119

GTR: Gewone Tijd Rekening.

Deze corresponderende verhalen kunnen ook gevonden worden op www. aimwell.org →
Pesala, Bhikkhu, (2017), The Dhammapada and its Commentary.
120

Tin, Daw Mya, (1990), The Dhammapada. Verses & Stories, Sri Satguru Publications,
Delhi, India.
121

Met 'oorspronkelijke' taal bedoel ik hier 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.
122

123

Liesa Trefzer-Blum, (2008), Und im Übrigen die Spur.
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'heilzaam handelen': Sammaditthi-Sutta, Majjhima-Nikaya I, 46-47 — 'En wat is het heilzame ? Afzien van het doden van levende wezens is heilzaam, afzien van nemen wat niet
wordt geven is heilzaam, afzien van seksueel wangedrag is heilzaam, afzien van liegen is
heilzaam, afzien van roddel is heilzaam, afzien van harde taal is heilzaam, afzien van hol
gezwets is heilzaam, afzien van begeerte is heilzaam, goede wil is heilzaam, juist inzicht is
heilzaam. Dit wordt het heilzame genoemd. En wat ligt ten grondslag aan het heilzame ?
Niet verlangen (P. alobha) ligt ten grondslag aan het heilzame; niet-haat (P. adosa) ligt ten
grondslag aan het heilzame; niet-onwetendheid (P. amoha) ligt ten grondslag aan het heilzame. Dit wordt de grondslag van het heilzame genoemd.'
124

Zie ook: Harvey, Peter, (2011), An Analysis of factors related to the kusala/akusala quality of
actions in the Pali tradition, Journal of the International Association of Buddhist Studies,
Vol. 33, Number 1-2, p. 175-209
'ajata' (P.): 'het ongeborene': d.i. het einde van 'worden' (P. bhava)—het steeds opnieuw
'geboren worden' (P. jati). Dit is een metafoor voor het steeds opnieuw 'geboren worden'
van de illusie van het 'zelf'. Dit verklaart ook waarom het 'ongeborene' een synoniem is voor
nibbana.
125

'amata' (P.): Syn. amrita (Skr.): onsterfelijk; het 'doodloze'. De Commentaren op de Palicanon zeggen over amata: 'amata is synoniem voor nibbana. Het is correct om te zeggen
dat nibbana ook het doodloze genoemd wordt, aangezien er ook geen geboorte is'. Alles is
slechts een proces, een flow, een flux van ontstaan en van vergaan.
126

Vergelijk het bovenstaande met deze tekst—weliswaar in een Hindu-context, met een vast
geloof in reïncarnatie—uit de Bhagavad Gita: 'Never was the Self born; never shall it cease
to be. Without beginning or end, free from birth, free from death, and free from time. How
can the Self die when the body dies?'
'parama sukha' (P.): parama = het hoogste, het ultiemste; sukha = geluk. Parama sukha =
het hoogste geluk.
127

Easwaran, Eknath, (2007), The Dhammapada p. 97 — 'When the mind is stilled, the appearance of change and separateness vanishes and nirvana remains. It is shunyata, emptiness,
only in that there is literally nothing there: “no-thing”. But emptiness of process means fullness of being. Nirvana is aroga, freedom from all illness; shiva, happiness; kshema, security;
abhaya, the absence of fear; Shanta, peace of mind; anashrava, freedom from compulsions;
ajara, untouched by age; amata, unaﬀected by death. It is, in sum, parama sukha, the highest joy'.
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INNERLIJKE VREDE & BEVRIJDING

In de Dhammapada tekent de Boeddha het pad dat rechtstreeks naar innerlijke
vrede (P. santi) en naar bevrijding (P. vimutti) leidt.
Maar wat betekent dit tweevoudig pad ?
1. Innerlijke vrede
Het 'doel’ dat door 'innerlijke vrede' wordt omschreven behelst het verwerven
van geluk in dit leven én in toekomstige levens.
Geluk in dit leven kunnen we ons nog voorstellen. Een zinvolle inhoud verzinnen voor 'toekomstige levens' wordt enigszins moeilijk.
Volgens de boeddhistische monastieke constructie 128 handelt het hier over een
'wedergeboorte' ófwel als mens in favorabele omstandigheden; ófwel als een god
(P. deva), ófwel als een halfgod (P. asura).
De vermelding van 'toekomstige levens' blijft al bij al—zonder twijfel voor de
hedendaagse Westerse lezer—een vreemde eend in de bijt.
Temeer daar de Boeddha zich nooit inliet met en ook nooit betrapt werd op enige
speculatieve beschouwing over 'de andere wereld'. Hij hield zich vér van zulke
speculaties en weigerde steevast enig antwoord te geven op soortgelijke vragen.
Integendeel, hij deed er simpelweg, maar nadrukkelijk, het zwijgen toe.
En die énkele keer dat hij tóch een antwoord gaf, was het een antwoord dat aan
duidelijkheid niets te wensen overliet.
Toen Malunkyaputta hem, met aandrang, vroeg om duidelijkheid te verschaffen
over metafysische kwesties antwoordde de Meester als volgt: 129
❛ So, Malunkyaputta, Remember what is undeclared by me as
unde-clared, and what is declared by me as declared.
And what is undeclared by me ?
'The cosmos is eternal' is undeclared by me. 'The cosmos is not
eternal' is undeclared by me. 'The cosmos is finite'... 'The cosmos
is infinite'... 'The soul and the body are the same'... 'The soul is one
thing and the body another'… 'After death a Tathagata exists'...
'After death a Tathagata does not exist'... 'After death a Tathagata
both exists and does not exist'... 'After death a Tathagata neither
exists nor does not exist' is undeclared by me.
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And why are they undeclared by me ?
Because they are not connected with the goal, are not fundamental
to the holy life. They do not lead to disenchantment, dispassion,
cessation, calming, direct knowledge, self-awakening, Unbinding.
That's why they are undeclared by me.
And what is declared by me ?
'This is dukkha' is declared by me. 'This is the origination of
dukkha' is declared by me. 'This is the cessation of dukkha' is
declared by me. 'This is the path of practice leading
to the cessation of dukkha' is declared by me.
And why are they declared by me ?
Because they are connected with the goal, are fundamental to the
holy life. They lead to disenchantment, dispassion, cessation,
calming, direct knowledge, self-awakening, Unbinding.
That's why they are declared by me. ❜
Kan het duidelijker verwoord worden dat zulke speculaties nooit de bedoeling
geweest zijn van Boeddha’s zoektocht ? Kan het duidelijker gezegd worden dat
zulke speculaties evenmin de intentie waren van zijn prediking.
Het enige dat de Boeddha—steeds maar weer—voorhield was, dat het leven lijden was; dat de oorzaak van het lijden verlangen was; dat er een uitweg bestond
uit dit lijden én dat er een pad bestond dat leidde tot de beëindiging van het lijden. Dit zijn de Vier Edele Waarheden (cattari ariya saccani).
En deze queeste, inclusief prediking, heeft hij met een ontzettende nadrukkelijkheid én bravoure voor elkaar gebracht !
Bhikkhu Buddhadasa: 130
❛ De Boeddha zei:
"In het verleden, zowel als in het heden,
onderwijs ik maar één ding:
dukkha en de beëindiging van dukkha."
Dát is het.
Dat is álles waar het in Boeddha’s leer om draait:
dukkha en de beëindiging ervan.
We hoeven dus niet veel tijd te verspillen met te redeneren
over de vraag of er sprake is van wedergeboorte of niet.
Dat is immers geen fundamentele vraag.
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De fundamentele kwestie is dukkha en het einde
van dukkha, de eliminatie van dukkha—
het doven van dukkha.
Als er een geboorte is, zal er dukkha zijn.
Of het nu geboorte is of wedergeboorte,
het leidt tot dukkha.
Dus het doet er niet toe hoe je het noemt.
Waar het om draait is dat dukkha ontstaat.
Dat dukkha 'geboren' wordt.
Als dus de fundamentele zorg of vraag of doelstelling
dukkha en het einde van dukkha is, hoeven we ons geen
zorgen te maken over de trivialiteiten van wedergeboorte.
Het énige dat belang heeft, is dat je dukkha dooft,
dat je dukkha beëindigt.
En dit is de reden waarom de Boeddha anatta onderwees.
De Boeddha onderwees anatta als de manier
om deze waarheid volledig in jezelf te realiseren.
Het is de manier om dukkha te beëindigen,
de manier om dukkha te doven.
Dus de Boeddha onderwees anatta omdat het cruciaal
en centraal staat voor de beëindiging van dukkha.
Dit is waar de leer van de Boeddha over gaat:
hoe kunnen we dukkha uitdoven ?
Daarvoor is het dus noodzakelijk
om anatta te begrijpen. 131
Argumenteren of discussiëren over wedergeboorte
is een louter academisch item.
Het staat niet centraal.
Het is niet het primaire probleem.
Deze discussie kan gesloten worden door te zeggen dat,
als je anatta correct en volledig begrijpt,
je voor jezelf zult ontdekken
dat er geen wedergeboorte is. 132
En evenmin reïncarnatie.
En dat is het einde van het verhaal. ❜

133

Dit is de boodschap van de Boeddha. Dit is de kwintessens van de Dhamma. Dit
is de essentie van zijn leer. Het énige dat wérkelijk van belang is: hóe doven we
dukkha en hóe geraken we—met zijn allen—op de Andere Oever ? Hóe bereiken
we de toestand van 'innerlijke vrede', dat profetische eiland waar de tsunamis van
onwetendheid, van verlangen en van afkeer geen vat op hebben ?
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In mijn vertaling van de Atthakavagga 134 kwam ik tot de conclusie dat het speculatieve concept van wedergeboorte—overgenomen uit de Vedas en Upanishads—door Boeddha’s uiterst bekwame (maar ook opportunistische) brahmaanse
adepten, in de leer werd geïncorporeerd om ervoor te zorgen dat de Dhamma
gemakkelijk(er) vertaald kon worden naar een publiek dat deze Vedas en Upanishads eeuwenlang had omhelsd en als ‘eigen’ identiteit aanvaard.
En om er geen enkele twijfel over te laten bestaan wát in de Atthakavagga exact
bedoeld wordt, verwees ik naar de verzen van de Guhatthaka-Sutta—de 2de sutta van ‘Het Boek van Acht’.
Volgens de Guhatthaka-Sutta 135 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.
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’.136
Gatha #80 van de Parayanavagga 137 —één van de oudste suttas van de Pali-canon [en daardoor minder gecontamineerd door latere 'toevoegingen' en 'invloeden']—gaat als volgt:
“Van alles wat je kent,138 Mettagu”,
Zei de Bhagavat,
“Zowel wat boven is, beneden
Dwars, als in het midden,139
—Je moet nergens behagen in scheppen,
En nergens je gedachten op vestigen. 140
Op deze manier
Komt er een einde aan bestaan.141 ”
Anders gezegd: Élk moment dat onze zintuigen geprikkeld worden; élk moment
dat onze aandacht op iets gevestigd wordt ('Van alles wat je kent')—zowel op het
goede als op het slechte ('zowel wat boven is, beneden, dwars, als in het
midden’)—bindt ons verder aan deze wereld. Op deze manier komen we élk
moment opnieuw tot 'worden' (P. bhava). Zo is élk moment een 'weder-geboorte'.142
De Muni echter, die nergens zijn gedachten op vestigt, laat alle verlangen los.
Niet énkel het verlangen naar zintuiglijke begeerte, maar eveneens het verlangen
naar wedergeboorte. Zo bevrijdt hij zich volkomen van zijn doodsangst—‘Hij
hunkert niet naar deze wereld; noch naar de volgende’.143
Speculatieve beschouwingen over wedergeboorte brengen niets bij tot de innerlijke vrede van de yogi. Noch aan zijn bevrijding: 'they do not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to awakening, to nibbana'.144
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Ik zie geen enkele reden om de term 'toekomstige levens' op een andere wijze te
beschouwen dan als een latere 'toevoeging' van de Sangha. Overeenkomstig de
houding van de Meester doe ik er dan ook het zwijgen toe en beperk me tot de
bespreking van 'innerlijke vrede' in dít leven.
Wil de yogi geluk verwerven in dít leven, zal hij tot innerlijke vrede moeten komen. En innerlijke vrede is het resultaat van een deugdzaam leven.
De Vaggas die het duidelijkst verwijzen naar 'innerlijke vrede’ zijn de hoofdstukken #15 en #25. Vagga #15 is quasi volledig hieraan gewijd. Maar ook heel wat
Gathas in andere hoofdstukken verwijzen ernaar:

- De Gathas #246 & 247 benadrukken dat een mens zonder moraliteit zichzelf

verliest. De verzen geven een opsomming van de panca sila, de vijf precepten van de Dhamma: niet liegen (P. musavada), niet stelen (P. adinna-dana),
niet doden (P. panatipata), geen onharmonische seksualiteit (P. kamesu-micchacara) en geen 'geestverruimende' middelen (P. suramerayamajjapamadatthana).

- De Gathas #129 & 130 bevestigen een algemene ethische regel: doe anderen

niet aan wat je zelf niet wil. Wees niet gewelddadig. Doodt niet en zet ook anderen daartoe niet aan.

- De Gathas #4 & 5 maken duidelijk dat haat nooit gestild kan worden door
verbittering. Haat komt énkel door bedaren door niet-haat. Wie haat loslaat
verwerft innerlijke vrede.

- De Gathas #231-234 geven duidelijke richtlijnen: beheers je gedachten; beheers je spreken; beheers je daden; beheers jezelf compleet.

- De Gathas #35 & 36 benadrukken dat de yogi die zijn geest temt, geluk mag
verwachten. Een bewaakte, beheerste, getemde geest brengt geluk.

- Gatha #87 wijst naar viveka. In afzondering kan de yogi het geluk vinden.
Immers, door het huis te verlaten en de thuisloosheid in te trekken, maakt hij
zich vrij van zintuiglijk genot.145

- Gatha #109 wijst op de kwaliteiten die een yogi verwerft door respectvol te
zijn voor mensen met een heilzaam karakter: levensduur, schoonheid, geluk en
kracht nemen toe.

Het is duidelijk dat verschillende van deze aanwijzingen en raadgevingen niet
exclusief afkomstig zijn van de Boeddha zelf. De Indische maatschappij was
dusdanig ethisch hoogontwikkeld dat deze ideeën ook vóór de Boeddha opgang
zullen gemaakt hebben.
Maar het neem niet weg dat een yogi die deze deugden in zichzelf realiseert gemakkelijker tot innerlijke vrede komt.
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2. Bevrijding
Het tweede 'doel' waarnaar de Dhammapada verwijst is 'bevrijding'. Deze bevrijding komt neer op de vernietiging van hindernissen, verlangens en bezoedelingen. Door deze 'zuivering' ondergaat de yogi een persoonlijke transformatie. De yogi die erin slaagt om deze bezoedelingen bij de wortel te vernietigen,
overstijgt zichzelf en maakt zich 'vrij'. Hij realiseert zichzelf. Hij komt tot Zelfrealisatie, tot Ontwaken, tot Verlichting.
Deze 'bevrijdingstoestand' wordt in verschillende verzen van de Dhammapada
beschreven en omschreven. Dit gebeurt meestal indirect door aan te geven wat
de yogi 'verwerft', die erin slaagt zichzelf te zuiveren.

- Gatha #86 wijst erop dat énkel de yogi die volgens de Dhamma leeft, de Andere Oever zal bereiken. Maar het vers wijst er eveneens op dat het uiterst
moeilijk is om voorbij het dodenrijk te gaan.

- Gatha #90 stelt dat de yogi die alle ketens verbroken heeft in alle opzichten
'bevrijd' is.

- Gatha #94 zegt dat wie al zijn zintuigen getemd heeft, en zich van zijn trots
bevrijd heeft door de goden benijd wordt.

- Gatha #97 beschrijft de yogi die het ongeconditioneerde begrijpt, zijn ketens

verbroken heeft, gelijkmoedig is en al zijn verlangens heeft opgegeven, als
een uttamaporiso—iemand die het hoogst mogelijke niveau als mens bereikt
heeft; iemand die tot Zelfrealisatie gekomen is. Het 'ongeconditioneerde' is
een synoniem voor nibbana.

- Gatha #154 is (voor mij althans) één van de mooiste verzen uit de hele Pali-

canon. Het is de metafoor van de Huizenbouwer, die steeds opnieuw het 'worden' (P. bhava) aanvuurt: 'Maar nu heb ik je gezien, Huizenbouwer! Je zal niet
nogmaals dit huis voor me bouwen:al je spanten zijn gebroken; je nokbalk is
versplinterd. Mijn geest heeft het Ongeconditioneerde bereikt; begeerte is tot
stilstand gekomen'.

- Ook een mooi vers vormt Gatha #216: 'Lijden wordt uit verlangen geboren.
Uit verlangen komt angst voort. Wie zich bevrijd heeft van verlangen, kent
geen lijden'.

- En dan de Gathas #254 & 255 waarbij de Boeddha’s zich bevrijden van alle
obstakels die hun spirituele groei belemmeren. Boeddhas zijn eeuwig. Ze hebben zich bevrijd van alle obstakels: 'in de lucht is er geen pad'.

- De Gathas #272 & 273 tonen nogmaals de richting naar Zelfrealisatie: vernietig je mentale bezoedelingen en verzaak aan de wereld.
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- De Gathas 353 & 354 wijzen opnieuw naar bevrijding en Zelfrealisatie: 'door
de vernietiging van verlangen heb ik me bevrijd. Ik heb alles achter mij gelaten'. Zelfrealisatie is het hoogste geluk.

- Gatha #386 wijst opnieuw naar het hoogste doel: hij die vrij is van smet; vrij
van bezoedeling. Wie gedaan heeft wat gedaan moest worden, die heeft zichzelf gerealiseerd.

- Gatha #225 wijst naar de 'onveranderlijke staat' (P. accutam thanam)—het is
de plaats waar de Wijzen die geweldloos zijn en constant hun lichaam beheersen 'geen lijden meer ondergaan'. Accutam thanam is een synoniem voor nibbana.

- En tenslotte Gatha #96, waar innerlijke vrede en bevrijding hand in hand
gaan: 'Kalm is zijn geest; kalm ook zijn woorden en daden. Bevrijd is hij door
helder begrip en innerlijke vrede.
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Men mag niet vergeten dat—historisch gezien—de belangrijkste hoor- en lezersgroep
van de Dhammapada, de monastieke Orde was. Dit verklaart ook waarom heel wat verzen
verwijzingen bevatten naar het leven in de Sangha.
128

Cula-Malunkyovada Sutta: The Shorter Instructions to Malunkya, Majjhima Nikaya, (MN
63), translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu. Access to Insight (BCBS Edition), 30
November 2013
129

130

Buddhadasa, Bhikkhu, Anatta & Rebirth

Het 'ik' is slechts een proces van bewustzijn en van energie. Bewustzijn ontstaat uitsluitend door de zintuigen. Daar is geen 'ik' of 'zelf' mee gemoeid. Elke opinie over een onveranderlijk, stabiel 'ik' of 'zelf' is een groteske misvatting. Een immense begoocheling. Dit 'ik'
is slechts een, steeds opnieuw veranderende, flux van gewaarwordingen—aangename, onaangename of neutrale. Er bestaat geen persoonlijkheid, geen 'ik' of 'zelf’ die dit proces
autonoom stuurt of beheerst. Die 'meester' is over dit proces.
131

Cynthia Thatcher, (2009), Tricycle Dharma Talk, Meditation & Practice — 'Wat we als het 'ik'
beschouwen lijkt een solide, stabiele, persoonlijke identiteit te zijn die dingen waarneemt.
Maar in werkelijkheid is er geen overkoepelend geheel dat de delen verenigt en aanstuurt.
Al onze handelingen gebeuren zonder een 'ik’ of een 'zelf', die ze uitvoert. Er is geen ziener,
alleen het zien; er is geen luisteraar, alleen het horen…’
Wedergeboorte kan nooit een 'doel’ vormen voor de yogi. Het enige 'doel' dat de yogi
zich moet stellen is: bevrijding uit lijden. In dít leven. Zelfrealisatie. Bewust Zijn. Zie in dit
verband ook: Anuradha-Sutta, Samyutta-Nikaya, 22.86.
132

Bevrijding van dukkha is mogelijk wanneer de yogi zich bevrijdt van de perceptuele conditionering (P. anusaya) waardoor hij zichzelf en de hem omringende wereld beschouwt als
permanent, comfortabel, duurzaam en een deel van zichzelf:
Udana VIII.1 — 'Er is, Monniken, een sfeer van ervaring die zich bevindt voorbij het totale
domein van materie en voorbij het totale domein van de geest. Het is een sfeer die niet
deze wereld, noch een andere wereld is, noch een sfeer van beide. Van deze sfeer, Monniken, zeg ik dat er geen ontstaan is, dat er geen vergaan is, dat er geen bestendigheid
heerst, dat er geen dood is, dat er geen wedergeboorte is. In deze sfeer is er geen stilstaan, geen ontwikkeling, geen basis. Dit is het einde van het lijden.’
Udana VIII.3 — 'Monniken, er bestaat zoiets als het Ongeborene, het Niet-gewordene, het
Niet-gecreëerde, het Ongeconditioneerde. Indien dit Ongeborene, dit Niet-gewordene, dit
Niet-gecreëerde, dit Ongeconditioneerde niet zou bestaan, zou er ook geen bevrijding bestaan van het Geborene, het Gewordene, het Gecreëerde, het Geconditioneerde. Juist
doordat er een Ongeborene, een Niet-gewordene, een Niet-gecreëerde, een Ongeconditioneerde bestaat, is er bevrijding [mogelijk] van het Geborene, het Niet-gewordene, het
Niet-gecreëerde, het Geconditioneerde.’
Zie eveneens het artikel van Bronkhorst, Johannes, (1998), Did the Buddha Believe in
Karma and Rebirth ? Journal of the International Association of Buddhist Studies, Volume
21, Number 1, p. 1-20
133

134

Dubois, Guy, Eugène, (2017), Atthakavagga. De Vrede van de Boeddha p. 231 e.v.
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135
136

Atthakavagga, Guhatthaka-Sutta, Verzen #773-774-776
Ibid., Vers #777

Parayanavagga, Sutta-Nipata, Gatha #80. Voor de integrale vertaling van de Parayanavagga uit het Pali, zie mijn boek: Dubois, Guy, (2018), Parayanavagga, De Weg naar de Andere Oever’.
137

'van alles wat je kent': vert. van → yam kinci sampajanasi: yam = wie; kinci = wat dan
ook, wat het ook mogen zijn; sampajanasi → sampajana = een moeilijk te vertalen woord.
Sampajana (P.) behelst: helder bewustzijn, heel alert en aandachtig, bedachtzaam met
voortdurende reflectie over het ontstaan en vergaan van alle geconditioneerde dingen;
sampajanasi = alles wat je—op deze aandachtige manier—kent. 'Yam kinci sampajanasi', is
vrij vertaald als: 'van alles wat je kent'.
138

'zowel wat boven is, beneden, dwars, als in het midden': vert. van → uddham adho
tiriyan-capi majjhe: uddham → uddham → uddha = boven; uddham = van boven; tiriyancapi → tiriya = dwars; adho = onder, beneden; majjhe → majjha = het middelste, wat er
tussen ligt. 'uddham adho tiriyan-capi majjhe', is vrij vertaald als: 'zowel wat boven is, beneden, dwars, als in het midden'.
139

in de Niddesa (Nd. II) worden zes verschillende betekenissen gegeven voor de terminologie
van deze cryptische zin:
(a): boven: de toekomst; beneden: het verleden; in het midden: het nu
(b): boven: de deva-wereld; beneden: de hel; in het midden: de mensenwereld
(c): boven: heilzaam; beneden: onheilzaam; in het midden: neutraal
(d): boven: vormloos; beneden: het zintuiglijke; in het midden: vormen
(e): boven: aangename gewaarwordingen; beneden: onaangename; in het midden: neutrale
(f): boven: het lichaam van voeten naar kruin; beneden: van kruin naar voeten; in het midden: het midden v/h lichaam.
140’je

moet nergens behagen in scheppen, en nergens je gedachten op vestigen’: vert. van
→ etesu nandin-ca nivesanan-ca. De betekenis van dit vers is: laat je bewustzijn niet gevestigd zijn in bestaan.
'op deze manier komt er een einde aan bestaan': vert. van → panujja vinnanam bhave na
titthe.
141

‘wedergeboorte’: alle manifestaties ontstaan en vergaan op élk moment. Ontstaan en
vergaan is een eeuwig proces van eenzelfde energie. Niets blijft ook maar één ogenblik
identiek. Door deze permanente veranderlijkheid en vergankelijkheid (P. anicca) bezitten
manifestaties géén énkele stabiliteit, géén énkel zelf: ze zijn zelfloos (P. anatta). Wie zich
identificeert met deze veranderlijke, vergankelijke, zelfloze manifestaties hult zichzelf in onvrede (P. dukkha). De yogi echter zíet en wéét—janami passami—dat zijn ‘ik’ slechts een
illusie is, een begoocheling. Hij wéét: dit ‘ik’ ben ik niet. Hij beseft dat hij nooit zulke manifestatie kan zijn. Hij beseft dat een separaat ‘zelf’ niet bestaat. Integendeel: hij is de ‘ruimte’ waarin deze manifestaties ontstaan en vergaan.
142

143

Ibid., Vers #779

144

Majjhima-Nikaya 72
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'viveka’ (P.): afzondering bestaat in twee vormen: lichamelijke afzondering (P. kaya-viveka)
en mentale afzondering (P. citta-viveka). Ik refereer hier naar mijn boek met de integrale
vertaling uit het Pali van de Khaggavisana-Sutta, p. 38
145
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VAGGA #1 — DICHOTOMIEËN
Yamakavagga (Gathas #1-20)

GATHA #1
—UIT NEGATIEVE GEDACHTEN VOLGT NEGATIEF
SPREKEN EN HANDELEN—
(CAKKHUPALA THERA VATTHU)
'Manopubbangama dhamma
manosettha manomaya
manasa ce padutthena
bhasati va karoti va
tato nam dukkhamanveti
cakkam va vahato padam.’

❜ Alles wat we ervaren,146 wordt voorafgegaan door het denken;147
[Alles wat we ervaren] heeft denken als hun leider.148
Alles ontstaat uit gedachten.149
Wie spreekt of handelt met onzuivere gedachten,150
Zal achtervolgd worden door lijden,151
Zoals het karrenwiel de hoef van het lastdier volgt.152 ❜
GATHA #2
—UIT POSITIEVE GEDACHTEN VOLGT POSITIEF
SPREKEN EN HANDELEN—
(MATTHAKUNDALI VATTHU)
'Manopubbangama dhamma
manosettha manomaya
manasa ce pasannena
bhasati va karoti va
tato nam sukha manveti
chayava anapayini.'

❜ Alles wat we ervaren,153 wordt voorafgegaan door het denken;154
[Alles wat we ervaren] heeft denken als hun leider.155
Alles ontstaat uit gedachten.156
Wie spreekt of handelt met zuivere gedachten,157
Zal gevolgd worden door geluk, 158
Zoals de schaduw iemand nooit verlaat.159 ❜
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GATHA #3
—HAAT WORDT NIET GESTILD DOOR VERBITTERING—
(TISSA THERA VATTHU)
'Akkocchi mam avadhi mam
ajini mam ahasi me
ye ca tam upanayhanti
veram tesam na sammati.’

❜ “ Hij beledigde mij ! 160 Hij sloeg me ! 161
Hij overwon me 162 en beroofde me ! “163
Haat 164 komt niet tot bedaren 165
In wie zo verbitterd is. 166 ❜
GATHA #4
—LAAT HAAT LOS EN VERWERF INNERLIJKE VREDE—
(TISSA THERA VATTHU)
'Akkocchi mam avadhi mam
ajini mam ahasi me
ye ca tam nupanayhanti
veram tes’upasammati.’

❜ “ Hij beledigde mij ! 167 Hij sloeg me !168
Hij overwon me 169 en beroofde me ! “170
Haat komt tot bedaren 171
In wie niet verbitterd is.172 ❜
GATHA #5
—HAAT KAN ENKEL GESTILD WORDEN DOOR LIEFDE—
(KALAYAKKHINI VATTHU)
'Na hi verena verani
sammant’idha kudacanam
averena ca sammanti
esa dhammo sanantano.’

❜ Haat wordt in deze wereld nooit 173
Door haat gestild: 174
Énkel liefde stilt haat.175
Dit is de natuurwet.176 ❜
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GATHA #6
—DOODSBESEF LEIDT TOT VREDE—
(KOSAMBAKA VATTHU)
'Pare ca na vijananti
mayamettha yamamase
ye ca tattha vijananti
tato sammanti medhaga.’

❜ Er zijn mensen 177 die niet ten volle beseffen 178
Dat wij allen [hier] moeten sterven.179
Zij die dit wél ten volle beseffen,180
Leggen hun ruzies bij.181 ❜
GATHA #7
—WIE FOCUST OP ZIJN ZINTUIGEN WORDT DOOR MARA OVERWONNEN—
(MAHAKALA THERA VATTHU)
'Subhanupassim viharantam
indriyesu asamvutam
bhojanamhi camattannum
kusitam hinaviriyam
tam ve pasahati Maro
vato rukkham va dubbalam.’

❜ Wie zich focust op aangename [zintuiglijke] dingen,182
Zijn zintuigen niet in bedwang houdt;183
Overdadig eet,184
Vadsig is,185
En geen energie bezit, 186
Zal door Mara 187 overweldigd worden,188
Net zoals de wind een zwakke boom velt. 189 ❜
GATHA #8
—WIE ZIJN ZINTUIGEN OVERWINT, VERSLAAT MARA—
(MAHAKALA THERA VATTHU)
'Asubhanupassim viharantam
indriyesu susamvutam
bhojanamhi ca mattannum
saddham araddhaviriyam
tam ve nappasahati Maro
vato selam va pabbatam.’

❜ Wie zich niet focust op aangename [zintuiglijke] dingen,190
Zijn zintuigen volledig in bedwang houdt; 191
Gematigd eet,192
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Vol vertrouwen is,193
En vol van energie,194
Zal zeker niet door Mara overweldigd worden,195
Net zomin als de wind een rotsachtig gebergte klein krijgt. 196 ❜
GATHA #9
—DE KLEREN MAKEN NIET DE MAN—
(DEVADATTA VATTHU)
'Anikkasavo kasavam
yo vattham paridahissati
apeto damasaccena
na so kasavamarahati.’

❜ Wie niet vrij is van bezoedelingen,197
Ongetemd is
En de waarheid niet kent,198
Maar toch het oranje gewaad [van monniken] draagt; 199
Is het oranje gewaad onwaardig.200 ❜
GATHA #10
—LAAT HET INNERLIJKE SPOREN MET HET UITERLIJKE—
(DEVADATTA VATTHU)
'Yo ca vantakasav'assa
silesu susamahito
upeto damasaccena
sa ve kasavamarahati.’

❜ Wie vrij is van bezoedelingen,201
Gevestigd in moreel gedrag;202
Beheerst en waarheidsgetrouw;203
Is het oranje gewaad waardig.204 ❜
GATHA #11
—HET MATERIËLE VERHINDERT SPIRITUELE VOORUITGANG—
(SARIPUTTA THERA VATTHU)
'Asare saramatino
sare casaradassino
te saram nadhigacchanti
micchasankappagocara.'

❜ Wie het onbelangrijke als essentieel beschouwt,205
En het essentiële als onbelangrijk,206
Zal nooit de essentie ontdekken:207
Zijn intentie is fout.208 ❜
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GATHA #12
—HET SPIRITUELE CREËERT HET JUISTE PERSPECTIEF—
(SARIPUTTA THERA VATTHU)
'Saran ca sarato natva
asaran ca asarato
te saram adhigacchanti
sammasankappagocara.'

❜ Wie het essentiële als de essentie beschouwt,209
En het onbelangrijke als onbelangrijk, 210
Zal de essentie bereiken:211
Zijn intentie is juist. 212 ❜
GATHA #13
—DE NIET-ONTWIKKELDE GEEST OMARMT ZINTUIGLIJK VERLANGEN—
(NANDA THERA VATTHU)
'Yatha agaram ducchannam
vutthi samativijjhati
evam abhavitam cittam
rago samativijjhati.'

❜ Zoals de regen binnensijpelt
In een huis met een slecht gelegd dak,213
Zo sijpelt zintuiglijk verlangen binnen in
Een niet-ontwikkelde geest.214 ❜
GATHA #14
—DE ONTWIKKELDE GEEST WEERT ZINTUIGLIJK VERLANGEN AF—
(NANDA THERA VATTHU)
'Yatha agaram suchannam
vutthi na samativijjhati
evam subhavitam cittam
rago na samativijjhati.'

❜ Zoals de regen niet binnensijpelt
In een huis met een goed gelegd dak,215
Zo sijpelt zintuiglijk verlangen niet binnen in
Een goed ontwikkelde geest.216 ❜
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GATHA #15
—ONHEILZAME HANDELINGEN CREËREN TWEEMAAL VERDRIET—
(CUNDASUKARIKA VATTHU)
'Idha socati pecca socati
papakari ubhayattha socati
so socati so vihannati
disva kammakilitthamattano.'

❜ Verdriet hier; verdriet na de dood:217
De boosdoener treurt op beide plaatsen.218
Hij is vol verdriet en vol ergernis,219
Wanneer hij zijn eigen onheilzame handelingen beschouwt.220 ❜
GATHA #16
—HEILZAME HANDELINGEN CREËREN TWEEMAAL VREUGDE—
(DHAMMIKA-UPASAKA VATTHU)
'Idha modati pecca modati
katapunno ubhayattha modati
so modati so pamodati
disva kammavisuddhimattano.’

❜ Vreugde hier; vreugde na de dood, 221
De weldoener is op beide plaatsen blij.222
Hij is vol vreugde en gelukkig,223
Wanneer hij zijn eigen heilzame handelingen beschouwt.224 ❜
GATHA #17
—DE BOOSDOENER WORDT TWEEMAAL GEKWELD—
(DEVADATTA VATTHU)
'Idha tappati pecca tappati
papakari ubhayattha tappati
“papam me katan” ti tappati
bhiyyo tappati duggatim gato.'

❜ Gekweld hier; gekweld na de dood. 225
De boosdoener wordt gekweld op beide plaatsen:226
Hij wordt gekweld door de gedachte
'Ik heb verkeerd gehandeld !'227
Nadien wordt hij gekweld
Door een slechte wedergeboorte.228 ❜
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GATHA #18
—DE WELDOENER VERKRIJGT TWEEMAAL VREUGDE—
(SUMANADEVI VATTHU)
'Idha nandati pecca nandati
katapunno ubhayattha nandati
“punnam me katan” ti nandati
bhiyyo nandati suggatim gato.'

❜ Vreugde hier; vreugde na de dood, 229
De weldoener is vreugdevol op beide plaatsen:230
Hij verheugt zich door de gedachte
'Ik heb goed gehandeld !'231
Nadien verheugt hij zich
In een goede wedergeboorte.232 ❜
GATHA #19
—WIE ZICHZELF BEDOT IS GEEN YOGI—
(DVESAHAYAKA BHIKKHU VATTHU)
'Bahum pi ce sahitam bhasamano
na takkaro hoti naro pamatto
gopo va gavo ganayam paresam
na bhagava samannassa hoti.'

❜ Wie veel heilige teksten reciteert 233
Maar er niet naar handelt— 234
Zulk beneveld man 235
Is als een herder die andermans vee telt:236
Hij zal niet genieten van de vruchten van het
Contemplatieve leven.237 ❜
GATHA #20
—EEN YOGI IS EERLIJK VOOR ZICHZELF—
(DVESAHAYAKA BHIKKHU VATTHU)
'Appampi ce sahitam bhasamano
dhammassa hoti anudhammacari
ragan ca dosan ca pahaya moham
sammappajano suvimuttacitto
anupadiyano idha va haram va
sa bhagava samannassa hoti.’

❜ Wie slechts zelden heilige teksten reciteert,238
Maar overeenkomstig de Dhamma handelt— 239
Zulke yogi laat
Zintuiglijk verlangen, haat en illusie
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Achter zich.240
Met helder begrip; 241
Met een ontwikkelde geest;242
Zich aan niets hechtend;
Niet in deze wereld, noch in de andere,243
Zal hij genieten
Van de vruchten van het
Contemplatieve leven.244 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #1 - DICHOTOMIEËN—

In het eerste Vagga van de Dhammapada—en vooral in de eerste twee Gathas—
wordt de lezer/toehoorder direct geconfronteerd met het ethisch-filosofisch systeem van de Boeddha. Reden temeer om daar infra dieper op in te gaan.
Verder in het eerste Vagga vergelijkt de Boeddha de toehoorder/lezer met tien
verschillende sets van menselijk gedrag. Ieder koppel verzen bevat twee tegenstrijdige opties—dichotomieën of tweedelingen—waaruit de yogi uiteindelijk
zijn persoonlijke keuze zal moeten maken.
De gekozen optie voert—vanzelfsprekend—naar volkomen verschillende bestemmingen. Beter: naar compleet verschillende 'werelden'.
De eerste mogelijkheid schildert de voor-de-hand-liggende optie van de gemakkelijkste weg, waar de keuzeheer of -dame weinig moeite moet voor doen. Het is
namelijk de optie die—voor ieder van ons—door de maatschappij en door de
heersende religie, met verve, is uitgetekend.
Van bij de geboorte wordt ieder mens fluks bij de neus genomen en resoluut op
dit pad gezet. De overgrote meerderheid van onze slaafse soortgenoten komt deze diepgaande onderdompeling,245 door opvoeding, onderwijs,246 religie en maatschappij nooit te boven. Never ever. Zij verschalen, zonder verder nadenken, in
zintuiglijke illusie.
Sociale stratificatie speelt bij deze 'adaptatie' geen enkele rol. Deze 'assimilatie’
gebeurt komplett unabhängig van opleidingsniveau, maatschappelijke functie,
vermogen en sociale status. Huisje, tuintje, boompje is een gemeenschappelijk
paradigma. Suburban bliss. Zo vormen deze 'wereldlingen’(P. putthujanas) als
het ware een gepersonifieerde blauwdruk voor een Pantalone dei Bisognosi uit
de commedia dell’arte.
Dit is het zgn. 'rechte' pad, zoals het de mens maatschappelijk wordt aangepraat
en voorgespiegeld. Vóór-gespiegeld, want wat deze spiegel toont is géén reflectie van de wérkelijke realiteit. Het zijn ofwel holle ofwel bolle spiegels. En in
veel gevallen zelfs helemaal géén spiegel, maar torenhoge muren.
De werkelijkheid as it really is—yatha bhuta nana dassana—veronderstelt het
'zíen' van alle fenomenen in relatie tot hun drie kenmerken (P. tilakkhana), namelijk als vergankelijk (P. anicca), als onbevredigend (P. dukkha) en als zelfloos
(P. anatta).
De yogi, die dit inzicht in de ware aard van de fenomenen bij zichzelf realiseert,
maakt zich vrij van alle verlangen en bevrijdt zichzelf. Hij bereikt nibbana.
Wat de doorsnee-mens getoond wordt (en door hem uitbundig en enthousiast geloofd, geprezen én omarmd !) zijn uitsluitend hallucinaties. Hersenspinsels van
de geest. Het zijn—noch meer, noch minder—manifeste en bewuste leugens.
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Masker. Vertoon. Waan. Klatergoud, waarin de modale mens door de gemeenschap wordt ondergedompeld en geknecht. Onder de verzamelnaam 'maatschappelijke correctheid'. Ik noem dit: nep, trucage, voor-de-gek-houderij en flessentrekkerij. Fake. Dit is het pad met het nadrukkelijk accent op de 'dingen van de
wereld’: roem, geld, succes, macht…
Al deze 'dingen’ leiden níet naar fundamentele bevrediging. Nóch naar innerlijke
vrede. En nog veel mínder naar bevrijding. Finaal is deze zintuiglijke weg een
doodlopend steegje—in de taal van Molière prachtig omfloerst als cul-de-sac !—
van verlangen (P. lobha; tanha), van haat (P. dosa) en van onwetendheid (P.
moha; avijja).247 Dit platgetreden maatschappelijk parcours brengt nooít bestendig geluk. Integendeel: het voert de mens gladweg naar ellende (P. dukkha).248
Het is de highway to hell.
Bij een-niet ontwaakt persoon (P. puthujjana) bestaat het handelen vrijwel volledig uit reflexen, uit geconditioneerde wilshandelingen. Bij de verlichte mens
daarentegen—hij die de groteske begoocheling doorziet—vormen zich steeds
minder conditioneringen: hij maakt minder nieuw kamma aan en het oude kamma druipt au fur et à mesure van hem af. Zulke persoon—de ariya 249 —handelt
niet meer louter intentioneel, maar in vrijheid; zijn handelen past zich spontaan
aan iedere situatie aan. Hij is bevrijd.
Deze alternatieve optie is niet de meest plausibele weg; het is evenmin de gemakkelijkste. Integendeel: het is de moeilijke, hard te belopen weg, tegen de
amechtige tendens in van het 'algemeen aanvaarde model'. Patisothagami.250 Het
is roeien tegen de stroom in van de geaccumuleerde, geconditioneerde gewoontepatronen.251
Méér zelfs: wie voor dít pad kiest, zal aan een astrante tegendraadsheid een uitstekende eigenschap hebben. Een heilzaam gebrek aan ontzag voor geloof, macht
en machthebbers maakt de mens alerter, waakzamer en minder vatbaar voor
conditionering. Het is een eigenschap die van jongs af moet aangeleerd en—
vooral—aangescherpt worden. Maar dat zal ieder voor zichzélf moeten ontwikkelen. Men kan van de samenleving moeilijk verwachten dat ze zélf de middelen
aanreikt die haar ontmaskert.
De alternatieve route is een weinig belopen pad, waar geregeld hard moet gewied worden om de persoonlijke zoektocht naar innerlijke vrede én bevrijding
tot een goed einde te brengen. Het is het pad van de 'thuisloosheid’ (P. anoka).
Het is het pad van de afzondering (P. viveka). Deze route is niet afhankelijk van
externe omstandigheden, maar uitsluitend van het eigen denken, spreken en handelen.
Uiteindelijk is het dit pad dat leidt naar het 'koel worden’ (P. sitibhuto), d.i. naar
bevrijding (P. vimutti); naar innerlijke vrede (P. santi) en naar Zelfrealisatie (P.
nibbana). Dit 'koel worden' staat voor het 'tot rust komen', geen verlangens of
verwachtingen meer koesteren, onthechting en inzicht in de vergankelijkheid van
alle dingen, volkomen acceptatie van het proces van anicca, het tot rust brengen
van passie en tevredenheid met het simpele leven, waaraan geen eisen meer gesteld worden. Op deze manier is sitibhuto synoniem voor bevrijding.252
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Belangrijk: in tegenstelling tot religies vormt dwang geen bestaanskenmerk van
de Dhamma. Het staat bijgevolg iedereen vrij om uit beide opties zijn eigen keuze te maken. Wat niet wegneemt dat deze uiterst individuele keuze het leven wél
in een definitieve richting duwt.
❡
Gathas #1 & 2—Cakkhupala Thera Vatthu—geven het ethisch-filosofisch concept van de Boeddha weer. Alles wat de mens ervaart, vindt zijn oorsprong in
zijn gedachten (P. mano). Al zijn spreken, al zijn handelen ontstaat uit zijn denken. Elke intentionele activiteit gaat vooraf aan de fysische handeling. Simpel
voorbeeld: de wilsintentie om te gaan zitten gaat vooraf aan de daadwerkelijke
uitvoering ervan.
Alles hangt af van onze gedachten. Ons denkproces bepaalt ons gedrag. Ons hele
'leven' en 'onze wereld' wordt gecreëerd door onze gedachten. Ons 'leven', onze
'wereld' is geschapen door onze gedachten. Alles ontstaat in de geest, zowel het
aangename als het onaangename. Wat we als een probleem ervaren ontstaat in
onze geest. Wat we als vreugdevol aanmerken, ontstaat in onze geest. We klampen ons vast aan onze gedachten. We identificeren ons met onze gedachten. We
worden er één mee. Upadhi. Gedachten zijn er de oorzaak van dat we ons gelukkig of ellendig voelen. Gedachten zijn machten.
Alles spruit voort uit onze geest. Alles is een bedenksel van de geest. Iedere ervaring is een verschijnsel van onze eigen geest. Wat we zijn is het resultaat van ons
denken. Het 'ik’ is een bedenksel van onze geest. Een illusie. Onze hele 'wereld'
is een interpretatie van onze eigen opvattingen.
Samsara en nibbana zijn één en hetzelfde: de geest is de kern van beiden. We
'worden' (P. bhava) wat we denken. De geest is de basis van alles: zowel van
zelfrealisatie als van illusie. Enkel door de geest te zuiveren—d.i. door illusies
als illusies te herkennen én Zelfrealisatie als Zelfrealisatie—kunnen we tot een
duurzame innerlijke vrede komen.
Glenn Wallis:253
❛ Objects may lie “out there” in the world, but it is the individual’s
mind that produces the specific fashioning or appearance that
constitutes his or her lived world. ❜
Onze geest legt 'onze wereld' vast. Zo kunnen we heilzame dingen tot stand brengen. Maar ook misdaden begaan. De geest kan alles ontwerpen en wat hij ontwerpt wordt 'onze' werkelijkheid—'onze wereld'.
Lama Zopa Rinpoche:254
❛ Geluk en lijden ontstaan in jouw geest, niet door krachten van
buitenaf. Jouw geest is de oorzaak van geluk; jouw geest is
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de oorzaak van het lijden. Om geluk te verwerven en
het lijden te stillen, moet je aan jouw geest werken. ❜
Wanneer de yogi erin slaagt om de gedachten, indrukken, ideeën die opkomen te
'neutraliseren'—d.i. door te beletten dat zijn geest er een 'verhaal' óf een 'drama'
van maakt—houdt hij zijn geest zuiver.
Een zuivere geest is onze 'oorspronkelijke' geest, ons 'oorspronkelijk' gezicht.
Linji:255
❛ Als de geest in beweging komt, ontstaan er tienduizend dingen.
Als de geest tot rust komt, vergaan er tienduizend dingen.
Als de geest niet kijkt, zijn de tienduizend dingen onbezoedeld. ❜
Opmerkzaamheid, alertheid, aandacht (P. sati) in het huidige moment én gelijkmoedigheid (P. upekkha) vormen hier de sleutelwoorden. Sati+upekkha = vipassana.
In Gatha #1 leert de Boeddha dat de wortels van alles wat we ervaren en waarnemen in onze geest ligt. Daaruit vloeit rechtstreeks voort dat we onze aandacht
inwaarts moeten richten, d.i. op de geest zelf (i.p.v. op uiterlijke zintuiglijke dingen, wat ons gewoontepatroon is).
Het feit dat we, door onze gedachten, de scheppers zijn van onze eigen wereld,
houdt vanzelfsprekend ook eigen verantwoordelijkheid in. Elk lijden is het gevolg van onze eigen keuze. Net zoals we verantwoordelijk zijn voor ons eigen
lijden, zijn we verantwoordelijk voor ons eigen geluk.
De situatie waarin we ons—op élk moment van ons leven—bevinden hebben we
zélf gecreëerd en het is aan ons om de voorwaarden te scheppen van onze bevrijding. Alles kan van iemand afgenomen worden, behalve één ding, en dat is
dat iemand in álle omstandigheden kan kiezen wélke houding hij aanneemt. Elk
moment is een keuze.
Glenn Wallis:256
❛ Because of the importance of the mind in giving shape to what
lies before our sense faculties, the first verse of the Dhammapada
reminds the reader to consider the quality of his or her very mind.
Is your mind filled [polluted] with views and opinions and presuppositions that may actually hinder an understanding of what
follows ? Or is the mind in a state that supports understanding—
open, seeking, clear, and pure ? ❜
Uit onze gedachten—en uit onze gedachten alléén—ontstaat de oneindige kringloop van het lijden (P. samsara). Maar eveneens het tegenovergestelde, namelijk
innerlijke vrede (P. santi); bevrijding (P. vimutti) en nibbana (P.).
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Zelfrealisatie is énkel mogelijk door het denken, door de geest, d.i. ons bewustzijn van de zintuiglijke gewaarwordingen van het lichaam. Het is immers de
geest die hunkert; de geest die speculeert; de geest die loslaat; de geest die transcendeert. Het is deze geest die uiteindelijk 'onze wereld'—ons 'ervaren'—creëert.
En dit bewustzijnsproces kán de yogi finaal naar innerlijke vrede, naar nibbana
leiden, wanneer hij hiervoor de voorwaarden schept. Niet in een verre, transcendente toekomst, maar in dít leven. In het hier-en-nu.
Alle verschijnselen, fenomenen, dingen vormen géén onafhankelijke entiteiten.
Het zijn slechts voorstellingen van het denken. Alles wat waargenomen wordt, is
een verschijningsvorm van het denken—'Though the world is my oyster, it’s only
a shell full of memories'.257
Mano verwijst naar 'gedachten' d.i. het mentale proces van beeldvorming dat tot
een geheel samengevoegd wordt en waarvan de inhoud geplukt wordt uit verschillende beelden die door verschillende gewaarwordingen—zien, horen, ruiken, proeven, voelen—worden aangereikt.
Subjectief gezien is het de 'identificatie van een entiteit' (P. nama); objectief gezien is het de 'geïdentificeerde entiteit' (P. rupa). Het fenomeen, verschijnsel of
'ding’ vormt alzo voor de mens een betekenisvolle 258 'totaalervaring', die ofwel
een aangename, ofwel een onaangename, ofwel een neutrale gewaarwording oproept.
Zulke betekenisvolle 'totaalervaring' wordt een 'dhamma' 259 genoemd. In begrijpelijke, gangbare taal gesteld zijn 'dhammas' álle fenomenen, verschijnselen,
'dingen'.
Het statement dat de Boeddha in deze 1ste Gatha maakt is ontzettend diep van
inhoud. Daarom wil ik er ook extensief op ingaan.
De Boeddha stelt hier dat wijzelf—door ons 'denken', door onze gedachten—de
Schepper zijn van onze eigen wereld. Dit vormt een belangrijk concept in de
Dhamma. Dit staat diametraal tegenover alle religies die als dogma stellen dat de
wereld gecreëerd is door een extern opperwezen. Hier poneert de Boeddha vlijmscherp dat álles wat de mens ervaart—zowel de wereld als hemzelf—gecreëerd
wordt door zijn gedachten.
Met een paar versregels schrapt hij abrupt elke bemoeienis van een 'hoger wezen'
in het creatieproces. Voor de Boeddha is er absoluut géén plaats voor enige inbreng van een opperwezen in de genese van het bestaan. Laat staan voor enig
bovennatuurlijk 'superwezen’ tout court.
De Boeddha:260
❛ It is in this body, endowed with mind, that the beginning
and the end of this world are made known. ❜
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De Rohitassa-Sutta 261 verduidelijkt dit revolutionaire standpunt verder. In deze
sutta geeft de Boeddha aan 'dat de wereld, het begin van de wereld, het einde van
de wereld, en de weg die leidt naar het einde van de wereld, allemaal in dit lichaam zijn, met zijn waarnemingen en denkbeelden.'
De conclusie hieruit is klaar en duidelijk: op élke vraag naar het bestaan van een
god, is voor de Boeddha slechts één afdoend antwoord mogelijk is: observeer en
kijk zélf. Het antwoord ligt diep in jezelf—'in dit lichaam, met zijn waarnemingen en denkbeelden’.262
Met één pennentrek maakt de Boeddha hier een definitief einde aan álle religieuze sprookjes.
De Boeddha legt de oorsprong van alles bij de mens zélf, dus niet bij een 'creator'
of een 'opperbouwmeester'. De Boeddha heeft geen behoefte aan een scheppende
god—een zgn. 'hoogste volmaaktheid’ die alles in beweging zet. Evenmin aan
een Brahman, waarmee de mens post-mortem tot eenheid kan versmelten.
Het vasthouden aan dergelijke metafysische bespiegelingen leidt nooít tot bevrijding uit dukkha. Alle speculaties over het al dan niet bestaan van een opperwezen is volslagen onbelangrijk voor het bereiken van bevrijding. Méér: het
vormt er een groot obstakel voor. Elke hechting aan mentale concepten werkt
contra-productief.
Voor de Boeddha staat de mens, als schepper van zijn eigen wereld, centraal.
Alles wat de mens ervaart—zowel zichzelf als de wereld— wordt gecreëerd
door zijn gedachten. Alles wat ontstaat komt voort uit zijn denken, d.i. spruit
voort uit het cognitieve proces van zijn zintuiglijke waarneming en zijn denkbeelden.
Zijn hele 'bestaan' spruit voort uit een creatie van zijn bewust-zijn.263
Peter van Loosbroek 264 merkt terecht op dat de Boeddha een fenomenologisch
265 standpunt inneemt i.v.m. ons geest/lichaam-complex. De Boeddha verwerpt
elke dualiteit tussen 'geest' en 'lichaam': zij bestaan niet als twee separate entiteiten. De twee zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden: een lichaam kan niet
zonder geest bestaan; evenmin als een geest zonder lichaam bestaat. Voor de
Boeddha is alles zintuiglijke ervaring, inclusief gedachten [het 'denken' als het
zesde zintuig].266
Geest (P. nama) en lichaam (P. rupa) zijn niet twee 'entiteiten' die samengaan in
relatie tot elkaar. Het vormen twee verschillende manieren om te kijken naar de
enkelvoudige 'activiteit', die 'ervaring' wordt genoemd.267
We worden wat we denken.268 Wanneer we gelukkig zijn, volgt dit uit een heilzame gedachte. Lijden daarentegen volgt uit een onheilzame gedachte, net zoals
het wiel van een kar de hoef volgt van de os die de kar voorttrekt. Hoe graag de
os zich ook van de zware last van de kar [en de last] zou willen bevrijden, het
karrenwiel zal het lastdier blijven volgen… Het blijft een prachtige metafoor !
Zelfs nà 2600 jaar !
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Uit gedachten ontstaan spreken en handelen. Iedere gedachte, woord of daad laat
een actieve kracht achter (P. kamma), die op de rekening van het individu wordt
bijgeschreven. Voor heilzame gedachten, woorden en daden op het credit; voor
onheilzame gedachten, woorden en daden op het debet. De accumulatie van al
deze sankharas fungeert als 'energiebron' voor het verdere bestaan.
Ayya Khema:269
❛ De geest regeert. Wat niet door gedachten gecreëerd is, bestaat
niet. De gedachte is de onderliggende oorzaak van al ons kamma.
We hebben drie deuren: denken, spreken en handelen.
Dit zijn de drie waarmee wij kamma creëren en waardoor
wij in contact treden met de wereld om ons heen.
Hoewel de gedachte aan al het andere ten grondslag ligt, is het
kamma dat er uit voortkomt zwak, wanneer die gedachte niet
resulteert in spreken of handelen.
Stel dat we een hekel aan iemand hebben en door ons heen flitst de
gedachte: ‘Als ik die vent nog eens tegenkom, doe ik hem wat’,
maar we spreken die gedachte nooit uit
en we handelen er ook niet naar.
Omdat dit een heilloze gedachte is, zal het kamma dat daaruit
voortkomt ons weinig opleveren; maar omdat er geen daden uit
zijn voortgevloeid, is dit kamma tegelijkertijd ook vrij zwak.
Als we het echter maar vaak genoeg denken, maken we een groefje
in onze geest en uiteindelijk zal deze gedachte ook worden
uitgesproken... We hebben de gedachte een vastere vorm gegeven
door haar uit te spreken.
En als we het maar vaak genoeg zeggen,
dóen we het misschien ook nog.
Het ligt voor de hand dat dit het zwaarste kamma
oplevert en ook heel zware gevolgen heeft.
Daarom moeten we reeds acht slaan op de gedachte
en die zo nodig veranderen.
Steeds als er een heilloze gedachte bij ons opkomt, moeten we
ervoor zorgen dat we die beteugelen, zodat ze niet in woorden
of daden wordt omgezet. ❜
Zolang er slechte gedachten zijn, zal ook het spreken en het handelen dat hieruit
volgt slecht zijn. En door kwaad spreken en slecht handelen creëren we slechte
omstandigheden. Wie kwade gedachten ontwikkelt zal dan ook door lijden achtervolgd worden. En dit lijden zal zolang duren tot het moment dat we deze
slechte gedachten van ons afduwen.
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Het komt er dus op aan dat de yogi—door het helder begrip van de tilakkhana—
deze accumulatie van sankharas van verlangen en sankharas van afkeer 270 doorbreekt, zodat ook de energiebron opdroogt. De yogi die hierin slaagt, maakt een
einde aan de energetische stroom die hem steeds opnieuw laat 'worden' (P. bhava). Zo bevrijdt hij zichzelf en realiseert hij inwendige vrede. Nibbana.
Ik ga hierop nog even verder door.
Vergelijk dit vers met volgende tekst uit de Brihadaranyaka Upanishad:271
❛ You are what your deep, driving desire is.
As your desire is, so is your will.
As your will is, so is your deed.
As your deed is, so is your destiny. ❜
Het illustreert nog maar eens overvloedig hóe diep de Upanishads 272 in de denkpatronen van de Boeddha ingesneden zijn. De Upanishads en Boeddha: die unieke combinatie van serene vitaliteit, subliem zelfvertrouwen, onwrikbaar geloof in
de eigen waarheid en de directe ervaring van meditatie, zónder enige interferentie van een externe autoriteit. Mooi.
Gatha #2—Matthakundali Vatthu—vormt het tegenovergestelde van het vorige
vers. Het is zijn spiegelbeeld én zijn tegengewicht. Het uitgangspunt is uiteraard
hetzelfde: alles wat de mens ervaart vindt zijn oorsprong in zijn denken. Ieder
mens creëert zijn eigen wereld, waarin hem dingen overkomen, die overeenstemmen met het beeld dat hijzelf heeft van de werkelijkheid. Maar wie zijn gedachten beheerst, beheerst ook zijn spreken en zijn daden. Uit heilzame gedachten volgen heilzame woorden en uit heilzame woorden volgt heilzaam handelen.
Soms straalt bevrijding uit woorden. Dan is de voedingsbodem goed. Dan moét
je water geven! Een Irrawaddy 273 groot. Immers: alles wat we worden is het
resultaat van wat we denken. Zolang de gedachten goed zijn, zal het spreken en
het handelen goed zijn. Geluk volgt hem die goede gedachten cultiveert. Vreugde
is de vrucht van een heilzame gedachte, zoals de schaduw…
De Gathas #3 & 4—Tissa Thera Vatthu—handelen over haat, respectievelijk vrede. Iemand die zich persistent blijft vastklampen aan geleden onrecht, zal volharden in zijn wens om wraak te nemen. Hoe méér hij deze gedachten blijft koesteren, hoe méér zijn wraakzucht zal stijgen. Haat leidt tot verbittering. Wie haat
blijft voeden, zal zich nooit bevrijden van haat. Woede is het vuur in de geest dat
alle deugdzame daden verbrandt.
Maar ook het tegenovergestelde is waar. Het uitgangspunt is weer hetzelfde,
maar de uitkomst is volkomen ánders wanneer de gedachten ánders zijn: wie de
verbittering om het geleden onrecht kan loslaten, wie het verleden het verleden
kan laten, wie kan vergeven en vergeten, zal rust vinden. Vijandigheid overwinnen leidt tot rust.
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Gatha #5—Kalayakkhini Vatthu—stelt dat het antidotum voor haat 'liefde' is—
liefdevolle vriendelijkheid (P. metta).274 Enkel door 'liefde' kan haat overwonnen worden. Dit is eeuwige wijsheid. Metta is één van 'de vier verheven toestanden' van de geest (P. brahmaviharas).275 Door een bewustzijn dat vol is van
vriendelijkheid (P. mettacittena) wordt haat gestild.
Let ook op de laatste versregel: 'esa dhammo sanantano'—'dit is de natuurwet'.
Het is de 'universele wet’: onmetelijk, onpersoonlijk en onpartijdig. Het Paliwoord 'sanantano' slaat op de kenmerken van oorspronkelijkheid, altijddurend,
fundamenteel en absoluut. Dit zijn kenmerken die—in theïstische systemen—
exclusief voorbehouden worden aan de goden. Hier associeert de Boeddha deze
kenmerken met Dhamma—de natuurwet, de kosmische wet. Op deze manier verleent hij het natuurlijke proces, dat het bestaan beheerst, een compleet goddelijke status.
Gatha #6—Kosambaka Vatthu. Wie de Dhamma 276 niet volgt, ziet de werkelijkheid niet zoals ze wérkelijk is—yatha bhuta nana dassana. Onwetende, nalatige
mensen kunnen de werkelijkheid bij zichzelf niet realiseren. Zij vluchten—in
lobha—weg. Zij zien de vluchtigheid van het leven niet. Ze beseffen niet dat het
leven razendsnel wegvliedt en vlug eindigt.
Yama 277 is de Heer van de Dood; het symbool van vergankelijkheid; Yama symboliseert de sterfelijkheid van alles. Als Heer van de Dood beschikt hij alléén
over de kennis van datgene wat er gebeurt nà het sterven.278
Yama bepaalt wáár een wezen wedergeboren wordt aan de hand van het opgebouwde positieve en negatieve kamma. Hij wordt vreesaanjagend afgebeeld met
drie ogen en draagt een kroon van schedels. Soms wordt Yama ook voorgesteld
met een buffelkop. Inzicht in de Dhamma, in de zo-heid van alle dingen, leert
echter dat de dood niet het einde is en niet gevreesd moet worden. De dood is
slechts 'un rite de passage'.
De volgelingen van de Dhamma realiseren inwendige vrede door het overdenken van de vergankelijkheid en het zelfloze karakter van het bestaan. Daarom
beëindigen zij hun ruzies. Meditatie op de dood 279 brengt vrede met zich—de
acceptatie van de dood, niet als het einde, maar als een keerpunt in elk leven,
zonder spoor van afschuw, zonder angst, onenigheid of zelfs ongewennigheid.
Sterven is gewoon de voortzetting van het eeuwige proces van verandering. De
Wet van Anicca: álles, materie of geest, levend of niet-levend, is onderworpen
aan verandering. Aan deze wet is een andere wet gekoppeld, namelijk de Wet van
Kamma: álles is de creatie van voorgaande oorzaken (P. hetus) en voorwaarden
(P. paccayas) en schept op zijn beurt de oorzaken en voorwaarden voor wat in de
toekomst gebeurt.
Beide wetten verklaren het bestaan als een continu proces van ontstaan en van
vergaan. Ontstaan en vergaan is de volkomen natuurlijke gang van zaken. Ons
verzet tegen het sterven is een tegennatuurlijk verzet. Het druist in tegen de natuurwet. Zulk verzet is een vlucht uit de werkelijkheid. Een illusie. Om het leven
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in ons tot uitdrukking te brengen moeten we élk moment veranderen; moeten we
élk moment sterven. De yogi die leert te sterven (dat kan in dit leven op élk moment) krijgt een volmaakte kijk op alles. Dhamma. Wie dit begrijpt en in zichzelf
realiseert bevrijdt zich niet énkel van een zware last. Hij realiseert bijkomend
zichzelf !
Gathas #7 & 8—Mahakala Thera Vatthu. Wie zich voluit overgeeft aan zintuiglijke genoegens, d.i. wie zijn zintuigen niet bewaakt, is een gewillig slachtoffer
voor Mara, de kracht achter de illusies; de drijfkracht achter de neigingen en impulsen die de mens geklemd houden in de belemmerende patronen van onvrijheid en lijden.
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
(Gatha #175).
Mara ontwortelt, net als een sterke wind de zwakke bomen. Het is een metafoor
voor zwakke, onwetende mensen, die gevangen zitten in hun voortdurende jacht
naar zintuiglijk genot. Ons lagere zelf—onze 'basis'-natuur—wordt obsessief
aangetrokken naar al wat we ervaren met de zintuigen. Dit slaat ook op ons
voedselpatroon. De meeste mensen eten niet datgene waar het lichaam naar
vraagt (namelijk gezonde, natuurlijke, niet geraffineerde voeding), maar grijpen
naar het voedsel waar hun zintuigen naar hunkeren (vettig, suikerrijk, geraffineerd voedsel). Het is dan ook niet verwonderlijk dat zulk geconditioneerd eetpatroon repetitief werkt en verslaving om de hoek loert. Verslaving heeft zoveel
vormen als er mensen zijn. Dit is de ene kant van de medaille.
De andere kant is dat de yogi, die erin slaagt om zijn 'basis'-natuur te temmen en
uiteindelijk los te laten, zichzelf overstijgt. Hij transcendeert a.h.w. zijn zintuiglijke instincten. Net zomin als een sterke wind een rots doet bewegen, krijgt
Mara vat op wie sterk verankerd is, d.i. op de yogi die zeer gedisciplineerd—en
met vol vertrouwen in de Dhamma—in het leven staat.
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] het seksuele genot
en de personificatie van de dood [in Tibet wordt hij afgebeeld als Yama, die ons
in de bhavacakka 280 de spiegel van het leven voorhoudt].
Het is een metafoor voor de immense illusie dat er een ‘zelf’ bestaat. Dit 'zelf' is
een door de geest gecreëerde illusie—'cittakatam bimbam'.281 Het is dit niet-bestaande 'ik' dat ons belet om los te komen van onze gehechtheid (P. lobha;
tanha). Dit 'ik' dat ons belemmert 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 ons ingebeelde] spelregels houdt. Het is de heerser over de meedogenloze [maar in
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wezen 'uitgevonden’] tijd.282 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.
Het tegenovergestelde: wie zijn zintuigen bewaakt, zal niet door Mara overweldigd worden. Het volgen van de Dhamma—de natuurwet, de wereld zoals hij
wérkelijk is—zal de yogi ook vertrouwen geven dat het pad dat hij loopt, het juiste is. Spirituele kracht is onverslaanbaar.
Gathas #9 & 10—Devadatta Vatthu. Wie monnik 283 is, maar niet vrij van bezoedeling; zónder zelfbeheersing en zónder de realiteit te kennen—i.c. géén inzicht verworven heeft in de drie karakteristieken van alle geconditioneerde verschijnselen (P. tilakkhana), namelijk in vergankelijkheid (P. anicca), in onbevredigdheid (P. dukkha) en in zelfloosheid (P. anatta), is het niet waard een bhikkhu 284 genoemd te worden.
De monnik daarentegen die vrij is van bezoedeling; die moreel gedrag (P. sila)
beoefent, die zichzelf beheerst door wachters aan de zintuigpoorten te plaatsen
en die de waarheid kent [die de werkelijkheid wéét en zíet—janami passami] is
het waard om als een bhikkhu te worden erkend.
Dit vormt een uiterst belangrijk vers voor de leken-yogi omdat hier expliciet alle
kwaliteiten vermeld worden waaraan een leek moet voldoen om zich op gelijke
hoogte te plaatsen als de formele monnik !
Hij moet zich namelijk vrijmaken van bezoedeling; zichzelf beheersen én de
realiteit van de tilakkhana kennen. Van zodra deze eigenschappen vervuld zijn, is
de leken-yogi niet énkel evenwaardig aan de bhikkhu. Méér: op dat moment is de
yogi volkomen bevrijd, wat niet kan gezegd worden van álle monniken.285
Opmerkelijk in beide verzen is het gebruik van het woord 'kasava', dat een dubbele betekenis heeft. Het is een woordspeling: enerzijds slaat kasava op de
(oranje kleur van de) monnikspij, maar anderzijds betekent het woord ook bezoedeling, smet.
Gathas #11 & 12—Sariputta Thera Vatthu. Wie het materiële [het onbelangrijke,
het triviale] laat prevaleren boven het spirituele [de essentie], zal nooit tot Zelfrealisatie komen. Wie zijn gedachten richt op bijkomstigheden mag niet verwachten ooit de essentie te bereiken. Zijn intentie is immers fout.
Wie het belangrijke als het belangrijke herkent en in zichzelf realiseert, zal tot
Zelfrealisatie komen, vermits hij de juiste accenten legt en de juiste waarden in
zich uitkristalliseert. Zijn gedachten zijn immers gefocust op het spirituele. De
intentie om de essentie in alle fenomenen te ontdekken is uiterst belangrijk.286
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Nu stelt zich natuurlijk de vraag wàt de essentie is. Volgens de Commentaren van
de Pali-canon omvat de essentie van de Dhamma: de morele precepten (P. sila);
concentratie (P. samadhi) en wijsheid (P. panna). Hieruit volgen automatisch:
bevrijding (P. vimutti); kennis en inzicht van bevrijding (P. vimutti-nana-dassana); ultieme waarheid (P. haramattha) en tenslotte nibbana.
De Gatthas 11 & 12 refereren naar de tweede component van het Edele Achtvoudige Pad, namelijk zuivere intentie (P. samma sankappa) en het tegenovergestelde (P. miccha sankappa).
Gathas #13 & 14—Nanda Thera Vatthu—spreken voor zich en behoeven geen
verdere uitleg. Zoals regenwater een huis—met een slecht gelegd dak—infiltreert, zo penetreert begeerte de ongetrainde geest. Een geest die goed ontwikkeld is—d.i. een uitstekend gedisciplineerde geest—houdt zintuiglijke begeerte
in toom.
Gatha #15—Cundasukarika Vatthu en Gatha #16—Dhammika-Upasaka Vatthu—komen hierop neer dat slechte zaden, slechte vruchten voortbrengen. Goede
zaden daarentegen brengen goede vruchten voort. Verdriet is de vrucht van onheilzame daden. Vreugde is de vrucht van heilzame handelingen. Kamma wordt
veroorzaakt door intentionele wilshandelingen, die zowel een oorzaak kunnen
zijn als een gevolg. Zonder een expliciete wilsintentie (P. cetana) 287 wordt er
géén kamma voortgebracht.
Intentionele handelingen hebben altijd gevolgen. Alle opzettelijke handelingen—
heilzame en onheilzame—komen tot rijping in dit leven, het volgend leven of in
latere levens. Zij komen tot rijping wanneer de voorwaarden (P. hetus) en oorzaken (P. paccayas) ervoor aanwezig zijn.
Bevrijding ontstaat wanneer handelingen niet langer intentioneel gebeuren, maar
spontaan én in overeenstemming met de situatie. Zo worden handelingen vrij van
voornemens, vrij van 'worden'. Zo bevrijden ze zichzelf. Zo worden ze een
'stroom'. Een Ruimte.
Alle handelingen die in harmonie zijn met de Dhamma—de natuurwet, de kosmische wet—brengen heilzaam kamma voort en resulteren in geluk. Heilzame
wilshandelingen spruiten voort uit helderheid, vrijgevigheid en welwillendheid.
Ze zijn nauw verbonden met de brahmaviharas.
Daarentegen zijn alle egocentrische handelingen, die ingaan tegen de universele
harmonie, onheilzaam. Onheilzame wilshandelingen komen voort uit onwetendheid, verlangen en haat (P. kilesas). Onheilzaam kamma brengt pijn en verdriet
teweeg.
Alle gevolgen—voor onszelf, voor de anderen, voor de wereld—van deze intentionele wilshandelingen vormen onze persoonlijke verantwoordelijkheid.
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Met onze persoonlijke, intentionele, reactie op élke ervaring creëren we het
kamma dat onze toekomst bepaalt. Het is onze persoonlijke verantwoordelijkheid óf dit kamma positief dan wel negatief zal zijn. Wat wil zeggen dat we op
élk moment aandachtig (P. sati) moeten zijn. Aandachtig zijn van moment-totmoment is gewoon eigenbelang.
Anders gezegd: door de wet van kamma zijn wijzelf verantwoordelijk voor onze
ellende evenals voor ons geluk. Kamma betekent dat we niet geketend zijn door
de situatie waarin we leven, maar door de keuzes die we maken. Wij straffen en
belonen onszelf door onze intentioneel gewilde daden. De Wet van Kamma is een
natuurwet: wat de mens zaait, zal hij oogsten. Kamma heeft gevolgen in dit leven
en nà de dood. Kamma stopt niet met de dood.288 Kamma is het lot van ieder die
geboren wordt. Wát we ook doen, moeten we proberen zo goed mogelijk te doen,
met volledige opmerkzaamheid voor de daad zelf én voor de mogelijke heilzame
en onheilzame gevolgen ervan. Alles is oorzaak en gevolg van elkaar. Indra’s
net.289 Een Tao-spreuk zegt: 'wie een grasspriet verplettert, verstoort een ster'.
Gatha #17—Devadatta Vatthu en Gatha #18—Sumanadevi Vatthu—geven aan
dat zowel de boosdoener als de weldoener op twee plaatsen wordt gekweld, resp.
vreugde ervaart. Namelijk in dít leven door de gedachte dat hij verkeerd, resp.
goed gehandeld heeft en vervolgens nà de dood, doordat hij een ellendig, resp.
goed bestaansrijk verwerft. Onheilzame daden leiden tot kwelling. Heilzame
daden leiden tot vreugde. Zowel in deze wereld als in de andere—'idha va huram
va'.
Gathas #19 & 20—Dvesahayaka Bhikkhu Vatthu. Zelfrealisatie zal men niet vinden door zich bezig te houden met uiterlijkheden, zoals het vergaren van kennis
over de Dhamma, terwijl men beoefening—i.c. meditatie—achterwege laat.
Kennis bezit trouwens de capaciteit niet om tot geluk en innerlijke vrede te leiden. Daarvoor is wijsheid nodig.
De huichelaar die heilige teksten reciteert en spreekt over deugdzaamheid maar
er niet naar leeft, is als een koeherder die andermans koeien telt. Dit verwijst
naar de gangbare praktijk in het oude India, waar de koeherder de dieren telde
vooraleer ze aan de eigenaar terug te bezorgen.
Het komt erop aan te beoefenen, zodat de yogi de leer in zichzelf kan realiseren.
Beoefening is de directe weg naar Zelfrealisatie. Door beoefening kan de yogi de
drie kilesas—verlangen, haat en onwetendheid—bemeesteren.290
Door meditatie verwerft hij een helder begrip in de tilakkhana, namelijk in de
vergankelijkheid, onbevredigdheid en zelfloosheid van alle fenomenen: alles verandert;291 er is niets wat enige essentie bezit, wat tot gevolg heeft dat niets wérkelijk bevredigend is.
Dit is inzicht in de wérkelijke aard van de zintuiglijke wereld. Dit is helder begrip in de droom die altijd mooier oogt dan de werkelijkheid. Het is de persoonlijke realisatie van de certitude dat ’all things must pass away; that none of life's
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strings last'. 292 Dit is inzicht in de wereld zoals hij wérkelijk is—yatha bhuta
nana dassana.
Zelfrealisatie is zíen en wéten dat al wat het 'ik'-fantoom aan de drievoudige
wijsheid van de tilakkhana toevoegt, conceptuele illusie is. Ik herhaal: illusie;
begoocheling, maya.
Wat is immers dit 'ik'?
Dit 'ik' is gewoon de 'survivor' in ieder van ons, die 'zijn' zelf gecreëerde wereld
van verlangens en van afkeer zwoegend tracht te beschermen tegenover de anderen. Het is dit 'ik' dat zich, in de mate van het mogelijke, probeert te adapteren
aan allerlei conventies en maatschappelijke geplogenheden. Het is dit 'ik' dat
poogt controle te houden over 'zijn' leven en 'zijn' wereld.
Dit 'ik' herinterpreteert (en overwaardeert) het verleden en tracht de toekomst
naar zijn wensen en verlangens te schikken. Dit 'ik' is verslaafd aan tijd [want het
'ik’ denkt lineair, niet cyclisch]; aan denken; aan vergelijken, aan oordelen en aan
veroordelen. Dit 'ik' kán en wíl zich niets verbeelden van de absolute tijdloosheid
van het huidig moment—het 'nu'-moment. Hierdoor is dit 'ik' één grote conceptuele begoocheling.
Het 'loslaten' van al deze compleet illusoire 'ik'-concepten leidt tot zuivering [P.
visuddhi); tot bevrijding (P. vimutti) en tot innerlijke vrede (P. nibbana):293
❛ The ultimate goal is to realize the nature of the mind.
And this nature of the mind is:
unconditioned, non-dual consciousness.
It is Emptiness and Bliss.
It's the state of Knowing without the Knower. ❜
Dit 'loslaten' van het zintuiglijke is énkel mogelijk door meditatie. Meditatie creëert een optimale situatie waardoor de yogi zijn volledig aandacht kan focussen
op een diepere dimensie van wie hij wérkelijk ís, vermits hij niet afgeleid wordt
door externe zintuiglijke prikkels.
Hoe werkt meditatie ?
Door middel van persistente meditatie kan de yogi zijn onwetendheid (P. avijja)
overwinnen en inzicht realiseren. Inzicht wil zeggen: helder begrip in de tilakkhana, d.i. inzicht in de drie karakteristieken van alle fenomenen, namelijk: vergankelijkheid (P. anicca); onbevredigdheid (P. dukkha) en zelfloosheid (P. anatta).
Gezien de belangrijkheid ga ik hierop even dieper in.
Er bestaan een groot aantal meditatievormen en -technieken, maar het patroon is
steeds identiek: het doel is om de geest vrij te maken van zintuiglijke prikkels.
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Het zijn immers die zintuiglijke prikkels (op ingesleten gewoontepatronen) die
leiden tot gehechtheid en tot conditionering. Gehechtheid is de geest die vastzit
aan een object.
Dit vrijmaken van de geest wordt verwezenlijkt door hem tot rust te brengen,
namelijk door hem op een meditatie-object—bvb. op de ademhaling (P. anapana)—te richten.294
Zulke concentratie op een meditatie-object leidt ertoe dat het onderscheid tussen
de mediterende persoon en het object van meditatie wegvalt. En dat nadien ook
het onderscheid tussen de mediterende persoon en de meditatie zélf wegvalt. Op
dat moment ervaart de yogi een volmaakte eenheid of éénpuntigheid (P. ekagatta). Van dat ogenblik af is de yogi in staat om door te dringen tot inzicht in de
werkelijke aard van alle verschijnselen—yatha bhuta nana dassana.
Door aanhoudende meditatie-beoefening leert de yogi in het huidige moment te
zijn, in plaats van in zijn geconditioneerde illusoire droomwereld, die rond zelfgecreëerde verhaaltjes en drama’s is opgebouwd.
Op deze manier zal hij een glimp [kunnen] opvangen van een bewustzijn, waarbij hij al zijn gedachten en emoties als vluchtige (P. ekahika), kortstondige, onbestendige, vergankelijke verschijnselen herkent.
Méér: de yogi kan dit bewustzijn niet énkel ervaren, maar er ook aan gewend
raken: het kan m.a.w. zijn habitat worden.
En nóg een stapje verder: hij kan bij zichzelf realiseren dat hijzelf dit observerend bewustzijn ook ís. Ruimte. Hierdoor kijkt hij dwars door de verhalen en de
drama’s van de 'survivor' heen.
Plóts (!) 295 doorziet de yogi hoe zijn hele bestaan, zorgvuldig opgebouwd is rond
een aberrante begoocheling: de hallucinatie dat er een vast 'zelf' bestaat. Het
doorzien van de onwetendheid dat er géén 'ik’ bestaat, maar in werkelijkheid
slechts een stroom van steeds veranderende ervaringen of gewaarwordingen
noemt men 'inzicht in het Pad' (P. magga nana). De 'vrucht' van dit inzicht is
bevrijding (P. vimutti) uit verlangen en afkeer, wat uiteindelijk tot 'uitdoving' (P.
nibbana) leidt.
De yogi die dit bij zichzelf realiseert, behoeft geen externe spirituele hulp meer.
Hij is een eiland voor zichzelf geworden, dat door geen enkele tsunami kan overspoeld worden (Gatha #25—cfr. infra).
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146

'alles wat we ervaren': vert. van → dhamma = alle mentale fenomenen.

Dhamma is een begrip met vele betekenissen, zodat énkel het zinsverband waarin het
woord gebruikt wordt, de betekenis aangeeft. De eerste betekenis van 'Dhamma' is: de
natuurwet; de kosmische wet; de Zo-heid van de dingen; het centrale beginsel, dat alles
omvat (cfr. supra). In deze vorm wordt het begrip met een Hoofdletter geschreven.
Een tweede betekenis van het woord betreft: alle mentale verschijnselen, d.i. de wijze
waarop het in dit vers gebruikt wordt. 'Dhamma', is vrij vertaald als: 'alles wat we ervaren'.
'wordt voorafgegaan door het denken’: vert. van → manopubbangama → mano+pubbam+gama: mano → mana = het denken, de geest, het bewustzijn; pubbam = voor, vooraf; gama → gam = gaan; pubbam gama = gaat vooraf. 'Manopubbangama', is vrij vertaald
als: 'wordt voorafgegaan door het denken’.
147

Buddhaghosa verdedigt in de Dhammapada Atthakatha—de Commentaar op de Dhammapada—de stelling dat het bewustzijn (P. vinnana) de meest dominante khandha is van de 4
nama-khandhas. Vinnana is de oorzaak van het ontstaan van de drie andere nama-khandhas, namelijk perceptie (P. sanna); gewaarwordingen (P. vedana) en sankharas. Alhoewel
sanna, vedana en sankhara gelijktijdig ontstaan met vinnana, kunnen ze onmogelijk ontstaan
zónder dat vinnana in het proces het voortouw neemt is.
'alles wat we ervaren, heeft denken als hun leider': vert. van → manosettha → mano+
settha: mano → mana = het denken, de geest, het bewustzijn; settha = het beste; het
meest uitgelezen; het meest excellente; het eerste in rang. 'Manosettha', is vrij vertaald als:
'alles wat we ervaren, heeft denken als hun leider'.
148

'alles ontstaat uit gedachten': vert. van → manomaya → mano+maya: mano → mana =
het denken, de geest, het bewustzijn; maya = wordt geproduceerd door, ontstaat in. 'Manomaya', is vrij vertaald als: 'alles ontstaat uit gedachten'.
149

'wie spreekt of handelt met onzuivere gedachten': vert. van → manasa ce padutthena
bhasati va karoti: manasa → mana = het denken, de geest, het bewustzijn; manasa = door
de geest, door gedachten; ce = wanneer, wie; padutthena → pa+duttha: pa = voorzetsel
dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; duttha →
dus = bederven, slecht worden; duttha = bedorven, onzuiver; bhasati → bhas = spreken; va
= of; karoti → kar = doen, handelen; karoti = doet, handelt. 'Manasa ce padutthena bhasati
va karoti', is vrij vertaald als: 'wie spreekt of handelt met onzuivere gedachten'.
150

'zal achtervolgd worden door het lijden': vert. van → tato nam dukkhamanveti: tato =
dan; nam = hij, die, zo iemand; dukkhamanveti → dukkham+anveti: dukkham → dukkha (*)
= lijden; anveti → anu+i: anu = volgend op; i = gaan; anveti = zal achtervolgd worden. 'Tato
nam dukkhamanveti', is vrij vertaald als: 'zal achtervolgd worden door het lijden'.
151

(*): nadere uitleg over 'het lijden': vert. van → dukkha; letterlijk: 'slechte wagenas'. De wagenas past niet exact in het asgat en dit is er de oorzaak van dat de wagen of kar 'hobbelig'
rijdt. Figuurlijk: onbevredigdheid, ongenoegen, imperfectie, tekort, leegte, onechtheid, irritatie, onbehagen, kommer en kwel, alles wat niet voor 100% bevrediging geeft; lijden in de
breedste zin van het woord.
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'zoals het karrenwiel de hoef van het lastdier volgt': vert. van → cakkam va vahato
padam: cakkam → cakka = wiel; va = als, zoals; vahato → vahanta → vah = dragen; vahato
= de drager van de last; i.c. de os; padam → pada = de voet, de hoef. 'Cakkam va vahato
padam', is vrij vertaald als: 'zoals het karrenwiel de hoef van het lastdier volgt'.
152

'alles wat we ervaren': vert. van → dhamma = alle mentale fenomenen. 'Dhamma', is vrij
vertaald als: 'alles wat we ervaren'.
153

'wordt voorafgegaan door het denken’: vert. van → manopubbangama → mano+pubbam+gama: mano → mana = het denken, de geest, het bewustzijn; pubbam = voor, vooraf; gama → gam = gaan; pubbam gama = gaat vooraf. 'Manopubbangama', is vrij vertaald
als: 'wordt voorafgegaan door het denken’.
154

Buddhaghosa verdedigt in de Dhammapada Atthakatha—de Commentaar op de Dhammapada—de stelling dat het bewustzijn (P. vinnana) de meest dominante khandha is van de 4
nama-khandhas. Vinnana is de oorzaak van het ontstaan van de drie andere nama-khandhas, namelijk perceptie (P. sanna); gewaarwordingen (P. vedana) en sankharas. Alhoewel
sanna, vedana en sankhara gelijktijdig ontstaan met vinnana, kunnen ze onmogelijk ontstaan
zónder dat vinnana in het proces het voortouw neemt is.
'alles wat we ervaren, heeft denken als hun leider': vert. van → manosettha → mano+
settha: mano → mana = het denken, de geest, het bewustzijn; settha = het beste; het
meest uitgelezen; het meest excellente; het eerste in rang. 'Manosettha', is vrij vertaald als:
'alles wat we ervaren, heeft denken als hun leider'.
155

'alles ontstaat uit gedachten': vert. van → manomaya → mano+maya: mano → mana =
het denken, de geest, het bewustzijn; maya = wordt geproduceerd door, ontstaat in. 'Manomaya', is vrij vertaald als: 'alles ontstaat uit gedachten'.
156

'wie spreekt of handelt met zuivere gedachten': vert. van → manasa ce pasannena bhasati va karoti: manasa = door de geest, met gedachten; ce = wanneer, wie; pasannena →
pa+sad: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een hande-ling
uit te drukken; sad = deugdzaam, zuiver; bhasati → bhas = spreken; va = of; karoti → kar =
doen, handelen; karoti = doet, handelt. 'Manasa ce pasannena bhasati va karoti', is vrij vertaald als: 'wie spreekt of handelt met zuivere gedachten'.
157

'zal gevolgd worden door geluk': vert. van → tato nam sukhamanveti: tato = dan; nam =
hij, die, zo iemand; sukhamanveti → sukham+anveti: sukham → sukha (*) = lijden; anveti →
anu+i: anu = volgend op; i = gaan; anveti = zal achtervolgd worden. 'Tato nam sukhamanveti', is vrij vertaald als: 'zal gevolgd worden door geluk'.
158

(*): nadere uitleg over 'geluk': sukha = geluk, bevrediging, i.c. een wedergeboorte in één van
de 3 hogere bestaansrijken. In de context van dit vers is de betekenis: geluk dat voortkomt
uit zuivere gedachten.
'zoals de schaduw iemand nooit verlaat': vert. van → chaya va anapayini: chaya = schaduw; va = zoals; anapayini → an+apaya+ini: an = niet, geen, nooit; apaya → apa+i: apa =
weg van; i = gaan; apaya = weggaan; ini = wie dit bezit, wie dit heeft; anapayini = vertrekt
niet, verlaat niet, gaat nooit weg. 'Chaya va anapayini', is vrij vertaald als: 'zoals de schaduw
iemand nooit verlaat'.
159

'hij beledigde mij': vert. van → akkocchi mam: akkocchi → kus = beledigen; akkocchi =
hij beledigde; mam = me, mij. 'Akkocchi mam', is vrij vertaald als: 'hij beledigde me'.
160
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'hij sloeg me': vert. van → avadhi → vadh = slaan; avadhi = hij sloeg. 'Avadhi', is vrij vertaald als: 'hij sloeg me'.
161

'hij overwon me': vert. van → ajini → ji = overwinnen; ajini = hij overwon. 'Ajini', is vrij
vertaald als: 'hij overwon me'.
162

'hij beroofde me': vert. van → ahasi → har = beroven, bestelen; ahasi = hij beroofde.
'Ahasi', is vrij vertaald als: 'hij beroofde me'.
163

164

'haat': vert. van → veram → vera = haat.

'komt niet tot bedaren': vert. van → na sammati: na = niet; sammati → sam = hier in de
betekenis van 'kalmeren, bedaren'; sammati = hij bedaart, hij kalmeert. 'Na sammati', is vrij
vertaald als: 'komt niet tot bedaren'.
165

'in wie zo verbitterd is': vert. van → ye tam upanayhanti: ye = wie; tam = zo erg, zo; upanayhanti → upa+nah: upa = dichtbij; nah = binden; upanayhanti = aangebonden zijn, verbitterd zijn. 'Ye tam upanayhanti', is vrij vertaald als: 'in wie zo verbitterd is'.
166

'hij beledigde mij': vert. van → akkocchi mam: akkocchi → kus = beledigen; akkocchi =
hij beledigde; mam = me, mij. 'Akkocchi mam', is vrij vertaald als: 'hij beledigde me'.
167

'hij sloeg me': vert. van → avadhi → vadh = slaan; avadhi = hij sloeg. 'Avadhi', is vrij vertaald als: 'hij sloeg me'.
168

'hij overwon me': vert. van → ajini → ji = overwinnen; ajini = hij overwon. 'Ajini', is vrij
vertaald als: 'hij overwon me'.
169

'hij beroofde me': vert. van → ahasi → har = beroven, bestelen; ahasi = hij beroofde.
'Ahasi', is vrij vertaald als: 'hij beroofde me'.
170

'haat komt tot bedaren': vert. van → veram tesupasammati: veram → vera = haat; tes’upasammati → tesam+upasammati = tot bedaren komen. 'Veram tes’upasammati', is vrij
vertaald als: 'haat komt tot bedaren'.
171

'in wie niet verbitterd is': vert. van → na upanayhanti: na = niet; upanayhanti → upa+
nah: upa = dichtbij; nah = binden; upanayhanti = aangebonden zijn, verbitterd zijn. 'Na upanayhanti', is vrij vertaald als: 'in wie niet verbitterd is'.
172

'haat wordt niet door haat': vert. van → na hi verena verani: na = niet; hi = zeker, inderdaad; verena ➝ vera = haat, wraak, vijandigheid; verena = door haat; verani → vera = haat,
wraak, vijandigheid; verani = haat. 'Na hi verena verani', is vrij vertaald als: 'haat wordt niet
door haat.
173

'wordt in deze wereld niet gestild': vert. van → sammant’idha kudacanam: sammant’idha
→ sammanti+idha: sammanti → sam = hier in de betekenis van 'kalmeren, stillen'; sammanti = wordt gestild; idha = hier, in deze wereld; kudacanam = nooit. 'Sammant’idha kudacanam', is vrij vertaald als: 'wordt in deze wereld nooit gestild'.
174

'liefde stilt haat': vert. van → averena sammanti: averena → a+vera: a = niet; vera = haat;
averena = het tegenovergestelde van 'verena' = niet-haat, liefde; sammanti → sam = hier in
de betekenis van 'kalmeren, stillen'; sammanti = wordt gestild; 'Averena sammanti', is vrij
vertaald als: 'liefde stilt haat'.
175
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'dit is de natuurwet': vert. van → esa dhammo sanantano': esa = dit; dhammo →
Dhamma = de natuurwet, de kosmische wet; sanantano → sanantana = oorspronkelijk, de
basis waaruit alles voortkomt. 'Esa dhammo sanantano', is vrij vertaald als: 'dit is de natuurwet'.
176

'er zijn mensen': vert. van → pare → para = anderen; andere mensen, in de betekenis
van 'niet behorend tot de volgelingen van de Boeddha; mensen die de Dhamma niet volgen, niet-Wijzen', wereldlingen, putthujanas.
177

'die niet ten volle beseﬀen': vert. van → na vijananti: na = niet; vijananti → vi+na: vi =
speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om
de intensiteit van een handeling uit te drukken; na = weten, beseﬀen; vijananti = zij beseffen. Wat hier bedoeld wordt is: een gerealiseerd begrip = herkennen, erkennen en er één
mee worden. 'Na vijananti', is vrij vertaald als: 'die niet ten volle beseﬀen'.
178

'dat wij allen [hier] moeten sterven': vert. van → mayamettha yamamase: mayamettha:
mayam+ettha: mayam → aham = wij; ettha = hier, in de betekenis van 'in deze wereld';
yamamase → yama+amase: naar Yama gaan = sterven.
179

'zij die dit wél ten volle beseﬀen': vert. van → ye ca tattha vijananti: ye = zij die; ca = en;
tattha = in dit verband, in dezelfde zin, mutatis mutandis; vijananti → vi+na: vi = speciaal,
bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; na = weten, beseﬀen; vijananti = zij beseﬀen. Wat
hier bedoeld wordt is: een gerealiseerd begrip = herkennen, erkennen en er één mee worden. 'Ye ca tattha vijananti’, is vrij vertaald als: 'zij die dit wél ten volle beseﬀen'. Het zijn de
Wijzen, de adepten van de Dhamma, die duidelijk beseﬀen = 'wéten', 'inzíen', dat alles
vergankelijk is; diegenen die anicca in zichzelf gerealiseerd hebben.
180

'leggen hun ruzies bij': vert. van → tato sammanti medhaga: tato = dan; sammanti →
sam = hier in de betekenis van 'kalmeren, stillen'; sammanti = zij kalmeren; medhaga =
beledigende woorden; redetwisten; twistgesprekken; discussies. 'Tato sammanti medhaga', is vrij vertaald als: 'leggen hun ruzies bij'.
181

'wie zich focust op aangename [zintuiglijke] dingen': vert. van → subhanupassim viharantam: subhanupassim → subha+anupassi: subha = aangenaam; anupassi = beschouwen;
mediteren; denken over; zich focussen op; viharantam → viharati → vi+har: vi = speciaal,
bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; har = leven, bestaan; viharati = op deze manier
leeft. 'Subhanupassim viharantam', is vrij vertaald als: 'wie zich focust op aangename [zintuiglijke] dingen'.
182

'zijn zintuigen niet in bedwang houdt': vert. van → indriyesu asamvuta: indriyesu → indriya = zintuigen; indriyesu = met de zintuigen; asamvuta → a+sam+vuta: a = niet; sam =
hier in de betekenis van 'volledig, compleet, in zijn geheel'; vuta → vu = beheersen; asamvuta = compleet onbeheerst; niet in bedwang hebben. 'Indriyesu asamvuta', is vrij vertaald
als: 'zijn zintuigen niet in bedwang houdt'.
183

'overdadig eet': vert. van → bhojanamhi camattannum: bhojanamhi → bhojana = voedsel; bhojanamhi = met voedsel; camattannum → ca+a+mattannu: ca = en; a = niet; mattannu → matta = de maat; amattannu = niet de juiste maat kennen; niet matig zijn. 'Bhojanamhi camattannum', is vrij vertaald als: 'overdadig eet'.
184

185

'vadsig': vert. van → kusitam → kusita = vadsig.
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'en geen energie bezit': vert. van → hinaviriyam → hina+viriya: hina = inferieur; viriya =
energie; dus letterlijk: inferieure energie, minderwaardige ijver. 'Hinaviriyam', is vrij vertaald
als: 'en geen energie bezit'.
186

Mara: in deze context is het een metafoor voor de bezoedelingen (P. kilesas) die verhinderen dat de yogi nibbana bereikt (P. kilesamara).
187

'zal zeker overweldigd worden': vert. van → tam ve pasahati: tam = hij; ve = zeker, inderdaad; pasahati → pa+sah: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit
van een handeling uit te drukken; sah = onderdrukken; onderwerpen; knechten; klein krijgen. 'Tam ve pasahati', is vrij vertaald als: 'zal zeker overweldigd worden'.
188

'net zoals de wind een zwakke boom velt': vert. van → vato rukkham va dubbalam: vato
→ vata = de wind; rukkham → rukkha = een boom; va = als, zoals; dubbalam → du+bala:
du = slecht; bala = sterkte; dubbala = slechte sterkte = zwak. 'Vato rukkham va dubbalam',
is vrij vertaald als: 'net zoals de wind een zwakke boom velt'.
189

'wie zich niet focust op aangename [zintuiglijke] dingen': vert. van → asubhanupassim
viharantam: asubhanupassim → a+subha+anupassi: a = niet; subha = aangenaam; anupassi = beschouwen; mediteren; denken over; zich focussen op; viharantam → viharati →
vi+har: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; har = leven, bestaan; viharati = op deze manier leeft. 'Asubhanupassim viharantam', is vrij vertaald als: 'wie zich niet
focust op aangename [zintuiglijke] dingen'.
190

'zijn zintuigen volledig in bedwang houdt': vert. van → indriyesu susamvuta: indriyesu →
indriya = zintuigen; indriyesu = met de zintuigen; susamvuta → su+sam+vuta: su = goed,
volledig; sam = hier in de betekenis van 'volledig, compleet, in zijn geheel'; vuta → vu =
beheersen; susamvuta = volledig in bedwang houdt. 'Indriyesu susamvuta', is vrij vertaald
als: 'zijn zintuigen volledig in bedwang houdt'.
191

'gematigd eet': vert. van → ca mattannum bhojanamhi: ca = en; mattannum = de juiste
maat kennen; bhojanamhi → bhojana = voedsel; bhojanamhi = met voedsel. 'Ca mattannum bhojanamhi', is vrij vertaald als: 'gematigd eet'.
192

'vol vertrouwen is': vert. van → saddham = vertrouwen hebben in. Dit is wat, in het Pure
Land Buddhism—het Reine Land Boeddhisme—shinjin genoemd wordt: de diepe, persoonlijke, spirituele ervaring waardoor de eigen boeddhanatuur ervaren wordt. Hierdoor
wordt de eigen persoonlijkheid overstegen en ervaart de yogi de eenheid met de Boeddha
en met het Geheel. Dit vertrouwen vormt een transformerende ervaring. Het vertrouwen dat
het Reine Land boeddhisme propageert is een laagdrempelig boeddhisme, dat schril contrasteert met o.m. het intellectualistische Zenboeddhisme. Vandaar het gezegde: 'With Zen,
nine out of ten fail. With Pure Land, ten thousand out of ten thousand succeed'. Het boeddhisme heeft vele 'Poortloze Poorten'. Het is aan ieder van ons om de geschikte poort te
vinden. Wat áchter de poort ligt is immers identiek.
193

Overeenkomstig de Commentaren van de Pali-canon omvat saddham 2 aspecten: (a) onwrikbaar vertrouwen in de Drie Juwelen (P. tiratna)—de Boeddha, de Dhamma en de Sangha en (b) geloof in kamma en in de gevolgen van kamma.
'vol van energie': vert. van → araddhaviriya → araddha+viriya: araddha = stevig; viriya =
ijver, energie. 'Araddhaviriya', is vrij vertaald als: 'vol van energie'.
194
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'zal zeker niet door Mara overweldigd worden': vert. van → tam ve nappasahati maro:
tam = hij; ve = inderdaad, zeker; nappasahati → na+pa+sah: na = niet; pa = voorzetsel dat
in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; sah = onderdrukken; onderwerpen; knechten; klein krijgen; nappasahati = zal niet overweldigd worden;
maro → Mara. 'Tam ve nappasahati maro', is vrij vertaald als: 'zal zeker niet door Mara
overweldigd worden'.
195

'net zomin als de wind een rotsachtig gebergte klein krijgt': vert. van → vato selam va
pabbatam: vato → vata = de wind; selam = rotsachtig; va = als, zoals; pabbatam → pabbata = gebergte. 'Vato selam va pabbatam', is vrij vertaald als: 'net zomin als de wind een
rotsachtig gebergte klein krijgt'.
196

'wie niet vrij is van bezoedelingen': vert. van → anikkasavo → a+nikkasava: a = niet;
nikkasava = zuiver, rein, zonder bezoedelingen. 'Anikkasavo', is vrij vertaald als: 'wie niet vrij
is van bezoedelingen'.
197

'ongetemd is en de waarheid niet kent': vert. van → apeto damasaccena: apeto → apata
= ontbloot van, verstoken van; damasaccena → dama+sacca: dama → dam = tem-men,
domesticeren; sacca = hetgeen wáár is, wat wérkelijk is, de waarheid; damasaccena = getemd én de waarheid kennen. 'Apeto damasaccena', is vrij vertaald als: 'ongetemd is en de
waarheid niet kent'
198

'wie het oranje gewaad draagt': vert. van → kasavam yo vattham paridahessati: kasavam
→ kasava = oranje; yo = wie; vattham → vattha = kleed, hier in de betekenis van de monnikspij; paridahessati → pari+dha: pari = rondom; dha = omgorden; paridahessati = hij
draagt. 'Kasavam yo vattham paridahessati', is vrij vertaald als: 'wie het oranje gewaad
draagt'.
199

'is het oranje gewaad onwaardig': vert. van → na so kasavamarhati: na = niet; so = hij, zo
iemand; kasavamarhati → kasavam+arahati: kasavam → kasava = oranje (verwijzend naar
de kleur van de monnikspij); arahati → arah = verdienen: arahati = hij verdient het (om de
monnikspij te dragen). 'Na so kasavamarhati', is vrij vertaald als: 'is het oranje gewaad onwaardig'.
200

'wie vrij is van bezoedelingen': vert. van → yo ca vantakasavassa: yo ca = wie, hij die;
vantakasavassa → vanta+kassava+assa: vanta → vam = braken, uitbraken; vanta = heeft
uitgebraakt; kasava = bezoedelingen; assa → as = zijn; assa = is. letterlijk: 'hij die al de bezoedelingen heeft uitgebraakt' (door inzicht in het Pad dat leidt tot de beëindiging van het
lijden (P. magga nana). 'Yo ca vantakasavassa', is vrij vertaald als: 'wie vrij is van bezoedelingen'.
201

'gevestigd in moreel gedrag': vert. van → silesu susamahito: silesu → sila = moreel gedrag, deugdzaam, ethisch, moreel hoogstaand; silesu = in moreel gedrag; susamahito =
gevestigd zijn. 'Silesu susamahito', is vrij vertaald als: 'gevestigd in moreel gedrag'.
202

Sila is de plaats waar de stroom moet overgestoken worden: 'het is de doorwaadbare
plaats voor alle Boeddhas' —Theratherigatha, Gatha # 613, Thera Silavat — Kloppenborg,
Ria (2000), Theratherigatha, Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme p. 117
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'beheerst en waarheidsgetrouw': vert. van → upeto damasaccena: upeto → upata =
begiftigd met; damasaccena → dama+sacca: dama → dam = temmen, domesticeren; sacca = hetgeen wáár is, wat wérkelijk is, de waarheid; damasaccena = getemd én de waarheid kennen. 'Upeto damasaccena', is vrij vertaald als: 'beheerst en waarheidsgetrouw'.
203

’is het oranje gewaad waardig’: vert. van → sa ve kasavamarahati: sa = hij; ve = zeker,
inderdaad; kasavamarhati → kasavam+arahati: kasava = oranje (verwijzend naar de kleur
van de monnikspij); arahati → arah = verdienen: arahati = hij verdient het (om de monnikspij te dragen). 'Sa ve kasavamarahati', is vrij vertaald als: ’is het oranje gewaad waardig.
204

'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'.
205

'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'.
206

'zal nooit de essentie ontdekken': vert. van → nadhigacchanti → na+adhigacchanti: na =
niet; adhigacchanti → adhi+gam: adhi = naartoe; gam = gaan; adhigacchanti = ontdek-ken,
bereiken. 'Nadhigacchanti', is vrij vertaald als: 'zal nooit de essentie ontdekken'.
207

'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'.
208

'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'.
209

'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 onbelang-rijke als onbelangrijk'.
210

'zal de essentie bereiken': vert. van → te saram adhigacchanti: te = hij; saram → sara =
de essentie, het essentiële; adhigacchanti → adhi+gam: adhi = naartoe; gam = gaan; adhigacchanti = ontdekken, bereiken. 'Te saram adhigacchanti', is vrij vertaald als: 'zal de essentie bereiken'.
211

'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'.
212
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'zoals de regen binnensijpelt in een huis met een slecht gelegd dak': vert. van → yatha
agaram ducchannam vutthi samativijjhati: yatha = als, zoals; agaram → agara = huis; ducchanam → du+chad: du = slecht, ineﬃciënt; chad = bedekken; ducchannam → ducchanna
= slecht bedekt, hier in de betekenis van een slecht gelegd dak; vutthi = regen; samativijjhati → sam+ati+vidh: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; ati = extreem; vidh = doordringen, penetreren, binnensijpelen. 'Yatha agaram ducchannam vutthi samativijjhati', is vrij
vertaald als: 'zoals de regen binnensijpelt in een huis met een slecht gelegd dak'.
213

'zo sijpelt zintuiglijk verlangen binnen in een niet-ontwikkelde geest': vert. van → evam
abhavitam cittam rago samativijjhati: evam = zo, alzo, op deze manier; abhavitam = niet
ontwikkeld; cittam → citta = geest; rago → raga = zintuiglijk verlangen, lust, passie; samativijjhati → sam+ati+vidh: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; ati = extreem; vidh =
doordringen, penetreren, binnensijpelen. 'Evam abhavitam cittam rago samativijjhati', is vrij
vertaald als: 'zo sijpelt zintuiglijk verlangen binnen in een niet-ontwikkelde geest'.
214

'zoals de regen niet binnensijpelt in een huis met een goed gelegd dak': vert. van →
yatha agaram suchannam vutthi na samativijjhati: yatha = als, zoals; agaram → agara = huis;
succhanam → su +chad: su = goed; chad = bedekken; succhanna = goed bedekt, hier in
de betekenis van een goed gelegd dak; vutthi = regen; na = niet; samativijjhati →
sam+ati+vidh: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; ati = extreem; vidh = doordringen, penetreren, binnensijpelen. 'Yatha agaram suchannam vutthi na samativijjhati', is vrij
vertaald als: 'zoals de regen niet binnensijpelt in een huis met een goed gelegd dak'
215

'zo sijpelt zintuiglijk verlangen niet binnen in een goed ontwikkelde geest': vert. van →
evam subhavitam cittam rago na samativijjhati: evam = zo, alzo, op deze manier; subhavitam = goed ontwikkeld; cittam → citta = geest; rago → raga = zintuiglijk verlangen, lust,
passie; na = niet; samativijjhati → sam+ati+vidh: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel;
ati = extreem; vidh = doordringen, penetreren, binnensijpelen. 'Evam subhavitam cittam
rago na samativijjhati', is vrij vertaald als: 'zo sijpelt zintuiglijk verlangen niet binnen in een
niet-ontwikkelde geest'.
216

'verdriet hier; verdriet na de dood': vert. van → idha socati, pecca socati: idha = hier, in
deze wereld: socati = verdriet; pecca = na voorbij te zijn gegaan, na vertrokken te zijn, na de
dood; socati = verdriet. 'Idha socati, pecca socati', is vrij vertaald als: 'verdriet hier, verdriet
na de dood'.
217

'de boosdoener treurt op beide plaatsen': vert. van → papakari ubhayattha socati:
papakari → papa+kari: papa = slecht; kari → kar = doen; kari = doener; papakari = boosdoener; ubhayattha = op beide plaatsen; socati → suc = treuren; socati = treurt. 'Papakari
ubhayattha socati', is vrij vertaald als: 'de boosdoener treurt op beide plaatsen'.
218

'hij is vol verdriet en ergernis': vert. van → so socati; so vihannati: so = hij; socati → suc
= treuren; socati = treurt; so = hij; vihannati → vi+han: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; han = aangeslagen, bedroefd zijn, geërgerd zijn. 'So socati, so
vihannati'', is vrij vertaald als: 'hij is vol verdriet en ergernis'.
219

'wanneer hij zijn eigen onheilzame handelingen beschouwt': vert. van → disva kammakilitthamattano: disva → dis = zien, beschouwen; disva = beschouwt; kammakilittha-mattano → kamma+kilittha+mattano: kamma = intentionele handelingen, wilshandelingen; kilittha
= slecht, onheilzaam; mattano = van hemzelf, persoonlijk, eigen; kammakilittha-mattano =
eigen onheilzame handelingen. 'Disva kammakilitthamattano', is vrij vertaald als: 'wanneer
hij zijn eigen onheilzame handelingen beschouwt'.
220
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'vreugde hier; vreugde na de dood':' vert. van → idha modati; pecca modati: idha = hier,
in deze wereld, modati = vreugde; pecca = na voorbij te zijn gegaan, na vertrokken te zijn,
na de dood; modati = vreugde. 'Idha modati, pecca modati', is vrij vertaald als: 'vreugde
hier, vreugde na de dood'.
221

'de weldoener is op beide plaatsen blij': vert. van → katapunno ubhayattha modati: katapunno → kata+punna; kata → kar = doen, maken; kata = heeft gedaan; punna = verdienstelijke daden; katapunno: hij die verdienstelijke daden heeft gedaan; ubhayattha = op
beide plaatsen; modati = vreugde. 'Katapunno ubhayattha modati', is vrij vertaald als: 'de
weldoener is op beide plaatsen blij'.
222

'hij is vol vreugde en gelukkig': vert. van → so modati so pamodati: so = hij; modati =
vreugde; so = hij; pamodati → pa+modati: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om
de intensiteit van een handeling uit te drukken; modati = vreugde. 'So modati so pamodati',
is vrij vertaald als: 'hij is vol vreugde en gelukkig'.
223

'wanneer hij zijn eigen heilzame handelingen beschouwt': vert. van → disva kammavisuddhimattano; disva → dis = zien, beschouwen; disva = beschouwt; kammavisuddhimattano → kamma+ visuddhi+mattano: kamma = intentionele handelingen, wilshandelingen; visuddhi = zuivering; mattano = van hemzelf, persoonlijk, eigen; kammavisuddhimattano = 'eigen heilzame handelingen'. 'Disva kammavisuddhimattano', is vrij vertaald als:
'wanneer hij zijn eigen heilzame handelingen beschouwt'.
224

'gekweld hier; gekweld na de dood': vert. van → idha tappati; pecca tappati; idha = hier,
in deze wereld; tappati → tap = branden, in de betekenis van 'kwellen'; tappati = gekweld;
pecca = na voorbij te zijn gegaan, na vertrokken te zijn, na de dood; tappati = gekweld.
'Idha tappati; pecca tappati', is vrij vertaald als: 'gekweld hier; gekweld na de dood'.
225

'De boosdoener wordt gekweld op beide plaatsen': vert. van → papakari ubhayattha
tappati: papakari → papa+kari: papa = slecht; kari → kar = doen; papakari = boosdoener;
ubhayattha = op beide plaatsen; tappati → tap = branden, in de betekenis van 'kwellen';
tappati = gekweld. 'Papakari ubhayattha tappati', is vrij vertaald als: 'De boosdoener wordt
gekweld op beide plaatsen'.
226

'hij wordt gekweld door de gedachte “Ik heb verkeerd gehandeld !”': vert. van → “papam me katan” ti tappati: papam → papa = slecht, verkeerd; me = ik; katan → kar = doen,
handelen; katan = ik heb gehandeld; ti = ! (uitroepteken). In de Pali-tekst wordt de versregel
beëindigd met het woordje 'ti'. Dit is het equivalent van ons uitroepteken; tappati → tap =
branden, in de betekenis van 'kwellen'; tappati = gekweld. '“Papam me katan” ti tappati', is
vrij vertaald als: 'Hij wordt gekweld door de gedachte “Ik heb verkeerd gehandeld !”'.
227

'nadien wordt hij gekweld door een slechte wedergeboorte' vert. van → bhiyyo tappati
duggatim gato: bhiyyo = verder, nadien; tappati → tap = branden, in de betekenis van
'kwellen'; tappati = gekweld; duggatim → du+gati: du = slecht, ellendig; gati = bestaan na
de dood, wedergeboorte; dugattim = ellendig bestaan na de dood, slechte wedergeboorte; gato = gaan, vertrekken; duggatim gato = 'door een slechte wedergeboorte'. Het betreft
de lagere bestaansrijken. 'Bhiyyo tappati duggatim gato', is vrij vertaald als: 'nadien wordt
hij gekweld door een slechte wedergeboorte'.
228
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'vreugde hier; vreugde na de dood': vert. van → idha nandati; pecca nandati: idha = hier,
in deze wereld; nandati → nand = zich verheugen; nandati = hij is vreugdig, hij verheugt zich
in; pecca = na voorbij te zijn gegaan, na vertrokken te zijn, na de dood; nandati → nand =
zich verheugen; nandati = hij is vreugdig, hij verheugt zich in. 'Idha nandati; pecca nandati',
is vrij vertaald als: 'vreugde hier; vreugde na de dood'.
229

'de weldoener is vreugdevol op beide plaatsen': vert. van → katapunno ubhayattha nandati: katapunno → kata+punna: kata → kar = doen; punna = goede verdienste, goed; katapunno = weldoener; ubhayattha = op beide plaatsen; nandati → nand = zich verheugen;
nandati = hij is vreugdig, vreugde scheppen in iets. 'Katapunno ubhayattha nandati', is vrij
vertaald als: 'de weldoener is vreugdevol op beide plaatsen'.
230

'hij verheugt zich door de gedachte 'Ik heb goed gehandeld !': vert. van → “punnam me
katan” ti nandati: punnam → punna = goed, goede verdienste; me = ik; katan → kat = doen,
handelen; katan = ik heb gehandeld; ti = ! (uitroepteken). In de Pali-tekst wordt de versregel
beëindigd met het woordje 'ti'. Dit is het equivalent van ons uitroepteken; nandati → nand =
zich verheugen; nandati = hij is vreugdig, hij verheugt zich in. '“Punnam me katan” ti nandati', is vrij vertaald als: 'hij verheugt zich door de gedachte 'Ik heb goed gehandeld !'
231

'nadien verheugt hij zich in een goede wedergeboorte' vert. van → bhiyyo nandati suggatim gato: bhiyyo = verder, nadien; nandati → nand = zich verheugen; nandati = hij is
vreugdig, hij verheugt zich in; suggatim gato. su = goed; gati = bestaan na de dood, wedergeboorte; sugattim = goed bestaan na de dood, wedergeboorte; gato = gaan, vertrekken;
suggatim gato = 'door een goede wedergeboorte'. 'Bhiyyo nandati suggatim gato', is vrij
vertaald als: 'nadien verheugt hij zich in een goede wedergeboorte'.
232

'wie veel heilige teksten reciteert': vert. van → bahum pi ce sahitam bhasamano: bahum
= veel; pi = zo; ce = wie; sahitam → sam+dha: sam = volledig, compleet, het geheel; dha =
verenigen, tesamen houden, i.c. het geheel van de teksten; bhasamano → bhasamana →
bha = spreken, reciteren; bhasamana = hij reciteert. 'Bahum pi ce sahitam bhasamano', is
vrij vertaald als: 'wie veel heilige teksten reciteert'.
233

Met de 'heilige teksten' wordt hier de Tipitaka bedoeld, letterlijk: de ‘drie manden/korven’
van de boeddhistische literatuur. Elke mand/korf van literatuur correspondeert met één van
de 3 juwelen [de Boeddha; de Dhamma en de Sangha]:
➛ de Boeddha: de sutta-pitaka [de mand van de suttas, de toespraken]
➛ de Dhamma: de abhidhamma-pitaka [de filosofische commentaren en extrapolaties op
de suttapitaka]
➛ de Sangha: de vinaya-pitaka [de mand van de vinaya, de monastieke code]
'maar er niet naar handelt': vert. van → na takkaro: na = niet, geen; takkaro → kar =
doen, handelen; takkaro = handelt. 'Na takkaro', is vrij vertaald als: 'maar er niet naar handelt'.
234

'zulk beneveld man': vert. van → hoti naro pamatto: hoti → bhu = zijn; hoti = is; naro →
nara = man; pamatto → pa+mad: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mad = verdoofd zijn, beneveld zijn. 'Hoti naro
pamatto', is vrij vertaald als: 'zulk beneveld man'.
235
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'is als een herder die andermans vee telt': vert. van → gopo va gavo ganayam paresam:
gopo → gopa = herder; va = als, zoals; gavo → go = vee; ganayam → ganayanta → gan =
tellen; ganayam = telt; paresam → para = andere; paresam = van de anderen. 'Gopo va
gavo ganayam paresam', is vrij vertaald als: 'is als een herder die andermans vee telt'.
236

'hij zal niet genieten van de vruchten van het contemplatieve leven': vert. van → na bhagava samannassa hoti: na = geen, niet; bhagava → bhaga = deelnemen aan, genieten van;
samannassa = de beweging van de samanas, het contemplatieve leven; hoti → bhu = zijn;
hoti = hij zal. 'Na bhagava samannassa', is vrij vertaald als: 'hij zal niet genieten van de
vruchten van het contemplatieve leven'.
237

'wie slechts zelden heilige teksten reciteert': vert. van → appampi ce sahitam bhasamano: appampi = weinig, zelden; ce = wie; sahitam → sam+dha: sam = volledig, compleet, het geheel; dha = verenigen, tesamen houden, i.c. het geheel van de teksten. Hier
wordt de Tipitaka bedoeld (cfr. supra); bhasamano → bhasamana → bha = spreken, reciteren. 'Appampi ce sahitam bhasamano', is vrij vertaald als: 'wie slechts zelden heilige teksten reciteert'.
238

'maar overeenkomstig de Dhamma handelt': vert. van → dhammassa hoti anudhammacari: dhammassa → Dhamma; hoti → bhu = zijn; hoti = is; anudhammacari → anu+dhamma+cari: anu = overeenkomstig; dhamma → Dhamma; cari = leven; anudhammacari =
'handelen overeenkomstig de Dhamma'. 'Dhammassa hoti anudhammacari', is vrij vertaald
als: 'maar overeenkomstig de Dhamma handelt'.
239

'zulke yogi laat zintuiglijk verlangen, haat en illusie achter zich': vert. van → ragan ca
dosan ca pahaya moham: ragan → raga = zintuiglijk verlangen; ca = en; dosan → dosa =
haat, boosheid; ca = en; pahaya: pa+ha: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om
de intensiteit van een handeling uit te drukken; ha = opgeven, verlaten, achter zich laten;
pahaya = heeft achter zich gelaten; moham → moha = illusie, onwetendheid. 'Ragan ca
dosan ca pahaya moham', is vrij vertaald als: 'zulke yogi laat zintuiglijk verlangen, haat en
illusie achter zich'.
240

241

'met helder begrip': vert. van → sammappajano.

'met een ontwikkelde geest': vert. van → suvimuttacitto → su+vi+muc+citta: su = goed;
vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; muc = bevrijden, in de betekenis
van 'realiseren'; citta = geest. Bedoeld wordt: een geest die bevrijd is van bezoedelingen,
door juiste beoefening en helder begrip van de Dhamma. 'Suvimuttacitto ', is vrij vertaald
als: 'met een ontwikkelde geest'
242

'zich aan niets hechtend in deze wereld, noch in de andere': vert. van → anupadiyano
idha va huram va: anupadiyano = zich aan niets hechtend; idha va huram va = in deze wereld, noch in de andere.
243

'zal hij genieten van de vruchten van het contemplatieve leven': vert. van → sa bhagava
samannassa: sa : hij zal (aﬃrm.); bhagava = deelnemen aan, genieten van; samannassa = de
beweging van de samanas, het contemplatieve leven. 'Sa bhagava samannassa', vrij vertaald als: 'zal hij genieten van de vruchten van het contemplatieve leven'. Volgens de commentaren van de Pali-canon is de betekenis van dit vers: hij zal de vruchten plukken van het
Pad (P. magga-phala).
244

245

'onderdompeling': conditionering.
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conditionering: als je voor schoolmeester geboren bent, word je nooit een spiritueel
meester. Een spiritueel meester kent geen eindtermen. Een spiritueel meester staat op eigen benen. Hij 'is' zijn eigen eindterm.
246

'onwetendheid' (P. avijja): het is geen intellectuele onwetendheid. Avijja komt erop neer
dat men de dingen niet ziet of wilt zien zoals ze in werkelijkheid zijn.Telkens er onwetendheid bestaat over de werkelijke aard van de dingen—de Zo-heid van de fenomenen—volgt
lijden automatisch.
247

dukkha: het leven zit vol teleurstelling; voortdurend gaan dingen ánders dan we hopen
en vooral verwachten en verlangen. Daardoor lijden we permanent onder ziekte, ouderdom
en dood en nog een heleboel andere dagelijkse dingen. Teveel om op te noemen. Terwijl al
deze dingen gewoon 'dood’normaal zijn in het proces van deze wereld.
248

249

'ariya': letterlijk: 'de edele, de nobele'.

'patisothagami' (P.): letterlijk: tegen de stroom in’. Het pad van de Dhamma gaat tegen
de stroom in. Het is de metafoor die de Boeddha gebruikt om aan te geven dat alle vissen
met de stroom meegaan, terwijl er één vis is die het tegenovergestelde doet. De moeilijkheid ligt niet énkel in de weerstand die de solitaire vis moet overwinnen van het water, maar
vooral in het overwinnen van de oppositie van de andere vissen. Wat de Boeddha bedoelde
is dat de yogi moet ingaan tegen de maatschappelijke, economische, financiële, sociale,
politieke, culturele conditioneringen en gewoontepatronen die onheilzaam, vooringenomen,
éénzijdig, tendentieus en corrupt zijn.
250

'gewoontepatronen': levenslange gewoonten vallen moeilijk te veranderen. De transformatie van de geest is een langzaam én geleidelijk proces. Zichzelf realiseren is zware arbeid.
251

Theratherigatha, gatha # 32 — Thera Suppiya: 'Uit ouder worden zal ik maken wat niet
ouder wordt; uit hitte wat koel is: de hoogste vrede, het onovertroﬀen tot rust komen' —
Kloppenborg, Ria (2000), Theratherigatha, Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken van
bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme p. 34.
252

253

Wallis, Glenn, (2007), The Dhammapada, Verses on the Way p. 103

Rinpoche, Zopa, Lama, (2005), The Door to Satisfaction: The Heart Advice of a Tibetan
Buddhist Master
254

255

van Dam, Hans, (2015), De Linji Lu p. 106

256

Ibid.

257

Bryan Ferry, (1973), A Song For Europe

258

'betekenisvol', in de zin van: inhoud hebben.

dhamma—het verschijnsel, het fenomeen, het 'ding', wordt met kleine letter geschreven. Het valt niet te verwarren met Dhamma—de Natuurwet, de Kosmische Wet, de Zoheid, de Waarheid.
259

260

Devaputta-Samyutta Sutta, Translation of Ajahn Brahm

261

Rohitassa-Sutta, Samyutta Nikaya 2.26
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Zie in dit verband ook de schitterende bespreking van Gomez, Richard, C. (2013), Buddhism on God, Kindle Edition, Amazon Media — 'The preachers of God are lampooned and
satirized in the Pali-canon and a God or Creator to the universe is denied outright. The notion that we should worship God is portrayed as something the Buddhist Satan—Mara—is
fond of telling people'.
262

Theratherigatha, Gatha # 1127, Thera Talaputa: 'Slechts jij, geest, maakt dat wij onszelf
zien als een brahmaan, een edelman, een koning of een wijze. Eens zijn wij handwerkslieden en kastelozen. Ook een bestaan als god bestaat alleen maar vanwege jou !’ — Kloppenborg, Ria (2000), Theratherigatha, Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme p. 171
263

264

van Loosbroek, Peter, www.sleuteltotinzicht.nl

fenomenologie: de filosofische stroming die uitgaat van de directe en intuïtieve ervaring
van fenomenen of verschijnselen om hieruit de essentiële eigenschappen van deze ervaringen en de essentie van datgene wat men ervaart proberen af te leiden.
265

266

Sabba-Sutta, Samyutta Nikaya, 35.23

'nama' (P.): (letterlijk: 'benoeming') is 'ervaring', subjectief gezien als 'het mentale proces van het identificeren van een object' (P. rupa kaya adhivacana sampassa). Rupa (letterlijk: 'verschijning') is ook 'ervaring', objectief gezien als een 'entiteit' die is waargenomen en
ontvangen door het mentale proces van identificatie (P. nama kaya pathiga sampassa).
267

Mahatma Gandhi begreep zeer goed de immense potentiële kracht die in dit vers verborgen zit. Hij schreef: 'We must become the change we want to see'.
268

269

Khema, Ayya, (1993), Boeddha Zonder Geheimen p. 88.

‘sankharas van verlangen en sankharas van afkeer’: impulsieve reacties op prikkels uit de
buitenwereld leiden tot onwetendheid (P. moha), verlangen (P. lobha, tanha) en hechting (P.
upadana). Sankharas leiden tot steeds weerkerend ‘worden’ (P. bhava) en lijden (P. dukkha).
270

271

Brihadaranyaka Upanishad, IV.4.5

Easwaran Eknath, (2007), The Dhammapada p. 17-18 — ’Born in freedom and stamped
with the joy of Self-realization, these early testaments of the Vedic sages are clear antecedents of the Buddha’s voice’… They teach that Self-realization means health, vitality, long
life, and a harmonious balance of inward and outward activity. With a triumphant voice, they
proclaim that human destiny lies ultimately in human hands for those who master the passions of the mind.’
272

Voor meer details over de Upanishads verwijs ik naar mijn boek: Dubois, Guy, Eugène,
(2017), Atthakavagga. De Vrede van de Boeddha p. 36 e.v.
Irrawaddy: is de belangrijkste rivier van Myanmar (Birma). Met een lengte van ruim 2170
kilometer en een stroomgebied van ruim 400.000 km² is het ook een van de grootste rivieren van Zuidoost-Azië. De rivier stroomt vanaf de bergen van de Hengduan Shan in het
noorden van Myanmar naar de Zee van Andaman in het zuiden, waar de rivier een 300 kilometer brede rivierdelta vormt. De rivier wordt ook wel de "Weg naar Mandalay" genoemd.
273
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'metta' (P.): vriendelijk, meedogend, welwillend; liefdevolle vriendelijkheid.
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'brahmaviharas' (P.): letterlijk: ‘de verblijfplaats van de goden’; Syn.: de 'onmetelijkheden'; het zijn de Vier Verheven Gemoedstoestanden: liefdevolle vriendelijkheid (P. metta),
mededogen (P. karuna), medevreugde (P. mudita) en gelijkmoedigheid (P. upekkha). Het zijn
de vier hoogste emoties en de enige vier die de Boeddha als waardevol en heilzaam bestempelt. Ayya Khema: ‘We kunnen ons innerlijk paradijs ervaren als we deze vier emoties in
onszelf weten te vervolmaken.’
275

In het kort: (1) metta (liefdevolle vriendelijkheid) betekent liefde, vrede, zonder onderscheid
van de persoon. Aan de basis ligt het 'niet-zelf' denken. Liefde en aandacht gaan naar de
mens als mens, niet naar dit of dat individu dat ons om een of andere reden aanspreekt op
een bepaald moment. Deze houding geldt niet enkel voor de mens, maar voor alle wezens
en levensvormen. Het betekent: liefdevol begaan zijn met alle wezens zonder onderscheid:
geen énkele levensvorm is immers vrij van lijden. Alle wezens hebben metta nodig. (2) karuna (mededogen): aangezien alle wezens onderworpen zijn aan dezelfde wetmatigheid in dit
bestaan, kan men nooit iemand oordelen of veroordelen, kan men niemand afstoten of uitsluiten. Karuna is in feite het solidariteitsgevoel met alles wat bestaat. (3) mudita (medevreugde) is vreugde met de voorspoed die alle wezens ondervinden en (4) upekkha (gelijkmoedigheid) is het actief aanvaarden van het bestaan zoals het is, zonder voorkeur, zonder
afkeuring.
Patanjali, de Indiase geleerde en filosoof, die leefde in de 2de eeuw vóór GTR, en de auteur
van de Yogasoetras, interpreteerde de brahmaviharas als volgt: ‘vriendelijkheid voor hen die
gelukkig zijn; mededogen voor hen die lijden; vreugde voor hen die deugdzaam leven en
gelijkmoedigheid voor de boosaardigen’.
De Dhamma is hier de natuurwet, de kosmische wet—een onpersoonlijke wet, die alles
doordringt, waarbij deze centrale basiswet de eenheid is van alle leven: alle verschijnselen,
fenomenen en dingen maken deel uit van één ondeelbaar geheel; alles is onlosmakelijk verbonden door voorwaarden (P. hetus) en oorzaken (P. paccayas).
276

Yama is een godheid die oorspronkelijk uit de Hindoeïstische mythologie stamt. Het was
de hindoeïstische godheid die verslag uitbracht over het leven van de overledene aan Shiva, in zijn hoedanigheid van vernietiger.
277

Cfr.: zie in dit verband de schitterende dialoog tussen Yama en Nachiketa in de Katha
Upanishad — Easwaran, Eknath, (2007), The Upanishads p. 61 e.v. Het vormt een prachtig
filosofisch én literair Vedisch hoogstandje, dat enigszins vergelijkbaar is met het aanzienlijk
oudere Sumerische Gilgamesj-epos.
278

Meditatie op de dood (P. marananusati) is één van de fundamentele basisvormen van
boeddhistische meditatie. Een belangrijk 'doel' van zulke meditatie op de dood, is het produceren van spirituele urgentie: 'je weet niet wanneer je dood gaat, span jezelf daarom nú
in, voordat het te laat is'. Reflectie over de dood maakt dat de yogi gaat nadenken over wat
nú werkelijk belangrijk in het leven is. Het overpeinzen van het feit dat uiteindelijk ieder wezen dood zal gaan, en dat dit een 'normaal' (*) natuurlijk gebeuren is, is tevens een excellente voorbereiding op de eigen dood. Het maakt dat mensen vrede nemen met hun (onvermijdelijke) dood. Een vredige en kalme dood heeft volgens de boeddhistische leer een erg
gunstige invloed op de kwaliteit van de komende wedergeboorte.
279

(*): Morticia Addams: 'Normal is an illusion. What is normal for a spider, is chaos for a fly'.

—Pagina 95
! van !556—

—Vagga #1 - Dichotomieën—

bhavacakka: Het is de iconografische voorstelling van de cyclische existentie (P. samsara). De bhavacakka bevat, in gecondenseerde vorm, de essentiële elementen van de
Dhamma: de vier Edele Waarheden, het Achtvoudige Pad, de Paticca-Samuppada of de
twaalf schakels van onderling afhankelijk co-ontstaan.
280

'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'.
281

Rest de vraag of de illusie die we ‘tijd’ noemen werkelijk zo meedogenloos is ? Of zijn
het eerder onze onwetendheid, verlangen en kwaadheid die ons parten spelen ?
282

'monnik': vert. van → bhikkhu. Volgens de Boeddha himself bestaat er geen enkele
noodzaak om toe te treden tot de kloosterorde om Dhamma te beoefenen. Het Achtvoudige Pad, inclusief meditatie, 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 de Sangha de verzameling van gelijkgestemden, samen op weg naar
'innerlijke vrede'. Het was geen monastieke orde. Het nadien ontstane sectaire boeddhisme
[van alle stromingen] zag en ziet dat natuurlijk enigszins anders. Laten we daarom liever
Boeddha zijn dan boeddhist te willen worden. Beter lijkt het me om te spreken van 'yogi'—
beoefenaars van de Dhamma—dan van monniken.
283

Thich Nhat Hanh, (2008), The Fertile Soil of Sangha’, Tricycle Magazine, Summer 2008 — 'If
you don’t have anyone who understands you, who encourages you in the practice of the
living dharma, your desire to practice may wither. Your sangha—family, friends, and copractitioners—is the soil, and you are the seed.'
'bhikkhu' (P.): Syn.: pabbajita; een bedelmonnik, monnik. Het is een celibatair volgeling
van de Boeddha. Een bhikkhu is géén priester: hij is immers géén middelaar tussen god en
de mens. Hij heeft géén geloften voor het leven afgelegd, en wordt énkel beperkt door zijn
(zichzelf opgelegde) trainingsregels. Vrouwelijke volgelingen noemt men bhikkunis.
284

Zie in dit verband de Anatta-Lakkhana-Sutta, Samyutta-Nikaya 22.59 — 'Seeing (the
three characteristics) thus, the well-instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with form, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with
fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate.
Through dispassion, he is fully released. With full release, there is the knowledge, 'Fully
released.' He discerns that 'birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world'
285

Fronsdal, Gil, (2010), Tricycle Magazine, Meditation & Practice, summer 2010 — ’Meditation practice flourishes when it is supported by clear intention’.
286

Kammische wilshandelingen kunnen van tweeërlei aard zijn: het zijn ofwel heilzame wilshandelingen (P. cetana kusala) ofwel onheilzame wilshandelingen (P. cetana akusala).
287
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Easwaran, Eknath, (2007), The Dhammapada p. 21-22 — 'Unpaid karmic debts and
unfulfilled desires do not vanish when the physical body dies.They are forces which remain
in the universe to quicken life again at the moment of conception when conditions are right
for past karma to be fulfilled. We live and act, and everything we do goes into what we think
at the present moment, so that at death, the mind is the sum of everything we have done
and everything we still desire to do. That sum of forces has karma to reap, and when the
right context comes—the right parents, the right society, the right epoch—the bundle of
energy that is the germ of personality is born again. We are not just limited physical creatures with a beginning in a particular year and an end after fourscore years and ten. We go
back eons, and some of the contents of the deepest unconscious are the dark drives of an
evolutionary heritage much older than the human race.'
288

‘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 vervlechting van alles-metalles beschrijft. Deze metafoor werd ontwikkeld door het Mahayana en gedistilleerd uit de
Avatamsaka Soetra.
289

Deze 'kilesas' zijn onpersoonlijke verstorende emoties: 'ik ben ze niet; ze zijn niet van mij,
geen ik'. Maar de vergiften bezitten een uiterst verblindende eigenschap, vermits het 'ik' in
ieder van ons wordt meegesleept door deze 'kilesas'. Wanneer we niet vaardig omgaan met
deze emoties veroorzaken ze gemakkelijk ellende in onszelf en bij anderen. Dat deze bezoedelingen tot allerlei onheilzame gedragingen leiden zal wel voor iedereen duidelijk zijn. Door
hun intrigerend karakter worden het, op deze manier, 'vergiften'.
290

'alles verandert': Ook Heraclitus (6de eeuw vóór GTR) kwam, als tijdgenoot van de
Boeddha, tot deze vaststelling. Ook hij leerde dat verandering het centrale beginsel was van
het universum. Het grote verschil tussen beide is dat Heraclitus zijn vaststelling louter theoretisch hield en geen concrete toepassingsmogelijkheid gaf voor zijn observatie, terwijl voor
de Boeddha het zien van de werkelijkheid zoals deze is (P. dhammata), het einde betekent
van dukkha. Het menselijk lijden ontstaat door het illusoir idee dat er een 'ik' bestaat dat
'vast' is, 'stabiel', separaat van de rest.
291

292

Georges Harrison, All things must pass.

Mackenzie, Vicky, (1988), Cave In The Snow, A Western Woman’s Quest for Enlightenment p. 113
293

Het aantal meditatie-objecten is onbegrensd. In de Pali-canon beschrijft de Boeddha er
40. Maar er zijn er ontzettend veel meer. Eigenlijk zoveel als er objecten zijn. De keuze van
een meditatie-object is een individuele keuze. Afhankelijk van de persoonlijkheid van de
yogi. Meditatie is geen ‘uitvinding’ van de Boeddha. De Boeddha heeft leentje-buur gespeeld bij de bestaande vedisch-religieuze traditie.
294

Dit is uiteraard 'plots': je kunt geen ‘partieel’ inzicht verwerven; je wordt eensklaps wakker; je ervaart 'plots' inzicht; je voelt 'plots' de waarheid heel duidelijk aan. Als de waarheid
herkend wordt, volgt de erkenning en de Zelfrealisatie [verlichting] onmiddellijk. Maar voordat je dit 'plotse' inzicht krijgt, kan er wél heel wat water naar de zee vloeien: inzicht moet
rijpen. En dan, ineens, ís het er. Deze 'plotse' doorbraak is dus het gevolg van aanhoudende
beoefening op het vlak van inzichtmeditatie (P. vipassana bhavana).
295

Wei Wu Wei, (2004), Posthumous Pieces — 'Sudden Enlightenment’ means precisely the
immediate apperception of all that in fact we are. ‘Enlightenment' is 'sudden' only because
it is not in 'time' (subject to sequential duration). It is reintegration in intemporality.’
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VAGGA #2 — WAAKZAAMHEID
Appamadavagga (Gathas #21-32)
GATHA #21
—WAAKZAAMHEID IS DE SLEUTEL TOT SPIRITUELE GROEI—
(SAMAVATI VATTHU)
'Appamado amatapadam
pamado maccuno padam
appamatta na miyanti
ye pamatta yatha mata.’

❜ Waakzaamheid 296 is het pad naar het Doodloze;297
Niet-waakzaamheid 298 is het pad naar de dood.299
De waakzamen sterven niet;300
De niet-waakzamen—hoewel ze leven—zijn als doden. 301 ❜
GATHA #22
—WAAKZAAMHEID LEIDT TOT VREUGDE—
(SAMAVATI VATTHU)
'Evam visesato natva
appamadamhi pandita
appamade pamodanti
ariyanam gocare rata.'

❜ De Wijzen 302 die waakzaamheid
Duidelijk van niet-waakzaamheid onderscheiden,303
Verheugen 304 zich in [hun] waakzaamheid.
Zij verblijden zich 305 in de omgeving van de Edelen.306 ❜
GATHA #23
—PERSISTENTE BEOEFENING LEIDT NAAR NIBBANA—
(SAMAVATI VATTHU)
'Te jhayino satatika
niccam dalhaparakkama
phusanti dhira nibbanam
yogakkhemam anuttaram.

❜ Door constant,307
Niet aflatend, 308
Energiek, 309
Te mediteren,310
Bereiken 311 die Wijzen 312 nibbana,
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De onovertroffen 313 bevrijding 314
Uit alles wat hen gevangen houdt. ❜
GATHA #24
—DOOR WAAKZAAMHEID GROEIT DE FAAM—
(KUMBHAGHOSAKASETTHI VATTHU)
'Utthanavato satimato
sucikammassa nisammakarino
sannatassa dhammajivino
appamattassa yaso bhivaddhati.'

❜ Wie onvermoeibaar 315 en waakzaam 316 is,
Wie zuiver en zorgvuldig handelt,317
Wie zichzelf beheerst 318 en overeenkomstig de Dhamma leeft: 319
Van zulke man groeit overal de faam.320 ❜
GATHA #25
—WAAKZAAMHEID IS EEN EILAND TEGEN DE VLOEDGOLF—
(CULAPANTHAKA VATTHU)
'Utthanena 'ppamadena
sannamena damena ca
dipam kayiratha medhavi
yam ogho nabhikirati.’

❜ Door ijver en waakzaamheid,321
Zelfbeheersing 322
En onthouding, 323
Wordt de Wijze 324 een eiland,325
Dat door geen enkele vloedgolf
Kan overspoeld worden.326 ❜
GATHA #26
—WAAKZAAMHEID IS HET HOOGSTE GOED—
(BALANAKKHATTA SANGHUTTHA VATTHU)
'Pamadam anuyunjanti
bala dummedhino jana
appamadan ca medhavi
dhanam settham va rakkhati.'

❜ Dwaze, domme mensen 327
Leveren zich over aan onoplettendheid.328
De Wijze beschermt waakzaamheid
Als het hoogste goed. 329 ❜
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GATHA #27
—IDENTIFICEER JE NIET MET ZINTUIGLIJK GENOT—
(BALANAKKHATTA SANGHUTTHA VATTHU)
'Ma pamadam anuyunjetha
ma kamaratisanthavam
appamatto hi jhayanto
pappoti vipulam sukham.'

❜ Geef niet toe aan onoplettendheid.330
Identificeer je niet met zintuiglijk genot.331
Voorwaar:332
Een waakzame yogi
[Gevestigd in meditatie] 333
Verwerft geluk in overvloed.334 ❜
GATHA #28
—DE WIJZE VERDRIJFT ONOPLETTENDHEID DOOR WAAKZAAMHEID—
(MAHAKASSAPATTHERA VATTHU)
'Pamadam appamadena
yada nudati pandito
pannapasadam aruyha
asoko sokinim pajam
pabbatattho va bhumatthe
dhiro bale avekkhati.’

❜ Wanneer de Wijze onoplettendheid
Door waakzaamheid verdrijft,335
En zo de vesting van wijsheid beklimt,336
Observeert hij zorgeloos,337 de ellende van de mensheid.338
Vanuit de hoogte 339 kijkt de Wijze 340 neer 341
Op de dwazen 342 die zich beneden 343 bevinden. ❜
GATHA #29
—WAAKZAAM TUSSEN DE ONOPLETTENDEN—
(DVESAHAYAKABHIKKHU VATTHU)
'Appamatto pamattesu
suttesu bahujagaro
abalassam va sighasso
hitva yati sumedhaso.’

❜ Waakzaam tussen de onoplettenden,344
Klaarwakker tussen de slapenden,345
Snelt de Wijze vooruit zoals een snel paard
Een zwak paard achter zich laat.346 ❜
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GATHA #30
—WAAKZAAMHEID WORDT IMMER GEPREZEN—
(MAGHA VATTHU)
'Appamadena maghava
devanam setthatam gato
appamadam pasamanti
pamado garahito sada.’

❜ Door waakzaamheid 347 verwierf Indra 348
De heerschappij over de goden.349
Waakzaamheid wordt [door de goden] steeds geprezen;350
Nalatigheid altijd afgekeurd. 351 ❜
GATHA #31
—WAAKZAAMHEID VERNIETIGT DE KETENS—
(ANNATARABHIKKHU VATTHU)
'Appamadarato bhikkhu
pamade bhayadassi va
samyojanam anumthulam
daham aggiva gacchati.’

❜ De monnik, die zich toegewijd heeft aan waakzaamheid 352
En die het gevaar van onoplettendheid ziet en vreest,353
Snelt voort als een vuur 354
En verbrandt zowel de grote als de kleine ketens. 355 ❜
GATHA #32
—WAAKZAAMHEID LEIDT NAAR NIBBANA—
(NIGAMAVASITISSATTHERA VATTHU)
'Appamadarato bhikkhu
pamade bhayadassi va
abhabbo parihanaya
nibbanasseva santike.’

❜ De monnik, die zich toegewijd heeft aan waakzaamheid 356
En die het gevaar van onoplettendheid ziet en vreest,357
Kan niet terugvallen 358 tot een lagere staat,359
Want (op deze manier) is hij nibbana nabij.360 ❜
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Het tweede Vagga van de Dhammapada is compleet gewijd aan waakzaamheid.
Waakzaamheid is synoniem voor oplettendheid; voor aandacht; voor alertheid.
Enkel door permanente en persistente waakzaamheid kan de yogi nibbana bereiken.
Gathas #21-23—alle drie Samavati Vatthu—vormen één geheel. In Gatha #21 is
'het pad naar het Doodloze' een metafoor, die we overigens op meerdere plaatsen in de Pali-canon tegenkomen.
Vermits het 'Doodloze' een synoniem is voor nibbana, ga ik dieper op dit begrip
in. Net zoals nibbana valt dit begrip niet exact de definiëren.361 Transcendentie
laat zich niet in een keurslijf van woorden en concepten wringen. Toch hoop ik
infra de term toch enigszins te verduidelijken.
Het 'Doodloze' (P. amata) verwijst niet naar een gemoedstoestand waar het fysieke lichaam niet sterft óf niet kan sterven: het 'Doodloze' is de toestand waarbij
de yogi zich bevrijdt van geboorte—van het steeds opnieuw 'worden' (P. Bhava)
—en als dusdanig ook van het sterven.
Geconditioneerde verschijnselen, fenomenen, 'dingen' (P. dhammas)—d.i. alles
wat hier, in dit universum bestaat—ontstaan en vergaan permanent. Dat is de
natuurwet. Anders gezegd: alle geconditioneerde fenomenen zijn voor hun ontstaan, hun bestaan en hun vergaan afhankelijk van specifieke voorwaarden (P.
hetus) 362 en oorzaken (P. paccayas).363 Zij ontstaan wanneer alle voorwaarden
én oorzaken voor hun ontstaan vervuld zijn. Hetzelfde geldt voor hun bestaan.
Dit is de Wet van Kamma: álles is de creatie van voorgaande oorzaken en voorwaarden en schept op zijn beurt de oorzaken en voorwaarden voor wat erna gebeurt.
Aan deze wet is onlosmakelijk een andere wet gekoppeld: de Wet van Anicca:
álles, materie of geest, levend of niet-levend, is onderworpen aan verandering.
Sterven is gewoon de voortzetting van het eeuwige proces van verandering, met
als trigger de Wet van Kamma.
Beide wetten verklaren 'het bestaan' als een continu proces van ontstaan en van
vergaan. Van dit lichaam, deze sterfelijke vorm, valt niet te bepalen waar het
begint. Noch waar het eindigt. Het is 'ongeboren'. Het is 'doodloos'. Het is dooren-door vergankelijk, maar tegelijk ongeboren.
Ontstaan en vergaan als de volkomen natuurlijke gang van zaken: het ligt in onze
natuur om ziek en oud te worden en dood te gaan. Dit impliceert dat elk verzet
tegen het sterven een tegennatuurlijk verweer vormt.
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Deze weerstand druist in tegen de natuurwet. Je bijt er je tanden op stuk. Zulk
verzet is een vlucht uit de werkelijkheid. Een illusie. Een gevecht tegen windmolens. Don Quichotte.
Er is zelfs méér: om het leven in ons tot uitdrukking te brengen moeten we élk
moment veranderen; moeten we bijgevolg élk moment 'sterven'. Ons laten dragen door het moment. Ons 'overgeven'. Loslaten. De muur van het 'ik' open-breken. Door los te laten ontstaat een enorme intimiteit met het Geheel. Innerlijke
vrede. Santi.
Diametraal tegenover het geconditioneerde—de 'wereld van de vormen'— staat
het ongeconditioneerde, nibbana. Nibanna is ongeconditioneerd, ongeboren. Het
is een toestand waar ontstaan en vergaan niet geldt; waar er niets uit een oorzaak
ontstaat (P. asankhata).
De yogi die leert te sterven (die 'inziet' dat hij, in dit leven, op élk moment sterft)
verkrijgt een volmaakte kijk op alles. Hij beseft dat het verzet tegen het sterven
een tegennatuurlijk verzet is. Dat het indruist tegen Dhamma. Wie dit begrijpt en
in zichzelf realiseert bevrijdt zich niet énkel van een zware last. Hij realiseert
zich-'zelf' ! Hij 'verliest zijn 'zelf' élk moment.
Verschillende teksten in de Pali-canon zorgen voor enige verduidelijking:
In de Maha-Malunkyaputta-Sutta 364 lezen we:
'Hij keert zijn geest af van de khandhas 365 en richt hem daarna op
de sfeer van het doodloze, denkend: “Dit is het vredige, dit is het
verhevene, namelijk het tot rust komen van alle drijfveren [sankharas], het verzaken van alle bezit [hechting], de vernietiging van
de begeerte, passieloosheid, ophouden, nibbana'.
'Hij keert zijn geest af van de khandhas', wil dus zeggen dat hij zich afkeert van
het geest/lichaam-complex, namelijk van materie en bewustzijn.
De Atthakanagara-Sutta 366 vermeldt de elf Poorten die naar het Doodloze en—
mutatis mutandis—naar nibbana leiden. Deze poorten zijn: 'de vier meditatiestadia (P. jhanas); de vier brahmaviharas en de eerste drie van de vier 'stadia
van vormloze (P. arupa jhanas) meditatieve verzinking [absorptie]'.367
En tenslotte zegt de Boeddha in de Sotapatti-Sutta: 368
'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.'
Het 'Doodloze' is datgene waarnaar boeddhistische geleerden verwijzen met de
term 'magga-phala'. 'Magga' is het 'pad'; 'phala' is 'de vrucht'—het resultaat.

—Pagina 104
!
van !556—

—Vagga #2 - Waakzaamheid—

Het aanraken van het 'Doodloze' 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 369 verbonden was en is en zal blijven.
Het 'Doodloze’ slaat op het constante gewaar-'zijn' van deze eenheid; het constante waakzaam zijn op deze eenheid. Het aandachtig zijn op dit proces. Op de
stroom. Het zíen en wéten—janami passami—dat alles één is. Dat alles samenvalt met wat is. Zonder enig voorbehoud. Zonder ook maar enige beperking.
Dit is het 'Doodloze'. Dit is nibbana. De wortels van een separaat 'zelf' zijn vernietigd. De brandstof voor het vuur—het permanente 'worden’ (P. bhava)—van
zijn [illusoire] separate 'ik' is uitgedoofd.
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. Eén met het universum: 370
❛ 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' meer en bijgevolg ook geen sterven meer. 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 371 —en op deze manier de heelheid van alle dingen ervaart—
bevrijdt hij zichzelf van zijn doodsangst.
De yogi realiseert in zichzelf dat er geen 'zelf' is. Dat zijn omhulsel weliswaar
sterfelijk is, maar dat hij in wezen 'ongeboren' en 'doodloos' is. Er bestaat géén
eeuwige 'ziel'. Géén 'ik’. Elke creatie blijkt een illusie. Geen enkel concept blijft
overeind. Er is énkel waarneming in dít moment. Angst—en in de eerste plaats
doodsangst—spruit voort uit de angst voor veranderende omstandigheden die
ons leven samenstellen. Een leven, dat we met alle mogelijke kunstgrepen proberen te grijpen en vooral pogen naar onze hand te zetten. Hetgeen natuurlijk onmogelijk is. In plaats van gewoonweg in te zien dat de leegte van alles—de enige
wérkelijke realiteit—volledig veilig (P. khema) is. Dat angst voor niets nodig is.
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.
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De yogi die de tilakkhana—vergankelijkheid (P. anicca), onbevredigdheid (P.
dukkha) en zelfloosheid (P. anatta)—in zichzelf realiseert, bereikt het 'Doodloze', nibbana. Dit thema zal nogmaals aangehaald worden in Gatha #374.
Dit is de diepe betekenis van de tekst die in élk klooster van het Soto Zen-boeddhisme, aan het einde van élke dag met gloed en ijver gereciteerd wordt:
❛ Laat iedereen die de weg bewandelt,
zich daarin bekwaamt en oefent, luisteren:
De oorzaak van geboorte en dood,372 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. ❜
Door constant waakzaam te zijn bevindt de 'Muni' 373 zich op 'het onovertroffen
veld van verdiensten', bij de Ariyas, bij de Edelen. Voortdurende waakzaamheid
doorbreekt én vernietigt verlangen. Het is juist dit verlangen dat de cyclus van
geboorte en dood—het constante 'worden' (P. bhava)— in stand houdt. De yogi
die alert en aandachtig is geeft geen brandstof meer aan verlangen.
Door constant, persistent en energiek te mediteren bevrijdt hij zich van alle bindingen die hem beletten om nibbana te bereiken. Zo gaat de Wijze voorbij dood.
Hij wandelt 'voorbij de vloedgolf van de dood'. Hij transcendeert de dood. Aticca.374
Niet in de toekomst (bij het uit elkaar vallen van de khandhas, d.i. op het moment van het sterven), maar in het NU. Deze 'bevrijding'—nibbana—is géén
'toestand’ en en zeker géén toestand nà de dood. Er voltrekt zich in het NU een
complete mentaliteitswijziging, een volkomen nieuw ethos, waardoor de yogi de
verschijnselen, de fenomenen, de dingen helder zíet, namelijk zoals ze wérkelijk
zijn. Yatha bhuta nana passana. Wat een persoonlijke bevrijding is. Een Zelfrealisatie.
De 'edelen’ waarover Gatha #22 handelt is een metafoor voor de sambojjhanga—de 7 factoren van verlichting (cfr. supra).
Belangrijke opmerking: deze bevrijding is níet een toestand waarbij de yogi zich
vrij maakt [kan maken] van de ervaring van geluk en/of lijden. De arahant 375 —
'hij die zijn vijanden overwonnen heeft'; hij die zich bevrijd heeft'—ondergaat
dezelfde emoties als de puthujjana—de 'wereldling' die niet waakzaam is en niet
mediteert. Het verschil tussen beide is dat de arahant niet meer door emoties
'geraakt' wordt. Hij staat niet meer 'in brand'.376 Hij is volkomen 'koel' geworden. Ajalita.377 Hij is uitgedoofd'.
De puthujjana evenwel kan de dood onmogelijk vermijden. Méér: waar de yogi
voorbij de dood gaat, komt de puthujjana zelfs nooit tot (spiritueel) leven.
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Gatha #24—Kumbhaghosakasetthi Vatthu—is klaar en duidelijk. Verdere uitleg
is overbodig. De tekst spreekt voor zich.
Eén woord in deze Gatha is van uitzonderlijk belang: dhammajivino (dhamma
+jivino: dhamma → Dhamma; jivino → jiv = leven), wat ik vertaald heb als
'leven overeenkomstig de Dhamma'. Ik heb dit woord wel honderd keer rondgedraaid om er een betere vertaling aan te geven. Helaas. Hieruit blijkt nogmaals de beperktheid van taal om essentie weer te geven. Dhammajivino is verzadigd zijn van Dhamma. Dhamma uitstralen langs alle kanten.
Gatha #25—Culapanthaka Vatthu—De objecten van de zintuiglijke wereld,
worden in dit vers voorgesteld als een vloedgolf van verlangen, haat en onwetendheid. Deze vloed dreigt de wereld te verzwelgen. Het is een metafoor voor
de tsunami van passies die de mensheid overspoelt. De Wijze echter, die ijverig
en waakzaam is, zichzelf beheerst en temt, transformeert zichzelf tot een eiland
dat zulke vloedgolf van bruut zintuiglijk geweld kan weerstaan.
Gathas #26 & 27—Balanakkhatta Sanghuttha Vatthu—Onoplettendheid, d.i.
toegeven aan luiheid en zich overgeven aan; resp. zich identificeren met zintuiglijk genot, is voor onwetende, domme mensen.378
De yogi daarentegen is alert en bewaakt oplettendheid als zijn grootste rijkdom.
Hij is zich ervan bewust dat een persoon die niet alert is, zijn hele leven zal besteden aan niets anders dan het permanent vestigen van de ijdele hoop dat zijn
alledaagse verlangens op één of andere dag zullen vervuld worden. Maar hij wéét
ook dat waakzaamheid hem in overvloed geluk zal bezorgen.
Gatha #28—Mahakassapatthera Vatthu—Een metafoor die aangeeft hoe de
Muni, nadat hij, door zijn persistente waakzaamheid de onwetendheid verdrongen heeft, de vesting van wijsheid beklimt. Vanop de bergtop van wijsheid beschouwt de Wijze, zorgeloos (d.i. gelijkmoedig: onthecht en kalm), de ellende
van de onwetende mensheid in het dal.
Gatha #29—Dvesahayakabhikkhu Vatthu— Eénzelfde inhoudelijke boodschap
als in het voorgaande vers, maar nu verpakt in een andere metafoor. In dit vers
wordt de Wijze vereenzelvigd met een snel paard dat een loom exemplaar in de
schaduw stelt.
Gatha #30—Magha Vatthu—In dit vers wordt Indra, de god der goden, opgevoerd om éénzelfde inhoudelijke boodschap te geven: op inzet en waakzaamheid komt het aan. Door het cultiveren van deze eigenschappen werd Indra de
heerser over de 33 goden.379
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Gatha #31—Annatarabhikkhu Vatthu—De ernstige monnik (P. bhikkhu), die de
luiheid vreest en waakzaam is, snelt— zoals een lopend vuur—naar zijn spirituele realisatie. Immers, door waakzaam te zijn vernietigt hij alle ketens—de samyojanas 380— die hem aan samsara binden.
Gatha #32—Nigamavasitissatthera Vatthu—De waakzame monnik die niet kan
terugvallen tot een lagere staat, refereert in dit vers naar het feit dat de stroombetreder (P. sotapatti) de zekerheid verwerft dat hij in de toekomst, binnen niet
meer dan zeven wedergeboorten, nibbana zal bereiken. In deze wedergeboortes
kan hij nooit in een slecht bestaansrijk—hellerijk, peta- of dierenrijk—wedergeboren worden. Regressie is onmogelijk.
Een sotapanna heeft het eerste van de vier niveaus van verlichting bereikt.381 De
stroombetreder heeft zich bevrijd van de eerste drie ketens van de samyojanas,
namelijk van het geloof in een eigen 'persoonlijkheid' (P. sakkaya-ditthi);382 van
hechting aan regels en rituelen (P. silabbata paramasa) 383 en van sceptische
twijfel (P. vicikiccha).
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'waakzaamheid': vert. van → appamado = oplettendheid, aandacht. Deze waakzaamheid moet geïnterpreteerd worden als het nastreven van een voortdurende aandacht (P. sati)
op élk moment. En van moment-tot-moment. Deze waakzaamheid leidt ertoe dat de yogi
inzicht verwerft in de vergankelijkheid, onbevredigdheid en zelfloosheid van alle fenomenen
(P. tilakkhana). De yogi die persoonlijk, op elke moment, de vormloosheid en de wezenloosheid van de verschijnselen in zichzelf realiseert, heeft het 'doel' bereikt.
296

In de Maha Satipatthana-Sutta zegt de Boeddha 'appamado amatada'—'waakzaamheid is
de weg naar het doodloze', d.i. aandacht is de directe weg naar nibbana.
'het doodloze': vert. van → amatapadam → amatapada → a+mata+pada: a = niet; mata
= dood; pada = weg. 'Amatapada', is vrij vertaald als: 'de weg naar het doodloze'.
297

'niet-waakzaamheid': vert. van → pamada → pa+mad: pa = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mad = beneveld zijn;
pamada beneveld zijn = (negligente) onoplettendheid, vrij vertaald als 'niet-waakzaamheid'.
298

'het pad naar de dood': vert. van → maccuno padam: maccuno → maccu = dood; maccuno = van de dood; padam → pada = het pad, in de betekenis van: het pad dat naar de
dood voert. De Commentaren van de Pali-canon hierover: 'wie niet-waakzaam is kan niet
bevrijd worden van wedergeboorte. Iemand die wedergeboren wordt, zal ouder worden en
sterven. Zodoende is niet-waakzaamheid het pad dat naar de dood voert'.
299

'de waakzamen sterven niet': vert. van → appamatta na miyanti. Volgens de Commentaren moet dit allegorisch opgevat worden: uiteraard verouderen en sterven zij. Maar door
helder inzicht realiseren zij Magga-Phala, d.i. nibbana. Op deze manier zijn zij niet meer
onderhevig aan weder-geboorte; d.i. aan weder-'worden'. In die zin, wat ze ook zijn—levend of dood—worden ze beschouwd niet te sterven. 'Appamatta na miyanti', is vrij vertaald als: 'de waakzamen sterven niet'.
300

’de niet-waakzamen—hoewel ze leven—zijn als doden’: vert. van → ye pamatta yatha
mata: ye = zij die; pamatta → pa+mad: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de
intensiteit van een handeling uit te drukken; mad = beneveld zijn; pamatta = de niet-waakzamen; yatha = als, zoals; mata → mar = sterven; mata = dood. 'Ye pamatta yatha mata', is
vrij vertaald als: '’de niet-waakzamen—hoewel ze leven—zijn als doden’.
301

302

'wijzen': vert. van → pandita.

303

'duidelijk onderscheiden': vert. van → vivesato.

'verheugen zich': vert. van → pamodanti → pa+mud: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mud = zich verheugen;
pamodanti = 'verheugen zich'.
304

305

'zij verblijden zich': vert. van → rata → ram = zich verblijden.

'edelen': vert. van → ariyanam → ariya = de edele, de nobele. Volgens de Commentaren van de Pali-canon zijn 'de verblijven van de edelen': de 37 Factoren van Verlichting (P.
boddhipakkhiya) en de zgn. 9 Transcendenten', namelijk: de 4 Maggas [sotapanna, sakadagami, anagami en arahant); de 4 Phalas (de vruchten van de 4 Maggas) en Nibbana.
306

307

'constant': vert. van → niccam = altijd, steeds, eeuwig; vrij vertaald als: 'constant'.
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'niet aflatend': vert. van → satatika → afgeleid van satata = continu, chronisch; vrij vertaald als: 'niet aflatend'.
308

'energiek': vert. van → dalhaparakkama → dalha+parakkama: dalha = sterk, vastberaden, zich inspannend; parakkama = energiek, krachtig. 'Dalhaparakkama', is vrij vertaald als:
'energiek'.
309

'te mediteren': vert. van → jhayino. De meditatie waarover dit vers spreekt—jhayino—is
beoefening van een uitzonderlijke kwaliteit; het is namelijk kalmte- én inzichtmeditatie; i.c.
samatha-bhavana én vipassana-bhavana.
310

Samatha vormt de eerste stap om tot vipassana (inzicht-meditatie) te komen: kalmte [door
de beoefening van samatha] is het middel, maar inzicht [door de beoefening van vipassana] is het doel; samatha vormt de springplank tot vipassana. Vipassana is het inzicht dat
alle verschijnselen vergankelijk, vol lijden en niet-zelf zijn i.p.v. te denken dat zij stabiel zijn.
Door vipassana wordt onwetendheid (P. avijja) doorbroken. Dit is inzicht in het Pad (P. magga nana). De 'vrucht' (P. phala nana)—het resultaat—van dit inzicht is bevrijding van verlangen en afkeer, wat finaal leidt tot 'uitdoving', 'koel worden' (P. nibbana).
'Samatha-bhavana’ (P.): samatha (*) = letterlijk 'verblijven in kalmte'; kalmte-meditatie; het
tot rust brengen van de gedachten met als doel de geest te temmen en scherp te maken
door hem steeds weer te richten op éénzelfde object. Het doel én het resultaat van samatha is het bereiken van éénpuntige concentratie (P. ekaggata).
(*): sabbasankharasamatha → sabba+sankhara+samatha: sabba = alle; samatha → sam =
kalmeren, tot rust brengen; samatha = het kalmeren. 'Sabbasankharasamatha' = het kalmeren van alle sankharas.
'Vipassana-bhavana’ (P.): inzicht-meditatie; de dingen zien zoals ze zijn; d.i. inzicht in de
tilakkhana, de drie karakteristieken van alle verschijnselen; het is inzicht in de ‘leegte’ van
alle dingen. Soms is vipassana gelijk aan wijsheid; soms een voorstadium van wijsheid (P.
panna).
De combinatie van samatha en vipassana leidt tot bevrijding (P. vimutti).
'Droog' of 'naakt' inzicht (E.: 'dry' or 'bare' insight) (P. suddha-vipassana) is de 'directe weg'
(P. ekayano maggo) naar nibbana, zonder de beoefening van jhana-meditatie (d.i. zónder
'toegangsconcentratie' (P. upacara samadhi) en zónder volkomen (absorptie)-concentratie' (P. appana samadhi). Deze directe 'momentary concentration' noemt men in Pali parikamma samadhi. Dit vormt de traditie van Mahasi Sayadaw; U Ba Khin; S.N. Goenka; Ashin
Tejaniya; e.a.
Voor meer informatie, zie 'The Progress of Insight [Visuddhinana-katha]' van Mahasi Sayadaw (1994): 'This approach to the ultimate goal of Buddhist meditation is called ‘bare insight’ because insight into the three characteristics of existence is made use of exclusively
here, dispensing with the prior development of full concentrative absorption (jhana).’
Opgelet: alle—álle (!)—meditatietechnieken zijn 'hulpmiddelen' (P. upayas) met als 'doel' het
bereiken van inzicht. Het zijn richtingaanwijzers. Zij geven de richting aan naar wáár de yogi
moet kijken. Maar zich bevrijden en realiseren moet de yogi finaal zélf doen. Dat kan niemand in zijn plaats doen. Zelfs een Boeddha niet.
311

'bereiken': vert. van → phusanti → phus = 'aanraken'; vrij vertaald als: 'bereiken'.
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312

'wijzen': vert. van → dhira.

'onovertroﬀen': vert. van → anuttaram = het hoogste; er is niets hoger; vrij vertaald als
'onovertroﬀen'.
313

'bevrijding': vert. van → yogakkhemam → yoga+khema: yoga → yoke = juk, boeien,
gareel; khema = toevluchtsoord, veilige haven; yogakkhemam = bevrijding van het juk. De
vier boeien die de mens aan samsara binden zijn: zintuiglijk genot (P. kama); 'worden' (P.
bhava); verkeerde opvattingen/opinies (P. ditthi) en onwetendheid (P. avijja).
314

'onvermoeibaar”: vert. van → utthanavato = een persoon die energiek is; vrij vertaald als:
'onvermoeibaar'.
315

'waakzaam': vert. van → satimato = een persoon die aandachtig is; vrij vertaald als:
'waakzaam'.
316

'wie zuiver en zorgvuldig handelt': vert. van → sucikammassa nisammakarino: sucikammassa → suci+kamma: suci = zuiver, puur; kamma = daden, handelingen; sucikammassa =
een persoon die zuivere handelingen stelt; nisammakarino → nisamma+kari: nisamma =
zorgvuldig; kari → kar = doen, handelen; nisammakarino = zorgvuldig handelen. 'Sucikammassa nisammakarino', is vrij vertaald als: 'wie zuiver en zorgvuldig handelt'.
317

318

'wie zichzelf beheerst': vert. van → sannatassa.

'en overeenkomstig de Dhamma leeft': vert. van dhammajivino → dhamma+jivino:
dhamma → Dhamma = in de betekenis van 'volgens de (natuur)wet, rechtschapen'; jivino
→ jiv = leven; jivino = leeft; dhammajivino = letterlijk vertaald: 'een persoon die overeenkomstig de Dhamma leeft'. 'Dhammajivino', is vrij vertaald als: 'en overeenkomstig de
Dhamma leeft'.
319

'groeit overal de faam': vert. van → yaso’bhivaddhati → yaso abhivaddhati: yaso = faam;
abhivaddhati → abhi+vaddhati: abhi = overal; vaddhati → vadh = groeien; vaddhati = groeit.
'Yaso’bhivaddhati', is vrij vertaald als: 'overal groeit de faam'.
320

'door ijver en waakzaamheid': vert. van → utthanena’ppamadena → utthanena+
appamadena: utthana = ijver, energie; appamada = waakzaamheid, nauwgezetheid. 'Utthanena’ppamadena', is vrij vertaald als: 'door ijver en waakzaamheid'.
321

322

'zelfbeheersing': vert. van → sannamena.

323

'onthouding': vert. van → damena → dam = temmen, domesticeren, zich onthouden.

324

'Wijze': vert. van → medhavi.

325

'eiland': vert. van → dipam.

'dat door geen enkele vloedgolf kan overspoeld worden': vert. van → yam ogho nabhikirati: yam = dat; ogho = vloedgolf, tsunami; nabhikirati → na+abhikirati: na = niet, geen;
abhikirati → abhi+kirati; abhi = overal; kirati → kir = overspoelen, verzwelgen; kirati = wordt
overspoeld. 'Yam ogho nabhikirati', is vrij vertaald als: 'dat door geen enkele vloedgolf kan
overspoeld worden'.
326
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'dwaze, domme mensen': vert. van → bala dummedhino jana: bala = letterlijk: 'jong, een
kind’; hier in de betekenis van 'een kinderachtig persoon, dwaas, onwetend, niet in staat
om (met gezag) te spreken'; dummedhino = onwetend, dom; jana = persoon, personen.
'Bala dummedhino jana', vrij vertaald als: 'dwaze, domme mensen'.
327

'leveren zich over aan onoplettendheid': vert. van → pamadam anuyunjanti: pamadam
→ pamada = niet opletten, achteloosheid, zorgeloosheid, nonchalance; anuyunjanti →
anu+yunj: anu = naar, langs, aan; yunj = zich verenigen met, toegeven aan, beoefening, zich
wentelen in, zich bezig houden met; anuyunjanti = ze leveren zich over aan. 'Pamadam
anuyunjanti', is vrij vertaald als: 'leveren zich over aan onoplettendheid'.
328

'de Wijze beschermt waakzaamheid als het hoogste goed.': vert. van → appamadan ca
medhavi dhanam settham va rakkhati: appamadan → a+pamada: a = niet; pamada = niet
opletten, achteloosheid, zorgeloosheid, nonchalance; appamadan = waakzaamheid; ca =
en; medhavi = de Wijze; dhanam = rijkdom; settham = het beste; va = als, zoals; rakkhati →
rakkh = beschermen; rakkhati = beschermt; 'Appamadan ca medhavi dhanam settham va
rakkhati', is vrij vertaald als: 'de Wijze beschermt waakzaamheid als het hoogste goed.'
329

'geef niet toe aan onoplettendheid': vert. van → ma pamadam anuyunjetha: ma = negatie: niet, neen, doe niet; pamadam → pamada = niet opletten, achteloosheid, zorgeloosheid, nonchalance; anuyunjetha → anu+yunj: anu = naar, langs, aan; yunj = zich verenigen
met, toegeven aan. 'Ma pamadam anuyunjetha', is vrij vertaald als: 'geef niet toe aan onoplettendheid'.
330

'identificeer je niet met zintuiglijk genot': vert. van → ma kamaratisanthavam: ma = negatie: niet, neen, doe niet; kamaratisanthavam→ kama+rati+santhavam: kama = plezier; rati =
houden van; kamarati = zintuiglijk genot; santhavam → santhava = intiem zijn met, zich
identificeren met. 'Ma kamaratisanthavam', is vrij vertaald als: 'identificeer je niet met zintuiglijk genot'.
331

'voorwaar': vert. van → hi = je mag er zeker van zijn dat…, inderdaad. Vrij vertaald als:
'voorwaar'.
332

'yogi': vert. van → jhayanto: iemand die mediteert, iemand die beoefent, iemand die
gevestigd is in meditatie.
333

'verwerft geluk in overvloed': vert. van → pappoti vipulam sukham: pappoti → pa+ap: pa
= voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ap = krijgen, bekomen, verwerven; vipulam → vipula = overvloedig, uitbundig, rijkelijk;
sukha = geluk. 'Pappoti vipulam sukham', is vrij vertaald als: 'verwerft geluk in overvloed'.
334

'wanneer de Wijze onoplettendheid door waakzaamheid verdrijft': vert. van → pamadam
appamadena yada nudati pandito: pamadam → pamada = niet opletten, achteloosheid,
zorgeloosheid, nonchalance; appamadena → appamada → a+pamada: a = niet; pamada =
niet opletten, achteloosheid, zorgeloosheid, nonchalance; appamadam = waakzaamheid;
yada = wanneer; nudati → nud = verdrijven; nudati = verdrijft; pandito = de Wijze. 'Pamadam appamadena yada nudati pandito', is vrij vertaald als: 'wanneer de Wijze onoplettendheid door waakzaamheid verdrijft'.
335

'en zo de vesting van wijsheid beklimt': vert. van → pannapasadam aruyha: panna-pasadam → panna = wijsheid; passada = vesting, fort, paleis; aruyha → ruh = beklimmen; aruyha = beklimt. 'Pannapasadam aruyha', is vrij vertaald als: 'en zo de vesting van wijsheid
beklimt'.
336
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'zorgeloos': vert. van → asoka → a+soka: a = niet; soka = met zorgen; asoka = zonder
zorgen, vrij vertaald als 'zorgeloos'.
337

'de ellende van de mensheid': vert. van → sokinim pajam: sokinim → soka = zorgen;
sokinim = vol zorgen, smart; pajam → paja = de mensheid. 'Sokinim pajam', is vrij vertaald
als: 'de ellende van de mensheid'.
338

'vanuit de hoogte': vert. van → pabbatattho → pabbata+tha: pabbata = berg; tha =
staan; pabbatattho = op de berg staan. 'Pabbatattho', is vrij vertaald als: 'vanuit de hoogte'.
339

340

'de Wijze': vert. van → dhiro.

'kijkt hij neer': vert. van → avekkhati → ava+ikkh: ava = naar beneden; ikkh = zien, kijken;
avekkhati = naar beneden kijken. 'Avekkhati', is vrij vertaald als: 'kijkt hij neer'.
341

342

'dwazen': vert. van → bale → bala = dwaas.

'beneden': vert. van → bhumattha → bhuma+ttha: bhuma = de grond; ttha → tha =
staan; bhumattha = op de grond staan. 'Bhumattha', is vrij vertaald als: 'beneden'.
343

'waakzaam tussen de onoplettenden: vert. van → appamatto pamattesu: appamatto →
appamada = waakzaam; appamatto = een waakzaam persoon; pamattesu → pa+mad: pa =
voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken;
mad = beneveld zijn, onoplettend zijn; pamattesu = tussen de onoplettenden. 'Appamatto
pamattesu', is vrij vertaald als: 'waakzaam tussen de onoplettenden'.
344

'klaarwakker tussen de slapenden': suttesu bahujagaro: suttesu → sutta → sup = slapen;
suttesu = tussen de slapenden; bahujagaro → bahu+jagara: bahu = veel; jagara → jagg =
wakker blijven; jagaro = wakker. 'Suttesu bahujagaro', is vrij vertaald als: 'klaarwakker tussen
de slapenden'.
345

'snelt de Wijze vooruit zoals een snel paard een zwak paard achter zich laat': vert. van →
abalassam va sighasso hitva yati sumedhaso: abalassam → a+bala+assa: a = niet; bala =
hier in de betekenis van 'kracht, krachtig, snel'; assa = paard; abalassa = een zwak paard;
va = als, zoals; sighasso → sigha+assa: sigha = snel, vlug; assa = paard; sighasso = een
snel paard; hitva → ha = verlaten, achter zich laten; hitva = laat achter zich; yati → ya =
gaan, vooruit gaan; yati = gaat vooruit; sumedhaso → su+medhasa: su = volledig, compleet; medhasa = intelligent, wijs; sumedhaso = een intelligent man, een Wijze. 'Abalassam
va sighasso hitva yati sumedhaso', is vrij vertaald als: 'snelt de Wijze vooruit zoals een snel
paard een zwak paard achter zich laat'.
346

'waakzaamheid': vert. van → appamadena: dit is waakzaamheid voor het doen van heilzame daden.
347

Indra: de vedische god Indra—de god onder de goden. In de Pali-tekst wordt niet van
Indra gesproken, maar van Magha. Magha werd later herboren als Indra.
348

'de heerschappij over de goden': vert. van → devanam setthatham: deva = god; devanam = van de goden; setthata = het beste van, de suprematie. 'Devanam setthatham', is vrij
vertaald als: 'de heerschappij over de goden'.
349

—Pagina 113
!
van 556
!
—

—Vagga #2 - Waakzaamheid—

'waakzaamheid wordt steeds geprezen': vert. van → appamadam pasamanti: appamadam → a+pamada: a = niet; pamada = niet opletten, achteloosheid, zorgeloosheid, nonchalance; appamadan = waakzaamheid; pasamanti → pa+sams: pa = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; sams = verklaren, prijzen;
pasamanti = wordt geprezen. 'Appamadam pasamanti', is vrij vertaald als: 'waakzaamheid
wordt steeds geprezen'.
350

'nalatigheid altijd afgekeurd': vert. van → pamado garahito sada: pamado → pamada =
niet opletten, achteloosheid, zorgeloosheid, nonchalance; garahito → garah = afkeuren;
garahito = afgekeurd; sada = altijd. 'Pamado garahito sada', is vrij vertaald als: 'nalatigheid
altijd afgekeurd'.
351

'de monnik, die zich toegewijd heeft aan waakzaamheid': vert. van → appamadarato
bhikkhu: appamadarato → a+pamada+rata: a+pamada: a = niet; pamada = niet opletten,
achteloosheid, zorgeloosheid, nonchalance; rata → ram = toegewijd zijn aan; bhikkhu =
monnik. 'Appamadarato bhikkhu', is vrij vertaald als: 'de monnik, die zich toegewijd heeft
aan waakzaamheid'.
352

'en die het gevaar van onoplettendheid ziet en vreest': vert. van → pamade bhayadassi:
pamade → pamada = niet opletten, achteloosheid, zorgeloosheid, nonchalance, onoplettendheid; bhayadassiva → bhaya+dassi: bhaya = angst, vrees; dassi = hij die ziet, hij die
onderkent; bhayadassiva : ziet en vreest. 'Pamade bhayadassi', is vrij vertaald als: 'en die
het gevaar van onoplettendheid ziet en vreest'.
353

'snelt voort als een vuur': vert. van → aggi va gacchati: aggi = vuur; va = als, zoals; gacchati → gam = vooruitgaan, vooruitsnellen.; gacchati = snelt voort. 'Aggi va gacchati', is vrij
vertaald als: 'snelt voort als een vuur'.
354

’en verbrandt zowel de grote als de kleine ketens’: samyojanam anumthulam daham:
samyojanam → sam+yuj: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; yuj = het juk dragen, hier
in de betekenis van 'wat iemand ketent', namelijk de samyojanas—de 10 ketens die iemand
aan samsara binden; anumthulam → anu+thula: anu = klein, atomisch; thula = groot; daham
→ dah = verbranden; daham = verbrandt. 'Samyojanam anumthulam daham', is vrij vertaald
als: ’en verbrandt zowel de grote als de kleine ketens’.
355

'de monnik, die zich toegewijd heeft aan waakzaamheid': vert. van → appamadarato
bhikkhu: appamadarato → a+pamada+rata: a+pamada: a = niet; pamada = niet opletten,
achteloosheid, zorgeloosheid, nonchalance; rata → ram = toegewijd zijn aan; bhikkhu =
monnik. 'Appamadarato bhikkhu', is vrij vertaald als: 'de monnik, die zich toegewijd heeft
aan waakzaamheid'.
356

'en die het gevaar van onoplettendheid ziet en vreest': vert. van → pamade bhayadassi:
pamade → pamada = niet opletten, achteloosheid, zorgeloosheid, nonchalance, onoplettendheid; bhayadassiva → bhaya+dassi: bhaya = angst, vrees; dassi = hij die ziet, hij die
onderkent; bhayadassiva : ziet en vreest. 'Pamade bhayadassi', is vrij vertaald als: 'en die
het gevaar van onoplettendheid ziet en vreest'.
357

'kan niet': vert. van → abhabbo → a+bhabba: a = niet; bhabba → bhu = zijn; abhabba =
niet zijn, niet in de mogelijkheid verkeren, onbekwaam zijn tot iets. 'Abhabba', is vrij vertaald als: 'kan niet'.
358
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'tot een lagere staat terugvallen': vert. van → parihanaya → pari+ha: pari = hier in de
betekenis van 'volledig'; ha = regresseren, terugvallen, verminderen; parihanaya = volledig
regresseren. 'Parihanaya', is vrij vertaald als: 'tot een lagere staat terugvallen'.
359

'want (op deze manier) is hij nibbana nabij': vert. van → nibbanasseva santike: nibbanasseva → nibbana+eva: nibbana = het doodloze, het ongeborene; eva = op deze manier, zo;
santike → santika = in de omgeving van, in de nabijheid van. 'Nibbanasseva santike', is vrij
vertaald als: 'want (op deze manier) is hij nibbana nabij'.
360

Juist omdat nibbana niet in woorden te vatten is, zijn er zoveel synoniemen te vinden.
Alleen in de Asankhata-Samyutta (Samyutta-Nikaya #43) vindt men een lijst van 33 verschillende synoniemen: 'The Unconditioned; The Destruction of lust, hate, delusion; The
Uninclined; The taintless; The Truth; The Other Shore; The Subtle; The Very diﬃcult to see;
The Unaging; The Stable; The Undisintegrating; The Unmanifest; The Unproliferated; The
Peaceful; The Deathless; The Sublime; The Auspicious; The Secure; The destruction of
craving; The Wonderful; The Amazing; The Unailing; The Unailing State; The Unaﬄicted;
Dispassion; Purity; Freedom; Non-attachment; The Island; The Shelter; The Asylum; The
Refuge; The Destination and The path leading to the destination’.
361

'voorwaarden’: hetus → hetuka (P.) = de voorwaarden of 'wortels': lobha, dosa, moha;
resp. alobha, adosa, amoha.
362

363

'oorzaken': paccaya → paccayakara (P.) = oorzakelijke oorsprong.

Maha-Malunkyaputta-Sutta, MN 64, de Breet, Jan & Janssen, Rob, (2004), MajjhimaNikaya, De verzameling van middellange leerredes, Deel 2, - Suttas 51-100, p. 138
364

khandhas: het zijn 'de aggregaten van toe-eigening'; de bestanddelen van het bestaan;
het geest/lichaam-complex waaruit we zijn samengesteld: rupa (lichaam) + nama (geest,
bestaande uit: bewustzijn (P. vinnana), perceptie (P. sanna), gewaarwordingen (P. vedana) en
mentale formaties, reacties (P. sankharas).
365

Atthakanagara-Sutta, MN 52, de Breet, Jan & Janssen, Rob, (2004), Majjhima-Nikaya,
De verzameling van middellange leerredes, Deel 2, - Suttas 51-100, p. 32 e.v.
366

'de eerste drie van de vier 'stadia van vormloze meditatieve verzinking [absorptie]': dit
zijn de eerste drie vormloze jhanas (P. arupa jhanas), namelijk: onbegrensde ruimte (de 5de
jhana: akasanancayatana); onbegrensd bewustzijn (de 6de jhana: vinnanancayatana) en
nietsheid (de 7de jhana: akincannayatana) .
367

368

Sotapatti-Sutta, SN 55

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'.
369

370

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

371

realiseren: herkennen, erkennen en er één mee worden.
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'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).
372

373

'Muni' (P.): de Wijze.

374

'aticca': voorbijgaan, transcenderen.

‘arahant’ (P.): letterlijk: 'waardig, de waardige, heilig, de heilige'; iemand die de weg is
gegaan van het pad van inzicht en bevrijding dat de Boeddha uitgetekend heeft. Hij is een
katavi geworden: hij heeft in zijn leven gerealiseerd wat moest gerealiseerd worden. Bij zijn
overlijden komt een einde aan de kringloop van samsara: de arahant is 'uitgedoofd'.
375

Zie: de 'Vuurpreek’ van de Boeddha, Adittapariyaya-Sutta, Samyutta-Nikaya, (SN 35.28)
—‘O Monniken, alle verschijningsvormen staan in brand. Het oog staat in brand door de
verschijningsvormen die het ontvangt. Het bewustzijn wat het oog veroorzaakt en de sensatie die het oog overbrengt, plezierig, onplezierig, welke indruk dan ook, de oorzaak hiervan is onze hartstocht voor het zien [kijken].
376

Wat is de bron van dit vuur? Het voedt zich met onze passie voor hartstocht. Hartstocht
voor brandende haat en verdwazende genegenheid. Geboorte, ouderdom, dood, leed, geweeklaag, ellende, verdriet, en wanhoop, zijn allemaal uitingen van het vuur dat via onze
ogen binnen komt.
Op de zelfde manier staat ons oor in vuur en vlam door de passie voor geluid. De neus staat
in vuur en vlam door de passie voor geur. De tong staat in brand door de passie voor
smaak. Het hele lichaam brandt van hartstocht. En erger—de geest staat in vuur en vlam:
door brandende ideeën, vurig bewustzijn, verzengende indrukken en smeulende sensaties.
En nogmaals zeg ik: je hartstocht voor geboorte, ouderdom, dood, leed, geweeklaag, ellende, verdriet, en wanhoop, zijn er de oorzaak van dat je opbrandt.
Wat er aan te doen is? O monnik, als je wijs bent, ontwikkel dan een weerzin voor het oog,
zijn vormen, het bewustzijn wat het oog veroorzaakt, zijn indrukken en gewaarwordingen,
ongeacht of ze plezierig, onplezierig of van wat voor aard ze dan ook zijn. Als je wijs bent,
ontwikkel dan een aversie voor het oor en zijn geluiden, de neus en zijn geuren, de tong en
zijn smaken, het lichaam en zijn gevoelens, de geest en alles wat daarin voorbij trekt.
Als je zo’n weerzin ontwikkelt, dan bevrijd je jezelf van hartstocht. Bevrijd jezelf van hartstocht en je zal vrij worden. Als je vrij bent dan zie je wat je gevangen hield en word je gewaar dat al je wedergeboortes uitgeblust en opgebrand zijn. Dit is het bewijs dat je een
heilig leven geleefd hebt, je roeping hebt vervult, en niet meer aan deze wereld onderworpen bent.’
De vuurrede is een herdefiniëring van het vedische vuurritueel door de Boeddha. Voor de
Boeddha was het vedische vuurritueel een nutteloze, mechanisch-vormelijke 'puja', zonder
inhoud. Hij gebruikte dit, bij de toenmalige bevolking erg bekende, ritueel om de Dhamma
aanschouwelijk te verduidelijken.
'ajalita' (P.): a+jalita: a = niet; jalita = in brand staan; ajalita = wat niet in brand staat = afgekoeld is = nibbana.
377
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Judy Lief, (2011), Tricycle, Trike Daily, 24 June 2011, Train Your Mind: Don’t Be Frivolous — 'It is easy to fritter away your time in frivolous pursuits that do not lead anywhere.
But living in this way is like eating junk food: it is ultimately unsatisfying.'
378

Indra verschijnt in diverse vormen en betekenissen in de Indiase mythologie. Indra had
de macht over 33 goden. Zo nam hij de leiding in de strijd tegen de Asuras. Indra was een
jaloerse god (deva), die de macht beheerst, niet het respect.
379

samyojanas (P.): de tien mentale ketens of belemmeringen die de mens aan samsara
binden. De laatste keten die verwijderd wordt is onwetendheid (P. avijja; moha), maar tegelijkertijd is het ook de eerste, door het inzicht in de Vier Waarheden (P. cattari ariya saccani).
380

De vier niveaus van verlichting zijn, in opgaande volgorde: stroombetreder (P. sotapatti);
de eenmaal-terugkerende (P. sakadagami); de niet-meer-terugkerende (P. anagami) en de
volkomen uitgedoofde (P. arahant).
381

Voor elk niveau van verlichting bestaat er een 'pad' (P. magga) en 'vruchten' (P. phala). Het
'pad' is een kort moment waarin een aantal ketens verdwijnen, en nibbana dichter benaderd wordt. De 'vruchten' slaan op de gelukzaligheid en innerlijke vrede als gevolg van het
realiseren van een respectievelijk pad.
sakkaya-ditthi (P.): geloof in eigen persoonlijkheid. De stroombetreder (P. sotapanna)
beseft héél duidelijk de illusie van 'ik ben', 'dit is van mij' of 'dit ben ik'. Dit inzicht is diep in
hem gevestigd. Hij gelooft niet meer in een persoonlijke essentie. Hij heeft—met diep inzicht—experiëntieel ervaren, dat de vijf khandhas, die samen de conventionele 'ik’-persoon
vormen, onderhevig zijn aan de tilakkhana.
382

silabbata-paramasa (P.): gehechtheid aan regels en rituelen. De stroombetreder (P. sotapanna) is niet meer gehecht aan regels en rituelen. Hij weet dat dit slechts wereldse conventies zijn.
383
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VAGGA #3 — DE GEEST
Cittavagga (Gathas #33-43)
GATHA #33
—DE WIJZE DISCIPLINEERT ZIJN GEEST—
(MEGHIYATTHERA VATTHU)
'Phandanam capalam cittam
durakkham dunnivarayam
ujum karoti medhavi
usukaro va tejanam.’

❜ De onrustige, wispelturige geest 384
Valt moeilijk te bewaken 385 en in toom te houden 386
De Wijze maakt hem recht,387
Zoals een pijlenmaker een pijl recht maakt.388 ❜
GATHA #34
—DE GEEST SPARTELT ALS EEN VIS OP HET DROGE—
(MEGHIYATTHERA VATTHU)
'Varijo va thale khitto
okamokata ubbhato
pariphandatidam cittam
maradheyyam pahatave.'

❜ Zoals een vis, uit het water gehaald,
En op het droge geworpen,389
Zo ook spartelt de geest,390
Wanneer hij aan Mara’s rijk wil verzaken. 391 ❜
GATHA #35
—EEN GETEMDE GEEST BRENGT GELUK—
(ANNATARABHIKKHU VATTHU)
'Dunniggahassa lahuno
yatthakamanipatino
cittassa damatho sadhu
cittam dantam sukhavaham.’

❜ Het is goed om de geest te temmen,
Die moeilijk te bemeesteren 392 valt,
Snel is,393
En naar het vervullen van al zijn verlangens neigt.394
Een getemde geest 395 brengt geluk.396 ❜
—Pagina 119
!
van 556
!
—

—Vagga #3 - De Geest—

GATHA #36
—DE WIJZE HOUDT ZIJN GEEST IN BEDWANG—
(UKKANTHITABHIKKHU VATTHU)
'Sududdasam sunipunam
yatthakamanipatinam
cittam rakketha medhavi
cittam guttam sukhavaham.’

❜ De geest is heel subtiel 397
En moeilijk volledig te begrijpen. 398
Hij neigt naar het vervullen van al zijn verlangens. 399
De Wijze zal zijn geest beschermen:400
Een beschermde geest 401
Brengt geluk. 402 ❜
GATHA #37
—EEN GETEMDE GEEST LEIDT TOT BEVRIJDING—
(SAMGHARAKKHITATTHERA VATTHU)
'Durangamam ekacaram
asariram guhasayam
ye cittam samyamissanti
mokkhanti marabandhana.’

❜ Diegenen die de geest compleet beteugelen,403
—Een geest die ver dwaalt en op zichzelf bestaat,404
Zonder enige vorm,405
Verdoken in een grot 406—
Zijn bevrijd van de ketens van Mara. 407 ❜
GATHA #38
—ZONDER DHAMMA GEEN WIJSHEID—
(CITTAHATTHATTHERA VATTHU)
'Anavatthitacittassa
saddhammam avijanato
pariplavapasadassa
panna na paripurati.'

❜ Iemand met een onstandvastige geest,408
Die de ware Dhamma niet verstaat.409
Die niet in kalmte gevestigd is, 410
Kan nooit in wijsheid groeien.411 ❜
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GATHA #39
—ANGST VERMIJDEN—
(CITTAHATTHATTHERA VATTHU)
'Anavassutacittassa
ananvahatacetaso
punnapapapahinassa
natthi jagarato bhayam.’

❜ Wiens geest vrij is van hartstocht,412
Wiens geest niet verward is, 413
Wie het idee van 'goed' en 'kwaad' achter zich heeft gelaten,414
En waakzaam is,415
Hoeft geen angst 416 te hebben. ❜
GATHA #40
—BESCHERM WAT JE VEROVERD HEBT ZONDER HECHTEN—
(PANCASATABHIKKHU VATTHU)
'Kumbhupamam kayam imam viditva
nagarupam cittam idam thapetva
yodhetha maram pannavudhena
jitan ca rakkhe anivesano siya.'

❜ Wanneer je dit lichaam bekijkt
Als een [breekbare] kruik [van klei],417
En deze geest als een stad, 418
Bevecht Mara dan met het zwaard van wijsheid.419
En bescherm wat je veroverd hebt,420
Zonder je er aan te hechten (zoals het hoort te zijn). 421 ❜
GATHA #41
—DE VERGANKELIJKHEID VAN HET LICHAAM—
(PUTIGATTATISSATTHERA VATTHU)
'Aciram vata ayam kayo
pathavim adhisessati
chuddho apetavinnano
nirattham va kalingaram.'

❜ Helaas ! Dit lichaam zal spoedig neerliggen op de aarde, 422
Weggeworpen,423
Zonder bewustzijn,424
Als een waardeloze boomtak. 425 ❜
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GATHA #42
—EEN SLECHT GERICHTE GEEST BEROKKENT ENORME SCHADE—
(NANDAGOPALAKA VATTHU)
'Diso disam yantam kariya
veri va pana verinam
micchapanihitam cittam
papiyo nam tato kare.'

❜ Wat een vijand aan een vijand kan aandoen,426
Of een hater aan een hater:427
Een slecht gerichte geest,428
Kan bij iemand meer schade veroorzaken. 429 ❜
GATHA #43
—EEN GOED GERICHTE GEEST REALISEERT ALLES VEEL BETER—
(SOREYYA VATTHU)
'Na tam mata pita kayira
anne vapi ca nataka
sammapanihitam cittam
seyyaso nam tato kare.'

❜ Wat noch een moeder, noch een vader kunnen realiseren,430
Evenmin als andere verwanten,431
Een goed gerichte geest
Kan het veel beter (realiseren).432 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #3 - DE GEEST—

De Gathas van het derde Vagga van de Dhammapada handelen over de geest.
Meer bepaald over het bemeesteren van de geest. Het beteugelen van de geest is
zonder twijfel de meest belangrijke menselijke taak. Zeker in de wetenschap—
remember Vagga #1—dat we uiteindelijk wórden wat we dénken.
De Boeddha is zich volkomen bewust van de moeilijke taak die de yogi wacht bij
het volbrengen van zijn taak.
In Gathas #33 & 34—Meghiyatthera Vatthu—maar eveneens in het eerste gedeelte van de Gathas #35 & 36, omschrijft de Boeddha duidelijk de kenmerken
van de geest: 'onrustig', 'wispelturig', 'moeilijk te bewaken', 'moeilijk in toom te
houden', 'moeilijk te bemeesteren', 'snel', 'neigend naar het vervullen van al zijn
verlangens', 'heel subtiel', 'moeilijk te begrijpen'.
De betekenis hiervan is dat de geest zich beweegt naar alle plaatsen die er zijn.
De geest snelt volkomen ongedirigeerd en ongecontroleerd naar elk zintuig-object dat er bestaat. Het is duidelijk géén gemakkelijke, noch voor de hand liggende taak om dit wilde, egocentrische dier te temmen.
De waarschuwing die de Boeddha in Gatha #34 toevoegt laat ook niets aan duidelijkheid over: de yogi die de geest wil bemeesteren zal geconfronteerd worden
met Mara. De geest bemeesteren staat synoniem voor een helletocht.
In Gatha #35—Annatarabhikkhu Vatthu—krijgen we echter een positieve prognose, namelijk wat de yogi mag verwachten nadat hij zijn geest getemd heeft;
nadat hij als een ongetemd element tot eenheid komt. Immers, diep in ieder mens
schuilt een verlangen naar harmonie. En dit temmen van de geest staat borg voor
geluk. Dit geluk is innerlijke vrede, geconcretiseerd door de 4 maggas, de 4 phalas en nibbana = de 9 Transcendenten.433
Dit wordt nogmaals expliciet herhaalt in Gatha #36—Ukkanthitabhikkhu Vatthu—een getemde geest, een geest die door de yogi in bedwang gehouden wordt,
brengt geluk.
Gatha #37—Samgharakkhitatthera Vatthu—geeft aan dat diegenen die erin slagen om hun geest te bemeesteren, die volkomen zonder substantie en niet doelgericht is, zich bevrijden van de ketens van Mara. De grot, waarnaar in dit vers
verwezen wordt, is een metafoor voor het bewustzijn, waaruit voortdurend gedachten ontstaan en vergaan.
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Gathas #38 & 39—Cittahatthatthera Vatthu—maken duidelijk dat de ware
Dhamma slechts kan begrepen worden door iemand met een getemde geest: een
geest die vrij is van hartstocht; een geest die niet verward is; gelijkmoedig en
waakzaam is.
Gatha #40—Pancasatabhikkhu Vatthu—stelt dat Mara slechts bevochten kan
worden door het zwaard van Wijsheid, namelijk door panna.434 D.i. door het
helder begrip van de tilakkhana—de drie karakteristieken van alle geconditioneerde verschijnselen: vergankelijkheid (P. anicca),onbevredigdheid (P. dukkha)
en zelfloosheid (P. anatta)—in zichzelf te realiseren.435 Dit wordt geïllustreerd
door het gebruik van de metafoor van de breekbare kruik, die het menselijk lichaam voorstelt.
De yogi die progressie maakt op het Pad mag zich evenwel niet hechten aan de
vredevolle jhana-staten die hij ervaart tijdens zijn meditatie-beoefening. De
Boeddha realiseerde zich dat deze jhana-staten, hoe wonderlijk en rustgevend ze
ook zijn, slechts vergankelijke geestestoestanden zijn en daardoor ook nooit uitzicht kunnen bieden op een beëindiging van het lijden. Remember: kalmte (P.
samatha) is het middel, wijsheid (P. panna) is het doel. Wil de yogi zich bevrijden, dan zal hij verder moeten gaan met de beoefening van inzichtmeditatie (P.
vipassana bhavana), tot het moment dat hij het aharantschap verwerft. Dat is de
betekenis van het vers dat hij moet beschermen wat hij veroverd heeft, zonder er
zich evenwel aan te hechten.
Dit thema wordt verder uitgewerkt in Gatha #41—Putigattatissatthera Vatthu—
dat de finale lotsbestemming én de afschuwelijkheid van het dode lichaam oproept (P. asubha bhavana). Asubha bhavana kan beschouwd worden als de traditionele ascetische manier om problemen van seksuele aantrekkingskracht op te
lossen: de geliefde wordt voorgesteld zoals hij/zij er zou uitzien, 3 dagen, resp.
10 dagen nà de dood…, aangevreten door insecten en knaagdieren, en vervolgens als rottend lijk, en verder als afgekloven skelet. Door deze meditatie (P.
khayanupassin) realiseert de yogi in zichzelf de vergankelijkheid van het lichaam. Asubha bhavana was—en ís—een afdoende methode om alle gevoelens
van verliefdheid te boven te komen.436
Gatha #42—Nandagopalaka Vatthu—verwijst naar de enorme schade die een
slecht gerichte geest kan aanrichten bij zijn bezitter.
Gatha #43—Soreyya Vatthu—vormt de tegenpool van het voorgaande en focust
op het enorme vermogen dat gerealiseerd wordt door een goed afgerichte, bemeesterde geest.
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'de onrustige, wispelturige geest': vert. van → phandanam capalam cittam: phandanam
→ phandana = onrustig; capalam → capala = wispelturig; cittam → citta = geest. 'Phandanam capalam cittam', is vrij vertaald als: 'de onrustige, wispelturige geest'.
384

'valt moeilijk te bewaken': vert. van → durakkham→ du+rakkham: du = slecht, ineﬃcient,
moeilijk; rakkham → rakkh = bewaken. De betekenis is dat het moeilijk valt om de geest geconcentreerd te houden.
385

'in toom te houden': vert. van → dunnivarayam → du+nivaraya: du = slecht, ineﬃciënt,
moeilijk; nivaraya = beteugelen, in toom houden.
386

'de Wijze maakt hem recht': vert. van → ujum karoti medhavi: ujum → uju = recht, in de
betekenis van 'gedisciplineerd'—de bedoeling is om de geest te bemeesteren; hem niet zijn
eigen zin te laten doen, rondspringend als een aap in een boom; karoti → kar = doen; karoti
= maakt; medhavi → medha+vi: medha = wijsheid; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van iets uit te drukken; medhavi = de Wijze. 'Ujum karoti medhavi',
is vrij vertaald als: 'de Wijze maakt hem recht'.
387

'zoals een pijlenmaker een pijl recht maakt': vert. van → usukaro va tejanam: usukaro →
usu+kara: usu = pijl; kara → kar = maken; karo = maker, hij die iets maakt; usukaro = pijlenmaker; va = als, zoals; tejanam → tejana = pijl. 'Usukaro va tejanam', is vrij vertaald als:
'zoals een pijlenmaker een pijl recht maakt'.
388

Zoals de pijlenmaker zijn pijlen recht maakt, zo zal de Wijze zijn zintuiglijke, onbeteugelbare
geest temmen door kalmte- en inzichtmeditatie, d.i. door samatha bhavana en vipassana
bhavana.
'zoals een vis, uit het water gehaald en op het droge geworpen': vert. van → varijo va
thale khitto okamokata ubbhato: varijo = vis; va = als, zoals; thale → thala = droge grond;
khitto → khitta → khip = werpen; okamokata: uit zijn waterige omgeving; ubbhato → ubbhata → ud+har: ud = uit; har = verwijderen, uithalen; ubbhata = uithalen. 'Varijo va thale
khitto okamokata ubbhato', is vrij vertaald als: 'zoals een vis, uit het water gehaald en op
het droge geworpen'.
389

'zo ook spartelt de geest': vert. van → pariphandatidam cittam = pariphandatidam →
pari+phandati+idam: pari = hier in de betekenis van 'volkomen, compleet'; phandati →
phand = bewegen, spartelen, beven; phandati = spartelt; idam = dit; cittam → citta = geest.
'Pariphandatidam cittam', is vrij vertaald als: 'zo ook spartelt de geest'.
390

'wanneer hij aan Mara’s rijk wil verzaken': vert. van → maradheyyam pahatave: maradheyyam → mara+dheyya: mara → Mara; dheyyam → dheyya = gebied, rijk, wereld; pahatave → pa+ha: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ha = verlaten, (iets) achter zich laten. 'Maradheyyam pahatave', is vrij
vertaald als: 'wanneer hij aan Mara’s rijk wil verzaken'.
391

'moeilijk te bemeesteren': vert. van → dunniggahassa → du+ni+gaha: du = slecht, moeilijk; ni = beneden, in de betekenis van 'naar beneden halen'; gaha = grijpen, controleren.
'Dunniggahassa', is vrij vertaald als: 'moeilijk te bemeesteren'.
392

393

'snel': vert. van → lahuno → lahu = snel.
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394 'neigt naar [het vervullen van] al zijn verlangens': vert. van → yatthakamanipatino →
yattha+kama+nipati: yattha = daar waar (plaatsaanduiding); kama = verlangens, lust, plezier;
nipati → pat = vallen voor iets, neigen naar; nipati = neigt naar. 'Yatthakamanipatino', is vrij
vertaald als: 'neigt naar [het vervullen van] al zijn verlangens'.

'een getemde geest': vert. van → cittassa damatho: citassa → citta = geest; damatho →
damatha → dam = bemeesteren, temmen; damatho = getemd. 'Cittassa damatho', is vrij
vertaald als: 'een getemde geest'.
395

'brengt geluk': vert. van → sukhavaham → sukha+avaha: sukha = geluk; avaha → a+vah:
a = in de betekenis van 'naartoe'; vah = dragen; sukhavaham = letterlijk: 'drager van geluk'.
'Sukhavaham', is vrij vertaald: 'brengt geluk'.
396

'de geest is heel subtiel': vert. van → sunipunam →su+nipuna: su = goed, in de betekenis van 'volledig, compleet, in zijn geheel'; nipuna = slim, subtiel. 'Sunipunam', is vrij vertaald: 'de geest is heel subtiel'.
397

'moeilijk volledig te begrijpen': vert. van → sududdasam → su+du+dasa: su = goed, in
de betekenis van 'volledig, compleet, in zijn geheel'; du = slecht, moeilijk, niet gemakkelijk;
dasa → dis = zien, weten, verstaan, begrijpen. 'Sududdasam, is vrij vertaald als: 'moeilijk
volledig te begrijpen'.
398

'neigt naar [het vervullen van] al zijn verlangens': vert. van → yatthakamanipatinam →
yattha+kama+nipati: yattha = daar waar (plaatsaanduiding); kama = verlangens, lust, plezier;
nipati → ni+pat: ni = naar beneden; pat = vallen voor iets, neigen naar; nipati = neigt naar.
'Yatthakamanipatinam', is vrij vertaald als: 'neigt naar [het vervullen van] al zijn verlangens'.
399

'de Wijze zal zijn geest beschermen': vert. van → cittam rakketha medhavi: cittam →
citta = geest; rakkhetha → rakkh = beschermen; rakkhetha = zal beschermen; medhavi →
medha : wijsheid; medhavi = wijs persoon, een Wijze. 'Cittam rakketha medhavi', is vrij vertaald als: 'de Wijze zal zijn geest beschermen'.
400

'een beschermde geest': vert. van → cittam guttam: cittam → citta = geest; guttam →
gutta → gup = beschermen; guttam = beschermd. 'Cittam guttam', is vrij vertaald als ' een
beschermde geest'.
401

'brengt geluk': vert. van → sukhavaham → sukha+avaha: sukha = geluk; avaha → a+vah:
a = naar; vah = dragen, brengen; avaha = brengt; sukhavaham = letterlijk: 'drager van
geluk'. 'Sukhavaham', is vrij vertaald: 'brengt geluk'.
402

'diegenen die de geest compleet beteugelen': vert. van → ye cittam sannamessanti: ye
= zij, diegenen; cittam → citta = geest; sannamessanti → sam+yam: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; yam = tot stilstand brengen, beteugelen. 'Ye cittam sannamessanti', is
vrij vertaald als: 'diegenen die de geest compleet beteugelen'.
403

'een geest die ver dwaalt en op zichzelf bestaat': vert. van → durangamam ekacaram:
durangamam → durangama → duram+gama: duram = ver; gama → gam = gaan, dwalen;
gama = gaat, dwaalt; durangama = ver gaat, ver dwaalt; ekacaram eka+cara: eka = enkel,
alleen, eenzaam; cara → car = wandelen; ekacaram = alleen wandelen of alleen leven; op
zichzelf bestaan; d.i. in de betekenis dat er steeds één gedacht per keer ontstaat: een gedachte kan slechts ontstaan, wanneer een andere gedachte vergaan is. 'Durangamam ekacaram', is vrij vertaald als: 'een geest die ver dwaalt en op zichzelf bestaat'.
404
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'zonder enige vorm': vert. van → asariram → a+sarira: a = zonder; sarira = het fysieke
lichaam, vorm; asasiram = vormloos. 'Asasiram', is vrij vertaald als 'zondere enige vorm'.
405

'verdoken in een grot': vert. van → guhasayam → guha+asaya: guha = grot; asaya =
plaats waar men leeft, schuilplaats, toevlucht, beschutting. 'Guhasayam', is vrij vertaald als:
'verdoken in een grot'.
406

'zijn bevrijd van de ketens van Mara: vert. van → mokkhanti marabandhana: mokkhanti
→ muc = bevrijden, zich bevrijden; mokkhanti = bevrijd zijn van; marabandhana →
mara+bandhana: mara → Mara; bandhana → bandh = binden, gebonden zijn, ketenen;
marabandhana = de ketens van Mara. 'Mokkhanti marabandhana', is vrij vertaald als: 'zijn
bevrijd van de ketens van Mara'.
407

'iemand met een onstandvastige geest': vert. van → anavatthitacittassa → anavatthita+
citta: anavatthita →an+ava+thita: an = niet, geen; ava = naar beneden; thita → tha = staan;
anavatthita = onstabiel; citta = geest, denken, het hart. 'Anavatthitacittassa', is vrij vertaald
als: 'iemand met een onstandvastige geest'.
408

'die de Ware Dhamma niet verstaat': vert. van → saddhammam avijanato: saddhammam
→ sata+dhamma: sata = goed, waar, waarachtig; maar eveneens saddha = vertrouwen,
geloof; dhamma → Dhamma; saddhadhamma = de Ware Dhamma, waar je vertrouwen in
kunt hebben; avijanato → a+vi+na: a = niet, geen; vi = speciaal, bijzonder, op een speciale
manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit
te drukken; na = weten, verstaan; avijanato = niet verstaan. 'Saddhammam avijanato', is vrij
vertaald als: 'die de Ware Dhamma niet verstaat'.
409

'die niet in kalmte gevestigd is': vert. van → pariplavapasadassa → pariplava+pasada:
pariplava → pari+plava: pari = hier in de betekenis van 'helemaal, volkomen, in zijn geheel';
plava → plu = drijven; pasada = kalmte, sereniteit. 'Pariplavapasadassa(, is vrij vertaald als:
'die niet in kalmte gevestigd is'.
410

'kan nooit in wijsheid groeien': vert. van → panna na paripurati: panna = wijsheid; na =
geen, niet, nooit; paripurati → pari+purati: pari = hier in de betekenis van 'helemaal, volkomen, in zijn geheel'; purati → pur = vullen, vol worden, hier in de betekenis van 'groeien'.
'Panna na paripurati', is vrij vertaald als: 'kan nooit in wijsheid groeien'.
411

'wiens geest vrij is van hartstocht': vert. van → anavassutacittassa → anavassuta+citta:
anavassuta → a+avassuta: a = niet; avassuta → ava+su: ava = naar beneden; su = druipen,
nat zijn, lekken, seksueel opgewonden zijn; citta = geest. 'Anavassutacittassa = een geest
die niet seksueel opgewonden is, vrij vertaald als: 'wiens geest vrij is van hartstocht'.
412

'wiens geest niet verward is': vert. van → ananvahatacetaso → ananvahata+ceto: ananvahata → an+anvahata: an = niet; anvahata = verward; ananvahata = niet verward; ceto →
citta = geest. 'Ananvahatacetaso', is vrij vertaald als: 'wiens geest niet verward is'.
413

'wie het idee van 'goed' en 'kwaad' achter zich heeft gelaten': vert. van → punnapapapahinassa → punna+papa+pahina: punna = heilzame daad; papa = onheilzame daad: pahina → ha = verlaten, achter zich laten; pahina = heeft achter zich gelaten. 'Punnapapa-pahinassa', is vrij vertaald als: 'wie het idee van 'goed' en 'kwaad' achter zich heeft gelaten'.
414

'waakzaam': vert. van → jagarato → jagaranta → jagg = waakzaam zijn; jagarato = waakzaam.
415
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416

'angst': vert. van → bhayam → bhaya = angst.

'wanneer je dit lichaam bekijkt als een [breekbare] kruik [van klei]': vert. van → kumbhupamam kayam imam viditva: kumbhupamam → kumbha+upama: kumbha = kruik: een kruik
werd toenmalig uit klei vervaardigd en was daardoor erg breekbaar; upama = zoals; kumbhupamam = zoals een [breekbare] kruik; kayam → kaya = lichaam; imam = dit; viditva → vid
= kennen, verstaan, begrijpen, bekijken; viditva = bekijkt. 'Kumbhupamam kayam imam
viditva: kumbhupamam', is vrij vertaald als: 'wanneer je dit lichaam bekijkt als een [breekbare] kruik [van klei]'.
417

'en deze geest als een stad beschouwt': vert. van → nagarupamam cittam idam thapetva: nagarupamam → nagara+upama: nagara = stad; upama = zoals; nagarupamam = zoals
een stad; cittam → citta = geest; idam → ima = dit, deze; thapetva → tha = baseren, funderen, hier in de betekenis van 'beschouwen'; thapetva = beschouwt. 'Nagarupamam cittam
idam thapetva', is vrij vertaald als: 'en deze geest als een stad beschouwt'.
418

'bevecht Mara dan met het zwaard van wijsheid': vert. van → yodhetha maram pannavudhena: yodhetha → yudh = bevechten, vechten tegen; yodhetha = bevecht; maram →
Mara; pannavudhena → panna+ayudha: panna = wijsheid; ayudha = wapen; panna+ayudha
→ pannavudha → pannavudhena = wapen van wijsheid. 'Yodhetha maram pannavudhena',
is vrij vertaald als: 'bevecht Mara dan met het zwaard van wijsheid'.
419

'en bescherm wat je veroverd hebt': vert. van → jitan ca rakkhe: jitan → ji = veroveren;
jitan = wat veroverd is; ca = en; rakkhe → rakkh = beschermen. 'Jitan ca rakkhe', is vrij vertaald als: 'en bescherm wat je veroverd hebt'.
420

'zonder je er aan te hechten (zoals het hoort te zijn)': vert. van → anivesano siya: anivesano → a+nivesana: a = niet; nivesano = hechting; anivesano = zonder hechting; siya → as =
zijn, behoren; siya = zoals het hoort te zijn. 'Anivesano siya', is vrij vertaald als: 'zonder je er
aan te hechten (zoals het hoort te zijn)'.
421

'helaas ! Dit lichaam zal spoedig neerliggen op de aarde': vert. van → aciram vata ayam
kayo pathavim adhisessati: aciram →a+ciram: a = niet; ciram = lange tijd; aciram = niet
binnen lange tijd, spoedig; vata = helaas !; ayam = dit; kayo → kaya = lichaam; pathavim →
pathavi = aarde; adhisessati → adhi+si: adhi = naar, op; si = liggen; adhisessati = neerliggen
op. 'Aciram vata ayam kayo pathavim adhisessati', is vrij vertaald als: 'helaas ! Dit lichaam
zal spoedig neerliggen op de aarde'.
422

'weggeworpen': vert. van → chuddho → chuddha = wegwerpen; chuddho = weggeworpen.
423

'zonder bewustzijn': vert. van → apetavinnano → apeta+vinnana: apeta = weg van, zonder; vinnana = bewustzijn. 'Apetavinnano', is vrij vertaald als: 'zonder bewustzijn'.
424

'als een waardeloze boomtak': vert. van → nirratham va kalingaram: nirratham → nirattha
= zonder waarde; va = als: kalingaram → kalingara = boomtak. 'Nirratham va kalingaram', is
vrij vertaald als: 'als een waardeloze boomtak'.
425

'wat een vijand aan een vijand kan aandoen': vert. van → diso disam yantam kariya: diso
→ disa = vijand; disam → disa = vijand; disam = aan een vijand; yantam → yam+tam: yam =
wie; tam = dat; yantam = wat, alles wat; kayira → kar = doen; kayira = kan aandoen. 'Diso
disam yantam kariya', is vrij vertaald als: 'wat een vijand aan een vijand kan aandoen'.
426
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'of een hater aan een hater': vert. van → veri va pana verinam: veri = hater; va = of; pana
= verder; verinam → veri = hater; verinam = aan een hater. 'Veri va pana verinam', is vrij vertaald als: 'of een hater aan een hater'.
427

'een slecht gerichte geest': vert. van → micchapanihitam cittam: micchapanihitam →
miccha+panihita: miccha = slecht; panihita → pa+ni+dha: pa = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ni = naar beneden; dha =
richten, wijzen; panihitam = gericht naar, gedirigeerd; citta = geest. 'Micchapanihitam cittam', is vrij vertaald als: 'een slecht gerichte geest'.
428

'kan bij iemand meer schade veroorzaken': vert. van → papiyo nam tato kare: papiyo →
papa = meer slecht, meer kwaad; nam = aan hem, aan diegene; tato = verder, nadien; kare
→ kar = aanbrengen, aanrichten, veroorzaken. 'Papiyo nam tato kare', is vrij vertaald als:
'kan bij iemand meer schade veroorzaken'.
429

'wat noch een moeder, noch een vader kunnen realiseren': vert. van → Na tam mata pita
kayira: na = niet; tam = het, dat; mata → matu = moeder; pita → pitu = vader; kayira → kar
= maken, doen; kayira = zou kunnen doen. 'Na tam mata pita kayira', is vrij vertaald als: 'wat
noch een moeder, noch een vader kunnen realiseren'.
430

'evenmin als andere verwanten': vert. van → anne vapi ca natika: anne → anna = andere;
vapi = zelfs; ca = en; natika = verwanten. 'Anne vapi ca natika', is vrij vertaald als: 'evenmin
als andere verwanten'.
431

'een goed gerichte geest kan het veel beter (realiseren)': vert. van → sammapanihitam
cittam seyyaso nam tato kare: sammapanihitam → samma+panihita: samma = juist, zuiver,
op de goede manier; panihitam → panihita → pa+ni+dha: pa = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ni = naar beneden; dha =
richten, wijzen; panihitam = gericht naar, gedirigeerd; cittam → citta = geest; seyyaso →
seyya = beter; seyyaso = veel beter; nam = hij; tato = verder, wat dat betreft; kare → kar =
doen, realiseren. 'Sammapanihitam cittam seyyaso nam tato kare, vrij vertaald als: 'een
goed gerichte geest kan het veel beter (realiseren)'.
432

'Negen Transcendenten': er zijn vier 'Pad'-bewustzijnsstadia (P. magga nana) en vier
'Vrucht'-bewustzijnsstadia (P. phala nana). Ze komen overeen met de vier niveaus van Verlichting (sotapanna, sakadagami, anagami en arahant). En er is nibbana. Elk 'Pad'-moment
kan slechts éénmaal ervaren worden. Dit is niet het geval voor de 'Vrucht'-momenten: zij
kunnen telkens ervaren worden wanneer de yogi het overeenkomstige niveau bereikt (i.c.
sotapanna, sakadagami, anagami en arahant).
433

‘panna’ (P.): wijsheid. Wijsheid is geen synoniem voor ‘kennis’. Wijsheid betekent het
diepste intuïtieve 'doorgronden' van de werkelijkheid. Het is het experiëntieel ervaren van
de werkelijkheid. Enkel panna kan ons bevrijden van ons lijden, dat veroorzaakt wordt door
onwetendheid (P. avijja). Deze onwetendheid betekent niet een intellectuele onkunde, maar
wel een niet herkennen van de ware aard van de dingen, namelijk het niet-zien van de tilakkhana, de drie karakteristieken van alle fenomenen, namelijk hun veranderlijkheid (P. anicca);
hun onbevredigdheid (P. dukkha) en hun zelfloosheid (P. anatta). Slechts inzicht in de werkelijkheid van de dingen kan innerlijke vrede—nibbana—teweegbrengen.
434
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De realisatie ofte het 'zien' (P. dassana) van de drie karakteristieken komt eerst. Dit is
wijsheid (P. panna). Uit deze wijsheid volgt het ophouden van lust, d.i. het uit elkaar vallen,
het 'oplossen' van verlangen en van het ego, evenals het einde van 'worden' (P. bhava), het
steeds opnieuw 'geboren worden' (P. jati). Dit is een metafoor voor het steeds opnieuw
'geboren worden' van de illusie van het 'zelf'. Dit verklaart ook waarom het 'ongeborene'
een synoniem is voor nibbana.
435

Kloppenborg, Ria (2000), Theratherigatha, Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken
van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme p. 12
436
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VAGGA #4 — BLOEMEN
Pupphavagga (Gathas #44-59)

GATHA #44
—WIE KIEST HET DHAMMA-PAD ?—
(PANCASATABHIKKHU VATTHU)
'Ko imam pathavim vijessati
yamalokam ca imam sadevakam
ko dhammapadam sudesitam
kusalo pupphamiva pacessati.’

❜ Wie zal de aarde, dit Yama-rijk,
En dit godenrijk overwinnen ? 437
Wie zal een goed onderwezen Dhamma-pad uitkiezen ? 438
—Zoals een ervaren [florist] een bloem
Selecteert [voor het maken van een guirlande].439 ❜
GATHA #45
—EEN DISCIPEL VAN DE BOEDDHA KIEST HET DHAMMA-PAD—
(PANCASATABHIKKHU VATTHU)
'Sekho pathavim vicessati
yamalokam ca imam sadevakam
sekho dhammapadam sudesitam
kusalo pupphamiva pacessati.'

❜ Een discipel [van de Boeddha] zal de aarde,
Dit Yama-rijk, en dit godenrijk overwinnen.440
Een discipel zal dit goed onderwezen Dhamma-pad uitkiezen. 441
—Zoals een ervaren [florist] een bloem
Selecteert [voor het maken van een guirlande].442 ❜
GATHA #46
—ONZICHTBAAR VOOR MARA—
(MARICIKAMMATTHANIKA BHIKKHU VATTHU)
'Phepnupamam kayam imam viditva
maricidhammam abhisambudhano
chetvana marassa papupphakani
adassanam maccurajassa gacche’
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❜ Wie dit lichaam 443 als een zeepbel 444 ziet,445
Wie dit lichaam als een fata morgana 446 in zich heeft gerealiseerd,447
Wie de met bloemen omkranste pijlpunten 448
Van Mara heeft afgesneden,449
Maakt zichzelf onzichtbaar,450
Voor de Heerser over de Dood. 451 ❜
GATHA #47
—VERLANGEN LEIDT TOT DE DOOD—
(VITATUBHA VATTHU)
'Pupphani heva pacinantam
vyasattamanasam naram
suttam gamam mahogho va
maccu adaya gacchati.'

❜ De man die énkel bloemen plukt,
Met een geest vol van verlangen,452
Wordt door de dood meegesleurd,453
Zoals een ingeslapen dorp 454 door een grote vloedgolf.455 ❜
GATHA #48
—MARA OVERWELDIGT WIE VERLANGT—
(PATIPUJIKAKUMARI VATTHU)
'Pupphani heva pacinantam
vyasattamanasam naram
atittam yeva kamesu
antako kurute vasam.’

❜ De man die énkel bloemen plukt
Met een geest vol van verlangen,456
Onverzadigd in zijn zintuiglijke begeerte,457
Wordt door Mara overweldigd.458 ❜
GATHA #49
—ALS EEN HONINGBIJ—
(MACCHARIYAKOSIYASETTHI VATTHU)
'Yathapi bhamaro puppham
vannagandham ahethayam
paleti rasam adaya
evam game muni care.’

❜ Zoals 459 een honingbij 460 een bloem verlaat,461
Nadat ze de nectar tot zich genomen heeft, 462
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—Zonder kleur en geur 463 te kwetsen.464—
Op eenzelfde manier 465 moet een Wijze 466
Door een dorp 467 wandelen.468 ❜
GATHA #50
—KIJK NAAR DE BALK IN JE EIGEN OOG—
(PAVEYYA AJIVAKA VATTHU)
'Na paresam vilomani
na paresam katakatam
attano va avekkheyya
katani akatani ca.’

❜ Kijk niet naar slechte daden van anderen;469
Naar wat de anderen hebben gedaan of niet gedaan,470
Maar kijk vooral
Naar wat men zelf gedaan en niet gedaan heeft.471 ❜
GATHA #51
—VRUCHTELOZE WOORDEN—
(CHATTAPANI UPASAKA VATTHU)
'Yathapi ruciram puppham
vannavantam agandhakam
evam subhasita vaca
aphala hoti akubbato.'

❜ Zoals een mooie bloem, 472
Die kleurig maar niet geurig is,473
Zijn mooie woorden vruchteloos,474
Indien men er niet naar handelt.475 ❜
GATHA #52
—VRUCHTBARE WOORDEN—
(CHATTAPANI UPASAKA VATTHU)
'Yathapi ruciram puppham
vannavantam sagandhakam
evam subhasita vaca
saphala hoti sakubbato.’

❜ Zoals een mooie bloem, 476
Die kleurig maar ook geurig is,477
Zijn mooie woorden slechts vruchtbaar,478
Indien men er naar handelt.479 ❜
—Pagina 133
!
van !556—

—Vagga #4 - Bloemen—

GATHA #53
—MAAK HET LEVEN VRUCHTBAAR—
(VISAKHA VATTHU)
'Yathapi puppharasimha
kayira malagune bahu
evam jatena maccena
kattabbam kusalam bahum.’

❜ Zoals men uit een hoop bloemen
Veel boeketten kan maken,480
Zo kan, wie geboren is
En daardoor onderworpen aan de dood,481
(Op dezelfde manier)
Veel goede daden verrichten. 482 ❜
GATHA #54
—WEES RECHTSCHAPEN—
(ANANDATTHERAPANHA VATTHU)
'Na pupphagandho pativatam eti
na candanam tagaramallika va
satan ca gandho pativatam eti
sabba disa sappuriso pavati.'

❜ De geur van bloemen 483—sandelhout, tagara en jasmijn—484
Gaat niet in tegen de wind.485
De geur van rechtschapenheid 486 gaat in tegen de wind:487
Een rechtschapen man verzadigt alle richtingen. 488 ❜
GATHA #55
—DEUGDZAAMHEID IS HET MEEST VERHEVEN—
(ANANDATTHERAPANHA VATTHU)
'Cadanam tagaram vapi
uppalam atha vassiki
etesam gandhajatanam
silagandho anuttaro.’

❜ Sandelhout of tagara, 489
Lotus en zelfs jasmijn:490
Van al deze geuren 491
Is de geur van deugdzaamheid 492
De meest verheven.493 ❜
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GATHA #56
—DE GEUR VAN DEUGDZAAMHEID OMCIRKELT DE GODEN—
(MAHAKASSAPATTHERA VATTHU)
'Appamatto ayam gandho
yayam tagaracandani
yo ca silavatam gandho
vati devesu uttamo.’

❜ De geur van tagara en van sandelhout
Is slechts zwak (te ruiken);494
Terwijl de geur van de deugdzamen 495
Zelfs de hoogste goden omcirkelt. 496 ❜
GATHA #57
—MARA IS HET SPOOR VAN DE DEUGDZAMEN BIJSTER—
(GODHIKATTHERAPARINIBBANA VATTHU)
'Tesam sampannasilanam
appamadaviharinam
sammadanna vimuttanam
Maro maggam na vindati.’

❜ Zij die begiftigd zijn met deugdzaamheid,497
Een waakzaam leven leiden,498
Bevrijd zijn door helder begrip,499
Mara is hun spoor bijster.500 ❜
GATHA #58
—SCHOONHEID IS OVERAL—
(GARAHADINNA VATTHU)
'Yatha samkaradhanasmim
ujjhitasmim mahapathe
padumam tattha jayetha
sucigandham manoramam.'

❜ Zoals op een hoop achtergelaten vuilnis,501
Langs de kant van een drukke weg,502
Een lotus 503 kan ontstaan:504
Geurig en mooi.505 ❜
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GATHA #59
—DEUGDZAAMHEID SCHITTERT—
(GARAHADINNA VATTHU)
'Evam samkarabhutesu
andhabhute puthujjane
atirocati pannaya
sammasambuddhasavako.’

❜ Zo ook schittert,506
De discipel van de Volledig Verlichtte,507
Met wijsheid 508
Tussen het uitschot—509
Tussen onwetende wereldlingen.510 ❜
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Het vierde Vagga van de Dhammapada begint met een ontzettend mooie metafoor van een bloemenkrans-florist in de Gathas #44 & 45—Pancasata-bhikkhu
Vatthu.
Zoals een guirlande-maker de juiste bloemen selecteert voor de productie van
zijn bloemstukken, zo ook zal de yogi, het 'goed onderwezen' Dhamma-pad uitkiezen.
Door het Dhamma-pad te kiezen zal hij voorbij het dodenrijk van Yama en voorbij de goden gaan. Door deze bewuste keuze, bereikt de yogi het 'Doodloze' (P.
amatam)—zoals supra reeds ten gronde uitgelegd: een synoniem voor nibbana.
Gatha #46—Maricikammatthanika Bhikkhu Vatthu—gaat op hetzelfde stramien
verder. De yogi die de zelfloosheid van het 'ik' doorziet, die de illusie van de separaatheid van het eigen lichaam onderkent en de onbevredigdheid van de zintuiglijke verlangens beseft, ontsnapt aan de grip van Mara. Op deze manier
wordt de yogi als het ware onzichtbaar voor de Heerser over de Dood. De dood
zal hem nergens vinden. Dit is een metafoor om aan te duiden dat de yogi nibbana bereikt heeft.
Dit wil uiteraard niet zeggen dat hij niet meer zal sterven. Het is gewoon een
aanduiding om aan te geven dat een persoon die zijn zelfrealisatie bereikt heeft
ontsnapt aan de dodelijke krachten van Mara, namelijk aan (doods)angst en wedergeboorte. Deze krachten zijn 'vernietigd', wat ertoe leidt dat het bestendige
'worden' (P. bhava) tot een einde gekomen is. Zo bevrijdt de yogi zich van samsara.
De onwetende 'wereldling’ daarentegen, met een geest vol begeerte, die zijn leven doorbrengt met het plukken van 'zintuiglijke bloemen' zal door de dood meegesleurd worden, op het moment dat hij nog volop bezig is zijn zintuiglijke verlangens te bevredigen. Dit is wat Gatha #47—Vitatubha Vatthu—voorhoudt.
Zulke puthujjana zal door Mara overweldigd worden, verhaalt Gatha #48—Patipujikakumari Vatthu. De 'wereldling' wordt a.h.w. gepakt tijdens zijn jacht naar
het verzadigen van zijn zintuiglijke geneugten.
Gatha #49—Macchariyakosiyasetthi Vatthu—is een aanbeveling van de Boeddha
tot zijn volgelingen om zich in het contact met de buitenwereld discreet op te
stellen en de natuur de natuur te laten, zoals de metafoor van de honingbij leert.
Gatha #50—Paveyya Ajivaka Vatthu—is een oudere versie van ons gezegde: de
splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in het eigen oog.
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De duo-Gathas #51 & 52—Chattapani Upasaka Vatthu—wijzen op de noodzaak om woorden in daden om te zetten. Het bestuderen van de Dhamma (P.
pariyatti) is goed, maar op beoefening (P. patipatti) komt het tenslotte aan. Zonder meditatie kan de yogi nooit tot Zelfrealisatie (P. pativedha) komen.
Gatha #53—Visakha Vatthu—verwijst naar de noodzaak om dit leven te gebruiken om heilzame daden te verrichten. Zoals er veel guirlandes kunnen samengesteld worden met een hoop bloemen, zo ook kunnen veel heilzame daden verricht worden in dit leven.
De dubbel-Gathas #54 & 55—Anandattherapanha Vatthu—evenals Gatha #56
—Mahakassapatthera Vatthu—moeten de yogi ervan overtuigen dat de geur van
deugdzaamheid alle andere geuren overtreft.
De volgeling die deugdzaam leeft en een aandachtig leven leidt, wordt bevrijd
door helder begrip. Dit is de stelling van Gatha #57—Godhikatthera-parinibbana Vatthu. Mara kan discipelen die deugdzaam, ernstig en verlicht zijn nooit
in verlegenheid brengen.
Tenslotte eindigt dit hoofdstuk met de dubbel-Gathas #58 & 59—Garahadinna
Vatthu—met daarin de metafoor van de vuilnisbelt, waarop een geurige, mooie
lotusbloem groeit.
Hetzelfde doet zich voor in de maatschappij, waar tussen onwetende 'wereldlingen—puthujjanas—de yogi van de Boeddha schittert met verheven wijsheid.
Een puthujjana is de tegenpool van de ariya. Volgens de teksten in de Pali-canon
moet het de rol zijn van de ariya om de puthujjana te ‘veredelen’ door hem de
stroom van het Achtvoudige pad te helpen betreden. Het is de rol van de ariya
om ervoor te zorgen dat de puthujjana zo vlug mogelijk zijn eigen weg kan gaan,
op zijn eigen benen kan staan. Door het ‘stroombetreden’ (P. sotapatti) wordt de
stroombetreder (P. sotapanna) autonoom in zijn of haar beoefening: hij heeft
geen hoofd meer boven zijn hoofd.
De onderscheidende factor tussen de puthujjana en de ariya is dat de puthujjana
de vernietiging van de eerste drie ketens [van de 10 mentale ketens die hem binden aan samsara (P. samyojanas)], namelijk: (1) geloof in de persoonlijkheid (P.
sakkaya-ditthi); (2) sceptische twijfel (P. vicikiccha) en (3) gehechtheid aan regels en rituelen (P. silabbata-paramasa) nog niet heeft gerealiseerd.
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'wie zal de aarde, dit Yama-rijk, en dit godenrijk overwinnen ?': vert. van → ko imam
pathavim vijessati yamalokam ca imam sadevakam: ko = wie; imam = dit; pathavim → pathavi = de aarde; vijessati → vi+ji: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ji =
overwinnen; vijessati = zal overwinnen; yamalokam → yama+loka: yama → Yama; loka =
wereld; yamalokam = de wereld van Yama, het Yama-rijk; ca = en; imam = dit; sadevakam =
in het bezit zijn van, toebehorend aan de goden. 'Ko imam pathavim vijessati yamalokam ca
imam sadevakam', is vrij vertaald als: 'wie zal de aarde, dit Yama-rijk, en dit godenrijk overwinnen?'
437

'wie zal een goed onderwezen Dhamma-pad uitkiezen ?': vert. van → ko Dhammapadam sudesitam: ko = wie; dhammapadam → dhamma+pada: dhamma → Dhamma;
pada = pad; sudesitam → su = goed, volledig; desita = goed uitgelegd, goed onderwezen.
'Ko dhammapadam sudesitam', is vrij vertaald als: 'wie zal een goed onderwezen Dhammapad uitkiezen ?'.
438

'zoals een ervaren [florist] een bloem selecteert [voor het maken van een guirlande]':
vert. van → kusalo pupphamiva-pacessati: kusalo → kusala = expert, (uit het verdere verloop van de zin kan uitgemaakt worden dat het gaat over iemand die bedreven is in de
bloemschikkunst, een florist dus); puppham → puppha = bloem; iva = zoals; pacessati →
pa+ci: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit
te drukken; ci = uitpikken, selecteren. 'Kusalo pupphamiva-pacessati', is vrij vertaald als:
'zoals een ervaren [florist] een bloem selecteert [voor het maken van een guirlande]'.
439

'een discipel [van de Boeddha] zal de aarde, dit Yama-rijk en dit godenrijk overwinnen’:
vert. van → sekho pathavim vicessati yamalokam ca imam sadevakam: sekho → sekha =
discipel; pathavim → pathavi = de aarde; vijessati → vi+ji: vi = speciaal, bijzonder, op een
speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken; ji = overwinnen; vijessati = zal overwinnen; yamalokam →
yama+loka: yama → Yama; loka = de wereld; yamalokam = de wereld van Yama, het Yamarijk; ca = en; imam = dit; sadevakam = in het bezit zijn van, toebehorend aan de goden.
'Sekho pathavim vicessati yamalokam ca imam sadevakam', is vrij vertaald als: 'een discipel
[van de Boeddha] zal de aarde, dit Yama-rijk en dit godenrijk overwinnen’.
440

'een discipel zal dit goed onderwezen Dhamma-pad uitkiezen': vert. van → sekho
dhammapadam sudesitam: sekho → sekha = discipel; dhammapadam → dhamma+pada:
dhamma → Dhamma; pada = pad; sudesitam → su = goed, volledig; desita = goed uitgelegd, goed onderwezen. 'Sekho dhammapadam sudesitam', is vrij vertaald als: 'een discipel
zal dit goed onderwezen Dhamma-pad uitkiezen'.
441

'zoals een ervaren [florist] een bloem selecteert [voor het maken van een guirlande]':
vert. van → kusalo pupphamiva-pacessati: kusalo → kusala = expert, (uit het verdere verloop van de zin kan uitgemaakt worden dat het gaat over iemand die bedreven is in de
bloemschikkunst, een florist dus); puppham → puppha = bloem; iva = zoals; pacessati →
pa+ci: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit
te drukken; ci = uitpikken, selecteren. 'Kusalo pupphamiva-pacessati', is vrij vertaald als:
'zoals een ervaren [florist] een bloem selecteert [voor het maken van een guirlande]'.
442

443

'wie dit lichaam': vert. van → kayam imam: kayam → kaya = lichaam; imam = dit.

'als een zeepbel': vert. van → phenupamam →phena+upama: phena = schuim, allegorisch voor gebazel; upama = zoals, identiek aan; phenupamam = zoals een zeepbel.
444
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445

'ziet': vert. van → viditva → vid = wéten, zíen.

'als een fata morgana': vert. van → maricidhamma →marici+dhamma: marici = luchtspiegeling; dhamma = in de betekenis van 'natuur', 'aard'; maricidhamma = de aard hebben van een luchtspiegeling. 'Maricidhamma', is vrij vertaald als: 'als een fata morgana'.
446

'in zich heeft gerealiseerd': vert. van → abhisambudhano → abhi+sam+budh: abhi =
volledig, in zijn totaalheid; sam = versterkt de volledigheid; budh = ontwaken; abhisambudhano = in zichzelf realiseren = herkennen, erkennen en er één mee worden. 'Abhisambudhano', is vrij vertaald als: 'in zich heeft gerealiseerd'.
447

'met bloemen omkranste pijlpunten van Mara': vert. van → marassa papupphakani: marassa → Mara; marassa = van Mara; papupphakani → pa+puppha+ka: pa = voorzetsel dat
in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; puppha =
bloem; ka =vooraan; papupphakani = met bloemen vooraan. 'Marassa papupphakani', is vrij
vertaald als: 'met bloemen omkranste pijlpunten van Mara'.
448

'heeft afgesneden': vert. van → chetvana → chid = afsteken, afkappen, afhouwen, afsnijden; chetvana = heeft afgesneden.
449

'onzichtbaar': vert. van → adassanam → adassana → a+dassana: a = niet; dassana =
zien; adassanam = blind, niet ziend, onzichtbaar.
450

'de Heerser over de Dood': vert. van → maccurajassa → maccu+raja: maccu = dood;
raja = koning, heerser. 'Maccurajassa', vrij vertaald als: 'de Heerser over de Dood'.
451

'de man die énkel bloemen plukt, met een geest vol van verlangen': vert. van → pupphani heva pacinantam vyasattamanasam naram: pupphani → puppha = bloem; heva →
hi+eva = énkel; pacinantam → pacinanta → pa+ci: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ci = plukken; vyasattamanasam →
vi+a+sajj+mana: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het
Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; a = (gericht) naar; sajj
= gehecht aan; mana = geest; naram → nara = man. 'Pupphani heva pacinantam vyasattamanasam naram', is vrij vertaald als: 'de man die énkel bloemen plukt, met een geest vol
van verlangen'.
452

'wordt door de dood meegesleurd': vert. van → maccu adaya gacchati: maccu = dood;
adaya gacchati = meegesleurd worden. 'Maccu adaya gacchati', is vrij vertaald als: 'wordt
door de dood meegesleurd'.
453

'zoals een ingeslapen dorp': vert. van → suttam gamam: suttam → sutta → sup = slapen; suttam = slapend; gamam → gama = dorp.
454

'door een grote vloedgolf': vert. van → mahogho → mahanta+ogha: mahanta : groot,
uitgebreid; ogha = vloed, vloedgolf; mahogho = grote vloedgolf, tsunami.
455
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'de man die énkel bloemen plukt, met een geest vol van verlangen': vert. van → pupphani heva pacinantam vyasattamanasam naram: pupphani → puppha = bloem; heva →
hi+eva = énkel; pacinantam → pacinanta → pa+ci: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ci = plukken; vyasattamanasam →
vi+a+sajj+mana: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het
Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; a = (gericht) naar; sajj
= gehecht aan; mana = geest; naram → nara = man. 'Pupphani heva pacinantam vyasattamanasam naram', is vrij vertaald als: 'de man die énkel bloemen plukt, met een geest vol
van verlangen'.
456

'onverzadigd in zijn zintuiglijke begeerte': vert. van → atittam yeva kamesu: atittam →
atitta → a+tapp: a = niet; tapp = verzadigd zijn; atitta = onverzadigd zijn; yeva = zo, op deze
manier; kamesu → kama = begeerte, zintuiglijke verlangens. 'Atittam yeva kamesu', is vrij
vertaald als: 'onverzadigd in zijn zintuiglijke begeerte'.
457

'wordt door Mara overweldigd': vert. van → antako kurute vasam: antako → antaka =
'hij die een eind maakt', 'Mara' wordt hier niet met zijn naam vernoemd, maar omschreven
als antako. Antako is een synoniem voor Mara; kurute → kar = doen, maken; vasam → vasa
= kracht; kurute vasam = letterlijk 'kracht maken’, overweldigen. 'Antako kurute vasam', is
vrij vertaald als: 'wordt door Mara overweldigd'.
458

459

'zoals': vert. van → yathapi: evenzo, op dezelfde wijze als…

460

'honingbij': vert. van → bhamaro → bhamara = een bij, een honingbij.

'verlaat': vert. van → paleti → palayati → play = achterlaten, weggaan van, verlaten;
paleti = verlaat.
461

'nectar tot zich genomen heeft': vert. van → rasam adaya: rasam → rasa = sap [in dit
geval: nectar]; adaya = tot zich nemen, pakken. 'Rasam adaya, is vrij vertaald als: 'nectar tot
zich genomen heeft'.
462

'kleur en geur': vert. van → vannagandham → vanna+gandha: vanna = kleur; gandha =
geur.
463

'zonder te kwetsen': vert. van → ahethayam → a+heth: a= niet; heth = benadelen, verwonden, duperen. 'Ahethayam', is vrij vertaald als: 'zonder te kwetsen'.
464

465

'op eenzelfde manier: vert. van → evam = zo, op deze wijze.

466

'Wijze': vert. van → muni.

467

'dorp': vert. van → game → gama = een dorp; game = in een dorp, door een dorp.

468

'wandelen': vert. van → care → car = wandelen.

'kijk niet naar slechte daden van anderen': vert. van → na paresam vilomani: na = niet;
paresam → para = de andere; paresam = van de anderen; vilomani = slechte daden. 'Na
paresam vilomani', is vrij vertaald als: 'kijk niet naar slechte daden van anderen'.
469
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'naar wat de anderen hebben gedaan of niet gedaan': vert. van → na paresam katakatam: na = niet; paresam → para = de andere; paresam = van de anderen; katakatam →
kata+akata: kata → kar = doen; akita → a+kata: a = niet; kata → kar = doen. 'Na paresam
katakatam', is vrij vertaald als: 'naar wat de anderen hebben gedaan of niet gedaan'.
470

'maar kijk vooral naar wat men zelf gedaan en niet gedaan heeft': vert. van → attano va
avekkheyya katani akatani ca: attano → atta = zelf; va = vooral, zeker, zonder twijfel; avekkheyya = kijken naar; katani → kata → kar = doen; akatani → a+kata: a = niet; kata → kar =
doen; akatani = niet doen; ca = en. 'Attano va avekkheyya katani akatani ca', is vrij vertaald
als: 'maar kijk vooral naar wat men zelf gedaan en niet gedaan heeft'.
471

'zoals een mooie bloem': vert. van → yathapi ruciram puppham: yathapi → yatha = zoals; ruciram → rucira = mooi; puppham → puppha = bloem.
472

'kleurig maar niet geurig': vert. van → vannavantam agandhakam: vannavantam → vanna+vantu: vanna = kleur; vantu = de eigenschap van kleur hebben; vannavantu = kleurig;
agandhakam → a+gandhaka: a = niet; gandhaka → gandha = geur; gandhaka = geurig;
agandhakam = niet geurig. 'Vannavantam agandhakam', is vrij vertaald als: 'kleurig maar
niet geurig'.
473

'zijn mooie woorden vruchteloos': vert. van → evam subhasita vaca aphala: evam = zo,
op deze manier; subhasita → su+bhasita: su = goed, volledig; bhasita → bhas = spreken;
bhasita = gesproken; subhasita = goed gesproken; vaca = woorden; wat gezegd wordt;
aphala → a = zonder; phala = vrucht; aphala = vruchteloos. 'Evam subhasita vaca aphala',
is vrij vertaald als: 'zijn mooie woorden vruchteloos'.
474

'indien men er niet naar handelt': vert. van → hoti akubbato: hoti → bhu = zijn; hoti = is;
akubbato → a+kubbanta: a = niet; kubbanta = hij die handelt; akubbato = hij die er niet naar
handelt. 'Hoti akubbato', is vrij vertaald als: 'indien men er niet naar handelt'.
475

'zoals een mooie bloem': vert. van → yathapi ruciram puppham: yathapi → yatha = zoals; ruciram → rucira = mooi; puppham → puppha = bloem.
476

'die kleurig maar ook geurig is': vert. van → vannavantam sagandhakam: vannavantam
→ vanna+vantu: vanna = kleur; vantu = de eigenschap van kleur hebben; vannavantu =
kleurig; sagandhakam → sa+gandhaka: sa = in het bezit van, de eigenschap hebben van;
gandhaka → gandha = geur; gandhaka = geurig; sagandhakam = geurig. 'Vannavantam
sagandhakam', is vrij vertaald als: 'die kleurig maar ook geurig is'.
477

'zijn mooie woorden slechts vruchtbaar': vert. van → evam subhasita vaca saphala:
evam = zo, op deze manier; subhasita → su+bhasita: su = goed, volledig; bhasita → bhas =
spreken; bhasita = gesproken; subhasita = goed gesproken; vaca = woorden; wat gezegd
wordt; saphala → sa+phala: sa = in het bezit van, de eigenschap hebben van; phala =
vrucht: saphala = vruchtbaar. 'Evam subhasita vaca saphala', is vrij vertaald als: 'zijn mooie
woorden slechts vruchtbaar'.
478

'indien men er naar handelt': vert. van → hoti sakubbato: hoti → bhu = zijn; hoti = is;
sakubbato → sa+kubbanta: sa = in het bezit van, de eigenschap hebben van; kubbanta = hij
die handelt. 'Hoti sakubbato', is vrij vertaald als: 'indien men er naar handelt'.
479
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'zoals men uit een hoop bloemen veel boeketten kan maken': vert. van → yathapi puppharasimha kayira malagune bahu: yathapi → yatha = zoals; puppharasimha → puppha +rasi:
puppha = bloem; rasi = hoop; puppharasimha = uit een hoop bloemen; kayira → kar = maken; kayira = kan maken; malagune = boeket; bahu = veel. 'Yathapi puppharasimha kayira
malagune bahu', is vrij vertaald als: 'zoals men uit een hoop bloemen veel boeketten kan
maken'.
480

'zo kan, wie geboren is en daardoor onderworpen aan de dood': vert. van → evam jatena maccena: evam = zo, op deze manier; jatena → jata → jan = geboren worden; jata =
geboorte, jatena = geboren worden; maccena → macca = dood; maccena = onderworpen
aan de dood. 'Evam jatena maccena', is vrij vertaald als: 'zo kan, wie geboren is en daardoor onderworpen aan de dood'.
481

'(op dezelfde manier) veel goede daden verrichten': vert. van → kattabbam kusalam
bahum: kattabbam → kattabba → kar = doen, verrichten; kattabba = kan men verrichten;
kusala = heilzame daden; bahum = veel. 'Kattabbam kusalam bahum', is vrij vertaald als:
'(op dezelfde manier) veel goede daden verrichten'.
482

'de geur van bloemen': vert. van → pupphagandho → puppha+gandha: puppha =
bloem; gandha = geur. 'Pupphagandho', is vrij vertaald als: 'de geur van bloemen'.
483

'sandelhout, tagara en jasmijn': vert. van → candanam tagaramallika: candanam →
candana = sandelhout; tagaramalika → tagara+malika: tagara = tagara; malika = jasmijn.
484

'gaat niet in tegen de wind': vert. van → na pativatam eti: na = niet; pativatam →
pati+vata: pati = tegen; vata = de wind; eti = ingaan. 'Na pativatam eti', is vrij vertaald als:
'gaat niet in tegen de wind'.
485

'de geur van rechtschapenheid': vert. van → satan gandho: satan → santa: het goede,
het ware, van rechtschapen personen; gandho → gandha = geur. 'Satan gandho', is vrij vertaald als: 'de geur van rechtschapenheid'.
486

'gaat in tegen de wind': vert. van → pativatam eti: pativatam → pati+vata: pati = tegen;
vatam = wind; eti = ingaan. 'Pativatam eti', is vrij vertaald als: 'gaat in tegen de wind'.
487

'een rechtschapen man verzadigt alle richtingen': vert. van → sabba disa sappuriso pavati: sabba = alle; disa = richting; sappuriso = een goed persoon; pavati → pa+va: pa =
voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken;
va = verzadigen, doordringen. 'Sabba disa sappuriso pavati', is vrij vertaald als: 'een rechtschapen man verzadigt alle richtingen'.
488

'sandelhout of tagara': vert. van →candanam tagaram: candanam → candana = sandelhout; tagaram → tagara.
489

'lotus en zelfs jasmijn': vert. van → vapi uppalam atha vassiki: vapi = zelfs; uppalam →
uppala = lotus: atha = verder; vassiki: syn.: malika = jasmijn.
490

'van al deze geuren': vert. van → etesam gandhajatanam: etesam = van deze; gandhajatanam → gandha+jata: gandha = geur; jata → jan = geboren worden, ontstaan, hier in de
betekenis van 'karakteristiek'. 'Etesam gandhajatanam', is vrij vertaald als: 'van al deze geuren'.
491
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'de geur van deugdzaamheid': vert. van → silagandho → sila+gandha: sila = deugdzaamheid; gandha = geur. 'Silagandho', is vrij vertaald als: 'de geur van deugdzaamheid'.
492

'de meest verheven': vert. van → anuttaro → an+uttara: an = niet; uttara = hoger; anuttara = er is niets hoger. 'Anuttaro', is vrij vertaald als: 'de meest verheven'.
493

'de geur van tagara en van sandelhout is slechts zwak (te ruiken)': vert. van → appamatto ayam gandho yayam tagaracandani: appamatto → appa+matta: appa = weinig, zwak;
matta = maat; attamatta = zwak (te ruiken); ayam = dit; gandho → gandha = geur; yayam =
dit; tagaracandani → tagara+candani: tagara = tagara; candani → candana = sandelhout.
'Appamatto ayam gandho yayam tagaracandani', is vrij vertaald als: 'de geur van tagara en
van sandelhout is slechts zwak (te ruiken)'.
494

'terwijl de geur van de deugdzamen': vert. van → yo ca silavatam gandho: yo ca = terwijl; silavatam → sila+vantu: sila = deugd, deugdzaamheid: vantu = de hoedanigheid hebben van [i.c. deugdzaamheid]; silavatam = van de deugdzamen; gandho → gandha = geur.
'Yo ca silavatam gandho', is vrij vertaald als: 'terwijl de geur van de deugdzamen'.
495

'zelfs de hoogste goden omcirkelt': vert. van → vati devesu uttamo: vati → va = blazen,
omcirkelen; devesu→ deva: goden; uttamo → uttama = de beste, de hoogste. 'Vati devesu
uttamo', is vrij vertaald als: 'zelfs de hoogste goden omcirkelt'.
496

'zij die begiftigd zijn met deugdzaamheid': vert. van → tesam sampannasilanam: tesam =
zij die; sampannasilanam → sampanna+sila: sampanna → sam+pad: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; pad = naartoe gaan, hier in de betekenis van 'bezitten, in het bezit zijn
van, begiftigd zijn met'; sila = deugd, deugdzaamheid. 'Tesam sampannasilanam', is vrij
vertaald als: 'zij die begiftigd zijn met deugdzaamheid'.
497

'een waakzaam leven leiden': vert. van → appamadaviharinam → a+pamada+vihara: a =
niet; pamada = negligent, niet alert, niet waakzaam; appamada = waakzaam; vihara = verblijf, vihara is ook de term voor een klooster. 'Appamadaviharinam', is vrij vertaald als: 'een
waakzaam leven leiden'.
498

'bevrijd zijn door helder begrip': vert. van → sammadannavimuttanam → sammadanna+vimutta: sammadanna → samma+anna: samma = zuiver, juist; anna = kennis; sammadanna = iets perfect begrepen hebben, juist inzicht; vimutta → vi+muc: vi = speciaal,
bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; muc = bevrijden; vimutti = bevrijding, in de betekenis van 'geraliseerd zijn', zelfrealisatie. 'Sammadannavimuttanam ', is vrij vertaald als:
'bevrijd zijn door helder begrip'.
499

'Mara is hun spoor bijster': vert. van → maro maggam na vindati: maro → Mara; maggam → magga = de weg; na = niet; vindati → vid = weten, vinden; 'Maro maggam na vindati', is vrij vertaald als: 'Mara is hun spoor bijster'.
500

'zoals op een hoop achtergelaten vuilnis': vert. van → yatha samkaradhanasmim ujjhitasmim: yatha = zoals, als; samkaradhanasmim → samkara+dhana: samkara = vuilnis; dhana = een hoop; ujjhitasmim → ujjhita → ujjh = achterlaten; ujjhita = achtergelaten. 'Yatha
samkaradhanasmim ujjhitasmim', is vrij vertaald als: 'zoals op een hoop achtergelaten vuilnis'.
501
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'langs de kant van een drukke weg': vert. van → mahapathe →mahanta+patha: mahanta
= groot, druk; pathe → patha = weg. 'Mahapathe', is vrij vertaald als: 'langs de kant van een
drukke weg'.
502

503

'lotus': vert. van → paduma.

'kan ontstaan': vert. van → jayetha → jan = geboren worden; jayetha = kan geboren
worden, kan ontstaan.
504

'geurig en mooi': vert. van → sucigandham manoramam: sucigandham → suci+gandha:
suci = zuiver, puur; gandha = geur; manoramam = mooi. 'Sucigandham manoramam', is vrij
vertaald als: 'geurig en mooi'.
505

'zo ook schittert': vert. van → evam atirocati; evam = zo, zo ook; atirocati → ati+ruc: ati =
extreem: ruc = schijnen; atirocati = extreem schijnen, schitteren. 'Evam atirocati', is vrij vertaald als: 'zo ook schittert'.
506

'de discipel van de Verlichte': sammasambuddhasavako → samma+sam+buddha+
savaka: samma = zuiver, juist, op de juiste manier; sam = compleet, volledig, in zijn geheel;
buddha → budh = ontwaken; savaka → savako = letterlijk: 'hij die luistert', de discipel, de
leerling. 'Sammasambuddhasavako', is vrij vertaald als: 'de discipel van de Verlichte'.
507

508

'met wijsheid': vert. van → pannaya → panna = wijsheid; pannaya = met wijsheid.

'tussen het uitschot': vert. van → samkarabhutesu: samkara = vuilnis; bhuta → bhu =
zijn, bhuta = wezens. 'Samkarabhutesu', is vrij vertaald als: 'tussen het uitschot'.
509

'onwetende wereldlingen': vert. van → andhabhute puthujjana: andhabhute → andha+
bhuta: andha = blind; bhuta → bhu = zijn, ontstaan; andhabhute = een onwetend iemand;
puthujjana → puthu+jana: puthu = veel, een grote massa; jana = een persoon, een mens;
puthujjana is letterlijk 'een persoon onder de velen', een ordinair persoon, hier in de betekenis van een 'werelds persoon’; een ‘wereldling’, iemand die nog geen inzicht verworven
heeft. 'Andhabhute puthujjana', is vrij vertaald als: 'onwetende wereldlingen'.
510
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VAGGA #5 — DE DWAZEN
Balavagga (Gathas #60-75)

GATHA #60
—VOOR WIE DE DHAMMA NIET KENT DUURT SAMSARA LANG—
(ANNATARAPURISA VATTHU)
'Digha jagarato ratti
digham santassa yojanam
digho balanam samsaro
saddhammam avijanatam.’

❜ Lang duurt de nacht voor wie slapeloos is.511
Lang is een mijl voor wie vermoeid is. 512
Lang duurt saṃsara voor dwazen,513
Die de ware Dhamma niet kennen.514 ❜
GATHA #61
—NEEM GEEN DWAAS TOT METGEZEL—
(MAHAKASSAPA SADDHIVIHARIKA VATTHU)
'Caran ce nadhigaccheyya
seyyam sadisam attano
ekacariyaram dalham kayira
natthi bale sahayata.’

❜ Wie op reis geen metgezel tegenkomt,515
Die beter is dan hemzelf, of zijn gelijke is,516
Moet resoluut alléén verder gaan.517
Neem geen dwaas tot metgezel.518 ❜
GATHA #62
—DE DWAAS BEZIT NIET EENS ZICHZELF—
(ANANDASETTHI VATTHU)
'“Putta m’atthi dhanam m’atthi”
iti balo vihannati
atta hi attano natthi
kuto putta kuto dhanam.'

❜ De dwaas ergert zich:519
’Ik heb zonen; ik heb geld.’ 520
Maar hij bezit niet eens zichzelf. 521
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Waar komen dan zijn zonen vandaan ?522
Waar komt dan zijn geld vandaan ?523 ❜
GATHA #63
—HOE EEN DWAAS EEN WIJZE WORDT—
(GANTHIBHEDAKACORA VATTHU)
'Ya balo mannati balyam
pandito vapi tena so
balo ca panditamani
sa ve balo ti vuccati.’

❜ Een dwaas die zichzelf als een dwaas beschouwt,524
Is hierdoor een wijs man.525
Een dwaas die zichzelf als een wijze beschouwt,
Kan hierdoor inderdaad een dwaas genoemd worden.526 ❜
GATHA #64
—EEN DWAAS REALISEERT NOOIT DE DHAMMA BIJ ZICHZELF—
(UDAYITTHERA VATTHU)
'Yavajivampi ce balo
panditam payirupasati
na so dhammam vijanati
dabbi suparasam yatha.’

❜ Zelfs indien een dwaas zich zijn hele leven
Met een Wijze associeert, 527
Realiseert hij de Dhamma niet.528
Evenmin als een lepel de smaak van soep kent.529 ❜
GATHA #65
—EEN INTELLIGENT MAN REALISEERT VLUG DE DHAMMA BIJ ZICHZELF—
(TIMSAPAVEYYAKABHIKKHU VATTHU)
'Muhuttamapi ce vinnu
panditam payirupasati
khippam dhammam vijanati
jivha suparasam yatha.'

❜ Zelfs indien een intelligent man,530
Slechts voor korte tijd 531 in de nabijheid van een Wijze verblijft,532
Realiseert hij vlug de Dhamma.533
Zoals de tong de smaak van soep kent. 534 ❜
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GATHA #66
—ONHEILZAME DADEN SMAKEN BITTER—
(SUPPABUDDHAKUTTHI VATTHU)
'Caranti bala dummedha
amitteneva attana
karonta papakam kammam
yam hoti katukapphalam.’

❜ Dwazen handelen
Alsof ze hun eigen vijand zijn:535
Zij begaan onheilzame daden,536
Waarvan de vruchten bitter smaken.537 ❜
GATHA #67
—EEN GOEDE DAAD LEIDT NIET TOT SPIJT—
(KASSAKA VATTHU)
'Na tam kammam katam sadhu
yam katva anutappati
yassa assumukho rodam
vipakam patisevati.’

❜ Een daad waar men spijt van krijgt,538
—Waarvan een betraand gezicht
En huilen het gevolg zijn— 539
Is geen goede daad.540 ❜
GATHA #68
—EEN GOEDE DAAD LEIDT TOT VREUGDE—
(SUMANAMALAKARA VATTHU)
'Tan ca kammam katam sadhu
yam katva nanutappati
yassa patito sumano
vipakam patisevati.’

❜ Een daad waar men geen spijt van krijgt, 541
—Waarvan blijdschap
En vreugde het gevolg zijn—542
Is een goede daad.543 ❜
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GATHA #69
—EEN SLECHTE DAAD VOERT NAAR ELLENDE—
(UPPALAVANNATTHERI VATTHU)
'Madhuva mannati balo
yava papam na paccati
yada ca paccati papam
atha balo dukkham nigacchati.’

❜ Zolang de slechte daad [nog] geen gevolg heeft, 544
Denkt de dwaas dat het honing is.545
Maar wanneer de daad tot rijping komt, 546
Is lijden zijn deel.547 ❜
GATHA #70
—INZICHT IN DE DHAMMA OVERTREFT ALLES—
(JAMBUKATTHERA VATTHU)
'Mase mase kusaggena
balo bhunjeyya bhojanam
na so samkhatadhammanam
kalam nagghati solasim.’

❜ Zelfs al verhongert een dwaas zich maand na maand,
Door zich te voeden met behulp van
Het puntje van een grasspriet.548
Hij is nog geen fractie waard,549
Van degenen die de Dhamma volledig begrepen hebben.550 ❜
GATHA #71
—EEN SLECHTE DAAD VOLGT DE DWAAS—
(AHIPETA VATTHU)
'Na hi papam katam kammam
sajju khiram va muccati
dahantam balam anveti
bhasmacchanno va pavako.’

❜ Een slechte daad komt niet meteen tot rijping,551
Zoals melk ook niet meteen stremt.552
Maar die daad volgt de dwaas en brandt in hem,553
Zoals een vuur smeult onder de asse.554 ❜
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GATHA #72
—DE KENNIS VAN DE DWAAS IS WAARDELOOS—
(SATTHIKUTAPETA VATTHU)
'Yavad eva anatthaya
nattam balassa jayati
hanti balassa sukkamsam
muddham assa vipatayam.’

❜ Hetgeen de dwaas aan kennis vergaart,
Draagt enkel bij tot zijn ongeluk.555
Het hypothekeert zijn toekomst,
En vernietigt zijn verstand. 556 ❜
GATHA #73
—EEN DWAAS IS EEN AANSTELLER—
(CITTAGAHAPATI VATTHU)
'Asantam bhavanam iccheyya
purekkharanca bhikkhusu
avasesu ca issariyam
pujam parakulesu ca.'

❜ (De dwaas) wenst zichzelf:
Ontzag dat hij niet verdient; 557
Voorrang boven andere monniken; 558
Gezag over kloosters;559
En eerbetoon door families.560 ❜
GATHA #74
—DE VERLANGENS EN DE TROTS VAN DE DWAAS GROEIEN AAN—
(CITTAGAHAPATI VATTHU)
'Mam’eva kata mannantu
gihi pabbajita ubho
mam’evativasa assu
kiccakiccesu kismici'
iti balassa samkappo
iccha mano ca vaddhati.'

❜'Laat de leken en de monniken in de waan,
Dat ik dit alléén gedaan heb. 561
En laat mij bepalen wat
Gedaan moet worden, en wat niet !’562
Zo is de ambitie 563 van de dwaas;
Wiens verlangens 564 en trots 565 aangroeien.566 ❜
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GATHA #75
—EEN WARE MONNIK BEOEFENT AFZONDERING—
(VANAVASITISSASAMANERA VATTHU)
'Anna hi labhupanisa
anna nibbanagamini
evam etam abhinnaya
bhikkhu buddhassa savako
sakkaram nabhinandeyya
vivekam anubruhaye.’

❜ Het ene pad leidt naar gewin,567
Het andere voert naar nibbana.568
Laat een monnik, een leerling van Boeddha,
Zich hiervan volledig bewust zijn,569
En zich niet wentelen in eerbetoon.570
Laat hem [in plaats daarvan],
Afzondering beoefenen. 571 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #5 - DE DWAZEN—

Vagga #5 van de Dhammapada handelt over de 'dwazen'. Toch één belangrijke
opmerking: het Pali-woord 'bala' heeft twee betekenissen. In eerste instantie betekent het de dwaze, de domoor, wiens gedrag een continu karakter vertoont dat
weinig of niet voor verbetering vatbaar is.
De tweede betekenis van het woord is 'kind', dus in de betekenis van 'nog niet
gevormd', 'nog niet rijp'. In tegenstelling tot de volwassen domoor, kan het gedrag van een kind zich, bij het opgroeien, nog transformeren door opvoeding en
ervaring.
Het is duidelijk dat hier énkel de eerste definitie van toepassing is.
De Boeddha omschrijft in een andere sutta,572 op vraag van een monnik, tijdens
een verblijf in Savatthi, zijn persoonlijke definitie van 'dwazen' (P. balas) en
'wijzen' (P. panditas):
❛ So what difference, what distinction, what distinguishing factor
is there between the wise person & the fool ?
The Blessed One said:
'The ignorance with which the fool is obstructed, the craving with
which he is conjoined, through which this body results:
that ignorance has not been abandoned by the fool;
that craving has not been destroyed.
Why is that ?
The fool has not practiced the holy life
for the right ending of dukkha.
Therefore, at the break-up of the body, he is headed for a [new]
body. Headed for a body, he is not entirely freed from birth, aging,
death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair.
I tell you, he is not entirely freed from stress & suffering.
'The ignorance with which the wise person is obstructed,
the craving with which he is conjoined, through which this body
results: that ignorance has been abandoned
by the wise person;
that craving has been destroyed.
Why is that ?
The wise person has practiced the holy life
for the right ending of dukkha.
Therefore, at the break-up of the body, he is not headed for a [new]
body. Not headed for a body, he is entirely freed from birth, aging,
death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair.
He is, I tell you, entirely freed from stress & suffering. ❜ 573
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De Boeddha geeft in Gatha #60—Annatarapurisa Vatthu—aan dat de evolutie
van onwetendheid naar wijsheid een lang en moeilijk pad is.
De onwetende, die zich hecht en identificeert met deze wereld, wordt permanent
en pijnlijk geconfronteerd met de naakte werkelijkheid. Maar ondanks deze constante confrontatie, ziet hij de wérkelijke werkelijkheid niet. Hij is en blijft ziende blind voor het feit dat er eenvoudigweg niets is waaraan hij zich kan vastklampen, wat hij ook probeert.
Na verloop van tijd veranderen alle dingen. Méér: zelfs de voorwaarden die geleid hebben tot die verlangens veranderen en verdwijnen ! Dit is de teneur van
Gatha #62—Anandasetthi Vatthu. Daarom duurt samsara ook zo lang voor hem:
hij loopt van de ene valstrik in de andere. En dit van moment-tot-moment. Het
ene moment van verlangen—lees: het 'worden' (P. bhava)—is nog niet beëindigd of het volgende verlangen staat reeds aan zijn deur te kloppen. Hetzelfde
geldt voor afkeer. Het zijn deze sankharas van verlangen en sankharas van afkeer die de oorzaak zijn van alle nieuwe vormen van bestaan.574 Dit is de cyclus
van wedergeboorte; het steeds opnieuw ontstaan en vergaan van de wezens. Een
epitheton van samsara is anamatagga—'wiens begin en einde onbekend is'.
Hulp komt zeker niet van andere dwazen. Vandaar ook dat de Boeddha erop aandringt in Gatha #61—Mahakassapa Saddhiviharika Vatthu—om geen compagnon de route te nemen die minder 'wijs' is dan hemzelf. In zulk geval, zegt de
Boeddha, kan de dwaas beter alléén blijven.
De wijsheid start dáár waar de dwaze zijn onwetendheid begint in te zien—Gatha #63—Ganthibhedakacora Vatthu.
Wanneer de dwaas zover is, moet hij zich niet beperken tot het vereren van een
wijze (Gatha #64—Udayitthera Vatthu). Neen, hij moet in de aanwezigheid van
een wijze verblijven om de Dhamma in zichzelf te realiseren (Gatha #65—Timsapaveyyakabhikkhu Vatthu).
Het grote verschil tussen een Wijze en de dwaas ligt in de mogelijkheid, resp. in
de onmogelijkheid, om de werkelijke aard van de zintuiglijke verschijnselen te
zien. De dwaas is immer op zoek naar het accumuleren van steeds nieuwe zintuiglijke ervaringen, naar rijkdom, naar macht, naar status, naar eerbetoon: de
begeerte en de trots van de dwaas groeit steeds verder aan.
Additionele illusoire ketens die hem steeds méér en steviger aan de zintuiglijke
wereld binden. Ketens die hij niet als 'ketens' maar als 'ornamenten' aan zijn
kroon beschouwt.
De Wijze daarentegen wéét en ziet—janami passami—de wérkelijke werkelijkheid van de dingen: hun vergankelijkheid, onbevredigdheid en zelfloosheid. Yatha bhuta nana dassana.
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De Wijze wéét én beoefent:575
❛ Anicca vata sankhara,
uppada vaya dhammino.
Uppajjitva nirujjhanti,
tesam vupasamo sukho.
Vergankelijk zijn de dingen die ons bezielen,
onderworpen aan ontstaan en aan vergaan.
Na ontstaan te zijn, vergaan ze weer.
Het verlangen ernaar tot rust brengen is geluk. ❜
In Gatha #75—Vanavasitissasamanera Vatthu—herhaalt de Boeddha dat er voor
de mens slechts twee opties zijn.
Het ene pad leidt naar gewin, verlangen en finaal tot ellende (Gatha #66—Suppabuddhakutthi Vatthu; Gatha #67—Kassaka Vatthu en Gatha #69—Uppalavannattheri Vatthu. Dit is de weg van de dwaas.
Het andere pad—het Pad van de Wijze—voert naar nibbana, d.i. naar bevrijding
en innerlijke vrede.
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'lang duurt de nacht voor wie slapeloos is': vert. van → digha jagarato ratti: digha = lang;
jagarato → jagaranta = wakker; jagarato = hij die wakker is, de slapeloze, diegene die aan
slapeloosheid (insomnia) lijdt; ratti = nacht. 'Digha jagarato ratti', is vrij vertaald als: 'lang
duurt de nacht voor wie slapeloos is'.
511

'lang is een mijl voor wie vermoeid is': vert. van → digham santassa yojana: digham →
digha = lang; santassa → santa = vermoeid; santassa = voor wie vermoeid is; yojanam →
yojana = een oude Indische lengtemaat (14.630 meter). Voor een goed begrip heb ik dit hier
vrij vertaald als 'een mijl', omdat deze lengtemaat de perceptie in zich draagt van 'erg
ver' ('mijlenver'). 'Digham santassa yojana', is vrij vertaald als: 'lang is een mijl voor wie vermoeid is'.
512

'lang duurt saṃsara voor dwazen': vert. van → digho balanam samsaro: digho → digha
= lang; balanam → bala = dwaas; samsaro → samsara = de eindeloze transmigratie van de
wezens. 'Digho balanam samsaro', is vrij vertaald als: 'lang duurt saṃsara voor dwazen'.
513

'die de ware Dhamma niet kennen': vert. van → saddhammam avijanatam: saddhammam → sata+Dhamma: sata = waar, juist; dhamma → Dhamma; avijanatam: hij die het niet
weet, die onwetend (= avijja) is. 'Saddhammam avijanatam', is vrij vertaald als: 'die de ware
Dhamma niet kennen'.
514

'wie op reis geen metgezel tegenkomt': vert. van → caran ce nadhigaccheyya: caran ce
→ caranta → car = wandelen, hier in de betekenis van 'reizen’; caran = reiziger; caran ce =
indien een reiziger; nadhigaccheyya = na+adhigaccheyya: na = niet; adhigam = vinden.
'Caran ce nadhigaccheyya', is vrij vertaald als: 'wie op reis geen metgezel tegenkomt'.
515

'die beter is dan hemzelf, of zijn gelijke is': vert. van → seyyam sadisam attano: seyyam
→ seyya = beter; sadisam → sadisa = gelijk; attano → atta: zelf; zichzelf. 'Seyyam sadisam
attano', is vrij vertaald als: 'die beter is dan hemzelf, of zijn gelijke is'.
516

'moet resoluut alléén verder gaan': vert. van → ekacariyam dalham kayira: ekacariyam →
eka+cariya: eka = alleen; cariya → car = wandelen; cariya = wandeling; ekacariyam = alleen
wandelen; dalham → dalha = resoluut; kariya → kar = doen. 'Ekacariyam dalham kayira', is
vrij vertaald als: 'moet resoluut alléén verder gaan'.
517

'neem geen dwaas tot metgezel': vert. van → natthi bale sahayata: natthi → na+atthi: na
= niet; atthi → as = zijn; natthi, letterlijk vertaald: 'laat dit niet zijn', 'laat dit niet gebeuren';
bale → bala = dwaas; sahayata → sahaya = compagnon, metgezel. 'Natthi bale sahayata',
is vrij vertaald als: 'neem geen dwaas tot metgezel'.
518

'de dwaas ergert zich': vert. van → balo vihannati: balo → bala = dwaas; vihannati →
vi+han: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; han = boos zijn, zich ergeren; vihannati = ergert zich. 'Balo vihannati', is vrij vertaald als: 'de dwaas ergert zich'.
519

'’Ik heb zonen; ik heb geld’': vert. van → putta m’atthi dhanam m'atthi: putta = zoon;
m’atthi → me+atthi: me = van mij; atthi → as = zijn; dhanam → dhana = letterlijk: weelde,
rijkdom. 'Putta m’atthi dhanam m'atthi', is vrij vertaald als: '’Ik heb zonen; ik heb geld’'.
520

'maar hij bezit niet eens zichzelf': vert. van → hi attano n’atthi: hi = eens, zeker; attano →
atta: zelf; zichzelf; n’atthi = niet zoals het hoort te zijn; attano n'atthi = niet eens zichzelf. 'Hi
attano n’atthi', is vrij vertaald als: 'maar hij bezit niet eens zichzelf'.
521
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'waar komen dan zijn zonen vandaan ?' vert. van → kuto putta: kuto = van waar ?, waar
vandaan ?; putta = zoon. 'Kuto putta', is vrij vertaald als: 'waar komen dan zijn zonen vandaan ?'
522

'waar komt dan zijn geld vandaan ? vert. van → kuto dhanam: kuto = van waar ?, waar
vandaan ?; dhanam → dhana = letterlijk: weelde, rijkdom. 'Kuto dhanam', is vrij vertaald als:
'waar komt dan zijn geld vandaan ?
523

'een dwaas die zichzelf als een dwaas beschouwt': vert. van → ya balo mannati balyam:
ya = wie: balo → bala = een dwaas; mannati → man = denken, beschouwen, menen, zeker
zijn dat…; mannati = hij beschouwt; balyam → balya → bala = dwaas, dom. 'Ya balo mannati balyam', is vrij vertaald als: 'een dwaas die zichzelf als een dwaas beschouwt'.
524

'is hierdoor een wijs man': vert. van → pandito vapi tena so: pandito → pandita = een
wijs man; vapi = als, zoals; tena = door dat te denken, hierdoor; so = hij. 'Pandito vapi tena
so', is vrij vertaald als: 'is hierdoor een wijs man'.
525

'een dwaas die zichzelf als een wijze beschouwt, kan hierdoor inderdaad een dwaas
genoemd worden': vert. van → balo ca panditamani sa ve balo ti vuccati: balo → bala =
dwaas; ca = en; panditamani → pandita+mani: pandita = een wijs man; mani → mana =
trots; panditamani = trots zijn op zijn eigen wijsheid; sa = hij; ve = inderdaad; balo → bala =
dwaas; ti = ! (uitroepteken). In de Pali-tekst wordt de versregel beëindigd met het woordje
'ti'. Dit is het equivalent van ons uitroepteken; vuccati → vac = zeggen, benoemen. 'Balo ca
panditamani sa ve balo ti vuccati', is vrij vertaald als: 'een dwaas die zichzelf als een wijze
beschouwt, kan hierdoor inderdaad een dwaas genoemd worden'.
526

'zelfs indien een dwaas zich zijn hele leven met een Wijze associeert': vert. van → yavajivampi ce balo panditam payirupasati: yavajivampi → yava+jivam+pi: yava = zo lang als;
jivam = leven; pi = zelfs; yavajivam = zelfs levenslang; ce = wanneer; balo → bala = dwaas;
panditam → pandita = een wijs man; payirupasati = aanbidden, vereren, verheerlijken, verafgoden, bij iemand gaan zitten, verblijven, zich associëren met. 'Yavajivampi ce balo panditam payirupasati', is vrij vertaald als: 'zelfs indien een dwaas zich zijn hele leven met een
Wijze associeert'.
527

'realiseert hij de Dhamma niet': vert. van → na so dhammam vijanati: na = niet; so = hij;
dhammam → Dhamma; vijanati → vi+jan: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier;
vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; jan = ontstaan, geboren worden, hier in de betekenis van 'begrijpen, realiseren'; vijanati
= hij realiseert. 'Na so dhammam vijanati', is vrij vertaald als: 'realiseert hij de Dhamma niet'.
528

'evenmin als een lepel de smaak van soep kent' vert. van → dabbi suparasam yatha:
dabbi = lepel; suparasam → supa+rasa: supa = soep; rasa = smaak; suparasam = de smaak
van soep; yatha = als, zoals. 'Dabbi suparasam yatha', is vrij vertaald als: 'evenmin als een
lepel de smaak van soep kent'.
529

530

'een intelligent man': vert. van → vinnu.

'zelfs indien slechts voor korte tijd': vert. van → muhuttam api ce: muhuttam = een moment, voor korte tijd; api = zelfs; ce = wanneer. 'Muhuttam api ce', is vrij vertaald als: 'zelfs
indien slechts voor korte tijd'.
531
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'in de nabijheid van een Wijze verblijft': vert. van → panditam payirupasati: panditam →
pandita = een wijs man, een Wijze, een Muni; payirupasati = aanbidden, vereren, verheerlijken, verafgoden; 'bij iemand gaan zitten', in de nabijheid verblijven. 'Panditam payirupasati',
is vrij vertaald als: 'in de nabijheid van een Wijze verblijft'.
532

'realiseert hij vlug de Dhamma': vert. van → khippam dhammam vijanati: khippam →
khippa = vlug; dhammam → Dhamma; vijanati → vi+jan: vi = speciaal, bijzonder, op een
speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken; jan = ontstaan, geboren worden, hier in de betekenis van 'begrijpen, realiseren'; vijanati = hij realiseert. 'Khippam dhammam vijanati', is vrij vertaald als:
'realiseert hij vlug de Dhamma'.
533

'zoals de tong de smaak van soep kent': vert. van → jivha suparasam yatha: jivha = de
tong; suparasam → supa+rasa: supa = soep; rasa = smaak; suparasam = de smaak van
soep; yatha = als, zoals. 'Jivha suparasam yatha', is vrij vertaald als: 'zoals de tong de
smaak van soep kent'.
534

'dwazen handelen alsof ze hun eigen vijand zijn': vert. van → caranti bala dummedha
amitteneva attana: caranti → car = wandelen, hier in de betekenis van 'zich gedragen alsof';
bala = dwaas, domkop, stommeling; dummedha = dommerik, domkop. Bala en dummedha
zijn synoniemen; amitteneva → a+mitta+eva: a= niet; mitta = vriend; amitta = niet vriend =
vijand; eva = zoals, alsof; attana → atta = zelf. 'Caranti bala dummedha amitteneva attana',
is vrij vertaald als: 'dwazen handelen alsof ze hun eigen vijand zijn'.
535

'zij begaan onheilzame daden': vert. van → karonta papakam kammam: karonta → kar =
doen, begaan; karonta = zij begaan; papakam → papa = slecht, kwaadaardig, onheilzaam;
kammam → kamma = daden, handelingen. 'Karonta papakam kammam', is vrij vertaald als:
'zij begaan onheilzame daden'.
536

'waarvan de vruchten bitter smaken': vert. van → yam hoti katukapphalam: yam = wiens;
hoti → bhu = zijn, worden; hoti = is; katukapphalam → katuka+phala: katuka = bitter; phala
= vrucht, in de betekenis van 'resultaat'. 'Yam hoti katukapphalam', is vrij vertaald als: 'waarvan de vruchten bitter smaken'.
537

'(een daad) waar men spijt van krijgt': vert. van → yam katva anutappati: yam = die, welke; katva → kar = doen; katva = gedaan hebben; anutappati: spijt, berouw voelen. 'Yam
katva anutappati', is vrij vertaald als: '(een daad) waar men spijt van krijgt'.
538

'waarvan een betraand gezicht en huilen het gevolg zijn': vert. van → yassa assumukho
rodam vipakam patisevati: yassa = waarvan; assumukho → assu+mukha: assu = traan;
mukha = gezicht; assumukha = een betraand gezicht; rodam → rodanta → rud = wenen,
huilen; rodam = huilend; vipakam → vipaka = resultaat, gevolg; patisevati = wat erop volgt.
'Yassa assumukho rodam vipakam patisevati', is vrij vertaald als: 'waarvan een betraand gezicht en huilen het gevolg zijn'.
539

'is geen goede daad': vert. van → na tan kammam katam sadhu: na = niet; tan = het,
dat, deze (daad); kammam → kamma = daad; katam → kar = doen; sadhu = goed, verdienstelijk. 'Na tan kammam katam sadhu', is vrij vertaald als: 'is geen goede daad'.
540

'(een daad) waar men geen spijt van krijgt': vert. van → yam katva nanutappati: yam =
die, welke; katva → kar = doen; katva = gedaan hebben; nanutappati → na+anutappati: na
= nee, niet, geen; anutappati = spijt, berouw voelen; nanutappati: geen spijt van krijgt. 'Yam
katva nanutappati', is vrij vertaald als: '(een daad) waar men geen spijt van krijgt'.
541
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'waarvan blijdschap en vreugde het gevolg zijn' vert. van → yassa patito sumano vipakam patisevati: yassa = waarvan; patito → patita = blijdschap; sumano → su+mana: su =
volledig, compleet; mana = geest; sumano = een gelukkige geest = vreugde; vipakam →
vipaka = resultaat, gevolg; patisevati = wat erop volgt. 'Yassa patito sumano vipakam patisevati', is vrij vertaald als: 'waarvan blijdschap en vreugde het gevolg zijn'.
542

'is een goede daad': vert. van → tan ca kammam katam sadhu; tan = het, dat, deze
(daad); ca = en; kammam → kamma = daad; katam → kar = doen; sadhu = goed, verdienstelijk. 'Tan ca kammam katam sadhu', is vrij vertaald als: 'is een goede daad'.
543

'zolang de daad [nog] geen gevolg heeft': vert. van → yava papam na paccati: yava =
zolang; papam → papa = het slechte; na = niet; paccati → pac = koken; paccati = letterlijk:
gekookt, gaar. Ik heb de vertaling neutraal gehouden. Een andere mogelijkheid zou zijn:
'niet rijp is'. 'Yava papam na paccati', is vrij vertaald als: 'zolang de daad geen gevolg heeft'.
544

'denkt de dwaas dat het honing is': vert. van → madhuva mannati balo: madhuva →
madhu+va: madhu = honing; va = als; madhuva = als honing; mannati → man = denken;
mannati = denkt; balo → bala = dwaas. 'Madhuva mannati balo', is vrij vertaald als: 'denkt
de dwaas dat het honing is'.
545

'maar wanneer de daad tot rijping komt': vert. van → yada ca paccati papam: yada =
wanneer; ca = en; paccati → pac = koken; paccati = letterlijk: gekookt, gaar, tot rijping
komt; papam → papa = het slechte. 'Yada ca paccati papam', is vrij vertaald als: 'maar
wanneer de daad tot rijping komt'.
546

'is lijden zijn deel': vert. van → dukkham nigacchati: dukkham → dukkha = lijden, ellende; nigacchati = ondergaan. 'Dukkham nigacchati', is vrij vertaald als: 'is lijden zijn deel'.
547

'zelfs al verhongert een dwaas zich maand na maand door zich te voeden met behulp
van het puntje van een grasspriet': vert. van → mase mase kusaggena balo bhunjeyya bhojanam: mase = maand; mase mase = maand na maand; kusaggena → kusa+agga: kusa =
gras (een specifieke grassoort); agga = het uiterste punt, i.c. het puntje van het gras; balo
→ bala = dwaas; bhunjeyya → bhuj = eten; bhojanam → bhojana = voedsel. 'Mase mase
kusaggena balo bhunjeyya bhojanam', is vrij vertaald als: 'zelfs al verhongert een dwaas
zich maand na maand door zich te voeden met behulp van het puntje van een grasspriet'.
548

'hij is nog geen fractie waard': vert. van → kalam nagghati solasim: kalam → kala = een
fractie, een iota, een klein gedeelte van het geheel; nagghati → na+agghati: na = niet; agghati → aggh = waard zijn; solasim → solasi = zestien, letterlijk vertaald wordt dit: 'hij is niet
het zestiende deel waard'. 'Kalam nagghati solasim', is vrij vertaald als: 'hij is nog geen
fractie waard'.
549

'van degenen die de Dhamma volledig begrepen hebben': vert. van → samkhatadhammanam → samkhata+dhamma: samkhata → sam+khya: sam = compleet, volledig, in
zijn geheel; khya = instemmen met, in de betekenis van 'akkoord zijn met, het begrepen
hebben'; dhamma → Dhamma = de Leer. 'Samkhatadhammanam ', is vrij vertaald als: 'van
degenen die de Dhamma volledig begrepen hebben'.
550

'een slechte daad komt niet meteen tot rijping': vert. van → na hi papam katam kammam sajju: na = niet; hi = zeker, inderdaad; papam → papa = slecht; katam → kar = doen;
kammam → kamma = daad, handeling. 'Na hi papam katam kammam sajju', is vrij vertaald
als: 'een slechte daad komt niet meteen tot rijping'.
551
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'zoals melk ook niet meteen stremt': vert. van → sajju khiram va muccati: sajju = meteen;
khiram → khira = melk; va = als, alsof; mucchati → much = stollen, coaguleren. In dit vers
wordt het toevoegen bedoeld van stremsel (een spijsverteringsenzym) aan melk om kaas te
maken. 'Sajju khiram va muccati', is vrij vertaald als: 'zoals melk ook niet meteen stremt'.
552

'maar die daad volgt de dwaas en brandt in hem': vert. van → dahantam balam anveti:
dahantam → dahanta → dah = branden; balam → bala = dwaas; anveti = volgen. 'Dahantam balam anveti', is vrij vertaald als: 'maar die daad volgt de dwaas en brandt in hem'.
553

'zoals een vuur smeult onder de asse': vert. van → bhasmacchanno va pavako: bhasmacchanno → bhasma+channa: bhasma = asse; channa → chad = bedekken; channa =
bedekt; va = zoals; pavako = vuur. 'Bhasmacchanno va pavako', is vrij vertaald als: 'zoals
het vuur smeult onder de asse'.
554

'hetgeen de dwaas aan kennis vergaart draagt enkel bij tot zijn ongeluk': vert. van →
yavad eva anatthaya nattam balassa jayati: yavad = zolang als; eva = alles samen genomen; anatthaya → an+attha: an = niet, geen; attha = winst, profijt; anatthaya = geen winst,
geen profijt, ongeluk; nattam → natta = kennis; balassa → bala = dwaas; jayati → jan =
produceren, geboren worden, ontstaan, vergaren; jayati = vergaart. 'Yavad eva anatthaya
nattam balassa jayati', is vrij vertaald als: 'hetgeen de dwaas aan kennis vergaart draagt
enkel bij tot zijn ongeluk'.
555

'het hypothekeert zijn toekomst en vernietigt zijn verstand': vert. van → hanti balassa
sukkamsam muddham assa vipatayam: hanti → han = aantasten, hypothekeren; hanti =
hypothekeert; balassa → bala = dwaas; sukkamsam → sukka+amsa: sukka = puur, zuiver;
amsa = hoek; sukkamsa = letterlijk 'zuivere hoek', de betekenis is: fortuin; muddham assa:
muddham → muddha = hoofd, verstand; assa = zijn, hem toebehorend; muddham assa =
zijn verstand; vipatayam → vi+pat: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi =
voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken;
pat = uit elkaar vallen, vernietigen. 'Hanti balassa sukkamsam muddham assa vipatayam', is
vrij vertaald als: 'het hypothekeert zijn toekomst en vernietigt zijn verstand'.
556

'(de dwaas) wenst zich ontzag dat hij niet verdient': vert. van → asatam bhavanam iccheya: asatam → a+sata: a = niet, geen; sata → as = bestaan, zijn: asatam = niet bestaand;
bhavanam → bhavana = respect; iccheya → is = verlangen naar, zich wensen. 'Asatam
bhavanam iccheya', is vrij vertaald als: '(de dwaas) wenst zich ontzag dat hij niet verdient'.
557

'voorrang boven andere monniken': vert. van → purekkharan ca bhikkusu: purekkharan
→ purekkhara = eerbiedwaardigheid; ca = en; bhikkusu = tussen monniken. 'Purekkharan
ca bhikkusu', vrij vertaald als: 'voorrang boven andere monniken'.
558

'gezag over kloosters': vert. van → avasesu ca issariyam: avasesu → avasa = verblijfplaats; avasesu = over verblijfplaatsen (i.c. kloosters); ca = en; issariyam → issariya = leiding, suprematie, gezag. 'Avasesu ca issariyam', vrij vertaald als: 'gezag over kloosters'.
559

'eerbetoon door families': vert. van → puja parakulesu: puja = devotie, eerbetoon, toewijding; parakula → para+kula: para = ander, andere; kula = familie. 'Puja parakulesu', is vrij
vertaald als: 'eerbetoon door families'.
560
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'laat de leken en de monniken in de waan, dat ik dit alléén gedaan heb': vert. van →
mam’eva kata mannantu gihi pabbajita ubho: mam’eva → mama+eva: mama = mijn; eva =
alleen, enkel ik; kata → kar = doen; kata = gedaan; mannantu → man = denken; mannantu
= laat hen denken; gihi = leek, leken; pabbajita, syn. van bhikkhu = monnik; ubho → ubha =
beide. 'Mam’eva kata mannantu gihi pabbajita ubho', is vrij vertaald als: 'laat de leken en de
monniken in de waan, dat ik dit alléén gedaan heb'.
561

'en laat mij bepalen wat gedaan moet worden, en wat niet !': vert. van → mam’evativasa
assu kiccakiccesu kismici iti': mam’evativasa → mama+eva+ativasa: mama = mijn; eva =
alleen, enkel ik; ativasa = onder controle; mam’evativasa = letterlijk 'enkel onder mijn controle'; assu → as = zijn; assu = laat het zo gebeuren; kiccakiccesu → kicca+akicca: kicca →
kar = doen; kicca = wat gedaan moet worden; akicca → a+kicca: a= niet; kicca = wat gedaan moet worden; akicca = wat niet gedaan moet worden; kiccakiccesu = letterlijk 'wat
behoort gedaan te worden en wat niet'; kismici = in wat dan ook; iti = ! (uitroepteken)
'Mam’evativasa assu kiccakiccesu kismici iti', is vrij vertaald als: 'en laat mij bepalen wat
gedaan moet worden, en wat niet !'.
562

563

'ambitie': vert. van → samkappo = wens, gedacht

564

'verlangens': vert. van → iccha = wens, begeerte, lust

565

'trots': vert. van → mano → mana

'zo is de ambitie van de dwaas wiens verlangens en trots aangroeien': vert. van → balassa samkappo iccha mano ca vaddhati: balassa → bala = dwaas; samkappo → samkappa =
gedachte, hier in de betekenis van 'ambitie'; iccha = verlangen; mano → mana = trots; ca =
en; vaddhati →vaddh = toenemen, aangroeien; vaddhati = aangroeien (voltooid deelwoord).
'Balassa samkappo iccha mano ca vaddhati', is vrij vertaald als: 'zo is de ambitie van de
dwaas wiens verlangens en trots aangroeien'.
566

’het ene pad leidt naar gewin’: vert. van → anna hi labhupanisa: anna = het ene, resp.
het andere; hi = inderdaad, zeker; labhupanisa → labha+upanisa: labha = gewin; upanisa =
de weg naar, het middel tot; labhupanisa = de weg naar gewin. 'Anna hi labhupanisa', is vrij
vertaald als: 'het ene pad leidt naar gewin'.
567

'het andere voert naar nibbana': vert. van → anna nibbanagamini: anna = het ene, resp.
het andere; nibbanagamini → nibbana+gami: gami → gam = gaan; nibbanlagamini = wat
voert naar nibbana. 'Anna nibbanagamini, is vrij vertaald als: 'het andere voert naar nibbana'.
568

'laat een monnik, een leerling van Boeddha zich hiervan volledig bewust zijn': evam etam
abhinnaya bhikkhu buddhassa savako: evam = zo, op deze manier; etam = dit, het, hiervan;
abhinnaya → abhi+na: abhi = volledig, volkomen; na = weten, beseﬀen; abhinnaya = zich
volkomen bewust zijn; bhikkhu = monnik; buddhassa = van de Boeddha; savako → savaka
= leerling. 'Evam etam abhinnaya bhikkhu buddhassa savako', is vrij vertaald als: 'laat een
monnik, een leerling van Boeddha zich hiervan volledig bewust zijn'.
569

'zich niet wentelen in eerbetoon': vert. van → sakkaram nabhinandeyya: sakkaram →
sakkara = eerbetoon; nabhinandeyya → na+abhinandeyya: na = niet; abhinandeyya →
abhi+nand: abhi = volledig, compleet; nand = zich verheugen in, koesteren. 'Sakkaram
nabhinandeyya', is vrij vertaald als: 'zich niet wentelen in eerbetoon'.
570

—Pagina 161
!
van !556—

—Vagga #5 - De Dwazen—

'laat hem [in plaats daarvan] afzondering beoefenen': vert. van → vivekam anubruhaye:
vivekam → viveka = afzondering; anubruhaye → anu+brah: anu = naar; brah = praticeren,
ontwikkelen, beoefenen. 'Vivekam anubruhaye', is vrij vertaald als: 'laat hem [in plaats daarvan] afzondering beoefenen'.
571

572

Bala-Pandita-Sutta, Samyutta Nikaya (SN 12.19)

De hier gebruikte vertaling uit het Pali is van Thanissaro Bhikkhu. Access to Insight.
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.019.than.html
573

Theratherigatha, Gatha # 255, Thera Abhibhuta — 'Ik zal jullie de Leer onderrichten:
geboorte, telkens weer, is lijden' — Kloppenborg, Ria (2000), Theratherigatha, Verzen van
monniken en nonnen. Uitspraken van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme p. 73
574

Maha-Parinibbana-Sutta, Digha-Nikaya #16, de Breet, Jan & Janssen, Rob, (2001), De
Verzameling van lange leerredes, De grote leerrede over het uiteindelijke nirvana, p. 375
575
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VAGGA #6 — DE WIJZEN
Panditavagga (Gathas #76-89)

GATHA #76
—DE WIJZE SPOORT JE AAN TOT HET GOEDE—
(RADHATTHERA VATTHU)
'Nidhinam va pavattaram
yam passe vajjadassinam
niggayhavadim medhavim
tadisam panditam bhaje
tadisam bhajamanassa
seyyo hoti na papiyo.’

❜ Wanneer iemand een wijs man ontmoet,
Die uw fouten opspoort,576
Als een schattendelver, 577
En er zijn afkeuring over uitspreekt, 578
Dan moet hij zich bij zulke 579 Wijze 580 aansluiten.581
Wie dit doet,
Wordt daar beter 582 van, niet slechter.583 ❜
GATHA #77
—DE WIJZE MOEDIGT AAN EN INSTRUEERT—
(ASSAJIPUNABBASUKA VATTHU)
'Ovadeyyanusaseyya
asabbha ca nivaraye
satam hi so piyo hoti
asatam hoti appiyo.’

❜ Laat zulke Wijze je vermanen, je instrueren,584
En je weghouden van slecht gedrag. 585
Zulke man is geliefd 586 onder de bedachtzamen, 587
Maar ongeliefd 588 bij de achtelozen. 589 ❜
GATHA #78
—VERENIG JE MET DEUGDZAME VRIENDEN—
(CHANNATTHERA VATTHU)
'Na bhaje papake mitte
na bhaje purisadhame
bhajetha mitte kalyane
bhajetha purisuttame.’
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❜ Ga niet om met slechte vrienden, 590
Verkeer niet tussen mensen van laag allooi.591
Ga om met deugdzame vrienden, 592
Ga om met edele mensen.593 ❜
GATHA #79
—DE WIJZE VERHEUGT ZICH IN DE DHAMMA—
(MAHAKAPPINATTHERA VATTHU)
'Dhammapiti sukham seti
vippasannena cetasa
ariyappavedite dhamme
sada ramati pandito.’

❜ Wie zich verzadigt met de Dhamma slaapt gelukkig,594
Met een pure, heldere geest.595
De Wijze verheugt zich immer in de Dhamma, 596
Die door de Edelen onthuld werd.597 ❜
GATHA #80
—DE WIJZE TEMT ZICHZELF—
(PANDITASAMANERA VATTHU)
'Udakam hi nayanti nettika
usukara namayanti tejanam
darum namayanti tacchaka
attanam damayanti pandita.’

❜ Irrigatiekanalen voeren het water af,598
Pijlenmakers maken pijlen recht,599
Timmerlui verbuigen het hout, 600
De Wijzen temmen zichzelf.601 ❜
GATHA #81
—DE WIJZE BLIJFT GELIJKMOEDIG VOOR BLAAM EN LOF—
(LAKUNDAKABHADDIYATTHERA VATTHU)
'Selo yatha ekaghano
vatena na samirati
evam nindapasamsasu
na saminjanti pandita’

❜ Zoals een massieve rots,602
Niet door de wind bewogen wordt; 603
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Zo ook blijven de Wijzen onberoerd
Voor kritiek en voor eerbetoon.604 ❜
GATHA #82
—DE WIJZE KOMT COMPLEET TOT RUST—
(KANAMATA VATTHU)
'Yathapi rahado gambhiro
vippasanno anavilo
evam dhammani sutvana
vippasidanti pandita.’

❜ De Wijzen, die naar de Dhamma luisteren,
Komen compleet tot rust, 605
Net zoals een diep meer,
Kalm en rustig is.606 ❜
GATHA #83
—DE WIJZE IS GELIJKMOEDIG—
(PANCASATABHIKKHU VATTHU)
'Sabbattha ve sappurisa vajanti na kamakama
lapayanti santo
sukhena phuttha atha va dukhena
na uccavacam pandita dassayanti.’

❜ De bedachtzamen streven niet onder alle omstandigheden
Naar zintuiglijk genot.607
Zij wauwelen niet [over streven naar zintuiglijk genot].608
Wanneer zij getroffen worden door geluk of pijn,
Zijn zij noch uitbundig, noch neerslachtig.609 ❜
GATHA #84
—DE WIJZE ZOEKT GEEN PERSOONLIJK SUCCES—
(DHAMMIKATTHERA VATTHU)
'Na attahetu na parassa hetu
na puttamicche na dhanam na rattham
na iccheyya adhammena samiddhimattano
sa silava pannava dhammiko siya.'

❜ Noch voor zichzelf,610
Noch voor anderen,611
Verlangt hij naar een zoon,612 naar rijkdom,613 of naar een koninkrijk.614
Hij die deugdzaam is, wijs en rechtschapen,615
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Verlangt niet naar persoonlijk succes 616
Dat onrechtmatig 617 bekomen is. ❜
GATHA #85
—SLECHTS WEINIGEN BEREIKEN DE ANDERE OEVER—
(DHAMMASSAVANA VATTHU)
'Appaka te manussesu
ye jana paragamino
athayam itara paja
tiramevanudhavati'

❜ Slechts weinigen
Bereiken de Andere Oever.618
De meesten schuifelen slechts
Op en neer langs deze waterkant.619 ❜
GATHA #86
— WIE VOLGENS DE DHAMMA LEEFT BEREIKT DE ANDERE OEVER—
(DHAMMASSAVANA VATTHU)
'Ye ca kho sammadakkhate
dhamme dhammanuvattino
te jana paramessanti
maccudheyyam suduttaram.'

❜ Diegenen die volgens de Dhamma leven,620
Zullen de Andere Oever bereiken,621
Wanneer de Leer goed verkondigd werd.622
Het is aartsmoeilijk om voorbij het dodenrijk te gaan. 623 ❜
GATHA #87
—DE WIJZE VINDT GELUK IN AFZONDERING—
(PANCASATA AGANTUKABHIKKHU VATTHU)
'Kanham dhammam vippahaya
sukkam bhavetha pandito
oka anokamagamma
viveke yattha duramam.'

❜ Door het slechte compleet achter zich te laten,
Ontwikkelt de Wijze het goede.624
Door het huis te verlaten en de thuisloosheid in te trekken.625
Vindt hij het geluk in afzondering, 626
Waar [er] geen plaats is voor zintuiglijk genot.627 ❜
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GATHA #88
—DE WIJZE ZUIVERT ZICHZELF VAN ZIJN BEZOEDELINGEN—
(PANCASATA AGANTUKABHIKKHU VATTHU)
'Tatrabhiratimiccheyya
hitva kame akincano
pariyodapeyya attanam
cittaklesehi pandito.'

❜ Daar zal hij zijn geluk [moeten] zoeken,628
Nadat hij alle zintuiglijke verlangens opgegeven heeft,
Evenals alle bezittingen.629
De Wijze zal zichzelf zuiveren 630
Van alle bezoedelingen van de geest.631 ❜
GATHA #89
—DE WIJZE BEREIKT NIBBANA IN DEZE WERELD—
(PANCASATA AGANTUKABHIKKHU VATTHU)
'Yesam sambodhi-angesu
samma cittam subhavitam
adana-patinissagge
anupadaya ye rata
khinasava jutimanto
te loke parinibbuta.'

❜ Diegenen die de Factoren van Verlichting
In hun geest volledig ontwikkeld hebben;632
Die vreugde scheppen in het loslaten van verlangen;633
Die zonder hechting leven;634
Die zich verheugen in de vernietiging van de kankers;635
Die stralen van uitbundig licht; 636
Hebben in deze wereld nibbana bereikt.637 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #6 - DE WĲZEN—

Het zesde Vagga van de Dhammapada gaat over de Wijze (P. pandito).
Gatha #76—Radhatthera Vatthu—geeft de raad om zich te associëren met een
wijze metgezel, een Muni die fouten opspoort als een schattendelver en deze
fouten ook corrigeert. Het gezelschap van zulk wijs man versterkt immers de
spirituele progressie. Zulke vriendschap wordt een spirituele vriendschap (P.
kalyanamittata) genoemd. Het is een vriendschap onder gelijkgestemden die
kritiek verdraagt zonder dat het de verhouding kwetst. Zonder enigerlei vorm
van kritiek is spirituele groei onmogelijk.638
Dit loopt door in Gatha #77—Assajipunabbasuka Vatthu—waar de Boeddha
erop wijst dat de Wijze door zijn voortdurende opmerkzaamheid om onheilzame
gedragingen te detecteren en te verbeteren, ervoor zorgt dat de yogi weg gehouden wordt van het onheilzame. Het is evident dat zulke Wijze slechts geliefd is
bij de bedachtzamen, en uiteraard niet bij de achtelozen.
Gatha #78—Channatthera Vatthu—is een voor de hand liggend advies: mijd
slechte vrienden en ga enkel om met deugdzame edele mensen.
Wie zich verzadigt in de wijsheid van de Dhamma zal vredig zijn, met een pure,
heldere geest. Dat is het thema van Gatha #79—Mahakappinatthera Vatthu. De
Wijzen hebben zich één taak gesteld: zij temmen zichzelf. En zij doen dat met
dezelfde energie, zoals kanaalbouwers het water afvoeren; pijlenmakers pijlen
rechten en houtbewerkers het hout plooien. Dit leert Gatha #80—Pandita-samanera Vatthu.
Gatha #80—Panditasamanera Vatthu—is een belangrijke versregel: 'de Wijzen
temmen zichzelf'. Dit is duidelijk een verwijzing naar het feit hoe problematisch
het geweest moet zijn voor de 'harde' ascetische kern, die zich aangesloten had
bij de Boeddha, om zich aan te passen aan de 'middenweg' (P. majjhima patipada).639
Hun vroegere levensstijl, hun honende houding t.o.v. de leken, hun compleet,
anarchistisch gebrek aan respect voor al diegenen die binnen de maatschappelijke conventies bleven, hun afwijzende houding t.o.v. vrouwen, hun uiterlijk,
hun grove manieren en autoritair gedrag, moesten dringend bijgevijld worden.
Deze asceten moesten, noch min, noch meer, 'gedomesticeerd' worden. De uitdrukking 'temmen' moet hier dan ook gelezen worden in de letterlijke betekenis
van het woord.640
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Gatha #81—Lakundakabhaddiyatthera Vatthu—wijst naar de gelijkmoedigheid
van de Wijze: zoals een rots onbewogen blijft voor de wind, zo ook blijft de Wijze onberoerd voor kritiek en eerbetoon.
Door deze gelijkmoedigheid komt de Wijze tot rust, zoals een diep meer kalm en
rustig is. Dit leert Gatha #82—Kanamata Vatthu.
Gatha #83—Pancasatabhikkhu Vatthu—benadrukt nogmaals de gelijkmoedigheid van de Wijzen. Zij verzaken aan alles, en blijven onder alle omstandigheden
evenwichtig en in balans: getroffen door geluk of door pijn, zijn ze noch uitbundig, noch neerslachtig. Evenwicht is het voorzichtig balanceren tussen de twee
polen van het spirituele leven: enerzijds het leven koesteren en het ongeschonden
houden en anderzijds goed beseffen hoe vergankelijk het is.
Gatha #84—Dhammikatthera Vatthu—wijst erop dat de Wijze nooit afwijkt van
het juiste pad. Noch voor zijn eigen voordeel, noch voor het voordeel van anderen, verlangt hij naar kinderen, rijkdom of landgoed.
Hij verlangt niet naar onrealistisch gewin, want hij wéét dat alle verschijnselen
vergankelijk (P. anicca) zijn: de vergankelijke ‘dingen van de wereld’ zoals
roem, succes, geld, macht, relaties bieden geen fundamentele bevrediging zegt de
Boeddha. Ze kennen immers steevast een einde.
Als we lang genoeg met ons hoofd tegen de muur lopen dringt deze waarheid
langzaam tot ons door: de fenomenale wereld brengt géén geluk. Deze realisatie
is de start van wat de Boeddha ‘the Noble Search’ noemt. Het vormt de zoektocht naar een bron van geluk die totaal onafhankelijk is van omstandigheden,
onafhankelijk van voorwaarden (P. hetus) en van oorzaken (P. paccayas).
Deze bron van geluk is: innerlijke vrede, de stilte van het hart, geestelijke rust.
Dat is het juiste pad: de Wijze is realistisch, diepzinnig en van goed gedrag.
Gathas #85 en 86—Dhammassavana Vatthu—is een vaststelling. Slechts weinigen bereiken de Andere Oever, steken over naar de overkant (P. atikkamati). De
meesten blijven ronddwalen langs de oever van de zintuiglijke verlangens, van
de afkeer en van de onwetendheid. Putthujanas.
Diegenen die de Andere Oever bereiken zijn zij die de Dhamma volgen. Ook al
is het moeilijk om voorbij het dodenrijk te gaan—d.i. door experiëntieel te ervaren (P. bhavana-maya panna) 641 dat het 'ik' niet bestaat en de mens geen separaat
onderdeel is, los van het Geheel—toch zullen zij uiteindelijk de Andere Oever
bereiken. Zeker wanneer de leer goed verkondigd is.
Gathas #87-89—alle drie Pancasata Agantukabhikkhu Vatthu—tenslotte wijzen
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komen ontwikkelen van de zeven verlichtingsfactoren, reeds in deze wereld nibbana zullen realiseren. Deze verlichtingsfactoren (P. bojjhanga; Syn.: sam-bojjhanga: satta [7] sambojjhanga) zijn eigenschappen die helpen bij het ver-werven van verlichting, d.i. bij het doorzien van de illusie; die helpen bij Zelf-realisatie.
'Hij

vindt geluk in afzondering’: Santideva beschrijft deze afzondering in zijn
Bodhicaryavatara 642 als volgt:
❛ Hij verblijft overal, zolang als hij dat wenst,
op een verlaten plaats, aan de voet van een boom, in een grot,
bevrijd van de vermoeiende bezigheden
van het verzamelen en beschermen van bezit.
Hij trekt rond, onafhankelijk, wanneer hij dat wenst.
Zijn verblijfplaats en zijn manier van leven heeft hij zelf gekozen.
Hij is aan niemand gebonden. ❜
'Zij die zonder hechting leven'—de Wijzen die hechting vernietigd hebben (P.
upadananirodha),643 bereiken nibbana.
De zeven factoren van verlichting zijn: aandacht (P. sati), onderzoek naar waarheid (P. dhammavicaya), energie/inzet (P. viriya), vreugde (P. piti), kalmte (P.
passadha), concentratie (P. samadhi) en gelijkmoedigheid (P. upekkha).644
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'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'.
576

'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'.
577

'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'.
578

579

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

580

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

581

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

582

'beter': vert. van → seyyo → seyya.

583

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

'vermanen, instrueren: vert. van → ovadeyyanusaseyya → ovadeyya+anusaseyya: ovadeyya = vermanen, aanmanen, aansporen, waarschuwen; anusaseyya = instrueren.
584

'en je weghouden van slecht gedrag': vert. van → asabbha ca nivaraye→ a+sabbha: a=
niet; sabbha = goed; asabbha = niet goed, slecht gedrag; ca = en; nivaraye → ni+var = ni =
naar beneden; var = tegenhouden; nivaraye = je weghouden van. 'Asabbha ca nivaraye', is
vrij vertaald als: 'en je weghouden van slecht gedrag'.
585

586

'geliefd': vert. van → piyo → piya.

'bedachtzamen': vert. van → satam → sata = goed zijn. 'Satam', is vrij vertaald als :
'bedachtzamen'.
587

'ongeliefd': vert. van → appiyo → appiya → a+piya: a = niet; piya = geliefd; appiyo =
ongeliefd.
588

'achtelozen': vert. van → asatam → asata → a+sata: a = niet; sata = goed zijn; asata =
slecht zijn; 'Asatam', is vrij vertaald als: 'achtelozen'.
589

'ga niet om met slechte vrienden': vert. van → na bhaje papake mitte: na = niet; bhaje →
bhaj = deelnemen, omgaan met; bhaje = ga om; papake → papa = slecht; papaka = adjectief; mitte → mitta = vriend. 'Na bhaje papake mitte', is vrij vertaald als: 'ga niet om met
slechte vrienden'.
590
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'verkeer niet tussen mensen van laag allooi': vert. van → na bhaje purisadhame: na =
niet; bhaje → bhaj = deelnemen, omgaan met; bhaje = ga niet om; purisadhame → purisa
+adhama: purisa = persoon; adhama = van laag allooi. ' Na bhaje purisadhame', is vrij vertaald als: 'verkeer niet tussen mensen van laag allooi'.
591

'ga om met deugdzame vrienden': vert. van → bhajetha mitte kalyane: bhajetha → bhaje
→ bhaj = deelnemen, omgaan met; bhaje = ga om; mitte → mitta = vrienden; kalyane →
kalyana = deugdzaam. 'Bhajetha mitte kalyane', is vrij vertaald als: 'ga om met deugdzame
vrienden'.
592

'ga om met edele (* ) mensen': vert. van → bhajetha purisuttame: bhajetha → bhaje →
bhaj = deelnemen, omgaan met; bhaje = ga om; purisuttame → purisa+uttama: purisa =
persoon; duttama = nobel, edel; purisuttame = nobele personen. 'Bhajetha purisuttame', is
vrij vertaald als: 'ga om met edele mensen'.
593

(*): 'nobel' en 'edel' staat voor 'zuiver', 'ideaal', 'puur', perfect, 'subliem'.
'wie zich verzadigt met de Dhamma slaapt gelukkig': vert. van → dhammapiti sukham
seti; dhammapiti →dhamma+piti: dhamma → Dhamma; piti → pa = drinken; piti = hij die
drinkt; dhammapiti is letterlijk: 'hij die de Dhamma drinkt'; sukham → sukha = geluk; sukham = gelukkig: seti → si = slapen. 'Dhammapiti sukham seti', is vrij vertaald als: 'wie zich
verzadigt met de Dhamma slaapt gelukkig'.
594

'met een pure, heldere geest': vert. van → vippasannena cetasa: vipassana → vi+passana: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; passana = klaar, helder, duidelijk
inzicht d.m.v. opmerkzaamheid op de mentale en fysische processen; cetasa → ceto =
geest. 'Vippasannena cetasa', is vrij vertaald als: 'met een pure, heldere geest'.
595

'de Wijze verheugt zich immer': vert. van → sada ramati pandito: sada = altijd, immer;
ramati → ram = zich verheugen in; ramati = verheugt zich in; pandito = een wijs man. 'Sada
ramati pandito', is vrij vertaald als: 'de Wijze verheugt zich immer'.
596

'die door de edelen onthuld werd': vert. van → ariyappavedite dhamme: ariyappavedite
→ ariya+pavedita: ariya = nobel, edel; pavedita → pa+vid: pa = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; vid = onthullen; pacedita
= werd onthuld; dhamme → Dhamma. 'Ariyappavedite dhamme', is vrij vertaald als: 'die
door de edelen onthuld werd'.
597

'irrigatiekanalen voeren het water af': vert. van → udakam hi nayanti nettika: udakam →
udaka = water; hi = inderdaad, zeker, zo is het; nayanti → ni = geleiden, afvoeren; niyanti =
ze voeren af; nettika = kanaalbouwers. 'Udakam hi nayanti nettika', is vrij vertaald als: 'irrigatiekanalen voeren het water af'.
598

'pijlenmakers maken pijlen recht': vert. van → usukara namayanti tejanam: usukura = een
pijlenmaker; namayanti → nam = plooien, buigen; namayanti = zij plooien, zij buigen, zij
verbuigen; tejanam → tejan = de schacht van een pijl: de belangrijkste eigenschap van de
pijlschacht is zijn 'recht'-heid. 'Usukara namayanti tejanam', is vrij vertaald als: 'pijlenmakers
maken pijlen recht'.
599

—Pagina 172
!
van !556—

—Vagga #6 - De Wijzen—

'timmerlui verbuigen het hout': vert. van → darum namayanti tacchaka: darum → daru =
hout; namayanti → nam = plooien, buigen, verbuigen; namayanti = zij plooien, zij buigen, zij
verbuigen; tacchaka = timmerlui. 'Darum namayanti tacchaka', is vrij vertaald als: 'timmerlui
verbuigen het hout'.
600

'de Wijzen temmen zichzelf': vert. van → attanam damayanti pandita: attanam → atta =
zelf, het zelf; damayanti → dam = domesticeren, bemeesteren; damayanti = zij temmen
zichzelf; pandita = de wijzen. 'Attanam damayanti pandita', is vrij vertaald als: 'de Wijzen
temmen zichzelf'.
601

'zoals een massieve rots': vert. van → selo yatha ekaghano: selo → sela = rots; yatha =
als, zoals; ekaghano → eka+ghano: eka = een; ghano → ghana = massief. 'Selo yatha ekaghano', is vrij vertaald als: 'zoals een massieve rots'.
602

'niet door de wind bewogen wordt': vert. van → vatena na samirati: vatena → vata = de
wind; vatena = door de wind; na = niet; samirati → sam+ir: sam = compleet, volledig, in zijn
geheel; ir = in beweging brengen. 'Vatena na samirati', is vrij vertaald als: 'niet door de wind
bewogen wordt'.
603

'zo ook blijven de Wijzen onberoerd voor kritiek en voor eerbetoon': vert. van → evam
nindapasamsasu na saminjanti pandita: evam = zo, op deze manier; nindapasamsasu →
ninda+pasamsa+su: ninda = blaam, verwijt, terechtwijzing, kritiek; pasamsa = lof, eerbetoon; su = tussen; nindapasamsasu = letterlijk vertaald als 'tussen kritiek en eerbetoon'; na
= niet; saminjanti → sam+inj: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; inj = doen wankelen;
pandita = de Wijzen; 'Evam nindapasamsasu na saminjanti pandita', is vrij vertaald als: 'zo
ook blijven de Wijzen onberoerd voor kritiek en voor eerbetoon'.
604

'de Wijzen, die naar de Dhamma luisteren, komen compleet tot rust': vert. van → evam
dhammani sutvana vippasidanti pandita: evam = zo, op deze manier; dhammani → Dhamma; sutvana → su = luisteren; luisteren naar; sutvana = zij die luisteren naar; vippasidanti →
vi+pa+sad: vi en pa zijn twee voorzetsels die in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van
een handeling uit te drukken; sad = zitten, in de betekenis van 'kalm' worden; vippasidanti =
zéér kalm worden, compleet tot rust komen; pandita = de Wijzen. 'Evam dhammani sutvana
vippasidanti pandita', is vrij vertaald als: 'de Wijzen, die naar de Dhamma luisteren, komen
compleet tot rust'.
605

'net zoals een diep meer kalm en rustig is': 'komen tot rust': vert. van → yathapi rahado
gambhiro vippasanno anavilo: yathapi → yatha = als, zoals; rahado → rahada = een meer;
gambhiro → gambhira = diep; vippasanno → vi+pasanna: vi = speciaal, bijzonder, op een
speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken; pasanna = klaar, helder, duidelijk; anavilo → anavila → an+avila: an
= niet; avila = onrustig; anavila = niet onrustig = rustig. 'Yathapi rahado gambhiro vippasanno anavilo', is vrij vertaald als: 'net zoals een diep meer kalm en rustig is'.
606

'de bedachtzamen streven niet onder alle omstandigheden naar zintuiglijk genot': vert.
van → sabbattha ve sappurisa vajanti na kamakama: sabbattha = onder alle omstandigheden, overal; ve = inderdaad; sappurisa → sat+purisa: sat → santa = goed; purisa = persoon; sappurisa = een goed persoon, in de betekenis van 'bedachtzaam zijn'; vajanti → vaj
= gaan, wandelen, voortgaan, streven; vajanti = ze streven naar; na = niet; kamakama →
kama+kama: kama = zintuiglijk plezier; kamakama = streven naar zintuiglijk plezier. 'Sabbattha ve sappurisa vajanti na kamakama', is vrij vertaald als: 'de bedachtzamen streven niet
onder alle omstandigheden naar zintuiglijk genot'.
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'zij wauwelen niet [over streven naar zintuiglijk genot]': vert. van → na lapayanti: na =
niet; lapayanti → lap = wauwelen; lapayanti = ze wauwelen. 'Na lapayanti', is vrij vertaald
als: 'ze wauwelen niet'.
608

'wanneer zij getroﬀen worden door geluk of pijn, zijn zij noch uitbundig, noch neerslachtig': vert. van → sukhena phuttha atha va dukhena na uccavacam pandita dassa-yanti: sukhena → sukha = geluk; phuttha → phus = geraakt worden, getroﬀen worden; athava →
atha+va: atha = en dan; va = of; dukhena → dukha = lijden, leed (sukha dukha); na = niet;
609

uccavacam → ucca+avaca: ucca = hoog; avaca = laag; uccavacam = gepondereerd, gelijkmoedig; pandita = de Wijze; dassayanti → dis = zien. 'Sukhena phuttha atha va dukhena
na uccavacam pandita dassayanti', is vrij vertaald als: 'wanneer zij getroﬀen worden door
geluk of pijn, zijn zij noch uitbundig, noch neerslachtig'.
'noch voor zichzelf': vert. van → na attahetu: na= niet; atta = zelf, het zelf; hetu = oorzaak.
610

'noch voor anderen': vert. van → na parassa hetu: na = niet; para = andere; hetu = oorzaak.
611

'verlangt hij naar een zoon:' vert. van → puttamicche: puttam → putta = zoon; icch =
wensen, verlangen. 'Puttamicche', is vrij vertaald als: 'verlangt hij naar een zoon'.
612

613

'naar rijkdom': vert. van → dhanam.

614

'naar een koninkrijk': vert. van → rattham

'hij die deugdzaam is, wijs en rechtschapen': vert. van → sa silava pannava dhammiko
siya: sa = hij; silava → sila+vantu: sila = moraliteit, ethiek, deugdzaamheid; vantu = de kwaliteit bezitten (i.c. van deugdzaamheid); pannava → panna+vantu: panna = wijsheid; vantu =
de kwaliteit bezitten (i.c. van wijsheid); dhammiko → dhammika = rechtschapenheid; siya →
bhu = zijn; siya = is. 'Sa silava pannava dhammiko siya', is vrij vertaald als: 'hij die deugdzaam is, wijs en rechtschapen'.
615

'verlangt niet naar persoonlijk succes': vert. van → iccheyya samiddhimattano: iccheyya
→ icch = verlangen naar; iccheyya = hij verlangt naar; samiddhimattano → samiddhi+ attano: samiddhi = succes; atta = zelf, het zelf; attano = van hemzelf. 'Iccheyya samiddhimattano', is vrij vertaald als: 'verlangt niet naar persoonlijk succes'.
616

'onrechtmatig': vert. van → adhammena → a+dhammena: a = niet, in deze betekenis =
tegen; dhammena → Dhamma = natuurwet, moraliteit; adhammena = tegen de moraliteit, is
vrij vertaald als: onrechtmatig.
617

'slechts weinigen bereiken de Andere Oever': vert. van → appaka te manussesu ye jana
paragamino: alpaca = weinig; te = zij; manussesu → manussa = mens, mensen; manussesu = onder de mensen; ye = wie; jana = persoon; paragamino → para+gami: para = de
andere oever, de tegenliggende oever; gami → gam = gaan, bereiken, oversteken; gami =
zij bereiken. 'Appaka te manussesuye jana paragamino', is vrij vertaald als: 'slechts weinigen bereiken de Andere Oever'.
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'de meesten schuifelen slechts op en neer langs deze waterkant': vert. van → athayam
itara paja tiramevanudhavati: athayam = maar deze; itara = de andere; paja = de mensheid,
de mensen; tiramevanudhavati → tiram+eva+anudhavati: tira = oever; eva = enkel deze;
anudhavati → anu+dhav: = langs; dhav = lopen; tiramevanudhavati = enkel langs deze oever (P. ora) lopen, in de betekenis van ‘deze [inferieure] wereld’. 'Athayam itara paja tiramevanudhavati', is vrij vertaald als: 'de meesten schuifelen slechts op en neer langs deze waterkant'.
619

'diegenen die volgens de Dhamma leven': vert. van → dhammanuvattino: dhamma+
anuvatti: dhamma → Dhamma; leven in overeenstemming met de Dhamma; anuvatti →
anu+vat: anu = langs; vati → vat = leven overeenkomstig (de Dhamma). 'Dhammanuvattino', is vrij vertaald als: 'diegenen die volgens de Dhamma leven'.
620

'(deze personen) zullen de andere oever bereiken': vert. van → te jana paramessanti: te =
zij, deze; jana = persoon, personen; paramessanti → para+essanti: para = de andere oever,
de tegenliggende oever; essanti → i = gaan, oversteken; essanti = zullen oversteken naar.
'Te jana paramessanti', is vrij vertaald als: '(deze personen) zullen de andere oever bereiken'.
621

'wanneer de Leer goed verkondigd werd': vert. van → ye ca kho sammadakkhate
dhamme: ye = wie; ca = en; kho = werkelijk, zeker; sammadakkhate → samma+akkhata:
samma : volledig, compleet, in zijn geheel; dakkhate = geproclameerd, verkondigd; dhamme → Dhamma. 'Ye ca kho sammadakkhate dhamme', is vrij vertaald als: 'wanneer de Leer
goed verkondigd werd'.
622

'het is aartsmoeilijk om voorbij het dodenrijk te gaan': vert. van → maccudheyyam suduttaram: maccudheyyam → maccu+dheyya: maccu = dood; dheyya = het rijk, het gebied;
suduttaram → su+duttara: su = goed, volkomen; duttara = zeer moeilijk om over te steken,
om voorbij te gaan. 'Maccudheyyam suduttaram', is vrij vertaald als: 'het is aartsmoeilijk om
voorbij het dodenrijk te gaan'.
623

'door het slechte compleet achter zich te laten, ontwikkelt de Wijze het goede': vert. van
→ kanham dhammam vippahaya sukkam bhavetha pandito: kanham → kanha = het zwarte,
het slechte; dhammam → Dhamma; vippahaya → vi+pa+ha: vi+pa zijn twee voorzetsels die
in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ha = verlaten,
achter zich laten; vippahaya = compleet achter zich laten; sukkam → sukka = het witte, het
goede; bhavetha → bhu = worden, ontwikkelen; bhavetha = hij ontwikkelt; pandito = de
Wijze. 'Kanham dhammam vippahaya sukkam bhavetha pandito', is vrij vertaald als: 'door
het slechte compleet achter zich te laten, ontwikkelt de Wijze het goede'.
624

'door het huis te verlaten en de thuisloosheid in te trekken': vert. van → oka anokamagamma: oka = huis; anokamagamma → anoka+agamma: anoka → an+oka: an = niet, geen;
oka = huis; anoka = thuisloosheid; agamma → a+gam: a = naar; gam = gaan; agamma =
gaan naar; 'Oka anokamagamma', is vrij vertaald als: 'door het huis te verlaten en de thuisloosheid in te trekken'.
625

626

'vindt hij het geluk in afzondering': vert. van → viveke → viveka = afzondering.

'waar (er) geen plaats is voor zintuiglijk genot': vert. van → yattha duramam: yattha =
waar, alwaar; duramam → du+rama: du = slecht, niet voldoende, niet gemaakt voor, niet
dienstig voor; rama = genieting, genot; duramam = niet geschikt voor [zintuiglijk] genot.
'Yattha duramam', is vrij vertaald als: 'waar (er) geen plaats is voor zintuiglijk genot'.
627
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'daar zal hij zijn geluk [moeten] zoeken': vert. van → tatrabhiratimiccheyya → tatra+abhi+
ram+iccheyya: tatra = daar; abhi = volledig, volkomen, in zijn geheel; ram = plezier, geluk;
iccheyya = [moeten] zoeken. 'tatrabhiratimiccheyya', is vrij vertaald als: 'daar zal hij zijn geluk [moeten] zoeken'.
628

'nadat hij alle zintuiglijke verlangens opgegeven heeft evenals alle bezittingen': vert. van
→ hitva kame akincano: hitva → ha = opgeven, loslaten, achter laten; hitva = heeft opgegeven; kame → kama = zintuiglijk genot, plezier, verlangens; akincano → a+kincano: a = niet,
geen; kincano = bezit, bezittingen. 'Hitva kame akincano', is vrij vertaald als: 'nadat hij alle
zintuiglijke verlangens opgegeven heeft evenals alle bezittingen'.
629

'de Wijze zal zichzelf zuiveren': vert. van → pariyodapeyya attanam: pariyodapeyya →
pari+odapeti: pari = overal; odapeti → da = zuiveren, reinigen, ontsmetten; attanam → atta
= zelf, zichzelf. 'Pariyodapeyya attanam', is vrij vertaald als: ''de Wijze zal zichzelf zuiveren'.
630

'van alle bezoedelingen van de geest': vert. van → cittakilesehi → citta+kilesa: citta =
geest; kilesa = bezoedeling; cittakilesehi = van de bezoedelingen van de geest.
631

'diegenen die de Factoren van Verlichting in hun geest volledig ontwikkeld hebben': vert.
van → esam sambodhi-angesu samma cittam subhavitam: esam = zij die, diegenen; sambodhi-angesu: sambodhi+anga: sambodhi → sam+bodhi: sam = volledig, compleet, in zijn
geheel; bodhi = verlicht; sambodhi = volkomen verlicht; anga = elementen, factoren. Het
gaat hier over de zeven factoren van verlichting (P. sambojjhanga); samma = zoals het hoort,
volkomen; cittam → citta = geest; subhavitam → su+bhaveti: su = volledig; bhaveti → bhu
= worden, ontwikkelen; subhaveti = volledig ontwikkeld. 'Esam sambodhi-angesu samma
cittam subhavitam', is vrij vertaald als: 'diegenen die de Factoren van Verlichting in hun
geest volledig ontwikkeld hebben'.
632

'die vreugde scheppen in het loslaten van verlangen': vert. van → adana-patinissagga:
adana+patinissagga = loslaten van verlangen.
633

'die zonder hechting leven': vert. van → anupadaya → upadana = hechting, anupadana
= zonder hechting leven.
634

'die zich verheugen in de vernietiging van de kankers': vert. van → ye rata khinasava: ye
= die, diegenen die; rata → ram = zich verheugen; khinasava → khina+asava: khina = vernietigen; asava = kankers. 'Ye rata khinasava', is vrij vertaald als: 'die zich verheugen in de
vernietiging van de kankers'.
635

'stralen van uitbundig licht': vert. van → jutimanto → juti+mantu: juti = licht; mantu = de
hoedanigheid hebben. 'Jutimanto', is vrij vertaald als: 'stralen van uitbundig licht'.
636

'hebben in deze wereld nibbana bereikt': vert. van → te loke parinibbuta: te = zij; loke →
loka = wereld; parinibbuta = volkomen uitgedoofd, compleet bevrijd. 'Te loke parinibbuta',
is vrij vertaald als: 'hebben in deze wereld nibbana bereikt'.
637

De Pali-canon bevat verschillende voorbeelden van zulke 'corrigerende' gesprekken
tussen kalyanamittas. Zie als voorbeeld o.m. Samyutta-Nikaya (SN 16:11).
638
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Majjhima patipada: het is het pad dat leidt naar de beëindiging van het lijden (P. magga
sacca); het is het Edele Achtvoudige Pad (P. ariya atthangika magga) dat de twee uitersten
vermijdt, namelijk: extreme zintuiglijke wellust (P. kamasukhalikanuyoga) enerzijds en zelfkwelling, d.i. extreem ascetisme (P. attakilamathanuyoga) anderzijds.
639

De acht onderdelen van het pad zijn: zuiver inzicht (P. samma ditthi); zuivere intentie (samma
sankappa); zuiver spreken (P. samma vaca); zuiver handelen (P. samma kammanta); zuiver
levensonderhoud (P. samma ajiva); zuivere inspanning (P. samma vayama); zuivere aandacht
(P. samma sati) en zuivere concentratie (P. samma samadhi).
Dit pad leidt naar volledige ontnuchtering, tot passieloosheid, tot beëindiging, tot vrede, tot
directe kennis, tot verlichting, tot Nibbana.
Het onderricht over de Middenweg is het eerste onderricht van de Boeddha ná zijn Ontwaken. De sutta heeft de naam van Dhammacakkappavattana-Sutta, Samyutta-Nikaya (SN
56.11)—'Sutta van de Wenteling van het Wiel’. Hij gaf deze sutta voor zijn vijf eerste volgelingen. Deze leerstelling gaat dus vooraf aan de Vier Nobele Waarheden en het Nobele
Achtvoudige Pad.
Het woord 'temmen' komt ook veelvuldig voor in de Theratherigatha, dat andere werk uit
de collectie van de Khuddaka-Nikaya, waar 264 mannen en 102 vrouwen hun leven in de
boeddhistische gemeenschap beschrijven; hun persoonlijke ervaringen met de praktijk; hun
problemen en de wijze waarop zij hun bevrijding of verlichting hebben ervaren. De Theratherigatha behoort—evenals de Dhammapada—tot de oudste gedeelten van de Pali-canon.
640

Zie: Kloppenborg, Ria (2000), Theratherigatha, Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme, Uitgeverij Asoka, Rotterdam, Nederland
Wat niet experiëntieel gedragen wordt is géén wijsheid. Dat is slechts 'kennis'. Wijsheid
is inzicht door ervaring. Bhavana-maya panna. Wijsheid stelt de yogi in staat om te transformeren, om zijn gewoonten en opvattingen radicaal te veranderen, wanneer hij inzicht ervaart in de tilakkhana én in de onderlinge samenhang van alles wat bestaat. Voor het verschil tussen 'wijsheid' en 'kennis', zie: Dubois, Guy, Eugène, (2013), Dhamma - Overdenkingen bij een ultieme werkelijkheid p. 21 e.v.
641

Santideva, Bodhicaryavatara, Hoofdstuk 8, 87-88 — Kloppenborg, Ria, (1993), Het pad
van de Bodhisattva, p. 91
642

'upadananirodha' (P.): upadana+nirodha: upadana = hechting; nirodha = de beëindiging,
het stoppen, de vernietiging. 'Upadananirodha', is vrij vertaald als: de vernietiging van
hechting'.
643

Buddhadasa Bhikkhu, (1989), Anapanasati - Mindfulness With Breathing p. 57 — Buddhadasa geeft een summiere, maar weergaloze beschrijving van de manier waarop de sambojjhanga zich ontwikkelt: ’The bojjhanga develop as follows: mindfulness [sati] fixes on a
specific thing and investigation of dhammas examines it in detail [dhammavicaya], with
energy and eﬀort [viriya], until contentment [piti] arises. Then, the mind calms [passada] until
it becomes tranquil and is concentrated [samadhi] in contemplating the object. Equanimity
[upekkha] firmly and unwaveringly watches over and guards that concentration, and the
penetration of and awakening to Dhamma continues by itself until complete.’
644
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VAGGA #7 — DE ARAHANT
Arahantavagga (Gathas #90-99)

GATHA #90
—VOOR DE ARAHANT BESTAAT ER GEEN VERLANGEN—
(JIVAKAPANHA VATTHU)
'Gataddhino visokassa
vippamuttassa sabbadhi
sabbaganthappahinassa
parilaho na vijjati.’

❜ Wie de reis volbracht heeft, 645
Wie zonder verdriet is,646
Is in alle opzichten bevrijd.647
Voor wie alle ketens verbroken heeft,648
Bestaat de koorts van verlangen niet.649 ❜
GATHA #91
—DE ARAHANT VERLAAT HUIS EN HAARD—
(MAHAKASSAPATTHERA VATTHU)
'Uyyunjanti satimanto
na nikete ramanti te
hamsa va pallalam hitva
okamokam jahanti te.’

❜ Zij die waakzaam zijn vertrekken.650
Zij vinden in een huis geen vreugde.651
Zoals zwanen een poel achterlaten,652
Verlaten zij huis en haard. 653 ❜
GATHA #92
—DE ARAHANT VERGAART GEEN RIJKDOM—
(BELATTHASISATTHERA VATTHU)
'Yesam sannicayo natthi
ye parinnatabhojana
sunnato animitto ca
vimokkho yesam gocaro
akase va sakuntanam
gati tesam durannaya.’

❜ Zij die geen rijkdom vergaren; 654
Die het tot zich nemen van voedsel goed begrepen hebben;655
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Die de leegte en de ongeconditioneerde bevrijding ervaren hebben;656
Hun spoor is moeilijk te volgen.657
—Zoals het spoor van vogels in de lucht. 658 ❜
GATHA #93
—DE ARAHANT HEEFT ZIJN KANKERS COMPLEET VERNIETIGD—
(ANURUDDHATTHERA VATTHU)
'Yassasa va parikkhina
ahare ca anissito
sunnato animitto ca
vimokkho yassa gocaro
akase va sakuntanam
padam tassa durannayam.’

❜ Wie de kankers compleet vernietigd heeft;659
Wie niet hunkert naar voedsel;660
Wie de lege en ongeconditioneerde bevrijding ervaren heeft;661
Zijn spoor is moeilijk te volgen.662
—Zoals het spoor van vogels in de lucht. 663 ❜
GATHA #94
—DE ARAHANT WORDT DOOR DE GODEN BENIJD—
(MAHAKACCAYANATTHERA VATTHU)
'Yass’indriyani samatham gatani
assa yatha sarathina sudanta
pahinamanassa anasavassa
devapi tassa pihayanti tadino.'

❜ Bij wie de zintuigen getemperd zijn,664
—Zoals paarden getemd zijn door hun menner. 665
Wie zijn trots compleet achter zich gelaten heeft
En vrij is van kankers, 666
Zo iemand wordt door de goden benijd. 667 ❜
GATHA #95
—VOOR DE ARAHANT IS ER GEEN SAMSARA MEER—
(SARIPUTTATTHERA VATTHU)
'Pathavisamo no virujjhati
indakhilupamo tadi subbato
rahado va apetakaddamo
samsara na bhavanti tadino.'
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❜ Wie aan niets gebonden is, zoals de aarde;668
Wie stabiel is, zoals Indra’s pilaar;669
En van goed zedelijk gedrag; 670
Hij is als een meer, 671 dat vrij is van modder.672
Voor zo iemand bestaat er geen samsara meer.673 ❜
GATHA #96
—BEVRIJD DOOR HELDER BEGRIP EN INNERLIJKE VREDE —
(KOSAMBIVASITISSATTHERASAMANERA VATTHU)
'Santam tassa manam hoti
santa vaca ca kamma ca
sammadanna vimuttassa
upasantassa tadino.'

❜ Kalm is zijn geest.674
Kalm ook zijn woorden en daden.675
Bevrijd is hij door helder begrip 676
En innerlijke vrede.677 ❜
GATHA #97
—DE ARAHANT IS EEN UITZONDERLIJK EDEL MENS—
(SARIPUTTATTHERA VATTHU)
'Assaddho akatannu ca
sandhicchedo ca yo naro
hatavakaso vantaso
sa ve uttamaporiso.’

❜ Wie niet goedgelovig is;678
Wie het Ongeconditioneerde begrijpt;679
Wie de ketens verbroken heeft; 680
Wie elke gelegenheid [voor goed en kwaad] heeft afgesneden;681
En al zijn wensen heeft uitgebraakt.682
Hij is werkelijk een uitzonderlijk edel mens.683 ❜
GATHA #98
—WAAR DE ARAHANT VERBLIJFT IS HET GOED TOEVEN—
(KHADIRAVANIYAREVATATTHERA VATTHU)
'Game va yadi varanne
ninne va yadi va thale
yattha arahanto viharanti
tam bhumim ramaneyyakam.'
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❜ In een dorp;684
Of in een woud;685
In valleien;686
Of op heuvels;687
Waar de Arahants verblijven 688
(Op die plaats) is het goed toeven.689 ❜
GATHA #99
—DE ARAHANT ZOEKT NIET NAAR ZINTUIGLIJK GENOT—
(ANNATARA ITTHI VATTHU)
'Ramaniyani arannani
yattha na ramati jano
vitaraga ramissanti
na te kamagavesino.'

❜ Verrukkelijk zijn de wouden,690
Waar het gewone volk geen vreugde vindt.691
Zij die zonder passie zijn vinden daar vreugde,692
Want zij zoeken niet naar zintuiglijk genot. 693 ❜

—Pagina 182
!
van !556—

—Vagga #7 - De Arahant—

—DUIDING VAN VAGGA #7 - DE ARAHANT—

Waar het 6de Vagga handelt over de Wijze—man of vrouw—die door zijn persistente beoefening, méér en méér aan wijsheid wint, gaat het 7de Vagga van de
Dhammapada over de arahant—'hij die de leegte 694 en ongeconditioneerde bevrijding ervaren heeft' (Gatha #92), d.i. de persoon die nibbana in zichzelf heeft
gerealiseerd.695 Door deze Zelfrealisatie bereikt hij zijn menselijke voltooiing.
Contradictio in terminis: door zijn 'thuisloosheid' is de arahant thuisgekomen:
de yogi 'herkent' uiteindelijk zichzelf zoals hij wérkelijk is—'Birth is destroyed,
the holy life has been lived, there is no more coming to any state of being.' 696
Wat hier gebeurt, komt in feite neer op de omkering van de keten van Afhankelijk Ontstaan (P. paticca samuppada).
Uit de beëindiging van onwetendheid (P. avijja) volgt het einde van intentionele
handelingen (P. sankharas); het einde van de wilshandelingen betekent het einde van het bewustzijn (P. vinnana); het einde van het bewustzijn vormt het einde
van geest &lichaam (P. namarupa); het einde van geest & lichaam betekent het
einde van zintuiglijke indrukken (P. salayatana); wat op zijn beurt het einde betekent van contact (P. phasa). De beëindiging van contact leidt tot het einde van
gewaarwordingen (P. vedana), wat op zijn beurt het einde betekent van verlangen (P. tanha). Het einde van verlangen is, op zijn beurt, het einde van hechting
(P. upadana). Op de beëindiging van hechting volgt het einde van 'worden' (P.
bhava), wat verder het einde betekent van geboorte (P. jati). Het einde van geboorte maakt ook een definitief einde aan ouderdom en dood (P. jaramaranam).
Zo komt tenslotte een definitief einde aan de eeuwige, vicieuze cirkel van samsara.
De figuur van de arahant vormt het nec plus ultra van de spirituele reis, het einde van de queeste van de yogi. Het is het hoogste niveau van de vier graden van
verlichting.
Waar het leven van de meeste wezens zich beperkt tot een permanent heen en
weer lopen op de oever van de zintuiglijke verlangens—Gatha #85—Dhammassavana Vatthu—en hieruit voortvloeiend de verkwisting van het aanwezige spirituele potentieel, heeft de arahant de Andere Oever bereikt.
Na het 'betreden van de stroom' (P. sotapatti), heeft hij zich verder gezuiverd
door het cultiveren van het Achtvoudige Pad (P. ariya atthangika magga) en, op
deze manier, de progressieve ladder naar nibbana doorlopen, van sakadagami,
over anagami tot arahant.
Het spoor van de arahant—die zich volledig bevrijd heeft van alle bezoedelingen
(P. kilesas):697 verlangen (P. moha, tanha); afkeer en haat (P. dosa) en onwetendheid (P. lobha, avijja) en van zijn kankers (P. asavas)—is niet meer traceerbaar.
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Al zijn intentioneel handelen gebeurt spontaan en laat geen kamma-residu meer
achter. Dit is Zelfrealisatie.
De Boeddha zelf:698
❛ When I knew and saw thus, my mind was liberated from the taint
of sensual desire, from the taint of being,
and from the taint of ignorance…
I directly knew:
“Birth is destroyed, the holy life has been lived,
what had to be done has been done,
there is no more coming to any state of being.” ❜
Er is géén énkel 'worden' (P. bhava) meer dat uit zijn daden voortkomt—Gathas
#92—Belatthasisatthera Vatthu—en #93—Anuruddhatthera Vatthu. De kankers
(P. asava) 699 zijn definitief overwonnen.
Het begrip 'asava' vergt enige bijkomende uitleg: asavas zijn gehechtheden en
fictieve ideeën die bij de beoefenaar automatisch ontstaan door zijn zintuiglijk
contact met de buitenwereld, zoals zintuiglijke lust (P. kamasava); onwetendheid (P. avijjasava); vastgeroeste persoonlijke meningen/inzichten (P. ditthi-asava); gehechtheid aan het bestaan (P. bhavasava).
Het woordgebruik van 'asava' is vooral functioneel: alles wat het bewustzijn intoxiceert wordt asava genoemd. Het antoniem van asava is anasava.
Asavas zijn mentale kankers die de yogi geketend houden aan samsara, de eeuwige cyclus van lijden en wedergeboorte. Het zijn bezoedelingen van de geest
die zijn spirituele vooruitgang naar complete 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 (Pali: 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
gen viervoudig:
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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 tastbare dingen en naar gedachten.
2. de kanker van wording, 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 = niet-weten, onwetendheid, 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...; asava = bezoedeling);
4. de kanker van valse opinies (P. ditthasava → ditthi+asava: ditthi = inzicht,
opinie, mening; asava = bezoedeling) die elke harmonie verstoort, vermits de
beoefenaar zich—illusoir—separaat voelt t.o.v. het geheel.
Om deze asavas onder de knie te krijgen moet de yogi zich, met grote opmerkzaamheid (P. sati) rekenschap geven van iedere gedachte, woord en handeling én
voortdurend de Dhamma voor ogen houden. De beoefening van meditatie [er
bestaan veel verschillende soorten van meditatie] zal de kracht van de asavas
verminderen en uiteindelijk vernietigen. Het finale einde van de asavas is synoniem voor perfect ontwaken. Nibbana.
In Gatha #92 wordt verwezen naar hen 'die de leegte en de ongeconditioneerde
bevrijding ervaren hebben'. Dit is een metafoor om de yogis aan te duiden die
nibbana bereikt hebben.
De cyclus van ontstaan en vergaan—samsara—is niet meer van toepassing voor
de arahant: Gatha 95—Sariputtatthera Vatthu.
De arahant is compleet uitgedoofd.
Het enige wat hem nog te doen staat is het doorgeven van de Dhamma aan de
anderen, zoals de Boeddha himself het hem opdroeg: 701
❛ Zet daarom je reis verder, Monniken, tot vreugde van de velen,
tot het geluk van de velen, uit mededogen voor de wereld.
Onderwijs de Dhamma, die uitmuntend is in het begin,
uitmuntend in het midden en uitmuntend op het einde. ❜
Eén opmerking: Er is een belangrijke discrepantie tussen de arahant van de Theravada-stroming, die bij zijn dood—bij het uiteenvallen van de khandhas—uitdooft én de figuur van de bodhisattva van het Mahayana, die nadat hij de verlichting bereikt heeft, zijn parinibbana ad infinitum uitstelt om alle levende wezens te helpen ook tot verlichting te komen.
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Zonder verder in te gaan op het—filosofische—onderscheid tussen beide grote
boeddhistische stromingen,702 is voor mij het belangrijkste element, het feit dat
zowel de arahant van het Theravada als de bodhisattva van het Mahayana de
spirituele menselijke tocht voleindigd hebben en tot Zelfrealisatie gekomen zijn.
Op basis van de tien verzen van dit hoofdstuk wordt een nauwkeurig beeld geschetst van de hoedanigheden en kwaliteiten van de arahant—de yogi die tot
zelfrealisatie gekomen is.
De arahant heeft:

- al zijn zintuiglijke verlangens verbroken: Gatha #90—Jivakapanha Vatthu en
Gatha #97—Sariputtatthera Vatthu.

- zijn aandacht (P. sati) gevestigd: Gatha #91—Mahakassapatthera Vatthu: hij
geeft zich steeds rekenschap van bewegingen, houdingen, gevoelens, gedachten, reacties, enz. Hij heeft zijn aandacht gevestigd (P. patitthaya) 703 op de
Vier Fundamenten, ook de Vier Velden van Opmerkzaamheid (P. satipatthana) genoemd. De arahant volgt zichzelf kritisch vanop afstand. Hij blijft onberoerd voor zowel innerlijke als uiterlijke invloeden en gebeurtenissen.

- de zintuigen getemperd: Gatha #94—Mahakaccayanatthera Vatthu. Door de
‘stroombetreding’ (P. sotapatti), wordt de bezoedeling van het hechten aan
meningen (P. ditthasava) vernietigd; de 'niet-meer-terugkeerder’ (P. anagami), vernietigt de bezoedeling van zintuiglijke begeerte (P. kamasava); de arhant vernietigt tenslotte de bezoedelingen van resp. begeerte naar bestaan (P.
bhavasava) en van onwetendheid (P. avijjasava).704

- hij is passieloos: Gatha #99—Annatara Itthi Vatthu—aan niets gebonden,

zoals de aarde, d.i. hij is volkomen één geworden met het Geheel: Gatha #95
—Sariputtatthera Vatthu

- zijn huis en haard verlaten en zich in de thuisloosheid teruggetrokken: Gatha
#91—Mahakassapatthera Vatthu

- zich van al zijn bezittingen ontdaan: Gatha #92—Belatthasisatthera Vatthu
- goed begrepen waarvoor het tot zich nemen van voedsel uiteindelijk dient,
namelijk tot de instandhouding van zijn lichaam (ahara): Gatha #92—Belatthasisatthera Vatthu

- het ongeconditioneerde, het ongeborene, het doodloze, nibbana experiëntieel

ervaren : Gatha #92—Belatthasisatthera Vatthu en Gatha #97—Sariputtathera Vatthu

- zich vrijgemaakt van alle kankers (P. asavas): Gatha #94—Mahakaccayanathera Vatthu.

- zijn geest, woorden en daden getemd: Gatha #96—Kosambivasitissattherasamanera Vatthu.
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Zelfs na 2.600 jaar staat dit ideaal nog steeds—als een stevige constructie—
recht. En zonder restauratiewerken !
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'wie de reis volbracht heeft': vert. van → gataddhino → gata+addhi: gata → gam = gaan;
gata = gegaan; addhi = reis. 'Gataddhino', is vrij vertaald als: 'wie de reis volbracht heeft'.
645

'wie zonder verdriet is': vert. van → visokassa → vi+soka: vi = speciaal, bijzonder, op een
speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken; soka = verdriet. 'Visokassa', is vrij vertaald: 'wie zonder verdriet is'.
646

'is in alle opzichten bevrijd': vert. van → vippamuttassa sabbadhi: vippamuttassa →
vi+pa+muc: vi+pa = twee voorzetsels die in het Pali gebruikt worden om de intensiteit van
een handeling uit te drukken; muc = bevrijden, zelf-realiseren; mutta = bevrijd; sabbadhi =
in alle opzichten. 'Vippamuttassa sabbadhi', is vrij vertaald als: 'is in alle opzichten bevrijd'.
647

'voor wie alle ketens verbroken heeft': vert. van → sabbaganthappahinassa → sabba+
gantha+pahina: sabba = alle; gantha = ketens; pahina → pa+ha: pa = voorzetsel dat in het
Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ha = verlaten, opgeven, verbreken; pahina = heeft verbroken. 'Sabbaganthappahinassa', is vrij vertaald als:
'voor wie alle ketens verbroken heeft'.
648

'bestaat de koorts van verlangen niet': vert. van → parilaho na vijjati: parilaho → parilaha
= koorts; na = niet; vijjati →vid = vinden, weten, bestaan; vijjati = bestaat. 'Parilaho na
vijjati', is vrij vertaald als: 'bestaat de koorts van verlangen niet'.
649

'zij die waakzaam zijn vertrekken': vert. van → uyyunjanti satimanto: uyyunjanti → ud+yuj
= weggaan; satimanto → sati+mantu: sati = aandacht; mantu = zij die deze eigenschap
bezitten (i.c. aandacht); satimanto = diegenen die de eigenschap van aandacht bezitten.
'Uyyunjanti satimanto', is vrij vertaald als: 'zij die waakzaam zijn vertrekken'.
650

'zij vinden in een huis geen vreugde': vert. van → na nikete ramanti te: na = niet; nikete
→ niketa = huis; ramanti → ram = zich verheugen; ramanti = vreugde vinden; te = zij. 'Na
nikete ramanti te', is vrij vertaald als: 'zij vinden in een huis geen vreugde'.
651

'in een huis': vert. van → nikete. Hier staat 'in een huis' diametraal tegenover de 'thuisloosheid' van de arahant.
'zoals zwanen een poel achterlaten': vert. van → hamsa va pallalam hitva: hamsa =
zwaan, zwanen; va → iva = als, zoals; pallalam → pallala = poel, moeras; hitva → ha = achterlaten, in de steek laten, weggaan. 'Hamsa va pallalam hitva', is vrij vertaald als: 'zoals
zwanen een poel achterlaten'.
652

'verlaten zij huis en haard': vert. van → okamokam jahanti: okamokam = huis en haard, in
de betekenis van: alles, niets uitgezonderd; jahanti → ha = verlaten; jahanti = zij verlaten.
'Okamokam jahanti', is vrij vertaald als: 'zij verlaten huis en haard'.
653

'zij die geen rijkdom vergaren': vert. van → yesam sannicayo natthi: yesam = diegenen,
zij die; sannicayo → sam+ni+cayo: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; ni = naar beneden, cayo → caya → ci = opstapelen, letterlijk 'vergaren', verzamelen'; sannicayo = hier in
de betekenis van 'rijkdom accumuleren'; natthi → na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi
= is; natthi = is niet. 'Yesam sannicayo natthi', is vrij vertaald als: 'zij die geen rijkdom vergaren'.
654
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'die het tot zich nemen van voedsel goed begrepen hebben’: vert. van → ye parinnatabhojana: ye = diegenen, zij die; parinnatabhojana → parinnata+bhojana: parinnata →
pari+jan: pari = alles, compleet; jan = hier in de betekenis van 'weten, kennen, begrijpen,
verstaan'; parinnata = compleet begrepen, compleet verstaan; bhojana = voedsel.
655

Wat hier bedoeld wordt is dat de arahant voedsel beschouwt als een middel om in leven te
blijven, niet als een genotsmiddel (P. ahara). Om dit te bereiken mediteren de arahants op
de walgelijkheid van voedsel. Deze meditatietechniek noemt men: ahara bhavana.
'die de leegte en de ongeconditioneerde bevrijding ervaren hebben': sunnato animitto ca
vimokkho yesam gocaro: sunnato → sunnata = leegte; animitto → a+nimitta: a= niet, zonder; nimitta = verschijnsel, vorm, het geconditioneerde; animitta = het ongeconditioneerde,
het ongeconditioneerde is synoniem voor nibbana; ca = en; vimokkho → vi+muc: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de
intensiteit van een handeling uit te drukken; muc = bevrijden; vimokkho = complete bevrijding; yesam, wie, wiens; gocaro → go+cara: go = koe; cara → car = wandelen, gaan; gocara = letterlijk: 'het veld waarop een koe graast', het is een metafoor die betekent: 'zij die het
veld van de leegte en de ongeconditioneerde bevrijding tot het hunne gemaakt hebben'.
'Sunnato animitto ca vimokkho yesam gocaro', is vrij vertaald als: 'die de leegte en de ongeconditioneerde bevrijding ervaren hebben'.
656

'hun spoor is moeilijk te volgen': vert. van → gati tesam durannaya: gati → gam = gaan;
gati = pad, directie, spoor, richting; tesam = hun; durannaya → du+annaya: du = slecht,
moeilijk, moeilijk te ontdekken, moeilijk te vinden; annaya = conform, traceren. 'Gati tesam
durannaya', is vrij vertaald als: 'hun spoor is moeilijk te volgen'.
657

'zoals het spoor van vogels in de lucht': vert. van → akase va sakuntanam gati: akase →
akasa = de lucht, de hemel; akase = in de lucht; va → iva = als, zoals; sakuntanam → sakunta = vogel, vogels; gati = pad, directie, spoor, richting. 'Akase va sakuntanam gati', is vrij
vertaald als: 'zoals het spoor van vogels in de lucht'.
658

'wie de kankers compleet vernietigd heeft': vert. van → yassava parikkhina: yassava →
yassa+asava: yassa = wiens; asava = kanker; parikkhina → pari+khina: pari = overal, rondom; khina = vernietigd. 'Yassava parikkhina', is vrij vertaald als: 'wie de kankers compleet
vernietigd heeft'.
659

'wie niet hunkert naar voedsel': vert. van → ahare ca anissito: ahare → ahara = voedsel;
ca = en; anissito → a+nissita: a= niet; nissita → ni+si: ni = buiten; si = verlangen; nissita =
verlangen naar; anisitta = niet verlangen naar. 'Ahare ca anissito', is vrij vertaald als: 'wie
niet hunkert naar voedsel'.
660

'wie de lege en ongeconditioneerde bevrijding ervaren heeft': vert. van → sunnato animitto ca vimokkho yassa gocaro: sunnato → sunnata = leegte; animitto → a+nimitta: a=
niet, zonder; nimitta = verschijnsel, vorm, het geconditioneerde; animitta = het ongeconditioneerde, het ongeconditioneerde is synoniem voor nibbana; ca = en; vimokkho → vi+muc:
vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; muc = bevrijden; vimokkho =
complete bevrijding; yassa, wie, wiens; gocaro → go+cara: go = koe; cara → car = wandelen, gaan; gocara = letterlijk: 'het veld waarop een koe graast', het is een metafoor die betekent: 'zij die het veld van de leegte en de ongeconditioneerde bevrijding tot het hunne gemaakt hebben'. 'Sunnato animitto ca vimokkho yassa gocaro', is vrij vertaald als: 'wie de
leegte en de ongeconditioneerde bevrijding ervaren heeft'.
661
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'zijn spoor is moeilijk te volgen': vert. van → padam tassa durannayam: padam → pada
= pad, weg, spoor; tassa → dat, in de betekenis van 'zijn spoor'; durannayam→ du+ annaya: du = slecht, moeilijk, moeilijk te ontdekken, moeilijk te vinden; annaya = conform,
traceren. 'Padam tassa durannayam', is vrij vertaald als: 'zijn spoor is moeilijk te volgen'.
662

'zoals het spoor van een vogel in de lucht': vert. van → akase va sakuntanam gati: akase
→ akasa = de lucht, de hemel; akase = in de lucht; va → iva = als, zoals; sakuntanam →
sakunta = vogel; gati = pad, directie, spoor, richting. 'Akase va sakuntanam gati', is vrij vertaald als: 'zoals het spoor van een vogel in de lucht'.
663

'bij wie de zintuigen getemperd zijn': vert. van → yass’indriyani samatham gatani:
yass’indriyani → yassa+indriyani: yassa = wiens; indriyani → indriya = de faculteiten, hier in
de betekenis van 'zintuigen'; samatham → samatha = onderworpen, getemperd; gatani →
gam = gaan. 'Yass’indriyani samatham gatani', is vrij vertaald als: 'bij wie de zintuigen getemperd zijn'.
664

'zoals paarden getemd zijn door hun menner': vert. van → assa yatha sarathina su-danta: assa = paard, yatha = als, zoals; sarathina → sarathi = paardenmenner; sarathina = door
de paardenmenner; sudanta → su+danta: su = goed, volledig, helemaal; danta → dam =
temmen. 'Assa yatha sarathina sudanta', is vrij vertaald als: 'zoals paarden getemd zijn door
hun menner'.
665

'wie zijn trots compleet achter zich gelaten heeft en vrij is van kankers': vert. van → pahinamanassa anasavassa: pahinamanassa → pahina+mana: pahina → pa+ha: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ha =
opgeven, loslaten; pahina = compleet loslaten; mana = trots; anasavassa: an+asava: an =
niet, zonder; asava = kanker; anasava = wie vrij is van kankers.'Pahinamanassa anasavassa',
is vrij vertaald van: 'wie zijn trots compleet achter zich gelaten heeft en vrij is van kankers'.
666

'zo iemand wordt door de goden benijd': vert. van → devapi tassa pihayanti tadino:
devapi → deva = goden; tassa = daarom; pihayanti → pih = benijden; pihayanti = wordt
benijd; tadino → tadi = zulke kwaliteiten bezitten. 'Devapi tassa pihayanti tadino', is vrij vertaald als: 'zo iemand wordt door de goden benijd'.
667

'wie aan niets gebonden is, zoals de aarde': vert. van → pathavisamo no virujjhati: pathavisamo → pathavi+sama: pathavi = de aarde; sama = zoals; no = niets; virujjhati →
vi+rudh: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; rudh = blokkeren, belemmeren, binden aan; virujjhati = geblokkeerd, belemmerd, gebonden. 'Pathavisamo no virujjhati', is vrij vertaald als: 'wie aan niets gebonden is, zoals de aarde'.
668

'wie stabiel is, zoals Indra’s pilaar': indakhilupamo tadi: indakhilupamo → inda+khila+
upama: inda → Indra = de vedische god; khila = pilaar. In het antieke India was vóór of óp
elke stadspoort een ceremoniële pilaar geplaatst ter ere van de god Indra; upamo = zoals;
tadi = van uitmuntende kwaliteit, stabiel. 'Indakhilupamo tadi', is vrij vertaald als: 'wie stabiel
is, zoals Indra’s pilaar'.
669

'van goed zedelijk gedrag': vert. van → subbato → su+vata: su = goed; vata → var =
morele verplichtingen (precepten) op zich nemen. 'Subbato', is vrij vertaald als: 'van goed
zedelijk gedrag'
670

671

'hij is als een meer': vert. van → rahado va: rahado → rahada = een meer; va = als, zoals.
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'vrij van modder': apetakaddamo → apeta+kaddama: apeta = vrij van: kaddamo → kaddama = modder; apetakaddamo = vrij van modder.
672

'voor zo iemand bestaat er geen samsara meer': vert. van → samsara na bhavanti tadino: samsara = de eindeloze cyclus van wedergeboorte; na = niet; bhavanti → bhu = worden, ontstaan, bestaan; bhavanti = bestaat; tadino = iemand die zulke kwaliteiten bezit.
'Samsara na bhavanti tadino', is vrij vertaald als: 'voor zo iemand bestaat er geen samsara
meer'.
673

'kalm is zijn geest': vert. van → santam tassa manam: santam → santa → sam = kalmeren; santam = gekalmeerd; tassa = het, dat; manam → mana = geest. 'Santam tassa manam', is vrij vertaald als: 'kalm is zijn geest'.
674

'kalm zijn woorden en daden': vaca ca kamma: vaca = woorden; ca = en; kamma = daden. 'Vaca ca kamma', is vrij vertaald als: 'kalm ook zijn woorden en daden'.
675

'bevrijd is hij door helder begrip': vert. van → sammadannavimuttassa → samma-danna+vimutta: sammadanna → samma+anna: samma = zuiver, helder, in de juiste richting;
anna = begrip, weten waarover het gaat (*); sammadanna = helder begrip; vimutta →
vi+muc: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; muc = bevrijden; vimutta =
bevrijding. 'Sammadannavimuttassa', is vrij vertaald als: 'bevrijd is hij door helder begrip'.
676

(*): annatavin = iemand die volkomen inzicht heeft bereikt.
'innerlijke vrede': vert. van → upasantassa tadino: upasantassa → upa+santa: upa =
dichtbij; santa → sam = kalmeren; upasantassa = gekalmeerd, vol van vrede; tadino → tadi
= zulke kwaliteiten bezitten. 'Upasantassa tadino', is vrij vertaald als: 'innerlijke vrede'.
677

'wie niet goedgelovig is': vert. van → assaddho → assaddha → a+saddha: a = niet; saddha = gelovig. 'Assaddho', is vrij vertaald als: 'wie niet goedgelovig is'.
678

'wie het ongeconditioneerde begrijpt': vert. van → akatannu → a+kata+nnu: a = niet;
kata → kar = doen, maken; kata = het gecreëerde; nnu → na = weten, kennen. 'Akatannu',
is vrij vertaald als: 'wie het ongeconditioneerde begrijpt'. De betekenis hiervan is: wie het
ongecreëerde—het Ongeborene en het Doodloze, d.i. nibbana—begrijpt.
679

'wie de ketens verbroken heeft': vert. van → sandhicchedo → sandhi+cheda: sandhi =
ketens; cchedo = verbreken. 'Sandhicchedo', is vrij vertaald als: 'wie de ketens verbroken
heeft'.
680

'en wie elke gelegenheid [voor goed en kwaad] heeft afgesneden': vert. van → ca yo
naro hatavakaso: ca = en; yo = wie; naro → nara = man; hatavakaso → hata+avakasa: hata
= vernietigen, doden, afsnijden; avakasa = gelegenheid (voor goed en kwaad). 'Ca yo naro
hatavakaso', is vrij vertaald als: 'en wie elke gelegenheid [voor goed en kwaad] heeft afgesneden'.
681

De betekenis van dit vers is: wie elke gelegenheid tot het verder zetten van samsara heeft
vernietigd, d.i. door het vernietigen van verlangens, van haat en van onwetendheid.
'en al zijn wensen heeft uitgebraakt': vert. van → vantaso → vanta+asa: vanta → vam =
uitbraken; asa = wensen. 'Vantaso', is vrij vertaald als: 'en al zijn wensen heeft uitgebraakt'.
682
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'hij is werkelijk een uitzonderlijk edel mens': vert. van → sa ve uttamaporiso: sa = hij; ve
= inderdaad, werkelijk; uttamaporiso → uttama+porisa: uttama = het hoogste, het nobelste; porisa = mens. 'Sa ve uttamaporiso', is vrij vertaald als: 'hij is werkelijk een uitzonderlijk
edel mens.
683

684

'dorp': vert. van → game → gama = dorp; game = in een dorp.

685

'woud': vert. van → aranne → aranna = woud; aranne = in het woud.

686

'valleien': vert. van → ninne → ninna = lager gelegen land; ninne = in valleien.

687

'heuvels': vert. van → thale → thala = hoger gelegen land; thale = op heuvels.

'waar de Arahants verblijven': vert. van → yattha arahanto viharanti: yattha = waar; arahanto → arahants; viharanti (*)→ vi+har: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi
= voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; har = verblijven. 'Yattha arahanto viharanti', is vrij vertaald als: 'waar de Arahants verblijven'.
688

(*) vihara = verblijfplaats, klooster.
'(op die plaats) is het goed toeven': vert. van → tam bhumim ramaneyyakam: tam = het;
bhumim → bhumi = plaats; ramaneyyakam → ramaneyyaka → ram = zich verheugen;
ramaneyyakam = vreugdig. 'Tam bhumim ramaneyyakam', is vrij vertaald als: '(op die plaats)
is het goed toeven'.
689

'verrukkelijk zijn de wouden': vert. van → ramaniyani arannani: ramaniyani → ramaniya →
ram = zich verheugen; ramaniyani = vreugdevol; arannani → aranna = het woud; arannani =
de wouden; 'Ramaniyani arannani:', is vrij vertaald als: 'verrukkelijk zijn de wouden'.
690

'waar het gewone volk geen vreugde vindt': vert. van → yattha na ramati jano: yattha =
waar; na = niet; ramati → ram = zich verheugen; vreugde vinden; jano → jana = persoon,
hier in het algemeen bedoeld als 'het volk'. 'Yattha na ramati jano', is vrij vertaald als: 'waar
het gewone volk geen vreugde vindt'.
691

'zij die zonder passie zijn zijn vinden daar vreugde': vert. van → vitaraga ramissanti: vitaraga → vita+raga: vita → vi+i: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; i =
gaan, hier in de betekenis van weggaan; raga = zintuiglijk verlangen, zintuiglijk genot, passie; vitaraga = compleet zonder passie, passieloos; ramissanti → ram = zich verheugen;
ramissanti = verheugen zich. 'Vitaraga ramissanti', is vrij vertaald als: 'zij die zonder passie
zijn vinden daar vreugde'.
692

'zij zoeken niet naar zintuiglijk genot': vert. van → na te kamagavesino: na = niet; te = zij;
kamagavesino → kama+gavesi: kama = zintuiglijk genot; gavesi = zoeken. 'Na te kamagavesino', is vrij vertaald als: 'zij zoeken niet naar zintuiglijk genot'.
693

De 'leegte' van de dingen wil gewoon zeggen dat de fenomenen, de verschijnselen—de
yogi incluis—geen enkele essentie bezitten. Alle dhammas zijn leeg aan 'zelf'.
694
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Eigenaardig (of misschien juist niet): Gatha #92 van de Dhammapada correspondeert
met Gatha #92 van de Theragatha. Ik citeer: 'Wiens obstructies [(P. sankharas)] verdwenen
zijn en wie niet meer afhankelijk is van voedsel, wiens leefwereld de leegte is, het onbenoemde, bevrijding, diens voetstap is moeilijk te volgen, als de trek van vogels in de lucht'
— zie: Kloppenborg, Ria (2000), Theratherigatha, Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme p. 47. 'Het onbenoemde' (P. animitta) staat hier als synoniem voor de leegte (P. sunnata); datgene wat vrij is
van kenmerken, van conditioneringen, van gehechtheden, van onzuiverheid. Sunnata =
nibbana.
695

696

Cula-Tanhasankhaya-Sutta, Majjhima Nikaya 37

'kilesas' (P.): zijn subjectieve hartstochten en driften, negatieve emoties die het gemoed
bezoedelen. De drie belangrijkste—de 'drie vergiften'—zijn verlangen, haat en onwetendheid. Hieruit vloeien voort: wellust, afgunst, jaloezie, nijd, hebzucht, woede, trots, haat,
zinsbegoocheling, enz… Deze negatieve neigingen verstoren de mentale vrede en zetten de
mens aan tot daden die de medemens schade toebrengen.
697

698

Majjhima Nikaya #4.

'Asava': letterlijk: ‘uitvloeiing, afscheiding, uitvloeisel, afval’; bezoedeling; woekering,
'onzuiverheid', 'aantasting’, 'obstructie’, 'smetten’, langzaam bederf. Asava was een gefermenteerde gerstdrank, die gezoet werd met honing en specerijen. In de boeddhistische
terminologie wordt het gebruikt als metafoor voor mentale vergiften. Net zoals de gefermenteerde gerstdrank, slaat het op gemoedstoestanden die tot gisting komen in de geest,
om dan plots tot ontwikkeling te komen en uit te barsten. Het woord 'asava' wordt vooral
gebruikt in functionele zin: alles wat het bewustzijn vergiftigt wordt asava genoemd.
699

Abhidhamma: Syn.: Abhidhamma-Pitaka; letterlijk: 'de hoogste waarheid, de hoogste
leer'. de Abhidhamma is een onderdeel van de Pali-canon, namelijk de derde 'mand' of
'onderdeel', naast de Sutta-Pitaka (toespraken van de Boeddha) en de Vinnaya-Pitaka (regels, voorschriften en reguleringen van de monastieke orde). De Abhidhamma-Pitaka is een
moeilijk, abstract theoretisch framework dat een systematische gedetailleerde analyse van
de Dhamma omvat. Ik kan me moeilijk van de indruk ontdoen dat het vooral (intellectueel
interessante) scholastieke haarklieverij is, die weinig van doen heeft met de essentie van de
Dhamma zelf, namelijk de beëindiging van onze intrinsieke onvrede (P. dukkha) en het verwerven van innerlijke vrede (P. santi).
700

701

Vinaya Pitaka, I.20-21

702

stromingen of sekten

703

'gevestigd': Syn.: geworteld in; (P.) patitthaya

In de Sabbasava Sutta, Majjhima Nikaya 2, beschrijft de Boeddha op welke manier de
bezoedelingen te overwinnen zijn, namelijk door inzicht; door zintuiglijke controle; door vermijding en door juist levensonderhoud.
704
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VAGGA #8 — DUIZENDEN
Sahassavagga (Gathas #100-115)

GATHA #100
—ÉÉN BETEKENISVOL WOORD—
(TAMBADATHIKA CORAGHATAKA VATTHU)
'Sahassamapi ce vaca
anatthapadasamhita
ekam atthapadam seyyo
yam sutva upasammati.'

❜ Beter dan duizend uiteenzettingen,705
Zonder betekenis, 706
Is één betekenisvol woord,707
Waarvan men—na het gehoord te hebben—tot rust komt.708 ❜
GATHA #101
—ÉÉN BETEKENISVOL VERS—
(BAHIYADARUCIRIYA VATTHU)
'Sahassamapi ce gatha
anatthapadasamhita
ekam gathapadam seyyo
yam sutva upasammati.'

❜ Beter dan duizend verzen,709
Zonder betekenis, 710
Is één betekenisvol vers,711
Waarvan men
—Na het gehoord te hebben—
Tot rust komt. 712 ❜
GATHA #102
—ÉÉN DHAMMA-WOORD—
(KUNDALAKESITHERI VATTHU)
'Yo ca gathasatam bhase
anatthapadasamhita
ekam dhammapadam seyyo
yam sutva upasammati.'

❜ Beter dan honderd verzen te reciteren,713
Zonder betekenis;714
Is het horen van één enkel woord van de Dhamma,715
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Waarvan men
—Na het gehoord te hebben—
Tot rust komt. 716 ❜
GATHA #103
—WIE ZICHZELF OVERWINT IS DE OVERWINNAAR—
(KUNDALAKESITHERI VATTHU)
'Yo sahassam sahassena
sangame manuse jine
ekan ca jeyyamattanam
sa ve sangamajuttamo.’

❜ Beter dan het overwinnen 717 in de strijd,718
Van duizend keer duizend 719 man, 720
Is hij die zichzelf overwint. 721
Hij is werkelijk
De grootste overwinnaar van de strijd.722 ❜
GATHA #104
—JE KAN BETER JEZELF TEMMEN DAN ANDEREN VERSLAAN—
(ANATTHAPUCCHAKABRAHMANA VATTHU)
'Atta have jitam seyyo
ya cayam itara paja
attadantassa posassa
niccam sannatacarino.'

❜ Beter is het inderdaad jezelf te overwinnen, 723
Dan andere mensen te verslaan.724
Wie zichzelf getemd heeft,725
Heeft zichzelf steeds volledig in bedwang.726 ❜
GATHA #105
—WIE ZICHZELF GETEMD HEEFT IS ONOVERWINBAAR—
(ANATTHAPUCCHAKABRAHMANA VATTHU)
’N'eva devo na gandhabbo
na Maro saha Brahmuna
jitam apajitam kayira
tatharupassa jantuno.’

❜ Noch de goden,
Noch de hemelse minnestrelen,727
Noch Mara vergezeld van Brahma,728
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Kunnen de [zelf]overwinning
Van een persoon [die zichzelf getemd heeft] teniet doen.729 ❜
GATHA #106
—BETUIG EER AAN GEREALISEERDE PERSONEN (1)—
(SARIPUTTATTHERASSA MATULA BRAHMANA VATTHU)
'Mase mase sahassena
yo yajetha satamsamam
ekan ca bhavit’attanam
muhuttam api pujaye
sa yeva pujana seyyo
yan ce vassasatam hutam.'

❜ Iemand kan,
Maand na maand,
Gedurende honderd jaar,
Duizend offers brengen.730
Als iemand echter slechts één moment,
Respect betuigt aan een persoon,
Die zichzelf gerealiseerd heeft,731
Dan is zulk respect beter,
Dan een eeuw lang offers te brengen.732 ❜
GATHA #107
—BETUIG EER AAN GEREALISEERDE PERSONEN (2)—
(SARIPUTTATTHERASSA BHAGINEYYA VATTHU)
'Yo ca vassasatam jantu
aggim paricare vane
ekan ca bhavit’attanam
muhuttam api pujaye
sa yeva pujana seyyo
yan ce vassasatam hutam.'

❜ Iemand kan een eeuw lang,
Een offervuur vereren in het woud.733
Als iemand echter slechts één moment,
Respect betuigt aan een persoon,
Die zichzelf gerealiseerd heeft,734
Dan is zulk respect beter,
Dan een eeuw lang offers te brengen.735 ❜
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GATHA #108
—BETUIG EER AAN DIEGENEN DIE ZICH HEILZAAM GEDRAGEN—
(SARIPUTTATTHERASSA SAHAYAKA BRAHMANA VATTHU)
'Yam kinci yitthan ca hutam ca loke
samvaccharam yajetha punnapekkho
sabbampi tam na catubhagam eti
abhivadana ujjugatesu seyyo.'

❜ Wat voor offergaven of eerbetoon
Iemand in de wereld, 736
—Met het oog op het verwerven van verdienste—737
In één jaar 738 zou doen,
Dat alles is niet eens één kwart waard 739
In vergelijking tot respect te betonen,
Aan hen die zich heilzaam gedragen.740 ❜
GATHA #109
—LEVENSDUUR, SCHOONHEID, GELUK EN KRACHT GROEIEN—
(AYUVADDHANAKUMARA VATTHU)
'Abhivadanasilissa
niccam vuddhapacayino
cattaro dhamma vaddhanti
ayu vanno sukham balam.'

❜ Bij wie respect toont voor wie een heilzaam karakter bezit,741
Bij wie immer zulke edele mensen vereert,742
Nemen vier kwaliteiten toe:743
Levensduur, 744 schoonheid,745 geluk 746 en kracht. 747 ❜
GATHA #110
—IEMAND KAN HONDERD JAAR LEVEN (1)—
(SAMKICCASAMANERA VATTHU)
'Yo ca vassasatam jive
dussilo asamahito
ekaham jivitam seyyo
silavantassa jhayino.'

❜ Iemand kan honderd jaar leven,748
—Immoreel en met een ongeconcentreerde geest.749
Beter is één enkele levensdag van iemand, 750
Die deugdzaam is en mediteert. 751 ❜
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GATHA #111
—IEMAND KAN HONDERD JAAR LEVEN (2)—
(KHANU KONDANNATTHERA VATTHU)
'Yo ca vassasatam jive
duppanno asamahito
ekaham jivitam seyyo
pannavantassa jhayino.'

❜ Iemand kan honderd jaar leven,752
—Zonder wijsheid en niet geconcentreerd.753
Beter is één enkele levensdag van iemand, 754
Die wijs is en mediteert.755 ❜
GATHA #112
—IEMAND KAN HONDERD JAAR LEVEN (3)—
(KHANU KONDANNATTHERA VATTHU)
'Yo ca vassasatam jive
kusito hinaviriyo
ekaham jivitam seyyo
viriyamarabhato dalham.'

❜ Iemand kan honderd jaar leven,756
—Lui en met weinig energie.757
Beter is één enkele levensdag van iemand, 758
Die zich vastberaden en energiek inspant. 759 ❜
GATHA #113
—IEMAND KAN HONDERD JAAR LEVEN (4)—
(PATACARATHERI VATTHU)
'Yo ca vassasatam jive
apassam udayabbayam
ekaham jivitam seyyo
passato udayabbayam.’

❜ Iemand kan honderd jaar leven,760
—Zonder het ontstaan en het vergaan van de dingen te zien.761
Beter is één enkele levensdag van iemand, 762
Die het ontstaan en vergaan van de dingen ziet.763 ❜
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GATHA #114
—IEMAND KAN HONDERD JAAR LEVEN (5)—
(KISAGOTAMI VATTHU)
'Yo ca vassasatam jive
apassam amatam padam
ekaham jivitam seyyo
passato amatam padam.'

❜ Iemand kan honderd jaar leven,764
—Zonder het Doodloze te zien.765
Beter is één enkele levensdag van iemand, 766
Die het Doodloze ziet.767 ❜
GATHA #115
—IEMAND KAN HONDERD JAAR LEVEN (6)—
(BAHUPUTTIKATTHERI VATTHU)
'Yo ca vassasatam jive
apassam dhammamuttamam
ekaham jivitam seyyo
passato dhammamuttamam.’

❜ Iemand kan honderd jaar leven,768
—Zonder de Dhamma te zien.769
Beter is één enkele levensdag van iemand, 770
Die de Dhamma ziet.771 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #8 - DUIZENDEN—

Gatha #100—Tambadathika Coraghataka Vatthu—en Gatha #101—Bahiyadaruciriya Vatthu—maken duidelijk dat kwaliteit beter is dan kwantiteit. Beter één
betekenisvol woord dan duizend zinloze uiteenzettingen. Beter één betekenisvol
vers dan duizend inhoudsloze verzen.
Deze verzen hebben—2600 jaar na hun ontstaan—nog steeds niets van hun actualiteit verloren. Integendeel. Méér dan ooit worden we overspoeld door zowel de
traditionele als door de sociale media. Woorden, woorden, woorden, zonder enige inhoud, ongefilterd fake news, doelbewuste misleiding, ongegeneerde manipulatie… Het juiste woord, de juiste input verdrinkt veelal in schreeuwerige reclame, verzuipt in het modderbad van la politique politicienne.
Beide verzen zijn een aanmoediging om het oorverdovende verbale spektakel te
wikken en te wegen. Om ook individueel spaarzaam te zijn met onze gedachten
en onze woorden. Om de kracht van 'edele stilte' terug te vinden. Om énkel te
spreken wanneer we iets betekenisvol te zeggen hebben. Wanneer we de permanente tumult-verontreiniging ook maar en beetje zouden kunnen terugdringen,
zou de wereld er heel wat mooier uitzien.
Gatha #102—Kundalakesitheri Vatthu—gaat nog een stap verder: het memoriseren en reciteren van honderden verzen, geeft géén énkele garantie dat men de
inhoud ervan begrijpt. Zonder helder begrip en inzicht (P. samma ditthi),772 houden we onszelf gewoonweg voor de gek. Dit is de discrepantie tussen 'kennis' en
'wijsheid' (P. panna). De tweedehandse 'kennis' versus de oorspronkelijke 'wijsheid' die uit jezelf komt.
'Wijsheid' is het ervaren van je eigen wezen. Wijsheid ontstaat en bestaat binnen
in jezelf—‘if it exists at all, it exists within you. Otherwise it does not exist at
all.’ 773 'Wijsheid' is gegrond in opmerkzaamheid in de wáre aard van de fenomenen (P. vipassana); in de zó-heid van de verschijnselen—de dingen zoals ze
in werkelijkheid zijn (P. yatha bhuta nana dassana).774
Wat de Boeddha ons hier meegeeft is, dat de yogi de gelimiteerde tijd van zijn
leven niet moet spenderen aan het gulzig, tomeloos vergaren van geleende kennis
van anderen, maar zich moet wijden aan het verdiepen van zijn eigen inzicht. En
slechts dán te spreken wanneer hij het inzicht verworven heeft. En slechts spaarzaam, d.i. op de juiste wijze, op het juiste moment, met de juiste personen. Een
beetje zoals de spiegel die ook Lao Zi ons in de Tao Te Ching voorhoudt: 'Zij die
weten spreken niet; zij die spreken, weten niet.'
Gatha #103—Kundalakesitheri Vatthu—vormt, voor mij althans, één van de belangrijkste verzen uit de hele Dhammapada: het meesterschap over jezelf overtreft alles. Géén hoofd boven je hoofd. Géén god, géén meester. De zoeker—die
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see, tot het besef te komen dat zoeker en gezochte één zijn—is de overwinnaar
over alle wereldse realisaties. Een Jina. Een Boeddha.
Immers, alles wat de mens verwezenlijkt, kan in één oogwenk door externe omstandigheden vernietigd worden. Het meesterschap over zichzelf echter kan
slechts verwoest worden door een terugval in oude onheilzame gewoonten. Tot,
op een bepaald moment, het inzicht zó diep geworden is—sotapatti—dat regressie onmogelijk wordt.
Dit wordt nogmaals bevestigd in Gatha #104—Anatthapucchakabrahmana Vatthu—'het is beter jezelf te temmen dan anderen te verslaan'.
En verder in Gatha #105—Anatthapucchakabrahmana Vatthu—'wie zichzelf
temt, wie zichzelf overwint, maakt zich ongenaakbaar'. Wanneer we zélf het
hoogste gezag uitmaken van onze microscopisch kleine innerlijke wereld, kan
niets of niemand—'noch de goden, noch de hemelse minnestrelen, noch Mara
vergezeld van Brahma'—onze persoonlijke spirituele realisatie terugdraaien.
De Gathas #106—Sariputtattherassa Matula Brahmana Vatthu—#107—Sariputtattherassa Bhagineyya Vatthu—en #108—Sariputtattherassa Sahayaka Brahmana Vatthu—gaan een andere toer op. Deze verzen wijzen op de voordelen die
voortspruiten uit het betuigen van respect aan personen die zichzelf gerealiseerd
hebben, d.i. aan personen die inzicht verworven hebben en zo tot Zelfrealisatie
gekomen zijn.
Het uitgangspunt van deze verzen is dat er duizenden manieren bestaan om het
bestaan in deze wereld invulling te geven: men kan kennis verwerven, macht,
rijkdom, verantwoordelijkheid opnemen en/of zich overgeven aan ontelbare zintuiglijke genietingen. De mogelijkheden zijn legio. In feite zijn ze zelfs onbegrensd, omdat zowel het denken als verlangen geen grenzen kennen. En méér:
deze gold-rush naar bezit, macht en zintuiglijke genietingen, wordt door de samenleving aangeprezen. Deze ratrace zal je tot een gewillig (en bijgevolg maatschappelijk 'waardevol' 775 ) element van de menselijke samenleving verheffen.
Maar de kenmerken van al deze mogelijkheden om de leegte van het leven te
decoreren zijn conform aan de karakteristieken van alle geconditioneerde dingen
(P. tilakkhana): ze zijn vergankelijk (P. anicca); onbevredigend (P. dukkha) en
zonder enige vaste substantie (P. anatta). Innerlijke vrede zal men, tijdens dit
leven, dus niet overhouden aan al deze vergankelijke, onbevredigende en substantieloze dingen. En op het einde van de rit blijft er niets van over. Niets. Ieder
gaat met lege zakken de kist in. Einde van het illusoire sprookje.
Uit deze nuchtere vaststelling leidt de Dhammapada af dat het beter is wanneer
de yogi zijn aandacht richt op personen die zichzelf gerealiseerd hebben. Het zijn
immers zúlke mensen die je kunnen voeren naar inzicht in het leven, in plaats
van als een volleerde Don Quichotte een heel leven achter vergankelijke wind-
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molens te jagen. In één ontwaakt moment kan een gerealiseerde yogi de zorgvuldig gekoesterde geconditioneerde illusie doorbreken.
In plaats van honderd jaar rituelen te laten uitvoeren door brahmaanse priesters
kan men beter één moment respect betonen aan een gerealiseerde yogi, die gevestigd is in het juiste inzicht van de Dhamma.
Gatha #107—Sariputtattherassa Bhagineyya Vatthu—refereert naar het hindoeistische vuurritueel, waarbij de enige 'inbreng' van de offeraar zich beperkt tot
het staren in het vuur. Vertaald naar hedendaagse begrippen kan men deze verzen
als volgt beschouwen: in plaats van jarenlang schenkingen te doen met het oog
op het verwerven van verdiensten, kan men zich beter wenden tot een ontwaakt
persoon, die de weg toont naar zelfverwerkelijking. Eén dag doorbrengen met
zulk persoon zal oneindig meer opbrengen dan het jarenlange opvoeren van een
protserige piëteit-show.
En de vrucht—het resultaat—van zulk respect voor mensen met een heilzaam
karakter, wordt in Gatha #109—Ayuvaddhanakumara Vatthu—meegedeeld: 'bij
wie zulke edele mensen eert nemen vier kwaliteiten toe, namelijk: levensduur,
schoonheid, geluk en kracht'.
De Gathas #110-115 maken een vergelijking tussen één dag deugdzaam leven,
versus een 100-jarig bestaan in één of andere onheilzame toestand:

- Gatha #110—Samkiccasamanera Vatthu: beter is één levensdag van iemand
die deugdzaam is en mediteert, dan 100 jaar te leven met een immorele en/of
niet-geconcentreerde geest.

- Gatha #111—Khanu Kondannatthera Vatthu: beter is één enkele levensdag
van iemand die wijs is en mediteert, dan 100 jaar te leven zonder wijsheid en
niet geconcentreerd.

- Gatha #112—eveneens Khanu Kondannatthera Vatthu: beter is één enkele
levensdag van iemand die vastberaden is en zich energiek inspant, dan 100
jaar lui te leven, met weinig energie.

- Gatha #113—Patacaratheri Vatthu: beter is één enkele levensdag van iemand
die het ontstaan en het vergaan van de dingen ziet, dan 100 jaar te leven zonder het ontstaan en het vergaan van de dingen te zien.

- Gatha #114—Kisagotami Vatthu: beter is één enkele levensdag van iemand
die het Doodloze ziet, dan 100 jaar te leven zonder het Doodloze te zien.
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- Gatha #115—Bahuputtikattheri Vatthu: beter is één enkele levensdag van ie-

mand die de Dhamma ziet, dan honderd jaar te leven zonder de Dhamma te
zien.
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'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'.
705

'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'.
706

'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'.
707

'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'.
708

'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'.
709

'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'.
710

'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'.
711

'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'.
712

'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'.
713

'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'.
714

'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'.
715
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'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'.
716

717

'overwinnen': vert. van → jine → ji = overwinnen.

718

'in de strijd': vert. van → sangame → sangama = de strijd; sangame = in de strijd.

'duizend keer duizend': vert. van → sahassam sahassena: sahassam → sahassa = duizend; sahassena = duizend keer. 'Sahassam sahassena', is vrij vertaald als: 'duizend keer
duizend'.
719

720

'man': vert. van → manuse → manusa = man, persoon; manuse = mannen, personen.

'hij die zichzelf overwint': vert. van → ekan ca jeyyamattanam: ekan → eka = één; ca =
en; jeyyamattanam → jeyyam+attanam: jeyyam → ji = overwinnen; jeyyam = die overwint;
attanam → atta = zelf; attanam = zichzelf. 'Ekan ca jeyyamattanam', is vrij vertaald als: 'hij
die zichzelf overwint'.
721

'hij is werkelijk de grootste overwinnaar van de strijd': vert. van → sa ve sangama-juttamo: sa = hij; ve = werkelijk; sangamajuttamo → sangama+ji+uttama: sangama = strijd; ji =
overwinnen: uttama = de grootste, de beste, de overwinnaar. 'Sa ve sangamajuttamo', is vrij
vertaald als: 'hij is werkelijk de grootste overwinnaar van de strijd'.
722

'beter is het inderdaad jezelf te overwinnen': vert. van → atta have jitam seyyo: atta =
zelf; have = inderdaad, werkelijk; jitam → ji = overwinnen, verslaan; seyyo → seyya = beter.
'Atta have jitam seyyo', is vrij vertaald als: 'beter is het inderdaad jezelf te overwinnen'.
723

'dan andere mensen te verslaan': vert. van → ya cayam itara paja: ya = wie; cayam →
ca+yam: ca = en; yam = dat; cayam = en dat; itara = ander, andere; paja = mensen. 'Ya
cayam itara paja', is vrij vertaald als: 'dan andere mensen te verslaan'.
724

'wie zichzelf getemd heeft': vert. van → attadantassa posassa: attadantassa → atta+
danta: atta = zelf; danta = temmen; posassa → posa = persoon. 'Attadantassa posassa', is
vrij vertaald als: 'wie zichzelf getemd heeft'.
725

'heeft zichzelf steeds volledig in bedwang': vert. van → niccam sannatacarino: niccam
→ nicca = altijd, steeds; sannatacarino → sannata+cari: sannata → sam+yam: sam = volledig, compleet, in zijn geheel; cari → car = wandelen, in de betekenis van 'leven'; sannatacari = zichzelf onder controle hebben. 'Niccam sannatacarino', is vrij vertaald als: 'heeft
zichzelf steeds volledig in bedwang'.
726

'noch de goden, noch de hemelse minnestrelen': vert. van → n'eva devo na gandhabbo: n’eva → na+eva: na = niet; eva = enkel; n'eva = noch; devo → deva = god, goden; na =
niet; gandhabbo → gandhabba = een moeilijk te vertalen woord. Een gandhabba is in de
hindoe-mythologie een halfgod, een hemelse zanger of muzikant. 'N'eva devo na gandhabbo', is vrij vertaald als: 'noch de goden, noch de hemelse minnestrelen'.
727

'noch Mara vergezeld van Brahma': vert. van → na Maro saha Brahmuna: na = niet;
Maro → Mara; saha = samen met, in de betekenis van: 'de krachten gebundeld'; Brahmuna → Brahma: de god van creatie, de schepper in het Hindoeïsme. 'Na Maro saha Brahmuna', is vrij vertaald als: 'noch Mara vergezeld van Brahma'.
728
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'kunnen de [zelf]overwinning van een persoon [die zichzelf getemd heeft] teniet doen':
vert. van → jitam apajitam kayira tatharupassa jantuno: jitam → ji = overwinnen, verslaan;
apajitam → apa+jita: apa = weg van; het tegengestelde van; jita → ji = overwinning; apajitam = de overwinning teniet doen; kayira → kar = doen; kayira = doen; tatharupassa →
tatha+rupa: tatha = zo, zoals die is, zoals hem; rupa = vorm, verschijningsvorm, formaat;
jantuno → jantu = persoon; jantuno = van een persoon; tatharupassa jantuno = een persoon van zulk formaat, d.i. een persoon die zichzelf getemd heeft. 'Jitam apajitam kayira
tatharupassa jantuno', is vrij vertaald als: 'kunnen de [zelf]overwinning van een persoon [die
zichzelf getemd heeft] teniet doen'
729

'iemand kan, maand na maand, gedurende honderd jaar, duizend oﬀers brengen': vert.
van → mase mase sahassena yo yajetha satamsamam: mase → masa = maand; mase = in
een maand; mase mase = maand na maand; sahassena → sahassa = duizend; sahassena =
duizend keer; yo = wie; yajetha → yaj = oﬀeren, oﬀers brengen, eer betonen; satamsamam
→ satam+sama: satam → sata = honderd; sama = als, zoals. 'mase mase sahassena yo
yajetha satamsamam', is vrij vertaald als: 'iemand kan, maand na maand, gedurende honderd jaar, duizend oﬀers brengen'.
730

'als iemand echter slechts één moment respect betuigt aan een persoon die zichzelf
gerealiseerd heeft': vert. van → ekan ca bhavit’attanam muhuttam api pujaye: ekan → eka =
één; ca = en; bhavit’attanam → bhavita+attanam: bhavita → bhaveti → bhu = ontstaan,
cultiveren, 'worden', zich realiseren; bhavita = heeft geraliseerd; atta = zelf; bhavit’attanam =
zichzelf gerealiseerd heeft; muhuttam → muhutta = moment; api = slechts; muhutta api =
slechts voor één moment; pujaye → puj = vereren, eerbied betuigen; pujaye = wie eerbied
betuigt. 'Ekan ca bhavit’attanam muhuttam api pujaye', is vrij vertaald als: 'als iemand echter slechts één moment respect betuigt aan een persoon die zichzelf gerealiseerd heeft'.
731

'dan is zulk respect beter dan een eeuw lang oﬀers te brengen': vert. van → sa yeva
pujana seyyo yan ce vassasatam hutam: sa = dit, dat; yeva = zo; pujana → puj = vereren,
eerbied betuigen; pujana = respect; seyyo → seyya = beter; yan = wie, wiens; ce = indien;
vassasatam → vassa+sata: vassa = jaar; sata = honderd; vassasatam = honderd jaar, een
eeuw; hutam → huta → hu = oﬀers brengen, oﬀeren. 'Sa yeva pujana seyyo yan ce vassasatam hutam', is vrij vertaald als: 'dan is zulk respect beter dan een eeuw lang oﬀers te
brengen'.
732

'iemand kan een eeuw lang een oﬀervuur vereren in het woud': vert. van → yo ca vassasatam jantu aggim paricare vane: yo = wie; ca = en; vassasatam → vassa+sata: vassa =
jaar; sata = honderd; vassasatam = honderd jaar, een eeuw; jantu = een persoon, iemand;
aggim → aggi = vuur; paricare → pari+car: pari = overal; car = wandelen, leven; vane →
vana = het woud. 'Yo ca vassasatam jantu aggim paricare vane', is vrij vertaald als: 'iemand
kan een eeuw lang een oﬀervuur vereren in het woud'.
733

'als iemand echter slechts één moment respect betuigt aan een persoon die zichzelf
gerealiseerd heeft': vert. van → ekan ca bhavit’attanam muhuttam api pujaye: ekan → eka =
één; ca = en; bhavit’attanam → bhavita+attanam: bhavita → bhaveti → bhu = ontstaan,
cultiveren, 'worden', zich realiseren; bhavita = heeft geraliseerd; atta = zelf; bhavit’attanam =
zichzelf gerealiseerd heeft; muhuttam → muhutta = moment; api = slechts; muhutta api =
slechts voor één moment; pujaye → puj = vereren, eerbied betuigen; pujaye = wie eerbied
betuigt. 'Ekan ca bhavit’attanam muhuttam api pujaye', is vrij vertaald als: 'als iemand echter slechts één moment respect betuigt aan een persoon die zichzelf gerealiseerd heeft'.
734
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'dan is zulk respect beter dan een eeuw lang oﬀers te brengen': vert. van → sa yeva
pujana seyyo yan ce vassasatam hutam: sa = dit, dat; yeva = zo; pujana → puj = vereren,
eerbied betuigen; pujana = respect; seyyo → seyya = beter; yan = wie, wiens; ce = indien;
vassasatam → vassa+sata: vassa = jaar; sata = honderd; vassasatam = honderd jaar, een
eeuw; hutam → huta → hu = oﬀers brengen, oﬀeren. 'Sa yeva pujana seyyo yan ce vassasatam hutam', is vrij vertaald als: 'dan is zulk respect beter dan een eeuw lang oﬀers te
brengen'.
735

'wat voor oﬀergaven of eerbetoon iemand in de wereld': vert. van → yam kinci yitthan ca
hutam ca loke: yam = wat; kinci = wat dan ook, wat het ook mogen zijn; yitthan → yittha =
oﬀergave; ca = en; hutam → huta → hu = oﬀers brengen, oﬀeren; ca = en; loke → loka =
de wereld; loke = in de wereld. 'Yam kinci yitthan ca hutam ca loke', is vrij vertaald als: 'wat
voor oﬀergaven of eerbetoon iemand in de wereld'.
736

'met het oog op het verwerven van verdienste': vert. van → punnapekkho → punna+
pekkho: punna = verdienste; pekkho → pekkha = met het oog op; met de intentie van.
'Punnapekkho', is vrij vertaald als: 'met het oog op het verwerven van verdienste'.
737

'in één jaar': vert. van → samvaccharam → sam+vacchara: sam = volledig, volkomen,
compleet; vacchara = jaar; samvaccharam = in de loop van één volledig jaar.
738

'dat alles is niet eens één kwart waard': vert. van → sabbampi tam na catubhagam eti:
sabbampi → sabbam+pi: sabbam → sabba = alles; tam = dat; na = niet; catubhagam →
catu+bhaga: catu = vier; bhaga = een deel van; catubhagu = een vierde deel, een kwart; eti
= komt niet aan een kwart. 'Sabbampi tam na catubhagam eti', is vrij vertaald als: 'dat alles
is niet eens één kwart waard'.
739

'in vergelijking tot respect te betonen aan hen die zich heilzaam gedragen': vert. van →
abhivadana ujjugatesu seyyo: abhivadana → abhi+vadana: abhi = alles, volkomen, het geheel; vadana → vad = letterlijk: 'geluid maken', hier in de betekenis van 'respect betonen' of
'eer betonen'; abhivadana = respect betonen aan; ujjugatesu → ujju+gata: ujju = correct, in
de betekenis van 'deugdzaam' of 'heilzaam'; gata → gam = gaan; ujjugatesu = zich deugdzaam gedragen, zich heilzaam gedragen'; seyyo → seyya = beter. 'Abhivadana ujjugatesu
seyyo', is vrij vertaald als: 'in vergelijking tot respect te betonen aan hen die zich heilzaam
gedragen'.
740

'bij wie respect toont voor wie een heilzaam karakter bezit': vert. van → abhi-vadanasilissa → abhi+vadana+sila: abhi = alles, volkomen, het geheel; vadana → vad = letterlijk:
'geluid maken', hier in de betekenis van 'respect betonen' of 'eer betonen'; abhivadana =
respect betonen aan; sila = moraliteit → sili = deugdzaam, heilzaam karakter. 'Abhivadanasilissa', is vrij vertaald als: 'bij wie respect toont voor wie een heilzaam karakter bezit'.
741

'bij wie immer zulke edele mensen vereert': vert. van → niccam vuddhapacayino: niccam
→ nicca = altijd, constant, immer; vuddhapacayino → vuddha+apacayi = wie edele mensen
eer betoont. 'Niccam vuddhapacayino', is vrij vertaald als: 'bij wie immer zulke edele mensen vereert'.
742

'nemen vier kwaliteiten toe': vert. van → cattaro dhamma vaddhanti: cattaro → catu =
vier; dhamma = hier in de betekenis van 'dingen', 'verschijnselen', 'fenomenen'; vaddhanti
→ vaddh = aangroeien, vermeerderen, verbeteren, toenemen. 'Cattaro dhamma vaddhanti', is vrij vertaald als: 'nemen vier kwaliteiten toe'.
743

744

'levensduur': vert. van → ayu: ouderdom, levensduur.
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745

'schoonheid': vert. van → vanno → vanna = kleur: schoonheid van de huid.

746

'geluk': vert. van → sukham → sukha.

747

'kracht': vert. van → balam → bala.

'iemand kan honderd jaar leven': vert. van → yo ca vassasatam jive: yo = wie; ca = en;
vassasatam → vassa+sata: vassa = jaar; sata = honderd; vassasatam = honderd jaar, een
eeuw; jive → jiv = leven. 'Yo ca vassasatam jive', is vrij vertaald als: 'iemand kan honderd
jaar leven'.
748

'immoreel en met een ongeconcentreerde geest': vert. van → dussilo asamahito: dussilo
→ du+sila: du = slecht, niet eﬃciënt; silo → sila = moraliteit; dussilo = van slechte moraliteit, immoreel; asamahito → a+samahita: a = niet, zonder; samahita → sam+a+dha: sam =
compleet, volledig, in zijn geheel: a = niet; dha = concentreren (van de geest); asamahito =
ongeconcentreerde geest. 'Dussilo asamahito', is vrij vertaald als: 'immoreel en met een
ongeconcentreerde geest'.
749

'beter is één enkele levensdag van iemand': vert. van → ekaham jivitam seyyo: ekaham
→eka+aha: eka = één; aha = dag; ekaham = één dag; jivitam → jiv = leven; ekaham jivitam =
één enkele levensdag; seyyo → seyya = beter. 'Ekaham jivitam seyyo', is vrij vertaald als:
'beter is één enkele levensdag van iemand'.
750

'die deugdzaam is en mediteert': vert. van → silavantassa jhayino: silavantassa →
sila+vantu: sila = ethisch, deugd, moraliteit; vantu = de eigenschap bezitten van (i.c. van
deugdzaamheid); jhayino → jhayi → jha = mediteren; jhayino = mediteert. 'Silavantassa
jhayino', is vrij vertaald als: 'die deugdzaam is en mediteert'.
751

'iemand kan honderd jaar leven': vert. van → yo ca vassasatam jive: yo = wie; ca = en;
vassasatam → vassa+sata: vassa = jaar; sata = honderd; vassasatam = honderd jaar, een
eeuw; jive → jiv = leven. 'Yo ca vassasatam jive', is vrij vertaald als: 'iemand kan honderd
jaar leven'.
752

'zonder wijsheid en niet geconcentreerd': duppanno asamahito: duppanno → du+ panna: du = zonder; panno → panna = wijsheid; duppanno = zonder wijsheid; asamahito →
a+samahita: a = niet, zonder; samahita → sam+a+dha: sam = compleet, volledig, in zijn
geheel: a = niet; dha = concentreren (van de geest); asamahito = ongeconcentreerde geest.
'Duppanno asamahito', is vrij vertaald als: 'zonder wijsheid en niet geconcentreerd'.
753

'beter is één enkele levensdag van iemand': vert. van → ekaham jivitam seyyo: ekaham
→eka+aha: eka = één; aha = dag; ekaham = één dag; jivitam → jiv = leven; ekaham jivitam =
één enkele levensdag; seyyo → seyya = beter. 'Ekaham jivitam seyyo', is vrij vertaald als:
'beter is één enkele levensdag van iemand'.
754

'die wijs is en mediteert': vert. van → pannavantassa jhayino: pannavantassa →
panna+vantu: panna = wijsheid; vantu = de eigenschap bezitten van (i.c. van wijsheid);
jhayino → jhayi → jha = mediteren; jhayino = mediteert. 'Pannavantassa jhayino', is vrij vertaald als: 'die wijs is en mediteert'.
755

'iemand kan honderd jaar leven': vert. van → yo ca vassasatam jive: yo = wie; ca = en;
vassasatam → vassa+sata: vassa = jaar; sata = honderd; vassasatam = honderd jaar, een
eeuw; jive → jiv = leven. 'Yo ca vassasatam jive', is vrij vertaald als: 'iemand kan honderd
jaar leven'.
756
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'lui en met weinig energie': vert. van → kusito hinaviriyo: kusito = lui, traag; hinaviriyo →
hina+viriya: hina = laag, minderwaardig, weinig; viriyo → viriya = energie, ijverig; hinaviriyo =
met weinig energie. 'Kusito hinaviriyo', is vrij vertaald als: 'lui en met weinig energie'.
757

'beter is één enkele levensdag van iemand': vert. van → ekaham jivitam seyyo: ekaham
→eka+aha: eka = één; aha = dag; ekaham = één dag; jivitam → jiv = leven; ekaham jivitam =
één enkele levensdag; seyyo → seyya = beter. 'Ekaham jivitam seyyo', is vrij vertaald als:
'beter is één enkele levensdag van iemand'.
758

'die zich vastberaden en energiek inspant': vert. van → viriyamarabhato dalham: viriyamarabhato → viriya+arabhato: viriya = energie; arabhato = een inspanning leveren; viriyamarabhato = zich energiek inspannen; dalham = vastberaden. 'Viriyamarabhato dalham', is
vrij vertaald als: 'die zich vastberaden en energiek inspant'.
759

'iemand kan honderd jaar leven': vert. van → yo ca vassasatam jive: yo = wie; ca = en;
vassasatam → vassa+sata: vassa = jaar; sata = honderd; vassasatam = honderd jaar, een
eeuw; jive → jiv = leven. 'Yo ca vassasatam jive', is vrij vertaald als: 'iemand kan honderd
jaar leven'.
760

'zonder het ontstaan en het vergaan van de dingen te zien': vert. van → apassam
udayabbayam: apassam → a+passanta: a = niet; passanta → pass = zien; apassanta =
zonder te zien; udayabbayam → udaya+bbaya: udaya = het ontstaan, het verschijnen;
bbaya = het vergaan, het verdwijnen; udayabbayam = het ontstaan en het vergaan van de
dingen; het verschijnen en het verdwijnen ervan. 'Apassam udayabbayam', is vrij vertaald
als: 'zonder het ontstaan en het vergaan van de dingen te zien'.
761

'beter is één enkele levensdag van iemand': vert. van → ekaham jivitam seyyo: ekaham
→ eka+aha: eka = één; aha = dag; ekaham = één dag; jivitam → jiv = leven; ekaham jivitam
= één enkele levensdag; seyyo → seyya = beter. 'Ekaham jivitam seyyo', is vrij vertaald als:
'beter is één enkele levensdag van iemand'.
762

'die het ontstaan en vergaan van de dingen ziet': vert. van → passato udayabbayam:
passato → passant → pass = zien, in de betekenis van 'wéten', 'kénnen'; passato = hij die
ziet; udayabbayam → udaya+bbaya: udaya = het ontstaan, het verschijnen; bbaya = het
vergaan, het verdwijnen; udayabbayam = het ontstaan en het vergaan van de dingen; het
verschijnen en het verdwijnen ervan. 'Passato udayabbayam', is vrij vertaald als: 'die het
ontstaan en vergaan van de dingen ziet'.
763

'iemand kan honderd jaar leven': vert. van → yo ca vassasatam jive: yo = wie; ca = en;
vassasatam → vassa+sata: vassa = jaar; sata = honderd; vassasatam = honderd jaar, een
eeuw; jive → jiv = leven. 'Yo ca vassasatam jive', is vrij vertaald als: 'iemand kan honderd
jaar leven'.
764

'zonder het Doodloze te zien': vert. van → apassam amatam padam: apassam → a+passanta: a = niet; passanta → pass = zien; apassanta = zonder te zien; amatam → a+mata: a =
niet; mata → mar = sterven, doodgaan; amata = het Doodloze. Het Doodloze is een synoniem voor nibbana; padam → pada = weg, toestand. 'Apassam amatam padam', is vrij vertaald als: 'zonder het Doodloze te zien'.
765

'beter is één enkele levensdag van iemand': vert. van → ekaham jivitam seyyo: ekaham
→eka+aha: eka = één; aha = dag; ekaham = één dag; jivitam → jiv = leven; ekaham jivitam =
één enkele levensdag; seyyo → seyya = beter. 'Ekaham jivitam seyyo', is vrij vertaald als:
'beter is één enkele levensdag van iemand'.
766
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'die het Doodloze ziet': vert. van → passato amatam padam: passato → passant → pass
= zien, in de betekenis van 'wéten', 'kénnen'; passato = hij die ziet; amatam → a+mata: a =
niet; mata → mar = sterven, doodgaan; amata = het Doodloze. Het Doodloze is een synoniem voor nibbana; padam → pada = weg, toestand. 'Passato amatam padam', is vrij vertaald als: 'die het Doodloze ziet'.
767

'iemand kan honderd jaar leven': vert. van → yo ca vassasatam jive: yo = wie; ca = en;
vassasatam → vassa+sata: vassa = jaar; sata = honderd; vassasatam = honderd jaar, een
eeuw; jive → jiv = leven. 'Yo ca vassasatam jive', is vrij vertaald als: 'iemand kan honderd
jaar leven'.
768

'zonder de Dhamma te zien': vert. van → apassam dhammamuttamam: apassam →
a+passanta: a = niet; passanta → pass = zien; apassanta = zonder te zien; dhammam-uttamam → dhammam+uttamam: dhammam → Dhamma; uttamam → uttama = het hoogste,
het beste, het ultiemste. 'Apassam dhammamuttamam', is vrij vertaald als: 'zonder de
Dhamma te zien'.
769

'beter is één enkele levensdag van iemand': vert. van → ekaham jivitam seyyo: ekaham
→eka+aha: eka = één; aha = dag; ekaham = één dag; jivitam → jiv = leven; ekaham jivitam =
één enkele levensdag; seyyo → seyya = beter. 'Ekaham jivitam seyyo', is vrij vertaald als:
'beter is één enkele levensdag van iemand'.
770

'die de Dhamma ziet': vert. van → passato dhammamuttamam: passato → passant →
pass = zien, in de betekenis van 'wéten', 'kénnen'; passato = hij die ziet; dhammam-uttamam → dhammam+uttamam: dhammam → Dhamma; uttamam → uttama = het hoogste,
het beste, het ultiemste. 'Passato dhammamuttamam', is vrij vertaald als: 'die de Dhamma
ziet'.
771

'samma': wordt meestal vertaald als 'zuiver' of 'juist'. Dit is een woordelijke vertaling van
het Engels ('right'). Het Pali-woord 'samma' kan, n.m.m. in het nederlands beter vertaald
worden door: 'volledig' of 'perfect'. Zo wordt bvb. 'samma ditthi' best vertaald als 'volledig
begrip' of 'perfect begrip’ en 'samma sati' als 'volledige' of 'perfecte aandacht'.
772

773

Osho, (2012), The Perfect Way, p. 144

Zie in dit verband mijn boek: Dubois, Guy, Eugène, (2013), Dhamma - Overdenkingen bij
een ultieme werkelijkheid p. 23 e.v.
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'waardevol': what’s in a name ?
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VAGGA #9 — HET KWAAD
Papavagga (Gathas #116-128)

GATHA #116
—WEND JE AF VAN HET KWADE—
(CULEKASATAKA VATTHU)
'Abhittharetha kalyane
papa cittam nivaraye
dandham hi karoto punnam
papasmim ramati mano.'

❜ Haast je om het goede te doen;776
Wend je geest af van het kwade.777
De geest van wie slentert om het goede te doen,778
Verheugt zich in het kwade.779 ❜
GATHA #117
—ACCUMULATIE VAN HET KWADE IS DE OORZAAK VAN ELLENDE—
(SEYYASAKATTHERA VATTHU)
'Papan ce puriso kayira
na nam kayira punappunam
na tamhi chandam kayiratha
dukkho papassa uccayo.'

❜ Wanneer iemand iets kwaads zou gedaan hebben,780
Moet hij zich onthouden om dat steeds opnieuw te doen.781
Laat hem geen genoegen in scheppen,
[in een herhaling ervan].782
Accumulatie van het kwade veroorzaakt ellende.783 ❜
GATHA #118
—ACCUMULATIE VAN HET GOEDE IS DE OORZAAK VAN GELUK—
(LAJADEVADHITA VATTHU)
'Punnan ce puriso kayira
kayira nam punappunam
tamhi chandam kayiratha
sukho punnassa uccayo.'

❜ Wanneer iemand goed doet,784
Laat hem dat steeds opnieuw doen. 785
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Laat hem daar genoegen in scheppen. 786
Accumulatie van het goede brengt geluk. 787 ❜
GATHA #119
—HET RESULTAAT VAN SLECHTE DADEN ZIET MEN SLECHTS LATER—
(ANATHAPINDIKASETTHI VATTHU)
'Papo pi passati bhadram
yava papam na paccati
yada ca paccati papam
atha papo papani passati.'

❜ Zolang zijn slechte daden niet tot rijping gekomen zijn,788
Beoordeelt de boosdoener ze als heilzaam. 789
Wanneer het kwade tot rijping gekomen is, 790
Ziet de boosdoener het [resultaat van het] kwade.791 ❜
GATHA #120
—HET RESULTAAT VAN HEILZAME DADEN ZIET MEN SLECHTS LATER—
(ANATHAPINDIKASETTHI VATTHU)
'Bhadro pi passati papam
yava bhadram na paccati
yada ca paccati bhadram
atha bhadro bhadrani passati.’

❜ Zolang zijn goede daden niet tot rijping gekomen zijn,792
Is het mogelijk dat de weldoener ze als onheilzaam beoordeelt.793
Wanneer het goede tot rijping gekomen is,794
Ziet de weldoener het [resultaat van het] goede. 795 ❜
GATHA #121
—EEN DWAAS ONDERSCHAT HET KWADE—
(ASANNATAPARIKKHARA VATTHU)
'Mavamannetha papassa
“na mantam agamissati”
udabindunipatena udakumbho pi purati
balo purati papassa
thokathokampi acinam.’

❜ Onderschat het kwade niet,796
Overwegend:
'Dit zal mij niet overkomen.'797
Druppel na druppel,
Wordt een waterkruik gevuld.798
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Op dezelfde manier wordt een dwaas,
Beetje bij beetje,
Gevuld met het kwade.799 ❜
GATHA #122
—EEN WIJZE ONDERSCHAT HET GOEDE NIET—
(BILALAPADAKASETTHI VATTHU)
'Mavamannetha punnassa
“na mandam agamissati”
udabindunipatena udakumbho pi purati
purati dhiro punnassa
thokathokampi acinam.'

❜ Onderschat het goede niet,800
Overwegend:
'Dit zal mij niet overkomen.'801
Druppel na druppel ,
Wordt een waterkruik gevuld.802
Op dezelfde manier wordt een Wijze,
Beetje bij beetje,
Gevuld met het goede. 803 ❜
GATHA #123
—MEN MOET HET KWADE VERMIJDEN—
(MAHADHANAVANIJA VATTHU)
'Vanijo va bhayam maggam
appasattho mahaddhano
visam jivitukamova
papani parivajjaye.'

❜ Zoals een koopman
—Met een kleine karavaan en veel geld op zak—
Een gevaarlijke weg vermijdt;804
Zoals wie van het leven houdt, vergif vermijdt,805
Zo dient men het kwade te vermijden.806 ❜
GATHA #124
—MEN MOET ZICH ONTHOUDEN VAN HET KWADE—
(KUKKUTAMITTANESADA VATTHU)
'Panimhi ce vano nassa
hareyya panina visam
nabbanam visam anveti
natthi papam akubbato.'
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❜ Wanneer een hand geen [open] wonde heeft,
Kan men er vergif in dragen:807
Gif kan het lichaam niet indringen,
Waar geen [open] wonde is. 808
[Op dezelfde manier kunnen er geen kwade gevolgen zijn]
Bij iemand die zich onthoudt van het kwade.809 ❜
GATHA #125
—VERGRIJP JE NOOIT AAN EEN EDEL MAN !—
(KOKASUNAKHALUDDAKA VATTHU)
'Yo appadutthassa narassa dussati
saddhassa posassa ananganassa
tam eva balam pacceti papam
sukhumo rajo pativatam va khitto.'

❜ Wie zich aan een deugdzaam man 810
—Een zuiver, foutloos persoon 811—
Vergrijpt,812
[Mag verwachten dat]
Deze kwade daad zich tegen de dwaas zal keren. 813
Zoals fijn stof
Dat tegen de wind in geworpen is.814 ❜
GATHA #126
—WIE ZONDER BEZOEDELING IS, IS VOLLEDIG BEVRIJD—
(MANIKARAKULUPAKA TISSATTHERA VATTHU)
'Gabbham eke uppajjanti
nirayam papakammino
saggam sugatino yanti
parinibbanti anasava.’

❜ Sommigen worden in een baarmoeder [weder]geboren;815
Boosdoeners worden [weder]geboren in een hel.816
Weldoeners worden in een hemel [weder]geboren.817
Diegenen zonder bezoedeling zijn volkomen bevrijd. 818 ❜
GATHA #127
—MEN IS NERGENS VRIJ VAN SLECHTE DADEN—
(TAYOJANA VATTHU)
'Na antalikkhe na samuddamajihe
na pabbatanam vivaram pavissa
na vijjati so jagatippadeso
yatthatthito muc
ceyya papakamma.'
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❜ Niet in de lucht;819
Niet in het midden van de oceaan; 820
Niet in een berggrot:821
Op de hele wereld is er geen plaats te vinden,822
Waar iemand vrij is van slechte daden. 823 ❜
GATHA #128
—MEN KAN NERGENS AAN DE DOOD ONTKOMEN—
(SUPPABUDDHASAKYA VATTHU)
'Na antalikkhe na samuddamajjhe
na pabbatanam vivaram pavissa
na vijjati so jagatippadeso
yatthatthitam nappasaheyya maccu.'

❜ Niet in de lucht;824
Niet in het midden van de oceaan; 825
Niet in een berggrot:826
Op de hele wereld is er geen plaats te vinden,827
Waar iemand aan de dood kan ontkomen.828 ❜

—Pagina 217
!
van !556—

—Vagga #9 - Het Kwaad—

—DUIDING VAN VAGGA #9 - HET KWAAD—

Vagga #9 van de Dhammapada handelt over het kwade.
Gatha #116—Culekasataka Vatthu—maakt de yogi duidelijk dat hij niet moet
talmen om het goede te doen. Wil hij vermijden in het slechte te verdwalen, moet
hij zich onmiddellijk op het heilzame pad begeven. Twijfelen en slenteren zullen
hem geen heil brengen. Integendeel.
En wanneer hij een slechte daad heeft gedaan, moet hij zich voornemen dit niet
meer te doen. Het heeft geen enkele zin om zich hierover schuldig te voelen: de
daad is immers geschied, berouw komt dus te laat. Het enige wat hij moet doen
is zich resoluut voornemen deze slechte daad niet meer te laten gebeuren. Immers, de negatieve effecten van slechte daden werken cumulatief. Dit is wat
Gatha #117—Seyyasakatthera Vatthu—leert.
Anderzijds werken goede daden eveneens cumulatief. De yogi neemt zich dan
ook voor om goede daden te multipliceren. Gatha #118—Lajadevadhita Vatthu—
leert hem immers dat accumulatie van het goede, geluk met zich brengt.
Gathas #119 en 120—beiden Anathapindikasetthi Vatthu—maken de yogi erop
attent dat zowel heilzaam als onheilzaam kamma niet onmiddellijk herkenbaar is.
Er gaat enige tijd over vooraleer de kammische gevolgen van een daad of handeling zich manifesteren.
Het is echter onmogelijk om te ontsnappen aan de kammische gevolgen van intentioneel handelen. Dit is de natuurwet. Daarom is het ook zo belangrijk om
onheilzaam kamma niet te laten accumuleren. En zo mogelijk nóg belangrijk is
het om heilzaam kamma te vermenigvuldigen. Dit vormt de les van Gatha #121
—Asannataparikkhara Vatthu en Gatha #122—Bilalapadakasetthi Vatthu.
Gatha #123—Mahadhanavanija Vatthu—gebruikt de metafoor van de koopman,
die, met een kleine karavaan en veel geld op zak, een veilige route kiest. Op
identieke wijze zal iemand die van het leven houdt, erg voorzichtig zijn met gif.
Op eenzelfde manier moet de yogi het kwade vermijden.
In Gatha #124—Kukkutamittanesada Vatthu—gaat de Boeddha verder in op het
gif van het vorige vers. Een deugdzaam persoon bezit een zekere immuniteit
t.o.v. het kwade omdat hij door het bewaken van zijn zintuigpoorten 829 zich beschermd weet. Dit wordt opnieuw geïllustreerd door de persoon die gif kan manipuleren wanneer hij géén open wonde op zijn hand heeft. Met een intacte huid
kan het gif hem niet infecteren.
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Gatha #125—Kokasunakhaluddaka Vatthu—vormt een waarschuwing naar iedereen die een deugdzaam persoon aanvalt. Het onheilzame kamma dat hieruit
voortvloeit, zal zich immers tegen de dwaze geweldenaar keren, zoals fijn stof,
dat tegen de windrichting in geworpen wordt in het gezicht terechtkomt van de
werper.
De deugdzame persoon zal wedergeboren worden in een hemels rijk, terwijl de
dwaas, die slechte daden bedrijft in lagere bestaansrijken zal worden 'weder’geboren. De uiteindelijke keuze ligt bij ieder persoonlijk. Gatha #126—Manikarakulupaka Tissatthera Vatthu.
Gatha #127—Tayojana Vatthu en Gatha #128—Suppabuddhasakya Vatthu—maken de yogi duidelijk dat er geen ontkomen is aan kamma, maar evenmin aan de
dood. Niet in de lucht, niet in de oceaan, niet in een berggrot kan men ontsnappen aan kamma. Kamma ligt besloten in ieder van ons en volgt ons als een schaduw.
Hetzelfde geldt voor de dood: de dood is het rechtstreeks en onontkoombaar gevolg van geboorte.
Ayyika-Sutta:830
❛ Alle wezens zullen sterven,
want het leven eindigt in de dood.
Volgens hun kamma zullen ze heengaan,
de vruchten plukkend van het goede en slechte.
De boosdoeners gaan naar de hel;
de braven verwerven een goede bestemming. ❜
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'haast je om het goede te doen': vert. van → abhittharetha kalyane: abhittharetha →
abhi+tharetha: abhi = volledig, compleet, hier in de betekenis van 'met volle kracht'; tharetha → tar = zich [moeten] haasten; kalyane → kalyana = goed, het goede; kalyane = om het
goede. 'Abhittharetha kalyane', is vrij vertaald als: 'haast je om het goede te doen'.
776

'wend je geest af van het kwade': vert. van → papa cittam nivaraye: papa = het slechte,
het kwade; cittam → citta = de geest; nivaraye → ni+var = afhouden, afwenden. 'Papa cittam nivaraye', is vrij vertaald als: 'wend je geest af van het kwade'.
777

'de geest van wie slentert om het goede te doen': vert. van → dandham hi karoto punnam: dandham → dandha = traag, hier in de betekenis van 'niet doen' of 'slenteren'; hi =
zeker, inderdaad; karoto → kar = doen; karoto = van te doen; punnam → punna = verdienstelijk, het goede. 'Dandham hi karoto punnam', is vrij vertaald als: 'de geest van wie slentert om het goede te doen'.
778

'verheugt zich in het kwade': vert. van → papasmim ramati mano: papasmim → papa =
het slechte, het kwade; ramati → ram = zich verheugen; ramati = verheugt zich in; mano →
mana = de geest. 'Papasmim ramati mano', is vrij vertaald als: 'verheugt zich in het kwade'.
779

'wanneer iemand iets kwaads zou gedaan hebben': vert. van → papan ce puriso kayira:
papan → papa = het slechte, het kwade; ce = wanneer; puriso → purisa = een persoon;
kayira → kar = doen; kayira = zou gedaan hebben. 'Papan ce puriso kayira', is vrij vertaald
als: 'wanneer iemand iets kwaads zou gedaan hebben'.
780

'moet hij zich onthouden om dat steeds opnieuw te doen': vert. van → na nam kayira
punappunam: na = niet; nam = hij, in de betekenis van 'die persoon’; kayira → kar = doen;
kayira = zou gedaan hebben; punappunam → puna = opnieuw; punappunam = de herhaling van puna = opnieuw en opnieuw. 'Na nam kayira punappunam', is vrij vertaald als:
'moet hij zich onthouden om dat steeds opnieuw te doen'.
781

'laat hem geen genoegen in scheppen [in een herhaling ervan]': vert. van → na tamhi
chandam kayiratha: na = niet; tamhi → ta = het, dat; tamhi = in dat, daarin; chandam →
chanda = genoegen; kayiratha → kar = doen; kayiratha = zou doen. 'Na tamhi chandam
kayiratha:', is vrij vertaald als: 'laat hem geen genoegen in scheppen [in een herhaling
ervan]'.
782

'accumulatie van het kwade veroorzaakt ellende': vert. van → dukkho papassa accayo:
dukkho → dukkha = lijden, ellende; papassa → papa = het slechte, het kwade; uccayo →
uccaya = ophoping, opeenstapeling, accumulatie. 'Dukkho papassa accayo', is vrij vertaald
als: 'accumulatie van het kwade veroorzaakt ellende'.
783

'wanneer iemand goed doet': vert. van → punnan ce puriso kayira: punnan → punna:
het heilzame, het verdienstelijke, het goede; ce = wanneer; puriso → purisa = een persoon;
kayira → kar = doen; kayira = zou gedaan hebben. 'Punnan ce puriso kayira', is vrij vertaald
als: 'wanneer iemand goed doet'.
784

'laat hem dat steeds opnieuw doen': vert. van → kayira nam punappunam: kayira → kar
= doen; kayira = zou gedaan hebben; nam = hij, in de betekenis van 'die persoon’; punappunam → puna = opnieuw; punappunam = de herhaling van puna = opnieuw en opnieuw.
'Kayira nam punappunam', is vrij vertaald als: 'laat hem dat steeds opnieuw doen'.
785
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'laat hem daar genoegen in scheppen': vert. van → 'tamhi chandam kayiratha: tamhi →
ta = het, dat; tamhi = in dat, daarin; chandam → chanda = genoegen; kayiratha → kar =
doen; kayiratha = zou doen. 'Tamhi chandam kayiratha, is vrij vertaald als: 'laat hem daar
genoegen in scheppen'.
786

'accumulatie van het goede brengt geluk': vert. van → sukho punnassa uccayo: sukho
→ sukha = geluk; punnassa → punna = het verdienstelijke, het heilzame, het goede; uccayo
→ uccaya = ophoping, opeenstapeling, accumulatie. 'Sukho punnassa uccayo', is vrij vertaald als: 'accumulatie van het goede brengt geluk'.
787

'zolang zijn slechte daden niet tot rijping gekomen zijn': vert. van → yava papam na paccati: yava = zolang; papam → papa = het slechte, het kwade; na = niet; paccati → pac →
letterlijk = koken, rijpen, tot rijping komen. 'Yava papam na paccati', is vrij vertaald al: 'zolang zijn slechte daden niet tot rijping gekomen zijn'.
788

'beoordeelt de boosdoener ze als heilzaam': vert. van → papo pi passati bhadram: papo
= een slecht persoon, een boosdoener; pi = als, zoals; passati → pass = zien; passati = hij
ziet het; bhadram → bhadra = goed, verdienstelijk, heilzaam. 'Papo pi passati bhadram', is
vrij vertaald als: 'beoordeelt de boosdoener ze als heilzaam'.
789

'wanneer het kwade tot rijping gekomen is': vert. van → yada ca paccati papam: yada =
wanneer; ca = en; paccati → pac → letterlijk = koken, rijpen, tot rijping komen; papam →
papa = het slechte, het kwade. 'Yada ca paccati papam', is vrij vertaald als: 'wanneer het
kwade tot rijping gekomen is'.
790

'ziet de boosdoener het [resultaat van het] kwade': vert. van → atha papo papani passati: atha = dan; papo = slecht persoon, boosdoener; papani → papa = het slechte, het kwade; passati → pass = zien; passati = hij ziet het. 'Atha papo papani passati', is vrij vertaald
als: 'ziet de boosdoener het [resultaat van het] kwade'.
791

'zolang zijn goede daden niet tot rijping gekomen zijn': vert. van → yava bhadram na
paccati: yava = zolang; bhadram → bhadra = goed, verdienstelijk, heilzaam; na = niet; paccati → pac → letterlijk = koken, rijpen, tot rijping komen. 'Yava bhadram na paccati', is vrij
vertaald als: 'zolang zijn goede daden niet tot rijping gekomen zijn'.
792

’is het mogelijk dat de weldoener ze als onheilzaam beoordeelt': vert. van → bhadro pi
passati papam: bhadro → bhadra = een goed persoon, een weldoener; pi = als, zoals; passati → pass = zien; passati = hij ziet het; papam → papa = het slechte, het kwade. 'Bhadro
pi passati papam', is vrij vertaald als: ’is het mogelijk dat de weldoener ze als onheilzaam
beoordeelt'.
793

'wanneer het goede tot rijping gekomen is': vert. van → yada ca paccati bhadram: yada
= wanneer; ca = en; paccati → pac → letterlijk = koken, rijpen, tot rijping komen; bhadram
→ bhadra = goed, verdienstelijk, heilzaam. 'Yada ca paccati bhadram', is vrij vertaald als:
'wanneer het goede tot rijping gekomen is'.
794

'ziet de weldoener het [resultaat van het] goede': vert. van → atha bhadro bhadrani passati; atha = dan; bhadro → bhadra = een goed persoon, een weldoener; bhadrani → bhadra
= goed, verdienstelijk, heilzaam; bhadrani = goede, heilzame daden. 'Atha bhadro bhadrani
passati', is vrij vertaald als: 'ziet de weldoener het [resultaat van het] goede'.
795
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'onderschat het kwade niet': vert. van → mavamannetha papassa: mavamannetha →
ma+avamannetha: ma = niet; avamannetha = onderschatten, geringschatten; papassa →
papa = het slechte, het kwade, het onheilzame. 'Mavamannetha papassa', is vrij vertaald
als: 'onderschat het kwade niet'.
796

'dit zal mij niet overkomen': vert. van → na mantam agamissati: na = niet; mantam = aan
mij; agamissati = naar mij komen, overkomen. 'Na mantam agamissati', is vrij vertaald als:
'dit zal mij niet overkomen'.
797

'druppel na druppel wordt een waterkruik gevuld': vert. van → udabindu nipatena udakumbho pi purati: udabindunipatena → udabindu+nipata: uda = water; bindu = druppel;
nipata = neervallen van druppels, druppelen; udabindunipatena = door het neervallen van
waterdruppels; udakumbho → uda+kumbho: uda = water; kumbho → kumbha = kruik; udakumbho = waterkruik; pi = als, zoals; purati = wordt gevuld. 'Udabindu nipatena udakumbho
pi purati', is vrij vertaald als: 'druppel na druppel wordt een waterkruik gevuld'.
798

'op dezelfde manier wordt een dwaas, beetje bij beetje, gevuld met het kwade': vert. van
→ balo purati papassa thokathokampi acinam: balo → bala = dwaas; purati = wordt gevuld;
papassa → papa = het slechte, het kwade, het onheilzame; thokathokampi → thoka+thoka;
thoka = weinig, een beetje; thoka thoka = de herhaling = beetje bij beetje; acinam → a+ci: a
= hier in de betekenis van 'naar, naartoe'; ci = verzamelen, vergaren, vullen, verzadigen;
acinam = gevuld. 'Balo purati papassa thokathokampi acinam', is vrij vertaald als: 'op dezelfde manier wordt een dwaas, beetje bij beetje, gevuld met het kwade'.
799

'onderschat het goede niet': vert. van → mavamannetha punnassa: mavamannetha
ma+avamannetha: ma = niet; avamannetha = onderschatten, geringschatten; punnassa →
punna = het goede, het heilzame. 'Mavamannetha punnassa', is vrij vertaald als: 'onderschat het goede niet'.
800

'dit zal mij niet overkomen': vert. van → na mantam agamissati: na = niet; mantam = aan
mij; agamissati = naar mij komen, overkomen. 'Na mantam agamissati', is vrij vertaald als:
'dit zal mij niet overkomen'.
801

'druppel na druppel wordt een waterkruik gevuld': vert. van → udabindu nipatena udakumbho pi purati: udabindunipatena → udabindu+nipata: uda = water; bindu = druppel;
nipata = neervallen van druppels, druppelen; udabindunipatena = door het neervallen van
waterdruppels; udakumbho → uda+kumbho: uda = water; kumbho → kumbha = kruik;
udakumbho = waterkruik; pi = als, zoals; purati = wordt gevuld. 'Udabindu nipatena udakumbho pi purati', is vrij vertaald als: 'druppel na druppel wordt een waterkruik gevuld'.
802

'op dezelfde manier wordt een Wijze, beetje bij beetje, gevuld met het goede': vert. van
→ purati dhiro punnassa thokathokampi acinam: purati = wordt gevuld; dhiro → dhira = een
wijs persoon, een Wijze; punnassa → puna = het goede, het heilzame; thokathokampi →
thoka+thoka; thoka = weinig, een beetje; thoka thoka = de herhaling = beetje bij beetje;
acinam → a+ci: a = hier in de betekenis van 'naar, naartoe'; ci = verzamelen, vergaren, vullen, verzadigen; acinam = gevuld. 'Purati dhiro punnassa thokathokampi acinam', is vrij vertaald als: 'op dezelfde manier wordt een Wijze, beetje bij beetje, gevuld met het goede'.
803

—Pagina 222
!
van !556—

—Vagga #9 - Het Kwaad—

'zoals een koopman met een kleine karavaan en veel geld op zak een gevaarlijke weg
vermijdt': vert. van → vanijo va bhayam maggam appasattho mahaddhano: vanijo →vanija =
een koopman; va = als, zoals; bhayam → bhaya = schrikaanjagend, vreselijk, gevaarlijk;
maggam → magga = weg; appasattho → appa+sattha: appa = klein; sattha = karavaan;
mahaddhano → mahanta+dhana: mahanta = veel, groot; dhana = geld. 'Vanijo va bhayam
maggam appasattho mahaddhano', is vrij vertaald als: 'zoals een koopman met een kleine
karavaan en veel geld op zak een gevaarlijke weg vermijdt'.
804

'zoals wie van het leven houdt, vergif vermijdt': vert. van → visam jivitukamova: visam →
visa = vergif; jivitukamova → jivitu+kama: jivitu → jiv = leven: kama = zich wensen, houden
van; jivitukamo = hij die wenst te leven, hij die van het leven houdt. 'Visam jivitukamova', is
vrij vertaald als: 'zoals wie van het leven houdt, vergif vermijdt'.
805

'zo dient men het kwade te vermijden': vert. van → papani parivajjaye: papani → papa =
het slechte; het kwade; parivajjaye → pari+vajj: pari = overal; vajj = vermijden. 'Papani parivajjaye', is vrij vertaald als: 'zo dient men het kwade te vermijden'.
806

'wanneer een hand geen [open] wonde heeft, kan men er vergif in dragen': vert. van →
panimhi ce vano nassa hareyya panina visam: panimhi → pani = hand; panimhi = aan de
hand; ce = wanneer; vano → vana = wonde; nassa → na+assa: na = niet; assa → as = zijn;
nassa = niet (gewond) zijn; hareyya → har = dragen; panina → pani = hand; panina = met
de hand; visam → visa = vergif. 'Panimhi ce vano nassa hareyya panina visam', is vrij vertaald als: 'wanneer een hand geen [open] wonde heeft, kan men er vergif in dragen'.
807

'gif kan het lichaam niet indringen waar geen [open] wonde is': vert. van → nabbanam
visam anveti: nabbanam → na+abbana: na = niet; abbana → vana = wonde; nabbanam =
waar geen wonde is; visam → visa = gif; anveti = binnendringen. 'Nabbanam visam anveti',
is vrij vertaald als: 'gif kan het lichaam niet indringen waar geen [open] wonde is'.
808

'bij iemand die zich onthoudt van het kwade': vert. van → natthi papam akubbato: natthi
→ na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; natthi = is niet; papam → papa = het slechte, het
kwade; akubbato → a+kubbato: a = niet; kubbato → kubbanta → kar = handelen. 'Natthi
papam akubbato', is vrij vertaald als: 'bij iemand die zich onthoudt van het kwade'.
809

'een deugdzaam man': vert. van → appadutthassa narassa: appadutthassa → a+pa+
duttha: a= niet; pa = een voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken hier dus: absoluut niet; duttha = corrupt, bezoedeld; appadutthassa = absoluut niet bezoedeld, zonder bezoedelingen; narassa → nara = man, Syn.: posassa.
Door de beschrijving die hier gegeven wordt, gaat het hier over een arahant.
810

'een zuiver, foutloos persoon': vert. van → ananganassa → an+angana: an = niet; angana = vlekken, meer bepaald: huidvlekken op het gezicht; aangaan = zonder vlekken. 'Anaganassa', is vrij vertaald als: 'een zuiver, foutloos persoon'.
811

812

'vergrijpt': vert. van → dussati → dus = zich keren tegen iemand, zich vergrijpen.

'deze kwade daad zich tegen de dwaas zal keren': vert. van → tam eva balam pacceti
papam: tam = dat, het; eva = zo, op deze manier; balam → bala = de dwaas; pacceti →
pati+i: pati = tegen; i = gaan; pacceti = terugvallen, zich keren tegen; papam → papa = het
slechte, het kwade. 'Tam eva balam pacceti papam', is vrij vertaald als: 'deze kwade daad
zich tegen de dwaas zal keren'.
813
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'zoals fijn stof dat tegen de wind in geworpen is': vert. van → sukhumo rajo pativatam va
khitto: sukhumo → sukhuma = fijn; rajo → raja = hier in de betekenis van 'stof'; pativatam →
pati+vatam: pati = tegen; vatam → vata = de wind; va = als, zoals; khitto → khitta → khip =
werpen; khitta = is geworpen. 'Sukhumo rajo pativatam va khitto', is vrij vertaald als: 'zoals
fijn stof dat tegen de wind in geworpen is'.
814

'sommigen worden in een baarmoeder geboren': vert. van → gabbham eke uppajjanti:
gabbham → gabbha = baarmoeder; eke = sommigen; uppajjanti → up+pad = tot ontstaan
komen, geboren worden. Wat hier bedoeld wordt is dat sommigen wedergeboren worden
als menselijke wezens,; d.i. in het mensenrijk. 'Gabbham eke uppajjanti', is vrij vertaald als:
'sommigen worden in een baarmoeder geboren'.
815

'boosdoeners worden [weder]geboren in een hel': vert. van → nirayam papakammino:
nirayam → niraya = de hel; papakammino → papa+kamma: papa = het slechte, het kwade;
kamma = een daad, handeling. 'Nirayam papakammino', is vrij vertaald als: 'boosdoeners
worden [weder]geboren in een hel'.
816

'weldoeners worden in een hemel [weder]geboren': vert. van → saggam sugatino yanti:
saggam → saga = de hemel; sugatino →su+gati: su = goed; gati → gam = gaan; sugatino =
zij die goed zijn = weldoeners; yanti → ya = gaan. 'Saggam sugatino yanti', is vrij vertaald
als: 'weldoeners worden in een hemel [weder]geboren'.
817

'diegenen zonder bezoedeling zijn volkomen bevrijd': vert. van → parinibbanti anasava:
parinibbanti → pari+nibbanti: pari = volkomen, compleet; nibbanti = uitgedoofd. parinibbanti = volkomen uitgedoofd, volkomen bevrijd, volkomen gerealiseerd; anasava → an+asava: an = niet; asava = kanker, bezoedeling; anasava (*)= zonder kanker, zonder bezoedeling.
'Parinibbanti anasava', is vrij vertaald als: 'diegenen zonder bezoedeling zijn volkomen bevrijd'.
818

(*): Syn. voor anasavas: khinasavas of arahatassas.
'niet in de lucht': vert. van → na antalikkhe: na = niet; antalikkhe → antalikkha = lucht;
antalikkhe = in de lucht. 'Na antalikkhe', is vrij vertaald als: 'niet in de lucht'.
819

'niet in het midden van de oceaan': vert. van → na samuddamajjhe: na = niet; samuddamajjhe → samudda+majjha: samudda = oceaan; majjha = midden; samuddamajjhe = in
het midden van de oceaan. 'Na samuddamajjhe', is vrij vertaald als: 'niet in het midden van
de oceaan'.
820

'niet in een berggrot': vert. van → na pabbatanam vivaram: na = niet; pabbatanam →
pabbata = berg; pabbatanam = in een berg; vivaram → vivara = gat, hol, grot. 'Na pabbatanam vivaram', is vrij vertaald als: 'niet in een berggrot'.
821

'op de hele wereld is er geen plaats te vinden': vert. van → na vijjati so jagatippadeso: na
= niet; vijjati → vid = weten, kennen, vinden; vijjati = er is te vinden; so = het, dat; jagatippadeso → jagata+padesa: jagata = wereld; jagati = op de wereld; padesa = een plaats. 'Na
vijjati so jagatippadeso', is vrij vertaald als: 'op de hele wereld is er geen plaats te vinden'.
822
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'waar iemand vrij is van slechte daden': vert. van → yatthatthito munceyya papakamma:
yatthatthito → yattha+thita: yattha = waar (plaatsaanduiding); thita → tha = staan, in de
betekenis van 'zijn’; yatthatthito = waar men is; munceyya → muc = bevrijden; munceyya =
vrij is, bevrijd is; papakamma → papa+kamma: papa = het slechte, het kwaad, onheilzaam:
kamma = daad, handeling; papakamma = slechte daden. 'Yatthatthito munceyya papakamma', is vrij vertaald als: 'waar iemand vrij is van slechte daden'.
823

'niet in de lucht': vert. van → na antalikkhe: na = niet; antalikkhe → antalikkha = lucht;
antalikkhe = in de lucht. 'Na antalikkhe', is vrij vertaald als: 'niet in de lucht'.
824

'niet in het midden van de oceaan': vert. van → na samuddamajjhe: na = niet; samuddamajjhe → samudda+majjha: samudda = oceaan; majjha = midden; samudda-majjhe = in
het midden van de oceaan. 'Na samuddamajjhe', is vrij vertaald als: 'niet in het midden van
de oceaan'.
825

'niet in een berggrot': vert. van → na pabbatanam vivaram: na = niet; pabbatanam →
pabbata = berg; pabbatanam = in een berg; vivaram → vivara = gat, hol, grot. 'Na pabbatanam vivaram', is vrij vertaald als: 'niet in een berggrot'.
826

'op de hele wereld is er geen plaats te vinden': vert. van → na vijjati so jagatippadeso: na
= niet; vijjati → vid = weten, kennen, vinden; vijjati = er is te vinden; so = het, dat; jagatippadeso → jagata+padesa: jagata = wereld; jagati = op de wereld; padesa = een plaats. 'Na
vijjati so jagatippadeso', is vrij vertaald als: 'op de hele wereld is er geen plaats te vinden'.
827

'waar iemand aan de dood kan ontkomen': vert. van → yatthatthitam nappasahetha
maccu: yatthatthitam → yattha+thita: yattha = waar (plaatsaanduiding); thita → tha = staan,
in de betekenis van 'zijn’; yatthatthitam = waar men is; nappasahetha → na+pasahetha: na
= niet; pasahetha → pa+sah: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit
van een handeling uit te drukken; sah = overwinnen, hier in de betekenis van 'ontkomen
aan'; maccu = de dood. 'Yatthatthitam nappasahetha maccu, is vrij vertaald als: 'waar iemand aan de dood kan ontkomen'.
828

'het bewaken van de zintuigpoorten': de zes 'poorten' staan voor de vijf zintuigen én het
denken. De betekenis ervan is dat de yogi voortdurende alertheid (opmerkzaamheid; aandacht) moet betrachten bij alles wat hij doet of denkt, d.i. op álle prikkels die hij ervaart.
'Bewaken' wil niet zeggen 'afsluiten'. 'Bewaken' betekent: nà controle van de prikkel, tegenhouden wat onheilzaam is en, wat heilzaam is, toelaten. Voortdurende alertheid bij al de
binnenkomende zintuiglijke prikkels is dus een primordiale vereiste, wanneer de yogi vermijden wil dat er gehechtheid ontstaat aan de 'wereld van de vormen'.
829

Maha-Assapura-Sutta, Majjhima-Nikaya (MN #39) — 'Zo moet door jullie geoefend worden: Wij zullen de poorten van onze zintuigen bewaken. Als wij met onze ogen een lichamelijke vorm zien, gaan wij niet in op de hoofdkenmerken ervan noch in op de details. Omdat onheilzame mentale bezoedelingen, zoals begeerte en lijden, ons zouden overspoelen
wanneer wij het gezichtszintuig niet voortdurend zouden beheersen, moeten wij ons toeleggen op de beheersing ervan, wij zullen ons gezichtszintuig moeten bewaken, wij zullen
op onze hoede moeten zijn met betrekking tot ons gezichtszintuig. Hetzelfde zullen wij
moeten doen met onze oren, onze neus, onze tong, onze tastzin en ons denken.'
830

Ayyika-Sutta, Samyutta Nikaya 3.22
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VAGGA #10 — BESTRAFFING
Dandavagga (Gathas #129-145)

GATHA #129
—DOE ANDEREN NIET AAN WAT JE ZELF NIET WIL (1)—
(CHABBAGGIYA BHIKKHU VATTHU)
'Sabbe tasanti dandassa
sabbe bhayanti maccuno
attanam upamam katva
na haneyya na ghataye.'

❜ Allen beven voor straf.831
Allen vrezen de Dood. 832
Doe anderen niet aan wat je zelf niet wil: 833
Doodt niet en zet anderen daartoe niet aan.834 ❜
GATHA #130
—DOE ANDEREN NIET AAN WAT JE ZELF NIET WIL (2)—
(CHABBAGGIYA BHIKKHU VATTHU)
'Sabbe tasanti dandassa
sabbesam jivitam piyam
attanam upamam katva
na haneyya na ghataye.’

❜ Allen beven voor straf.835
Allen houden van het leven. 836
Doe anderen niet aan wat je zelf niet wil: 837
Doodt niet, en zet anderen daartoe niet aan.838 ❜
GATHA #131
—DOE ANDERE WEZENS GEEN PIJN (1)—
(SAMBAHULA KUMARAKA VATTHU)
'Sukhakamani bhutani
yo dandena vihimsati
attano sukhamesano
pecca so na labhate sukham.'

❜ Wie zelf geluk zoekt,839
En andere levende wezens pijn doet,840
Die—net als hij—naar geluk verlangen, 841
Wordt later niet gelukkig. 842 ❜
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GATHA #132
—DOE ANDERE WEZENS GEEN PIJN (2)—
(SAMBAHULA KUMARAKA VATTHU)
'Sukhakamani bhutani
yo dandena na himsati
attano sukhamesano
pecca so labhate sukham.’

❜ Wie zelf geluk zoekt,843
En andere levende wezens geen pijn doet,844
Die—net als hij—
Naar geluk verlangen, 845
Wordt later gelukkig.846 ❜
GATHA #133
—VERMIJDT HARDE TAAL—
(KONDADHANATTHERA VATTHU)
'Mavoca pharusam
kanci vutta pativadeyyu tam
dukkha hi sarambkakatha
patidanda phuseyyu tam.'

❜ Spreek geen harde woorden: 847
Want harde woorden lokken een wederwoord uit.848
Boosaardige woorden zijn pijnlijk,849
En kunnen door vergelding worden gevolgd. 850 ❜
GATHA #134
—ZONDER WOEDE WORDT NIBBANA BEREIKT—
(KONDADHANATTHERA VATTHU)
'Sace neresi attanam
kamso upahato yatha
esa pattosi nibbanam
sarambho te na vijjati.’

❜ Wanneer je—zoals een gebroken gong 851—
niet meer tot resonantie 852 wordt gebracht,853
Dan heb je nibbana bereikt: 854
Woede bestaat niet meer voor jou. 855 ❜
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GATHA #135
—OUDERDOM EN DOOD DRIJVEN DE WEZENS VERDER—
(UPOSATHIKA ITTHINAM VATTHU)
'Yatha dandena gopalo
gavo pacenti gocaram
evam jara ca maccu ca
ayum pacenti paninam.’

❜ Zoals een koeherder het vee
—Met een stok—
Naar de weide drijft,856
Zo ook drijven
Ouderdom en dood
Levende wezens steeds verder.857 ❜
GATHA #136
—DE DWAAS WORDT DOOR ZIJN EIGEN DADEN GEKWELD—
(AJAGARAPETA VATTHU)
'Atha papani kammani karam
balo na bujjhati
sehi kammehi dummedho
aggidaddho va tappati.'

❜ Een dwaas is zich niet bewust 858
Van de slechte daden die hij begaat.859
De onwetende
Wordt door zijn eigen daden gekweld, 860
Alsof hij door vuur verschroeid wordt. 861 ❜
GATHA #137
—HET LOT VAN WIE ONSCHULDIGE MENSEN GEWELD AANDOET—
(MAHA MOGGALLANATTHERA VATTHU)
'Yo dandena adandesu
appadutthesu dussati
dasannam annataram thanam
khippam eva nigacchati.'

❜ Wie onschuldige mensen geweld aandoet,
Mensen die geen aanstoot geven en geweldloos zijn,862
Zal snel verzeild raken in 863
Eén van de volgende tien toestanden:864 ❜
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GATHA #138
—DE TIEN TOESTANDEN (1)—
(MAHA MOGGALLANATTHERA VATTHU)
'Vedanam pharusam janim
sarirassa va bhedanam
garukam vapi abadham
cittakkhepam va papune.’

❜ Hij zal verschrikkelijke pijn ondergaan.865
Hij zal bestolen worden.866
Hij zal zijn lichaam verwonden.867
Hij krijgt een ernstige ziekte.868
Of hij wordt krankzinnig van geest. 869 ❜
GATHA #139
—DE TIEN TOESTANDEN (2)—
(MAHA MOGGALLANATTHERA VATTHU)
'Rajato va upasaggam
abbhakkhanam va darunam
parikkhayam va natinam
bhoganam va pabhanguram.'

❜ [Of hij krijgt] problemen met de gezaghebbers.870
Of hij wordt wreed en valselijk beschuldigd.871
Of hij raakt zijn verwanten kwijt.872
Of zijn rijkdom gaat verloren.873 ❜
GATHA #140
—DE TIEN TOESTANDEN (3)—
(MAHA MOGGALLANATTHERA VATTHU)
'Atha vassa agarani
aggi dahati pavako
kayassa bheda duppanno
nirayam so upapajjati.’

❜ Of nog méér:874 zijn huizen vallen
Ten prooi aan een vuurzee.875
En bij de ontbinding van zijn lichaam,876
Wordt deze dwaze man 877
Herboren in een hel.878 ❜
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GATHA #141
—WAARDOOR MEN NIET GEZUIVERD WORDT—
(BAHUBHANDIKA BHIKKHU VATTHU)
'Na naggacariya na jata na pamka
nanasaka thandilasayika va
rajo ca jallam ukkutikappadhanam
sodhenti maccam avitinnakankham.’

❜ Niet door naakt rond te lopen. 879
Niet door het haar niet te wassen.880
Niet door het lichaam vol te smeren met modder, stof of vuil.881
Niet door te vasten.882
Niet door te hurken. 883
Niet door op de blote grond te slapen:884
Zulke dingen zuiveren een—door twijfel bevangen—sterveling niet.885 ❜
GATHA #142
—WIE ZICH EEN BRAHMAAN MAG NOEMEN—
(SANTATI MAHAMATTA VATTHU)
'Alamkato ce pi samam careyya
santo danto niyato brahmacari
sabbesu bhutesu nidhaya dandam
so brahmano so samano sa bhikkhu.’

❜ Ook als iemand mooie kleren draagt,886
Wanneer hij innerlijk vredig is,887
Een rustige, 888 beheerste 889 adept van het heilige leven;890
Wanneer hij zich onthoudt alle levende wezens te kwetsen,891
Dán 892 is hij een brahmaan,893
Een asceet,894
Een bhikkhu.895 ❜
GATHA #143
—NIEMAND WORDT GRAAG BERISPT—
(PILOTIKATISSATTHERA VATTHU)
'Hirinisedho puriso
koci lokasmi vijjati
yo niddam appabodhati
asso bhadro kasam iva.'

❜ Bestaat er iemand in deze wereld 896
Die zich bescheiden bedwingt 897
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Wanneer hij berispt wordt ?898
Zoals een goed paard dat met de zweep krijgt ? 899 ❜
GATHA #144
—OP ZELFDISCIPLINE KOMT HET AAN—
(PILOTIKATISSATTHERA VATTHU)
'Asso yatha bhadro kasanivittho
atapino samvegino bhavatha
saddhaya silena ca viriyena ca
samadhina dhammavinicchayena ca
sampannavijjacarana patissata
jahissatha dukkham idam anappakam.’

❜ Wees ijverig en angstig, zoals een goed paard,
Dat de zweep voelt.900
Door vertrouwen,901
Deugdzaamheid,902
En inzet;903
Door concentratie, 904
Objectief onderzoek van de Dhamma,905
Door wijsheid en gedrag,906
Door aandacht,907
Zal je dit aanzienlijke lijden achter je laten ! 908 ❜
GATHA 145
—MEESTERSCHAP LOONT—
(SUKHASAMANERA VATTHU)
'Udakam hi nayanti nettika
usukara namayanti tejanam
darum namayanti tacchaka
attanam damayanti subbata.’

❜ Kanaalbouwers voeren het water af, 909
Pijlenmakers maken pijlen recht,910
Timmerlui verbuigen hout, 911
De Deugdzamen temmen zichzelf. 912 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #10 - BESTRAFFING—

Vagga #10 van de Dhammapada draait rond bestraffing.
De Gathas #129 & 130—beiden Chabbaggiya Bhikkhu Vatthu—vertonen beide
een identieke teneur: alle mensen hebben schrik voor straf en vrezen de dood.
Alle mensen houden van het leven. Dit is de natuurwet, de Zo-heid van de dingen. Daarom ligt het voor de hand om niemand aan te doen wat je zelf niet wil:
doodt niet en zet niemand aan tot doden.
De Gathas #131 & 132—beiden Sambahula Kumaraka Vatthu—gaan nog een
stap verder. Niet énkel moet de yogi zich onthouden van het doden; hij moet
evenmin iemand pijn doen. En dit geldt niet énkel voor het veroorzaken van intentionele pijn, maar evenzeer voor pijn die hij onvrijwillig veroorzaakt, dus pijn
als een soort bijproduct van onwetendheid of van verlangen. Het volstaat om te
denken aan ons westers ongebreideld consumentengedrag, waar de gevolgen
vooral voelbaar zijn bij de armsten. Minder en minder kunnen we hiervoor onwetendheid als excuus inroepen.
Wanneer de beoefening van de yogi zich verdiept, zal dit ook zijn handelen méér
en méér beïnvloeden. En eveneens invloed hebben op de manier waarop hij omgaat met de belangrijke morele en sociale kernpunten van de tijd waarin hij leeft.
Personen die anderen kwetsen in hun persoonlijke zoektocht naar geluk zullen
nooit het geluk vinden. Geluk kan énkel gevonden worden door anderen niet te
kwetsen. De yogi daarentegen die anderen helpt zal geluk vinden in dit leven en
in het volgende.
Gathas #133 & 134—beiden Kondadhanatthera Vatthu—vormen opnieuw een
verzen-paar. Het eerste Gatha handelt over het vermijden van harde taal; het
tweede Gatha over het loslaten van woede. Harde woorden lokken tegenreacties
uit—what you give is what you get !—en woede is een obstakel op de weg naar
nibbana. We zijn er ons te weinig van bewust dat weerwraak niet de 'normale'
reactie hoeft te zijn wanneer we aangevallen worden of ons aangevallen 'voelen'.
Gatha #135—Uposathika Itthinam Vatthu—wijst de yogi op de eindigheid van
dit leven. Het einde van dit leven—van élk leven—is een natuurwet. Ouderdom
en dood drijven iedereen voort.
Gatha #136—Ajagarapeta Vatthu—is een verwijzing naar de wet van oorzaak en
gevolg. Een dwaas is zich niet bewust van de slechte daden die hij pleegt. Evenmin van het onheilzame kamma dat hiervan het gevolg is. Een dwaas is zich niet
bewust van het causale verband dat bestaat tussen zijn daden in het verleden en
de toestand waarin hij zich nu bevindt. Evenmin tussen het verband dat er bestaat
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tussen zijn huidig handelen en zijn toekomstige positie. Nochtans een evidentie
voor wie de Wet van Kamma begrijpt. De onwetende ziet niet in (of wil niet inzien) hoe hij de erfgenaam is van zijn eigen daden.
De Gathas #137-140—allen onder het Maha Moggallanatthera Vatthu—geven
een overzicht van de ongelukken die een onwetende mag verwachten die zich
vergrijpt aan een onschuldige medemens. In a nutshell: hij zal pijn ondergaan;
bestolen worden; zich kwetsen; ernstig ziek of krankzinnig worden; problemen
krijgen met de machthebbers, vals beschuldigd worden; zijn verwanten kwijtspelen; zijn vermogen en rijkdom verliezen en tenslotte terechtkomen in een lager bestaansrijk—een metafoor voor zijn eigen inwendige wereld.
In Gatha #141—Bahubhandika Bhikkhu Vatthu—geeft de Boeddha een overzicht van een aantal beoefeningen die niet tot bevrijding voeren: Niet door naakt
rond te lopen; niet door het haar niet te wassen; niet door het lichaam vol te smeren met modder, stof of vuil; niet door te vasten; niet door te hurken; niet door op
de blote grond te slapen. Kastijding van het lichaam zuivert een sterveling nooit.
Het lichaam moet niet gepijnigd worden. Er moet op een eenvoudige én natuurlijke wijze voor gezorgd worden: een gezond lichaam zal immers een uitstekende
compagnon in de spirituele zoektocht blijken te zijn.
Spirituele zuivering begint bij het loslaten van verlangen, d.i. het loslaten van de
hechting aan wereldse dingen. Onthechting is de boodschap. Dit geldt—veel
meer dan in de tijd toen deze verzen ontstonden—vooral in onze prestatie- en
consumptiemaatschappij, waar zowat alles in het teken staat van ongebreidelde
consumptie, (nep)informatie, politieke 'correctheid’, sociale media en het stelselmatig opblazen van het 'ik' met 'likes' and 'dislikes'. De 'wereld van de
vormen'. De wereld van de schijn.
De sociale media worden zo 'wereldbouwers'. Maar wáár ligt hun menselijke
toegevoegde waarde ? Het verlangen naar wereldse dingen is onverzadigbaar: de
meeste mensen kunnen nooit genoeg krijgen van dingen die zij niet nodig hebben, maar enkel 'willen hebben'. Dit tomeloze verlangen leidt slechts tot één resultaat: jaloersheid, schulden, depressies. Kortom in één woord: dukkha.
Aandacht bij elke aankoop kan hierbij helpen: hebben we dit 'ding' waar we zo
naar verlangen wel écht nodig ? En even nadenken over de vraag waarom we nu
juist dit 'ding' dat we niet nodig hebben, toch écht willen hebben. De reflectie
hierover is meestal (lees: altijd) verbijsterend.
En ook hier zijn het niet de dingen zélf die ons in verwarring brengen, zoals de
stoïcijnse filosoof Epictetus ons voorhield, maar wel het belang dat wijzelf—als
scheppers van onze eigen (illusoire) wereld— aan deze dingen toekennen. Net
zoals het niet het 'ding' zelf is dat ons doet verlangen, maar wel onze perceptie
over het 'ding'.
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Hier gaat Gatha #142—Santati Mahamatta Vatthu—verder op in: een yogi hoeft
zich niet in lompen te hullen. In dit vers geeft de Boeddha aan dat hij een leek
even hoog inschat als een lid van de Sangha.
Kledij is slechts uiterlijkheid. Er is niets verkeerds mee wanneer iemand mooie
kleren draagt. Integendeel, hieruit kan enkel dankbaarheid groeien voor alles wat
de natuur hem geeft. Een verlichte yogi zal er zich echter nooit aan hechten.
Zonder hechting zal hij innerlijke vrede kennen; een rustige en beheerste adept
zijn van het heilige leven. En wanneer hij zich onthoudt van het kwetsen van alle
levende wezens,913 kan hij met recht, een Brahmaan, een asceet, een samanera,
een bhikkhu genoemd worden.
Deze Gatha vormt alzo een verwijzing naar de Middenweg (P. magga patipada)
—het Boeddha-pad dat tot verlichting leidt en dat het midden houdt tussen enerzijds fysieke en emotionele genotzucht (P. kamasukhalikanuyoga) 914 en anderzijds extreem ascetisme (P. attakilamatanuyoga).915
Een belangrijk aspect van de magga patipada komt erop neer om op de juiste
manier aandacht te geven aan wat zich in het heden afspeelt. Deze Weg van het
Midden is synoniem voor het Edele Achtvoudige Pad, dat drie trainingen (P. tisikkha) omvat: moreel gedrag (P. sila), meditatie (P. samadhi) en wijsheid (P.
panna).
In Gathas #143 & 144—beiden Pilotikatissatthera Vatthu—stelt de Boeddha de
vraag of er in deze wereld iemand bestaat die ervan houdt om bekritiseerd te
worden. Het antwoord is duidelijk: niemand houdt ervan om berispt te worden.
Daarom zal, wie wijs is, ervoor zorgen dat hij zich onthoudt om de omstandigheden te scheppen waarin hij kán berispt worden. En hoe zal hij dit realiseren ?
Door vertrouwen, door deugdzaamheid en ijver, door concentratie, door objectief onderzoek van de Dhamma, door wijsheid en deugdzaam gedrag, En door
aandacht. Zo zal de yogi erin slagen om 'dit aanzienlijk' lijden achter zich te laten.
In Gatha #145—Sukhasamanera Vatthu—tenslotte, wijst de Boeddha erop dat de
yogi deugdzaamheid moet cultiveren met dezelfde discipline als een Meestervakman dit doet: zoals kanaalbouwers irrigatiekanalen ontwerpen; zoals pijlenmakers rechte pijlschachten maken en timmerlui het hout buigen.
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'allen beven voor straf': vert. van → sabbe tasanti dandassa: sabbe → sabba = allen;
tasanti = beven; dandassa → dada = stok, straf; dandassa = voor straf. 'Sabbe tasanti
dandassa', is vrij vertaald als: 'allen beven voor straf'.
831

'allen vrezen de dood': vert. van → sabbe bhayanti maccuno; sabbe → sabba = allen;
bhayanti → bhi = vrezen; bhayanti = allen vrezen; maccuno → maccu = de dood. 'Sabbe
bhayanti maccuno', is vrij vertaald als: 'allen vrezen de dood'.
832

'doe anderen niet aan wat je zelf niet wil': vert. van → attanam upamam katva: attanam
→ atta = zelf; upamam → upama = vergelijking (hier: met jezelf); katva → kar = doen. 'Attanam upamam katva', is vrij vertaald als: 'doe anderen niet aan wat je zelf niet wil'.
833

'doodt niet en zet anderen daartoe niet aan': vert. van → na haneyya na ghataye: na =
niet; haneyya → han = neerslaan, doden; na = niet; ghataye → ghan = syn. van han = neerslaan, doden. 'Na haneyya na ghataye', is vrij vertaald als: 'doodt niet en zet anderen daartoe niet aan'.
834

'allen beven voor straf': vert. van → sabbe tasanti dandassa: sabbe → sabba = allen;
tasanti = beven; dandassa → dada = stok, straf; dandassa = voor straf. 'Sabbe tasanti
dandassa', is vrij vertaald als: 'allen beven voor straf'.
835

'allen houden van het leven': vert. van → sabbesam jivitam piyam: sabbesam → sabba =
allen; jivitam → ji = leven; jivitam = van het leven; piyam → piya = houden van. 'Sabbesam
jivitam piyam', is vrij vertaald als: 'allen houden van het leven'.
836

'doe anderen niet aan wat je zelf niet wil': vert. van → attanam upamam katva: attanam
→ atta = zelf; upamam → upama = vergelijking (hier: met jezelf); katva → kar = doen. 'Attanam upamam katva', is vrij vertaald als: 'doe anderen niet aan wat je zelf niet wil'.
837

'doodt niet en zet anderen daartoe niet aan': vert. van → na haneyya na ghataye: na =
niet; haneyya → han = neerslaan, doden; na = niet; ghataye → ghan = syn. van han = neerslaan, doden. 'Na haneyya na ghataye', is vrij vertaald als: 'doodt niet en zet anderen daartoe niet aan'.
838

'wie zelf geluk zoekt': vert. van → sukhakamani →sukha+kama: sukha = geluk; kama =
wensen, verlangen. 'Sukhakamani', is vrij vertaald als: 'wie zelf geluk zoekt'.
839

'en andere levende wezens pijn doet': vert. van → bhutani yo dandena vihimsati: bhutani
→ bhuta → bhu = zijn; bhutani = levend wezen; yo = wie; dandena → danda = stok, straf;
dandena = met de stok, in de betekenis van 'pijn doen'; vihimsati → vi+hims: vi = speciaal,
bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; hims = kwetsen, pijnigen. 'Bhutani yo dandena
vihimsati', is vrij vertaald als: 'en andere levende wezens pijn doet'.
840

'die net als hij naar geluk verlangen': vert. van → attano sukhamesano: attano → atta =
zelf; attano = van hemzelf; sukhamesano → sukham+esano: sukham → sukha = geluk; esano = wensen, verlangen naar. 'Attano sukhamesano', is vrij vertaald als: 'die net als hij naar
geluk verlangen'.
841
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'wordt later niet gelukkig': vert. van → pecca so na labhate sukham: pecca → pa+i: pa =
voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; i
= gaan, de betekenis van pecca is hier: 'na voorbij te zijn gegaan, d.i. na de dood'; so = hij;
na = niet; labhate → labh = krijgen; sukham → sukha = geluk. 'Pecca so na labhate sukham', is vrij vertaald als: 'wordt later niet gelukkig'.
842

'wie zelf geluk zoekt': vert. van → sukhakamani →sukha+kama: sukha = geluk; kama =
wensen, verlangen. 'Sukhakamani', is vrij vertaald als: 'wie zelf geluk zoekt'.
843

'en andere levende wezens geen pijn doet': vert. van → bhutani yo dandena na himsati:
bhutani → bhuta → bhu = zijn; bhutani = levend wezen; yo = wie; dandena → danda = stok,
straf; dandena = met de stok, in de betekenis van 'pijn doen'; na = niet; himsati → hims =
kwetsen, pijnigen. 'Bhutani yo dandena na himsati', is vrij vertaald als: 'en andere levende
wezens geen pijn doet'.
844

'die net als hij naar geluk verlangen': vert. van → attano sukhamesano: attano → atta =
zelf; attano = van hemzelf; sukhamesano → sukham+esano: sukham → sukha = geluk; esano = wensen, verlangen naar. 'Attano sukhamesano', is vrij vertaald als: 'die net als hij naar
geluk verlangen'.
845

'wordt later gelukkig': vert. van → pecca so labhate sukham: pecca → pa+i: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; i =
gaan, de betekenis van pecca is hier: 'na voorbij te zijn gegaan, d.i. na de dood'; so = hij;
labhate → labh = krijgen; sukham → sukha = geluk. 'Pecca so labhate sukham', is vrij vertaald als: 'wordt later gelukkig'.
846

'spreek geen harde woorden': vert. van → mavoca pharusam: mavoca → ma+avoca: ma
= verbod: niet doen !; avoca = spreken; pharusam → pharusa = hard, in de betekenis van
harde taal. 'Mavoca pharusam', is vrij vertaald als: 'spreek geen harde woorden'.
847

'want harde woorden lokken een wederwoord uit': vert. van → kanci vutta pativadeyyu
tam: kanci → kam+ci = wat ook, alles wat; vutta → vac = spreken, zeggen; vutta = wat gezegd is; pativadeyyu → pat+vad: pati = tegen; vad = spreken, zeggen; pativadeyyu = tegengesproken; tam = het, dat. 'Kanci vutta pativadeyyu tam', is vrij vertaald als: 'want harde
woorden lokken een wederwoord uit'.
848

'boosaardige woorden zijn pijnlijk': vert. van → dukkha hi sarambhakatha: dukkha = pijn,
pijnlijk; hi = zeker, inderdaad; sarambhakatha → sarambha+katha: sarambha = kwaad,
kwaadaardig; katha = gesprek; sarambhakatha = kwaadaardige woorden. 'Dukkha hi sarambhakatha', is vrij vertaald als: 'boosaardige woorden zijn pijnlijk'.
849

'en kunnen door vergelding worden gevolgd': vert. van → patidanda phuseyyu tam:
patidanda → pati+danda: pati = tegen; panda = stok, straf, hier in de betekenis van 'vergelding'; phuseyyu → phus = aanraken, aanhechten, hier in de betekenis van 'volgen, opvolgen', phuseyyu = gevolgd worden door; tam = het, dat. 'Patidanda phuseyyu tam', is vrij
vertaald als: 'en kunnen door vergelding worden gevolgd'.
850

'gebroken gong': vert. van → kamso upahato: kamso = een bronzen gong; upahato =
vernietigd, gebroken.
851

852

'resonantie': vert. van → neresi: trillen, resoneren
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'wanneer je—zoals een gebroken gong—niet meer tot resonantie wordt gebracht': vert.
van → sace neresi attanam kamso upahato yatha: sace = wanneer; neresi → na+eresi: na =
niet; eresi → ir = trillen, hier met de metafoor van de gebroken gong, in de betekenis van
'niet meer resoneert'; attanam → atta = zelf; kamso → kamsa = een bronzen gong; upahato
→ upa+han: upa = dichtbij; han = breken; upahato = gebroken; yatha = als, zoals. 'Sace
neresi attanam kamso upahato yatha', is vrij vertaald als: 'wanneer je—zoals een gebroken
gong—niet meer tot resonantie wordt gebracht'.
853

'dan heb je nibbana bereikt': vert. van → esa pattosi nibbanam: esa = dit, dat; pattosi →
patto+asi: patto → patta → pa+ap: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de
intensiteit van een handeling uit te drukken; ap = krijgen, bereiken; asi → as = zijn: pattosi =
je hebt bereikt; nibbanam → nibbana. 'Esa pattosi nibbanam', is vrij vertaald als: 'dan heb je
nibbana bereikt'.
854

'woede bestaat niet meer voor jou': vert. van → sarambho te na vijjati → sarambho →
sarambha = woede; te = voor je; na = niet; vijjati → vid = vinden, kennen; vijjati = is te vinden. 'Sarambho te na vijjati', is vrij vertaald als: 'woede bestaat niet meer voor jou'.
855

'zoals een koeherder het vee met een stok naar de weide drijft': vert. van → yatha dandena gopalo gavo pacenti gocaram: yatha = als, zoals; dandena → danda = stok; dandena
= met een stok; gopalo → gopala = een koeherder; gavo = het vee; pacenti → pa+aj: pa =
voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken;
aj = drijven (van vee); gocaram → gocara = de weide. 'Yatha dandena gopalo gavo pacenti
gocaram', is vrij vertaald als: 'zoals een koeherder het vee met een stok naar de weide
drijft'.
856

'zo ook drijven ouderdom en dood levende wezens steeds verder': vert. van → evam jara
ca maccu ca ayum pacenti paninam: evam = zo, op deze manier; jara = ouderdom; ca = en;
maccu = de dood; va = en; ayum → ayu = de span van het leven; pacenti → pa+aj: pa =
voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken;
aj = drijven (van vee); paninam → pani = levend wezen. 'Evam jara ca maccu ca ayum
pacenti paninam', is vrij vertaald als: 'zo ook drijven ouderdom en dood levende wezens
steeds verder'.
857

'een dwaas is zich niet bewust': vert. van → balo na bujjhati: balo → bala = een dwaas;
na = niet; bujjhati → budh = zich bewust zijn van, zich realiseren; bujjhati = hij is zich bewust van. 'Balo na bujjhati', is vrij vertaald als: 'een dwaas is zich niet bewust'.
858

'van de slechte daden die hij begaat': vert. van → atha papani kammani karam: atha =
zo; papani → papa = het slechte, het kwade; papani = meervoud = de slechte daden;
kammani → kamma = daad, handeling; kammani = daden; karam → kar = doen, begaan;
karam = begaat. 'Atha papani kammani karam', is vrij vertaald als: 'van de slechte daden die
hij begaat'.
859

'de onwetende wordt door zijn eigen daden gekweld': vert. van → sehi kammehi dummedho: sehi = door zijn eigen; door zichzelf; kammehi → kamma = daad, handeling; kammehi = door zijn handelingen, daden; dummedho → du+medhi: du = slecht; medhi = wijs;
dumedhi = hij die niet wijs is, een onwetende. 'Sehi kammehi dummedho', is vrij vertaald
als: 'de onwetende wordt door zijn eigen daden gekweld'.
860
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'alsof hij door vuur verschroeid wordt': vert. van → aggidaddho va tappati: aggidaddho
→ aggi+daddha: aggi = vuur; daddha → dah = branden, verschroeien; daddha = verschroeid; va = als, zoals; tappati → tap = branden. 'Aggidaddho va tappati', is vrij vertaald
als: 'alsof hij door vuur verschroeid wordt'.
861

'wie onschuldige mensen geweld aandoet, mensen die geen aanstoot geven en geweldloos zijn': vert. van → yo dandena adandesu appadutthesu dussati: yo = wie; dandena
→ danda = stok, straf; dandena = met de stok; adandesu → a+danda: a = niet, zonder;
danda = stok, straf: adandesu = zonder stok = geweldloos; appadutthesu →a+pa+duttha: a
= niet; pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit
te drukken; duttha → dus = bederven, slecht worden; appadutthesu = iemand die geen
aanstoot geeft; dussati → dus = bederven, slecht worden; dussati = iemand geweld aandoen. 'Yo dandena adandesu appadutthesu dussati', is vrij vertaald als: 'wie onschuldige
mensen geweld aandoet, mensen die geen aanstoot geven en geweldloos zijn'.
862

'zal snel terechtkomen': vert. van → khippam nigacchati: khippam → khippa = snel;
nigacchati → ni+gam: ni = onder; gam = gaan; nigacchati = hij zal [ten] ondergaan, hij zal
terechtkomen. 'Khippam nigacchati', is vrij vertaald als: 'zal snel terechtkomen'.
863

'in één van de volgende tien toestanden': vert. van → dassanam annataram thanam:
dassanam → dassa = tien; annataram = één van [getal x] → i.c.: één van de tien; thanam =
plaats, toestanden. 'Dassanam annataram thanam', is vrij vertaald als: 'in één van de volgende tien toestanden'.
864

'hij zal verschrikkelijke pijn ondergaan': vert. van → vedanam pharusam: vedanam →
vedana = pijn; pharusam → pharusa = verschrikkelijk, afschuwelijk, doordringend;
865

866

'bestolen worden': vert. van → janim → jani: diefstal, bestolen worden.

'hij zal zijn lichaam verwonden': vert. van → sarirassa va bhedanam: sarirassa → sarira =
lichaam; ca = en; bhedanam → bedhana → bhid = breken, verwonden. 'Sarirassa va bhedanam', is vrij vertaald als: 'hij zal zijn lichaam verwonden'.
867

'hij krijgt een ernstige ziekte': vert. van → garukam vapi abadham: garukam → garuka =
hevig, ernstig; vapi = op deze manier, zo; abadham → abadha = ziekte. 'Garukam vapi
abadham', is vrij vertaald als: 'hij krijgt een ernstige ziekte'.
868

'of hij wordt krankzinnig van geest': vert. van → cittakkhepam va papune: cittakkhepam
→ citta+khepa: citta = geest; khepa = werpen, hier in de betekenis van 'verliezen'; va = als;
papune → pa+ap: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken; ap = krijgen. 'Cittakkhepam va papune', is vrij vertaald als: 'of hij
wordt krankzinnig van geest'.
869

'of hij krijgt problemen met de gezaghebbers': vert. van → rajato va upasaggam: rajato
→ raja = koning; rajato = met de koning; va = of; upasaggam → upasagga = moeilijkheden,
problemen. 'Rajato va upasaggam', is vrij vertaald als: 'of hij krijgt problemen met de gezaghebbers'.
870

'of hij wordt wreed en valselijk beschuldigd': vert. van → abbhakkhanam va darunam:
abbhakkhanam → abbhakkhana = laster, achterklap, roddel; va = of; darunam → daruna =
wreed, grof, hardvochtig. 'Abbhakkhanam va darunam', is vrij vertaald als: 'of hij wordt
wreed en valselijk beschuldigd'.
871
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'of hij raakt zijn verwanten kwijt': vert. van → parikkhayam va natinam: parikkhayam →
parikkhaya = verlies; va = of: natinam → nati = verwanten. 'Parikkhayam va natinam', is vrij
vertaald als: 'of hij raakt zijn verwanten kwijt'.
872

'of zijn rijkdom gaat verloren': vert. van → bhoganam va pabhangunam; bhoganam →
bhoga = rijkdom, weelde; va = of; pabhangunam → pabhanguna → pa+bhanj: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken;
bhanj = kwijtspelen, verliezen. 'Bhoganam va pabhangunam', is vrij vertaald als: 'of zijn rijkdom gaat verloren'.
873

874

'of nog méér': vert. van → atha vassa.

'zijn huizen vallen ten prooi aan een vuurzee': vert. van → agarani aggi dahati pavako:
agarani → agara = huis, agarani = huizen; aggi = vuur; dahati → dah = branden; pavako →
pavaka = fel, hevig. 'Agarani aggi dahati pavako', is vrij vertaald als: 'zijn huizen vallen ten
prooi aan een vuurzee'.
875

'bij de ontbinding van zijn lichaam': vert. van → kayassa bheda: kayassa → kaya = lichaam, kayassa = van het lichaam; bheda = uiteenvallen. 'Kayassa bheda', is vrij vertaald
als: 'bij de ontbinding van zijn lichaam'.
876

'dwaze man': vert. van → duppanno →du+panna: du = slecht, ineﬃciënt; panna = wijsheid; duppanno = een niet-Wijze, een dwaas.
877

'herboren in een hel': vert. van → nirayam so upapajjati; nirayam → niraya = de hel, ver nietiging; so = hij; upapajjati → upa+pad: upa = bij, nabij; pad = gaan, hier in de betekenis
van 'wedergeboren worden'. Wat hier bedoeld wordt is een wedergeboorte in één van de
drie hellerijken. 'Nirayam so upapajjati', is vrij vertaald als: 'herboren in een hel'.
878

'niet door naakt rond te lopen': vert. van → na naggacariya: na = niet; naggacariya →
naga+cariya: naga = naakt, bloot; cariya = gedrag, houding. 'Na naggacariya', is vrij vertaald
als: 'niet door naakt rond te lopen'.
879

'niet door het haar niet te wassen': vert. van → na jata: na = niet jata = ongewassen,
geklit haar. 'Na jata', is vrij vertaald als: 'niet door het haar ongewassen te laten'.
880

'niet door het lichaam vol te smeren met modder, stof of vuil': vert. van → na pamka: na
= niet; pamka = besmeuren met modder, stof, vuil. 'Na pamka', is vrij vertaald als: 'niet door
het lichaam vol te smeren met modder, stof of vuil'.
881

'niet door te vasten': vert. van → nanasaka → na+anasaka: na = niet; anasaka = vasten.
'Nanasaka', is vrij vertaald als: 'niet door te vasten'.
882

'niet door te hurken': vert. van → ukkutikappadhanam → ukkutika+padhana: ukkutika =
op de hielen zitten; padhana = oefening. Dit is een beoefening waarbij men hurkend op de
hielen gaat zitten. 'Ukkutikappadhanam', is vrij vertaald als: 'niet door te hurken'.
883

'niet door op de blote grond te slapen': vert. van → thandilasayika → thandila+sayika: :
thandila = de blote grond; sayika = slapen. 'Thandilasayika', is vrij vertaald als: 'niet door op
de blote grond te slapen'.
884
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'zulke dingen zuiveren een—door twijfel bevangen—sterveling niet': vert. van → sodhenti maccam avitinnakankham: sodhenti → sujjhati = zuiveren; maccam → macca = sterveling;
avitinnakankham → a+vitinna+kamkha: a = niet; vitinna = overwinnen; kamkha = hij die zijn
twijfel overwonnen heeft. 'Sodhenti maccam avitinnakankham', is vrij vertaald als: 'zulke
dingen zuiveren een—door twijfel bevangen—sterveling niet'.
885

'ook als iemand mooie kleren draagt': vert. van → alamkato ce pi samam careyya: alamkato → alamkata = mooie kleren dragen; ce = wanneer; pi = zo; samam → sama = juist
zoals; careyya → car = wandelen, hier in de betekenis van 'in mooie kleren rondwandelen'.
'Alamkato ce pi samam careyya', is vrij vertaald als: 'ook als iemand mooie kleren draagt'.
886

887

'wanneer hij innerlijk vredig is’: vert. van → santo → santa = kalm.

888

'rustige': vert. van → danto → danta = getemd.

889

'beheerste': vert. van → niyato → niyata = beheerst.

'adept van het heilige leven': vert. van → brahmacari → brahma+cari: brahma = heilig;
cari → car = wandelen; brahmacari = een volgeling van het heilige leven, een gezuiverd
man, een zuiver, heilig en celibatair leven leidend. 'Brahmacari', is vrij vertaald als: 'adept
van het heilige leven'.
890

'zich onthoudt alle levende wezens te kwetsen': vert. van → sabbesu bhutesu nidhaya
dandam: sabbesu → sabba = alle; bhutesu → bhuta = levend wezen, bhutesu = levende
wezens; nidhaya → ni+dha: ni = naar beneden; dha = geven; nidha= opgeven, zich onthouden; dandam → danda = stok, hier als metafoor gebruikt voor het toebrengen van letsel,
verwonden, kwetsen. 'Sabbesu bhutesu nidhaya dandam', is vrij vertaald als: 'zich onthoudt
alle levende wezens te kwetsen'.
891

'dán': de drievoudige benadrukking van 'hij' vert. van → so …, so…, sa…: hij, déze man
is…
892

'brahmaan': vert. van → brahmano → brahmana. De nadruk ligt hier niét op de kaste van
de brahmanen, wél op de hoedanigheid een 'zuiver man' te zijn. Het is de herdefiniëring van
het oorspronkelijke begrip door de Boeddha (cfr. infra).
893
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'asceet': vert. van → samano → samana: een shramaan, een kluizenaar. De Boeddha
koos voor de 'middenweg' (P. majjhima patipada): een pad tussen strenge ascese (P. attakilamathanuyoga) en extreme zintuiglijke wellust (P. kamasukhallikanuyoga). Deze keuze werd
hem niet in dank afgenomen door al zijn volgelingen. Denk maar aan het eerste schisma in
de Sangha, waar zijn neef, Devadatta, die een voorstander was van de harde lijn, zich afscheurde met de meerderheid van de toenmalige volgelingen. Ook Maha Kassapa was,
vooraleer hij zich tot de Dhamma bekende, eveneens een gewaardeerd asceet. Ook nà zijn
intrede in de Sangha verzette hij zich hevig tegen de opname van vrouwen in de monastieke orde. Laat het duidelijk zijn dat voor de harde ascetische kern de aanvaarding van de
'middenweg’ een hele aanpassing moet geweest zijn.
894

Kloppenborg, Ria (2000), Theratherigatha, Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken van
bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme p. 13 — 'Hun ruige levenswijze,
hun minachtende houding ten opzicht van de leken, hun totaal disrespect voor ieder die
binnen de samenleving bleef, hun ronduit negatieve houding t.o.v. van vrouwen, hun angstaanjagende uiterlijk, grove manieren en autoritaire gedrag, moesten in feite bijgeschaafd en
als het ware gedomesticeerd worden in de boeddhistische opvattingen van goed gedrag.
(…) Begrippen als 'temmen', 'getemd worden' en 'getemd zijn' komen veelvuldig voor… '
895

'bhikkhu': een volgeling van de Dhamma, een bedelmonnik.

'bestaat er iemand in deze wereld': vert. van → lokasmi vijjati: lokasmi = in deze wereld;
vijjati = iets vinden, bestaan.
896

'waar vindt men iemand in deze wereld die zich bescheiden bedwingt': vert. van → hirinisedho puriso koci lokasmi vijjati: hirinisedho → hiri +nisedha: hiri = schaamte om iets
slecht te doen; nisedha = zich onthouden van iets, zich bedwingen; hirinisedho = zich bescheiden intomen; puriso → purisa = een persoon, iemand; koci = waar (plaatsaanduiding);
lokasmi → loka = de wereld, lokasmi = in de wereld. 'Hirinisedho puriso koci lokasmi vijjati',
is vrij vertaald als: 'waar vindt men iemand in deze wereld die zich bescheiden bedwingt'.
897

'wanneer hij berispt wordt': vert. van → yo niddam appabodhati: yo = wie; nindam →
ninda = blaam, terechtwijzing; appabodhati → a+pa+budh: a= niet; pa = voorzetsel dat in
het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; budh = verstaan,
hier in de betekenis van 'aanleiding geven tot'. 'Yo niddam appabodhati', is vrij vertaald als:
'wanneer hij berispt wordt'.
898

'zoals een goed paard dat met de zweep krijgt': vert. van → asso bhadro kasam iva:
asso → assa = paard; bhadro → bhadra = goed; kasam → kasa = zweep; iva = als, zoals.
'Asso bhadro kasam iva', is vrij vertaald als: 'zoals een goed paard dat met de zweep krijgt'.
899

'wees ijverig en angstig, zoals een goed paard, dat de zweep voelt': vert. van → asso
yatha bhadro kasanivittho atapino samvegino bhavatha: asso → assa = paard; yatha = als,
zoals; bhadro → bhadra = goed; kasanivittho → kasa+nivittha: kasa = de zweep; nivittha =
geraakt worden, voelen; kasanivittha = geraakt door de zweep, in de betekenis van 'de
zweep voelen'; atapino → atapa = ijver; atapi = ijverig; samvegino → samvega = angstig, in
de betekenis van 'a sense of urgency' om nibbana te bereiken; bhavatha → bhu = zijn; bhavatha = wees. 'asso yatha bhadro kasanivittho atapino samvegino bhavatha', is vrij vertaald
als: 'wees ijverig en angstig, zoals een goed paard, dat de zweep voelt'.
900

'vertrouwen': vert. van →saddhaya → saddha = vertrouwen; saddhaya = door vertrouwen (te hebben).
901
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'deugdzaamheid': vert. van → silena → sila = deugd; silena = door deugdzaamheid (te
betonen).
902

903

'inzet': vert. van → viriyena → viriya = energie, inzet; viriyena = door inzet.

'concentratie': vert. van → samadhina → samadhi = concentratie; samadhina = door
concentratie (te betrachten).
904

'objectief onderzoek van de Dhamma': vert. van → dhammavinicchayena → dhamma+
vinicchaya: dhamma → Dhamma, hier bedoeld als de niet sectaire natuurwet, de kosmische wet, de Zo-heid van de dingen; vinicchaya = zuiver, helder, objectief onderzoek (Vrij
Onderzoek).
905

'door wijsheid en gedrag': vert. van → sampannavijjacarana → sampanna+vijja+carana:
sampanna → sam+pad: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; pad = ergens naar toe
gaan, hier in de betekenis van 'in het bezit zijn van’, 'de hoedanigheid hebben van'; vijja =
inzicht; wéten; carana → car = wandelen, hier in de betekenis van' houding', 'gedrag'.'Sampannavijjacarana', is vrij vertaald als: 'door wijsheid en gedrag'.
906

907

'door aandacht': vert. van → patissata: waakzaam, alert, opmerkzaam.

'zal je dit aanzienlijke lijden achter je laten': vert. van → jahissatha dukkham idam anappakam: jahissatha → ha = verlaten, achterlaten; jahissatha = achter je laten; dukkham →
dukkha = lijden, ellende; idam = dit, deze; anappakam → an+appaka: an = niet; appaka =
klein; anappaka = groot, aanzienlijk. 'Jahissatha dukkham idam anappakam', is vrij vertaald
als: 'zal je dit aanzienlijke lijden achter je laten'.
908

'kanaalbouwers voeren het water af': vert. van → udakam hi nayanti nettika: udakam →
udaka = water; hi = inderdaad, zeker, op deze manier gebeurt het; nayanti → ni = geleiden,
afvoeren; nayanti = voeren af; nettika = zij die het waterafvoer-systeem aanleggen, kanaalbouwers. 'Udakam hi nayanti nettika', is vrij vertaald als: 'kanaalbouwers voeren het water
af'.
909

'pijlenmakers maken pijlen recht': vert. van → usukara namayanti tejanam: usukara = een
pijlenmaker; namayanti → nam = buigen, plooien, hier in de betekenis van 'de pijlen zodanig plooien dat ze recht zijn'; tejanam → tejan = de schacht van een pijl. 'Usukara namayanti tejanam', is vrij vertaald als: 'pijlenmakers maken pijlen recht.
910

'timmerlui verbuigen hout': vert. van → darum namayanti tacchaka: darum → daru =
hout; namayanti → nam = buigen, plooien; tacchaka = timmerman. 'Darum namayanti tacchaka', is vrij vertaald als: 'timmerlui verbuigen hout'.
911

'de Deugdzamen temmen zichzelf': vert. van → attanam damayanti subbata: attanam →
atta = zelf, zichzelf; damayanti → dam = domesticeren, temmen; subbata → su+vata: su =
voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken;
vata = de goeden, de deugdzamen. 'Attanam damayanti subbata', is vrij vertaald als: 'de
Deugdzamen temmen zichzelf'.
912

Dalai Lama, (1999), Imagine All the People: A Conversation with the Dalai Lama on Money, Politics and Life as It Could Be — 'Alleen aan mensen denken is enigszins kortzichtig.
De overweging dat alle gewaarwordende wezens ooit onze moeder zijn geweest schept
ruimte voor mededogen'
913
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'kamasukhalikanuyoga' (P.): het nastreven van zintuiglijk geluk in sensueel plezier. Het is
éen van de twee extremen, die de yogi moet vermijden. Het andere uiterste is extreem ascetisme.
914

De Boeddha beschreef kamasukhalikanuyoga als 'laag, vulgair, minderwaardig, onedel en
onvoordelig'. Kamasukhalikanuyoga is de weg van 'wereldse' personen; personen voor wie
hun spirituele ontwikkeling onbelangrijk is.
'attakilamatanuyoga' (P.): het nastreven van zelfkastijding, zelfkwelling, zelfpijniging. Het
is éen van de twee extremen, die de yogi moet vermijden. Het andere uiterste is het nastreven van zintuiglijk geluk in sensueel plezier.
915

De Boeddha omschreef attakilamatanuyoga als 'pijnlijk, onedel en onvoordelig'. Attakilamatanuyoga is een weg die soms door religieuze groeperingen voorgeschreven wordt, als
een manier om de geest te zuiveren of verlichting te behalen. Volgens de Boeddha leidt
attakilamatanuyoga echter nooit tot de hoogste purificatie of verlichting, en bevat het elementen die juist nadelig zijn voor spirituele groei.
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VAGGA #11 — OUDERDOM
Jaravagga (Gathas #146-156)

GATHA #146
—DE WERELD STAAT IN BRAND—
(VISAKHAYA SAHAYIKANAM VATTHU)
'Ko nu haso kimanando
niccam pajjalite sati
andhakarena onaddha
padipam na gavesatha.’

❜ Vanwaar dat lachen ?916 Vanwaar die blijdschap ?917
Wanneer [jullie weten dat] alles eeuwigdurend in brand staat ?918
Omhuld door duisternis [van onwetendheid], 919
Verzuimen jullie om het licht [van wijsheid] te zoeken. 920 ❜
GATHA #147
—ALLES IS ILLUSIE—
(SIRIMA VATTHU)
'Passa cittakatam bimbam
arukayam samussitam
aturam babusamkappam
yassa natthi dhuvam thiti.’

❜ Bekijk deze door de geest gecreëerde illusie:921
Een lichaam, samengesteld uit een hoop zweren, 922
Een zieke [onwerkelijkheid], al heeft men er grote plannen mee.923
Waar niets van blijvende aard of van standvastigheid te vinden is. 924 ❜
GATHA #148
—HET LEVEN EINDIGT ZEKER MET DE DOOD—
(UTTARATHERI VATTHU)
'Parijinnam idam rupam
roganiddham pabhangunam
bhijjati putisandeho
maranantam hi jivitam.’

❜ Helemaal afgetakeld is dit lichaam:925
Een broze broedplaats van ziekten. 926
Dit bedorven lichaam valt uit elkaar:927
Het leven eindigt zeker in de dood. 928 ❜
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GATHA #149
—WAAR IS DE VREUGDE VAN WEGGEWORPEN BOTTEN ?—
(SAMBAHULA ADHIMANIKABHIKKHU VATTHU)
'Yanimani apatthani
alapuneva sarade
kapotakani atthini
tani disvana ka rati’

❜ Waar is de vreugde 929 wanneer men dit ziet:930
Deze duifgrijze botten,931
Weggeworpen,932
Als pompoenen in de herfst.933 ❜
GATHA #150
—ALS EEN STAD GEMAAKT VAN BOTTEN—
(JANAPADAKALYANI RUPANANDATHERI VATTHU)
'Atthinam nagaram katam
mamsalohita lepanam
yattha jara ca maccu ca
mano makkho ca ohito.’

❜ Als een stad gemaakt uit botten,934
Bepleisterd met vlees en bloed.935
Ouderdom,936
Dood,937
Hoogmoed 938
En hypocrisie 939
Zijn erin opgeslagen. 940 ❜
GATHA #151
—DE DHAMMA VEROUDERT NIET—
(MALLIKADEVI VATTHU)
'Jiranti ve rajaratha sucitta
atho sarirampi jaram upeti
satan ca dhammo na jaram upeti
santo have sabbhi pavedayanti.’

❜ Zelfs de meest gracieuze koninklijke koetsen verslijten.941
Hetzelfde geldt ook voor dit lichaam.942
Maar de Dhamma van de deugdzamen veroudert niet.943
De deugdzamen onderwijzen de Dhamma aan goede mensen.944 ❜
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GATHA #152
—GROEI IN WIJSHEID, NIET IN OMVANG—
(LALUDAYI THERA VATTHU)
'Appassutayam puriso
balibaddo va jirati
mamsani tassa vaddhanti
panna tassa na vaddhati.’

❜ Een onwetend persoon 945
Wordt oud,946 zoals een os:947
Hij groeit in omvang,948
Maar niet in wijsheid.949 ❜
GATHA #153
—WAAR IS DE BOUWER VAN DIT HUIS ?—
(UDANA VATTHU)
'Anekajatisamsaram
sandhavissam anibbisam
gahakaram gavesanto
dukkha jati punappunam.'

❜ Vele geboorten heb ik samsara doorlopen, 950
Op zoek naar de bouwer van dit huis,951
Maar vergeefs heb ik gezocht. 952
Pijnlijk is het om steeds weer geboren te worden.953 ❜
GATHA #154
—DE HUIZENBOUWER ZAL GEEN HUIS MEER VOOR ME BOUWEN—
(UDANA VATTHU)
'Gahakaraka ditthosi
puna geham na kahasi
sabba te phasuka bhagga
gahakutam visamkhitam
visamkharagatam cittam
tanhanam khayam ajjhaga.'

❜ Maar nu heb ik je gezien, Huizenbouwer !954
Je zal niet nogmaals dit huis voor me bouwen:955
Al je spanten zijn gebroken, 956
En je nokbalk is versplinterd.957
Mijn geest heeft het Ongeconditioneerde bereikt,958
Begeerte is tot stilstand gekomen.959 ❜
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GATHA #155
—WIE HET HEILIGE LEVEN NIET GELEEFD HEEFT (1)—
(MAHADHANASETTHIPUTTA VATTHU)
'Acaritva brahmacariyam
aladdha yobbane dhanam
jinnakonca va jhayanti
khinamacche va pallale.'

❜ Zij die het heilige leven niet hebben geleefd, 960
En in hun jeugd geen [spirituele] rijkdom hebben vergaard:961
Zij dagdromen 962 zoals een oude reiger,963
Langs een leeggeviste vijver. 964 ❜
GATHA #156
—WIE HET HEILIGE LEVEN NIET GELEEFD HEEFT (2)—
(MAHADHANASETTHIPUTTA VATTHU)
'Acaritva brahmacariyam
aladdha yobbane dhanam
senti capatikhinava
puranani anutthunam.’

❜ Zij die het heilige leven niet hebben geleefd, 965
En in hun jeugd geen [spirituele] rijkdom hebben vergaard:966
Zij liggen daar als een versleten [weggeworpen pijl en] boog,967
Jammerend [en verlangend] naar het verleden.968 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #11 - OUDERDOM—

In Vagga #11 van de Dhammapada komt het thema 'ouderdom' aan bod. Onder
deze term moet verstaan worden: aftakeling en verval.
Het hoofdstuk vat aan met een oproep van de Boeddha om eens heel goed rondom ons te kijken. In Gatha #146—Visakhaya Sahayikanam Vatthu—stelt hij twee
indringende vragen: waar komt al ons lachen vandaan ? En die blijdschap ?
Wanneer we goed rondom ons kijken zien we niets anders dan ellende en lijden.
En toch lachen we alles onwetend weg. In plaats van 'iets te doen' aan deze
voortdurende ellende. Vooraleer we anderen kunnen helpen moeten we eerst zélf
inzicht krijgen in deze wereld. Inzicht start met één klein lichtstraaltje dat de
duisternis van onze onwetendheid doordringt.
Dat kleine 969 lichtstraaltje van Tsjêbbe Hettinga:970
❛ Laat het lachen niet aan een ander over,
het huilen ook niet;
laat komen tot slot, de stilte, de nacht, de droom,
en laat daarin diegenen binnen
die zochten naar het licht. ❜
In Gatha #147—Sirima Vatthu—zet hij de yogi aan om héél alert te kijken naar
het eigen lichaam—'een door de geest gecreëerde illusie'; 'een hoop zweren'.
Zulke beschrijving doet onmiddellijk denken aan verschillende beschrijvingen in
de Pali-canon waarin de kwetsbaarheid en onstabiliteit van het menselijk lichaam—en dus het bestaan op deze wereld— plastisch omschreven wordt.
Ik denk onmiddellijk aan de omschrijving van Thera Kappa, in de Theratherigatha:971
❛ Vol met verschillende soorten onreinheid,
een groot producent van uitwerpselen,
rot als een poel,
een groot gezwel,
een grote wond.
Vol met pus en bloed, ondergedompeld in een kakhuis,
druipend van vocht: het lichaam stroomt altijd.
Vastgebonden met zestig pezen,
bekleed met een pleisterlaag van vlees,
gekleed in een strak jasje van huid:
het etter-lichaam is zonder nut.
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Bij elkaar gehouden door een verzameling beenderen,
verbonden door draden van pezen:
op grond van het ontstaan van verschillende combinaties
maakt het de verschillende bewegingen. ❜
Maar in weerwil van deze kwetsbaarheid en instabiliteit, is dit lichaam het voertuig dat als middel moet dienen voor onze reis naar Zelfrealisatie. Ervoor zorg
dragen is bijgevolg een noodzaak.
Maar ook hier weer: de Middenweg. Ervoor zorg dragen wil niet zeggen dat we
dit lichaam als een einddoel moeten zien. Het is slechts een middel tot. Een
upaya. Een 'vaardig' hulpmiddel.
Verblinding door de fysische schoonheid ervan is een groteske illusie en zet de
poort open voor seksueel verlangen en hechting.
Élke focus op externe vormen en manifestaties is om ellende vragen: alles wat
permanent verandert kan géén blijvend geluk in zich dragen.
Dit wordt nog eens extra in de verf gezet in Gathas #148—Uttaratheri Vatthu,
#149—Sambahula Adhimanikabhikkhu Vatthu—en #150—Janapadakalyani Rupanandatheri Vatthu.
De dood is uiteindelijk een absolute zekerheid. Daarna valt dit lichaam uit elkaar. De Boeddha vraagt de beoefenaar om zich dat proces van uiteenvallen voor
te stellen.
Het lichaam dat uit elkaar valt in zijn verschillende onderdelen tot er slechts een
handvol stof overblijft. Wáár is dat lichaam dat eens genot opriep ? Dat tot hechting voerde ? Dat ooit tot ongekende hitsigheid opriep ? Verworden tot stof.
Zo is al het stof op deze wereld het overblijfsel van vormen die zich ooit hebben
gemanifesteerd. Er blijft gewoon niets van over. All we did, it was all in vain.
Wanneer de yogi dit beschouwt moet het hem aanzetten om zonder verpinken
een aanvang te nemen met zijn spirituele queeste; om een einde te maken aan
deze eeuwige cyclus van wedergeboorte, die zich van moment-tot-moment manifesteert.
Het einde is, hoe dan ook, dichterbij dan we allemaal denken.
Dit is ook de les die Thera Kappa uit zijn meditatie heeft getrokken:972
❛ Met zekerheid is de mens op weg naar de dood.
Pas als hij hier-en-nu afstand heeft gedaan van het lichaam,
gaat hij waar hij maar wil. ❜
Alle externe vormen en manifestaties komen tot een eind. Maar wat nooit verdwijnt is de Dhamma—de natuurwet, de kosmische wet, de Zo-heid van de din—Pagina 250
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gen. Dat leert ons Gatha #151—Mallikadevi Vatthu. De Dhamma van de deugdzamen kent geen einde.
Gatha #152—Laludayi Thera Vatthu—laat de keerzijde zien van de medaille: de
onwetende groeit—zoals een os—in omvang met ouder te worden, maar niet in
wijsheid.
En dan komen we aan twee enorm belangrijke verzen, namelijk de Gathas #153
en 154—beiden Udana Vatthu. Het zijn de woorden die de Boeddha uitsprak onmiddellijk nàdat hij tot ontwaken was gekomen.
Hij herkende de Huizenbouwer als zijn eigen geest en zag dat het niet nodig was
om steeds opnieuw te 'worden'. Door de creatie van het illusoire 'ik' bij zichzelf te
leggen (als schepper van zijn 'eigen illusoire wereld’) doorbrak hij de eeuwige
cirkel van samsara.
Het 'huis' staat voor ons eigen lichaam/geest-complex (P. namarupa).
Boeddha’s geest 'bereikte het Ongeconditioneerde'—visamkharagatam cittam':
de complete separaatheid is vernietigd; cittam = de geest, het bewustzijn.
De betekenis van deze versregel is dat de Boeddha inzicht verkregen heeft in het
feit dat er geen 'ik' bestaat, dat onafhankelijk is van al de rest. Inzicht dat alles
één is, dat alles een eeuwig proces is van ontstaan en vergaan. Zulk inzicht leidt
naar nibbana, naar het Ongeconditioneerde. Het inzicht dat alles één is, vormt
ook de basis voor oneindig mededogen (P. karuna).
Wanneer we, zoals Avalokiteshvara, bereid zijn om te kijken wordt er heel veel
lijden zichtbaar. En bereidheid om te kijken is bereidheid om die pijn ook onder
ogen te zien én te trachten ze te lenigen. Een meditatietechniek die hierop geënt
is, is het Tibetaans boeddhistische tonglen.973
De laatste twee Gathas #155 en 156—beiden Mahadhanasetthiputta Vatthu—van
deze vagga zijn weer tweelingverzen. De Boeddha legt er de nadruk op om de
jeugd niet te verkwanselen. De jeugd is de ideale leeftijd om deugdzaamheid en
wijsheid te cultiveren. Wanneer de jeugd echter verwaarloosd wordt door een
leven van zintuiglijk genot te leiden, zal men, op latere leeftijd, geestelijk verarmd, achterblijven.
De Boeddha illustreert dit door twee metaforen te gebruiken. In Gatha #155 door
de metafoor van de reiger; in Gatha #156 door de metafoor van de weggeworpen
pijl en boog. Het enige dat rest is 'jammeren en verlangen naar het verleden'.
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'vanwaar dat lachen ?': vert. van → ko nu haso: ko nu: syn.: kim (cfr. infra), in de betekenis van: 'hoe halen jullie het in je hoofd ?'; hasa: gelach. 'Ko nu haso', is vrij vertaald als:
'vanwaar dat lachen ?'.
916

'vanwaar die blijdschap ?': vert. van → kimanando → kim+anando: kim: syn.: ko nu =
vanwaar; anando → ananda = blijdschap, blijheid. 'Kimanando', is vrij vertaald als: 'vanwaar die blijdschap ?'.
917

'wanneer [jullie weten dat] alles eeuwigdurend in brand staat ?': vert. van → niccam
pajjalite sati: niccam = altijd, constant, tot het einde der tijden, eeuwig; pajjalite → pa+ jalati:
pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te
drukken; jalati = branden, in brand staan; sati → santa → as = zijn, bestaan; sati = bestaan.
'Niccam pajjalite sati', is vrij vertaald als: 'wanneer [jullie weten dat] alles eeuwigdurend in
brand staat ?'.
918

'omhuld door duisternis [van onwetendheid]': vert. van → andhakarena onaddha: andhakarena → andhakara = duisternis; andhakarena = door duisternis; onaddha = omhuld.
'Andhakarena onaddha', is vrij vertaald als: 'omhuld door duisternis [van onwetendheid]'.
919

'verzuimen jullie om het licht [van wijsheid] te zoeken': vert. van → padipam na gavesatha: padipam → padipa = licht; na = niet; gavesatha → gava+esati: gava → go = de koe;
essati= zoeken, letterkijk = 'de koe zoeken', hier in de betekenis van 'zoeken naar'; na gavesatha = niet zoeken naar, verzuimen. 'Padipam na gavesatha', is vrij vertaald als: 'verzuimen jullie om het licht [van wijsheid] te zoeken'.
920

'bekijk deze door de geest gecreëerde illusie': passa cittakatam bimbam: passa → pass
= kijken; passa = kijk naar; cittakatam → citta+kata: citta = geest; kata → kar = maken; bimbam → bimba = beeld, illusie; bimbam = beelden, illusies. 'Passa cittakatam bimbam', is vrij
vertaald als: 'bekijk deze door de geest gecreëerde illusie'.
921

'een lichaam samengesteld uit een hoop zweren': vert. van → arukayam samussitam:
arukayam → aru+kaya: aru = zweer, wonde; kaya = lichaam, hoop; samussitam → sam+
ussita: sam = compleet, volledig, het geheel, alles; ussita = samengesteld uit. 'Arukayam
samussitam', is vrij vertaald als: 'een lichaam samengesteld uit een hoop zweren'.
922

'een zieke [onwerkelijkheid], al heeft men er grote plannen mee': vert. van → aturam
bahusamkappam: aturam → atura = ziek; bahusamkappam → bahu+samkappa: bahu =
veel; samkappa = gedachten, ideeën, plannen, intenties. 'Aturam bahusamkappam', is vrij
vertaald als: 'een zieke [onwerkelijkheid], al heeft men er grote plannen mee'.
923

'waar niets van blijvende aard of van standvastigheid te vinden is': vert. van → yassa
natthi dhuvam thiti: yassa = waar; natthi → na+as: na = niet, niets: as = zijn; natthi = niets
zijn, niets is; dhuvam → dhuva = permanent, constant, van blijvende aard. Dhuva is ook de
naam van de Poolster; thiti = stabiliteit, stabiel, standvastigheid. 'Yassa natthi dhuvam thiti',
is vrij vertaald als: 'waar niets van blijvende aard of van standvastigheid te vinden is'.
924

'helemaal afgetakeld is dit lichaam': vert. van → parijinnam idam rupam: parijinnam →
pari+jinnam: pari = helemaal, volledig; jinnam → jir = in verval raken, aftakelen, → jinnam =
afgetakeld; idam = dit; rupam → rupa = vorm, lichaam. 'Parijinnam idam rupam', is vrij vertaald als: 'helemaal afgetakeld is dit lichaam'.
925
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'een broze broedplaats voor ziekten': vert. van → roganiddham pabhangunam: roganiddham → roga+niddha: roga = ziekte, aandoening, kwaal; niddha = nest, zetel, broedplaats; pabhangunam → pa+bhanj: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de
intensiteit van een handeling uit te drukken; bhanj = breken; pabhanguna = gemakkelijk
breken, broos. 'Roganiddham pabhangunam', is vrij vertaald als: 'een broze broedplaats
voor ziekten'.
926

'dit bedorven lichaam valt uit elkaar': vert. van → bhijjati putisandeho: bhijjati → bhid =
uit elkaar vallen; putisandeho → puti+sam+deha: puti = rot, bedorven; san → sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; deha = menselijk lichaam. 'Bhijjati putisandeho', is vrij vertaald als: 'dit bedorven lichaam valt uit elkaar'.
927

'het leven eindigt zeker in de dood': vert. van → maranantam hi jivitam: maranantam →
marana+anta: marana = dood; anta = het einde; maranantam = eindigend in de dood; hi =
zeker, inderdaad, er is geen twijfel over dat; jivitam → jiv = leven; jivitam = het leven. 'Maranantam hi jivitam', is vrij vertaald als: 'het leven eindigt zeker in de dood'.
928

'waar is de vreugde ?': vert. van → ka rati: ka = waar ?; rati = het plezier, de vreugde. 'Ka
rati', is vrij vertaald als: 'waar is de vreugde ?'.
929

'wanneer men dit ziet': vert. van → tani disvana: tani = dit, deze; disvana → dis = zien;
disvana = men ziet. 'Tani disvana', is vrij vertaald als: 'wanneer men dit ziet'.
930

'deze duifgrijze botten': vert. van → kapotakani atthini: kapotakani → kapotaka = duif,
hier: de kleur bezittend van duiven = duifgrijs; atthini → atthi = been; atthini = beenderen,
botten. 'Kapotakani atthini', is vrij vertaald als: 'deze duifgrijze botten'.
931

'weggeworpen': vert. van → apatthani → apattha → apa+as: apa = weg van; as = werpen: apatthani = weggeworpen.
932

'als pompoenen in de herfst': vert. van → alapuneva sarade: alapuneva → alapuni +eva:
alapu = pompoen; alapuni = pompoenen; eva = als, zoals; sarade → sarada = herfst; sarade
= in het herfstseizoen. 'Alapuneva sarade', is vrij vertaald als: 'als pompoenen in de herfst'.
933

'als een stad gemaakt van botten': vert. van → atthinam nagaram katam: atthinam: atthinam → atthi = been; atthini = beenderen, botten; nagaram → nagara = stad; katam → kar =
maken; katam = gemaakt van. 'Atthinam nagaram katam', is vrij vertaald als: 'als een stad
gemaakt van botten'.
934

'bepleisterd met vlees en bloed': vert. van → mamsalohitalepanam → mamsa+lohita+
lepana: mamsa = vlees; lohita = bloed; lepana = besmeuren, smeren, bepleisteren. 'Mamsalohitalepanam', is vrij vertaald als: 'bepleisterd met vlees en bloed'.
935

936

'ouderdom': vert. van → jara.

937

'dood': vert. van → maccu.

'hoogmoed': vert. van → mano → mana = trots, ijdelheid, arrogantie, zelfingenomenheid.
938

939

'hypocrisie': vert. van → makkho → makkha.

940

'opgeslagen': vert. van → ohito → ohita.
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'zelfs de meest gracieuze koninklijke koetsen verslijten': vert. van → jiranti ve rajaratha
sucitta: jiranti → jar = in verval raken, hier in de betekenis van 'verslijten'; ve : inderdaad,
zeker, zonder twijfel; rajaratha → raja+ratha: raja = koning, koninklijk; ratha = voertuig, koets;
sucitta = erg mooi, schitterend, gracieus. 'Jiranti ve rajaratha sucitta', is vrij vertaald als:
'zelfs de meest gracieuze koninklijke koetsen verslijten'.
941

'hetzelfde geldt ook voor dit lichaam': vert. van → atho sarirampi: atho = en zo ook; sarirampi → sarira+pi: sarira = lichaam; pi = zoals, op identieke wijze. 'Atho sarirampi', is vrij
vertaald als: 'hetzelfde geldt ook voor dit lichaam'.
942

'maar de Dhamma van de deugdzamen veroudert niet': vert. van → satan ca dhammo
na jaram upeti: satan ca = de goeden, de deugdzamen; dhammo → Dhamma, de leer van
de Boeddha; na = niet; jaram → jara = ouderdom, oud worden; jaram = verouderen. 'Satan
ca dhammo na jaram upeti', is vrij vertaald als: 'maar de Dhamma van de deugdzamen
veroudert niet'.
943

'de deugdzamen onderwijzen de Dhamma aan goede mensen: vert. van → santo have
sabbhi pavedayanti: santo → santa = deugdzame, mv. santo = de deugdzamen; have =
inderdaad, voor waarheid vertellen, uitdrukkelijk; sabbhi = syn. van santo = deugdzamen, in
de betekenis van goede mensen; pavedayanti → pa+vid: pa = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; vid = vinden, weten;
pavedayanti = verklaren, laten weten, ter kennis brengen, onderwijzen. 'Santo have sabbhi
pavedayanti', is vrij vertaald als: de deugdzamen onderwijzen de Dhamma aan goede mensen'.
944

'een onwetend persoon': vert. van → appassutayam puriso: appassutayam →
appa+suta+ayam: appa = weinig; suta = inzicht; ayam = deze; puriso = persoon; appassutayam puriso = deze persoon met weinig inzicht. Bedoeld wordt: een persoon met weinig spiritueel inzicht. 'Appassutayam puriso', is vrij vertaald als: 'een onwetend persoon'.
945

946

'wordt oud': vert. van → jirati

'wordt oud als een os': vert. van → balivaddo va jirati: balivaddo → balivadda = een os;
va = als, zoals; jirati → jar = in verval raken, oud worden; jirati = oud worden. 'Balivaddo va
jirati', is vrij vertaald als: 'wordt oud als een os'.
947

'hij groeit in omvang': vert. van → mamsani tassa vaddhanti: mamsani → mamsa =
vlees; tassa = van dat; vaddhanti → vaddh = toenemen, groeien; vaddhanti = hij groeit.
'Mamsani tassa vaddhanti', is vrij vertaald als: 'hij groeit in omvang'.
948

'niet in wijsheid': vert. van → panna tassa na vaddhati: panna = wijsheid; tassa = van
dat; na = niet; vaddhati → vaddh = toenemen, groeien; vaddhati = hij groeit. 'Panna tassa
na vaddhati', is vrij vertaald als: 'niet in wijsheid'.
949

'vele geboorten heb ik in samsara doorlopen': vert. van → anekajatisamsaram sandhavissam: anekajatisamsaram → aneka+jati+samsara: aneka = veel, zeer veel; jati = geboorte;
samsara = de cyclus van de hergeboorte, de eeuwige transmigratie; sandhavissam →
sam+dhav: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; dhav = doorlopen, meemaken. 'Anekajatisamsaram sandhavissam', is vrij vertaald als: 'vele geboorten heb ik in samsara doorlopen'.
950

—Pagina 254
!
van !556—

—Vagga #11 - Ouderdom—

'op zoek naar de bouwer van dit huis': vert. van → gahakarakam gavesanto: gaha-karakam →gaha+karaka: gaha = huis; karaka = hij die maakt, de maker; gahakarakam = de huizenbouwer; gavesanto → gavesati → gavesanto = zoeken naar. 'Gahakarakam gavesanto',
is vrij vertaald als: 'op zoek naar de bouwer van dit huis'.
951

'vergeefs heb ik gezocht': vert. van → anibbisam → a+nibbisati: a = niet; nibbisati →
ni+visati: ni = niet; visati = vinden; anibbisam = niet vinden. 'Anibbisam', is vrij vertaald als:
'vergeefs heb ik gezocht'.
952

'pijnlijk is het om steeds weer geboren te worden': vert. van → dukkha jati punap-punam: dukkha = pijnlijk, ellendig; jati = geboorte; punappunam: opnieuw het dubbel gebruik
van puna = opnieuw; punappunam = opnieuw en opnieuw = steeds weer. 'Dukkha jati
punappunam', is vrij vertaald als: 'pijnlijk is het om steeds weer geboren te worden'.
953

'nu heb ik je gezien, huizenbouwer': vert. van → gahakaraka ditthosi: gahakaraka →
gaha+karaka: gaha = huis; karaka = maker, bouwer; gahakaraka = huizenbouwer; ditthosi →
dittho+asi: dittho → dis = zien; dittho = gezien; asi → as = zijn; asi = is; ditthosi = is gezien.
'Gahakaraka ditthosi', is vrij vertaald als: 'nu heb ik je gezien, huizenbouwer'.
954

'je zal niet nogmaals dit huis voor me bouwen': puna geham na kahasi: puna = opnieuw;
geham → geha = huis; na = niet; kahasi → kar = maken, hier in de betekenis van 'bouwen'.
'Puna geham na kahasi', is vrij vertaald als: 'je zal niet nogmaals dit huis voor me bouwen'.
955

'al je spanten zijn gebroken': vert. van → sabba te phasuka bhagga: sabba = alle; te =
van jou, je; phasuka = rib, hier in de betekenis van 'spant', phasuka = spanten; bhagga →
bhanj = breken; bhagga = gebroken. 'Sabba te phasuka bhagga', is vrij vertaald als: 'al je
spanten zijn gebroken'.
956

'je nokbalk is versplinterd': vert. van → gahakutam visamkhitam: gahakutam: gaha =
huis; kuta = top, nok; visamkhitam: vernield, vernietigd, versplinterd.'Gahakutam visamkhitam', is vrij vertaald als: 'je nokbalk is versplinterd'.
957

'mijn geest heeft het Ongeconditioneerde bereikt': vert. van → visamkharagatam cittam':
visamkharagatam → visamkhara+gata: visamkhara → vi+sam+kar: vi = in de betekenis van
'afgescheiden', separaat; sam = compleet, volkomen, in zijn geheel, kar = doen, bereiken;
khara = bereikt; visamkharagatam = de complete separaatheid is vernietigd; cittam = de
geest, het bewustzijn. 'Visamkharagatam cittam', is vrij vertaald als: 'mijn geest heeft het
Ongeconditioneerde bereikt'.
958

'begeerte is tot stilstand gekomen': vert. van → tanhanam khayam ajjhaga: tanhanam →
tanha = begeerte, verlangen; khayam → khaya = vernietiging, oplossing van; ajjhaga = bereiken. 'Tanhanam khayam ajjhaga', is vrij vertaald als: 'begeerte is tot stilstand gekomen'.
959

'zij die het heilige leven niet hebben geleefd': vert. van → acaritva brahmacariyam: acaritva → a+caritva: : a = niet; caritva → car = doen, leven; caritva = geleefd hebben; acaritva
= niet geleefd hebben; brahmacariyam → brahma+cariya: brahma = heilig; cariya = het
leven. 'Acaritva brahmacariyam', is vrij vertaald als: 'zij die het heilige leven niet hebben
geleefd'.
960
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'en in hun jeugd geen [spirituele] rijkdom hebben vergaard': vert. van → aladdha yobbane dhanam: aladdha → a+laddha: a = niet; laddha → labh = verwerven, vergaren; yobbane
→ yobbana = jeugd; yobbane = in zijn jeugd; dhanam → dhana = rijkdom, weelde. 'Aladdha
yobbane dhanam', is vrij vertaald als: 'en in hun jeugd geen [spirituele] rijkdom hebben vergaard'.
961

962

'dagdromen': vert. van → jhayanti → jha = mijmeren, overpeinzen, dagdromen.

'zij dagdromen als een oude reiger': vert. van → jinnakonca va jhayanti: jinnakonca →
jinna+konca: jinna = oud; konca = reiger; va = als, zoals; jhayanti → jha = dromen over iets,
dagdromen. 'Jinnakonca va jhayanti', is vrij vertaald als: 'zij dagdromen als een oude reiger'.
963

'een leeggeviste vijver': vert. van → khinamacche va pallale: khina = vernietigd; macche
→ maccha = vis; va = zoals; pallale = vijver. 'Khinamacche va pallale', is vrij vertaald als:
'een leeggeviste vijver'.
964

'zij die het heilige leven niet hebben geleefd': vert. van → acaritva brahmacariyam: acaritva → a+caritva: : a = niet; caritva → car = doen, leven; caritva = geleefd hebben; acaritva
= niet geleefd hebben; brahmacariyam → brahma+cariya: brahma = heilig; cariya = het
leven. 'Acaritva brahmacariyam', is vrij vertaald als: 'zij die het heilige leven niet hebben
geleefd'.
965

'en in hun jeugd geen [spirituele] rijkdom hebben vergaard': vert. van → aladdha yobbane dhanam: aladdha → a+laddha: a = niet; laddha → labh = verwerven, vergaren; yobbane
→ yobbana = jeugd; yobbane = in zijn jeugd; dhanam → dhana = rijkdom, weelde. 'Aladdha
yobbane dhanam', is vrij vertaald als: 'en in hun jeugd geen [spirituele] rijkdom hebben
vergaard'.
966

'zij liggen daar als een versleten [weggesmeten pijl en] boog': vert. van → senti capatikhinava: senti → si = neerliggen, liggen; capatikhinava → capa+atikhina: capa = boog; atikhina → ati+khina+va: ati = totaal; khina = versleten; va = als, zoals. 'Senti capatikhinava', is
vrij vertaald als: 'zij liggen daar als een versleten [weggesmeten pijl en] boog'.
967

'jammerend [en verlangend] naar het verleden': vert. van → puranani anutthunam: puranani → purana = het verleden; anutthunam → anu+than: anu = heel de tijd; than = kreunen,
zuchten, weeklagen, jammeren. 'Puranani anutthunam', is vrij vertaald als: 'jammerend [en
verlangend] naar het verleden'.
968

969

[Tsjêbbe, man, man, wat ben je gróót !].

970

Hettinga, Tsjêbbe, (2017), Het vaderpaard/It faderpaard.

Kloppenborg, Ria (2000), Theratherigatha, Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken
van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme, Gathas # 567-571, p. 111
971

972

ibid. supra
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'tonglen’, letterlijk: ‘geven en nemen’. Tonglen kan zowel formeel als in de gewone alledaagsheid beoefend worden.
973

Bij de inademing stelt de yogi zich voor dat hij alle ellende van de wereld inademt: alle duisternis, alle negativiteit, alle helse toestanden die overal bestaan ademt hij in—al het lijden
van hemzelf én van alle wezens ter wereld in verleden, heden en toekomst. Dit is een akte
van mededogen (P. karuna).
Wanneer hij uitademt ademt hij alle vreugde uit die hij in zichzelf heeft: hij ademt uit, en
'schenkt' zich aan de wereld. Dit is een akte van liefdevolle vriendelijkheid (P. metta).
Tonglen komt hierop neer: enerzijds absorbeert de yogi al het lijden en anderzijds stuurt hij
al het persoonlijk positieve de wereld in. Op deze manier wordt de yogi geconfronteerd—of
moet ik zeggen 'geïntroduceerd' ?—met de onbeperkte ruimte, met de leegte (P. sunnata).
Tonglen kan ook geïndividualiseerd worden: de yogi visualiseert iemand waarvan hij weet
dat deze persoon een moeilijke tijd doormaakt en die hij graag wil helpen. Bij de inademing
neemt hij alle pijn, zorgen en angst van die persoon in zich op. Bij de uitademing geeft hij
zijn geluk, blijdschap, gezondheid en rijkdom.
Let op en vergis je niet: tonglen is een moeilijke, confronterende beoefening, waardoor de
yogi zijn totaliteit ervaart en accepteert. Het ervaren én aanvaarden van de heelheid van
alles vormt een grote Dhamma-waarheid. Door 'tonglen' kan de yogi deze waarheid in zichzelf realiseren.
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VAGGA #12 — HET ZELF
Attavagga (Gathas #157-166)

GATHA #157
—DE WIJZE MOET ALTIJD WAAKZAAM ZIJN—
(BODHIRAJAKUMARA VATTHU)
'Attanan ce piyam janna
rakkheyya nam surakkhitam
tinnam annataram yamam
patijaggeyya pandito.’

❜ Wie zichzelf op prijs stelt moet beseffen,974
[dat hij] Goed op zichzelf dient te passen. 975
De Wijze 976 moet waakzaam zijn 977
Tijdens elk van de drie waken van de nacht.978 ❜
GATHA #158
—DE WIJZE MAG GEEN BLAAM TREFFEN—
(UPANANDASAKYAPUTTATTHERA VATTHU)
'Attanam eva pathamam
patirupe nivesaye
athannam anusaseyya
na kilisseyya pandito.’

❜ Vooreerst moet hij ervoor zorgen
Zelf juist te handelen.979
Nadien kan hij anderen instrueren:980
De Wijze mag geen enkele blaam treffen.981 ❜
GATHA #159
—ENKEL WIE GETEMD IS KAN ANDEREN TEMMEN—
(PADHANIKATISSATTHERA VATTHU)
'Attanan ce tatha kayira
yathannam anusasati
sudanto vata dammetha
atta hi kara duddamo.’

❜ Iemand zou zélf moeten handelen
Zoals hij anderen instrueert te doen:982
Slechts wie getemd is kan anderen temmen.983
Jezelf beheersen is werkelijk heel moeilijk.984 ❜
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GATHA #160
—IEDEREEN IS ZIJN EIGEN BESCHERMER—
(KUMARAKASSAPAMATUTTHERI VATTHU)
'Atta hi attano natho
ko hi natho paro siya
attana hi sudantena
natham labhati dullabham.’

❜ Iedereen is inderdaad zijn eigen beschermer.985
Welke andere beschermer zou er immers zijn ?986
Wie zichzelf inderdaad goed beheerst, 987
Verwerft [op deze manier]
De beschermer die zo moeilijk te vinden is.988 ❜
GATHA #161
—DE ONWETENDE WORDT DOOR HET KWADE VERBRIJZELT—
(MAHAKALA UPASAKA VATTHU)
'Attana va katam papam
attajam attasambhavam
abhimatthati dummedham
vajiram va'smamayam manim.'

❜ Kwaad wordt enkel door hemzelf gedaan;989
Spruit voort uit hemzelf; 990
Wordt door hemzelf veroorzaakt. 991
Het kwaad verbrijzelt de onwetende,992
Zoals een diamant een edelsteen verbrijzelt.993 ❜
GATHA #162
—DOOR SLECHT GEDRAG WORDT MEN OVERWOEKERD—
(DEVADATTA VATTHU)
'Yassa accantadussilyam
maluva salamivotatam
karoti so tath’attanam
yatha nam icchati diso.'

❜ Wie zichzelf door uitzonderlijk slecht gedrag heeft laten overwoekeren, 994
Doet zichzelf aan wat een vijand hem toewenst.995
Zoals de Maluva-klimop
Een Sal-boom overwoekert.996 ❜
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GATHA #163
—GOEDE DINGEN DOEN IS MOEILIJKER DAN SLECHTE—
(SAMGHABHEDAPARISAKKANA VATTHU)
'Sukarani asadhuni
attano ahitani ca
yam ve hitan ca sadhun ca
tam ve paramadukkaram.’

❜ Het is gemakkelijk om dingen te doen
die verkeerd zijn en slecht voor jezelf.997
Wat voordeel brengt en goed is,998
Dat is heel wat moeilijker [om te doen].999 ❜
GATHA #164
—WIE DE DHAMMA BESCHIMPT VERNIETIGT ZICHZELF—
(KALATTHERA VATTHU)
'Yo sasanam arahatam
ariyanam dhammajivinam
patikkosati dummedho
ditthim nissaya papikam
phalani katthakasseva
attaghannaya phallati.’

❜ De dwaas, die de Leer van de Arahants
—Van de Edelen die volgens de Dhamma leven—
beschimpt, 1000
Op basis van verkeerde inzichten, 1001
Brengt, net als bamboeriet, de vrucht voort,
Die tot zijn eigen zelfvernietiging leidt.1002 ❜
GATHA #165
—NIEMAND KAN EEN ANDER ZUIVEREN—
(CULAKALA UPASAKA VATTHU)
'Attana va katam papam
attana samkilissati
attana akatam papam
attana va visujjhati
suddhi asuddhi paccattam
nanno annam visodhaye.'

❜ Het kwade doet men zichzelf aan:1003
Alleen door zichzelf raakt men bezoedeld. 1004
Het kwade wordt door zichzelf ongedaan gemaakt:1005
Door zichzelf wordt men gezuiverd.1006
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Zuiverheid en bezoedeling hangen af van de persoon zelf: 1007
Niemand kan een ander zuiveren.1008 ❜
GATHA #166
—STREEF JE SPRIRITUEEL DOEL NA—
(ATTADATTHATTHERA VATTHU)
'Attadattham paratthena
bahuna pi na hapaye
attadattham abhinnaya
sadatthapasuto siya.'

❜ Verwaarloos niet 1009 het eigen spirituele doel 1010
Voor het spirituele welzijn van anderen 1011
—Hoe groot dat ook moge zijn.
Wees je bewust van je opperste spiritueel doel.1012
Streef dit doel ijverig na. 1013 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #12 - HET ZELF—

Vagga #12 van de Dhammapada behandelt het 'zelf'.
In Gatha #157—Bodhirajakumara Vatthu—legt de Boeddha de nadruk op de
noodzaak voor de yogi om—op elk moment van zijn leven—zijn fysische en
spiritueel gezondheid te vrijwaren. Hij gebruikt hiervoor de metafoor van 'de
drie waken van de nacht'.
Volgens de Commentaren van de Pali-canon corresponderen deze 'drie waken'
met de drie fazen in een mensenleven, namelijk: de jeugd, middelbare leeftijd en
ouderdom.
De beste manier om deze fysische en geestelijke integriteit te bewaken is door
het cultiveren van deugdzaamheid. Het beste is om hiermee zo vlug mogelijk te
beginnen.
De Gathas #158—Upanandasakyaputtatthera Vatthu—en #159—Padhanikatissatthera Vatthu—stellen dat de Wijze geen enkele blaam mag treffen. Hij moet
er derhalve voor zorgen om zélf steeds juist te handelen. Anders moet hij er zich
van onthouden om anderen te onderwijzen. Slechts wie zélf getemd is, is in staat
om anderen te temmen.
In Gatha #160 benadrukt de Boeddha dat de beste leraar zich in ieder van ons
bevindt. Binnen onszelf. Die leraar is namelijk het spirituele licht dat ieder in
zich draagt. Laat deze spirituele vonk je leraar zijn. Alles wat we nodig hebben
ligt in onszelf verborgen. We hebben geen nood aan externe dwangmeesters en
prefecten om ons hun perfide waarheden op te dringen. Een uiterst belangrijk
vers ! Waar iedereen zou moeten van doordrongen worden. Vanaf prille leeftijd !
Gatha #161 is een waarschuwing. Ieder menselijk wezen heeft het potentieel om
kwade dingen te doen. Het is een gevolg van onze primitieve basisnatuur. Deze
basisnatuur stelde onze voorouders in staat om te overleven in een extreem vijandige omgeving. Deze basisnatuur is een louter gevolg van 'the survival of the fittest'.
Uitgaande van de vaststelling dat ieder van ons de potentie in zich draagt om
onheilzame daden te stellen, moeten we ook onze verantwoordelijkheid hiervoor
opnemen. Ook al lijkt het kwade—op het eerste gezicht—niet van binnen onszelf te komen. We moeten ons ervan bewust zijn dat énkel voortdurende waakzaamheid onheilzame daden kan voorkomen. Er is geen andere optie: 'het kwaad
verbrijzelt immers de onwetende, zoals een diamant een edelsteen'.

—Pagina 263
!
van !556—

—Vagga #12 - Het Zelf—

Gatha #162—Devadatta Vatthu—behandelt hetzelfde thema met een andere metafoor, namelijk de metafoor van de wurgplant. Wie onheilzame daden pleegt
accumuleert op deze manier zulke massa negativiteit dat hij er uiteindelijk aan
bezwijkt. Het is vergelijkbaar met de wurgplant die een gezonde boom op korte
termijn compleet overdekt, het zonlicht van de boom ontneemt en hem uiteindelijk door zijn gewicht neerhaalt.
Goede dingen doen is moeilijker dan slechte. Dit is wat de Boeddha ons in Gatha
#163—Samghabhedaparisakkana Vatthu—leert. Slechte gewoonten worden erg
gemakkelijk aangekweekt, maar zijn moeilijk om ervan af te raken. Goede gewoonten daarentegen worden moeilijk aangeleerd, maar gemakkelijk verleert.
Gatha #164—Kalatthera Vatthu—geeft weer een waarschuwing. Sommige mensen zijn zodanig doordrongen van hun opvattingen dat zij de Dhamma compleet
afwijzen. Méér: zij beschimpen de leer op basis van hun verkeerde zienswijzen.
Zij beseffen niet dat zij, door zulke houding, rechtstreeks ingaan tegen de natuurwet. Uiteindelijk leidt zulke houding tot hun ondergang. Tot zelfvernietiging.
Het resultaat van hun afwijzing van de Dhamma valt te vergelijken met de vrucht
—het resultaat—van het bamboeriet. Eenmaal bamboeriet in bloei komt, betekent dit het einde van de plant. Totale vernietiging.
Gatha #165—Culakala Upasaka Vatthu—wijst nogmaals op onze persoonlijke
verantwoordelijkheid. Het kwade doen we onszelf aan. Wij bezoedelen onszelf.
Net zoals we énkel zélf het kwade kunnen ongedaan maken. Niemand kan een
ander zuiveren. Dat vormt een persoonlijke opdracht.
We kunnen niemand de schuld geven van ons bestaan. We zijn het resultaat van
ons vorig handelen (P. kamma) en zullen het resultaat worden van onze huidige
daden. Ieder van ons heeft de stuurknuppel vast. Zelfs wanneer we het stuur uit
handen geven is dit een persoonlijke beslissing. Wir haben es nicht gewustt komt
neer op bewust de verkeerde kant opkijken.
We kunnen ons nooit onttrekken aan onze verantwoordelijkheid.
Zie in dit verband ook die prachtige Gatha #497 van Thera Mahakaccayana in
de Theratherigatha:1014
❛ Niet op grond van wat anderen zeggen, ben je een dief;
niet op grond van wat anderen zeggen, ben je een wijze.
Zoals je jezelf kent, zo kennen de goden je. ❜
Gatha #166—Attadatthatthera Vatthu—bevat weer een belangrijke waarschuwing: let op jezelf ! Verwaarloos niet het eigen spirituele 'doel' ! Waar het inderdaad een heilzame daad is om anderen te helpen, mag zoiets niet ten koste gaan
van het eigen belang.
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En wat is dat spirituele 'doel' ?
Volgens de Commentaren van de Pali-canon omvat het eigen 'doel': magga, phala en nibbana. Magga-phala-nibbana is de weg naar Zelfrealisatie.1015
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'wie zichzelf op prijs stelt moet beseﬀen': vert. van → attanan ce piyam janna: attanan →
atta = zelf; ce = wanneer; piyam → piya = houden van, op prijs stellen; janna → na = weten,
beseﬀen; janna = hij moet beseﬀen. 'Attanan ce piyam janna', is vrij vertaald als: 'wie zichzelf op prijs stelt moet beseﬀen'.
974

'dient goed op zichzelf te passen': vert. van → rakkheyya nam surakkhitam: rakkheyya →
rakkh = beschermen; nam = hem, hemzelf; surakkhitam → su+rakkhita: su = goed, compleet, volkomen, in zijn geheel; rakkhita → rakkh = beschermen; surakkhitam = in zijn geheel beschermen. 'Rakkheyya nam surakkhitam', is vrij vertaald als: 'dient goed op zichzelf
te passen'.
975

976

'Wijze': vert. van → pandito →pandita = wijs man, de Wijze.

'de Wijze moet waakzaam zijn': vert. van → patijaggeyya pandito: patijaggeyya →
pati+jagg: pati = naar, op; jagg = waakzaam zijn, alert zijn: pandito = een wijs man, een
Wijze. 'Patijaggeyya pandito', is vrij vertaald als: 'de Wijze moet waakzaam zijn'.
977

'elk van de drie waken van de nacht': vert. van → tinnam annataram yamam: tinnam → ti
= drie, tinnam = van de drie; annataram → annatara = elk; yamam → yama = de [nacht]
wachten. 'Tinnam annataram yamam', is vrij vertaald als: 'elk van de drie waken van de
nacht'.
978

'vooreerst moet men ervoor zorgen zelf juist te handelen': vert. van → attanam eva pathamam patirupe nivesaye: attanam → atta = zelf, zichzelf; eva = zo, op deze manier; pathamam → pathama = eerst, vooreerst; patirupe → patirupa = fatsoenlijk, passend, betamelijk; nivesaye → nivesati = gevestigd zijn in iets. 'Attanam eva pathamam patirupe nivesaye',
is vrij vertaald als: 'vooreerst moet men ervoor zorgen zelf juist te handelen'.
979

'nadien kan men anderen instrueren': vert. van → athannam anusaseyya: athannam →
atha+annam: atha = nadien; annam = anderen; anusaseyya →anu+sas: anu = daarna, volgend hierop; sas = instrueren, leren, aanleren. 'Athannam anusaseyya', is vrij vertaald als:
'nadien kan men anderen instrueren'.
980

'de Wijze mag geen enkele blaam treﬀen': vert. van → na kilisseyya pandito: ni = niet,
geen; kilisseyya → kilis = onzuiver zijn; pandito = wijs man, de Wijze. Letterlijk: de Wijze
mag niet onzuiver zijn. 'Na kilisseyya pandito', is vrij vertaald als: de Wijze mag geen enkele
blaam treﬀen.
981

'iemand zou zélf moeten handelen zoals hij anderen instrueert te doen’: vert. van →
attanan ce tatha kayira yathannam anusasati: attanan → atta = zelf, zichzelf; ce = wanneer;
tatha = zo, alzo, op deze manier; kayira → kar = doen, handelen; kayira = hij moet handelen; yathannam → yatha+annam: yatha = als, zoals; annam = anderen; anusati → anu+sas:
anu = daarna, hierop volgend; sas = instrueren. 'Attanan ce tatha kayira yathannam anusasati', is vrij vertaald als: 'iemand zou zélf moeten handelen zoals hij anderen instrueert te
doen’.
982
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'slechts wie getemd is kan anderen temmen': vert. van → sudanto vata dammetha: sudanto → su+danta: su = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken, su = goed, helemaal, volledig; danta → dam = temmen, beheersen; sudanto = wie goed getemd is; vata = zeker, inderdaad; dammetha → dam = temmen,
beheersen; dametha = kan anderen temmen. 'Sudanto vata dammetha', is vrij vertaald als:
'slechts wie getemd is kan anderen temmen'.
983

'jezelf beheersen is werkelijk echt moeilijk': atta hi kira duddamo: atta = zelf; hi = inderdaad, werkelijk; kira = werkelijk, zoals we weten; duddamo → du+dam: du = moeilijk,
slecht; dam = temmen, beheersen; duddamo = moeilijk te temmen. 'Atta hi kira duddamo',
is vrij vertaald als: 'jezelf beheersen is werkelijk echt moeilijk'.
984

'iedereen is inderdaad zijn eigen beschermer': vert. van → 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'.
985

'welke andere beschermer zou er immers zijn ?' vert. van → ko hi natho paro siya: ko =
wie, welke; hi = inderdaad; natho → natha = beschermer, toevlucht; paro → para = ander,
andere; siya → bhu = zijn; siya = zou er zijn. 'Ko hi natho paro siya', is vrij vertaald als: 'welke andere beschermer zou er immers zijn ?'.
986

'wie zichzelf inderdaad goed beheerst': vert. van → attana hi sudantena: attana → atta =
zichzelf, in de betekenis van: voor zijn eigen rekening; hi = zeker, inderdaad; sudantena →
su+danta: su = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling
uit te drukken, su = goed, helemaal, volledig; danta → dam = temmen, beheersen; sudantena = wie zich goed beheerst, wie zich temt. 'Attana hi sudantena', is vrij vertaald als: 'wie
zichzelf inderdaad goed beheerst'.
987

'verwerft de beschermer die zo moeilijk te vinden is': vert. van → natham labhati dullabham: natham → natha = de beschermer; labhati → labh = verkrijgen, verwerven; labhati =
hij verwerft; dullabham → du+labham: du = moeilijk, niet gemakkelijk; labham → labha =
verkrijgen, verwerven, vinden; dullabham = is moeilijk te vinden. 'Natham labhati
dullabham', is vrij vertaald als: 'verwerft de beschermer die zo moeilijk te vinden is'.
988

'kwaad wordt enkel door hemzelf gedaan': vert. van → attana va katam papam: attana →
atta = zelf, hemzelf; va → eva = enkel; attana eva = enkel door hemzelf; katam → kar =
doen; kata = is gedaan; papam → papa = het kwade, het slechte. 'Attana va katam papam',
is vrij vertaald als: 'kwaad wordt enkel door hemzelf gedaan'.
989

'spruit voort uit hemzelf': vert. van → attajam: attajam → atta+jam: atta = hemzelf; jam →
jan = geboren worden uit, voortspruiten uit. 'Attajam', is vrij vertaald als: 'spruit voort uit
hemzelf'.
990

'wordt door hemzelf veroorzaakt': vert. van → attasambhavam → atta+sambhava: atta =
zelf, zichzelf; sambhava = oorsprong, oorzaak. 'Attasambhava', is vrij vertaald als: 'wordt
door hemzelf veroorzaakt'.
991

'het kwaad verbrijzelt de onwetende': vert. van → abhimatthati dummedham: abhimatthati → abhi+math: abhi = volledig, compleet; math = verpletteren, verbrijzelen; matthati =
verbrijzelt; dummedham → du+medha: du = slecht; medha = wijsheid; dumeddha = de
onwetende, de dwaas. 'Abhimatthati dummedham', is vrij vertaald als: 'het kwaad verbrijzelt de onwetende'.
992
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'zoals een diamant een edelsteen verbrijzelt': vert. van → vajiram va'smamayam manim:
vajiram → vajira = een diamant; va’smamayam → va+asmamayam: va = als, zoals; asmamayam → asma+maya: asma → asthma = steen; maya = gemaakt van, gemaakt uit; asmamayam = gemaakt uit steen; manim → mani = een edelsteen. 'Vajiram va'smamayam manim', is vrij vertaald als: 'zoals een diamant een edelsteen verbrijzelt'.
993

'wie zichzelf door uitzonderlijk slecht gedrag heeft laten overwoekeren': vert. van →
yassa accantadussilyam: yassa = wie; accantadussilyam → accanta+dussilya: accanta =
extreem, uitzonderlijk; dusilya → du+sila: du = slecht; sila = moraal, ethiek; dusilya = slecht
gedrag. 'Yassa accantadussilyam', is vrij vertaald als: 'wie zichzelf door uitzonderlijk slecht
gedrag heeft laten overwoekeren'.
994

'doet zichzelf aan wat een vijand hem toewenst': vert. van → karoti so tath’attanam yatha nam icchati diso: karoti → kar = doen, aandoen; karoti = doet zich aan; so = dit, het:
tath’attanam → tatha+attanam: tatha = zo, op deze manier; attanam → atta = zelf; attanam
= zichzelf: yatha = als, zoals; nam = datgene, dat; icchati → icch = wensen, toewensen;
icchati = toewenst; diso → disa = de vijand. 'Karoti so tath’attanam yatha nam icchati diso',
is vrij vertaald als: 'doet zichzelf aan wat een vijand hem toewenst'.
995

'zoals de Maluva-klimop een Sal-boom overwoekert': vert. van → maluva salam-ivotatam: maluva = een woekerplant; salamivotatam → salam+iva+otatam: salam → sala = Salaboom; iva = als, zoals; otata → tan = overwoekeren; otata = overwoekert. 'Maluva salamivotatam', is vrij vertaald als: 'zoals de Maluva-klimop een Sal-boom overwoekert'.
996

'het is gemakkelijk om dingen te doen die verkeerd zijn en slecht voor jezelf': vert. van →
sukarani asadhuni attano ahitani ca: sukarani → su+ kara: su = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; su = volledig, goed; kara
→ kar = doen; sukara = gemakkelijk om te doen; asadhuni → a+sadhu: a= niet; sadhu =
goed; asadhu = slecht; asadhuni = slechte dingen, dingen die verkeerd zijn; attano → atta =
zelf, zichzelf; attano = voor jezelf; ahitani → a+hita: a = niet, hita = goed, heilzaam; ahita =
niet goed, slecht; ca = en. 'Sukarani asadhuni attano ahitani ca', is vrij vertaald als: 'het is
gemakkelijk om dingen te doen die verkeerd zijn en slecht voor jezelf'.
997

'wat voordeel brengt en goed is': vert. van → yam ve hitan ca sadhun ca: yam = wie; ve
= inderdaad, zeker; hitan → hita = goed, heilzaam; ca = en; sadhun → sadhu = goed; ca =
en. 'Yam ve hitan ca sadhun ca', is vrij vertaald als: 'wat voordeel brengt en goed is'.
998

'dat is heel wat moeilijker [om te doen]': vert. van → tam ve paramadukkaram: tam = het,
dat; ve = inderdaad, zeker; paramadukkaram → parama+dukkara: parama = bijzonder; dukkara → du+kara: du = slecht, moeilijk; kara → kar = doen; paramadukkaram = bijzonder
moeilijk om te doen. 'Tam ve paramadukkaram', is vrij vertaald als: 'dat is heel wat moeilijker [om te doen]'.
999
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'de dwaas, die de Leer van de Arahants—van de Edelen die volgens de Dhamma leven—beschimpt': vert. van → yo sasanam arahatam ariyanam dhammajivinam patikkosati
dummedho: yo = wie; sasanam → sasana = de Leer, de Dhamma; arahatam → arahant;
arahatam = van de arahants; ariyanam → ariya = nobel, edel; ariyanam = van de edelen,
van de nobelen (*); dhammajivinam → dhamma+jivi: dhamma → Dhamma; jiv = leven;
dhammajivinam = deugdzaam leven, leven volgens de Dhamma; patikkosati → pati+kus:
pati = tegen; kus = beschimpen; patikkosati = beschimpt; dummedho → du+medha: du =
slecht; medha = wijsheid; dummedho = de slechte wijze, de onwetende, de dwaas. 'Yo
sasanam arahatam ariyanam dhammajivinam patikkosati dummedho', is vrij vertaald als: 'de
dwaas, die de Leer van de Arahants—van de Edelen die volgens de Dhamma leven—beschimpt'.
1000

(*): 'nobelen' en 'edelen' (P. ariya) staat voor mensen die de hoedanigheden bezitten van
'zuiver', 'ideaal', 'puur', perfect.
'op basis van verkeerde inzichten': vert. van → ditthim nissaya papikam: ditthim → ditthi
= inzichten, opinies; nissaya = zich steunen op, zich baseren op; papikam → papa = slecht,
verkeerd. 'Ditthim nissaya papikam', is vrij vertaald als: 'op basis van verkeerde inzichten'.
1001

'brengt, net als bamboeriet, de vrucht voort die tot zijn eigen zelfvernietiging leidt': vert.
van → phalani katthakasseva attaghannaya phallati: phalani → phala = het resultaat, metaforisch: de vrucht; katthakasseva → katthaka+iva: katthaka = bamboe; iva = als, zoals; attaghannaya → atta+ghanna: atta = zelf; ghanna = vernietigen, doden; attaghannaya = zelfvernietiging; phallati → phal = bloeien, vrucht dragen; phallati = draagt vrucht. 'Phalani
katthakasseva attaghannaya phallati', is vrij vertaald als: 'brengt, net als bamboeriet, de
vrucht voort die tot zijn eigen zelfvernietiging leidt'.
1002

'het kwade doet men zichzelf aan': vert. van → attana va katam papam: attana → atta =
zelf, zichzelf; va → eva = zo, op deze manier; katam → kar = doen; papam → papa = het
slechte, het kwade. 'Attana va katam papam', is vrij vertaald als: 'het kwade doet men zichzelf aan'.
1003

'alleen door zichzelf raakt men bezoedeld': vert. van → attana samkilissati: attana →
atta = zelf, zichzelf; attana = door zichzelf; samkilissati → sam+kilis: sam = compleet, volledig, in zijn geheel: kilis = besmetten, bezoedelen; samkilissati = bezoedeld. 'Attana samkilissati', is vrij vertaald als: 'alleen door zichzelf raakt men bezoedeld'.
1004

'het kwade wordt door zichzelf ongedaan gemaakt': vert. van → attana akatam papam:
attana → atta = zelf, zichzelf; attana = door zichzelf; akatam → a+kar: a = niet; kar = doen;
akatam = ongedaan gemaakt; papam → papa = het slechte, het kwade. 'Attana akatam
papam', is vrij vertaald als: 'het kwade wordt door zichzelf ongedaan gemaakt'.
1005

'door zichzelf wordt men gezuiverd': vert. van → attana va visujjhati: attana → atta =
zelf, zichzelf; attana = door zichzelf; va → eva = zo, op deze manier; visujjhati → vi+sudh: vi
= speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt
om de intensiteit van een handeling uit te drukken; sudh = zuiveren; visujjhati = gezuiverd.
'Attana va visujjhati', is vrij vertaald als: 'door zichzelf wordt men gezuiverd'.
1006

'zuiverheid en bezoedeling hangen af van de persoon zelf': vert. van → suddhi asuddhi
paccattam: suddhi = zuiverheid; asuddhi → a+suddhi: a = niet; suddhi = zuiverheid; asuddhi = onzuiverheid, bezoedeling; paccattam = van de persoon afhangen. 'Suddhi asuddhi
paccattam', is vrij vertaald als: 'zuiverheid en bezoedeling hangen af van de persoon zelf'.
1007
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'niemand kan een ander zuiveren': vert. van → nanno annam visodhaye: nanno →
na+anna = niet; anna = een andere; nanno = niemand, geen ander; annam = repetitief op
het voorgaande woord: na+anna. De betekenis is: niemand, werkelijk niemand; visodhaye
→ vi+sudh: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; sudh = zuiveren. 'Nanno
annam visodhaye', is vrij vertaald als: 'niemand kan een ander zuiveren'.
1008

'verwaarloos niet': vert. van → na hapaye: na = niet; hapaye → ha = verwaarlozen; hapaye = verwaarloos. 'Na hapaye', is vrij vertaald als; 'verwaarloos niet'.
1009

'het eigen spirituele doel': vert. van → attadattham → atta+attha: atta = zelf; attha =
doel, profijt, welzijn. 'Attadattham', is vrij vertaald als: 'het eigen spirituele doel'.
1010

'het spirituele welzijn van anderen': vert. van → paratthena → para+attha: para = ander,
andere; attha = doel, profijt, welzijn. 'Paratthena', is vrij vertaald als: 'het spirituele welzijn
van anderen'.
1011

'wees je bewust van je eigen opperste spiritueel doel': vert. van → attadattham abhinnaya: attadattham (cfr. supra): → atta+attha: atta = zelf; attha = doel, profijt, welzijn = het
eigen spirituele doel; abhinnaya → abhi+na: abhi = volledig, compleet, volkomen; na = weten, kennen; abhinnaya = volledig weten, je volledig bewust zijn van. 'Attadattham abhinnaya', is vrij vertaald als: 'wees je bewust van je eigen opperste spiritueel doel'.
1012

'streef dit doel ijverig na': vert. van → sadatthapasuto → sadattha+pasuta: sadattha →
sat+attha: sat = werkelijk, goed, het bestaande; attha = doel, profijt, welzijn; sadattha = het
werkelijke doel; pasuta = de intentie hebben, nastreven. 'Sadatthapasuto', is vrij vertaald
als: 'streef dit doel ijverig na'.
1013

Kloppenborg, Ria (2000), Theratherigatha, Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken
van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme, p. 102
1014
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Zelfrealisatie = de oorspronkelijke staat, ons oorspronkelijk gezicht, boeddhanatuur, ontwaken, verlichting, tot innerlijk weten komen, satori, kensho, nibbana. Het is de pure staat
van de mens voordat hij zich omhult met zijn opinies, gewoonten, percepties, verwachtingen, woorden en concepten. Zelfrealisatie haalt de mens uit zijn dualiteit, uit zijn schizofrenie, uit zijn 'onwetendheid' (P. avijja, moha). Zelfrealisatie stopt elke zoektocht. Zelfrealisatie is ‘zien’ en ‘weten’ (P. janami passami) dat er geen ‘worden’ meer is. Dit is het ‘Ongeborene’ (P. ajata); het ‘Doodloze’ (P. amata).
1015

Magga-phala-nibbana:
→ Magga = het opgaande pad (sila → samadhi → panna) waardoor de wortels van de bezoedelingen (P. asavas) afgesneden worden, vernietigd worden; Dit is een éénmalige gebeurtenis.
→ Phala = de vrucht = het onmiddellijke resultaat dat volgt wanneer de yogi vooruitgaat op
het pad van verlichting, waardoor gradueel—door het ‘uitdoven van het vuur’— de vier
respectievelijke niveaus van ontwaken (stroombetreder; de eenmaal terugkeerder; de nietterugkeerder; de arahat) bereikt worden. De vrucht/het resultaat is uiteraard niet éénmalig,
maar kan telkens opnieuw door de yogi 'geproefd' worden. Het is de 'toestand' (slechte
woordkeuze: kan immers niet in 'woorden' worden gevat) van resp. stroombetreder, eenmaal-terugkeerder, niet-terugkeerder en arahant.
→ Nibbana: 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). Zowel magga als phala hebben nibbana als
object: magga neemt nibbana als object; phala neemt het uitdovend vuur als object en
dooft het integraal uit.
Buddhadasa Bhikkhu, (1989), Anapanasati ‒ Mindfulness of Breathing, Glossary — 'maggaphala-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) is the successful completion of that cutting, the result of magga. Nibbana is the coolness which appears once the
defilements are cut.'
Magga-phala-nibbana is de beëindiging van het lijden—de Derde Edele Waarheid (P. nirodha sacca). Het is de vernietiging van onwetendheid, van verlangen en 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). Onwetendheid is synoniem voor illusie, begoocheling, Maya.
- Verlangen (P. tanha, lobha) en afkeer (P. vyapada, dosa) leiden onherroepelijk tot 'worden' (P. bhava). Dit 'worden' is 'wedergeboorte': steeds hetzelfde stramien doorlopen.
Rondjes lopen. Samsara.
Het loslaten van onwetendheid, van verlangen en van afkeer = bevrijding = Zelfrealisatie.
Loslaten = schoon schip maken. Opruimen. Opgeven. Loslaten = zich niet identificeren,
noch met onwetendheid, noch met verlangen, noch met afkeer. Loslaten = opgeven. We
kunnen onwetendheid niet met wijsheid combineren. Daarom moeten we onze onwetendheid opgeven. Het spirituele pad gaat over wat we opgeven; niet over wat we verwerven.
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VAGGA #13 — DE WERELD
Lokkavagga (Gathas #167-178)

GATHA #167
—HECHT JE NIET AAN DE WERELD—
(DAHARABHIKKHU VATTHU)
'Hinam dhammam na seveyya
pamadena na samvase
micchaditthim na seveyya
na siya lokavaddhano.'

❜ Leid geen ontaard leven. 1016
Verzaak niet aan je plicht. 1017
Omarm geen verkeerde inzichten. 1018
Hecht je niet aan de wereld. 1019 ❜
GATHA #168
—WIE DE DHAMMA BEOEFENT IS GELUKKIG (1)—
(SUDDHODANA VATTHU)
'Uttitthe nappamajjeyya
dhammam sucaritam care
dhammacari sukham seti
asmim loke paramhi ca.'

❜ Ontwaak !1020
Wees niet nalatig !1021
Wees een overtuigd volgeling van de Dhamma. 1022
Wie de Dhamma beoefent 1023 is gelukkig, 1024
In deze wereld en in de andere [wereld].1025 ❜
GATHA #169
——WIE DE DHAMMA BEOEFENT IS GELUKKIG (2)—
(SUDDHODANA VATTHU)
'Dhammam care sucaritam
na tam duccaritam care
dhammacari sukham seti
asmim loke paramhi ca.’

❜ Beoefen de Dhamma op de juiste manier. 1026
Beoefen haar niet op een verkeerde manier. 1027
Wie de Dhamma beoefent 1028 is gelukkig, 1029
In deze wereld en in de andere [wereld].1030 ❜
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GATHA #170
—DE WERELD IS EEN LUCHTBEL, EEN LUCHTSPIEGELING—
(PANCASATAVIPASSAKABHIKKHU VATTHU)
'Yatha bubbulakam passe
yatha passe maracikam
evam lokam avekkhantam
maccuraja na passati.’

❜ Beschouw de wereld als een luchtbel.1031
Beschouw haar als een luchtspiegeling. 1032
Wie de wereld op deze wijze beschouwt, 1033
Wordt door de koning van de dood niet gezien.1034 ❜
GATHA #171
—HECHT JE NIET AAN DEZE WERELD—
(ABHAYARAJAKUMARA VATTHU)
'Etha passathimam lokam
cittam rajarathupamam
yattha bala visidanti
nattbi sango vijanatam.’

❜ Kom en bekijk deze wereld,1035
Glimmend als een koninklijk rijtuig.1036
De dwazen zwelgen erin, 1037
Zij die het beseffen zijn er niet aan gehecht.1038 ❜
GATHA #172
—WIE ALERT WORDT, VERLICHT DE WERELD—
(SAMMAJJANATTHERA VATTHU)
'Yo ca pubbe pamajjitva
paccha so nappamajjati
so'mam lokam pabhaseti
abbha mutto va candima.'

❜ Wie vroeger nalatig was 1039
Maar nadien alert wordt,1040
Verlicht de wereld zoals de maan,1041
Die van achter de wolken verschijnt.1042 ❜

—Pagina 274
!
van !556—

—Vagga #13 - De Wereld—

GATHA #173
—WIE EEN HEILZAME DAAD VERRICHT, VERLICHT DE WERELD—
(ANGULIMALATTHERA VATTHU)
'Yassa papam katam kammam
kusalena pidhiyati
so'mam lokam pabhaseti
abbha muttova candima.’

❜ Wie zijn slechte daden 1043
Vervangt door een heilzame daden,1044
Verlicht de wereld zoals de maan,1045
Die van achter de wolken verschijnt.1046 ❜
GATHA #174
—SLECHTS WEINIGEN BEREIKEN DE ANDERE OEVER—
(PESAKARADHITA VATTHU)
'Andhabhuto ayam loko
tanuk’ettha vipassati
sakuno jalamutto va
appo saggaya gacchati.’

❜ Blind is deze wereld: 1047
Slechts weinigen hier 1048 zien de dingen zoals ze werkelijk zijn. 1049
Zoals slechts weinig vogels ontsnappen uit een net,1050
Zo ook gaan slechts enkele mensen naar de hemel.1051 ❜
GATHA #175
—ZOALS ZWANEN DOORKLIEVEN DE WIJZEN DE LUCHT—
(TIMSABHIKKHU VATTHU)
'Hamsa diccapathe yanti
akase yanti iddhiya
niyanti dhira lokamha
jetva maram savahinim.’

❜ Ganzen doorkruisen de baan van de zon.1052
Wie over paranormale krachten beschikt kan de lucht doorklieven.1053
De wijzen 1054 —die Mara en zijn legers 1055 overwonnen hebben—
Worden uit deze wereld weggevoerd.1056 ❜
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GATHA #176
—LEUGENS ZIJN DE OORZAAK VAN SLECHTE DADEN—
(CINCAMANAVIKA VATTHU)
'Ekam dhammam atitassa
musavadissa jantuno
vitinnaparalokassa
natthi papam akariyam.’

❜ De persoon die tegen de Dhamma gezondigd heeft, 1057
[een persoon] Die leugens vertelt; 1058
En de Andere Wereld verworpen heeft;1059
Is tot alle kwaad in staat. 1060 ❜
GATHA #177
—DE WIJZE VINDT VREUGDE IN VRIJGEVIGHEID—
(ASADISADANA VATTHU)
'Na ve kadariya devalokam vajanti
bala have nappasamsanti danam
dhiro ca danam anumodamano
ten’eva so hoti sukhi parattha.’

❜ Vrekken gaan niet naar een hemelse wereld.1061
Dwazen loven vrijgevigheid niet. 1062
De Wijze vindt vreugde in het geven. 1063
Omdat hij [door zijn vrijgevigheid]
Gelukkig wordt in de Andere Wereld. 1064 ❜
GATHA #178
—STROOMBETREDING IS HET HOOGSTE GOED—
(ANATHAPINDIKAPUTTAKALA VATTHU)
'Pathavya ekarannena
saggassa gamanena va
sabbalokadhipaccena
sotapattiphalam varam.’

❜ Beter dan alleenheerschappij over de aarde; 1065
Beter dan naar de hemel te gaan; 1066
Beter dan heerschappij over het hele universum: 1067
De vrucht van stroombetreding is het beste.1068 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #13 - DE WERELD—

Vagga #13 van de Dhammapada handelt over 'de wereld'.
In Gatha #167—Daharabhikkhu Vatthu—waarschuwt de Boeddha om niet in de
valstrikken te trappen die deze wereld biedt. Het is immers zo gemakkelijk om
verleid te worden door de onheilzame truken die de wereld voor ons in petto
heeft: verlangen, begeerte, haat, verslaving, haat, moord, uitbuiting, diefstal…
De yogi wéét dat deze valstrikken slechts een aspect vormen van het lagere zelf
—een uitvloeisel van de primitieve mens en van zijn evolutionair verleden. De
yogi die dit aspect duidelijk onderkent, maakt een bewuste keuze om zich hieraan niet over te leveren.
Hij beseft zeer goed dat het een bewuste persoonlijke keuze is om te kiezen voor
het heilzame, deugdzame leven i.p.v. zich te wentelen in onheilzaam handelen.
Anders gezegd: hij zal nooit ontkennen dat deze onheilzame tendenzen bestaan.
Hij is er, met andere woorden, niet blind voor. Het maken van een heilzame keuze vormt dan ook zijn persoonlijke verantwoordelijkheid.
De yogi die het pad van de Dhamma volgt én beoefent is gelukkig. Dit is wat de
Boeddha hem leert in de Gathas #168 & 169—beiden Suddhodana Vatthu.
Zulke beoefening moet natuurlijk op de juiste manier gebeuren. Daarvoor staan
de Pali-teksten tot zijn beschikking. Zij tonen hem de weg die hij moet gaan om
tot Zelfrealisatie te komen. Zij tonen hem in welke richting hij moet kijken om
de Andere Oever te bereiken.
Eén van de belangrijkste suttas op dit vlak is de Satipatthana-Sutta,1069 waarin de
Boeddha de directe weg—ekayano maggo—uittekent 'die leidt tot de zuivering
van de wezens, tot het te boven komen van verdriet en gejammer, tot het verdwijnen van pijn en terneergeslagenheid, tot het bereiken van de juiste levenshouding, tot de realisering van nibbana [hier en nu], namelijk de vier vormen van
het cultiveren van de aandacht'.1070
En welke zijn deze vier vormen waarop de yogi zijn zuivere aandacht (P. samma
sati) moet vestigen ?
Deze Vier Fundamenten van Opmerkzaamheid zijn: het lichaam (P. kayanupassana); de gewaarwordingen (P. vedananupassana); de geest (P. cittanupassana)
en de objecten van de geest (P. dhammanupassana).
En hoe doet een yogi dat ?
❛ Nadat een monnik naar een plaats in de wildernis is gegaan,
naar de voet van een boom of naar een lege plaats,
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gaat hij met gekruiste benen zitten, met rechte rug,
terwijl hij zijn aandacht richt op zijn onmiddellijke omgeving.
Hij ademt bewust in, hij ademt bewust uit.1071 ❜
Door de persistente meditatie op deze Vier Velden van Opmerkzaamheid (P. satipatthana) verwerft de yogi zuiver inzicht (P. samma ditthi) in de tilakkhana, namelijk in de drie kenmerken van alle geconditioneerde fenomenen: in hun vergankelijkheid (P. anicca), hun onbevredigdheid (P. dukkha) en hun zelfloosheid
(P. anatta).
Martine Batchelor:1072
❛Als je je gewaarwordingen niet nader onderzoekt,
kun je ze als onverdraaglijk intens ervaren
en menen dat ze dit lange tijd zullen blijven.
Maar als je de gewaarwordingen nader onderzoekt,
valt je weldra de vluchtigheid ervan op.
Gewaarwordingen veranderen van het ene op het andere moment;
ze kunnen binnen enkele minuten geheel oplossen.
Het besef dat gewaarwordingen komen en gaan
stelt je in staat te breken met de neiging tot 'verduurzaming'
en de opvatting dat dingen langer voortdurend
en pijnlijker zijn dan mogelijk is. ❜
Wanneer hij de tilakkhana gelijkmoedig (P. upekkha) in zichzelf realiseert, ontstaat wijsheid (P. panna):
❛ Sabbe sankhara anicca;
sabbe sankhara dukkha;
sabbe sankhara anatta.
Alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk;
alle geconditioneerde dingen zijn onbevredigend;
alle geconditioneerde dingen zijn zelfloos. ❜
Deze gerealiseerde wijsheid doodt zijn verlangen naar deze wereld. Dit is wat
Traleg Kyabgon 'het aanvaarden van het onaanvaardbare noemt' 1073
De yogi die de Zo-heid van de dingen—d.i. de Dhamma, de natuurwet, de kosmische wet—accepteert laat alle hechting varen. Hij 'dooft uit’.
Hier gaat Gatha #170—Pancasatavipassakabhikkhu Vatthu—verder op in: de
wereld met al zijn verleidingen is een illusie, een luchtbel. Een door de eigen
geest gecreëerde begoocheling, die door conditionering verder in stand wordt
gehouden.
Alles is vergankelijk. In deze wereld van uiterlijke vormen is niets permanent te
vinden. De yogi mediteert op dit gegeven en aanvaardt dit continu proces van
vergankelijkheid gelijkmoedig. Hij wéét dat ook voor hem het einde nabij is. Dat
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hij een onderdeeltje is van dit gigantische proces van ontstaan en vergaan. Dat
hij slechts een golfje is in de grote oceaan. Zijn doodsangst—de moeder van alle
angsten—komt tot zijn einde.
En door dit gelijkmoedig besef verliest Yama, de heerser over de dood, zijn grip
over hem: 'wie de wereld op deze wijze beschouwt, wordt door de koning van de
dood niet gezien'.
De putthujana echter, die zijn hele leven zwelgt in zintuiglijk genot en daardoor
nooit de realiteit 'ziet’ zoals ze werkelijk is, wordt angstig wakker wanneer hij
geconfronteerd wordt met ziekte, ouderdom en dood. De confrontatie met het feit
dat hij zijn lichaam niet voor eeuwig zal bezitten maakt hem tot een gemakkelijke prooi van Yama.
Gatha #171—Abhayarajakumara Vatthu—maakt duidelijk dat het niet de wereld op zich is dat de oorzaak van het kwade is; maar dat de hechting aan de wereld het probleem vormt. De dwazen verbranden zichzelf door hun hechting aan
deze wereld. Zij die wéten dat het 'huis in brand staat’1074 hechten er zich niet
aan.
Gatha #172—Sammajjanatthera Vatthu—en Gatha #173—Angulimalatthera
Vatthu—bespelen hetzelfde thema: de yogi die eerst nalatig was, maar nu alert
geworden is, verlicht de wereld. Hetzelfde doet zich voor bij de beoefenaar die
zijn onheilzame daden door heilzame vervangt. Progressie is bijgevolg altijd
mogelijk.
In Gatha #174—Pesakaradhita Vatthu—wijst de Boeddha erop dat slechts weinigen de wereld zien zoals hij werkelijk is. Enkel diegenen die hun innerlijke
wereld hebben gecultiveerd—hun Derde Oog—kénnen de wereld van de vormen op de juiste manier. Het zijn ook zij die de Andere Oever bereiken.
In Gatha #175—Timsabhikkhu Vatthu—geeft de Boeddha een poëtische beschrijving van de Wijzen die, met paranormale kracht, de lucht doorklieven. Zoals ganzen sierlijk het zwerk doorkruisen, zo ook doorklieft de Wijze de lucht.
Zij volgen, op hun tocht naar Zelfrealisatie, nadat ze de legers van Mara overwonnen hebben de loop van de zon van zonsopgang tot zonsondergang. Ze doorklieven de lucht van horizon tot horizon. Van zenith tot nadir.
Gatha #176—Cincamanavika Vatthu—verkondigt een andere diepe waarheid.
Waar waarheid de onwetendheid doorpriemt, zijn leugens daarentegen de oorzaak van vele slechte daden. De yogi die eerlijk is tegenover zichzelf, zal ook
eerlijk zijn tegenover de buitenwereld.
De leugenaar echter die zijn eigen leugens gelooft, moet bekwaam geacht worden om alle soorten slechte daden te plegen. Doordat hij zichzelf beliegt, bezoe—Pagina 279
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delt hij zijn eigen innerlijke wereld, wat natuurlijk de deur openzet voor onwetendheid en verwarring in zijn contacten met de buitenwereld.
In Gatha #177—Asadisadana Vatthu—benadrukt de Boeddha dat de Wijze
vreugde vindt in vrijgevigheid. Vrijgevigheid is voor hem een vorm van mededogen (P. karuna). De Wijze hecht zich niet aan de vormen van deze wereld. Hij
wéét dat ze geen enkele permanentie bezitten; ze ontstaan en ze vergaan van
moment-tot-moment. Het heeft dan ook geen enkele zin om ernaar te verlangen;
noch minder om er zich aan te hechten.
Onwetenden daarentegen verlangen naar en hechten zich aan alle wereldse dingen. Zij willen geen afstand doen van hetgeen ze bezitten. Het gevolg ervan is
dat zij in samsara zullen rondtollen zolang zij al de wereldse vormen niet kunnen/willen loslaten.
Gatha #178—Anathapindikaputtakala Vatthu—maakt de yogi duidelijk dat
stroombetreding (P. sotapatti) in dit leven het hoogste te bereiken goed is.
Door zijn stroombetreding wordt de yogi een sotapanna, d.i. een stroombetreder.
Sotapanna, wil letterlijk zeggen ‘de stroom binnengaan’. Het is het 1ste niveau
van verlichting, dat gekenmerkt wordt door de vernietiging van de eerste 3 [van
de 10] schakels van de keten (P: samyojanas) die de yogi aan samsara binden.
Deze 3 schakels zijn: het geloof in ‘persoonlijkheid’ (P. sakkaya-ditthi); sceptische twijfel (P. vicikiccha) en gehechtheid aan riten en/of ritueel (P. silabbataparamasa).
De stroombetreder kan niet wedergeboren worden in lagere sferen en zal de volledige bevrijding bereiken in een tijdspanne van maximaal 7 levens.1075
Het is iemand die m.a.w. de waarheid heeft gezien. Sotapatti impliceert onafhankelijk worden van de meningen van anderen wat betreft de Dhamma, dus ook
onafhankelijk [noem het voor mijn part gelijkmoedig t.o.v. alle mogelijke kritiek
op de persoonlijke visie en op jezelf. De sotapanna is onafhankelijk: hij gaat in
meditatie zitten, laat alles los en bevrijdt zichzelf.
Als stroombetreder is de yogi op zichzelf aangewezen: 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.’
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, vrede, verstilling en uitdoving.
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'leid geen ontaard leven': vert. van → hinam dhammam na seveyya: hinam → hina =
laag, inferieur; dhammam → Dhamma = de wet, moraliteit; na = niet; seveyya → sev = zich
associëren met. 'Hinam dhammam na seveyya', is vrij vertaald als: 'leid geen ontaard leven'.
1016

'verzaak niet aan je plicht': vert. van → pamadena na samvase: pamadena → pamada =
nalatigheid, nonchalance; na = niet; samvase → sam+vas: sam = compleet, volledig, in zijn
geheel; vas = syn.: sev (cfr. supra) = zich associëren met; letterlijk: associeer je niet met
nalatigheid. ' Pamadena na samvase', is vrij vertaald als: 'verzaak niet aan je plicht'.
1017

'omarm geen verkeerde inzichten': vert. van → micchaditthim na seveyya: miccha-ditthim → miccha+ditthi: miccha = slecht, niet juist; ditthi = opinies, overtuigingen; na = niet;
seveyya → sev = zich associëren met. 'Micchaditthim na seveyya', is vrij vertaald als: 'omarm geen verkeerde inzichten'.
1018

'hecht je niet aan de wereld': vert. van → na siya lokavaddhano: na = niet; siya → bhu =
zijn; siya = wees; lokavaddhano → loka+vaddhana: loka = wereld; vaddhana → vadh = zich
hechten. 'Na siya lokavaddhano', is vrij vertaald als: 'hecht je niet aan de wereld'.
1019

1020

'ontwaak !': vert. van → uttitthe = sta op !

'wees niet nalatig’: vert. van → nappamajjeyya → na+pamajjeyya: na = niet; pamajjeyya
→ pa+mad: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mad = intoxiceren, hier in de betekenis van 'nalatig zijn'. 'Nappa-majjeyya', is vrij vertaald als: 'wees niet nalatig'.
1021

'wees een overtuigd volgeling van de Dhamma': vert. van → dhammam sucaritam:
dhammam → Dhamma; sucaritam → su+carita: su = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken, hier in de betekenis van: 'niet
twijfelend, overtuigd'; sucarita = volgeling. 'Dhammam sucaritam', is vrij vertaald als: 'wees
een overtuigd volgeling van de Dhamma'.
1022

'beoefent': vert. van → care → car = wandelen, hier in de betekenis van 'praticeren',
'beoefenen'; care = pratikeert, volgt, beoefent.
1023

'wie de Dhamma beoefent is gelukkig': vert. van → dhammacari sukham; dhammacari:
dhamma+cari: dhamma → Dhamma; cari → car = wandelen, hier in de betekenis van 'praticeren', 'beoefenen'; cari = iemand die pratikeert, volgt, beoefent; dhammacari = een volgeling van de Dhamma; sukham → sukha = geluk. 'Dhammacari sukham', is vrij vertaald als:
'wie de Dhamma beoefent is gelukkig'.
1024

'in deze wereld en in de andere [wereld]': vert. van → asmim loke paramhi ca: asmim =
in deze; loke → loka = wereld; paramhi → para = de andere; paramhi = in de andere; ca =
en. 'Asmim loke paramhi ca', is vrij vertaald als: 'in deze wereld en in de andere [wereld]'.
1025

1026

'op de juiste manier': vert. van → sucaritam.

1027

'op een verkeerde manier': vert. van → duccaritam.

'beoefent': vert. van → care → car = wandelen, hier in de betekenis van 'praticeren',
'beoefenen'; care = pratikeert, volgt, beoefent.
1028
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'wie de Dhamma beoefent is gelukkig': vert. van → dhammacari sukham; dhammacari:
dhamma+cari: dhamma → Dhamma; cari → car = wandelen, hier in de betekenis van 'praticeren', 'beoefenen'; cari = iemand die pratikeert, volgt, beoefent; dhammacari = een volgeling van de Dhamma; sukham → sukha = geluk. 'Dhammacari sukham', is vrij vertaald als:
'wie de Dhamma beoefent is gelukkig'.
1029

'in deze wereld en in de andere [wereld]': vert. van → asmim loke paramhi ca: asmim =
in deze; loke → loka = wereld; paramhi → para = de andere; paramhi = in de andere; ca =
en. 'Asmim loke paramhi ca', is vrij vertaald als: 'in deze wereld en in de andere [wereld]'.
1030

'beschouw de wereld als een luchtbel': vert. van → yatha bubbulakam passe: yatha =
als, zoals; bubbulakam → bubbulaka = luchtbel; passe → dis = zien, beschouwen; passe =
beschouw. 'Yatha bubbulakam passe', is vrij vertaald als: 'beschouw de wereld als een
luchtbel'.
1031

'beschouw haar als een luchtspiegeling': vert. van → yatha passe maracikam: yatha =
als, zoals; passe → dis = zien, beschouwen; passe = beschouw; maricikam → maricika =
luchtspiegeling. 'Yatha passe maracikam', is vrij vertaald als: 'beschouw haar als een luchtspiegeling'.
1032

'wie de wereld op deze wijze beschouwt': vert. van → evam lokam avekkhantam: evam
= zo, op deze manier, op deze wijze; lokam → loka = de wereld; avekkhantam → ava+ikkh:
ava = naar beneden; ikkh = kijken; avekkhantam = naar beneden kijken = observeren, beschouwen. 'Evam lokam avekkhantam', is vrij vertaald als: 'wie de wereld op deze wijze beschouwt'.
1033

'wordt door de koning van de dood niet gezien': vert. van → maccuraja na passati:
maccuraja → maccu+raja: maccu = de dood; raja = de koning; maccuraja = de koning van
de dood (Mara); na = niet; passati → dis = zien; passati = gezien. 'Maccuraja na passati', is
vrij vertaald als: 'wordt door de koning van de dood niet gezien'.
1034

'kom en bekijk deze wereld': vert. van → etha passathimam lokam: etha = kom; passathimam → passatha+imam: passatha → dis = zien, kijken; passatha = kijk; imam = dit; passathimam = bekijk dit; lokam → loka = de wereld. 'Etha passathimam lokam', is vrij vertaald
als: 'kom en bekijk deze wereld'.
1035

'glimmend als een koninklijke rijtuig': cittam rajarathupamam: cittam → citta: hier in de
betekenis van 'blinkend, glanzend, glimmend'; rajarathupamam → raja+ratha+upama: raja =
koning; ratha = rijtuig; upama = zoals, gelijk aan. 'Cittam rajarathupamam', is vrij vertaald
als: 'glimmend als een koninklijke rijtuig'.
1036

'de dwazen zwelgen er in': vert. van → yattha bala visidanti: yatha = waar, alwaar; bala =
dwaas; visidanti → vi+sad: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel
dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; sad = erin
zwelgen, erin verdrinken. 'Yattha bala visidanti', is vrij vertaald als: 'de dwazen zwelgen er in.
1037

'zij die het beseﬀen zijn er niet aan gehecht': natthi sango vijanatam: natthi → na+atthi:
na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet; sango → sanga = hechten; vijanatam
→ vi+na: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; na = weten, beseﬀen;
vijanatam = zij die weten. 'Natthi sango vijanatam', is vrij vertaald als: 'zij die het beseﬀen
zijn er niet aan gehecht'.
1038
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'wie vroeger nalatig was': vert. van → yo ca pubbe pamajjitva: yo = wie; ca = en; pubbe
→ pubba: in het verleden, vroeger; pamajjitva → pa+mad: pa = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mad = intoxiceren; pamajjitva = nalatig zijn. 'Yo ca pubbe pamajjitva', is vrij vertaald als: 'wie vroeger nalatig was'.
1039

'maar nadien alert wordt': vert. van → paccha so nappamajjati: paccha = nadien; so =
hij, die; nappamajjati → na+pamajjati: na = niet; pamajjati → pa+mad: pa = voorzetsel dat in
het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mad = intoxiceren; pamajjitva = nalatig zijn; nappamajjati = niet nalatig zijn = alert zijn. 'Paccha so nappamajjati', is vrij vertaald als: 'maar nadien alert wordt'.
1040

'verlicht de wereld': vert. van → so'mam lokam pabhaseti: so’mam → so+imam: so =
hij, die; imam → ima = dit; lokam → loka = de wereld; pabhaseti → pa+bhas: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; bhas =
verlichten; pabhaseti = verlicht. 'So'mam lokam pabhaseti', is vrij vertaald als: 'verlicht de
wereld zoals de maan'.
1041

'zoals de maan van achter de wolken verschijnt': vert. van → abbha mutto va candima:
abbha = een wolk; mutto → mutta → muc = bevrijden; mutta = bevrijd worden; abbha mutto = letterlijk: 'van een wolk bevrijd worden'; va = als, zoals; candima = de maan. 'Abbha
mutto va candima', is vrij vertaald als: 'zoals de maan van achter de wolken verschijnt'.
1042

'wie zijn slechte daden': vert. van → yassa papam katam kammam: yassa = wie; papam
→ papa = slecht, onheilzaam; katam → kar = doen; kammam → kamma = daad. 'Yassa
papam katam kammam', is vrij vertaald als: 'wie zijn slechte daden'.
1043

'vervangt door heilzame daden': vert. van → kusalena pidhiyati: kusalena → kusala =
goed, heilzaam; kusalena = door een heilzame daad; pithiyati → pi+dha: pi = op; pi = erop
leggen = bedekken, toedekken, hier in de betekenis van ’vervangen'. 'Kusalena pidhiyati', is
vrij vertaald als: 'vervangt door heilzame daden'.
1044

'verlicht de wereld': vert. van → so'mam lokam pabhaseti: so’mam → so+imam: so =
hij, die; imam → ima = dit; lokam → loka = de wereld; pabhaseti → pa+bhas: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; bhas =
verlichten; pabhaseti = verlicht. 'So'mam lokam pabhaseti', is vrij vertaald als: 'verlicht de
wereld zoals de maan'.
1045

'zoals de maan van achter de wolken verschijnt': vert. van → abbha mutto va candima:
abbha = een wolk; mutto → mutta → muc = bevrijden; mutta = bevrijd worden; abbha mutto = letterlijk: 'van een wolk bevrijd worden'; va = als, zoals; candima = de maan. 'Abbha
mutto va candima', is vrij vertaald als: 'zoals de maan van achter de wolken verschijnt'.
1046

'blind is deze wereld': vert. van → andhabhuto ayam loko: andhabhuto → andha+ bhuta: andha = blind, hier in de betekenis van 'mentaal' blind, onwetend; bhuta → bhu = zijn;
andhabhuto = blind zijn; ayam = dit, deze: loco → loka = de wereld. 'Andhabhuto ayam
loko', is vrij vertaald als: 'blind is deze wereld'.
1047

'slechts weinigen hier': vert. van → tanuk’ettha → tanuka+ettha: tanuka = weinigen;
ettha = op deze plaats, hier, d.i. op deze wereld. 'Tanuk’ettha', is vrij vertaald als: 'slechts
weinigen hier'.
1048
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'de dingen zien zoals ze werkelijk zijn': vert. van → vipassati → vi+dis: vi = speciaal,
bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; dis = zíen, klaar zien. 'Vipassati', is vrij vertaald
als: 'de dingen zien zoals ze werkelijk zijn'.
1049

'slechts weinig vogels ontsnappen uit een net': vert. van → sakunto jalamutto: sakunto
→ sakunta = vogel; jalamutto: → jala+mutta: jala = net; mutta → muc = zich bevrijden,
ontsnappen. 'Sakunto jalamutto', is vrij vertaald als: 'slechts weinig vogels ontsnappen uit
een net'.
1050

'zo ook gaan slechts enkele mensen naar de hemel': vert. van → appo saggaya gacchati: appo → appa = heel weinig, slechts enkele; saggaya → saga = hemel; saggaya = naar de
hemel; gacchati → gam = gaan. 'Appo saggaya gacchati', is vrij vertaald als: 'zo ook gaan
slechts enkele mensen naar de hemel'.
1051

'ganzen doorkruisen de baan van de zon': vert. van → hamsa diccapathe yanti → hamsa+adicca+patha: hamsa = gans; adicca = de zon; patha = de baan van de zon; yanti → ya
= gaan, doorkruisen. 'Hamsa diccapathe', is vrij vertaald als: 'ganzen doorkruisen de baan
van de zon'.
1052

'wie over paranormale krachten beschikt kan de lucht doorklieven': vert. van → akase
yanti iddhiya: akase → akasa = de lucht, akase = in de lucht; yanti → ya = gaan, doorkruisen, doorklieven; iddhiya → iddhi = een paranormale kracht; iddhiya = met paranormale
kracht. 'Akase yanti iddhiya, is vrij vertaald als: 'wie over paranormale krachten beschikt kan
de lucht doorklieven'.
1053

1054

'wijzen': vert. van → dhira.

1055

'Mara en zijn legers': vert. van → maram savahinim.

'de Wijzen—die Mara en zijn legers overwonnen hebben—worden uit deze wereld weggevoerd.': vert. van → niyanti dhira lokamha jetva maram savahinim: niyanti → ni = leiden,
wegleiden; dhira = de Wijzen; lokamha → loka = de wereld; lokamha = van de wereld; jetva
→ ji = overwinnen; jetva = overwonnen; maram → Mara; savahinim = met leger. 'Niyanti
dhira lokamha jetva maram savahinim', is vrij vertaald als: 'de Wijzen —die Mara en zijn
legers overwonnen hebben—worden uit deze wereld weggevoerd'.
1056

'de persoon die tegen de Dhamma gezondigd heeft’: vert. van → ekam dhammam
atitassa: ekam → eka = diegene, die, de persoon; dhammam → Dhamma; atitassa → atita
= zondig; atitassa = heeft gezondigd. 'Ekam dhammam atitassa', is vrij vertaald als: 'de
persoon die tegen de Dhamma gezondigd heeft’.
1057

'[een persoon] die leugens vertelt': vert. van → musavadissa jantuno: musavadissa →
musa+vadi: musa = vals, verkeerd, leugen; vadi → vad = vertellen; musavadissa = leugens
vertellen; jantuno → jantu = een persoon. 'Musavadissa jantuno', is vrij vertaald als: [een
persoon] die leugens vertelt'.
1058

'de Andere Wereld verworpen heeft': vert. van → vitinnaparalokassa → vitinna+ paraloka: vitinna = verwerpen, verlaten, afstand nemen van; paraloka → para+loka: para = ander;
loka = wereld; paraloka = de Andere Wereld. 'Vitinnaparalokassa', is vrij vertaald als: 'de
Andere Wereld verworpen heeft'.
1059
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'is tot alle kwaad in staat': vert. van → n’atthi papam akariyam: n’atthi → na+atthi: na =
niet; atthi → as = zijn; atthi = is; n’atthi = is niet; papam → papa = slecht; akariyam → a+kariya: a= niet; kariya → kar = doen; akariyam = niet te doen. 'N’atthi papam akariyam', is vrij
vertaald als: 'is tot alle kwaad in staat'.
1060

'vrekken gaan niet naar een hemelse wereld': vert. van → na ve kadariya devalokam
vajanti: na = niet; ve = inderdaad, zeker; kadariya = vrek; devaloka → deva+loka: deva= god,
goden; loka = wereld; devaloka = godenwereld; vajanti → vaj = wandelen, gaan. 'Na ve
kadariya devalokam vajanti', is vrij vertaald als: 'vrekken gaan niet naar een hemelse wereld'.
1061

'dwazen loven vrijgevigheid niet': vert. van → bala have nappasamsanti danam: bala =
dwaas, dwazen; have = inderdaad, werkelijk; nappasamsanti → na+pasamsanti: na = niet;
pasamsanti → pa+sams: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van
een handeling uit te drukken; sams = prijzen, loven; danam → dana = vrijgevigheid. 'Bala
have nappasamsanti danam', is vrij vertaald als: 'dwazen loven vrijgevigheid niet'.
1062

'de Wijze vindt vreugde in het geven': vert. van → dhiro ca danam anumodamano: dhiro
= de Wijze; ca = en; danam → dana = vrijgevigheid; anumodamano → anu+mud: anu =
verder, erop volgend; mud = vreugde scheppen. 'Dhiro ca danam anumodamano', is vrij
vertaald als: 'de Wijze vindt vreugde in het geven'.
1063

'omdat hij [door zijn vrijgevigheid] gelukkig wordt in de Andere Wereld': vert. van →
ten’eva so hoti sukhi parattha: ten’eva →tena+eva: tena = omdat, doordat; eva = enkel;
ten’eva = enkel doordat; so = hij; hoti → bhu = zijn; hoti = wordt; sukhi → sukha = gelukkig; parattha = de Andere Wereld, 'voorbij'. 'Ten’eva so hoti sukhi parattha', is vrij vertaald
als: 'omdat hij [door zijn vrijgevigheid] gelukkig wordt in de Andere Wereld'.
1064

'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'.
1065

'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'.
1066

'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'.
1067

'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'.
1068

1069

Satipatthana-Sutta, Majjhima-Nikaya #10

Majjhima-Nikaya, De verzameling van middellange leerredes, Deel 1, — Suttas 1-50,
Sutta #10, Satipatthana-Sutta, Het cultiveren van de aandacht, Integrale vertaling uit het
Pali door Jan de Breet & Rob Janssen, p. 154
1070
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1071

ibid. p. 155

1072

Batchelor, Martine, (2001), Mediteren voor iedereen

Traleg Kyabgon (2015), Tricycle, 08 June 2015 — Accepting the Unacceptable — 'A
sense of impermanence has to be felt and experienced. If we understand it truly, we will
handle all our tribulations far better'.
1073

'het huis staat in brand': verwijzing naar de Lotus-sutra — de Parabel van het Brandende Huis.
1074

'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).
1075
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VAGGA #14 — DE BOEDDHA
Buddhavagga (Gathas #179-196)

GATHA #179
—DE VOLKOMEN WIJSHEID VAN DE BOEDDHA—
(MARADHITARA VATTHU)
'Yassa jitam navajiyati
jitam assa no yati koci loke
tam buddham anantagocaram
apadam kena padena nessatha.'

❜ Wiens overwinning niet ongedaan kan gemaakt worden, 1076
Wiens overwinning door geen ander geëvenaard is.1077
Wiens oneindige wijsheid zijn Verlichting volkomen maakt, 1078
En geen spoor nalaat.1079
Welk spoor zou je hem dan willen laten volgen ?1080 ❜
GATHA #180
—DE BOEDDHA KAN NIET VERLEID WORDEN—
(MARADHITARA VATTHU)
'Yassa jalini visattika
tanha natthi kuhinci netave
tam buddham anantagocaram
apadam kena padena nessatha.'

❜ In wie geen begeerte, geen verlangen en geen hechting aanwezig zijn,
Die hem naar een pad zouden kunnen lokken
[dat tot wedergeboorte aanleiding geeft].1081
Wiens oneindige wijsheid zijn Verlichting volkomen maakt, 1082
En geen spoor nalaat.1083
Welk spoor zou je hem dan willen laten volgen ?1084 ❜
GATHA #181
—DE GODEN BENIJDEN DE WIJZEN—
(DEVOROHANA VATTHU)
'Ye jhanapasuta dhira
nekkhammupasame rata
devapi tesam pihayanti
sambuddhanam satimatam.’

❜ De Wijzen, die meditatie beoefenen,1085
En vreugde vinden in de innerlijke rust,
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Die verzaking van verlangen met zich brengt.1086
Deze alerte en volledig ontwaakte Wijzen, 1087
Worden zelfs door de goden benijd.1088 ❜
GATHA #182
—ZELDEN WORDT EEN BOEDDHA GEBOREN—
(ERAKAPATTANAGARAJA VATTHU)
'Kiccho manussapatilabho
kiccham maccana jivitam
kiccham saddhammassavanam
kiccho buddhanam uppado.’

❜ Een geboorte als mens is moeilijk te verkrijgen. 1089
Zwaar is het leven van een sterveling. 1090
Moeilijk is het om de ware Dhamma te horen.1091
Het gebeurt maar zelden dat een Boeddha verschijnt. 1092 ❜
GATHA #183
—VERMIJD HET SLECHTE, DOE HET GOEDE, ZUIVER JE GEEST—
(ANANDATTHERAPANHA VATTHU)
'Sabbapapassa akaranam
kusalassa upasampada
sacittapariyodapanam
etam buddhana sasanam.’

❜ Vermijd het kwade.1093
Doe het goede.1094
Zuiver de geest.1095
Dit is de Leer van de Boeddhas.1096 ❜
GATHA #184
—GEDULD IS DE HOOGSTE DEUGD—
(ANANDATTHERAPANHA VATTHU)
'Khanti paramam tapo titikkha
nibbanam paramam vadanti buddha
na hi pabbajito parupaghati
na samano hoti param vihethayanto.’

❜ Geduld is de hoogste deugd.1097
"Nibbana is het hoogste”, zo zeggen de Boeddhas.1098
Wie anderen kwaad doet is geen echte monnik.1099
Wie anderen kwetst is geen samana. 1100 ❜
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GATHA #185
—DE LEER VAN DE BOEDDHAS—
(ANANDATTHERAPANHA VATTHU)
'Anupavado anupaghato
patimokkhe ca samvaro
mattannuta ca bhattasmim
pantan ca sayanasanam
adhicitte ca ayogo
etam buddhana sasanam.'

❜ Niet beschuldigend;1101
Niet kwetsend;1102
Zich beheersend overeenkomstig de patimokkha;1103
Gematigd ten aanzien van voedsel;1104
In afzondering verblijvend; 1105
Toegewijd mediterend:1106
Dat is de Leer van de Boeddhas. 1107 ❜
GATHA #186
—VERLANGEN LEIDT NOOIT TOT VREUGDE—
(ANABHIRATABHIKKHU VATTHU)
'Na kahapana vassena
titti kamesu vijjati
“appassada dukha kama”
iti vinnaya pandito.'

❜ Zelfs niet wanneer het gouden munten regent 1108
Kunnen zintuiglijke verlangens bevredigd worden:1109
"Begeerte brengt weinig genot en veel ellende”—1110
Zo vindt de Wijze geen vreugde in verlangens !1111 ❜
GATHA #187
—VERNIETIGING VAN VERLANGEN LEIDT TOT VREUGDE—
(ANABHIRATABHIKKHU VATTHU)
'Api dibbesu kamesu
ratim so nadhigacchati
tanhakkhayarato hoti
sammasambuddhasavako.’

❜ Zelfs in hemels zintuiglijk genot 1112 vindt hij geen vreugde.1113
Een volgeling van de Ware en Volledig Verlichte,1114
Vindt slechts vreugde in de vernietiging
Van alle verlangens.1115 ❜
—Pagina 289
!
van !556—

—Vagga #14 - De Boeddha—

GATHA #188
—UIT ANGST ZOEKT MEN TOEVLUCHT—
(AGGIDATTABRAHMANA VATTHU)
'Bahum ve saranam yanti
pabbatani vanani ca
aramarukkhacetyani
manussa bhayatajjita.'

❜ Door angst gedreven,1116
Zoeken vele mensen toevlucht,1117
[Tot veel plaatsen:]
Bergen,1118 wouden, 1119 parken, bomen en tempels. 1120 ❜
GATHA #189
—GEEN ENKELE TOEVLUCHT ZONDER BEVRIJDING IS VEILIG—
(AGGIDATTABRAHMANA VATTHU)
'Netam kho saranam khemam
netam saranamuttamam
netam saranamagamma
sabbadukkha pamuccati.

❜ Geen enkele van deze [toevluchten] is veilig:1121
Zij vormen [geen van allen]een goede toevlucht.1122
Geen van allen geeft immers
Bevrijding van het lijden.1123 ❜
GATHA #190
—ENKEL TOEVLUCHT TOT DE TIRATNA IS VEILIG—
(AGGIDATTABRAHMANA VATTHU)
'Yo ca buddhan ca dhamman ca
samghan ca saranam gato
cattari ariyasaccani
sammappannaya passati.'

❜ Maar wie toevlucht neemt
Tot de Boeddha, de Dhamma en de Sangha, 1124
Ziet en weet,
Met het juiste inzicht,
De Vier Edele Waarheden.1125 ❜
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GATHA #191
—HET EDELE VIERVOUDIGE PAD STOPT HET LIJDEN—
(AGGIDATTABRAHMANA VATTHU)
'Dukkham dukkhasamuppadam
dukkhassa ca atikkamam
ariyam catthangikam maggam
dukkhupasamagaminam.’

❜ Het Lijden;1126
De oorzaak van het lijden; 1127
De beëindiging van het lijden,1128
En het Edele Achtvoudige Pad,1129
Leiden tot het ophouden van het lijden.1130 ❜
GATHA #192
—DE FINALE BEVESTIGING DAT DEZE TOEVLUCHT VEILIG IS—
(AGGIDATTABRAHMANA VATTHU)
'Etam kho saranam khemam
etam saranam uttamam
etam saranam agamma
sabbadukkha pamuccati.'

❜ Dit is een veilige toevlucht.1131
Dit is de beste toevlucht.1132
Wie hier zijn toevlucht neemt,1133
Wordt bevrijd van al het lijden.1134 ❜
GATHA #193
—EEN BOEDDHA WORDT NIET OVERAL GEBOREN—
(ANANDATTHERAPANHA VATTHU)
'Dullabho purisajanno
na so sabbattha jayati
yattha so jayati dhiro
tam kulam sukham edhati.’

❜ Een edel man is erg zeldzaam:1135
Hij wordt niet overal geboren.1136
De familie waarin zulke Wijze geboren wordt
Baadt in vreugde.1137 ❜
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GATHA #194
—GEZEGEND IS DE TIRATNA—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Sukho buddhanam uppado
sukha saddhammadesana
sukha sanghassa samaggi
samagganam tapo sukho.'

❜ Gezegend 1138 is de geboorte van Boeddhas.1139
Gezegend is de verkondiging van de Dhamma. 1140
Gezegend is de eensgezinde Sangha. 1141
Gezegend is de beoefening van hen die in harmonie leven.1142 ❜
GATHA #195
—EER BEWIJZEN AAN WIE HET WAARD IS (1)—
(KASSAPADASABALASSA SUVANNACETIYA VATTHU)
'Pujarahe pujayato
buddhe yadi va savake
papancasamatikkante
tinnasokapariddave.'

❜ Wie eer bewijst aan wie het waard is: 1143
Aan de Boeddhas of aan hun discipelen.1144
Aan hen die de hindernissen overwonnen hebben.1145
En voorbij verdriet en gejammer zijn gegaan. 1146 ❜
GATHA #196
—EER BEWIJZEN AAN WIE HET WAARD IS (2)—
(KASSAPADASABALASSA SUVANNACETIYA VATTHU)
'Te tadise pujayato
nibbute akutobhaye
na sakka punnam samkhatum
imettamapi kenaci.'

❜ Het is onmogelijk de verdiensten in te schatten,1147
Van hen die eer bewijzen aan diegenen die het verdienen. 1148
[Aan de Boeddhas of aan hun discipelen].
—Aan hen die bevrijd zijn,1149
En niets vrezen.1150
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Vagga #14 van de Dhammapada handelt over de Boeddha zelf.
Gathas #179 & 180—beiden Maradhitara Vatthu—zijn geen gemakkelijke verzen. Daarom ook dat ze erg belangrijk zijn en verdere uitleg verdienen. Ik analyseer ze dan ook versregel per versregel:
'Wiens overwinning niet ongedaan kan gemaakt worden’: Een andere vertaling
zou kunnen zijn: 'de overwinning is volkomen'. De betekenis van deze versregel
is dat er geen verdere inspanningen moeten gedaan worden; d.i. de Boeddha
heeft alle bezoedelingen overwonnen.
'Wiens overwinning door geen ander geëvenaard is': De betekenis is: wiens
overwonnen bezoedelingen in deze wereld niet gevolgd kunnen worden door
andere bezoedelingen.
'Wiens oneindige wijsheid zijn Verlichting volkomen maakt': de Commentaren
van de Pali-canon verduidelijken deze moeilijk begrijpbare versregel als volgt:
de wijsheid van de Boeddha is onbegrensd omwille van zijn alwetend inzicht (P.
sabbannuta nana).
'En geen spoor nalaat': De betekenis hiervan is de volgende: doordat de Boeddha vrij is van alle bezoedelingen die aanleiding geven tot een wedergeboorte,
i.c. vrij is van verlangen, afkeer, onwetendheid…, is de cyclus van samsara tot
een einde gekomen. De Boeddha is 'uitgedoofd': de Wet van Kamma (oorzaak en
gevolg) is tot een einde gekomen.
'Welk spoor zou je hem dan willen laten volgen ?'. De betekenis van deze versregel is dat de Boeddha door geen enkele verleiding meer gelokt kan worden.
'In wie geen begeerte, geen verlangen en geen hechting aanwezig zijn, die hem
naar een pad zouden kunnen lokken [dat tot wedergeboorte aanleiding geeft]': de
betekenis van deze versregel is de volgende: Hoe zou je iemand, die net als de
Boeddha, niet verstrikt zit in begeerte en verlangen, die aan niets gehecht is, nog
kunnen lokken naar een pad dat tot wedergeboorte leidt ?
De globale betekenis van de Gathas #179 en 180 is dat de methode die de Boeddha aanbiedt geen 'toeval' is. De Leer van de Boeddha—de Dhamma—is juist én
compleet, in zulke mate dat, wie deze leer op een correcte manier volgt, nooit
teleurgesteld zal worden. Dit staat in schril contract met andere spirituele leringen die slechts gedeeltelijk of absoluut geen succes opleveren en als dusdanig
uiterst inefficiënt blijken te zijn.
Daarom zal iemand, die het pad van de Boeddha volgt en door zijn inzicht in de
leer en in de realiteit van de dingen zoals ze werkelijk zijn, nooit meer verleid
kunnen worden tot het nemen van een pad dat tot wedergeboorte leidt—het
—Pagina 293
!
van !556—

—Vagga #14 - De Boeddha—

steeds opnieuw 'worden' (P. bhava), de eeuwige cyclus van onvrede en ellende.
1151

De Dhamma, de Zo-heid van de dingen, de natuurwet, de kosmische wet, geeft
de yogi uitzicht op innerlijke vrede en bevrijding. De volgeling van de Boeddha,
zonder verlangen en zonder hechting, met diep inzicht in de werkelijke aard van
de fenomenen, zal, net als de Meester, niet kunnen weggelokt worden van het
juiste pad.
Gatha #181—Devorohana Vatthu—verhaalt dat de Wijzen, die zich focussen op
aandachtige meditatie, zich vrijmaken van wereldse verlangen. Doordat zij hun
zintuiglijke genot getemd hebben, worden zij zelfs door de goden benijd.
Gatha #182—Erakapattanagaraja Vatthu—wijst op de enorme opportuniteit die
ontstaat wanneer iemand als mens geboren wordt; wanneer iemand een goed
leven kan leiden, waarbij hij in contact komt met de leer van de Boeddha. En nog
een stap verder: als zo iemand deze unieke kans aansluitend benut om een einde
maken aan de cyclus van wedergeboorte. Zeldzaam is het, zegt dit vers, uiterst
zeldzaam, dat een Buddha-to-be 1152 in deze wereld geboren wordt.
Gathas #183 t/m 185—alle drie Anandattherapanha Vatthu—zijn drie verzen
met belangrijke wijsheden:
Gatha #183 geeft de essentie weer van de Dhamma: vermijd het slechte, doe het
goede en zuiver je geest compleet.
Gatha #184 wijst erop dat geduld de hoogste deugd is. Deze deugd vereist immers de meeste beoefening en discipline van de yogi. Geduld leidt hem tot nibbana, innerlijke vrede en bevrijding. De persoon die anderen kwetst of kwaad
doet kan deze staat nooit bereiken. De negatieve effecten van zulk gedrag zullen
hem steeds brengen tot de wereldse staat van samsara.
Gatha #185 tenslotte geeft in a nutshell de leer weer van de Boeddhas: niemand
beschuldigen; niemand kwetsen; zichzelf beheersen overeenkomstig de patimokkha—de monastieke code (die voor bhikkhus uit 227 basisregels bestaat en
voor bhikkhunis uit 311); zich matigen in voedsel; in afzondering verblijven en
toegewijd mediteren.
De tweeling-Gathas #186 & 187—beiden Anabhiratabhikkhu Vatthu—geven de
yogi twee verschillende perspectieven: enerzijds leidt verlangen nooit tot vreugde; anderzijds leidt de vernietiging van verlangen wél tot vreugde.
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De Wijze is er zich terdege van bewust dat zintuiglijk genot uiterst vergankelijk
is. En alles wat vergankelijk is kan nooit tot blijvende vreugde leiden. Alles wat
niet permanent is draagt pijn in zich. Een reden om zintuiglijk genot te vermijden, hoe mooi het ook wordt voorgesteld.
In de metafoor van de 'regen van gouden munten', gaat het hier over de kahapana, wat de eigennaam is voor een antiek muntstuk dat geslagen werd in goud,
zilver en koper.
De Wijze zal zich ver houden van elk zintuiglijk genot. Zelfs hemels zintuiglijk
genot is niet aan hem besteed. Zijn enige betrachting is om een einde te maken
aan élk zintuiglijk verlangen.
De Gathas #188-192—allemaal Aggidattabrahmana Vatthu—vormen een vijfluik. De onwetende, d.i. de persoon die de realiteit van de verschijnselen niet ziet
zoals ze wérkelijk is, verwerft angst als zijn bondgenoot. Hij heeft angst om zijn
verlangen niet te kunnen vervullen of angst om de verkregen objecten van zijn
langverwachte begeerte opnieuw kwijt te raken. Kortom, angst is zijn habitat.
Toevlucht zoeken om aan de realiteit te ontsnappen wordt dan ook zijn tweede
natuur. En dit toevluchtsoord kan allerlei plaatsen omvatten (Gatha #188).
De Wijze daarentegen wéét dat geen enkel extern toevluchtsoord hem permanente bescherming kan bieden. De enige valabele bescherming ligt binnen zichzelf. Blijvende bescherming bestaat énkel in het loslaten van verlangen en van
hechting (Gatha #189). Wat niet wil zeggen dat de yogi in armoede moet leven.
Het enige wat van hem verlangd wordt is dat hij zijn gehechtheden loslaat die de
werkelijkheid vertekenen.
Daarom zoekt de Wijze bescherming in de Boeddha, in de leer van de Boeddha
(P. Dhamma) en in het gezelschap van zijn metgezellen op het Pad (P. Sangha).
1153 Op deze manier verwerft hij zuiver inzicht in de Vier Waarheden (Gatha
#190). De eerste Nobele Waarheid is deze van het lijden (P. dukkha). Deze
Waarheid moet begrepen worden. De tweede Nobele Waarheid is de oorzaak van
het lijden (P. samudaya). Verlangen moet losgelaten worden. De derde Nobele
Waarheid is de beëindiging van het lijden (P. nirodha). Deze Waarheid moet gerealiseerd worden. De vierde Nobele Waarheid tenslotte is het pad dat leidt tot de
beëindiging van het lijden (P. ariya atthagika magga).1154 Deze Waarheid moet
gecultiveerd worden.
Door zijn zuiver inzicht in de Vier Waarheden begrijpt hij het lijden, laat hij de
oorzaak van het lijden los; realiseert hij het einde van het lijden (P. dukkha-nirodha) en cultiveert hij het Pad (Gatha #191).
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Door de Vier Waarheden te omarmen en zich ermee te identificeren verwerft de
Wijze de beste toevlucht (P. tana) die er bestaat. Dit toevluchtsoord bevrijdt hem
van alle lijden (Gatha #192).
Gatha #193—Anandattherapanha Vatthu—stelt dat een edel man—volgens de
Commentaren van de Pali-canon wordt hiermee een Boeddha bedoeld—zeldzaam is. Hetzelfde geldt voor een buddha-to-be, namelijk een yogi die zich dagelijks kwijt aan de lezing en meditatie van de teksten. Zo iemand onderscheidt
zich uiteraard van zijn medemensen en vormt een grote aanwinst voor de maatschappij waarin hij leeft.
Gatha #194—Sambahulabhikkhu Vatthu—gaat hier verder op in. Gezegend zijn
de Boeddhas die tot bestaan komen, die verschijnen, die 'vorm aannemen'. Sukho
buddhanam uppado. Een prachtige uitdrukking !
Maar eveneens gezegend zijn: de verkondiging van de Leer; de verzameling van
allen die op weg zijn naar bevrijding én de meditatie-beoefening van al diegenen die in harmonie leven.
Gathas #195 & 196—beiden Kassapadasabalassa Suvannacetiya Vatthu—de
laatste verzen van dit hoofdstuk tenslotte vormen een aanmoediging voor de yogi
om eer te bewijzen aan diegenen die het verdienen, namelijk aan de Boeddhas en
hun discipelen, die zichzelf gerealiseerd hebben.
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'wiens overwinning niet ongedaan kan gemaakt worden': vert. van → yassa jitam navajiyati: yassa = wiens; jitam → ji = overwinnen; jita = overwinning; navajiyati → na+ avajiyati:
na = niet; avajiyati → ava+jar: ava = weg; jar = aftakelen, vervallen, ongedaan maken; avajiyati = ongedaan gemaakt worden. 'Yassa jitam navajiyati', is vrij vertaald als: 'wiens overwinning niet ongedaan kan gemaakt worden'.
1076

'wiens overwinning door geen ander geëvenaard is': vert. van → jitam assa no yati koci
loke: jitam → ji = overwinnen; jita = overwinning; assa = zijn, van hem; jitam assa = zijn
overwinning; no = niet; yati → ya = gaan, verder gaan, hier in de betekenis van 'evenaren';
koci = nergens, door niemand; loke → loka = wereld; loke = in de wereld. 'Jitam assa no
yati koci loke', is vrij vertaald als: 'wiens overwinning door geen ander geëvenaard is'.
1077

'wiens oneindige wijsheid zijn Verlichting volkomen maakt': tam buddham ananta-gocaram: tam = hetgeen; buddham → Buddha = de Boeddha, de Ontwaakte; ananta-gocaram
→ ananta+gocaram: ananta = oneindig, onbegrensd; gocara = veld, sfeer, hier in de betekenis van 'wijsheid'. 'Tam buddham anantagocaram', is vrij vertaald als: 'wiens oneindige
wijsheid zijn Verlichting volkomen maakt'.
1078

'en geen spoor nalaat': vert. van → apadam → a+pada: a = niet, zonder; pada = weg,
spoor; apada = zonder spoor. 'Apadam', is vrij vertaald als: 'en geen spoor nalaat'.
1079

'welk spoor zou je hem dan willen laten volgen ?': vert. van → kena padena nessatha:
kena = welk ?; padena → pada = weg, spoor; padena = op welk pad, door welk pad te
nemen; nessatha → ni = wegleiden, [laten] volgen. 'Kena padena nessatha', is vrij vertaald
als: 'welk spoor zou je hem dan willen laten volgen ?'.
1080

'in wie geen begeerte, geen verlangen en geen hechting aanwezig zijn, die hem naar
een pad zouden kunnen lokken [dat tot wedergeboorte aanleiding geeft]': vert. van → yassa
jalini visattika tanha natthi kuhinci netave: yassa = wiens; jalini = een valstrik, een lokmiddel;
visattika → vi+sanj: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in
het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; sanj = hechten;
tanha = begeerte, verlangen; n’atthi → na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; n’atthi
= is niet; kuhinci = overal; netave → ni = wegleiden, [laten] volgen. 'Yassa jalini visattika
tanha natthi kuhinci netave', is vrij vertaald als: 'in wie geen begeerte, geen verlangen en
geen hechting aanwezig zijn, die hem naar een pad zouden kunnen lokken [dat tot wedergeboorte aanleiding geeft]'.
1081

'wiens oneindige wijsheid zijn Verlichting volkomen maakt': tam buddham ananta-gocaram: tam = hetgeen; buddham → Buddha = de Boeddha, de Ontwaakte; ananta-gocaram
→ ananta+gocaram: ananta = oneindig, onbegrensd; gocara = veld, sfeer, hier in de betekenis van 'wijsheid'. 'Tam buddham anantagocaram', is vrij vertaald als: 'wiens oneindige
wijsheid zijn Verlichting volkomen maakt'.
1082

'en geen spoor nalaat': vert. van → apadam → a+pada: a = niet, zonder; pada = weg,
spoor; apada = zonder spoor. 'Apadam', is vrij vertaald als: 'en geen spoor nalaat'.
1083

'welk spoor zou je hem dan willen laten volgen ?': vert. van → kena padena nessatha:
kena = welk ?; padena → pada = weg, spoor; padena = op welk pad, door welk pad te
nemen; nessatha → ni = wegleiden, [laten] volgen. 'Kena padena nessatha', is vrij vertaald
als: 'welk spoor zou je hem dan willen laten volgen ?'.
1084
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'de Wijzen, die meditatie beoefenen': vert. van → ye jhanapasuta dhira: ye = wie, diegenen die; jhanapasuta → jhana+pasuta: jhana = kalmtemeditatie; pasuta = beoefenen;
dhira = de Wijzen; 'Ye jhanapasuta dhira', is vrij vertaald als: 'de Wijzen, die meditatie beoefenen'.
1085

'vreugde vinden in de innerlijke rust die verzaking van verlangen met zich brengt': vert.
van → nekkhammupasame rata: nekkhammupasame → nekkhamma+upasama: nekkhamma = verzaken, loslaten; upasama = kalmte, innerlijke rust; nekkhammupasame = verzaken
en innerlijke rust; rata → ram = vreugde vinden, zich verheugen. 'Nekkhammupasame rata',
is vrij vertaald als: 'vreugde vinden in de innerlijke rust die verzaking van verlangen met zich
brengt'.
1086

'deze alerte en volledig ontwaakt wijzen': sambuddhanam satimatam; sambuddhanam
→ sam+buddha: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; buddha → budh = ontwaken,
zichzelf realiseren; sambuddhanam = volledig ontwaakt; satimatam → sati+mantu: sati =
alert, waakzaam, aandachtig; mantu = in het bezit zijn van [i.c. aandacht]. 'Sambuddhanam
satimatam', is vrij vertaald als: 'deze alerte en volledig ontwaakt wijzen'.
1087

'worden zelfs door de goden benijd': vert. van → devapi tesam pihayanti: devapi: deva
= god; pi → api = zelfs; devapi = zelfs door de goden; tesam = door deze [goden]; pihayanti
→ pih = benijden; pihayanti = benijd worden. 'Devapi tesam pihayanti', is vrij vertaald als:
'worden zelfs door de goden benijd'.
1088

'een geboorte als mens is moeilijk te verkrijgen': vert. van → kiccho manussapatilabho:
kiccho → kiccha = moeilijk te verkrijgen; manussapatilabho → manussa+patilabha: manussa = mens; patilabha = geboren worden. 'Kiccho manussapatilabho', is vrij vertaald als:
'een geboorte als mens is moeilijk te verkrijgen'.
1089

'zwaar is het leven van een sterveling': vert. van → kiccham maccana jivitam: kiccham
→ kiccha = moeilijk te verkrijgen; maccana → macca = sterveling, maccana = van een sterveling; jivitam → jiv = leven; jivitam = het leven. 'Kiccham maccana jivitam', is vrij vertaald
als: 'zwaar is het leven van een sterveling'.
1090

'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'.
1091

'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'.
1092

'vermijd het kwade': vert. van → sabbapapassa akaranam: sabbapapassa → sabba+
papa: sabba = al, alles; papa = het slechte, het kwade; akaranam → a+karana: a = niet;
karana → kar = doen; akarana = niet doen, vermijden te doen. 'Sabbapapassa akaranam', is
vrij vertaald als: 'vermijd het kwade'.
1093
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'doe het goede': vert. van → kusalassa upasampada: kusalassa → kusala = het goede,
het verdienstelijke, het heilzame; upasampada → upa+sam+pada: upa = bij; sam = compleet, volledig, in zijn geheel; pada = weg. 'Kusalassa upasampada', is vrij vertaald als: 'doe
het goede'.
1094

'zuiver de geest': vert. van → sacittapariyodapanam →sacitta+pariyodapana: sacitta →
sa+citta: sa → sam: compleet, volledig, in zijn geheel; citta = geest; sacitta = de complete
geest; pariyodapana = zuiveren. 'Sacittapariyodapanam', is vrij vertaald als: 'zuiver de
geest'.
1095

'dit is de leer van de Boeddhas': vert. van → etam buddhana sasanam: etam = dit is;
buddhana = van de Boeddhas; sasanam → sasana = de leer. 'Etam buddhana sasanam', is
vrij vertaald als: 'dit is de leer van de Boeddhas'.
1096

'geduld is de hoogste deugd': vert. van → khanti paramam tapo titikkha: khanti = geduld; paramam → parama = het hoogste, het ultiemste; tapo → tapa = ascese; titikkha =
vergevensgezindheid. 'Khanti paramam tapo titikkha', is vrij vertaald als: 'geduld is de
hoogste deugd'.
1097

'"nibbana is het hoogste”, zo zeggen de Boeddhas': vert. van → nibbanam paramam
vadanti buddha: nibbanam → nibbana; paramam → parama = het hoogste, het ultiemste;
vadanti → vad = zeggen; vadanti = zij zeggen; buddha → Boeddhas. 'nibbanam paramam
vadanti buddha', is vrij vertaald als: '"nibbana is het hoogste”, zo zeggen de Boeddhas'.
1098

'wie anderen kwaad doet is geen echte monnik': vert. van → na hi pabbajito parupaghati: na = niet; he = inderdaad, zeker; pabbajito = syn. voor bhikkhu = monnik; parupaghati
→ para+upaghati: para = de ander, de andere; upaghati → upa+han: upa = naast, bij; han =
kwetsen, doden, kwaad doen. 'Na hi pabbajito parupaghati', is vrij vertaald als: 'wie anderen kwaad doet is geen echte monnik'.
1099

'wie anderen kwetst is geen samana': vert. van → na samano hoti param vihethayanto:
na = niet, geen; samano = een asceet, een kluizenaar, hier gebruikt in de betekenis van 'een
volgeling van Boeddha'; hoti → bhu = zijn; hoti = is; param → para = de ander, de andere;
vihethayanto → vi+hid: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat
in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; hid = kwetsen,
onderdrukken, pijn doen. 'Na samano hoti param vihethayanto', is vrij vertaald als: 'wie
anderen kwetst is geen samana'.
1100

'niet beschuldigend': vert. van → anupavado → an+upavada: an = niet; upavada =
beschuldigen. 'Anupavado', is vrij vertaald: 'niet beschuldigend'.
1101

'niet kwetsend': vert. van → anupaghato → an+upaghata: an = niet; upaghata = kwetsen, doden. 'Anupaghato', is vrij vertaald als: 'niet kwetsend'.
1102

'zich beheersend overeenkomstig de patimokkha': vert. van → patimokkhe ca samvaro:
patimokkhe → patimokkha; ca = en; samvaro → samvara = zich beheersend. 'Patimokkhe
ca samvaro', is vrij vertaald als: 'zich beheersend overeenkomstig de patimokkha'.
1103

'gematigd ten aanzien van voedsel': vert. van → mattannuta ca bhattasmim: mattannuta
→ matta+nuta: matta = maat; nuta → na = weten, kennen; mattannuta = de juiste maat
kennen, gemodereerd zijn; ca = en; bhattasmim → bhatta = voedsel; bhattasmim = inzake
voedsel. 'Mattannuta ca bhattasmim', is vrij vertaald als: 'gematigd ten aanzien van voedsel'.
1104
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'in afzondering verblijvend': vert. van → pantam ca sayanasanam: pantam → panta =
afgezonderd, eenzaam; ca = en; sayanasanam → sayana+asana: sayana = bed; asana =
zitten, neerzitten; sayanasanam = verblijven. 'Pantam ca sayanasanam', is vrij vertaald als:
'in afzondering verblijvend'.
1105

'toegewijd mediterend': vert. van → adhicitte ca ayogo: adhicitte = in meditatie; ca =
en; ayogo → yoga = nastreven, volgen. 'Adhicitte ca ayogo', is vrij vertaald als: 'toegewijd
mediterend'.
1106

'dat is de Leer van de Boeddhas': vert. van → etam buddhana sasanam: etam = dit;
buddhana → Buddha; buddhana = van de Boeddhas; sasanam → sasana = de Leer. 'Etam
buddhana sasanam', is vrij vertaald als: 'dat is de Leer van de Boeddhas'.
1107

'zelfs niet wanneer het gouden munten regent': vert. van → na kahapanavassena: na =
niet; kahapanavassena → kahapana+vassa: kahapana = gouden munten; vassa = regen. 'Na
kahapanavassena', is vrij vertaald als: 'zelfs niet wanneer het gouden munten regent'.
1108

'kunnen zintuiglijke verlangens bevredigd worden': vert. van → titti kamesu vijjati: titti =
bevrediging; kamesu → kama = zintuiglijk verlangen; kamesu = van zintuiglijke verlangens;
vijjati → vid = vinden, weten, hier in de betekenis van 'bevredigen'; vijjati = bevredigd worden. 'Titti kamesu vijjati', is vrij vertaald als: 'kunnen zintuiglijke verlangens bevredigd worden'.
1109

'begeerte brengt weinig genot en veel ellende': vert. van → appassada dukkha kama:
appassada → appa+assada: appa = heel weinig; assada = het lokaas dat aan de vishaak
bevestigd is, bevrediging, genot, genieting; dukkha = lijden, ellende; kama = zintuiglijk verlangen. 'Appassada dukkha kama', is vrij vertaald als: 'begeerte brengt weinig genot en veel
ellende'.
1110

'zo vindt de Wijze geen vreugde in verlangens !': vert. van → iti vinnaya pandito: iti = !
(uitroepteken); vinnaya → vi+na: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; na =
verstaan, weten, vinden; pandito = de Wijze. 'Iti vinnaya pandito', is vrij vertaald als: 'zo
vindt de Wijze geen vreugde in verlangens !'.
1111

'zelfs in hemels genot': vert. van → api dibbesu kamesu: api = zelfs; dibbesu → dibba =
hemels; dibbesu = in hemels; kamesu → kama = zintuiglijk genot; kamesu = van zintuiglijk
genot. 'Api dibbesu kamesu', is vrij vertaald als: 'zelfs in hemels genot'.
1112

'vindt hij geen vreugde': vert. van → ratim so nadhigacchati: ratim → rati = vreugde; so
= hij; nadhigacchati → na+adhigacchati: na = niet; adhigacchati → adhi+gam: adhi = naar;
gam = gaan; adhigacchati = vinden; nadhigacchati = niet vinden. 'Ratim so nadhigacchati',
is vrij vertaald als: 'vindt hij geen vreugde'.
1113

'een volgeling van de Ware en Volledig Verlichte': vert. van → sammasambuddha-savako → sammasambudha+savaka: sammasambuddha → samma+sam+buddha: samma
+sam = compleet, volledig, in zijn geheel; buddha → Boedha; sammasambuddha = de
Ware en Volledig Verlichte; savako → savaka = letterlijk 'hij die luistert '= een volgeling van
de Boeddha. 'Sammasambuddhasavako', is vrij vertaald als: 'een volgeling van de Ware en
Volledig Verlichte'.
1114
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'vindt uitsluitend vreugde in de vernietiging van alle verlangens': vert. van → tanhakkhayarato hoti: so = hij; tanhakkhayarato → tanha+khaya+rata: tanha = verlangens; khaya =
vernietiging, oplossing; rata = vreugde; hoti → bhu = zijn; hoti = is, vindt. 'Tanhakkhayarato
hoti', is vrij vertaald als: 'vindt uitsluitend vreugde in de vernietiging van alle verlangens'.
1115

'door angst gedreven': vert. van → bhayatajjita → bhaya+tajjita: bhaya = angst; tajjita →
taj = drijven. 'Bhayatajjita', is vrij vertaald als: 'door angst gedreven'.
1116

'zoeken vele mensen toevlucht': vert. van → bahum ve saranam: bahum → bahu = veel,
vele; ve = benadrukt het voorgaande woord, in dit geval: inderdaad 'vele mensen'; saranam
→ sarana = toevluchtsoord, toevlucht. 'Bahum ve saranam', is vrij vertaald als: 'zoeken vele
mensen toevlucht'.
1117

1118

'bergen': vert. van → pabbatani → pabbata = berg; pabbatani = bergen.

1119

'wouden': vert. van → vanani → vana = woud; vanani = wouden.

'en parken, bomen en tempels': vert. van → ca aramarukkhacetyani: ca = en; aramarukkhacetyani → arama+rukkha+cetya: arama = parken; rukkha = bomen; cetya = heiligdommen, tempels. 'Ca aramarukkhacetyani', is vrij vertaald als: 'en parken, bomen en tempels'.
1120

'geen enkele van deze [toevluchten] is veilig': vert. van → netam kho saranam khemam:
netam → n’etam →na+etam: na = niet, geen; etam = dit, deze; saranam → sarana = toevlucht, toevluchtsoord; khemam → khema = veilig. 'Netam kho saranam khemam', is vrij
vertaald als: 'geen enkele van deze [toevluchten] is veilig'.
1121

'zij vormen [geen van allen] een goede toevlucht': vert. van → netam saranamuttamam,
netam saranamagamma: netam → n’etam → na+etam: na = niet, geen; etam = dit, deze;
saranamuttamam → saranam+uttama: saranam → sarana = toevluchtsoord, toevlucht;
uttama = de beste; netam → n’etam → na+etam: na = niet, geen; etam = dit, deze; saranamagamma → saranam+agamma: saranam → sarana = toevluchtsoord, toevlucht; agamma → a+gam: a= naar; gam = gaan; saranamagamma = naar een toevlucht gaan; 'Netam
saranamuttamam, netam saranamagamma', is vrij vertaald als: 'zij vormen [geen van allen]
een goede toevlucht'.
1122

'geen van allen geeft immers bevrijding van het lijden': vert. van → sabbadukkha
pamuccati: sabbadukkha → sabba+dukkha: sabba = al, het geheel van, de som van; dukkha = lijden, ellende; pamuccati → pa+muc: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt
om de intensiteit van een handeling uit te drukken; muc = bevrijding. 'Sabbadukkha
pamuccati', is vrij vertaald als: 'geen van allen geeft immers bevrijding van het lijden'.
1123

'maar wie toevlucht neemt tot de Boeddha, de Dhamma en de Sangha': vert. van → yo
ca buddhan ca dhamman ca samghan ca saranam gato: yo = wie; ca = en; buddhan →
Boeddha; dhamman → Dhamma; samghan → Sangha; saranam → sarana = toevlucht,
toevluchtsoord; gato → gata → gam = gaan, hier in de betekenis van 'nemen'. 'Yo ca buddhan ca dhamman ca samghan ca saranam gato', is vrij vertaald als: 'maar wie toevlucht
neemt tot de Boeddha, de Dhamma en de Sangha'.
1124
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'ziet en weet, met het juiste inzicht, de vier edele waarheden': vert. van → cattari ariyasaccani sammappannaya passati: cattari ariyasaccani = de vier edele waarheden; sammappannaya → samma+panna: samma = zuiver, volledig, zoals het hoort; panna = wijsheid;
passati → dis = zien, hier in de betekenis van 'zien en weten'. 'Cattari ariyasaccani sammappannaya passati', is vrij vertaald als: 'ziet en weet, met het juiste inzicht, de vier edele
waarheden'.
1125

1126

'het lijden': vert. van → dukkham.

1127

'de oorzaak van het lijden': vert. van → dukkhasamuppadam.

1128

'de beëindiging van het lijden': vert. van → dukkhassa ca atikkamam.

1129

'het edele achtvoudige pad': vert. van → ariyam catthangikam maggam.

'leiden tot het ophouden van het lijden': vert. van → dukkhupasamagaminam: dukkha+
upasam+gami: dukkha = lijden; upasama → upa+sam: upa = bij, nabij: sam = hier in de
betekenis van 'kalmeren', 'ophouden'; gami → gam = gaan; 'Dukkhupasamagaminam', is
vrij vertaald als: 'leiden tot het ophouden van het lijden'.
1130

'dit is een veilige toevlucht': vert. van → etam kho saranam khemam: etam = dit, dit is;
kho = zeker, inderdaad (aﬃrmatie); saranam → sarana = toevluchtsoord, toevlucht; khemam
→ khema = veilig. 'Etam kho saranam khemam', is vrij vertaald als: 'dit is een veilige toevlucht'.
1131

'dit is de beste toevlucht': vert. van → etam saranam uttamam: etam = dit, dit is; saranam → sarana = toevluchtsoord, toevlucht; uttamam → uttama = de beste. 'Etam saranam
uttamam', is vrij vertaald als: 'dit is de beste toevlucht'.
1132

'wie hier zijn toevlucht neemt': vert. van → etam saranam agamma: etam = dit, dit is;
saranam → sarana = toevluchtsoord, toevlucht; agamma → a+gam: a= naar, naartoe; gam
= gaan. 'Etam saranam agamma', is vrij vertaald als: 'wie hier zijn toevlucht neemt'.
1133

'wordt bevrijd van al het lijden': vert. van → sabbadhukkha pamucatti: sabbadukkha →
sabba+dukkha: sabba = alle; dukkha = lijden; pamucatti → pa+muc: pa = voorzetsel dat in
het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; muc = bevrijden;
pamuccati = wordt bevrijd. 'Sabbadhukkha pamucatti', is vrij vertaald als: 'wordt bevrijd van
al het lijden'.
1134

'een edel man is erg zeldzaam': vert. van → dullabho purisajanno: dullabho → du+
labha: du = moeilijk; labha → labh = krijgen, vinden; dullabho = moeilijk te vinden, zeldzaam; purisajanno → purisa+ajanna: purisa = persoon; ajanna = van goede geboorte. 'Dullabho purisajanno', is vrij vertaald als: 'een edel man is erg zeldzaam'.
1135

'hij wordt niet overal geboren': vert. van → na so sabbattha jayati: na = niet; so = hij;
sabbattha = overal, op alle plaatsen, onder alle omstandigheden; jayati → jan = ontstaan,
geboren worden. 'Na so sabbattha jayati', is vrij vertaald als: 'hij wordt niet overal geboren'.
1136
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'de familie, waarin zulke Wijze geboren wordt, baadt in vreugde': vert. van → yattha so
jayati dhiro tam kulam sukham edhatii: yattha = waar; so = hij; jayati → jan = ontstaan, geboren worden; dhiro = de Wijze; tam = deze; kulam → kula = familie; sukham → sukha =
vreugde; edhati → edh = gedijen, vooruitkomen, floreren, bloeien. 'Yattha so jayati dhiro
tam kulam sukham edhatii', is vrij vertaald als: 'de familie, waarin zulke Wijze geboren wordt,
baadt in vreugde'.
1137

1138

'gezegend': vert. van → sukha = vreugdevol

'gezegend is de geboorte van Boeddhas: vert. van → sukho buddhanam uppado: sukho → sukha = geluk, hier in de betekenis van 'gezegend'; buddhanam → Boeddha; uppado
→ uppada = tot bestaan komen, verschijnen, geboren worden. 'Sukho buddhanam uppado', is vrij vertaald als: 'gezegend is de geboorte van Boeddhas.
1139

'gezegend is de verkondiging van de Dhamma': vert. van → sukha saddhammadesana:
sukha = geluk, hier in de betekenis van 'gezegend’; saddhammadesana → saddhamma+
desana: saddhamma → sata+dhamma: sata = de echte, de ware; dhamma → Dhamma;
desana = de verkondiging, het aanleren van. 'Sukha saddhammadesana, is vrij vertaald als:
'gezegend is de verkondiging van de Dhamma'.
1140

'gezegend is de eensgezinde Sangha': vert. van → sukha samghassa samaggi: sukha =
geluk, hier in de betekenis van 'gezegend’; samghassa → samgha = de Sangha; samghassa = van de Sangha; samaggi = de harmonie, de eensgezindheid. 'Sukha samghassa samaggi', is vrij vertaald als: 'gezegend is de eensgezinde Sangha'.
1141

'gezegend is de beoefening van hen die in harmonie leven': vert. van → sammagganam
tapo sukho: sammaganam → sammagga = zij die eensgezind zijn, die met elkaar in harmonie zijn; tapo → tapa = de beoefening, de ascese, de meditatie; sukho → sukha = geluk,
hier in de betekenis van 'gezegend'. 'Sammagganam tapo sukho', is vrij vertaald als: 'gezegend is de beoefening van hen die in harmonie leven'.
1142

'wie eer bewijst aan wie het waard is': vert. van → pujarahe pujayato: pujarahe →
puja+araha: puja = eerbetoon; araha = verdienen, het waard zijn; pujayato = eer betonen.
'Pujarahe pujayato', is vrij vertaald als: 'wie eer bewijst aan wie het waard is'.
1143

'aan de Boeddhas of aan hun discipelen': vert. van → buddhe yadi va savake: buddhe
→ Boeddha; buddhe = aan de Boeddhas; yadi va = of; savake → savaka = letterlijk 'luisteraar', iemand die luistert naar wat de Boeddha vertelt = volgeling van de Boeddha. 'Buddhe
yadi va savake', is vrij vertaald als: 'aan de Boeddhas of aan hun discipelen'.
1144

'die de hindernissen overwonnen hebben': vert. van → papancasamatikkante → papanca+samatikkanta: papanca = hindernis voor het realiseren van spirituele groei; samatikkanta → sam+ati+kam = volledig, volkomen, in zijn geheel; ati = uiterst, extreem; kam =
voorbij gaan, overwinnen. 'Papancasamatikkante', is vrij vertaald als: 'zij die de hindernissen
overwonnen hebben'.
1145

'voorbij verdriet en gejammer zijn gegaan': tinnasokapariddave → tinna+soka+ pariddava: tinna = overwinnen; het is 'voorbij' gaan; de andere oever—nibbana— bereiken; soka =
verdriet; pariddava → parideva = gejammer. 'Tinnasokapariddave', is vrij vertaald als: 'die
voorbij verdriet en gejammer zijn gegaan'.
1146
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'het is onmogelijk de verdienste in te schatten': vert. van → na sakka punnam samkhatum: na = niet; sakka = in staat zijn om; punnam → punna = de verdienste; samkhatum →
khya = berekenen, incalculeren, inschatten. 'Na sakka punnam samkhatum', is vrij vertaald
als: 'het is onmogelijk de verdienste in te schatten'.
1147

'van hen die eer bewijzen aan diegenen die het verdienen': vert. van → te tadise pujayato: te = zij, aan hen; tadise → tadisa = zo, van zulke kwaliteit, die het verdienen; pujayato =
eer bewijzen. 'Te tadise pujayato', is vrij vertaald als: 'van hen die eer bewijzen aan diegenen die het verdienen'.
1148

'diegenen die bevrijd zijn': vert. van → nibbute → nibbuta = bevrijd, geraliseerd. 'Nibbute', is vrij vertaald als: 'diegenen die bevrijd zijn'.
1149

'die niets vrezen': vert. van → akutobhaye → a+kuto+bhaya: a= niet; kuto = waarvan ?;
bhaya = angst. 'Akutobhaye', is vrij vertaald als: 'die niets vrezen'.
1150

Biddulph, Desmond & Flynn, Darcy, (2015), De Wijze Lessen Van De Boeddha. De Wijsheid Van De Dharma—Van De Pali-Canon Tot De Soetra’s p. 10 — 'Vaak wordt gedacht dat
reïncarnatie het centrale idee binnen het boeddhisme is, maar dit is niet zo. De weg van de
Boeddha houdt zich juist bezig met het leven in dit lichaam, in dit leven. 'Wedergeboorte'
heeft niets te maken met reïncarneren als een mier of een god, maar met de angst dat leven
niet méér is dan een eindeloze rondgang door lijden, zonder de mogelijkheid tot verandering.'
1151

'buddha-to-be': Syn.: buddhankura, iemand die voorbestemd is om een Boeddha te
worden. Wij zijn allen Buddha’s-to-be.
1152

Sangha: het begrip wordt meestal gebruikt om de monastieke orde aan te duiden, namelijk de orde van boeddhistische monniken (P. bhikkhus) en nonnen (P. bhikkhunis). Dit is
een misvatting, geïnspireerd door en vaak gericht op het eigenbelang van de monniken en
van de monastieke orde.
1153

Oorspronkelijk was de Sangha de democratische raadgevende vergadering die de Sakyaheerser adviserend bijstond in het beleid van de republiek. Deze term nam de Boeddha
later over, maar hij gaf er een andere betekenis aan. Voor de Boeddha was de Sangha de
verzameling van spiritueel gelijkgestemden—spirituele vrienden—namelijk allen die op weg
waren op het pad van verlichting. Voor de Boeddha bestond de Sangha uit 4 geledingen,
namelijk de catu parisa (P.), letterlijk: ‘de viervoudige bijeenkomst’: de monniken (P. bhikkhus); de nonnen (P. bhikkunis) en de mannelijke (P. upasakas) en vrouwelijke leken (P.
upasikas), allen op hetzelfde niveau. De laatste vier woorden zijn de belangrijkste van de
hele voetnoot.
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De vierde Nobele Waarheid (P. ariya atthagika magga) wordt ook de Middenweg (P.
majjhima patipada) genoemd. De Boeddha: 'The middle course, lying between too much
and too little, is the way of my Eightfold Path'. De Middenweg vermijdt de twee extremen:
enerzijds ascetisme en anderzijds zich verliezen in het zintuiglijke.
1154

De Middenweg verwijst ook naar de boeddhistische Madhyamika stroming (Mahayana),
gesticht door Nagarjuna (2de eeuw GTR). Nagarjuna gaf door zijn 'filosofie van het midden'
een filosofische basis aan de Prajnaparamita. De gedachte van Nagarjuna was op zich niet
nieuw, want die was al in de Prajnaparamita soetras naar voren gebracht. In de Hartsoetra
is vermeld dat: ’Vorm is leegheid, leegheid is vorm. Leegheid is niets anders dan vorm;
Vorm is niets anders dan leegheid. Op de zelfde manier zijn gevoelens, waarneming en bewustzijn leeg’.
De Madhyamika stroming vermijdt om stelling te nemen tussen twee tegengestelde opvattingen, in het bijzonder tussen bestaan (existentialisme) en niet-bestaan (nihilisme). Hij ging
ervan uit dat er geen essenties bestaan, omdat alles ontstaat door wederzijds afhankelijk
ontstaan (P. paticca samuppada).
Nagarjuna onderscheidde twee vormen van waarheid. Een conventionele waarheid en een
hoogste waarheid. Als alles grondig geanalyseerd wordt, valt er over de dingen niets te
zeggen. Leegheid gaat 'voorbij’ taal; overstijgt het bereik van taal, omdat taal gebaseerd is
op het bestaan van dingen. Maar wij hebben toch taal nodig om te communiceren over en
in deze wereld. Nagarjuna wenste het onderscheid tussen kwaad en goed en waarheid en
onwaarheid niet te vernietigen. Hij stelde dan ook, dat ondanks het feit dat dit onderscheid
slechts relatief is, zij wel bestaan op het niveau van de conventionele waarheid; op het niveau van de alledaagse conventies. Het geloof in het echte bestaan van de alledaagse conventies heeft verder 'lijden' tot gevolg en brengt geen verlossing, maar het is wel door conventies, door taal, dat het ware pad van het boeddhisme moet worden onderwezen.
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VAGGA #15 — GELUK
Sukkhavagga (Gathas #197-208)

GATHA #197
—DE YOGI LEEFT ZONDER HAAT TUSSEN DE HATERS—
(NATIKALAHAVUPASAMANA VATTHU)
'Susukham vata jivama
verinesu averino
verinesu manussesu
viharama averino.'

❜ Laat ons werkelijk gelukkig leven 1155
Zonder haat tussen haters.1156
Zonder haat verblijven wij
Tussen de haters.1157 ❜
GATHA #198
—DE YOGI LEEFT GEZOND TUSSEN DE ZIEKEN—
(NATIKALAHAVUPASAMANA VATTHU)
'Susukham vata jivama
aturesu anatura
aturesu manussesu
viharama anatura.'

❜ Laat ons werkelijk gelukkig leven 1158
Gezond tussen de zieken. 1159
Gezond verblijven wij
Tussen de zieken.1160 ❜
GATHA #199
—DE YOGI LEEFT ZONDER HEBZUCHT TUSSEN DE GRAAIERS—
(NATIKALAHAVUPASAMANA VATTHU)
'Susukham vata jivama
ussukesu anussuka
ussukesu manussesu
viharama anussuka.'

❜ Laat ons werkelijk gelukkig leven 1161
Zonder hebzucht tussen de graaiers. 1162
Zonder hebzucht verblijven wij
Tussen de graaiers.1163 ❜
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GATHA #200
—HOE MINDER BEZITTINGEN, HOE MEER SPIRITUELE VREUGDE—
(MARA VATTHU)
'Susukham vata jivama
yesam no natthi kincanam
pitibhakkha bhavissama
deva abhassara yatha.’

❜ Laat ons werkelijk gelukkig leven 1164
Wij die niets bezitten. 1165
Wij zullen ons voeden met vreugde 1166
Zoals de Stralende Goden [doen].1167 ❜
GATHA #201
—WIE VOORBIJ OVERWINNING EN NEDERLAAG GAAT LEEFT GELUKKIG—
(KOSALARANNO PARAJAYA VATTHU)
'Jayam veram pasavati
dukkham seti parajito
upasanto sukham seti
hitva jayaparajayam.'

❜ Iemand overwinnen voert tot vijandigheid: 1168
Wie verslagen wordt ondergaat pijn.1169
Een vredig persoon leeft gelukkig:1170
Hij heeft overwinning en nederlaag achter zich gelaten. 1171 ❜
GATHA #202
—ER BESTAAT GEEN HOGER GELUK DAN NIBBANA—
(ANNATARAKULADARIKA VATTHU)
'Natthi ragasamo aggi
natthi dosasamo kali
natthi khandhasama dukkha
natthi santiparam sukham.'

❜ Er is geen vuur vergelijkbaar met begeerte,1172
Er is geen kwaad gelijk aan haat.1173
Er is geen lijden gelijk aan de khandhas.1174
Er is geen geluk hoger dan innerlijke vrede [van nibbana].1175 ❜
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GATHA #203
—NIBBANA IS HET HOOGSTE GELUK (1)—
(EKA UPASAKA VATTHU)
'Jighaccha parama roga
samkhara parama dukha
etam natva yathabhutam
nibbanam paramam sukham.’

❜ Honger is de ergste kwelling.1176
Samengestelde dingen veroorzaken het ergste leed.1177
Wie dit herkent zoals het werkelijk is, 1178
[weet:] Nibbana is het grootste geluk.1179 ❜
GATHA #204
—NIBBANA IS HET HOOGSTE GELUK (2)—
(PASENADIKOSALA VATTHU)
'Arogyaparama labha
santutthiparamam dhanam
vissasaparama nati
nibbanam paramam sukham.’

❜ Gezondheid is de grootste rijkdom.1180
Tevredenheid het grootste geschenk.1181
Vertrouwen is de beste vriend, 1182
Nibbana is het grootste geluk.1183 ❜
GATHA #205
—DE SMAAK VAN KALMTE EN AFZONDERING—
(TISSATTHERA VATTHU)
'Pavivekarasam pitva
rasam upasamassa ca
niddaro hoti nippapo
dhammapitirasam pivam.’

❜ Wie de smaak van kalmte
En van afzondering geproefd heeft, 1184
Bevrijdt zich van angst en kwaad:1185
Hij drinkt de vreugde van de Dhamma.1186 ❜
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GATHA #206
—GA OM MET DE DEUGDZAMEN—
(SAKKA VATTHU)
'Sadhu dassanam ariyanam
sannivaso sada sukho
adassanena balanam
niccam eva sukhi siya.'

❜ Het is goed om bij de Edelen te zijn,1187
Hun gezelschap maakt altijd gelukkig. 1188
Wanneer men geen dwazen zou ontmoeten, 1189
Zou men altijd gelukkig zijn.1190 ❜
GATHA #207
—VERMIJD DE DWAZEN—
(SAKKA VATTHU)
'Balasangatacari hi
dighamaddhana socati
dukkho balehi samvaso
amitteneva sabbada
dhiro ca sukhasamvaso
natinam va samagamo.'

❜ Wie omgaat met dwazen:1191
Het zal hem voor lange tijd verdrieten.1192
Het gezelschap van dwazen is altijd pijnlijk,1193
Zoals de omgang met een vijand.1194
Het gezelschap met een Wijze is aangenaam, 1195
Zoals het samenzijn met familie.1196 ❜
GATHA #208
—VOLG DE WIJZEN—
(SAKKA VATTHU)
'Tasma hi
dhiram ca pannan ca bahussutan ca
dhorayhasilam vatavantam ariyam
tam tadisam sappurisam sumedham
bhajetha nakkhattapatham va candima.'

❜ Om deze redenen 1197 moet men inderdaad 1198 de Wijze 1199 volgen:
Hij is geduldig en deugdzaam.1200
Hij heeft inzicht en is verstandig.1201
Hij is devoot en edel. 1202
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Hij is zulke deugdzame en intelligente man.1203
Volg hem, zoals de maan haar baan door de hemel volgt.1204 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #15 - GELUK—

In Vagga #15 van de Dhammapada behandelt de Boeddha het thema van 'geluk'.
De Gathas #197-199—Natikalahavupasamana Vatthu—vormen een drieluik:
In Gatha #197 stelt de Boeddha dat de volgelingen van de Dhamma niet haten,
ook al leven zij in een wereld die van haat doordrongen is. De haters bereiken de
yogis niet. De yogis leven gelukkig tussen de haters in hun toevluchtsoord.
In Gatha #198 komt eenzelfde vergelijking naar voor: de volgelingen van de
Dhamma leven gezond temidden van zieken. Hier wordt met 'zieken’ bedoeld: de
mentaal 'zieken'—de onwetenden. Deze 'ziekte van onwetendheid' bereikt de
yogis niet.
En eenzelfde vergelijking volgt in Gatha #199: de yogis verblijven zonder hebzucht tussen de graaiers, die op jacht zijn naar wereldse rijkdom. Maar vervulling van verlangen wordt niet gevonden door het verzamelen van materiële goederen. De yogis beseffen dit en zijn vredig, zonder dat ze verlangen naar weelde.
Gatha #200—Mara Vatthu—benadrukt dat wie weinig bezittingen heeft ook
weinig kan verliezen. Hoe minder bezittingen iemand heeft, hoe groter zijn vrijheid is. De yogi die zich vrij maakt van werelds bezit, kan zich voeden met
vreugde 'zoals de stralende goden'. De vreugde waarnaar hier gerefereerd wordt,
is spirituele vreugde.
In Gatha #201—Kosalaranno Parajaya Vatthu—legt de Boeddha er de nadruk
op dat een Wijze zich niet competitief mag opstellen t.o.v. de anderen. Immers,
wanneer er een winnaar is, is er altijd een verliezer. En de verliezer zal zich altijd benadeeld voelen. Wie bijgevolg voorbij verlies en winst gaat; voorbij overwinning en nederlaag, zal gelukkig zijn in zijn leven.
In Gatha #202—Annatarakuladarika Vatthu—wijst de Boeddha erop dat er geen
heviger vuur bestaat dan begeerte; dat haat de meest destructieve emotie is en dat
er geen groter lijden bestaat dan het bestaan compleet onwetend te doorlopen.
Daartegenover staat dat innerlijke vrede—een synoniem voor nibbana—het
hoogst mogelijk geluk vormt.
In Gatha #203—Eka Upasaka Vatthu—benadrukt de Boeddha dat wie de broosheid van het lichaam en van het leven herkent zoals het werkelijk is—yatha bhuta—onmiddellijk tot de conclusie komt dat nibbana het hoogste geluk vormt,
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omdat het niet afhankelijk is van oorzaken (P. hetus) en voorwaarden (P. paccayas). Het is ongeconditioneerd (P. asankhata).
Deze broosheid komt direct tot uiting in het feit dat dit lichaam—zoals alle fenomenen in deze wereld, slechts een samengesteld, 'geconditioneerd' 1205 ding' is,
dat ontstaat, bestaat en vergaat onder welbepaalde oorzaken en voorwaarden.
Wanneer op één of andere manier niet voldaan wordt aan deze voorwaarden,
bijvoorbeeld wanneer we dit lichaam (zelfs voor korte tijd) niet van voedsel en
drank voorzien, wordt het vlug een kwelling. Voedsel en drank is slechts een
voorbeeld om de broosheid aan te geven van dit menselijk bestaan. En van alle
geconditioneerde dingen. Samengestelde dingen leiden nooit tot blijvend geluk.
Gatha #204—Pasenadikosala Vatthu—geeft weer wat iedereen weet, maar er
meestal niet van bewust is. Gezondheid is de grootste rijkdom omdat het niet
voor geld te koop is. Op dezelfde manier is tevredenheid het grootste geschenk
en vertrouwen de beste vriend. Maar bovenaan staat nibbana. Dat is het grootste
geluk.
Gatha #205—Tissatthera Vatthu—benadrukt dat uit kalmte (P. upasama) en afzondering (P. viveka) perfectie van deugdzaamheid voortvloeit. Maar ook innerlijke vrede en bevrijding van angst.
'Kalmte' (P. upasama) is het 'tot rust komen', het 'koel worden'; geen verlangens
of verwachtingen meer koesteren, onthechting en inzicht in de vergankelijkheid
van alle dingen (P. anicca), het tot rust brengen van passie en tevredenheid met
het simpele leven, waaraan geen eisen meer gesteld worden.
De Dhamma smaakt zoet voor de yogi die de nectar van kalmte (P. upasama) en
afzondering (P. viveka) geproefd heeft.
De Gathas #206-208—alle drie Sakka Vatthu—wijzen op het enorm belang om
steeds de Wijzen, de ariyas, te volgen. De yogi volgt hen, 'zoals de maan haar
baan door de hemel volgt' (Gatha #208).
Leven met de Wijzen, de Edelen, leidt altijd tot geluk, terwijl het gezelschap met
dwazen gegarandeerd ongeluk met zich brengt (Gatha #206).
De yogi, die ervoor gekozen heeft om het spirituele pad te gaan, is erg terughoudend wat vrienden betreft: hij zoekt slechts contact met wijze, deugdzame mensen die de Dhamma volgen. Enkel zúlke verheven mensen noemt hij 'met-gezellen' (Gatha #207). Kan het duidelijker geformuleerd worden ?
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'laat ons werkelijk gelukkig leven': vert. van → susukham vata jivama: susukham → su+
sukha: su = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit
te drukken, hier in de betekenis van 'goed, volkomen'; sukha = geluk; sukham = gelukkig;
susukham = volledig gelukkig; vata = inderdaad, zeker, werkelijk; jivama → jiv = leven; jivama = laat ons leven. 'Susukham vata jivama', is vrij vertaald als: 'laat ons werkelijk gelukkig
leven'.
1155

'zonder haat tussen haters': vert. van → verinesu averino: verinesu → veri = hater; verinesu = tussen haters; averino → a+veri: a = niet; veri = hater; averi = niet hater; averino =
zonder haat. 'Verinesu averino', is vrij vertaald als: 'zonder haat tussen haters'.
1156

'zonder haat verblijven wij tussen de haters': vert. van → verinesu manussesu viharama
averino: verinesu → veri = hater; verinesu = tussen haters; manussesu → manussa = mens;
manussesu = onder mensen; viharama → vihara = verblijf → viharati = verblijven wij; averino → a+veri: a = niet; veri = hater; averi = niet hater; averino = zonder haat. 'Verinesu manussesu viharama averino', is vrij vertaald als: 'zonder haat verblijven wij tussen de haters'.
1157

'laat ons werkelijk gelukkig leven': vert. van → susukham vata jivama: susukham → su+
sukha: su = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit
te drukken, hier in de betekenis van 'goed, volkomen'; sukha = geluk; sukham = gelukkig;
susukham = volledig gelukkig; vata = inderdaad, zeker, werkelijk; jivama → jiv = leven; jivama = laat ons leven. 'Susukham vata jivama', is vrij vertaald als: 'laat ons werkelijk gelukkig
leven'.
1158

'gezond tussen de zieken': vert. van → aturesu anatura: aturesu → aturesu → atura =
zieke; aturesu = tussen de zieken; anatura → an+atura: an = niet; atura = zieken; anatura =
niet zieken = gezonden. 'Aturesu anatura', is vrij vertaald als: 'gezond tussen de zieken'.
1159

'gezond verblijven wij tussen de zieken': vert. van → aturesu manussesu viharama anatura: aturesu → aturesu → atura = zieke; aturesu = tussen de zieken; manussesu → manussa = mens; manussesu = onder mensen; viharama → vihara = verblijf → viharati = verblijven wij; anatura → an+atura: an = niet; atura = zieken; anatura = niet zieken = gezonden.
'Aturesu manussesu viharama anatura', is vrij vertaald als: 'gezond verblijven wij tussen de
zieken'.
1160

'laat ons werkelijk gelukkig leven': vert. van → susukham vata jivama: susukham → su+
sukha: su = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit
te drukken, hier in de betekenis van 'goed, volkomen'; sukha = geluk; sukham = gelukkig;
susukham = volledig gelukkig; vata = inderdaad, zeker, werkelijk; jivama → jiv = leven; jivama = laat ons leven. 'Susukham vata jivama', is vrij vertaald als: 'laat ons werkelijk gelukkig
leven'.
1161

'zonder hebzucht tussen de graaiers': vert. van → ussukesu anussuka: ussukesu →
ussuka = graaier; ussukesu = tussen de graaiers; anussuka = an+ussuka = zonder hebzucht. 'Ussukesu anussuka', is vrij vertaald als: 'zonder hebzucht tussen de graaiers'.
1162

'zonder hebzucht verblijven wij tussen de graaiers’: vert. van → ussukesu manussesu
viharama anussuka: ussukesu → ussuka = graaier; ussukesu = tussen de graaiers; manussesu → manussa = mens; manussesu = onder mensen; viharama → vihara = verblijf →
viharati = verblijven wij; anussuka = an+ussuka = zonder hebzucht. 'Ussukesu manussesu
viharama anussuka', is vrij vertaald als: 'zonder hebzucht verblijven wij tussen de graaiers’.
1163
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'laat ons werkelijk gelukkig leven': vert. van → susukham vata jivama: susukham → su+
sukha: su = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit
te drukken, hier in de betekenis van 'goed, volkomen'; sukha = geluk; sukham = gelukkig;
susukham = volledig gelukkig; vata = inderdaad, zeker, werkelijk; jivama → jiv = leven; jivama = laat ons leven. 'Susukham vata jivama', is vrij vertaald als: 'laat ons werkelijk gelukkig
leven'.
1164

'wij die niets bezitten': vert. van → yesam no natthi kincanam: yesam = wie; no = wij;
natthi → na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet; kincanam → kincana
= iets. 'Yesam no natthi kincanam', is vrij vertaald als: 'wij die niets bezitten'.
1165

'wij zullen ons voeden met vreugde': vert. van → pitibhakkha bhavissama: pitibhakkha
→ piti+bhakkha: piti = vreugde; bhakkha = eten; pitibhakkha = zich voeden met vreugde;
bhavissama → bhu = zijn; bhavissama = zullen zijn. 'Pitibhakkha bhavissama', is vrij vertaald als: 'wij zullen ons voeden met vreugde'.
1166

'zoals de stralende goden [doen]': vert. van → deva abhassara yatha: deva = goden,
goddelijke wezens; abhassara = stralend; yatha = zoals. 'Deva abhassara yatha', is vrij vertaald als: 'zoals de stralende goden [doen]'.
1167

'iemand overwinnen voert tot vijandigheid': vert. van → jayam veram pasavati: jayam →
jaya = overwinning; veram → vera = vijandigheid; pasavati → pa+su: pa = voorzetsel dat in
het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; su = produceren,
voortbrengen; pasavati = brengt voort, voert tot. 'Jayam veram pasavati:', is vrij vertaald als:
'iemand overwinnen voert tot vijandigheid'.
1168

'wie verslagen wordt ondergaat pijn': vert. van → dukkham seti parajito: dukkham →
dukkha = lijden, pijn, ellende; seti → si = slapen; seti = hij slaapt, hier in de betekenis van
'hij slaapt pijnlijk', 'hij lijdt pijn'; parajito = hij die verslagen is, de verslagene. 'Dukkham seti
parajito', is vrij vertaald als: 'wie verslagen wordt ondergaat pijn'.
1169

'een vredig persoon leeft gelukkig': vert. van → upasanto sukham seti: upasanto →
upa+santa: upa = nabij; santa = kalm, rustig, vredig; upasanto = wie vredig is, een vredig
persoon; sukham → sukha = geluk; seti → si = slapen; seti = hij slaapt, hier in de betekenis
van 'hij slaapt gelukkig', 'hij leeft gelukkig'. 'Upasanto sukham seti', is vrij vertaald als: 'een
vredig mens leeft gelukkig'.
1170

'hij heeft overwinning en nederlaag achter zich gelaten': vert. van → hitva jaya-parajayam: hitva → ha = achterlaten, loslaten; hitva = heeft achter zich gelaten; jaya-parajayam
→ jaya+parajaya: jaya = overwinning; parajaya = verlies, nederlaag; jayapara-jayam = overwinning en nederlaag. 'Hitva jayaparajayam', is vrij vertaald als: 'hij heeft overwinning en
nederlaag achter zich gelaten'.
1171

'er is geen vuur vergelijkbaar met begeerte': vert. van → natthi ragasamo aggi: natthi →
na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet; ragasamo → raga+sama: raga
= begeerte; sama = als, zoals, vergelijkbaar met; aggi = vuur. 'Natthi ragasamo aggi', is vrij
vertaald als: 'er is geen vuur vergelijkbaar met begeerte'.
1172

'er is geen kwaad gelijk aan haat': vert. van → natthi dosasamo kali: natthi → na+atthi:
na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet; dosasamo →dosa+sama: dosa = haat;
sama = als, zoals, vergelijkbaar met; kali = kwaad. 'Natthi dosasamo kali', is vrij vertaald als:
'er is geen kwaad gelijk aan haat'.
1173
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'er is geen lijden gelijk aan de khandhas': vert. van → natthi khandhasama dukkha: natthi → na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet; khandhasama →
khandha+sama: khandha → khandhas: het zijn de aggregaten van toe-eigening; de bestanddelen van het bestaan, het geest/lichaam-complex waaruit we zijn samengesteld: rupa
(lichaam) + nama (geest, bestaande uit: bewustzijn (vinnana), perceptie (sanna), gewaarwordingen (vedana) en mentale formaties, reacties (sankharas); sama = als, zoals, vergelijkbaar met; dukkha = lijden. 'Natthi khandhasama dukkha', is vrij vertaald als: 'er is geen lijden
gelijk aan de khandhas'.
1174

'er is geen geluk hoger dan innerlijke vrede': vert. van → natthi santiparam sukham:
natthi → na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet; santiparam →
santi+para: santi = innerlijke vrede; para = hoger dan, boven; santiparam = hoger dan innerlijke vrede; sukham → sukha = geluk. 'Natthi santiparam sukham', is vrij vertaald als: 'er is
geen geluk hoger dan innerlijke vrede'.
1175

'honger is de ergste kwelling': vert. van → jighaccha parama roga: jighaccha = honger;
parama = het meeste, het grootste, het ergste, het meest ultieme; roga = ziekte, kwelling.
'Jighaccha parama roga', is vrij vertaald als: 'honger is de ergste kwelling'.
1176

'samengestelde dingen veroorzaken het ergste leed': vert. van → samkhara parama
dukha: samkhara = geconditioneerde dingen, samengestelde dingen; parama = het meeste,
het grootste, het ergste; dukha → dukkha = lijden, leed. 'Samkhara parama dukha', is vrij
vertaald als: 'samengestelde dingen veroorzaken het ergste leed'.
1177

'wie dit herkent zoals het werkelijk is': vert. van → etam natva yathabhutam: etam = dit
is; natva → na = weten, herkennen, in de betekenis van 'bij zichzelf realiseren als waarheid'; natva = herkent, yathabhutam → yatha+bhuta: yatha = als, zoals; bhuta → bhu = zijn;
bhuta = het is; yathabhuta = zoals het is. 'Etam natva yathabhutam', is vrij vertaald als: 'wie
dit herkent zoals het werkelijk is'.
1178

'[weet:] nibbana is het grootste geluk': vert. van → nibbanam paramam sukham: nibbanam → nibbana; paramam → parama = het meeste, het grootste, het ergste, het meest
ultieme; sukham → sukha = geluk. 'Nibbanam paramam sukham', is vrij vertaald als: '[weet:]
nibbana is het grootste geluk'.
1179

'gezondheid is de grootste rijkdom': vert. van → arogyaparama labha: arogyaparama →
arogya+parama: arogya = gezondheid; parama = het beste, het grootste, het meest ultieme;
labha = winst, voordeel, rijkdom. 'Arogyaparama labha', is vrij vertaald als: 'gezondheid is
de grootste rijkdom'.
1180

'tevredenheid is het grootste geschenk': vert. van → santutthiparamam dhanam: santutthiparamam → santutthi+parama: santutthi = tevredenheid; parama = het beste, het grootste, het meest ultieme; dhanam → dhana = gift, geschenk. 'Santutthiparamam dhanam', is
vrij vertaald als: 'tevredenheid is het grootste geschenk'.
1181

'vertrouwen is de beste vriend': vert. van → vissasaparama nati: vissasaparama → vissasa+parama: vissasa = vertrouwen; parama = het beste, het grootste, het meest ultieme;
nati = familielid, hier vertaald als vriend. 'Vissasaparama nati', is vrij vertaald als: 'vertrouwen
is de beste vriend'.
1182
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'nibbana is het grootste geluk': vert. van → nibbanam paramam sukham: nibbanam →
nibbana; paramam → parama = het meeste, het grootste, het ergste, het meest ultieme;
sukham → sukha = geluk. 'Nibbanam paramam sukham', is vrij vertaald als: 'nibbana is het
grootste geluk'.
1183

'wie de smaak van kalmte en van afzondering geproefd heeft': pavivekarasam pitva
rasam upasamassa ca: pavivekarasam → paviveka+rasa: paviveka → pa+viveka: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; viveka = afzondering; pitva → pa = drinken; pitva = heeft gedronken, heeft geproefd; rasam →
rasa = nectar, hier in de betekenis van 'de smaak'; upasamassa → upasama → upa+ sam:
upa = nabij; sam = kalmeren; upasama = kalmte; upasamassa = van kalmte; ca = en. 'Pavivekarasam pitva rasam upasamassa ca', is vrij vertaald als: 'wie de smaak van kalmte en van
afzondering geproefd heeft'.
1184

'bevrijdt zich van angst en kwaad': vert. van → niddaro hoti nippapo: niddaro → niddara
= zonder angst; hoti →bhu = zijn, worden, hier in de betekenis van 'zich bevrijden'; hoti = hij
bevrijdt zich; nippapo → nippapa → ni+papa: ni = niet; papa = slecht, het slechte, het kwade; nippapo = iemand die geen kwaad doet. 'Niddaro hoti nippapo', is vrij vertaald als: 'bevrijdt zich van angst en kwaad'.
1185

'hij drinkt de vreugde van de Dhamma': vert. van → dhammapitirasam pivam: dhammapitirasam → dhamma+piti+rasa: dhamma → Dhamma; piti = vreugde; rasam → rasa = nectar; pivam → pivanta → pa = drinken; pivanta = hij drinkt; pivam = drinkende. 'Dhammapitirasam pivam', is vrij vertaald als: 'hij drinkt de vreugde van de Dhamma'.
1186

'het is goed om bij de edelen te zijn': vert. van → sadhu dassanam ariyanam: sadhu =
goed; dassanam → dassana → dis = zien, in de betekenis van 'hen te zien'; ariyanam →
ariya = edele; ariyanam = bij de edelen. 'Sadhu dassanam ariyanam', is vrij vertaald als: 'het
is goed om bij de edelen te zijn'.
1187

'hun gezelschap maakt altijd gelukkig': vert. van → sannivaso sada sukho: sannivaso →
sannivaso = gezelschap; sada = altijd; sukho → sukha = geluk. 'sannivaso sada sukho', is
vrij vertaald als: 'hun gezelschap maakt altijd gelukkig'.
1188

'wanneer men geen dwazen zou ontmoeten': vert. van → adassanena balanam: adassanena → a+dassana: a = niet; dassana → dis = zien; adassana = niet zou zien, vertaald als
'niet zou ontmoeten'; balanam → bala = dwaas. 'Adassanena balanam', is vrij vertaald als:
'wanneer men geen dwazen zou ontmoeten'.
1189

'zou men altijd gelukkig zijn': vert. van → niccam eva sukhi siya: niccam = voor altijd,
eeuwig; eva = zo; sukhi → sukha = geluk; sukhi = gelukkig; siya → bhu = zijn; siya = zou zijn.
'Niccam eva sukhi siya', is vrij vertaald als: 'zou men altijd gelukkig zijn'.
1190

'wie omgaat met dwazen': vert. van → balasangatacari hi: balasangatacari → bala+
sangata+cari: bala = dwaas; sangata = zich verenigen, zich associëren, omgaan met; cari →
car = wandelen met, in de betekenis van 'leven met'; hi = zeker, inderdaad. 'Balasangatacari
hi', is vrij vertaald als: 'wie omgaat met dwazen'.
1191

'dit zal hem voor lange tijd verdrieten': vert. van → dighamaddhana socati: digha-maddhana → digha+addhana+socati: digha = lang; addhana = tijd; dighamaddhana = voor
lange tijd; socati = verdriet hebben, verdrieten, leed doen. 'Dighamaddhana socati', is vrij
vertaald als: 'dit zal hem voor lange tijd verdrieten'.
1192
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'het gezelschap van dwazen is altijd pijnlijk': vert. van → dukkho balehi samvaso sabbada: dukkho → dukkha = pijnlijk; balehi → bala = dwaas; balehi = met de dwazen; samvaso =
het gezelschap; sabbada = altijd. 'Dukkho balehi samvaso sabbada', is vrij vertaald als: 'het
gezelschap van dwazen is altijd pijnlijk'
1193

'vijand': vert. van → amitteneva → amittena+eva: amittena → amitta = vijand; amittena
= met de vijand; eva = zoals; amitteneva = zoals met de vijand.
1194

'het gezelschap met een Wijze is aangenaam': vert. van → dhiro ca sukhasamvaso:
dhiro = Wijze; ca = en; sukhasamvaso → sukha+samvaso: sukha = aangenaam, geluk; samvaso = het gezelschap. 'Dhiro ca sukhasamvaso', is vrij vertaald als: 'het gezelschap met
een Wijze is aangenaam'.
1195

'zoals het samenzijn met familie': vert. van → natinam va samagamo: natinam → nati =
familie; natinam = van familie; va = zoals; samagamo = samenzijn, bijeenkomst. 'Natinam va
samagamo', is vrij vertaald als: 'zoals het samenzijn met familie'.
1196

1197

'om deze redenen': vert. van → tasma.

1198

'inderdaad': vert. van → hi = zeker, inderdaad

1199

'de Wijze': vert. van → dhira

'hij is geduldig en deugdzaam': vert. van → dhorayhasilam →dhorayha+sila: dhorayha =
letterlijk vertaald:'hij draagt een juk', in de betekenis van: 'hij is geduldig'; sila = deugdzaam. 'Dhorayhasilam', is vrij vertaald als: 'hij is geduldig en deugdzaam'.
1200

'hij heeft veel inzicht en is verstandig': vert. van → bahussutan → bahu+suta: bahu =
veel; suta = inzicht, verstandig. 'Bahussutan', is vrij vertaald als: 'hij heeft veel inzicht en is
verstandig'.
1201

'hij is devoot en edel': vert. van → vatavantam ariyam: vatavantam → vatavantu →
vata+vantu: vata = devoot; vantu = de eigenschap bezitten van (i.c. devoot te zijn); ariyam
→ ariya = nobel, edel. 'Vatavantam ariyam', is vrij vertaald als: 'hij is devoot en edel'.
1202

'hij is zulke deugdzame en intelligente man': vert. van → tam tadisam sappurisam sumedham: tam = het, die, dat; tadisam = zulke, beschikkend over zulke kwaliteiten; sappurisam → santa+purisa: santa = goed, deugdzaam; purisa = persoon; sappurisa = deugdzaam persoon; sumedham → sumedha = intelligent, verstandig:. 'Tam tadisam sappurisam
sumedham', is vrij vertaald als: 'hij is zulke deugdzame en intelligente man'.
1203

'volg hem, zoals de maan haar pad door de hemel volgt': vert. van → bhajetha nakkhattapatham va candima: bhajetha → bhaj: zich associëren met, volgen; bhajetha = associeer je met hem, volg hem; nakkhattapatham → nakkhatta+patha: nakkhatta = sterrenbeeld; patha = het pad, de weg; de baan; nakkhattapatam = de baan van het sterrenbeeld;
va = zoals; candima = maan. 'Bhajetha nakkhattapatham va candima', is vrij vertaald als:
'volg hem, zoals de maan haar pad door de hemel volgt'.
1204

'geconditioneerd': afhankelijk van ontelbare voorwaarden (P. hetus) en oorzaken (P.
paccayas) voor zijn ontstaan, bestaan en vergaan.
1205
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VAGGA #16 — WAARVAN MEN HOUDT
Piyavagga (Gathas #209-220)

GATHA #209
—LAAT JE NIET AFLEIDEN VAN MEDITATIE—
(TAYOJANAPABBAJITA VATTHU)
'Ayoge yunjam attanam
yogasmin ca ayojayam
attham hitva piyaggahi
pihet’ attanuyoginam.

❜ Wie zichzelf laat afleiden [van meditatie] 1206
En zich niet concentreert 1207
Verwaarloost zijn [spiritueel] potentieel. 1208
Wie zich overgeeft aan zintuiglijk plezier 1209
Benijdt de mens die meditatie beoefent.1210 ❜
GATHA #210
—HECHT JE AAN NIETS—
(TAYOJANAPABBAJITA VATTHU)

'Ma piyehi samaganchi
appiyehi kudacanam
piyanam adassanam dukkham
appiyanan ca dassanam.'
❜ Nooit !1211
Hecht je nooit aan wat aangenaam is.
Evenmin aan wat onaangenaam is.1212
Het aangename niet zien
Is even pijnlijk
Als het zien van het onaangename. 1213 ❜
GATHA #211
—ONTWIKKEL GEEN VOORKEUR, EVENMIN AFKEER—
(TAYOJANAPABBAJITA VATTHU)
'Tasma piyam na kayiratha
piyapayo hi papako
gantha tesam na vijjanti
yesam natthi piyappiyam

❜ Hecht je daarom niet aan iets wat aangenaam is.1214
Want afstand [moeten] doen van iets aangenaams is pijnlijk.1215
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Wie zich niet hecht aan het aangename,
Noch aan het onaangename,
Is niet geketend.1216 ❜
GATHA #212
—BEVRIJD JE UIT LIJDEN EN ANGST—
(ANNATARAKUTUMBIKA VATTHU)
'Piyato jayati soko
piyato jayati bhayam
piyato vippamuttassa
natthi soko kuto bhayam?'

❜ Lijden wordt uit het aangename geboren.1217
Uit het aangename komt [ook] angst voort.1218
Wie zich bevrijd heeft van het aangename1219
Kent geen lijden.
—En waar vandaan zou de angst [kunnen] komen ?1220 ❜
GATHA #213
—LIJDEN WORDT UIT LIEFDE GEBOREN—
(VISAKHA VATTHU)
'Pemato jayati soko
pemato jayati bhayam
pemato vippamuttassa
natthi soko kuto bhayam.’

❜ Lijden wordt uit liefde geboren.1221
Uit liefde komt [ook] angst voort.1222
Wie zich bevrijd heeft van liefde 1223
Kent geen lijden.
—En waar vandaan zou de angst [kunnen] komen ?1224 ❜
GATHA #214
—LIJDEN WORDT UIT GEHECHTHEID GEBOREN—
(LICCHAVI VATTHU)
'Ratiya jayati soko
ratiya jayati bhayam
ratiya vippamuttassa
natthi soko kuto bhayam.’

❜ Lijden wordt uit gehechtheid geboren;1225
Uit gehechtheid komt [ook] angst voort.1226
Wie zich bevrijd heeft van gehechtheid,1227
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Kent geen lijden.
—En waar vandaan zou de angst [kunnen] komen ?1228 ❜
GATHA #215
—LIJDEN WORDT UIT ZINTUIGLIJK GENOT GEBOREN—
(ANITTHIGANDHAKUMARA VATTHU)
'Kamato jayati soko
kamato jayati bhayam
kamato vippamuttassa
natthi soko kuto bhayam.'

❜ Lijden wordt uit zintuiglijk genot geboren; 1229
Uit zintuiglijk genot komt [ook] angst voort.1230
Wie zich bevrijd heeft van zintuiglijk genot 1231
Kent geen lijden.
—En waar vandaan zou de angst [kunnen] komen ?1232 ❜
GATHA #216
—LIJDEN WORDT UIT VERLANGEN GEBOREN—
(ANNATARABRAHMANA VATTHU)
'Tanhaya jayati soko
tanhaya jayati bhayam
tanhaya vippamuttassa
natthi soko kuto bhayam.'

❜ Lijden wordt uit verlangen geboren;1233
Uit verlangen komt [ook] angst voort. 1234
Wie zich bevrijd heeft van verlangen 1235
Kent geen lijden.
—En waar vandaan zou de angst [kunnen] komen ?1236 ❜
GATHA #217
—GELIEFD ONDER DE MENSEN—
(PANCASATADARAKA VATTHU)
'Siladassanasampannam
dhammattham saccavadinam
attano kamma kubbanam
tam jano kurute piyam.'

❜ Wie deugdzaam is en [spiritueel] inzicht bezit,1237
Wie verankerd is in de Dhamma,1238
Wie de waarheid spreekt, 1239
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En zijn plichten vervult 1240
Is geliefd onder de mensen.1241 ❜
GATHA #218
—WIE STROOMOPWAARTS GAAT—
(EKA ANAGAMITTHERA VATTHU)
'Chandajato anakkhate
manasa ca phuto siya
kamesu ca appatibaddhacitto
"uddhamsoto" ti vuccati.'

❜ Wie zijn blik op het Onuitsprekelijke gericht houdt 1242
En wiens geest hiervan volkomen doordrenkt is.1243
Wiens geest niet gekluisterd is aan zintuiglijk verlangen:1244
Van zo iemand wordt gezegd
Dat hij 'stroomopwaarts gaat' !1245 ❜
GATHA #219
—EEN HARTIG WELKOM IN DEZE WERELD—
(NANDIYA VATTHU)
'Cirappavasim purisam
durato sotthim agatam
natimitta suhajja ca
abhinandanti agatam.'

❜ Wanneer een man lang van huis geweest is 1246
En uiteindelijk weer veilig thuiskomt, 1247
Wordt hij van harte verwelkomd 1248
Door verwanten, kennissen en vrienden.1249 ❜
GATHA #220
—EEN HARTIG WELKOM IN DE VOLGENDE WERELD—
(NANDIYA VATTHU)
'Tatheva katapunnam pi
asma loka param gatam
punnani patiganhanti
piyam nativa agatam.'

❜ Op een identieke manier zal een deugdzaam man, 1250
Bij zijn overgang van deze wereld naar de volgende,1251
Voor zijn verdienstelijke daden verwelkomd worden,1252
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Zoals [dit gebeurt] bij de thuiskomst van een geliefd familielid. 1253
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—DUIDING VAN VAGGA #16 - WAARVAN MEN HOUDT—

Vagga #16 van de Dhammapada bespreekt de wereldse dingen waarvan de wereldling houdt.
Gathas #209-211—alle drie Tayojanapabbajita Vatthu—benadrukken dat de yogi
zich nooit mag laten afleiden van zijn spiritueel doel. De onwetende, die zich
overgeeft aan zintuiglijk plezier, onbesuisd uiterlijke statussymbolen najaagt en
zich verder weinig gelegen laat aan meditatiebeoefening, zal zich op een bepaald
ogenblik van zijn leven realiseren dat al dit zintuiglijk genot en al die uiterlijke
rijkdom slechts lege hulzen blijken te zijn.
Wie zich overgeeft aan afleidende en vergankelijke zaken en zich geen of niet
voldoende inspanning getroost voor spirituele zaken, geeft zijn eigen welzijn op.
Het blijft steeds de moeite van het overwegen waard om eens te kijken naar de
enorme hoeveelheid energie die er gestoken wordt in zintuiglijk genot en het
verwerven van rijkdom, versus de geringe dosis die er besteed wordt aan de spirituele yatra.1254
Ondanks het feit dat de onwetende, wereldse mens bewonderd wordt door de
andere puthujjanas 1255 omwille van het bereikte wereldse succes, benijdt hijzelf
de yogi die rustig, maar persistent aan zijn spirituele weg timmert (Gatha #209).
De les die Gatha #210 de yogi leert is om zich aan niets te hechten: noch aan het
aangename; noch aan het onaangename. Beiden zijn pijnlijk: het aangename niet
zien is even pijnlijk als het onaangename zien.
Afzondering (P. viveka) kan voor de yogi een uitkomst bieden. Immers, door zich
af te zonderen, vermindert de yogi zijn emotionele hechting t.o.v. anderen.
Tijd doorbrengen met iemand die men graag mag, leidt zeker tot een onaangename situatie wanneer je hem/haar moet verlaten. Tijd doorbrengen daarentegen
met iemand die je niet mag, is sowieso een onaangename bedoening. Afzondering zal ervoor zorgen dat de yogi zijn hechting kan verminderen.1256
Gatha #211 gaat hierop door: de yogi hoort geen voorkeuren te ontwikkelen.
Wanneer hij noch voorkeur, noch afkeer heeft, is hij aan niets geketend.
Zo moet de yogi relaties vermijden die hem/haar veel tijd kosten en die hoe dan
ook ten koste gaan van zijn meditatiebeoefening. Het is niet goed wanneer een
yogi zich ketent aan een relatie die veeleisend is en veel inspanning vergt.
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De Gathas #212-216 bezitten alle vijf een identieke structuur van opbouw. Ze
wijzen erop dat respectievelijk het aangename (Gatha #212—Annatarakutumbika Vatthu); liefde (Gatha #213—Visakha Vatthu); gehechtheid (Gatha #214—
Licchavi Vatthu); zintuiglijk genot (Gatha #215—Anitthigandhakumara Vatthu)
en verlangen (Gatha #216—Annatarabrahmana Vatthu) de directe oorzaak vormen voor lijden en voor angst.
De yogi die erin slaagt zich vrij te maken van liefde,1257 gehechtheid, zintuiglijk
genot en verlangen, bevrijdt zich van lijden en van angst.
Gatha #212—Annatarakutumbika Vatthu—stelt dat de yogi zich kan bevrijden
uit zijn lijden en zijn angst door het aangename—d.i. alles waarvan hij houdt—
los te laten. Door los te laten wat hem dierbaar is, wordt de yogi deelgenoot van
de feitelijke werkelijkheid. Zolang hij vergelijkt, oordeelt en veroordeelt, kiest en
deelt, het aangename aantrekt en het onaangename afslaat, leeft hij slechts het
halve leven, terwijl de staat van eenheid en heelheid zijn doopceel is.
Zolang hij vergelijkt, oordeelt en veroordeelt, kiest en deelt, het aangename aantrekt en het onaangename afslaat, kan Zelfrealisatie nooit zijn deel worden.
Gatha # 213—Visakha Vatthu—benadrukt dat wie zich aangetrokken voelt tot
iemand anders, kortstondig plezier beleeft. Maar op de achtergrond loert de angst
dat er iets onverwachts zou kunnen gebeuren. Wat op het ene moment aangenaam is, kan het volgende moment omslaan in een regelrechte tragedie. Enkel
door de liefde los te laten, is permanente bevrijding van lijden en angst mogelijk.
Onder zintuiglijk genot—Gatha #214—Licchavi Vatthu—valt uiteraard ook seksuele lust, wellicht het krachtigste instinct en zodanig ook de meest overtuigende
emotie. Seksuele lust streeft naar bevrediging. Maar deze bevrediging wordt onmiddellijk gevolgd door jaloersheid, bezitsdrang en, hieruit voortspruitend, geweld.
De yogi is zich bewust van het gevaarlijke potentieel dat seksuele lust in zich
verborgen houdt. Hij zal er dus alles aan doen om ook op dit vlak de harmonie te
bewaren. Wat echter geen sex hoeft uit te sluiten in een harmonieuze relatie.
Dat komt verder tot uiting in Gatha #215—Anitthigandhakumara Vatthu. Het is
niet het seksuele an sich dat tot lijden voert, maar het verlangen en de hechting
ernaar.
Begeerte is een ander aspect dat de yogi moet vermijden (Gatha #216—Annatarabrahmana Vatthu). Het is een andere vorm van verlangen.
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Waar het verwerven én het bezit van waardevolle dingen aan zijn eigenaar een
bepaalde 'zekerheid' in zijn leven verschaft, creëert bezit echter ook de vrees dat
iemand deze dingen zal stelen. Want inderdaad: hoe méér iemand bezit, hoe méér
hij kan verliezen.
De yogi moet voor zichzelf uitmaken wanneer 'genoeg' genoeg is. Dit is: wanneer hijzelf redelijkerwijs toekomt en zich geen zorgen hoeft te maken over alles
wat hem kan gestolen worden. Hij moet er zich bewust van zijn dat, op het einde
van de rit, elkeen met lege zakken de kist in gaat.
Gatha #217—Pancasatadaraka Vatthu—maakt duidelijk dat de yogi die deugdzaam gedrag vertoont, spiritueel inzicht heeft, verankerd is in de Dhamma,
steeds de waarheid spreekt en zijn plichten vervult, de verpersoonlijking is van
de Waarheid. Zulke persoon 'leeft de Dhamma' (P. dhammajivino). Een dergelijke persoon wordt geliefd door de mensen.
Gatha #218—Eka Anagamitthera Vatthu—beschrijft wie 'tegen de stroom in' (P.
patisothagami) gaat. Dat is de yogi die de blik gericht houdt op het 'Onuitsprekelijke'; wiens geest volkomen hiervan verzadigd is en wiens geest niet gekluisterd
is aan zintuiglijk verlangen.
Met het 'Onuitsprekelijke' wordt het transcendente bedoeld. Het is de noumenale
werkelijkheid die zich voorbij deze zintuiglijke wereld bevindt.
De yogi die naar dit onbeschrijflijk en permanent geluk streeft, kan natuurlijk
niet vergeleken worden met de putthujana’s, die slechts zintuiglijk genot nastreven en, zoals sardienen, compleet synchroon als een school vissen zwemmen.
De yogi zwemt als een zalm tegen de stroomrichting in.
De Gathas #219 & 220—Nandiya Vatthu—vormen opnieuw een tweeluik. Een
reiziger die na lange tijd weer thuis komt wordt door vrienden en familieleden
hartelijk verwelkomd (Gatha #219).
Op identieke manier wordt een deugdzaam man in de volgende wereld verwelkomd omwille van zijn verdienstelijke en heilzame daden (Gatha #220).
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'wie zichzelf laat afleiden': vert. van → ayoge yunjam attanam: ayoge → a+yoga: a =
niet; yoga = concentratie; ayoge = niet geconcentreerd; afgeleid; yunjam → yuj = zich engageren, laten gebeuren; attanam → atta = zelf; attanam = zichzelf. 'Ayoge yunjam attanam', is vrij vertaald als: 'wie zichzelf laat afleiden'.
1206

'en zich niet concentreert': vert. van → yogasmin ca ayojanam: yogasmin → yoga =
concentratie; ca = en; ayojanam → ayojana = doet, volbrengt. 'Yogasmin ca ayojanam', is
vrij vertaald als: 'en zich niet concentreert'.
1207

'verwaarloost zijn [spiritueel] potentieel': vert. van → attham hitva: attham = winst, profijt, voordeel, potentieel; hitva → ha = verlaten, verwaarlozen; hitva = hij verwaarloost. 'Attham hitva', is vrij vertaald als: 'verwaarloost zijn [spiritueel] potentieel'.
1208

'zich overgeeft aan zintuiglijk plezier': vert. van → piyaggahi → piya+gahi: piya = [zintuiglijk] plezier, genot, het aangename; gahi = grijpen naar. 'Piyaggahi', is vrij vertaald als:
'zich overgeeft aan zintuiglijk plezier'.
1209

'benijdt de mens die meditatie beoefent': vert. van → pihet’attanuyoginam →
piheti+atta+anuyogi: piheti → pih = benijden; piheti = benijdt; atta = zichzelf; anuyogi =
toegewijd zijn aan; atta+anuyogi → attanuyogi = toegewijd aan zelfconcentratie = toegewijd aan meditatie. 'Pihet’attanuyoginam', is vrij vertaald als: 'benijdt de mens die meditatie
beoefent'.
1210

'nooit !': vert. van → ma: het woord 'ma' wordt hier gebruikt als een verbod, in de zin
van 'doe dit nooit !'
1211

'hecht je nooit aan wat aangenaam is, evenmin aan wat onaangenaam is': vert. van →
piyehi samaganchi appiyehi: piyehi → piya = wat plezierig is, waarvan je houdt; samaganchi
→ sam+a+gam= sam = volledig, compleet, in zijn geheel; a = niet; gam = gaan, hier in de
betekenis van 'zich associëren, zich hechten aan'; apiyehi → a+piyehi: a = niet; piyehi →
piya = wat plezierig is, waarvan je houdt; 'Piyehi samaganchi appiyehi', is vrij vertaald als:
'hecht je nooit aan wat aangenaam is, evenmin aan wat onaangenaam is'.
1212

'het aangename niet zien is even pijnlijk, als het zien van het onaangename’: vert. van →
piyanam adassanam dukkham appiyanan ca dassanam: piyanam → piya = [zintuiglijk] plezier, genot, het aangename; adassanam → a+dassana: a = niet; dassana → dis = zien;
adassanam = niet zien; dukkham → dukkha = leed, pijn; dukkham = pijnlijk; appiyanan →
a+piya: a = niet; piya = [zintuiglijk] plezier, genot, het aangename; appiyana = het onaangename; ca = en; dassanam → dassana → dis = zien. 'Piyanam adassanam dukkham appiyanan ca dassanam', is vrij vertaald als: 'het aangename niet zien is steeds even pijnlijk, als
het zien van het onaangename’.
1213

'hecht je daarom niet aan iets wat aangenaam is': vert. van → tasma piyam na kayiratha: tasma = daarom; piyam → piya = [zintuiglijk] plezier, genot, het aangename; na = niet;
kayiratha → kar = doen, maken. 'Tasma piyam na kayiratha:', is vrij vertaald als: 'hecht je
daarom niet aan iets wat aangenaam is'.
1214

'want afstand [moeten] doen van iets aangenaams is pijnlijk': vert. van → piyapayo hi
papako: piyapayo → piya+payo: piya = [zintuiglijk] plezier, genot, het aangename; payo =
afstand [moeten] doen, van iets [moeten] scheiden; hi = zeker, inderdaad; papako → papa =
kwaad, in de betekenis van 'pijnlijk'; papako = slecht, kwaad, doet pijn. 'Piyapayo hi papako', is vrij vertaald als: 'want afstand [moeten] doen van iets aangenaams is pijnlijk'.
1215
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'wie zich niet hecht aan het aangename, noch aan het onaangename is niet geketend':
vert. van → gantha tesam na vijjanti yesam natthi piyappiyam: gantha = geketend, gebonden; tesam = dat, het; deze; die; na = niet; vijjanti → vid = weten; yesam = wiens; natthi →
na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet; piyappiyam → piya+appiya:
piya = het aangename; appiya → a+piya = het onaangename. 'Gantha tesam na vijjanti
yesam natthi piyappiyam', is vrij vertaald als: 'wie zich niet hecht aan het aangename, noch
aan het onaangename is niet geketend'.
1216

'lijden wordt uit het aangename geboren': vert. van → piyato jayati soko: piyato → piya
= [zintuiglijk] plezier, genot, het aangename; jayati → jan = ontstaan, geboren worden, geproduceerd worden; jayati = wordt geboren; soko → soka = verdriet, lijden. 'Piyato jayati
soko', is vrij vertaald als: 'lijden wordt uit het aangename geboren'.
1217

'uit het aangename komt [ook] angst voort': vert. van → piyato jayati bhayam: piyato →
piya = [zintuiglijk] plezier, genot, het aangename; jayati → jan = ontstaan, geboren worden,
geproduceerd worden; jayati = wordt geboren; bhayam → bhaya = angst. 'Piyato jayati
bhayam', is vrij vertaald als: 'uit het aangename komt [ook] angst voort'.
1218

'wie zich bevrijd heeft van het aangename': vert. van → piyato vippamuttassa: piyato →
piya = [zintuiglijk] plezier, genot, het aangename; vippamuttassa → vi+pa+mutta: vi en pa
zijn voorzetsels die in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te
drukken; mutta → muc = zich bevrijden. 'Piyato vippamuttassa', is vrij vertaald als: 'wie zich
bevrijd heeft van het aangename'.
1219

'kent geen lijden—en waar vandaan zou de angst [kunnen] komen ?': vert. van → natthi
soko kuto bhayam: natthi → na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet;
soko → soka = verdriet; kuto = waar vandaan ?; bhayam → bhaya = angst. 'Natthi soko
kuto bhayam', is vrij vertaald als: 'kent geen lijden—en waar vandaan zou de angst [kunnen] komen ?'.
1220

'lijden wordt uit liefde geboren': vert. van → pemato jayati soko: pemato → pema =
liefde; pemato = uit liefde; jayati → jan = ontstaan, geboren worden, geproduceerd worden;
jayati = wordt geboren; soko → soka = verdriet, lijden. 'Pemato jayati soko', is vrij vertaald
als: 'lijden wordt uit liefde geboren'.
1221

'uit liefde komt [ook] angst voort': vert. van → pemato jayati bhayam: pemato → pema
= liefde; pemato = uit liefde; jayati → jan = ontstaan, geboren worden, geproduceerd worden; jayati = wordt geboren; bhayam → bhaya = angst. 'Pemato jayati bhayam', is vrij vertaald als: 'uit liefde komt [ook] angst voort'.
1222

'wie zich bevrijd heeft van liefde': vert. van → pemato vippamuttassa: pemato →pema
= liefde; vippamuttassa → vi+pa+mutta: vi en pa zijn voorzetsels die in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mutta → muc = zich bevrijden.
'Pemato vippamuttassa', is vrij vertaald als: 'wie zich bevrijd heeft van liefde'.
1223

'kent geen lijden—en waar vandaan zou de angst [kunnen] komen ?': vert. van → natthi
soko kuto bhayam: natthi → na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet;
soko → soka = verdriet, lijden; kuto = waar vandaan ?; bhayam → bhaya = angst. 'Natthi
soko kuto bhayam', is vrij vertaald als: 'kent geen lijden—en waar vandaan zou de angst
[kunnen] komen ?'.
1224
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'lijden wordt uit gehechtheid geboren': vert. van → ratiya jayati soko: ratiya → rati =
gehechtheid; jayati → jan = ontstaan, geboren worden, geproduceerd worden; jayati =
wordt geboren; soko → soka = verdriet, lijden. 'Ratiya jayati soko', is vrij vertaald als: 'lijden
wordt uit gehechtheid geboren'.
1225

'uit gehechtheid komt [ook] angst voort': vert. van → ratiya jayati bhayam: ratiya → rati
= gehechtheid; jayati → jan = ontstaan, geboren worden, geproduceerd worden; jayati =
wordt geboren; bhayam → bhaya = angst. 'Ratiya jayati bhayam', is vrij vertaald als: 'uit
gehechtheid komt [ook] angst voort'.
1226

'wie zich bevrijd heeft van gehechtheid': vert. van → ratiya vippamuttassa: ratiya → rati
= gehechtheid; vippamuttassa → vi+pa+mutta: vi en pa zijn voorzetsels die in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mutta → muc = zich bevrijden. 'Ratiya vippamuttassa', is vrij vertaald als: 'wie zich bevrijd heeft van gehechtheid'.
1227

'kent geen lijden—en waar vandaan zou de angst [kunnen] komen ?': vert. van → natthi
soko kuto bhayam: natthi → na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet;
soko → soka = verdriet, lijden; kuto = waar vandaan ?; bhayam → bhaya = angst. 'Natthi
soko kuto bhayam', is vrij vertaald als: 'kent geen lijden—en waar vandaan zou de angst
[kunnen] komen ?'.
1228

'lijden wordt uit zintuiglijk genot geboren': vert. van → kamato jayati soko: kamato →
kama = zintuiglijk genot; jayati → jan = ontstaan, geboren worden, geproduceerd worden;
jayati = wordt geboren; soko → soka = verdriet, lijden. 'Kamato jayati soko', is vrij vertaald
als: 'lijden wordt uit zintuiglijk genot geboren'.
1229

'uit zintuiglijk genot komt [ook] angst voort': vert. van → kamato jayati bhayam: kamato
→ kama = zintuiglijk genot; jayati → jan = ontstaan, geboren worden, geproduceerd worden; jayati = wordt geboren; bhayam → bhaya = angst. 'Kamato jayati bhayam', is vrij vertaald als: 'uit zintuiglijk genot komt [ook] angst voort'.
1230

'wie zich bevrijd heeft van zintuiglijk genot': vert. van → kamato vippamuttassa: kamato
→ kama = zintuiglijk genot; vippamuttassa → vi+pa+mutta: vi en pa zijn voorzetsels die in
het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mutta → muc =
zich bevrijden. 'Kamato vippamuttassa', is vrij vertaald als: 'wie zich bevrijd heeft van zintuiglijk genot'.
1231

'kent geen lijden—en waar vandaan zou de angst [kunnen] komen ?': vert. van → natthi
soko kuto bhayam: natthi → na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet;
soko → soka = verdriet, lijden; kuto = waar vandaan ?; bhayam → bhaya = angst. 'Natthi
soko kuto bhayam', is vrij vertaald als: 'kent geen lijden—en waar vandaan zou de angst
[kunnen] komen ?'.
1232

'lijden wordt uit verlangen geboren': vert. van → tanhaya jayati soko: tanhaya → tanha =
verlangen; jayati → jan = ontstaan, geboren worden, geproduceerd worden; jayati = wordt
geboren; soko → soka = verdriet, lijden. 'Tanhaya jayati soko', is vrij vertaald als: 'lijden
wordt uit verlangen geboren'.
1233

'uit verlangen komt [ook] angst voort': vert. van → tanhaya jayati bhayam: tanhaya →
tanha = verlangen; jayati → jan = ontstaan, geboren worden, geproduceerd worden; jayati =
wordt geboren; bhayam → bhaya = angst. 'Tanhaya jayati bhayam', is vrij vertaald als: 'uit
verlangen komt [ook] angst voort'.
1234
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'wie zich bevrijd heeft van verlangen': vert. van → tanhaya vippamuttassa: tanhaya →
tanha = verlangen; vippamuttassa → vi+pa+mutta: vi en pa zijn voorzetsels die in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mutta → muc = zich
bevrijden. 'Tanhaya vippamuttassa', is vrij vertaald als: 'wie zich bevrijd heeft van verlangen'.
1235

'kent geen lijden—en waar vandaan zou de angst [kunnen] komen ?': vert. van → natthi
soko kuto bhayam: natthi → na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet;
soko → soka = verdriet, lijden; kuto = waar vandaan ?; bhayam → bhaya = angst. 'Natthi
soko kuto bhayam', is vrij vertaald als: 'kent geen lijden—en waar vandaan zou de angst
[kunnen] komen ?'.
1236

'wie deugdzaam is en [spiritueel] inzicht bezit': vert. van → siladassanasampannam →
sila+dassana+sam+panna: sila = deugdzaam, van hoge moraliteit; dassana → dis = zien,
inzien, wéten; sam = compleet, volledig, in zijn geheel; panna = inzicht, wijsheid. 'Siladassanasampannam', is vrij vertaald als: 'wie deugdzaam is en [spiritueel] inzicht bezit'.
1237

'wie verankerd is in de Dhamma': vert. van → dhammattham → dhamma+attha: dhamma → Dhamma; attha → tha = vestigen, verankeren; attha = is gevestigd, is verankerd.
'Dhammattham', is vrij vertaald als: 'wie verankerd is in de Dhamma'.
1238

'wie de waarheid spreekt': vert. van → saccavadinam → sacca+vadi: sacca = waarheid; vadi → vad = spreken; saccavadi = hij spreekt de waarheid, hij zegt wat waar is, wat
werkelijk is. 'Saccavadinam', is vrij vertaald als: 'wie de waarheid spreekt'.
1239

'zijn plichten vervult': vert. van → kammakubbanam → kamma+kubbana: kamma =
handelingen, taken: kubbana = doen, vervullen. 'Kammakubbanam', is vrij vertaald als: 'zijn
plichten vervult'.
1240

'is geliefd onder de mensen': vert. van → tam jano kurute piyam: tam = deze, dat; jano
→ jana = persoon, schepsel, wezen, mens; jani = personen, het publiek, de mensen; kurute
→ kar = doen, worden; piyam → piya = geliefd. 'Tam jano kurute piyam', is vrij vertaald als:
'is geliefd onder de mensen'.
1241

'wie zijn blik op het Onuitsprekelijke gericht houdt': vert. van → chandajato anakkhate:
chandajato → chanda+jato: chanda = intentie, de wens hebben, zich richten naar; jato →
jan = geboren worden; chandajato = zijn blik richten op; anakkhate → an+akkhati: an = niet;
akkhati = hetgeen gezegd is, verklaard werd; anakkhate = hetgeen niet te zeggen valt, het
Onuitsprekelijke. 'Chandajato anakkhate', is vrij vertaald als: 'wie zijn blik op het Onuitsprekelijke gericht houdt'.
1242

'en wiens geest hiervan volkomen doordrenkt is': vert. van → manasa ca phuto siya:
manasa → mana = geest; ca = en; phuto → phuta = ontvouwen, uitgespreid; siya → bhu =
zijn; siya = is. 'Manasa ca phuto siya', is vrij vertaald als: 'en wiens geest hiervan volkomen
doordrenkt is'.
1243

'wiens geest niet gekluisterd is aan zintuiglijk verlangen': vert. van → kamesu ca appatibaddhacitto: kamesu → kama = zintuiglijk verlangen; kamesu = met zintuiglijk verlangen; ca
= en; appatibaddhacitto → a+patibaddha+citta: a = niet; patibaddha → pati = tegen, tegenover; in tegenstelling tot; baddha → badh = binden; citta = geest; appatibaddhacitto =
een geest die niet gebonden is. 'Kamesu ca appatibaddhacitto', is vrij vertaald als: 'wiens
geest niet gekluisterd is aan zintuiglijk verlangen'.
1244
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'van zo iemand wordt gezegd dat hij 'stroomopwaarts gaat' !': vert. van → uddhamsoto
ti vuccati: uddhamsoto → udham+sota: udham = stroomopwaarts; sota = de stroom; uddhamsoto = stroomopwaarts gaan = tegen de stroom in; ti = ! (uitroepteken). In de Palitekst wordt de versregel beëindigd met het woordje 'ti'. Dit is het equivalent van ons uitroepteken; vuccati → vac = zeggen; vuccati = wordt gezegd. 'Uddhamsoto ti vuccati', is vrij
vertaald als: 'van zo iemand wordt gezegd dat hij 'stroomopwaarts gaat' !'.
1245

'wanneer een man lang van huis geweest is': vert. van → cirappavasim purisam: cirappavasim → cira+pavasi: cira = een lange tijd; pavasi = weg van huis; purisam → purisa =
een persoon. 'Cirappavasim purisam', is vrij vertaald als: 'wanneer een man lang van huis
geweest is'.
1246

'en uiteindelijk weer veilig thuiskomt': vert. van → durato sotthim agatam: durato →
dura = ver; durato = van ver; sotthi = veiligheid; sotthim = veilig; agatam → a+gata: a =
niet; gata → gam = gaan; agata = niet gaan = terugkeren. 'Durato sotthim agatam', is vrij
vertaald als: 'en uiteindelijk weer veilig thuiskomt'.
1247

'wordt hij van harte verwelkomd': vert. van → abhinandanti agatam: abhinandanti →
abhi+nandanti: abhi = volledig, compleet; nandanti → nand = zich verheugen, gelukkig zijn;
agatam → a+gam: a= niet; gam = gaan; agatam = niet gaan = terugkeer. 'Abhinandanti
agatam', is vrij vertaald als: 'wordt hij van harte verwelkomd'.
1248

'door verwanten, kennissen en vrienden': vert. van → natimitta suhajja ca: natimitta →
nati+mitta: nati = familieleden, verwanten; mitta = kennissen, metgezellen; suhajja = vriend,
vrienden; ca = en. 'Natimitta suhajja ca', is vrij vertaald als: 'door verwanten, kennissen en
vrienden'.
1249

'op een identieke manier zal een deugdzaam man': vert. van → tatheva katapunnam pi:
tatheva → tatha+eva: tatha = zo, op deze manier; eva = als, zoals, op identieke manier,
geen andere; katapunnam → kata+punna: kata → kar = doen; kata = daad, daden; punna =
goed, goede; katapunna = een deugdzaam man, een do-gooder; pi = zo. 'Tatheva katapunnam pi', is vrij vertaald als: 'op een identieke manier zal een deugdzaam man'.
1250

'bij zijn overgang van deze wereld naar de volgende': vert. van → asma loka param
gatam: asma = van deze; loka = wereld; param → para = voorbij, in de betekenis van 'de
andere wereld'; gatam → gam = gaan. 'Asma loka param gatam', is vrij vertaald als: 'bij zijn
overgang van deze wereld naar de volgende'.
1251

'voor zijn verdienstelijke daden verwelkomd worden': vert. van → punnani patigan-hanti:
punnani → punna = verdienste; patiganhanti → pati+ganh: pati = naartoe; ganh = ontvangen, verwelkomen; patiganhanti = verwelkomd worden. 'Punnani patiganhanti', is vrij vertaald als: 'voor zijn verdienstelijke daden verwelkomd worden'.
1252

'zoals [dit gebeurt] bij de thuiskomst van een geliefd familielid': vert. van → piyam nativa
agatam: piyam → piya = een geliefde; nativa → nati+va: nati = familielid; va = als, zoals;
agatam → a+gam: a = niet; gata → gam = gaan; agatam = bij de terugkeer. 'Piyam nativa
agatam', is vrij vertaald als: 'zoals [dit gebeurt] bij de thuiskomst van een geliefd familielid'.
1253

1254

‘yatra’ (P.): pelgrimstocht, hier in de betekenis van zoektocht, queeste.
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putthujana (P.): iemand die ‘onbewust’ is, ‘werelds’; een ‘wereldling’, die nog geen inzicht verworven heeft. Een putthujana is de tegenpool van de ariya. Volgens de teksten in
de Pali-canon moet het de rol zijn van de ariya om de putthujana te ‘veredelen’ door hem te
helpen om de stroom van het Achtvoudige pad te betreden. Het is de rol van de ariya om
ervoor te zorgen dat de puthujjana zo vlug mogelijk zijn eigen weg kan gaan, op zijn eigen
benen kan staan. Door het ‘stroombetreden’ (Pali: sotapatti) wordt de stroombetreder (Pali:
sotapanna) autonoom in zijn of haar beoefening.
1255

De onderscheidende factor tussen de putthujana en de ariya is dat de puthujjana de vernietiging van de eerste drie ketens [van de 10 mentale ketens die de mens binden aan
samsara (Pali: samyojanas)], namelijk: (1) geloof in de persoonlijkheid (Pali: sakkaya-ditthi);
(2) sceptische twijfel (Pali: vicikiccha) en (3) gehechtheid aan regels en rituelen (Pali: silabbata-paramasa) nog niet heeft gerealiseerd.
Belangrijker dan lichamelijke afzondering (P. kaya-viveka), is mentale afzondering (P.
citta-viveka). Zie in dit verband mijn vertaling van de Khaggavisana-Sutta.
1256

'liefde': vert. van → pemato → pema = liefde, aﬀectie. Om de jhanas te kunnen bereiken moet de yogi zich van pema bevrijden.
1257
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VAGGA #17 — BOOSHEID
Kodhavagga (Gathas #221-234)

GATHA #221
—BOOSHEID IS DE OORZAAK VAN LIJDEN—
(ROHINIKKATTIYAKANNA VATTHU)
'Kodham jahe vippajaheyya manam
samyojanam sabbamatikkameyya
tam namarupasmim asajjanamam
akincanam nanupatanti dukkha.'

❜ Geef boosheid op !1258 Zweer eigendunk af !1259
Overstijg alle ketens !1260
Wie niet aan lichaam en geest gehecht is,1261
Wie niets bezit,1262
Wordt niet door lijden gekweld.1263 ❜
GATHA #222
—BOOSHEID BETEUGELEN VERGT DISCIPLINE—
(ANNATARABHIKKHU VATTHU)
'Yo ve uppatitam kodham
ratham bhantam va dharaye
tamaham sarathim brumi
rasmiggaho itaro jano.'

❜ Wie een opkomende boosheid bedwingt 1264
Zoals een slingerende kar: 1265
Hém 1266 noem ik een ware koetsier; 1267
De anderen houden slechts de teugels vast.1268 ❜
GATHA #223
—OVERWIN JEZELF—
(UTTARA UPASIKA VATTHU)
'Akkodhena jine kodham
asadhum sadhuna jine
jine kadariyam danena
saccena likavidinam.'

❜ Overwin 1269 boosheid door mildheid. 1270
Overwin het slechte door het goede.1271
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Overwin gierigheid door vrijgevigheid. 1272
Overwin leugens door waarheid.1273 ❜
GATHA #224
—SPREEK WAARHEID - WORD NIET BOOS - GEEF WIE VRAAGT—
(MAHAMOGGALLANAPANHA VATTHU)
'Saccam bhane na kujjheyya
dajja appampi yacito
etehi tihi thanehi
gacche devana santike.'

❜ Spreek waarheid.1274
Word niet boos. 1275
Gééf wie vraagt, ook al heb je weinig.1276
Door het doen van deze drie deugden,1277
Komt men in de nabijheid van goden.1278 ❜
GATHA #225
—GEWELDLOOS EN CONSTANT HET LICHAAM BEHEERSEN—
(BUDDHAPITUBRAHMANA VATTHU)
'Ahimsaka ye munayo
niccam kayena samvuta
te yanti accutam thanam
yattha gantva na socare.'

❜ De Wijzen 1279 die geweldloos zijn 1280
En constant hun lichaam beheersen 1281
Bereiken de onveranderlijke staat,1282
Waar ze—eenmaal [daar] aangekomen—1283
Geen lijden meer ondergaan.1284 ❜
GATHA #226
—ONZUIVERHEDEN LOSSEN OP—
(PUNNADASI VATTHU)
'Sada jagaramananam
ahorattanusikkhinam
nibbanam adhimuttanam
attham gacchanti asava.’

❜ Zij die immer waakzaam zijn,1285
Die dag en nacht beoefenen, 1286
[De blik] gericht op nibbana: 1287
Hun onzuiverheden lossen op.1288 ❜
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GATHA #227
—KRITIEK IS VAN ALLE TIJDEN (1)—
(ATULA UPASAKA VATTHU)
'Poranam etam Atula
netam ajjatanam iva
nindanti tunhimasinam
nindanti bahubhaninam
mitabhanim pi nindanti
natthi loke anindito.'

❜ Dat is een oud zeer, 1289 Atula !
Er is niets nieuws onder de zon:1290
Men geeft kritiek 1291 op iemand die zwijgt;1292
Men geeft kritiek op iemand die veel spreekt;1293
Men geeft zelfs kritiek op iemand die gemodereerd spreekt.1294
Er is niemand in de wereld 1295
Die niet bekritiseerd wordt.1296 ❜
GATHA #228
—KRITIEK IS VAN ALLE TIJDEN (2)—
(ATULA UPASAKA VATTHU)
'Na cahu na ca bhavissati
na c’etarahi vijjati
ekantam nindito poso
ekantam va pasamsito.’

❜ Noch in het verleden,
Noch in de toekomst,
Noch in het heden, 1297
Bestaat er iemand 1298
Die volledig bekritiseerd
Of volledig geprezen wordt.1299 ❜
GATHA #229
—GELOOFD DOOR DE WIJZEN—
(ATULA UPASAKA VATTHU)
'Yan ce vinnu pasamsanti
anuvicca suve suve
acchiddavuttim medhavim
pannasilasamahitam.'

❜ De Wijzen loven hem,1300 wanneer zij herkennen,1301
—Na hem dag in dag uit 1302 volledig beoordeeld te hebben—
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Dat hij een foutloos gedrag vertoont 1303 en intelligent is, 1304
En begiftigd met wijsheid en deugdzaamheid.1305 ❜
GATHA #230
—GEPREZEN DOOR BRAHMA—
(ATULA UPASAKA VATTHU)
'Nikkham jambonadasseva
ko tam ninditum arahati
devapi nam pasamsanti
brahmuna pi pasamsito.'

❜ Wanneer hij vergelijkbaar is
Met een munt gemaakt uit het puurste goud 1306
[uit de goudhoudende Jambu-rivier].1307
Wie durft hem dan te bekritiseren ? 1308
Door de goden wordt hij geprezen, 1309
Zelfs Brahma looft hem.1310 ❜
GATHA #231
—BEHEERS JE DADEN—
(CHABBAGGIYA VATTHU)
'Kayappakopam rakkheyya
kayena samvuto siya
kayaduccaritam hitva
kayena sucaritam care.’

❜ Beteugel boos lichamelijk gedrag.1311
Beheers je lichaam volledig.1312
Wanneer je lichamelijk wangedrag opgegeven hebt,1313
Kan je trainen in heilzaam lichamelijk gedrag.1314 ❜
GATHA #232
—BEHEERS JE SPREKEN—
(CHABBAGGIYA VATTHU)
'Vacippakopam rakkheyya
vacaya samvuto siya
vaciduccaritam hitva
vacaya sucaritam care.’

❜ Beteugel boos verbaal gedrag. 1315
Beheers je spreken volledig. 1316
Wanneer je het verbaal wangedrag opgeven hebt,1317
Kan je trainen in heilzaam verbaal gedrag. 1318 ❜
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GATHA #233
—BEHEERS JE GEDACHTEN—
(CHABBAGGIYA VATTHU)
'Manopakopam rakkheyya
manasa samvuto siya
manoduccaritam hitva
manasa sucaritam care.’

❜ Beteugel boze gedachten.1319
Beheers je geest volledig.1320
Wanneer je de boze gedachten opgegeven hebt, 1321
Kan je trainen in heilzame gedachten1322 ❜
GATHA #234
—BEHEERS JE COMPLEET—
(CHABBAGGIYA VATTHU)
'Kayena samvuta dhira
atho vacaya samvuta
manasa samvuta dhira
te ve suparisamvuta.’

❜ De Wijzen beheersen 1323 het lichaam compleet. 1324
Zij beheersen hun spreken compleet.1325
En zij beheersen hun geest compleet.1326
De Wijzen beheersen zichzelf werkelijk compleet.1327 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #17 - BOOSHEID—

Vagga #17 van de Dhammapada handelt over 'boosheid'.
Gatha #221—Rohinikkattiyakanna Vatthu—maakt duidelijk dat boosheid leidt
tot ellende. Boosheid veroorzaakt lijden, niet enkel voor de anderen maar in de
eerste plaats voor jezelf. Daarom moet de yogi deze negatieve energie in méér
constructieve banen leiden.
Maar ook 'trots' is een slechte leermeester. De yogi moet zich bezinnen op wat
'trots' eigenlijk is, namelijk een uitwas van het ego dat steeds naar een uitvergroting van het 'ik' streeft. Trots is niets méér dan het opblazen van een waardeloze ballon.
Ook het verlangen naar alle dingen van de zintuiglijke wereld is een oorzaak van
ellende. De Gatha is duidelijk: 'overstijg alle ketens !'
De yogi die 'niet aan lichaam en geest gehecht is; die niets bezit, wordt niet door
lijden gekweld.'
Gatha #222—Annatarabhikkhu Vatthu—benadrukt dat de beteugeling van boosheid zelfdiscipline vergt. Inderdaad, boosheid kan zo vlug opkomen én met een
ontstellend grote intensiteit, dat het erg veel beheersing vergt om kalm te blijven. De yogi blijft kalm op momenten dat putthujana’s het hoofd verliezen. Op
deze manier is hij de wáre koetsier, die de slingerende koets in bedwang houdt,
terwijl de wereldlingen slechts de teugels vasthouden en laten gebeuren wat gebeurt.
Gatha #223—Uttara Upasika Vatthu—zet een aantal begrippen tegenover elkaar: overwin boosheid door mildheid; het slechte door het goede; gierigheid
door vrijgevigheid en leugens door waarheid. Dit vergt geen verdere uitleg.
Gatha #224—Mahamoggallanapanha Vatthu—belicht drie deugden die de yogi
zich in de dagelijkse beoefening moet eigen maken: waarheid spreken; zich niet
boos maken en vrijgevig zijn voor diegenen die in nood zijn als een daad van
mededogen. De yogi die deze deugden in praktijk brengt 'komt in de nabijheid
van de goden'.
Gatha #225—Buddhapitubrahmana Vatthu—gaat nog een stap verder. De yogi
die daarenboven geweldloos is en zijn lichaam beheerst, bereikt de 'onveranderlijke staat', d.i. nibbana, waar geen lijden meer bestaat.
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Gatha #226—Punnadasi Vatthu—maakt duidelijk dat de yogi, die altijd waakzaam is, dag en nacht mediteert en zijn blik op nibbana gericht houdt, steeds zuiverder wordt: al zijn bezoedelingen worden vernietigd.
Gathas #227-230—alle vier Atula Upasaka Vatthu—vormen een verhaal op zich.
Gatha #227 benadrukt dat er, in deze wereld, altijd kritiek is. Wát je ook doet. En
hóe je het ook doet.
De hoofdpersoon in dit vers is Atula. Atula is de eigennaam van een lekenvolgeling die zich beklaagde dat hij niet de juiste uitleg kreeg op zijn vraag: de ene
monnik gaf helemaal geen uitleg; de andere monnik te veel; de laatste maar juist
genoeg. Toen Atula zich hierover ging beklagen bij de Boeddha kreeg hij het
antwoord dat in dit vers vermeld staat.
In Gatha #228 stelt de Boeddha dat er in de hele wereld niemand gevonden
wordt die altijd geprezen wordt of altijd bekritiseerd wordt. Lof en kritiek zijn
twee kanten van éénzelfde munt. Een Janus-hoofd. Het bestaan van de mensheid
is vergelijkbaar met een metronoom die van links naar rechts overslaat. Er is
geen evenwicht. Nooit was er iemand, nooit is er iemand en nooit zal er iemand
zijn die nergens van beschuldigd wordt of die nergens voor bekritiseerd wordt.
Omdat noch lof, noch blaam iets bijbrengt, stelt de Boeddha voor om beide aspecten gewoon te elimineren. Wanneer de yogi zich ongelegen laat aan zowel lof
als aan blaam, werkt dit enorm bevrijdend. Maar de Boeddha verwittigt: dit is
geen gemakkelijke opdracht en vergt een sterk karakter.
In Gatha #229 loven de Wijzen—nadat ze hem grondig, dag in dag uit, hebben
bestudeerd—diegene die zich foutloos gedraagt, intelligent, wijs en deugdzaam
is.
Zie in dit verband ook Vers # 70 van de Theragatha, waar Thera Punna volgende uitspraak doet: 'Deugdzaamheid is in deze wereld belangrijk. De Wijze is belangrijker: hij overwint, onder mensen en goden, zowel vanwege zijn deugdzaamheid als vanwege zijn wijsheid.' 1328
Gatha #230 tenslotte gaat hierop verder in: wie zou zo een 'puur’ iemand—smetteloos, wijs en deugdzaam—durven bekritiseren ? Hij wordt zelfs door Brahma
geprezen ! De verwijzing naar de puurheid van goud hoeft geen verbazing te
wekken: goud was in de oudheid, net als nu, niet enkel kostbaar, maar ook het
symbool voor zuiverheid.
De Jambu, waarvan sprake is in dit vers, is een gouderts-houdende stroom in het
NO van India. Een regio die bekend stond voor de aanwezigheid van gouderts.
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De Gathas #231-234—Chabbaggiya Vatthu—vormen opnieuw een vierluik. En
wát voor één. Het trio daden, woorden en gedachten passeert de revue.
Gatha #231 handelt over lichamelijk wangedrag. Lichamelijk wangedrag kan
drie vormen aannemen: moord, diefstal en overspel. De Boeddha maakt het heel
duidelijk: pas wanneer de yogi zijn onheilzaam gedrag beteugelt en zijn lichaam
volledig beheerst, kan hij zich trainen in heilzaam gedrag. Het ene staat het andere in de weg.
Gatha #232 doorloopt hetzelfde verhaal, maar heeft betrekking op woorden. Onheilzaam spreken kan vier vormen aannemen: liegen, roddelen, harde taal en
zinloos praten. Slechts wanneer onheilzaam spreken beteugeld wordt, kan de
yogi zich trainen in heilzaam spreken.
Gatha #233 handelt over onheilzame gedachten. De drie vormen van onheilzaam denken zijn: hebzucht, kwaadwilligheid en verkeerde opinies. Slechts door
onheilzame gedachten te vernietigen kan de yogi zich trainen in heilzaam denken.
Gatha #234 vormt in feite de samenvatting van het vierluik. De Wijzen beheersen hun geest, hun woorden en hun lichaam volkomen. Zij beheersen zichzelf
compleet.
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'geef boosheid op !': vert. van → kodham jahe: kodham → kodha = boosheid; jahe →
ha = opgeven, afzweren, loslaten; jahe = geef het op ! 'Kodham jahe', is vrij vertaald: 'geef
boosheid op !'
1258

'zweer eigendunk af !': vert. van → vippajaheyya manam: vippajaheyya → vi+pa+jahe:
vi+pa = twee voorzetsels die in het Pali gebruikt worden om de intensiteit van een handeling uit te drukken; jahe → ha = opgeven, afzweren, loslaten; jahe = geef het op ! = zweer
het af !; manam → mana = trots, eigendunk. 'Vippajaheyya manam', is vrij vertaald als:
'zweer eigendunk af !'.
1259

'overstijg alle ketens !': vert. van → samyojanam sabbamatikkameyya: samyojanam:
sam+yojana: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; yojana → yuj = een juk dragen; samyojana = het juk, de ketens, de boeien; sabbamatikkameyya → sabbam+atikkammeya:
sabbam → sabba = alles: atikkammeya → ati+kam: ati =voorbij; kam = gaan; atikkammeya
= ga voorbij dit alles, laat dit aan je voorbij gaan, overstijg het. 'Samyojanam sabbamatikkameyya', is vrij vertaald als: 'overstijg alle ketens !'.
1260

'wie niet aan lichaam en geest gehecht is': vert. van → tam namarupasmim asajjamanam: tam = die, diegene; namarupasmim → nama+rupa: nama = de geest, de immateriële
factoren van een individu; rupa = de materiële vorm, het lichaam; namarupa = het lichaam/
geest-complex; namarupasmim = aan het lichaam/geest-complex; asajjamanam → a+sanj:
a = niet; sanj = zich hechten; asajjamanam = niet gehecht is aan. 'Tam namarupasmim asajjamanam', is vrij vertaald als: 'wie niet aan lichaam en geest gehecht is'.
1261

'wie niets bezit': vert. van → akincanam → a+kincana: a= niet; kincana = iets bezitten;
akincana = niets bezitten. 'Akincanam'', is vrij vertaald: 'wie niets bezit'.
1262

'wordt niet door lijden gekweld': vert. van → nanupatanti dukkha: nanupatanti → na+
anupatanti: na = niet; anupatanti → anu+pat: anu = langs; pat = volgen; anupatanti = wordt
gevolgd; dukkha = lijden. 'Nanupatanti dukkha', is vrij vertaald als: 'wordt niet door lijden
gekweld'.
1263

'wie een opkomende boosheid bedwingt': vert. van → yo ve uppatitam kodham dharaye: yo = wie; ve = inderdaad; uppatitam → uppatita = opsteken, opkomen, ontstaan; kodham = boosheid; dharaye → dharati = vasthouden, bedwingen; dharaye = bedwingt. 'Yo ve
uppatitam kodham dharaye', is vrij vertaald als: 'wie een opkomende boosheid bedwingt'.
1264

'zoals een slingerende kar': vert. van → ratham bantham va: ratham → ratha = kar,
koets; bhantam → bantha → bham = wiebelen, slingeren; bhantam = slingerend; va = als,
zoals. 'Ratham bantham va', is vrij vertaald als: 'zoals een slingerende kar'.
1265

'hém': vert. van → tamaham → tam+aham: tam = die, diegene: aham = ik. 'Tamaham',
is vrij vertaald als: 'hém'.
1266

'noem ik een ware koetsier’: vert. van → sarathim brumi: sarathim = koetsier; brumi →
bru = verklaren, uitroepen, noemen; brumi: ik noem [hem]. 'Sarathim brumi', is vrij vertaald
als: 'noem ik een ware koetsier’.
1267

'de anderen houden slechts de teugels vast': vert. van → rasmiggaho itaro jano: rasmiggaho → rasmi+gaha: rasmi = teugel; gaha = vasthouden; rasmiggaho = de teugels vasthouden, itaro → itara = de andere; jano → jana = personen. 'Rasmiggaho itaro jano', is vrij
vertaald als: 'de anderen houden slechts de teugels vast'.
1268
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1269

'overwin': vert. van → jine → ji = overwinnen.

'boosheid door mildheid': vert. van → akkodhena jine kodham: akkodhena → a+kodha:
a = niet; kodha = boosheid; akkodha = niet boosheid = zachtmoedigheid, mildheid; jine → ji
= overwinnen; jine = overwin; kodham → kodha = boosheid. 'Akkodhena jine kodham', is
vrij vertaald als: 'boosheid door mildheid'.
1270

'overwin het slechte door het goede': vert. van → asadhum sadhuna jine: asadhum →
a+sadhu = het slechte; sadhum → sadhu = het goede, het deugdzame, het verdienstelijke.
'Asadhum sadhuna jine', is vrij vertaald als: 'overwin het slechte door het goede'.
1271

'overwin gierigheid door vrijgevigheid': vert. van → jine kadariyam danena: jine → ji =
overwinnen; jine = overwin; kadariyam → kadariya = gierigheid; danena → dana = gift; danena = door vrijgevig te zijn. 'Jine kadariyam danena', is vrij vertaald als: 'overwin gierigheid door vrijgevigheid'.
1272

'overwin leugens door waarheid': vert. van → saccena likavadinam: saccena → sacca =
hetgeen wáár is, wat wérkelijk is, de waarheid; saccena = door waarheid; alika = onwaar;
vadinam → vadi = spreken; alika+vadi = onwaarheid spreken, leugens vertellen. 'Saccena
likavadinam', is vrij vertaald als: 'overwin leugens door waarheid'.
1273

'spreek waarheid': vert. van → saccam bhane: saccam → sacca = hetgeen wáár is, wat
wérkelijk is, de waarheid; bhane → bhan = spreken.
1274

'word niet boos': vert. van → na kujjheyya: na = niet; kujjheyya → kujjhati = boos worden; kujjheyya = wordt boos. 'Na kujjheyya', is vrij vertaald als: 'word niet boos'.
1275

'geef wie vraagt, ook al heb je weinig': vert. van → dajja appampi yacito: dajja → dadati
= geven; dajja = geef; appampi → appam+pi: appam → appa = weinig, een beetje; pi =
zelfs; appampi = zelfs een klein beetje; yacito → yacita = bedelen om, vragen naar; yacito =
men vraagt. 'Dajja appampi yacito', is vrij vertaald als: 'geef wie vraagt, ook al heb je weinig'.
1276

'door het doen van deze drie deugden': vert. van → etehi tihi thanehi: etehi = door
deze; tihi → ti = drie; tihi = door deze drie; thanehi → thana = gedrag, houding; thanehi =
door gedragingen, houdingen, vrij vertaald: 'deugden'. 'Etehi tihi thanehi', is vrij vertaald als:
'door het doen van deze drie deugden'.
1277

'komt men in de nabijheid van de goden': vert. van → gacche devana santike: gacche
→ gam = gaan naar; devana → deva = god; devanam = van de goden; santike = in de omgeving van, in de nabijheid.
1278

1279

'de Wijzen': vert. van → munayo → muni = de Wijze; munayo = de Wijzen.

'de Wijzen die geweldloos zijn': vert. van → ahimsaka ye munayo: → ahimsa = geweldloos; ahimsaka = is geweldloos; ye = die: munayo → muni = de Wijze; munayo = de Wijzen.
'Ahimsaka ye munayo', is vrij vertaald als: 'de Wijzen die geweldloos zijn'.
1280

'en constant hun lichaam beheersen': vert. van → niccam kayena samvuta: niccam =
constant, steeds, altijd; kayena → kaya = lichaam; kayena = met het lichaam; samvuta →
sam+vuta: sam = volledig, compleet, in zijn geheel; vuta → vu = temmen, beheersen; samvuta = getemd. 'Niccam kayena samvuta', is vrij vertaald als: 'en constant hun lichaam beheersen'.
1281
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'bereiken de onveranderlijke staat': vert. van → te yanti accutam thanam: te = zij; yanti
→ ya = gaan, bereiken; accutam → accuta = letterlijk: 'niet uiteengedreven, niet gevallen’,
blijvend, eeuwig, onveranderlijk; thanam → thana = plaats, omstandigheid, staat. 'Te yanti
accutam thanam', is vrij vertaald als: 'bereiken de onveranderlijke staat'.
1282

'waar ze, eenmaal daar aangekomen': vert. van → yattha gantva: yattha = waar; gantva
→ gam = naar toe gaan. 'Yattha gantva', is vrij vertaald als: 'waar ze, eenmaal daar aangekomen'.
1283

'geen lijden meer ondergaan': vert. van → na socare: na = niet; socare → suc = lijden,
lijden ondergaan, lijden ondervinden. 'Na socare', is vrij vertaald als: 'geen lijden meer ondergaan'.
1284

'zij die immer waakzaam zijn': vert. van → sada jagaramananam: sada = altijd; jagaramananam → jagaramana → jagg = waken; jagaramanamam = waakzaam zijn. 'Sada jagaramananam', is vrij vertaald als: 'zij die immer waakzaam zijn'.
1285

'die dag en nacht beoefenen': vert. van → ahorattanussikkhinam → aho+ratta+ anusikkhi: aho = dag; ratta = nacht; anusikkhi = leren, in de betekenis van 'beoefenen', d.i. zij die
zich dag en nacht verdiepen in spirituele studie en in zelfrealisatie. 'Ahorattanussikkhinam',
is vrij vertaald als: 'die dag en nacht beoefenen'.
1286

'[de blik] gericht op nibbana': vert. van → nibbanam adhimuttanam: nibbanam → nibbana; adhimuttanam: met de bedoeling van, met het doel [om nibbana te bereiken]. 'Nibbanam adhimuttanam', is vrij vertaald als: '[de blik] gericht op nibbana'.
1287

'hun onzuiverheden lossen op': vert. van → attham gacchanti asava: attham → attha =
hier in de betekenis van 'uitroeien, vernietigen, oplossen'; gacchanti → gam = gaan, verdwijnen; asava = kankers, bezoedelingen, onzuiverheden. 'Attham gacchanti asava', is vrij
vertaald als: 'hun onzuiverheden lossen op'.
1288

'dat is een oud zeer': vert. van → poranam etam: poranam → porana = oud; in de betekenis van : 'dat hebben we nog gehoord !'
1289

'er is niets nieuws onder de zon': vert. van → n'etam ajjatanam iva: n'etam → na+
etam: na = niet; etam = dit; n’etam = dit is niet; ajjatanam iva = enkel vandaag zo. ’N’etam
ajjatanam iva', is vrij vertaald als: 'er is niets nieuws onder de zon'.
1290

'men geeft kritiek': vert. van → nindanti → nid = bekritiseren.; nindanti = men bekritiseert.
1291

'iemand die zwijgt': vert. van → tunhimasinam → tunhim+asinam: tunhim = stil; asina →
as = zitten. 'Tunhimasinam', is vrij vertaald als: 'iemand die zwijgt'.
1292

'die veel spreekt': vert. van → bahubhaninam→ bahu+bhani: bahu = veel; bhan = babbelen, praten. 'Bahubhaninam', is vrij vertaald als: 'die veel spreekt'.
1293

'die gemodereerd spreekt': vert. van → mitabhaninam → mita+bhani: mita = gemodereerd; bhan = babbelen, praten. 'Mitabhaninam', is vrij vertaald als: 'die gemodereerd
spreekt'.
1294

'er is niemand in de wereld': vert. van → natthi loke: natthi = niemand; loke → loka = de
wereld; loke = in de wereld. 'Natthi loke', is vrij vertaald als: 'er is niemand in de wereld'.
1295
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'die niet bekritiseerd wordt': vert. van → anindito → anindita = zonder kritiek.
'Anindito'', is vrij vertaald als: 'die niet bekritiseerd wordt'.
1296

'noch in het verleden; noch in de toekomst; noch in het heden': vert. van → na cahu, na
ca bhavissati, na c’etarahi: na = niet; cahu → ca+ahu: ca = en; ahu → bhu = zijn; ahu = was;
cahu = en was; na cahu = noch was; na = niet; bhavissati → bhu = zijn; bhavissati = zal zijn;
na bhavissati = noch zal zijn; na c’etarahi: na = niet; c’etarahi →ca+etarahi: ca = en; etarahi
= nu, in het heden; na c'etarahi = noch in het heden; letterlijk = 'noch was, noch zal zijn,
noch is'. 'Na cahu, na ca bhavissati, na c’etarahi', is vrij vertaald als: 'noch in het verleden;
noch in de toekomst; noch in het heden'.
1297

'bestaat er iemand': vert. van → vijjati poso: vijjati → vid = vinden, bestaan; vijjati = er
bestaat; poso → posa = persoon, iemand. 'Vijjati poso', is vrij vertaald als: 'bestaat er iemand'.
1298

'die volledig bekritiseerd of volledig geprezen wordt': vert. van → nindito ekantam va
pasamsito: nindito → nindita = bekritiseerd; ekantam → eka+anta: eka = één; anta = volledig, compleet, in de betekenis van 'iemand'; va = of; pasamsito → pasamsita = geprezen.
'Nindito ekantam va pasamsito', is vrij vertaald als: 'die volledig bekritiseerd of volledig geprezen wordt'.
1299

'de Wijzen loven hem': vert. van → vinnu pasamsanti: vinnu = de Wijzen; pasamsanti →
pa+sams: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; sams = prijzen, uitroepen, loven. 'Vinnu pasamsanti', is vrij vertaald als:
'de Wijzen loven hem'.
1300

'wanneer zij herkennen': vert. van → anuvicca → anu+vid: anu = volgend op; vid = weten; letterlijk: 'wanneer ze weten'. 'Anuvicca', is vrij vertaald als: 'wanneer zij herkennen'.
1301

'dag in, dag uit': vert. van → suve suve = dag na dag. 'Suve suve', is vrij vertaald als:
'dag in, dag uit'.
1302

'foutloos gedrag vertoont': vert. van → acchiddavuttim → a+chidda+vutti: a = niet;
chidda = fout; vutti = gedrag, houding; acchiddavuttim = foutloos gedrag vertonen.
1303

'intelligent is': vert. van → mediavim → medha+vi: medha = wijsheid; vi = hebben, bezitten; medhavi = wijsheid bezitten, intelligent zijn.
1304

'en begiftigd met wijsheid en deugdzaamheid': vert. van → pannasilasamahitam →
panna+sila+samahita: panna = wijsheid: sila = deugdzaam, goede moraliteit; samahitam →
sam = compleet, volkomen, geheel; hitam = vervuld zijn van. 'pannasilasamahitam', is vrij
vertaald als: 'en begiftigd met wijsheid en deugdzaamheid'.
1305

1306

'een munt gemaakt uit het zuiverste goud': vert. van → nikkham.

'[uit de goudhoudende Jambu-rivier]’: vert. van → jambonadasseva = toebehorend aan
of afkomstig uit de regio van de Jambu-rivier. De Jambu is een stroom in het NO van India.
Een regio die bekend was voor de overvloedige aanwezigheid van gouderts.
1307

'wie durft hem dan te bekritiseren ?': vert. van → ninditum arahati: ninditum → nid =
bekritiseren; arahati → arah = verdienen, in de betekenis van 'wie verdient het dat men hem
bekritiseert'. 'Ninditum arahati', is vrij vertaald als: 'wie durft hem dan te bekritiseren ?'
1308
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'door de goden wordt hij geprezen': vert. van → devapi nam pasamsanti: devapi →
deva = goden; devapi = door de goden; nam = hij, diegene; pasamsanti → pa+sams: pa =
voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken;
sams = prijzen, loven. 'Devapi nam pasamsanti', is vrij vertaald als: 'door de goden wordt hij
geprezen'.
1309

'zelfs Brahma looft hem': vert. van → brahmuna pi pasamsito: brahmuni → Brahma, de
oppergod; pi = zelfs; pasamsito → pasamasita = men looft hem. 'Brahmuna pi pasamsito',
is vrij vertaald als: 'zelfs Brahma looft hem'.
1310

'beteugel boos lichamelijk gedrag': vert. van → kayappakopam rakkheyya: kayap-pakopam → kaya+pakopa: kaya = lichaam; pakopa = woede, boosheid; kayappakopa = boos
lichamelijk gedrag; rakkheyya → rakh = beschermen, bewaken, beteugelen; rakkheyya =
beteugel. 'Kayappakopam rakkheyya', is vrij vertaald als: 'beteugel boos lichamelijk gedrag'.
1311

'beheers je lichaam volledig': vert. van → kayena samvuto: kayena → kaya = lichaam;
kayena = met het lichaam; samvuto → sam+vu: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; vu
= beheersen. 'Kayena samvuto', is vrij vertaald als: 'beheers je lichaam volledig'.
1312

'wanneer je lichamelijk wangedrag opgegeven hebt': vert. van → kayaduccaritam hitva:
kayaduccaritam → kaya+du+carita: kaya = lichaam; du = slecht; carita = gedrag; kayaduccaritam = lichamelijk wangedrag; hitva → ha = loslaten, opgeven, opheﬀen; hitva = heeft
opgegeven. 'Kayaduccaritam hitva', is vrij vertaald als: 'wanneer je lichamelijk wangedrag
opgegeven hebt'.
1313

'kan je trainen in heilzaam lichamelijk gedrag': vert. van → kayena sucaritam care: kayena → kaya = lichaam; kayena = met het lichaam; sucaritam → su+carita: su = goed; carita =
gedrag; sucaritam = goed gedrag; care → car= volgen, beoefenen, trainen. 'Kayena sucaritam care', is vrij vertaald als: 'kan je trainen in heilzaam lichamelijk gedrag'
1314

'beteugel boos verbaal gedrag': vert. van → vacippakopam rakkheyya: vacippakopam
→ vaci+pakopa: vaci → vaco = woorden, spreken; pakopa = woede, boosheid; → vacippakopa = boos verbaal gedrag; rakkheyya → rakh = beschermen, bewaken, beteugelen. 'Vacippakopam rakkheyya', is vrij vertaald als: 'beteugel boos verbaal gedrag'.
1315

'beheers je spreken volledig': vert. van → vacaya samvuto siya: vacaya → vaca = spreken; samvuto → sam+vu: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; vu = beheersen; samvuto
= beheers je volledig; siya → bhu = zijn; siya = zou zijn. 'Vacaya samvuto siya', is vrij vertaald als: 'beheers je spreken volledig'.
1316

'wanneer je het verbaal wangedrag opgeheven hebt': vert. van → vaciduccaritam hitva:
vaciduccaritam → vaci+du+carita: vaci = spreken, woorden; du = slecht; carita = gedrag;
vaciduccaritam = verbaal wangedrag; hitva → ha = loslaten, opgeven, opheﬀen; hitva =
hebt opgegeven. 'Vaciduccaritam hitva', is vrij vertaald als: 'wanneer je het verbaal wangedrag opgeheven hebt'.
1317

'kan je trainen in heilzaam verbaal gedrag': vert. van → vacaya sucaritam care: vacaya
→ vaca = spreken, woorden; vacaya = met woorden; sucaritam → su+carita: su = goed;
carita = gedrag; sucaritam = goed gedrag; care → car = volgen, beoefenen, trainen. 'Vacaya sucaritam care', is vrij vertaald als: 'kan je trainen in heilzaam verbaal gedrag'.
1318
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'beteugel boze gedachten': vert. van → manoppakopam rakkheyya: manoppakopam →
mano+pakopa: mano → mana = gedachten; pakopa = woede, boosheid; rakkheyya → rakh
= beschermen, bewaken, beteugelen; rakkheyya = beteugel. 'Manoppakopam rakkheyya', is
vrij vertaald als: 'beteugel boze gedachten'.
1319

'beheers je geest volledig': vert. van → manasa samvuto siya: manasa → mana = geest,
samvuto → sam+vu: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; vu = beheersen; samvuto =
beheers je volledig; siya → bhu = zijn; siya = zou zijn. 'Manasa samvuto siya', is vrij vertaald
als: 'beheers je geest volledig'.
1320

'wanneer je de boze gedachten opgegeven hebt': vert. van → manoduccaritam hitva:
manoduccaritam → mano+du+carita: mano → mana = geest; du = slecht; carita = gedrag;
manoduccaritam = boze gedachten; hitva → ha = loslaten, opgeven, opheﬀen; hitva = hebt
opgegeven. 'Manoduccaritam hitva', is vrij vertaald als: 'wanneer je de boze gedachten opgegeven hebt'.
1321

'kan je trainen in heilzame gedachten': vert. van → manasa sucaritam care: manasa →
mana = geest; sucaritam → su+carita: su = goed; carita = gedrag; sucaritam = goed gedrag
i.c. heilzame gedachten; care → car = volgen, beoefenen, trainen. 'Manasa sucaritam care',
is vrij vertaald als: 'kan je trainen in heilzame gedachten'.
1322

'beheersen': vert. van → samvuta → sam+vuta: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; vu = beheersen.
1323

'de Wijzen beheersen het lichaam compleet': vert. van → kayena samvuta dhira: kayena → kaya = lichaam; kayena = met het lichaam; samvuta → sam+vu: sam = compleet,
volledig, in zijn geheel; vu = beheersen; dhira = Wijze, Wijzen. 'Kayena samvuta dhira', is vrij
vertaald als: 'de Wijzen beheersen het lichaam compleet'.
1324

'zij beheersen hun spreken compleet': vert. van → atho vacaya samvuta: atho = en ook,
eveneens; vacaya → vaca = woorden, spreken; vacaya = met woorden, met spreken; samvuta → sam+vu: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; vu = beheersen; samvuta = zij
beheersen volledig. 'Atho vacaya samvuta', is vrij vertaald als: 'zij beheersen hun spreken
compleet'.
1325

'en zij beheersen hun geest compleet': vert. van → manasa samvuta: manasa → mana
= de geest; samvuta → sam+vu: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; vu = beheersen;
samvuta = zij beheersen volledig. 'Manasa samvuta', is vrij vertaald als: 'en zij beheersen
hun geest compleet'.
1326

'de Wijzen beheersen zichzelf werkelijk compleet': vert. van → dhira te ve suparisamvuta: dhira = de Wijzen; te = zij; ve = inderdaad, werkelijk: suparisamvuta → su+ pari+samvuta: su = goed; pari = overal, rondom; samvuta → sam+vuta: sam = compleet, volkomen, in
zijn geheel; vu = beheersen; suparisamvuta = goed en grondig beheersen. 'Dhira te ve suparisamvuta', is vrij vertaald als: 'de Wijzen beheersen zichzelf werkelijk compleet'.
1327

Kloppenborg, Ria (2000), Theratherigatha, Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken
van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme p. 42
1328
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VAGGA #18 — ONZUIVERHEID
Malavagga (Gathas #235-255)

GATHA #235
—OP DE DREMPEL VAN DE DOOD—
(GOGHATAKAPUTTA VATTHU)
'Pandupalasova danisi
yamapurisa pi ca te upatthita
uyyogamukhe ca titthasi
patheyyampi ca te na vijjati.'

❜ Je bent nu als een geel verwelkt blad.1329
De mannen van Yama staan al voor je klaar. 1330
Je staat op de drempel van de dood,1331
Zonder proviand voor onderweg.1332 ❜
GATHA #236
—MAAK VAN JEZELF EEN EILAND (1)—
(GOGHATAKAPUTTA VATTHU)
'So karohi dipamattano
khippam vayama pandito bhava
niddhantamalo anangano
dibbam ariyabhumim ehisi.'

❜ Maak van jezelf een eiland.1333
Streef ernaar zonder uitstel. 1334 Wees een wijs man. 1335
Zonder onzuiverheid,1336
Zonder smet,1337
Zul je het hemelse land van de Edelen bereiken.1338 ❜
GATHA #237
—HET DEFINITIEVE EINDE—
(GOGHATAKAPUTTA VATTHU)
'Upanitavayo ca danisi
sampayatosi yamassa santike
vaso pi ca te natthi antara
patheyyam pi ca te na vijjati.'

❜ Je leven is nu ten einde [gekomen].1339
Je bent nu binnen het bereik van Yama.1340
Onderweg is er geen enkele rustplaats meer 1341
En geen proviand voor onderweg.1342 ❜
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GATHA #238
—MAAK VAN JEZELF EEN EILAND (2)—
(GOGHATAKAPUTTA VATTHU)
'So karohi dipamattano
khippam vayama pandito bhava
niddhantamalo anangano
na punam jatijaram upehisi.'

❜ Maak van jezelf een eiland.1343
Streef ernaar zonder uitstel. 1344 Wees een wijs man. 1345
Zonder onzuiverheid,1346
Zonder smet,1347
Zul je geboorte en ouderdom niet opnieuw ondergaan.1348 ❜
GATHA #239
—STAPSGEWIJS WORDEN ONZUIVERHEDEN WEGGEWERKT—
(ANNATARA BRAHMANA VATTHU)
'Anupubbena medhavi
thokathokam khane khane
kammaro rajatasseva
niddhame malam attano.’

❜ De wijze werkt stapsgewijs:1349
Beetje bij beetje en van moment tot moment.1350
Zoals een smid het zilver zuivert, 1351
Zo werkt de Wijze zijn onzuiverheden weg. 1352 ❜
GATHA #240
—SLECHTE DADEN LEIDEN NAAR SAMSARA—
(TISSATTHERA VATTHU)
'Ayasa va malam samutthitam
tadutthaya tam eva khadati
evam atidhonacarinam
sakakammani nayanti duggatim.’

❜ Zoals roest het ijzer, waaruit het voortkomt, aantast,1353
Zo ook 1354
[wanneer men er té toegeeflijk voor is] 1355
Leiden de eigen [slechte] daden van een mens 1356
Hem naar een nieuwe geboorte vol ellende. 1357 ❜
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GATHA #241
—DEFINITIES VAN ONZUIVERHEID (1)—
(LALUDAYI VATTHU)
'Asajjhayamala manta
anutthanamala ghara
malam vannassa kosajjam
pamado rakkhato malam.’

❜ Het niet-bestuderen van heilige teksten
Is de onzuiverheid ervan. 1358
Verwaarlozing is de onzuiverheid die huizen treft. 1359
Vadsigheid is de onzuiverheid voor schoonheid. 1360
Zoals onoplettendheid de onzuiverheid is van waakzaamheid.1361 ❜
GATHA #242
—DEFINITIES VAN ONZUIVERHEID (2)—
(ANNATARAKULAPUTTA VATTHU)
'Malitthiya duccaritam
maccheram dadato malam
mala ve papaka dhamma
asmim loke paramhi ca.'

❜ Slecht gedrag is de onzuiverheid van een vrouw.1362
Gierigheid is de onzuiverheid van een schenker.1363
Slechte dingen zijn onzuiverheden,1364
Zowel in deze wereld als in de volgende.1365 ❜
GATHA #243
—DE ONZUIVERSTE VAN DE ONZUIVERHEDEN—
(ANNATARAKULAPUTTA VATTHU)
'Tato mala malataram
avijja paramam malam
etam malam pahantvana
nimmala hotha bhikkhavo.'

❜ De onzuiverste van de onzuiverheden,
Is onwetendheid.1366
Het is de grootste onzuiverheid. 1367
Monniken ! Ontdoe u ervan, 1368
Wees zuiver !1369 ❜

—Pagina 349
!
van !556—

—Vagga # 18 - Onzuiverheid—

GATHA #244
—VOOR ONWETENDEN IS HET LEVEN GEMAKKELIJK—
(CULASARIBHIKKHU VATTHU)
'Sujivam ahirikena
kakasurena dhamsina
pakkhandina pagabbhena
samkilitthena jivitam.'

❜ Het leven is gemakkelijk voor wie geen schaamte kent. 1370
Voor wie onwetend, arrogant,
Opschepperig en roekeloos is—1371
Voor hen die onzuiver leven.1372 ❜
GATHA #245
— EEN ZUIVER LEVEN LEIDEN IS MOEILIJK—
(CULASARIBHIKKHU VATTHU)
'Hirimata ca dujjivam
niccam sucigavesina
alinen'appagabbhena
suddhajivena passata.'

❜ Maar bescheiden leven is moeilijk 1373
Voor wie steeds streeft naar zuiverheid, 1374
Oprecht is, voorzichtig,1375
Met zuiver levensonderhoud en spiritueel inzicht.1376 ❜
GATHA #246
—ZONDER ETHIEK VERLIES JE JEZELF (1)—
(PANCA UPASAKA VATTHU)
'Yo panam atipateti
musavadan ca bhasati
loke adinnam adiyati
paradaran ca gacchati.'

❜ Wie levende wezens doodt,1377
Wie leugens vertelt,1378
Wie [in de wereld] dingen steelt,1379
Wie de vrouw van een ander bezoekt,1380 ❜
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GATHA #247
—ZONDER ETHIEK VERLIES JE JEZELF (2)—
(PANCA UPASAKA VATTHU)
'Suramerayapanan ca
yo naro anuyunjati
idheva meso lokasmim
mulam khanati attano.'

❜ Wie alcoholische dranken tot zich neemt. 1381
De man die dit doet 1382
Verliest zichzelf. 1383
Hier, in deze wereld.1384 ❜
GATHA #248
—DE MORAAL VAN HET VERHAAL—
(PANCA UPASAKA VATTHU)
'Evam bho purisa janahi
papadhamma asannata
ma tam lobho adhammo ca
ciram dukkhaya randhayum.'

❜ Besef dus goed, mijn vriend, 1385
Dat slechte daden moeilijk te bemeesteren zijn. 1386
Behoed je 1387 er dus voor zodat hebzucht 1388 en wangedrag 1389
Je niet voor lange tijd 1390 ellende 1391 brengen. ❜
GATHA #249
—JALOERSHEID VERHINDERT CONCENTRATIE—
(TISSADAHARA VATTHU)
'Dadati ve yathasaddham
yathapasadanam jano
tattha yo ca manku bhavati
paresam panabhojane
na so diva va rattim va
samadhim adhigacchati.'

❜ Mensen geven aalmoezen 1392
Overeenkomstig hun geloof en geaardheid.1393
Wie zich aan voedsel en drank 1394 [dat hem gegeven wordt] ergert,1395
Of dat aan anderen 1396 wordt gegeven,
Vindt noch overdag, noch ’s nachts,1397
Concentratie. 1398 ❜
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GATHA #250
—GELIJKMOEDIGHEID LEIDT NAAR CONCENTRATIE—
(TISSADAHARA VATTHU)
'Yassa cetam samucchinnam
mulaghaccam samuhatam
sa ve diva va rattim va
samadhim adhigacchati.'

❜ Maar wie deze ergernis 1399
Uitroeit, ontwortelt en verwijdert
Bereikt bij dag en bij nacht
Concentratie. 1401 ❜

1400

GATHA #251
—OVER HARTSTOCHT, HAAT, ONWETENDHEID EN VERLANGEN—
(PANCA UPASAKA VATTHU)
'Natthi ragasamo aggi
natthi dosasamo gaho
natthi mohasamam jalam
natthi tanhasama nadi.'

❜ Er is geen vuur zo hevig als hartstocht.1402
Er is niets dat zo beroert als haat.1403
Er is geen vangnet als onwetendheid.1404
Er is geen rivier zoals verlangen. 1405 ❜
GATHA #252
—DE SPLINTER ZIEN IN HET OOG VAN DE ANDEREN—
(MENDAKASETTHI VATTHU)
'Sudassam vajjam annesam
attano pana duddassam paresam hi so vajjani
opunati yatha bhusam
attano pana chadeti kalim va kitava satho.'

❜ Het is gemakkelijk de fouten van anderen te zien.1406
Moeilijker is het echter om de fouten van jezelf te zien. 1407
De fouten van anderen 1408 zift men
Zoals men het kaf van het koren scheidt.1409
De eigen fouten verbergt men 1410
zoals een valsspeler een ongelukkige worp verbergt.1411 ❜
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GATHA #253
—WIE OORDEELT KENT GEEN RUST—
(UJJHANASANNITTHERA VATTHU)
'Paravajjanupassissa
niccam ujjhanasannino
asava tassa vaddhanti
ara so asavakkhaya.'

❜ Wie steeds de fouten van anderen ziet 1412
En er constant aanstoot aan neemt,1413
Ziet zijn bezoedelingen toenemen.1414
Hij is ver verwijderd van de vernietiging van deze kankers.1415 ❜
GATHA #254
—BOEDDHAS ZIJN VRIJ VAN OBSTAKELS—
(SUBHADDAPARIBBAJAKA VATTHU)
'Akase ca padam natthi
samano natthi bahiro
papancabhirata paja
nippapanca tathagata.'

❜ In de lucht is er geen pad. 1416
Buiten het pad is er geen monnik.1417
Mensen houden van obstakels [die hun spirituele groei verhinderen].1418
Boeddhas zijn er vrij van.1419 ❜
GATHA #255
—BOEDDHAS ZIJN EEUWIG—
(SUBHADDAPARIBBAJAKA VATTHU)
'Akase ca padam natthi
samano natthi bahiro
sankhara sassatta natthi
natthi buddhanaminjitam.'

❜ In de lucht is er geen pad. 1420
Buiten het pad is er geen monnik.1421
Alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk.1422
Boeddhas zijn eeuwig.1423 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #18 - ONZUIVERHEID—

In Vagga #18 van de Dhammapada wordt 'onzuiverheid' behandeld.
In de Gathas #235-238—alle vier Goghatakaputta Vatthu—legt de Boeddha er
de nadruk op dat, hoe oud iemand ook wordt, er een moment komt waarbij de
dood zich aanmeldt.
Gatha #235 gebruikt verschillende metaforen om het moment van de Grote
Overgang te omschrijven: na je leven komt de grote transitie, die heel plastisch
wordt omschreven: je bent nu een geel verwelkt blad; Yama’s mannen die klaar
staan om je mee te nemen; de 'muil van de dood—'uyyogamukhe' is je volgende
bestemming [Yama wordt iconografisch voorgesteld met een opengesperde muil,
die het levenswiel 1424 tussen de tanden houdt]—wat ik vertaald heb als 'de
drempel van de dood'.
In ieder geval: de omschrijvingen laten aan duidelijkheid niets te wensen over.
En de putthujana, die zich zijn hele leven heeft vermeid in de geneugten van de
relatieve, zintuiglijke wereld, is op niets voorbereid: hij heeft zelfs niet voor proviand gezorgd voor de reis onderweg.
Gatha #236 draagt de énige valabele oplossing aan: verlies je tijd niet aan deze
zintuiglijke illusie. Wanneer je de werkelijkheid bekijkt zoals ze wérkelijk is, kan
je dit 'moment' immers jaren op voorhand voorzien. Alles heeft immers zijn eigen toegemeten tijd. De natuurwet leert dat alle geconditioneerde dingen vergankelijk, onbevredigend en zelfloos zijn (P. tilakkhana).
Draal dus niet langer. 'Maak van jezelf een eiland': wees je eigen autoriteit; maak
je niet langer afhankelijk van anderen. Zélf zoeken naar wie je werkelijk bent is
belangrijker dan welke tekst of leraar ook. Hiertoe behoort ook jezelf de vrijheid
geven van ‘niet weten’. Je moet zonder uitstel streven naar Zelfrealisatie. En dit
kan door je te zuiveren en wijsheid te ontwikkelen. Slechts op deze manier kan
de yogi het land van de ariyas bereiken.
En in Gatha #237 is de dag concreet aangekomen. Je leven is ten einde. En op
dit moment is er geen enkele weg terug. Er is geen enkele rustplaats meer. En er
is ook geen tijd meer om proviand te voorzien. This is the point of no return !
De onwetende wereldling—de putthujana—is compleet onvoorbereid en weet
met zijn doodsangst geen blijf.
Gatha #238 herhaalt nogmaals—in identieke bewoordingen—wat de yogi te
doen staat wanneer hij de cyclus van samsara wil doorbreken. Hij moet een eiland maken van zichzelf; onverminderd streven naar zelfrealisatie; zich zuiveren
en wijsheid ontwikkelen.
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En om dit te verwezenlijken, stelt de Boeddha in Gatha #239—Annatara Brahmana Vatthu—is er slechts één weg, namelijk de geleidelijke, progressieve weg,
waaraan minuut na minuut, dag na dag, jaar na jaar, moet gebouwd worden. De
cumulatieve effecten van al deze kleine stappen zijn immens. Het graduele pad
is de enige weg om blijvende verandering te bewerkstelligen.
Gatha #240—Tissatthera Vatthu—laat er verder geen enkele twijfel over bestaan: slechte daden leiden naar samsara. Over 'zuiverheid' valt niet te onderhandelen. Dat is de betekenis van het aanhalen van de vier rekwisieten van de
monnik, namelijk atidhonacarinam. Het uitgangspunt moet zijn dat men niet toegeeflijk mag zijn voor het accepteren van afwijkingen op het pad.
Gatha #241—Laludayi Vatthu—geeft een aantal vergelijkingen, die niet mis te
verstaan zijn: de smet op heilige teksten is dat ze niet bestudeerd worden; het
niet onderhouden van huizen is een onzuiverheid. Zoals luiheid een smet is voor
schoonheid en onoplettendheid voor waakzaamheid. Het zijn vier voorbeelden
die duidelijk maken wat met 'onzuiverheid' specifiek bedoeld wordt.
Gathas #242 & 243—beiden Annatarakulaputta Vatthu—zijn tweelingverzen. In
Gatha #242 worden nog een aantal vergelijkingen gemaakt: slecht gedrag maakt
een vrouw tot smet, zoals gierigheid een smet is op een schenker.
Kortom: alle slechte dingen leggen een smet op de zuiverheid. Zowel in deze
wereld als in de volgende.
Gatha #243—Annatarakulaputta Vatthu—laat aan duidelijkheid niets te wensen
over: voor de yogi die op zoek is naar Zelfrealisatie is er geen grotere onzuiverheid dan onwetendheid. Onwetendheid is de bezoedeling die de zoeker naar persoonlijke waarheid het meest benadeeld.
Gathas 244 & 245—beiden Culasaribhikkhu Vatthu—zijn weer tweelingverzen.
In het eerste gedeelte stelt de Boeddha dat het leven van de onwetende wereldling gemakkelijk is. De putthujana wandelt door het leven zonder zich iets aan te
trekken van de schade die hij achterlaat.
De Boeddha gebruikt in Gatha #244 hiervoor de metafoor van de kraai (P. kaka),
die zich, als een 'held' (P. sura), ongegeneerd te goed doet aan aas en kadavers.
Een wel erg draconische metafoor om de onwetende te typeren.
Gatha #245 geeft het tegenbeeld, namelijk dat van de yogi, die een zuiver leven
leidt, oprecht is en voorzichtig, met zuiver levensonderhoud en die zijn spiritueel
inzicht verdiept. Dit is duidelijk niet de gemakkelijkste weg.
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De Gathas #246-248—alle drie Panca Upasaka Vatthu—beschrijven de Pansil
(P. panca sila)—de vijf precepten die de basis vormen van de boeddhistische
ethiek en moraliteit: niet liegen; niet stelen; niet doden; zich onthouden van onharmonisch seksueel gedrag en van 'geestverruimende' middelen. Méér dan ooit
hebben deze 2.600 jaar oude voorschriften in de huidige wereld nog niets van
hun belang verloren.
De letterlijke vertaling van 'mulam khanati attano' in Gatha #247 is: 'hij graaft
zijn wortels op'. De betekenis van deze beeldspraak is: wie zulke daden pleegt
ontwortelt zichzelf, d.i. hij verliest zichzelf.
In Gatha #248 benadrukt de Boeddha de moraal van het verhaal: slechte daden
zijn moeilijk te beheersen. Wees daarom alert en hoed je voor hebzucht en wangedrag, zodat je jezelf niet voor lange tijd in ellende brengt.
Gatha #249 & 250—beiden Tissadahara Vatthu—zijn weer tweelingverzen. De
yogi die ontevreden is met wat hij krijgt of jaloers is over wat een ander verkrijgt, zal nooit innerlijke rust bekomen en dus ook geen concentratie verwerven. De yogi die erin slaagt om deze ergernis te overwinnen; die tevreden is met
wat hij krijgt en niet jaloers is op anderen, bereikt concentratie bij dag en nacht.
Gatha #251—Panca Upasaka Vatthu—omschrijft hartstocht, haat, onwetendheid en verlangen.
Gatha #252—Mendakasetthi Vatthu—benadrukt dat het erg gemakkelijk is om
de splinter te zien in andermans oog maar niet de balk in het eigen oog. Het uitvergroten van andermans fouten bezit een dubbele bodem. Een fout herkennen
bij iemand anders duidt er meestal op dat men zélf met het identieke probleem
verveeld zit. Daarom wordt de fout bij de andere zo ontzettend uitvergroot.
Wanneer we de fout bij anderen nog wél zien, maar ons er niet meer aan ergeren, hebben we de fout bij onszelf onder controle gekregen.
In Gatha #253—Ujjhanasannitthera Vatthu—stelt de Boeddha, dat wie aanstoot
neemt aan de fouten van anderen, zijn eigen bezoedelingen ziet groeien. Hij verwijdert zichzelf van innerlijke vrede.
De Gathas #254 & 255—beiden Subhaddaparibbajaka Vatthu—vormen weer
tweelingverzen. Beide Gathas staan bol van de beeldspraak.
'In de lucht is er geen pad' betekent dat er geen voetpad naar de hemel bestaat.
Wie nibbana wil bereiken zal zélf het pad moeten banen. Als hulpmiddel hiervoor beschikt de yogi over de heilige teksten en de precepten. Maar het pad moet
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hij uiteindelijk zélf gaan. Dat kan niemand anders voor hem doen. Met andere
woorden: iedere yogi moet zijn eigen weg vinden, waarbij de teksten en de precepten hem tot gids zijn. Op de weg naar nibbana zijn er geen twee yogis die dezelfde weg bewandelen.
'Buiten het pad is er geen monnik' betekent dat er geen andere weg te vinden is
dan de weg die de Boeddha heeft uitgetekend. Er bestaat géén wereldse [zintuiglijke] weg naar Zelfrealisatie. De zintuiglijke wereld leidt slechts naar angst
en misleiding.
De Boeddha staat symbool voor de verlichting die Hij—als mens—realiseerde.
Als dusdanig is Hij het schitterend voorbeeld voor allen die het spirituele pad bewandelen.
Gatha #254 benadrukt verder dat putthujanas de obstakels omarmen die hun
spirituele groei verhinderen. Dit is een verwijzing naar de Vijf Hindernissen (P.
panca nivarana). Deze vijf obstakels zijn: zintuiglijk verlangen (P. kamacchanda); boosheid, haat, afkeer (P. vyapada); luiheid en traagheid van geest (P. thina
middha); rusteloosheid & piekeren (P. udhacca kukkucca) en tenslotte twijfel (P.
vicikiccha).
De zuivering van de gemoedstoestanden van de geest— citta visuddhi—kan énkel bereikt worden door het realiseren van concentratie, door eenheidsbewustzijn. Hiervoor is de eliminatie van de panca nivarana een conditio sine qua
non.1425
Dat is ook de reden waarom de Boeddha steeds weer terugkomt op de noodzaak
van het leggen van een goede basis. Zonder moraliteit (P. sila) kan er geen sprake zijn van concentratie (P. samadhi). Zonder concentratie is wijsheid (P. panna)
onbereikbaar.
In de suttas van de Pali-canon wordt op verschillende plaatsen hiernaar verwezen. Zo o.m. in de Cula-Hatthipadopama-Sutta 1426
❛Aldus toegerust met de edele verzameling van zedelijke
gedragingen [sila, moraliteit], (...) met de edele aandacht
en oplettendheid, zoekt hij [de monnik] een afgezonderd
onderkomen, een afgelegen plek: de voet van een boom,
een berg, een kloof, een grot, een knekelveld, een eenzame plek
in het woud, een plaats in de open lucht of een hoop stro.
Daar gaat hij zitten met gekruiste benen,
zijn lichaam recht overeind houdend,
zijn aandacht richtend op zijn directe omgeving.
Hij geeft de begeerte naar de wereld op (P. kamacchanda)
en houdt er zijn geest vrij van.
Boosheid en haat opgevend (P. vyapada),
houdt hij er zijn geest vrij van.
Hij geeft sloomheid en traagheid op (P. thina middha))
en blijft er vrij van. Opgewonden piekeren (over fouten in het
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verleden) geeft hij op (P. udhacca kukkucca)
en hij blijft er vrij van.
Hij geeft twijfel op (P. vicikiccha) en is daar voortaan overheen;
zonder onzekerheid over wat heilzaam is,
loutert hij zijn geest van twijfel.
Na deze vijf hindernissen opgegeven te hebben,
na afstand genomen te hebben van zintuiglijke begeerten,
na afstand genomen te hebben van onheilzame geestestoestanden
(gedachten), gaat hij het eerste meditatiestadium binnen,
dat vergezeld gaat van nadenken en overwegen (...)
en gekenmerkt wordt door vreugde en geluk. ❜
In Gatha #255 worden we opnieuw met een obscure versregel geconfronteerd:
'natthi buddhanaminjitam', letterlijk vertaald als 'de Boeddhas bewegen niet'.
De betekenis van deze versregel is dat de Boeddhas niet aan verandering onderhevig zijn. In de materiële wereld is alles vergankelijk. Niets blijft overeind. Enkel nibbana is eeuwig omdat het zich buiten de 'wereld van de vormen' bevindt.
De Boeddhas zijn eeuwig.
'je bent nu als een geel verwelkt blad': vert. van → pandupalaso va danisi: pandu-palaso → pandu+palasa: pandu = geel; palasa = blad; pandupalaso = een geel verwelkt blad; va
= als, zoals; danisi → dani+asi: dani = nu; asi → as = zijn; danisi = je bent nu. 'Pandupalaso
va danisi', is vrij vertaald als: 'je bent nu als een geel verwelkt blad'.
1329

'de mannen van Yama staan al voor je klaar': vert. van → yamapurisa pi ca te upatthita:
yamapurisa → yama+purisa: yama → Yama, de god van de dood; purisa = man; yamapurisa
= de mannen van Yama; pi = al; ca = en; te = voor je; upatthita = zijn aangekomen, staan
klaar. 'Yamapurisa pi ca te upatthita', is vrij vertaald als: 'de mannen van Yama staan al voor
je klaar'.
1330

'je staat op de drempel van de dood': vert. van → uyyogamukhe ca titthasi: uyyogamukhe → uyyoga+mukhe: uyyoga = de dood, vertrek; mukha = mond, muil; uyyogamukhe
= in de muil van de dood; ca = en; titthasi → tha = staan; titthasi = je staat. 'Uyyogamukhe
ca titthasi', is vrij vertaald als: 'je staat op de drempel van de dood'.
1331

'zonder proviand voor onderweg': vert. van → patheyyam pi ca te na vijjati: patheyya =
wat nodig is om de reis aan te vatten; pi = zo, alzo; ca = en; te = voor je; na = niet; vijjati →
vid = vinden. 'Patheyyam pi ca te na vijjati', is vrij vertaald als: 'zonder proviand voor onderweg'.
1332

'maak van jezelf een eiland': vert. van → so karohi dipamattano: so = hij; karohi → kar =
maken; karohi = maakt, dipamattano → dipa+atta: dipa = eiland; atta = zelf, zichzelf; dipamattano = een eiland van jezelf. 'So karohi dipamattano', is vrij vertaald als: 'maak van
jezelf een eiland'.
1333

'streef ernaar zonder uitstel': vert. van → khippam vayama: khippam → khippa = snel,
vlug; vayama → vi+yam: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat
in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; yam = streven;
vayama = streef. 'Khippam vayama', is vrij vertaald als: 'streef ernaar zonder uitstel'.
1334
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'wees een wijs man': vert. van → pandito bhava; pandito = man; bhava → bhu = worden, geboren worden, ontstaan; bhava = word, wees. 'Pandito bhava', is vrij vertaald als:
'wees een wijs man'.
1335

'zonder onzuiverheid': vert. van → niddhantamalo → niddhanta+mala: niddhanta →
ni+dhamati; ni = weg, uit; dhamati = blazen; niddhamati = wegblazen, wegnemen, verwijderen; mala = onzuiverheid. 'Niddhantamalo, is vrij vertaald als: 'zonder onzuiverheid'.
1336

'zonder smet': vert. van → anangano → an+angana: an = zonder; angana = smet. 'Anangano', is vrij vertaald als: 'zonder smet'.
1337

'zul je het hemelse land van de Edelen bereiken': vert. van → dibbam ariyabhumim
ehisi: dibbam → dibba = hemels; ariyabhumim → ariya+bhumi: ariya = een Edele, een Nobele, een ariya; bhumi = land; ehisi → i = gaan, naderen, bereiken; ehisi = je zult bereiken.
'Dibbam ariyabhumim ehisi', is vrij vertaald als: 'zul je het hemelse land van de Edelen bereiken':
1338

'je leven is nu ten einde [gekomen]': vert. van → upanitavayo ca danisi: upanitavayo →
upanita+vaya: upanita = tot een eind gekomen; vaya = leven; ca = en; danisi → dani+asi:
dani = nu; asi → as = zijn; danisi = je bent nu. 'Upanitavayo ca danisi', is vrij vertaald als: 'je
leven is nu ten einde [gekomen]'.
1339

'je bent nu binnen het bereik van Yama gekomen': vert. van → sampayatosi yamassa
santike: sampayatosi → sam+payato: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; payato →
pa+ya: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit
te drukken; ya = naderen; sampayatosi = volkomen genaderd; yamassa: yamma → Yama,
de god van de dood; yamassa = van de dood; santike → santika = in de aanwezigheid van,
in het bereik van. 'Sampayatosi yamassa santike', is vrij vertaald als: 'je bent nu binnen het
bereik van Yama gekomen'.
1340

'onderweg is er geen enkele rustplaats meer': vert. van → vaso pi ca te natthi antara:
vaso → vasa = rustplaats, verblijfplaats; pi = zo, als; ca = en; te = voor je; natthi → na+atthi:
na = niet; atthi → as = zijn; natthi = is niet, geen enkele; antara = onderweg. 'Vaso pi ca te
natthi antara', is vrij vertaald als: 'onderweg is er geen enkele rustplaats meer'.
1341

'zonder proviand voor onderweg': vert. van → patheyyam pi ca te na vijjati: patheyya =
wat nodig is om de reis aan te vatten; pi = zo, alzo; ca = en; te = voor je; na = niet; vijjati →
vid = vinden. 'Patheyyam pi ca te na vijjati', is vrij vertaald als: 'zonder proviand voor onderweg'.
1342

'maak van jezelf een eiland': vert. van → so karohi dipamattano: so = hij; karohi → kar =
maken; karohi = maakt, dipamattano → dipa+atta: dipa = eiland; atta = zelf, zichzelf; dipamattano = een eiland van jezelf. 'So karohi dipamattano', is vrij vertaald als: 'maak van
jezelf een eiland'.
1343

'streef ernaar zonder uitstel': vert. van → khippam vayama: khippam → khippa = snel,
vlug; vayama → vi+yam: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat
in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; yam = streven;
vayama = streef. 'Khippam vayama', is vrij vertaald als: 'streef ernaar zonder uitstel'.
1344

'wees een wijs man': vert. van → pandito bhava; pandito = man; bhava → bhu = worden, geboren worden, ontstaan; bhava = word, wees. 'Pandito bhava', is vrij vertaald als:
'wees een wijs man'.
1345
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'zonder onzuiverheid': vert. van → niddhantamalo → niddhanta+mala: niddhanta →
ni+dhamati; ni = weg, uit; dhamati = blazen; niddhamati = wegblazen, wegnemen, verwijderen; mala = onzuiverheid. 'Niddhantamalo, is vrij vertaald als: 'zonder onzuiverheid'.
1346

'zonder smet': vert. van → anangano →an+angana: an = zonder; angana = smet. 'Anangano', is vrij vertaald als: 'zonder smet'.
1347

'zul je geboorte en ouderdom niet opnieuw ondergaan': vert. van → na punam jati-jaram upehisi: na = niet; punam = opnieuw; jatijaram → jati+jara: jati = geboorte; jaram → jara
= ouderdom; upehisi → upa+i: upa = nabij; i = gaan; upehisi = bereiken, ondergaan. 'Na
punam jatijaram upehisi', is vrij vertaald als: 'zul je geboorte en ouderdom niet opnieuw
ondergaan'.
1348

'de Wijze werkt stapsgewijs': vert. van → anupubbena medhavi: anupubbena →
anu+pubba: anu = volgend op; pubba = het vorige; anupubbena = het een volgend op het
andere d.i. gradueel, stapsgewijs, geleidelijk; medhavi = de Wijze. 'Anupubbena medhavi',
is vrij vertaald als: 'de Wijze werkt stapsgewijs'.
1349

'beetje bij beetje en van moment tot moment': vert. van → thokathokam, khane khane:
thokathokam: thoka = een beetje; thokathokam = beetje bij beetje; khane khane: khane →
khana = moment; khane khane = van moment tot moment. 'Thokathokam, khane khane', is
vrij vertaald als: 'beetje bij beetje en van moment tot moment'.
1350

'zoals een smid het zilver zuivert': vert. van → kammaro rajatasseva: kammaro → kammare = smid; rajatasseva → rajatassa+iva: rajatassa → rajata = zilver; rajatassa = van zilver;
eva → iva = zoals; rajatasseva → rajatassa+iva = als van zilver. 'Kammaro rajatasseva', is vrij
vertaald als: 'zoals een smid het zilver zuivert'.
1351

'zo werkt de Wijze zijn onzuiverheden weg': vert. van → niddhame malam attano: niddhame → ni+dham: ni = weg; dham = blazen, in de betekenis van 'wegdoen, verwijderen,
zuiver maken, zuiveren'; malam → mala = onzuiverheid; attano → atta = van hemzelf, van
hem. 'Niddhame malam attano', is vrij vertaald als: 'zo werkt de Wijze zijn onzuiverheden
weg'.
1352

'zoals roest het ijzer, waaruit het voortkomt, aantast': vert. van → ayasa va malam samutthitam: ayasa → ayo = ijzer; ayasa = van ijzer; va = zoals; malam → mala = onzuiverheid; samutthitam → sam+utthati: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; utthati → ud+
tha: ud = op; tha = staan, in de betekenis van 'eruit voortkomen'; utthati = komt eruit voort.
'Ayasa va malam samutthitam', is vrij vertaald als: 'zoals roest het ijzer, waaruit het voortkomt, aantast'.
1353

'zo ook': vert. van → tam eva khadati: tam eva = op een identieke manier; khadati →
khada = eten.
1354

'[wanneer men er té toegeeflijk voor is]': vert. van → atidhonacarinam → ati+dhona+
carinam: ati = té, overmatig; dhona = de 4 rekwisieten van een monnik, namelijk: pijen,
bedelvoedsel, huisvesting en geneesmiddelen; carinam → cari → car = leven, handelen,
doen. 'Atidhonacarinam', is vrij vertaald als: '[wanneer men er té toegeeflijk voor is]'.
1355

'leiden de eigen [slechte] daden van een mens': vert. van → sakakammani nayanti: sakakammani → saka+kamma: saka = eigen; kamma = daden; sakakammani = de eigen daden; nayanti → ni = leiden naar; nayanti = ze leiden naar. 'Sakakammani nayanti', is vrij vertaald als: 'leiden de eigen [slechte] daden van een mens'.
1356
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'hem naar een nieuwe geboorte vol ellende': vert. van → duggatim →du+gam: du =
slecht; gati → gam = gaan, in dit geval: gaan naar een bestaan nà de dood; duggati = een
slecht leven nà de dood. 'Duggatim', is vrij vertaald als 'naar een nieuwe geboorte vol ellende'.
1357

'het niet-bestuderen van heilige teksten is de onzuiverheid ervan': vert. van → asajjhayamala manta: asajjhayamala → asajjhaya+mala: asajjhaya → a+sajjhaya: a = niet; sajjhaya → sa+adhi+i: sa = zelf; adhi = naar; i = gaan; sajjhaya = repeteren, steeds opnieuw
doen, studie; asajjhaya = het niet bestuderen; mala = onzuiverheid; manta = heilige teksten.
'Asajjhayamala manta', is vrij vertaald als: 'het niet-bestuderen van heilige teksten is de
onzuiverheid ervan'.
1358

'verwaarlozing is de onzuiverheid die huizen treft': anutthanamala ghara: anutthanamala → an+utthana+mala: an = niet; utthana = aandacht geven aan iets; anutthana = geen
aandacht schenken aan iets, verwaarlozen, veronachtzamen; mala = onzuiverheid; ghara =
huizen. 'Anutthanamala ghara', is vrij vertaald als: 'verwaarlozing is de onzuiverheid die
huizen treft'.
1359

'vadsigheid is de onzuiverheid voor schoonheid': vert. van → malam vannassa kosajjam: malam → mala = onzuiverheid; vannassa → vanna = schoonheid; vannassa = van
schoonheid; kosajjam → kossajja = vadsigheid, luiheid. 'Malam vannassa kosajjam', is vrij
vertaald als: 'vadsigheid is de onzuiverheid voor schoonheid'.
1360

'onoplettendheid is de onzuiverheid van waakzaamheid': vert. van → pamado rakkhato
malam: pamado → pamada = onoplettendheid, onachtzaamheid, achteloosheid; rakkhato
→ rakkh = beschermen, bewaken; rakkhanta = bewaker; rakkhato = van een bewaker; malam → mala = onzuiverheid. 'Pamado rakkhato malam', is vrij vertaald als: 'onoplettendheid
is de onzuiverheid van waakzaamheid'.
1361

'slecht gedrag is de onzuiverheid van een vrouw': vert. van → malitthiya duccaritam:
malitthiya → mala+itthi: mala = onzuiverheid; itthi = vrouw; malitthiya = onzuiverheid van
een vrouw; duccaritam → du+carita: du = slecht; carita = gedrag; duccaritam = slecht gedrag. 'Malitthiya duccaritam', is vrij vertaald als: 'slecht gedrag is de onzuiverheid van een
vrouw'.
1362

'gierigheid is de onzuiverheid van een schenker': vert. van → maccheram dadato malam: maccheram → macchera = gierigheid; dadato → dadata = schenker; malam → mala =
onzuiverheid. 'Maccheram dadato malam', is vrij vertaald als: 'gierigheid is de onzuiverheid
van een schenker'.
1363

'slechte dingen zijn onzuiverheden': mala ve papaka dhamma: mala = onvolkomenheid,
smet, onzuiverheid, hier: onzuiverheden; ve = werkelijk, waarachtig; papaka → papa =
slecht, slechte; dhamma: hier in de betekenis van dingen, verschijnselen, fenomenen. 'Mala
ve papaka Dhamma', is vrij vertaald als: 'slechte dingen zijn onzuiverheden'.
1364

'zowel in deze wereld als in de volgende': vert. van → asmim loke paramhi ca: asmin =
in deze; loke → loka = wereld; paramhi: para = andere; paramhi = in de andere; ca = en.
'Asmim loke paramhi ca', is vrij vertaald als: 'zowel in deze wereld als in de volgende'.
1365
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'de onzuiverste van de onzuiverheden, is onwetendheid': vert. van → tato mala malataram avijja paramam malam: tato = verder, daarna; mala = onzuiverheid, onzuiverheden;
malataram → mala+tara: mala = onzuiverheid; tara = meeste, grootste; malataram = de
grootste onzuiverheid; avijja → a+vijja: a = niet; vijja → vid = weten; vijja = weten, kennen;
avijja = onwetendheid; paramam → parama = meest, beste, grootste; malam → mala =
onzuiverheid. 'Tato mala malataram avijja paramam malam', is vrij vertaald als: 'de onzuiverste van de onzuiverheden, is onwetendheid'.
1366

'de grootste onzuiverheid': vert. van → paramam malam: paramam → parama = de
grootste; malam → mala = onzuiverheid
1367

'monniken ! Ontdoe u ervan': vert. van → bhikkhavo pahatvana: bhikkhavo → bhikkhu;
bhikkhavo = monniken !; pahatvana → pa+ha: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt
om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ha = loslaten, verlaten, ontdoen; pahatvana =ontdoe u ervan. 'Bhikkhavo pahatvana', is vrij vertaald als: 'monniken ! Ontdoe u
ervan'.
1368

'wees zuiver !': vert. van → nimmala hotha: nimmala → nim+mala: nim = zonder; mala
= onzuiverheid; nimmala = zonder onzuiverheid = zuiver; hotha → bhu = zijn; hotha = imp. =
wees. 'Nimmala hotha', is vrij vertaald als: 'wees zuiver !'.
1369

'het leven is gemakkelijk voor wie geen schaamte kent': vert. van → sujivam ahirikena:
sujivam → su+jiv: su = goed, volledig, vol; jiv = leven; sujivam = gemakkelijk om te leven;
ahirikena → a+hiri+ka: a = niet; hiri = schaamte; ahiri = zonder schaamte; ahirikena = voor
de schaamtelozen. 'Sujivam ahirikena', is vrij vertaald als: 'het leven is gemakkelijk voor wie
geen schaamte kent'.
1370

'voor wie onwetend, arrogant, opschepperig en roekeloos is': vert. van → kakasurena
dhamsina pakkhandina pagabbhena: kakasurena → kaka+sura: kaka = kraai; sura = een
held; kakasura = een metafoor voor een onwetend persoon; kakasurena = voor onwetenden; dhamsina → dhamsin = arrogant; dhamsina = voor arrogante personen; pakkhandina
→ pakkhandi = een opschepper; pakkhandina = voor opscheppers; pagabbhena → pagabbha = een roekeloos persoon; pagabbhena = voor roekelozen. 'Kakasurena dhamsina
pakkhandina pagabbhena' , is vrij vertaald als: 'voor wie onwetend, arrogant, opschepperig
en roekeloos is'.
1371

'voor hen die onzuiver leven': vert. van → samkilitthena jivitam: samkilitthena → sam+kilis: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; kilis = onzuiver; samkilitthena = voor onzuiveren; jivitam → jiv = leven; jivitam = zij die leven. 'Samkilitthena jivitam, is vrij vertaald als:
'voor hen die onzuiver leven'.
1372

'maar bescheiden leven is moeilijk': vert. van → hirimata ca dujjivam: hirimata: hiri =
schaamte; hirimata = bescheiden; ca = en; dujjivam → du+jiva: du = moeilijk, slecht; jiva →
jiv = leven; dujjivam = moeilijk leven. 'Hirimata ca dujjivam', is vrij vertaald als: 'maar bescheiden leven is moeilijk'.
1373

'voor wie steeds streeft naar zuiverheid': vert. van → niccam sucigavesina: niccam =
altijd, steeds, eeuwig, constant; sucigavesina → suci+gavesi: suci = zuiver; gavesi = streven
naar; sucigavesina = zij die naar zuiverheid streven. 'Niccam sucigavesina', is vrij vertaald
als: 'voor wie steeds streeft naar zuiverheid'.
1374
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'oprecht is, voorzichtig': vert. van → alinen’appagabbhena → alina+pagabbha: alina →
a+lina: a = niet; lina = niet oprecht; alina = niet niet oprecht = oprecht; appagabbha →a+
pagabbha: a= niet; pagabbha = roekeloos; appagabbha = niet roekeloos = voorzichtig.
'Alinen’appagabbhena', is vrij vertaald als: 'oprecht is, voorzichtig'.
1375

'met zuiver levensonderhoud en spiritueel inzicht': vert. van → suddhajivena passata:
suddhajivena → suddha+ajiva: suddha = zuiver; jiva → jiv = leven; ajiva = levensonderhoud; suddhajivena = zuiver levensonderhoud; passata → passant → dis = zíen, in de betekenis van 'reflectief zien'; passata = zij die spiritueel inzicht hebben. 'Suddhajivena passata',
is vrij vertaald als: 'met zuiver levensonderhoud en spiritueel inzicht'.
1376

'wie levende wezens doodt: vert. van → yo panam atipateti: yo = wie; panam → pana =
levend wezen; atipateti → ati+pat = doden, vernietigen; atipateti = hij die doodt. 'Yo panam
atipateti', is vrij vertaald als: 'wie levende wezens doodt.
1377

'wie leugens vertelt': vert. van → musavadan ca bhasati: musavadan → musa+vada:
musa = verkeerd, vals; vada = spreken; musavada → musa+vada = verkeerd spreken =
liegen; ca = en; bhasati → bha = spreken. 'Musavadan ca bhasati', is vrij vertaald als: 'wie
leugens vertelt'.
1378

'wie [in de wereld] dingen steelt': vert. van → loke adinnam adiyati: loke → loka = wereld; loke = in de wereld; adinnam → a+dinna: a= niet; dinna = geven; adinna = wat niet
gegeven is; adiyati → a+da: a = niet; da = geven; adiyati = niet geven = nemen, stelen.
'Loke adinnam adiyati', is vrij vertaald als: 'wie [in de wereld] dingen steelt'.
1379

'wie de vrouw van een ander bezoekt': vert. van → paradaran ca gacchati: paradaran →
para+dara: para = ander, andere; dara = vrouw; paradara = de vrouw van een ander; ca =
en; gacchati → gam = gaan naar, bezoeken; gacchati = gaat naar; bezoekt. 'Paradaran ca
gacchati', is vrij vertaald als: 'wie de vrouw van een ander bezoekt'.
1380

'wie alcoholische dranken tot zich neemt': vert. van → suramerayapanan → sura+ meraya+pana: sura = geestrijke drank; meraya = de eigennaam van een likeur; pana → pa =
drinken. 'Suramerayapanan', is vrij vertaald als: 'wie alcoholische dranken tot zich neemt'.
1381

'de man die dit doet': vert. van → yo naro anuyunjati: yo = wie, welke, die; naro = man;
anuyunjati → anu+yunj: anu = naar; yunj = beoefenen, doen; anuyunjati = hij die beoefent,
hij die doet. 'Yo naro anuyunjati', is vrij vertaald als: 'de man die dit doet'.
1382

'verliest zichzelf': vert. van → mulam khanati attano: mulam → mula = wortel; khanati →
khan = opgraven; khanati = hij graaft op; attano → atta = zelf; attano = van zichzelf. 'Mulam
khanati attano', is vrij vertaald als: 'verliest zichzelf'.
1383

'hier, in deze wereld': vert. van → idheva meso lokasmim: idheva meso = hier, op deze
plaats; lokasmim → loka = wereld; lokasmim = in de wereld. 'Idheva meso lokasmim', is vrij
vertaald als: 'hier, in deze wereld'.
1384

'besef dus goed, mijn vriend': vert. van → evam bho purisa janahi: evam: zo, op deze
manier; bho = vriend; purisa = man; janahi → na = weten, beseﬀen; janahi = weet, besef.
'Evam bho purisa janahi', is vrij vertaald als: 'besef dus goed, mijn vriend'.
1385
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'dat slechte daden moeilijk te bemeesteren zijn': vert. van → papadhamma asannata:
papadhamma → papa+dhamma: papa = slecht, dhamma = hier in de betekenis van 'dingen'; assannata → a+sannata: a = niet; sannata = bemeesteren. 'Papadhamma asannata', is
vrij vertaald als: 'dat slechte daden moeilijk te bemeesteren zijn'.
1386

'behoed je': vert. van → ma randhayum = let op dat dit niet voor jou van toepassing
wordt. 'Ma randhayum', is vrij vertaald als: 'behoed je'.
1387

1388

'hebzucht': vert. van → lobho → lobha.

'wangedrag': vert. van → adhammo → a+dhammo: a = niet; dhammo → Dhamma = de
wet, de moraliteit; adhammo = immoraliteit, wangedrag.
1389

1390

'voor lange tijd': vert. van → ciram.

'ellende': vert. van → dukkhaya → dukkha = lijden, ellende; dukkhaya = naar ellende
leiden, ellende brengen.
1391

'mensen geven aalmoezen': vert. van → dadati (…) jano: dadati → da = geven, aalmoezen; jano = mensen, het publiek.
1392

'overeenkomstig hun geloof en geaardheid': vert. van → yathasaddham yathapasadanam: yathasaddham → yatha+saddham: yatha = naar, volgens, overeenkomstig; saddham = geloof, vertrouwen; yathapasadanam → yatha+pasadanam: yatha = naar, volgens,
overeenkomstig; pasadana = neiging, voldoening, bevrediging, geaardheid. 'Yathasaddham
yathapasadanam', is vrij vertaald als: ''overeenkomstig hun geloof en geaardheid'.
1393

'voedsel en drank': vert. van → panabhojane → pana+bhojana: pana → pa = drinken;
pana = drank; bhojana = voedsel.
1394

1395

'ergeren': vert. van → manku.

1396

'paresam': vert. van → para = andere, anderen; paresam = van anderen.

1397

overdag of ’s nachts’: diva va rattim: diva = dag; va = of; rattim = 's nachts.

'concentratie vinden': vert. van → samadhim adhigacchati: samadhim → samadhi =
innerlijke kalmte, concentratie van de geest; adhigacchati → adhi+gam: adhi = daar, naartoe; gam = vinden, ontdekken; adhigacchati = hij vindt. 'Samadhim adhigacchati', is vrij vertaald als: 'concentratie vinden'.
1398

1399

De ergernis dat er aan anderen voedsel en drank wordt gegeven - cfr. Gatha #249.

'maar wie deze ergernis uitroeit, ontwortelt en verwijdert': vert. van → yassa cetam
samucchinnam mulaghaccam samuhatam: yassa = wie; cetam → ca+etam: ca= en; etam =
dit; samucchinnam → sam+ud+chid: sam = volledig, compleet, in zijn geheel; ud = op; chid
= afsnijden, in de betekenis van 'ontwortelen'; samuhatam → sam+ud+han: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; ud = op; han = verwijderen; samuhatam = compleet verwijderen. 'Yassa cetam samucchinnam mulaghaccam samuhatam', is vrij vertaald als: 'maar
wie deze ergernis uitroeit, ontwortelt en verwijdert'.
1400

—Pagina 364
!
van !556—

—Vagga # 18 - Onzuiverheid—

'hij bereikt bij dag en bij nacht concentratie': vert. van → sa ve diva va rattim va samadhim adhigacchati: sa = hij; ve = inderdaad, zeker; diva = dag; va = of; rattim → ratti = nacht;
va = of; samadhim → samadhi = innerlijke kalmte, concentratie van de geest; adhigacchati
→ adhi+gam: adhi = daar, naartoe; gam = vinden, ontdekken; adhigacchati = hij vindt. 'Sa
ve diva va rattim va samadhim adhigacchati', is vrij vertaald als: 'hij bereikt bij dag en bij
nacht concentratie'.
1401

'er is geen vuur zo hevig als hartstocht': vert. van → natthi ragasamo aggi; natthi →
na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet, er is geen; ragasamo →
raga+sama: raga = hartstocht; sama = als, zoals; aggi =vuur. 'Natthi ragasamo aggi', is vrij
vertaald als: er is geen vuur zo hevig als hartstocht.
1402

'er is niets dat zo beroert als haat': vert. van → natthi dosasamo gaho: natthi → na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet; dosasamo → dosa+sama: dosa =
haat; samo → sama = zoals, als; gaho → gaha → gah = vastklampen, vastgrijpen, beroeren.
'Natthi dosasamo gaho', is vrij vertaald als: 'er is niets dat zo beroert als haat'.
1403

'er is geen vangnet als onwetendheid': vert. van → natthi mohasamam jalam: natthi →
na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet; mohasamam → moha+sama:
moha = (spirituele) onwetendheid; sama = zoals, als; jalam → jala = net, vangnet. 'Natthi
mohasamam jalam', is vrij vertaald als: 'er is geen vangnet als onwetendheid'.
1404

'er is geen rivier zoals verlangen': vert. van → natthi tanhasama nadi: natthi → na+atthi:
na = niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet; tanhasama → tanha+sama: tanha =
verlangen; sama = zoals, als; nadi = rivier. 'Natthi tanhasama nadi', is vrij vertaald als: 'er is
geen rivier zoals verlangen'.
1405

'het is gemakkelijk de fouten van anderen te zien': vert. van → sudassam vajjam annesam: sudassam → sudassa → su+dis: su = compleet, volledig; dis = zien; sudassa = gemakkelijk te zien; vajjam → vajja = een fout; annesam: anna = een andere; annesam = van
anderen. 'Sudassam vajjam annesam', is vrij vertaald als: 'het is gemakkelijk de fouten van
anderen te zien'.
1406

'moeilijker is het echter om de fouten van jezelf te zien': vert. van → attano pana duddassam: attano → atta = zelf; attano = van jezelf; pana = echter; duddassam → duddassa
→ du+dis: du = slecht, moeilijk; dis = zien; duddassa = moeilijk te zien. 'Attano pana duddassam', is vrij vertaald als: 'moeilijker is het echter om de fouten van jezelf te zien'.
1407

'de fouten van anderen': vert. van → paresam hi so vajjani: paresam = van anderen; hi =
inderdaad, zeker; so = dit; vajjani; vajja = fout; vajjani = fouten. 'Paresam hi so vajjani', is vrij
vertaald als: 'de fouten van anderen'.
1408

'zoals men het kaf van het koren scheidt': vert. van → opunati yatha bhusam: opunati =
bloot leggen; tonen; yatha = zoals, als; bhusam → bhusa = kaf. 'Opunati yatha bhusam', is
vrij vertaald, 'zoals men het kaf van het koren scheidt'.
1409

'de eigen fouten verbergt men': vert. van → attano pana chadeti: attano → atta = zelf;
pana = anderzijds; chadeti → chad = verbergen; chadeti = men verbergt. 'Attano pana chadeti', is vrij vertaald als: 'de eigen fouten verbergt men'.
1410
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'zoals een valsspeler een ongelukkige worp verbergt': vert. van → kalim va kitava satho:
kalim → kali = een ongelukkige worp met de dobbelsteen; va = als, zoals; kitava = een valsspeler; satho → satha = frauduleus, vals. 'Kalim va kitava satho', is vrij vertaald als: 'zoals
een valsspeler een ongelukkige worp verbergt'.
1411

'wie steeds de fouten van anderen ziet': vert. van → paravajjanupassissa → para+ vajja+anupassi: para = andere; vajja = fout; anupassi → anu+pass: anu = langs; pass = zien;
anupassi = letterlijk 'hierover contempleert' = zíet. 'Paravajjanupassissa', is vrij vertaald als:
'wie steeds de fouten van anderen ziet'.
1412

'en er constant aanstoot aan neemt': vert. van → niccam ujjhanasannino: niccam =
altijd, steeds, constant; ujjhanasannino → ujjhana+sanni: ujjhana = geïrriteerd zijn, aanstoot
nemen; sanna = perceptie; ujjhanasannino = aanstoot nemen aan. 'Niccam ujjhanasannino', is vrij vertaald als: 'en er constant aanstoot aan neemt'.
1413

'ziet zijn bezoedelingen toenemen': vert. van → asava tassa vaddhanti: asava = mentale
belemmering, werelds verlangen, bezoedeling, kanker; tassa = hiervan, i.c. van de bezoedelingen; vaddhanti → vaddh = groeien, toenemen. 'Asava tassa vaddhanti', is vrij vertaald als:
'ziet zijn bezoedelingen toenemen'.
1414

'hij is ver verwijderd van de vernietiging van deze kankers': vert. van → ara so asavakkhaya: ara = ver weg van; so = hij; asavakkhaya → asava+khaya: asava = mentale belemmering, werelds verlangen, bezoedeling, kanker; khaya = vernietigen, oplossen; asavakkhaya =
van de vernietiging van kankers. 'Ara so asavakkhaya', is vrij vertaald als: 'hij is ver verwijderd van de vernietiging van deze kankers'.
1415

'in de lucht is er geen pad': vert. van → akase ca padam natthi: akase → akasa = hemel,
lucht, ruimte, ether; akase = in de hemel; ca = maar; padam → pada = pad; natthi → na+atthi: na = niet; atthi = zijn; natthi = is niet. 'Akase ca padam natthi:', is vrij vertaald als: 'in de
lucht is er geen pad'.
1416

'buiten het pad is er geen monnik': samano natthi bahiro: samano → samana = asceet,
kluizenaar, monnik; natthi → na+atthi: na = niet; atthi = zijn; natthi = is niet.; bahiro → bahira
= buiten, extern. 'Samano natthi bahiro', is vertaald als: 'buiten het pad is er geen monnik'.
1417

'mensen houden van obstakels [die hun spirituele groei verhinderen]': vert. van → papancabhirata paja: papancabhirata → papanca+abhirata: papanca = hindernis, obstakel
(voor spirituele groei); abhirata → abhi+rata: : abhi = vol, volkomen, alles; rata → ram =
plezier scheppen in, houden van; papancabhirata = letterlijk: mensen houden van obstakels die hun spirituele groei verhinderen; paja = mensen, de mensheid. 'Papancabhirata
paja', is vrij vertaald als: 'mensen houden van obstakels [die hun spirituele groei verhinderen]'.
1418

'Boeddhas zijn er vrij van': vert. van → nippapanca tathagata: nippapanca → nippa+
papanca: nippa = vrij zijn van; papanca = een obstakel, een hindernis [voor spirituele groei];
tathagata: letterlijk: 'zo gekomen, zo gegaan', een epitheton voor de Boeddha. 'Nippapanca
tathagata', is vrij vertaald als: 'de Boeddhas zijn vrij van obstakels die hun spirituele groei
verhinderen'.
1419

'in de lucht is er geen pad': vert. van → akase ca padam natthi: akase → akasa = hemel,
lucht, ruimte, ether; akase = in de hemel; ca = maar; padam → pada = pad; natthi → na+atthi: na = niet; atthi = zijn; natthi = is niet. 'Akase ca padam natthi:', is vrij vertaald als: 'in de
lucht is er geen pad'.
1420
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'buiten het pad is er geen monnik': samano natthi bahiro: samano → samana = asceet,
kluizenaar, monnik; natthi → na+atthi: na = niet; atthi = zijn; natthi = is niet.; bahiro → bahira
= buiten, extern. 'Samano natthi bahiro', is vrij vertaald als: 'buiten het pad is er geen monnik'.
1421

'alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk': vert. van → sankhara sassata natthi:
sankhara = geconditioneerde dingen, verschijnselen, fenomenen; 'wat gevormd wordt’, d.i.
wat ontstaat en vergaat; sassata = eeuwig; natthi → na+atthi: na = niet; atthi = zijn; natthi =
is niet. 'Sankhara sassata natthi', is vrij vertaald als: 'alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk'.
1422

'Boeddhas zijn eeuwig': vert. van → natthi buddhanaminjitam: natthi → na+atthi: na =
niet; atthi = zijn; natthi = is niet; buddhanaminjitam → buddhanam+injitam: buddhanam =
de Boeddhas; injitam → inj = bewegen; injitam = ze bewegen niet. 'Natthi buddhanaminjitam', is vrij vertaald als: 'Boeddhas zijn eeuwig'.
1423

'het levenswiel': (P. bhavacakka). Het is de iconografische voorstelling uit het Vajrayana—het Tibetaans boeddhisme—waarin verschillende boeddhistische concepten tesamen
komen: de Wet van Kamma; samsara en wedergeboorte; afhankelijk ontstaan, het Achtvoudig Pad; dukkha en nibbana.
1424

Dubois, Guy, Eugène, (2017), Satta-visuddhi. De Zeven Zuiveringen & de Zestien Fasen
van Inzicht p. 79 e.v.
1425

1426

Cula-Hatthipadopama-Sutta, Majjhima Nikaya, (MN #27)
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VAGGA #19 — DE RECHTVAARDIGE
Dhammatthavagga (Gathas #256-272)

GATHA #256
—EEN ONBEZONNEN OORDEEL—
(VINICCHAYAMAHAMATTA VATTHU)
'Na tena hoti dhammattho
yenattham sahasa naye
yo ca attham anatthan ca
ubbo niccheyya pandito.'

❜ Wie onbezonnen oordeelt [over wat al dan niet goed is],1427
Oordeelt niet overeenkomstig de Dhamma.1428
Een wijs persoon oordeelt pas nadat hij
Goed en slecht heeft afgewogen.1429 ❜
GATHA #257
—EEN WIJS OORDEEL—
(VINICCHAYAMAHAMATTA VATTHU)
'Asahasena dhammena
samena nayati pare
dhammassa gutto medhavi
"dhammattho" ti pavuccati.'

❜ Een Wijze, 1430 die ongehaast, 1431 overeenkomstig de Dhamma, 1432
En onpartijdig 1433
Anderen beoordeelt, 1434 1435
Wordt een 'Beschermer van de Dhamma' genoemd ! 1436 ❜
GATHA #258
—VREDIG, ZONDER HAAT, ZONDER ANGST—
(CHABBAGGIYA VATTHU)
'Na tena pandito hoti
yavata bahu bhasati
khemi averi abhayo
"pandito" ti pavuccati.’

❜ Men is niet wijs,
Omdat men veel spreekt.1437
Wie vredig 1438 is, zonder haat 1439 en zonder angst,1440
Wordt een 'Wijze' genoemd ! 1441 ❜
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GATHA #259
—WIE DE DHAMMA ZIET EN KENT—
(EKUDANAKHINASAVA VATTHU)
'Na tavata dhammadharo
yavata bahu bhasati
yo ca appampi sutvana
dhammam kayena passati
sa ve dhammadharo hoti
yo dhammam nappamajjati.’

❜ Het is niet omdat men veel spreekt
Dat men de Dhamma begrijpt. 1442
Maar hij die
—Alhoewel hij er slechts weinig over heeft gehoord— 1443
De Leer persoonlijk beoefent, 1444
En [de Leer] niet verwaarloost,1445
Ziet en kent de Dhamma werkelijk. 1446 ❜
GATHA #260
—WIE ENKEL IN JAREN GERIJPT IS, IS GEEN THERA—
(LAKUNDAKABHADDIYATTHERA VATTHU)
'Na tena thero hoti
yenassa palitam siro
paripakko vayo tassa
"moghajinno" ti vuccati.'

❜ Men is geen Thera
Omdat men grijze haren heeft.1447
Wie énkel in leeftijd gerijpt is,1448
[zonder morele noch spirituele progressie]
Wordt 'een oude gek' genoemd !1449 ❜
GATHA #261
—DE EIGENSCHAPPEN VAN EEN THERA—
(LAKUNDAKABHADDIYATTHERA VATTHU)
'Yamhi saccan ca dhammo ca
ahimsa sannamo damo
sa ve vantamalo dhiro
"thero" ti pavuccati.'

❜ Wie in waarheid leeft en zich gedraagt volgens de Dhamma, 1450
Wie geweldloos 1451 is, beheerst 1452 en getemd;1453
Wie bezoedeling heeft uitgebraakt 1454
En wijs is,1455 wordt een 'Thera' genoemd !1456 ❜
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GATHA #262
—DE ONWETENDE IS NIET ACHTENSWAARDIG—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Na vakkaranamattena
vannapokkharataya va
sadhurupo naro hoti
issuki macchari satho.'

❜ Niet door mooie woorden,1457
Of een mooi uiterlijk,1458
Wordt een jaloers,1459 hebzuchtig 1460 en doortrapt 1461 heerschap 1462
Achtenswaardig. 1463 ❜
GATHA #263
—DE WIJZE IS ACHTENSWAARDIG—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Yassa cetam samucchinnam
mulaghaccam samuhatam
sa vantadoso medhavi
"sadhurupo" ti vuccati.'

❜ Maar de Wijze, die alle haat heeft uitgebraakt,1464
En [alle slechte eigenschappen] 1465 heeft
afgesneden, ontworteld en verwijderd, 1466
Wordt achtenswaardig 1467 genoemd. ❜
GATHA #264
—EEN KAALGESCHOREN HOOFD IS NIET VOLDOENDE—
(HATTHAKA VATTHU)
'Na mundakena samano
abbato alikam bhanam
icchalobhasamapanno
samano kim bhavissati.'

❜ Iemand die zijn hoofd kaalgeschoren heeft, 1468
Maar de discipline niet volgt en leugens vertelt 1469 is geen asceet.
Hoe kan iemand, die verlangend en begerig is,
Een asceet zijn ?1470 ❜
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GATHA #265
—WIE HET KWADE OVERWONNEN HEEFT IS EEN ASCEET—
(HATTHAKA VATTHU)
'Yo ca sameti papani
anumthulani sabbaso
samitatta hi papanam
"samano" ti pavuccati.'

❜ Wie het kwade [in zich] tot bedaren brengt, 1471
Zowel het kleine als het grote 1472—helemaal; 1473
Hij wordt een asceet genoemd, 1474
Omdat hij het kwade overwonnen heeft !1475 ❜
GATHA #266
—EEN BEDELAAR IS GEEN MONNIK—
(ANNATARABRAHMANA VATTHU)
'Na tena bhikkhu hoti
yavata bhikkhate pare
vissam dhammam samadaya
bhikkhu hoti na tavata.'

❜ Men is geen monnik omdat men
Met de bedelnap rondgaat.1476
Men wordt geen monnik énkel door de levenswijze
Van een monnik aan te nemen.1477 ❜
GATHA #267
—WIE GOED EN KWAAD OVERSTIJGT IS EEN MONNIK—
(ANNATARABRAHMANA VATTHU)
'Yo’dha punnan ca papan ca
bahetva brahmacariyava
samkhaya loke carati
sa ve "bhikkhu" ti vuccati.'

❜ Wie in deze wereld 1478 goed en kwaad overstijgt;1479
Wie het heilige leven leidt;1480
Wie door de wereld wandelt met helder begrip;1481
Wordt inderdaad een monnik genoemd !1482 ❜
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GATHA #268
—DOOR TE ZWIJGEN WORDT EEN DWAAS GEEN WIJZE—
(TITTHIYA VATTHU)
'Na monena muni hoti
mulharupo aviddasu
yo ca tulam va paggayha
varam adaya pandito.'

❜ Wie verward en dom is,
Wordt geen Wijze door te zwijgen. 1483
Maar wie—alles met de weegschaal afmetend—
Het beste kiest [en het kwade mijdt],
Is een Wijze.1484 ❜
GATHA #269
—WIE HET KWADE MIJDT IS EEN WIJZE—
(TITTHIYA VATTHU)
'Papani parivajjeti
sa muni tena so muni
yo munati ubho loke
"muni" tena pavuccati.'

❜ Omdat hij het kwade vermijdt:
[Precies om die reden] is hij een Wijze. 1485
Iemand die beide werelden begrijpt,1486
Wordt juist daarom een Wijze genoemd.1487 ❜
GATHA #270
—WIE GEWELDLOOS IS WORDT EEN EDELE GENOEMD—
(BALISIKA VATTHU)
'Na tena ariyo hoti
yena panani himsati
ahimsa sabbapananam
"ariyo" ti pavuccati.’

❜ Wie levende wezens kwetst, 1488
Zal—juist hierdoor— nooit een Edele zijn. 1489
Wie geweldloos is met alle levende wezens,1490
Wordt een Edele genoemd !1491 ❜
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GATHA #271
—DE WEG NAAR ZELFREALISATIE (1)—
(SAMBAHULASILADISAMPANNABHIKKHU VATTHU)
'Na silabbatamattena
bahusaccena va pana
atha va samadhilabhena
vivittasayanena va.'

❜ Niet door deugdzaam gedrag en rituelen. 1492
Niet door grote geleerdheid.1493
Niet door diepe meditaties.1494
Niet door afgezonderd te leven.1495 ❜
GATHA #272
—DE WEG NAAR ZELFREALISATIE (2)—
(SAMBAHULASILADISAMPANNABHIKKHU VATTHU)
'Phusami nekkhammasukham
aputhujjanasevitam
bhikkhu vissasamapadi
appatto asavakkhayam.'

❜ Noch door te denken:1496
'Ik ervaar het geluk van de verzaking [van de wereld], 1497
Wat voor de gewone sterveling onbereikbaar is’.1498
O, Monnik, Wentel je niet in tevredenheid 1499
Zolang je mentale bezoedelingen niet [totaal] vernietigd zijn.1500 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #19 - DE RECHTVAARDIGE—

Vagga #19 van de Dhammapada handelt over de Rechtvaardige.
De Gathas #256 & 257—beiden Vinicchayamahamatta Vatthu—zijn opnieuw
tweelingverzen. Een onwetend persoon oordeelt lichtzinnig en onbezonnen in
zaken waar hij weinig of niets van afweet. Hierdoor zijn deze oordelen weinig
gefundeerd en meestal onjuist. En worden de situaties waarin hij terecht komt
onoordeelkundig ingeschat.
Hiertegenover staat de wijze persoon, die alert is, en elke situatie zorgvuldig
afweegt op zowel zijn positieve als zijn negatieve merites. Hij fundeert zijn oordeel op basis van de Dhamma—de natuurwet, de kosmische wet. Op deze manier worden zijn oordelen gefundeerd, onpartijdig en rechtvaardig, d.i. ze zijn
geworteld in Dhamma.
Een wijs persoon, die oordeelt overeenkomstig de natuurwet, wordt een 'Beschermer van de Dhamma' genoemd.
Gatha #258—Chabbaggiya Vatthu—benadrukt dat men niet wijs is énkel en alleen omdat men veel praat. Dat is niet het criterium om iemand als 'wijs'—als
'visarada'1501—te bestempelen. Uitsluitend wie vredig is, zonder haat en zonder
angst verdient dat men hem een Wijze' noemt. Dit correspondeert met de zegswijze dat 'zij die weten niets zeggen, en zij die zeggen niets weten'.
Het is een veel voorkomend euvel: wie paradeert met zijn kennis en dit overvloedig etaleert, is meer bezig met anderen te imponeren, dan met het uitdiepen
van zijn wijsheid. Zijn energie is vooral extern gericht.
De Wijze echter, die zijn wijsheid wil verdiepen, richt zijn energie op het innerlijke. Zijn focus is gericht op innerlijke verdieping en niet op uiterlijke schijn.
Uiterlijke schijn is puur tijdverlies. Uiterlijke schijn overtuigt énkel de onwetenden, de putthujanas. De Wijze wéét dat élke opinie énkel belang heeft voor hemzelf. Niet voor anderen.
Gatha #259—Ekudanakhinasava Vatthu—gaat op dezelfde teneur voort. Men
kent en begrijpt de Dhamma niet omdat men er veel over spreekt. Op beoefening—meditatie—komt het aan. 'Yo ca dhammam kayena': hij die de Dhamma
met het 'lichaam' (P. kayena) beoefent.
Gatha #260 & 261—beiden Lakundakabhaddiyatthera Vatthu—handelen over
de Thera. Een Thera is een oudere monnik.
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De onderlinge verhouding tussen bhikkhus is gebaseerd op het aantal vassas die
de bhikkhus hebben doorgebracht als monnik. [een vassa = het Pali-woord voor
het regenseizoen, dat voor de monniken de jaarlijkse periode is van verplichte
retraite, waarbij het de monniken verboden is om te reizen. Het is tevens de jaarlijkse periode van innerlijke verdieping en van intensieve meditatiebeoefening.
De eerste vijf jaar van het monnikschap wordt een bhikkhu een navaka [= jong]
genoemd. Van zijn vijfde tot tiende jaar is een bhikkhu een majjhima [= midden], en van 10 tot 20 jaar is hij een thera [= een ouderling of leraar]. Iemand die
langer dan 20 jaar een bhikkhu is wordt een mahathera genoemd, letterlijk: een
'grote' ouderling.
De Boeddha maakt in beide Gathas duidelijk wat een Thera moet zijn. Een 'wijs'
persoon, een yogi, streeft ernaar om de belichaming te zijn van de Dhamma. Dat
doet hij door te leven volgens de precepten en volgens de heilige geschriften.
Zijn denken, spreken en handelen zullen dan ook 'overeenkomstig de Dhamma'
moeten zijn.
In Gatha #260 maakt de Boeddha duidelijk dat men geen Thera wordt door het
aantal jaren dat men monnik is. Dat is níet de toetssteen. Integendeel: 'wie énkel
in leeftijd gerijpt is, is slechts een oude gek'.
De toetssteen voor een Thera wordt in Gatha #261 duidelijk gestipuleerd: in
waarheid leven, zich gedragen conform de Dhamma, geweldloos zijn, zich beheersen, alle bezoedelingen vernietigen en wijsheid ontwikkelen. Zo iemand
wordt—met recht—een 'Thera' genoemd !
De Gathas #262 & 263—beiden Sambahulabhikkhu Vatthu—illustreren hetzelfde thema. Door het vertonen van uiterlijke schijn of door mooie woorden wordt
iemand niet achtenswaardig. Uiterlijke schijn is het schouwtoneel van de putthujana.
De Wijze daarentegen, die geen haat meer vertoont, en alle slechte eigenschappen verwijderd heeft, mag als achtenswaardig bestempeld worden.
Gathas #264 & 265—beiden Hatthaka Vatthu—gaan verder in op hetzelfde thema. Het is niet omdat men eruit ziet als een asceet dat men ook een asceet is. De
kleren maken niet de man ! Hoe kan men immers een persoon die niet gedisciplineerd is en leugens vertelt een asceet noemen ?
Een échte asceet is hij die het kwade overwint door zichzelf te temmen. Zo iemand mag—terecht—een asceet genoemd worden.
De Gathas # 266 & 267—beiden Annatarabrahmana Vatthu—zijn weer tweelingverzen. Ook zij bespelen hetzelfde thema. Het is niet omdat iemand bedelt
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dat hij een monnik is. Het is niet voldoende om de levenswijze van een bhikkhu
te imiteren om daadwerkelijk ook een monnik te zijn.
Een monnik is iemand die goed en kwaad overstijgt; die het heilige leven—
brahmacariya—leidt en met helder begrip de werkelijkheid—de tilakkhana—
kent en bij zichzelf realiseert.
Gathas #268 & 269—beiden Titthiya Vatthu—beschrijven opnieuw het verschil
tussen de onwetende en de Wijze.
Een putthujana die zwijgt, wordt geen Wijze door te zwijgen. Ook zwijgend
blijft zo iemand verward en dom. Men mag hem dan ook nooit vergelijken met
de Wijze die zwijgt. Het zijn andere dimensies. Het zijn andere werelden. De
Wijze die zich afzijdig houdt en zwijgt, volgt alert het spirituele pad en meet heel
nauwkeurig af—op een apothekersschaaltje—wat heilzaam is en wat niet (Gatha
#268).
Juist doordat hij het onheilzame mijdt (Gatha #269) is hij een Wijze.
In Gatha #270—Balisika Vatthu—legt de Boeddha de nadruk op geweldloosheid
(P. ahimsa). Wie geweldloos is voor alle levende wezens wordt een 'Edele' (P.
ariya) genoemd.
De Gathas # 271 &272—beiden Sambahulasiladisampannabhikkhu Vatthu—
schudden de naarstige, maar zelfvoldane yogi wakker. Noch door zich deugdzaam te gedragen; noch door rituelen 1502 uit te voeren; noch door de heilige teksten te lezen en te reciteren; noch door in afzondering te leven; noch door zich
boven de putthujanas te verheffen, zal hij tot zelfrealisatie —nibbana—komen.
Het is een misvatting te denken dat rituelen tot zuivering leiden. Rituelen behoren tot de wereld van de vormen: zij kunnen bijgevolg nooit tot zuivering voeren.
Al deze (heilzame) zaken leggen slechts de basis voor de volgende en definitieve stap, namelijk het betreden van de stroom (P. sotapatti). Maar ook dán is de
taak nog niet volbracht. Zolang niet álle mentale bezoedelingen vernietigd zijn,
is het niet het moment om zich te wentelen in zelfgenoegzaamheid.
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'wie onbezonnen oordeelt [over wat al dan niet goed is]': vert. van → yenattham sahasa
naye: yenattham → yena+attham: yena = omwille van, omdat; attha = winst, profijt, goed,
het goede; sahasa = onbezonnen; naye → ni = oordelen; naye = een oordeel velt. 'Sahasa
naye', is vrij vertaald als: 'wie onbezonnen oordeelt [over wat al dan niet goed is]'.
1427

'overeenkomstig de Dhamma': vert. van → dhammattho → dhamma+attha = zoals de
Dhamma voorschrijft, 'gevestigd in de Dhamma'. 'Dhammattho', is vrij vertaald als: 'overeenkomstig de Dhamma'.
1428

'een wijs persoon oordeelt pas nadat hij goed en slecht heeft afgewogen': yo ca attham
anatthan ca ubho niccheyya pandito: yo ca = wie; attham → attha = winst, profijt, goed, het
goede; anatthan: anattha → an+attha: an = niet; attha = goed, anattha = niet goed = slecht;
ca = en; anatthan ca = zowel goed en slecht; ubho → ubha = beiden (goed en slecht); niccheyya → nis = onderzoeken, analyseren, afwegen; niccheyya = heeft afgewogen; pandito
= een wijs man, een Wijze. 'Yo ca attham anatthan ca ubho niccheyya pandito', is vrij vertaald als: 'een wijs persoon oordeelt pas nadat hij goed en slecht heeft afgewogen'.
1429

'een Wijze': vert. van → medhavi → medha = wijsheid; medhavi = een Wijze, een wijs
persoon.
1430

'bezonnen': vert. van → asahasena → a+sahasa: a = niet; sahasa = overhaast, onbezonnen'; asahasena = niet overhaast = ongehaast, bezonnen.
1431

overeenkomstig de Dhamma’: vert. van → dhammena → Dhamma; dhammena = overeenkomstig de Dhamma = moreel juist, rechtvaardig.
1432

1433

'onpartijdig': vert. van → samena → sama = gelijk; samena = onpartijdig.

'anderen beoordeelt': vert. van → nayati pare: nayati → ni = beoordelen; nayati = beoordeelt; pare → para = anderen.
1434

'een Wijze, die ongehaast, overeenkomstig de Dhamma en onpartijdig anderen beoordeelt': vert. van → medhavi… asahasena dhammena samena nayati pare: medhavi = een
wijs persoon, een Wijze; asahasena = ongehaast; dhammena = rechtvaardig; samena =
onpartijdig; nayati = beoordeelt; pare = anderen. 'Medhavi… asahasena dhammena samena
nayati pare', is vrij vertaald als: 'een Wijze, die ongehaast, overeenkomstig de Dhamma en
onpartijdig anderen beoordeelt'.
1435

'wordt een 'Beschermer van de Dhamma' genoemd !': vert. van → dhammassa gutto ti
pavucatti: dhammassa → Dhamma; dhammassa = van de Dhamma; gutto → gutta → gup
= beschermen, bewaken; gutto = een bewaker, beschermer; ti = ! (uitroepteken). In de Palitekst wordt de versregel beëindigd met het woordje 'ti'. Dit is het equivalent van ons uitroepteken; pavuccati → pa+vac: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; vac = noemen, benoemen; pavuccati = genoemd. 'Dhammassa gutto ti pavucatti:', is vrij vertaald als: 'wordt een 'Beschermer van de
Dhamma' genoemd !'
1436

'men is niet wijs omdat men veel spreekt': vert. van → na tena pandito hoti yavata bahu
bhasati: na = niet; tena = daardoor; pandito = een wijs persoon; hoti → bhu = zijn; hoti = is;
yavata = omdat; bahu = veel; bhasati → bhas = spreken; bhasati = spreekt. 'Na tena pandito hoti yavata bahu bhasati:', is vrij vertaald als: 'men is niet wijs omdat men veel spreekt'.
1437
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1438

'vredig': vert. van → khemi → khema = vrede; khemi = vredig.

'zonder haat': vert. van → averi → a+veri: a = niet, zonder; veri = haat; averi = zonder
haat.
1439

'zonder angst': vert. van → abhayo → abhaya → a+bhaya: a= niet, zonder; bhaya =
angst; abhayo = zonder angst.
1440

'wordt een Wijze genoemd !': vert. van → pandito ti pavuccati: pandito = een Wijze; ti
= ! (uitroepteken). In de Pali-tekst wordt de versregel beëindigd met het woordje 'ti'. Dit is
het equivalent van ons uitroepteken; pavucatti → pa+vac: pa = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; vac = noemen, benoemen; pavuccati = genoemd. 'Pandito ti pavuccati:', is vrij vertaald als: 'wordt een Wijze genoemd !'.
1441

'het is niet omdat men veel spreekt dat men de Dhamma begrijpt': vert. van → na tavata dhammadharo yavata bahu bhasati: na = niet; tavata → tava = daarom, om die reden;
dhammadharo → dhamma+dharo: dhamma → Dhamma; dharo → dhara → dha = weten,
kennen, begrijpen; dhammadharo = de Dhamma kennen, begrijpen; yavata = als, zoals;
bahu : veel; bhasati → bhas = spreken; bhasati = spreekt. 'Na tavata dhammadharo yavata
bahu bhasati', is vrij vertaald als: 'het is niet omdat men veel spreekt dat men de Dhamma
begrijpt'.
1442

'hij die er slechts weinig over heeft gehoord': vert. van → yo ca appampi sutvana: yo ca
= hij die; appampi = weinig, een heel klein beetje; sutvana → su = horen; sutvana = heeft
gehoord. 'Yo ca appampi sutvana', is vrij vertaald als: 'hij die er slechts weinig over heeft
gehoord'.
1443

'hij die de Leer persoonlijk beoefent': vert. van → yo ca dhammam kayena: yo ca = hij
die; dhammam → Dhamma = de Leer; kayena → kaya = lichaam; kayena = met het lichaam,
hier in de betekenis van 'persoonlijk'. 'Yo ca dhammam kayena', is vrij vertaald als: 'hij die
de Leer persoonlijk beoefent'.
1444

'en de Leer niet verwaarloost': vert. van → dhammam nappamajjati: dhammam →
Dhamma = de Leer; nappamajjati → na+pamajjati: na = niet; pamajjati → pa+mad: pa =
voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken;
mad = intoxiceren, verwaarlozen; pamajjati = verwaarloost. 'Dhammam nappamajjati', is vrij
vertaald als: 'en de Leer niet verwaarloost'.
1445

'ziet en kent de Dhamma werkelijk': vert. van → sa ve dhammadharo: sa = hij; ve = werkelijk, inderdaad; dhammadharo → dhamma+dharo: dhamma → Dhamma; dharo → dhara
→ dha = weten, kennen, begrijpen; dhammadharo = de Dhamma kennen. 'Sa ve dhammadharo', is vrij vertaald als: 'ziet en kent de Dhamma werkelijk'.
1446

'men is geen Thera omdat men grijze haren heeft': vert. van → na tena thero hoti yenassa palitam siro: na = niet; tena = daardoor, om die reden; thero → thera = oudere monnik;
hoti → bhu = zijn; hoti = is; yenassa = enkel omdat; palitam → palita = grijs; siro → sira =
hoofd. 'Na tena thero hoti yenassa palitam siro', is vrij vertaald als: 'men is geen Thera omdat men grijze haren heeft'.
1447

'wie énkel in leeftijd gerijpt is': vert. van → paripakko vayo: paripakko → pari+pakka =
overal, volledig; pakka → pac = rijpen; vayo → vaya = leeftijd. 'Paripakko vayo', 'is vrij vertaald als: 'in leeftijd gerijpt'.
1448
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'wordt een 'oude gek' genoemd !': vert. van → moghajinno" ti vuccati: moghajinno →
mogha+jinna: mogha → muh = leeg, zonder waarde, vergeefs; jinna → jir = oud worden,
verslijten, afgeleefd; ti = ! (uitroepteken). In de Pali-tekst wordt de versregel beëindigd met
het woordje 'ti'. Dit is het equivalent van ons uitroepteken; vuccati → vac = noemen, benoemen; vuccati = wordt genoemd. 'moghajinno" ti vuccati', is vrij vertaald als: 'wordt een
'oude gek' genoemd !'.
1449

'wie in waarheid leeft en zich gedraagt volgens de Dhamma': vert. van → yamhi saccan
ca dhammo: yamhi = in wie; saccan → sacca = hetgeen wáár is, wat wérkelijk is, de waarheid; ca = en; dhammo → Dhamma = de Leer van de Boeddha. 'Yamhi saccan ca
dhammo', is vrij vertaald als: 'wie in waarheid leeft en zich gedraagt volgens de Dhamma'.
1450

'geweldloos': vert. van → ahimsa → a+himsa: a = niet, geen; himsa = geweld, letsel,
kwaad doen, pijn doen, doden; ahimsa = anderen geen kwaad doen; vrij vertaald als: 'geweldloos'.
1451

'beheerst': vert. van → sannamo → sannama → sam+yam: sam = compleet, volledig, in
zijn geheel; yam = kalmeren. 'Sannamo', is vrij vertaald als: 'beheerst'.
1452

'getemd': vert. van → damo → dama → dam = temmen, domesticeren; damo = getemd.
1453

'wie bezoedeling heeft uitgebraakt': vantamalo → vanta+mala: vanta → vam = braken,
overgeven; mala = onzuiverheid, bezoedeling. 'Vantamalo', is vrij vertaald: 'wie bezoedeling
heeft uitgebraakt'.
1454

1455

'en wijs is': vert. van → dhiro → dhira = wijs.

'zulke persoon noemt men een Thera !': Thero ti pavuccati: Thero → Thera; ti = ! (uitroepteken). In de Pali-tekst wordt de versregel beëindigd met het woordje 'ti'. Dit is het
equivalent van ons uitroepteken; pavuccati → pa+vac: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; vac = noemen, benoemen;
pavuccati = genoemd. 'Thero ti pavuccati', is vrij vertaald als: 'zulke persoon noemt men
een Thera !'
1456

'niet door mooie woorden': vert. van → na vakkaranamattena: na = niet; vakkaranamattena → vaka+karana+matta: vakka → vaka = spreken, woorden; karana → kar = doen; matta
= slechts; vakkaranamattena = enkel door het spreken van woorden. 'Na vakkaranamattena', is vrij vertaald als: 'niet door mooie woorden'.
1457

'een mooi uiterlijk': vert. van → vannapokkharataya → vanna+pokkharata: vanna = kleur;
pokkharata → pokkhara = de [schoonheid van de] Lotusbloem; vannapokkharataya = door
de schoonheid van de huidskleur [wat een belangrijk aspect van schoonheid was in het
antieke India]. 'Vannapokkharataya', is vrij vertaald als: 'een mooi uiterlijk'.
1458

1459

'jaloers': vert. van → issuki.

1460

'hebzuchtig': vert. van → macchari.

1461

'doortrapt': vert. van → satho = sluw, listig, verraderlijk.

1462

'heerschap': vert. van → naro → nara.
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'achtenswaardig': vert. van → sadhurupo → sadhu+rupo: sadhu = goed, mooi; rupo →
rupa = lichaam; sadhurupo = achtenswaardig, respectabel.
1463

'de Wijze die alle haat heeft uitgebraakt': vert. van → vantadoso medhavi: vantadoso →
vanta+doso: vanta → vam = uitbraken; doso → dosa = haat; medhavi → medha = wijsheid;
medhavi = de Wijze. 'Vantadoso medhavi:', is vrij vertaald als: 'de Wijze die alle haat heeft
uitgebraakt'.
1464

'[alle slechte eigenschappen]': vert. van → yassa cetam: yassa = wiens; cetam = dit,
deze. Het betreft hier een verwijzing naar de eigenschappen die in het vorige vers vermeld
werden.
1465

'afgesneden, ontworteld en verwijderd': vert. van → samucchinnam mulaghaccam
samuhatam: samucchinnam → samucchinna → sam+chinnam: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; chinnam → chid = afgesneden; mulaghaccam → mula+ghacca: mula =
wortel; ghacca → ghan = ontworteld; samuhatam → sam+hatam: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; hatam → han = verwijderen. 'Samucchinnam mulaghaccam samuhatam', is vrij vertaald als: 'afgesneden, ontworteld en verwijderd'.
1466

'achtenswaardig': vert. van → sadhurupo →sadhu+rupo: sadhu = goed, mooi; rupo →
rupa = lichaam; sadhurupo = achtenswaardig, respectabel.
1467

'iemand die zijn hoofd kaalgeschoren heeft (...) is geen asceet': vert. van → na mundakena samano: na = niet; mundakena → mundaka = geschoren hoofd, kaal hoofd; mundakena = met kaalgeschoren hoofd; samano → samana = asceet. 'Na mundakena samano', is
vrij vertaald als: 'iemand die zijn hoofd kaalgeschoren heeft (...) is geen asceet'.
1468

'de discipline niet volgt en leugens vertelt': abbato alikam bhanam: abbato → a+vata: a
= niet; vata = de religieuze discipline, de vinnaya; abbato = zondigen tegen de monastieke
discipline; alikam → alika = leugen; bhanam → bhan = spreken, vertellen; bhanam = hij
vertelt. 'Abbato alikam bhanam', is vrij vertaald als: 'de discipline niet volgt en leugens vertelt'.
1469

'hoe kan iemand, die verlangend en begerig is, een asceet zijn?': vert. van → icchalobhasamapanno samano kim bhavissati: icchalobhasamapanno → iccha+lobha+ samapanna:
iccha = verlangen; lobha = begeerte; samapanno → sam+a+pad: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; a = naar; pad = ergens naartoe gaan, bereiken; samapanno = bereikt
hebben, in het bezit zijn van; icchalobhasamapanno = letterlijk: 'in het bezit zijn van verlangen en begeerte'; samano → samana = asceet; kim = wie ?; bhavissati → bhu = zijn; bhavissati = zal zijn. 'Icchalobhasamapanno samano kim bhavissati', is vrij vertaald als: 'hoe kan
iemand, die verlangend en begerig is, een asceet zijn?'.
1470

'wie het kwade tot bedaren brengt': vert. van → yo ca sameti papani: yo ca = wie, diegene die; sameti → sam+i: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; i = bedaren, kalmeren;
sameti = tot bedaren brengt; papani → papa = het slechte, het kwade. 'Yo ca sameti papani', is vrij vertaald als: 'wie het kwade tot bedaren brengt'.
1471

'zowel het kleine als het grote': vert. van → anumthulani → anu+thulani: anu = klein;
thulani = groot; anumthulani →nanum+thulani = klein en groot. 'Anumthulani', is vrij vertaald als: 'zowel het kleine als het grote'.
1472

1473

'helemaal': vert. van → sabbaso → sabbam = alles, helemaal.

—Pagina 381
!
van !556—

—Vagga #19 - De Rechtvaardige—

'hij wordt een asceet genoemd': vert. van → "samano" ti pavuccati: samano → samana
= asceet; ti = ! (uitroepteken). In de Pali-tekst wordt de versregel beëindigd met het woordje
'ti'. Dit is het equivalent van ons uitroepteken; pavuccati → pa+vac: pa = voorzetsel dat in
het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; vac = noemen,
benoemen; pavuccati = genoemd. '“Samano" ti pavuccati', is vrij vertaald als: 'hij wordt een
asceet genoemd'.
1474

'omdat hij het kwade overwonnen heeft': vert. van → samitatta hi papanam: samitatta =
gekalmeerd, overwonnen; hi = inderdaad, zeker; papanam → papa = het slechte. 'Samitatta
hi papanam', is vrij vertaald als: 'omdat hij het kwade overwonnen heeft'.
1475

'men is geen monnik omdat men met de bedelnap rondgaat': vert. van → na tena bhikkhu hoti yavata bhikkhate pare: na = niet, geen; tena = daardoor: bhikkhu = monnik; hoti →
bhu = zijn; hoti = is: yavata = als, zoals, omdat; bhikkate → bhikkh = bedelen; bhikkate =
men bedelt; pare → para = de andere; pare = van de andere. 'Na tena bhikkhu hoti yavata
bhikkhate pare', is vrij vertaald als: 'men is geen monnik omdat men met de bedelnap rondgaat'.
1476

'men wordt geen monnik énkel door de levenswijze van een monnik aan te nemen':
vert. van → vissam dhammam samadaya bhikkhu hoti na tavata: vissam dhammam = een
moeilijk te vertalen begrip. De betekenis ervan is 'de levenswijze'; samadaya → sam+a+da:
sam = compleet, volledig, in zijn geheel; a = van, naar; da = geven; samadaya = aannemen,
zich voordoen als; bhikkhu = monnik; hoti → bhu = zijn; hoti = is; na = niet; tavata = zo, op
deze manier. 'Vissam dhammam samadaya bhikkhu hoti na tavata', is vrij vertaald als: 'men
wordt geen monnik énkel door de levenswijze van een monnik aan te nemen'.
1477

'wie in deze wereld': vert. van → yo’dha → yo+idha: yo = wie; idha = in deze wereld;
yo'dha = wie in deze wereld.
1478

'goed en kwaad overstijgt': vert. van → punnan ca papan ca bahetva: punnan → punna
= het goede; ca = en; papan → papa = het slechte; het kwade; bahetva → bahi = overstijgen, transcenderen; bahetva = overstijgt. 'Punnan ca papan ca bahetva', is vrij vertaald als:
'goed en kwaad overstijgt'.
1479

'wie het heilige leven leidt': vert. van → brahmacariyava → brahmacariya+vantu; brahmacariya = het heilig leven; vantu = de eigenschap hebben van (i.c. iemand die het heilig
leven leidt), hier in de betekenis van 'volgeling'; brahmacariyava = een volgeling van het
heilig leven. 'Brahmacariyava', is vrij vertaald als: 'wie het heilige leven leidt'.
1480

'wie door de wereld wandelt met helder begrip': vert. van → samkhaya loke carati:
samkhaya → sam+khaya: sam = volledig, compleet, in zijn geheel; khaya → khya = begrijpen; loke → loka = de wereld; carati → car = wandelen; carati = wandelt. 'Samkhaya loke
carati', is vrij vertaald als: 'wie door de wereld wandelt met helder begrip'.
1481

'wordt inderdaad een monnik genoemd !’ : vert. van → sa ve "bhikkhu" ti vuccati: sa =
hij; ve: zeker, inderdaad; bhikkhu = monnik; ti = ! (uitroepteken). In de Pali-tekst wordt de
versregel beëindigd met het woordje 'ti'. Dit is het equivalent van ons uitroepteken; vuccati
→ vac = noemen, benoemen; vuccati = wordt genoemd. 'Sa ve "bhikkhu" ti vuccati:', is vrij
vertaald als: 'wordt inderdaad een monnik genoemd !’.
1482
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'wie verward en dom is wordt geen Wijze door te zwijgen': vert. van → na monena muni
hoti mulharupo aviddasu: na = niet; monena → mona = stilte; monena = door stilte, in de
betekenis van 'door te zwijgen'; muni = een Wijze; hoti → bhu = zijn; hoti = is; mulharupo =
verward; aviddasu → a+viddasu: a = niet; viddasu → vid = weten, kennen; vidassu = hij die
weet, hij die kent; aviddasu = hij die niet weet, hij die niet kent = dom is. 'Na monena muni
hoti mulharupo aviddasu', is vrij vertaald als: 'wie verward en dom is wordt geen Wijze door
te zwijgen'.
1483

'maar wie—alles met de weegschaal afmetend—het beste kiest [en het kwade mijdt], is
een Wijze': vert. van → yo ca tulam va paggayha varam adaya pandito: yo ca = wie; tulam
→ tula = weegschaal; va = als, zoals; paggayha → pa+gah: pa = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; gah = meten, wegen;
paggayha = afmetend; varam = het beste; adaya → a+da: a = niet; da = geven; adaya = niet
geeft = neemt, kiest; pandito → pandita = een wijs man, een Wijze. 'Yo ca tulam va paggayha varam adaya pandito', is vrij vertaald als: 'maar wie—alles met de weegschaal afmetend—het beste kiest [en het kwade mijdt], is een Wijze'.
1484

'omdat hij het kwade vermijdt [precies om die reden] is hij een Wijze': vert. van → papani parivajjeti sa muni tena so: papani → papa = slecht; papani = het slechte, het kwade;
parivajjeti → pari+vajj: pari = hier in de betekenis van 'rondom, overal'; vajj = vermijden;
parivajjeti = hij vermijdt; sa = hij; muni = de Wijze; tena = juist daarom; so = hij. 'Papani
parivajjeti sa muni tena so', is vrij vertaald als: 'omdat hij het kwade vermijdt [precies om die
reden] is hij een Wijze'.
1485

'iemand die beide werelden begrijpt': vert. van → yo munati ubho loke: yo = wie; munati
→ mu = weten, verstaan, begrijpen; munati = begrijpt; ubho = beide; loke → loka = wereld.
'Yo munati ubho loke', is vrij vertaald als: 'iemand die beide werelden begrijpt'.
1486

'wordt juist daarom een Wijze genoemd': vert. van → "muni" tena pavuccati: muni =
een Wijze; tena = juist daarom; pavucatti → pa+vac: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; vac = noemen, benoemen; pavuccati = genoemd. '"Muni" tena pavuccati', is vrij vertaald als: 'wordt juist daarom een
Wijze genoemd'.
1487

'wie levende wezens kwetst': → panani himsati: panani → pana = levend wezen; panani
= levende wezens; himsati → hims = kwetsen; himsati = kwetst. ' Panani himsati', is vrij vertaald als: 'wie levende wezens kwetst'.
1488

'zal—juist hierdoor—nooit een Edele zijn': vert. van → na tena ariyo hoti: na = niet; tena
= daardoor; ariyo → ariya = Edele; hoti → bhu = zijn; hoti = is. 'Na tena ariyo hoti', is vrij vertaald als: 'zal—juist hierdoor—nooit een Edele zijn'.
1489

'wie geweldloos is met alle levende wezens': vert. van → ahimsa sabbapananam: ahimsa → hims = kwetsen; sabbapananam → sabba+pana: sabba = elk, alle; pana = levend
wezen; sabbapananam = alle levende wezens. 'Ahimsa sabbapananam', is vrij vertaald als:
'wie geweldloos is met alle levende wezens'.
1490

'wordt een Edele genoemd !': vert. van → "ariyo" ti pavuccati: ariyo → ariya = Edele; ti
= ! (uitroepteken). In de Pali-tekst wordt de versregel beëindigd met het woordje 'ti'. Dit is
het equivalent van ons uitroepteken; pavucatti → pa+vac: pa = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; vac = noemen, benoemen; pavuccati = genoemd. '“Ariyo" ti pavuccati', is vrij vertaald als: 'wordt een Edele genoemd !'
1491
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'niet door deugdzaam gedrag en rituelen': vert. van → na silabbatamattena: na = niet
door; silabbatamattena → sila+vata+matta: sila = ethiek, moraliteit, deugdzaamheid,
deugdzaam gedrag; vata = ritueel, rituelen; matta = énkel door. 'Na silabbatamattena', is vrij
vertaald als: 'niet door deugdzaam gedrag en rituelen'.
1492

'grote geleerdheid': vert. van → bahusaccena → bahu+sacca: bahu = veel, groot; sacca
= hetgeen wáár is, wat wérkelijk is, de waarheid, hier in de betekenis van 'leren, studie,
geleerdheid'.
1493

'diepe meditaties': vert. van → samadhilabhena → samadhi+labhena: samadhi = concentratie; labha = bezitten van; samadhilabhena = het bezitten van concentratie.
1494

'afgezonderd te leven': vert. van → vivittasayanena → vivitta+sayana: vivitta → vic =
zich afscheiden van; sayana = bed, letterlijk 'leven in een separaat bed'. 'Vivittasayanena', is
vrij vertaald als: 'afgezonderd te leven' (P. viveka).
1495

'noch door te denken': vert. van → phusami → phus = aanraken, hier in de betekenis
van 'denken'; phusami = door te denken.
1496

'het geluk van de verzaking [van de wereld]': vert. van → nekkhammasukham → nekkhamma+sukha: nekkhama = verzaking; sukha = geluk. 'Nekkhammasukham', is vrij vertaald
als: 'het geluk van de verzaking [van de wereld]'.
1497

'wat voor de gewone sterveling onbereikbaar is': vert. van → aputhujjanasevitam → a+
puthujjana+sevita: a = niet; puthujjana = het gewone volk, de onwetende; sevita → sev =
beoefenen; aputhujjanasevitam = letterlijk:'wat door het gewone volk niet beoefend wordt'.
'Aputhujjanasevitam', is vrij vertaald als 'wat voor de gewone sterveling onbereikbaar is'.
1498

'wentel je niet in tevredenheid': vert. van → vissasamapadi → vissasam+ma+apadi:
vissasam → vissasa = tevredenheid; ma = verbod: doe niet !; apadi → a+pad: a = niet; pad
= bereiken, hier in de betekenis van 'wentel je niet'. 'Vissasamapadi', is vrij vertaald als:
'wentel je niet in tevredenheid'.
1499

'zolang je mentale bezoedelingen niet [totaal] vernietigd zijn': vert. van → appatto asavakkhayam: appatto → appatta → a+pa+ap: a = niet; pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ap = krijgen, bereiken; appatto = zonder bereikt te hebben; asavakkhayam → asava+khaya: asava = de mentale bezoedelingen, de kankers; khaya = vernietiging, het oplossen van. 'Appatto asavakkhayam',
is vrij vertaald als: 'zolang je mentale bezoedelingen niet [totaal] vernietigd zijn'.
1500

1501

'visarada: onderlegd, vertrouwensvol, wijs.

Rituelen kunnen allerlei vormen aannemen. Ook heel onschuldige, waar we feitelijk niet
bij stilstaan, maar die in de grond evengoed onder de noemer vallen van silabbata-paramasa. Voorbeeld: het ritueel van dhamma-overdracht, waarbij twee mensen die menen de leer
te begrijpen, elkaar daarin bevestigen. Ander voorbeeld: de rakusu, het Zen-slabbetje dat
voor sommigen een statussymbool is. Wezenlijk hebben beide voorbeelden niets van doen
met Zelfrealisatie. Ze behoren integraal tot de 'wereld van de vormen'.
1502
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VAGGA #20 — HET PAD
Maggavagga (Gathas # 273-289)

GATHA #273
—WIE INZICHT VERWERFT IS DE MEEST VERHEVEN—
(PANCASATABHIKKHU VATTHU)
'Maggan atthangiko settho
saccanam caturo pada
virago settho dhammanam
dvipadanan ca cakkhuma.'

❜ Onder alle paden is het Achtvoudige Pad het beste pad.1503
Onder alle waarheden zijn de [woorden van de] Vier Waarheden
De meest prominente.1504
Onder alle gemoedsgesteldheden is begeerteloosheid de beste. 1505
En hij die inzicht verwerft is de meest verheven. 1506 ❜
GATHA #274
—DIT IS HET ENIGE PAD DAT TOT INZICHT LEIDT—
(PANCASATABHIKKHU VATTHU)
'Eseva maggo natthanno
dassanassa visuddhiya
etam hi tumhe patipajjatha
marassetam pamohanam.'

❜ Dit is het pad: er is geen ander,1507
Dat tot zuivering van inzicht leidt. 1508
Daarom moet je dit pad zeker volgen !1509
Dan ontneem je Mara elke kans.1510 ❜
GATHA #275
—DIT PAD MAAKT EEN EINDE AAN HET LIJDEN—
(PANCASATABHIKKHU VATTHU)
'Etam hi tumhe patipanna
dukkhassantam karissatha
akkhato vo maya maggo
annaya sallasanthanam.'

❜ Wanneer jij 1511 dit pad volgt, 1512
Maak je een einde aan je lijden.1513
Ik onderwijs je dit pad,1514
—Pagina 385
!
van !556—

—Vagga 20 - Het Pad—

Nadat ikzelf ontdekt heb
Hoe de pijl moet verwijderd worden
[die al dat lijden met zich bracht].1515 ❜
GATHA #276
—ZELFREALISATIE IS EEN PERSOONLIJKE ZAAK—
(PANCASATABHIKKHU VATTHU)
'Tumhehi kiccam atappam
akkhataro tathagata
patipanna pamokkhanti
jhayino marabandhana.'

❜ Jij moet zélf de inspanning doen.1516
De Boeddhas wijzen slechts de weg.1517
Wanneer je het pad volgt en hierover mediteert zal je bevrijd worden
Van de ketens van Mara. 1519 ❜

1518

GATHA #277
—ALLE GECONDITIONEERDE DINGEN ZIJN VERGANKELIJK—
(ANICCALAKKHANA VATTHU)
"Sabbe sankhara anicca" ti
yada pannaya passati
atha nibbindati dukkhe
esa maggo visuddhiya.’

❜ 'Alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk !'1520 1521
Wie dit met wijsheid zíet,1522
Beëindigt het lijden. 1523
Dit is het pad van zuivering.1524 ❜
GATHA #278
—ALLE GECONDITIONEERDE DINGEN ZIJN ONBEVREDIGEND—
(DUKKHALAKKHANA VATTHU)
"Sabbe sankhara dukkha" ti
yada pannaya passati
atha nibbindati dukkhe
esa maggo visuddhiya.’

❜ 'Alle geconditioneerde dingen zijn onbevredigend !' 1525 1526
Wie dit met wijsheid zíet,1527
Beëindigt het lijden. 1528
Dit is het pad van zuivering.1529 ❜
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GATHA #279
—ALLE GECONDITIONEERDE DINGEN ZIJN NIET-ZELF—
(ANATTALAKKHANA VATTHU)
"Sabbe sankhara anatta" ti
yada pannaya passati
atha nibbindati dukkhe
esa maggo visuddhiya.’

❜ 'Alle geconditioneerde dingen zijn niet-zelf !' 1530 1531
Wie dit met wijsheid zíet,1532
Beëindigt het lijden. 1533
Dit is het pad van zuivering.1534 ❜
GATHA #280
—ZONDER INSPANNING IS ER GEEN BEVRIJDING—
(PADHANAKAMMIKATISSATTHERA VATTHU)
'Utthana kalamhi anutthahano
yuva bali alasiyam upeto
samsanna samkappamano kusito
pannaya maggam alaso na vindati.'

❜ Wie zich niet inspant, wanneer het daarvoor tijd is;1535
Wie—hoewel jeugdig en sterk—ook lui en vadsig is,1536
Met een slome, niet doelgerichte geest,1537
Zo’n luierik vindt het pad van wijsheid niet.1538 ❜
GATHA #281
—HET VERFIJNEN VAN DE DRIE MANIEREN VAN HANDELEN—
(SUKARAPETA VATTHU)
'Vacanurakkhi manasa susamvuto
kayena ca akusalam na kayira
ete tayo kammapathe visodhaye
aradhaye maggam isippaveditam.'

❜ Men moet waken over zijn spraak 1539 en zijn geest in toom houden.1540
Verder geen slechte daden plegen met het lichaam.1541
Wil men het pad bereiken 1542 dat door de Wijzen werd aangewezen, 1543
Dan moet men deze drie manieren verfijnen.1544 ❜
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GATHA #282
—UIT CONCENTRATIE WORDT WIJSHEID GEBOREN—
(POTTHILATTHERA VATTHU)
'Yoga ve jayati bhuri
ayoga bhurisamkhayo
etam dvedhapatham natva
bhavaya vibhavaya ca
tatha attanam niveseyya
yatha bhuri pavaddhati.'

❜ Uit concentratie wordt wijsheid geboren.1545
Zonder concentratie gaat wijsheid verloren.1546
Wie deze twee wegen onderkent,1547
—Van zijn en niet-zijn—1548
Moet zich op zo'n manier gedragen
Dat zijn wijsheid groeit. 1549 ❜
GATHA #283
—HAK HET BOS VAN VERLANGEN OM—
(PANCAMAHALLAKABHIKKHU VATTHU)
'Vanam chindatha ma rukkham
vanato jayati bhayam
chetva vanam vanathan ca
nibbana hotha bhikkhavo.'

❜ Monniken,1550
Kap het hele bos [van verlangen]; maar géén échte bomen; 1551
Uit dit bos [van verlangen] ontstaat angst. 1552
Met het bos en het struikgewas omgehakt,1553
Zullen jullie nibbana bereiken.1554 ❜
GATHA #284
—VERNIETIG HET SEKSUEEL VERLANGEN—
(PANCAMAHALLAKABHIKKHU VATTHU)
'Yavam hi vanatho na chijjati
anumatto pi narassa narisu
patibaddhamano va tava so
vaccho khirapako va matari.’

❜ Zolang het verlangen van een man naar vrouwen,1555
Hoe klein ook,1556 niet vernietigd is,
Zo lang is die man gebonden 1557
Net als een kalf dat melk zuigt bij de moeder. 1558 ❜
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GATHA #285
—VERNIETIG DE EIGENLIEFDE—
(SUVANNAKARATTHERA VATTHU)
'Ucchinda sineham attano
kumudam saradikam va panina
santimaggam eva bruhaya
nibbanam sugatena desitam.’

❜ Snij de eigenliefde af,1559
Zoals je, in de
eigenhandig 1561 een witte lotus 1562 afsnijdt.1563
Beoefen het Pad van [innerlijke] vrede—1564
Het nibbana, dat door de Boeddha onderwezen is.1565 ❜
herfst,1560

GATHA #286
—WEES JE ALTIJD BEWUST VAN DE KOMENDE DOOD—
(MAHADHANAVANIJA VATTHU)
'Idha vassam vasissami
idha hemantagimhisu iti
balo vicinteti
antarayam na bujjhati.’

❜ 'Hier [in deze wereld] 1566 zal ik het regenseizoen doorbrengen;1567
En hier [in deze wereld] de zomers en de winters !’ 1568 1569
Zo denkt de dwaas,1570
Zonder zich van het gevaar bewust te zijn, 1571
[dat de dood elk moment kan aankloppen].’ ❜
GATHA #287
—HECHT JE AAN NIETS—
(KISAGOTAMI VATTHU)
'Tam puttapasusammattam
byasattamanasam naram
suttam gamam mahogho va
maccu adaya gacchati.’

❜ Wie vergiftigd is door [het bezit van] zonen en vee, 1572
[De man] wiens geest daaraan gehecht is,1573
Zal door de dood worden meegesleurd,1574
Zoals een slapend dorp door een grote vloedgolf.1575 ❜

—Pagina 389
!
van !556—

—Vagga 20 - Het Pad—

GATHA #288
—NIETS KAN JE BESCHERMEN TEGEN DE DOOD—
(PATACARA VATTHU)
'Na santi putta tanaya
na pita na pi bandhava
antakenadhipannassa
natthi natisu tanata.'

❜ Zonen bieden geen bescherming.1576
Evenmin een vader of familieleden.1577
Wanneer iemand door de dood gegrepen wordt,1578
Kunnen verwanten hem niet beschermen.1579 ❜
GATHA #289
—MAAK HET PAD VRIJ DAT NAAR NIBBANA LEIDT—
(PATACARA VATTHU)
'Etam atthavasam natva
pandito silasamvuto
nibbanagamanam maggam
khippam eva visodhaye.'

❜ Laat de Wijze die zichzelf beheerst, 1580
En zich hiervan bewust is, 1581
[dat er geen enkele bescherming te vinden is]
Snel het pad vrijmaken,1582
Dat naar Nibbana voert. 1583 ❜
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In Vagga #20 van de Dhammapada wordt het Pad besproken—de weg die de
yogi moet gaan om tot Zelfrealisatie te komen. Het is duidelijk dat hier de kern
geraakt wordt van de beoefening.
De Gathas #273-276—Pancasatabhikkhu Vatthu—vormen een vierluik.
De Vier Edele Waarheden (P. cattari ariya saccani) belichamen de Dhamma en
het Achtvoudige Pad (als de Vierde Nobele Waarheid) toont de spirituele weg die
de yogi moet doorlopen om tot Zelfrealisatie te komen. Door dit feit vormen
deze Waarheden het meest prominente dat een mens in dit leven kan realiseren.
Begeerteloosheid—het 'loslaten' van alle zintuiglijke verlangens—is de grootste
deugd die de yogi kan cultiveren. Verder is de yogi die inzicht verwerft—die met
andere woorden Buddha wordt—de meest verheven persoon. Dit is wat Gatha
#273 leert.
Gatha #274 is uiterst duidelijk: Dít is het Pad. Er is geen ander voor de yogi die
Zelfrealisatie zoekt. Het is het énige Pad dat tot inzicht leidt en dat Mara in bedwang kan houden.
Wie dit Pad volgt, bevrijdt zichzelf en maakt een einde aan zijn ellende. Het is
geen theoretisch Pad. Het is een weg die de Boeddha—als méns—zélf heeft uitgeprobeerd. En hij stelt, ieder van ons, voor om de waarde van dit pad zélf te onderzoeken.
De Vier Waarheden leren de yogi om de wereldse dingen, fenomenen en verschijnselen los te laten, want het zijn juist deze verschijnselen die ervoor zorgen
dat we blijven rondwentelen in onze ellende.
Bevrijding wil zeggen dat de yogi al die wereldse dingen achter zich laat. Op het
einde van de rit moet hij immers toch alles achterlaten. Waarom zou hij er zich
dan aan hechten ? Alle vormen van deze wereld hebben hoe dan ook geen enkele blijvende waarde. Het enige dat bij de dood overblijft is een continuüm van
bewustzijn (Gatha #275).
Het Pad naar Zelfrealisatie is een persoonlijke opdracht. Dit is wat Gatha #276
benadrukt. De yogi moet zélf de inspanning doen: 'tumhehi kiccam atappam'.
Niemand anders kan hem daarin helpen. Ook de Boeddhas niet. Zij kunnen énkel
de Weg wijzen: 'akkhataro tathagata'. Maar wat wél duidelijk is: de yogi die het
Pad volgt én mediteert zal zichzelf bevrijden uit de ellende van samsara.
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De Gathas #277—Aniccalakkhana Vatthu—#278—Dukkhalakkhana Vatthu—en
#279—Anattalakkhana Vatthu—zijn uiterst belangrijke verzen. Zij wijzen naar
de kérn van de Dhamma. Naar het sacrum sacrorum van de Leer.
❛ Sabbe sankhara anicca—Alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk
Sabbe sankhara dukkha—Alle geconditioneerde dingen zijn onbevredigend
Sabbe sankhara anatta—Alle geconditioneerde dingen zijn niet-zelf ❜
Dit is de tilakkhana, de drie karakteristieken van alle fenomenen: vergankelijkheid (P. anicca); onbevredigdheid (P. dukkha) en zelfloosheid (P. anatta).
Geconditioneerde dingen zijn álle verschijnselen, fenomenen, dingen, die voor
hun ontstaan en voor hun vergaan afhankelijk zijn van voorwaarden (P. hetus) en
oorzaken (P. paccayas). Kortom: álles, in deze 'wereld van de vormen', zonder
ook maar één uitzondering.
Wie anicca ziet, ziet ook dukkha en anatta. Alle drie wijzen ze naar wijsheid (P.
panna).
Wie deze drie karakteristieken met wijsheid zíet, maakt een einde aan het lijden.
Iemand die de vergankelijkheid met inzicht ziet, kan zich immers niet hechten
aan iets dat élk moment verandert en dat uiteindelijk zelfs volledig zal vergaan.
Het grijpende ego hecht zich aan deze vergankelijke dingen omdat de wereldling hoopt dat ze hem vreugde en geluk zullen verschaffen, dat ze hem zullen
helpen bij zijn overleving en dat ze hem rijkdom en geluk zullen geven.
Maar dit zijn slechts illusies.
Door de vergankelijke aard van al de fenomenen valt er geen stabiele vreugde en
geluk te beleven aan deze dingen. Wanneer de dingen vergaan is ellende het lot
van de wereldling.
Dit inzicht realiseren is het Pad van Zuivering—'esa maggo visuddhiya'.
Gatha #280—Padhanakammikatissatthera Vatthu—is een emergency call. De
yogi dient zich in te spannen van in zijn jeugd. Uitstel is ook in dit geval meestal
afstel. Wie zich deze spirituele inspanningen niet van in het begin getroost, zal
ook later het Pad van wijsheid niet vinden.
Gatha #281—Sukarapeta Vatthu—vormt opnieuw een belangrijk vers. Wie het
Pad wil bereiken dat door de Boeddhas aangewezen wordt, dient drie eigenschappen te verfijnen: de yogi moet zijn geest in toom houden, zijn spreken bewaken en zich afzijdig houden van onheilzaam handelen. Het bemeesteren van
deze drie eigenschappen is essentieel voor zijn spirituele vooruitgang.
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In Gatha #282—Potthilatthera Vatthu—ligt de nadruk op concentratie (P. samadhi). Uit concentratie spruit wijsheid (P. panna) voort; zoals wijsheid verloren
gaat zonder concentratie.
Dit zijn de enige twee wegen die er zijn: de ene leidt naar winst (wijsheid en
deugdzaamheid); de andere naar verlies (onwetendheid en onethisch gedrag). De
verantwoordelijkheid wélke optie men neemt, ligt bij ieder van ons.
De Gathas #283 & 284—beiden Pancamahallakabhikkhu Vatthu—zijn weer
tweelingverzen. In Gatha #283 maant de Boeddha zijn volgelingen om het bos
van verlangen te kappen, want dit bos van verlangen is de oorzaak van hun
angst. Slechts wanneer dit verlangen vernietigd is, kan nibbana bereikt worden.
En niet énkel het bos van verlangen moet eraan geloven, maar ook het struikgewas, om te beletten dat het verlangen opnieuw wortel schiet. In deze metafoor
is het bos een jungle waar de instinctieve natuurkrachten heersen.
Let ook op de woordspeling, waar de Boeddha op inspeelt: nibanna → ni+vana:
ni = zonder; vana = bos; nibbana = zonder bos. Hij vraagt om het 'bos van verlangen' om te hakken, maar geen échte bomen: 'vanam chindatha ma rukkham'.
In Gatha #284 ligt de nadruk op wellicht het hevigste menselijke verlangen, namelijk passie. Zolang deze begeerte bestaat—hoe minimaal ook—is de yogi geketend. Zolang er seksueel verlangen en hechting bestaat—onafhankelijk van
welke seksuele oriëntatie ook—blijven we voor ons geluk afhankelijk van vluchtige, uiterst vergankelijke emoties. Echte liefde is zelfloos en niet-bezitterig.
En zo komen we onmiddellijk uit bij het volgende vers. Gatha #285—Suvannakaratthera Vatthu—waarin de Boeddha benadrukt om de eigenliefde te vernietigen. Slechts door de eigenliefde te overwinnen kan innerlijke vrede—nibbana—
ervaren worden.
Onder 'eigenliefde' wordt hier bedoeld: het 'opbouwen' van een gevoel van een
'ik', een 'mij' en een 'mijn'. Het 'construeren' van een persoonlijkheid, op basis
van uiterlijke verschijningsvormen en het spuien van ideeën.
Een hedendaags voorbeeld: de sociale media, de likes en dislikes, de blogs en
vlogs. Uiteraard heeft dit niets van doen met wie iemand wérkelijk is. Allemaal
illusie. Maya. De les van de Dhammapada is duidelijk. Stop deze begoocheling.
Het leidt immers niet tot innerlijke vrede.
Contradictio in terminis: het 'ik’ kan slechts tot bevrijding komen wanneer de
gewaarwording van een 'ik' verdwijnt.
De laatste vier verzen van dit hoofdstuk handelen over de dood.
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In Gatha #286—Mahadhanavanija Vatthu—wijst de Boeddha naar de onachtzaamheid waarmee de putthujana met de dood omspringt. Hij is, in zijn haast om
zoveel mogelijk zintuiglijk genot te beleven, met van alles bezig, zonder zich te
bekommeren over het feit dat de dood op élk moment kan aankloppen.
Maar alles waar hij zich aan gehecht heeft, zal door zijn dood meegesleurd worden, zoals een tsunami een slapend dorp verzwelgt. Dit is de metafoor van Gatha
#287—Kisagotami Vatthu.
En op enige toevlucht moet de wereldling niet rekenen. Niets zal hem beschermen wanneer Yama, de Heer van de Dood, zijn opwachting maakt—Gatha #288
—Patacara Vatthu. Zelfs wanneer de hele familie rond je doodsbed staat, zal dit
geen bescherming bieden.
In Gatha #289—eveneens Patacara Vatthu—voert de Boeddha de Wijze op. De
Muni begrijpt dat de dood onoverkomelijk is. Daarom cultiveert hij tijdens zijn
leven deugdzaamheid en inzicht in de wérkelijke werkelijkheid. Hij leert om alle
hechting los te laten zodat het Pad vrijgemaakt is dat hem naar nibbana voert.
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'onder alle paden is het Achtvoudige Pad het beste pad': vert. van → maggan’ atthangiko settho: maggan’atthangiko → magganam+atthangiko: magganam → magga = pad;
magganam = van de paden; atthangiko → attha = acht; atthangika = achtvoudig; settho →
settha = het beste. 'Maggan’atthangiko settho', is vrij vertaald als: 'onder alle paden is het
Achtvoudige Pad het beste pad'.
1503

'onder alle waarheden zijn de [woorden van de] Vier Waarheden de meest prominente':
vert. van → saccanam caturo pada: saccanam → sacca = waarheid; saccanam = van de
waarheden; caturo → catur = vier; pada = de woorden van. 'Saccanam caturo pada', is vrij
vertaald als: 'onder alle waarheden zijn de [woorden van de] Vier Waarheden de meest
prominente'.
1504

'onder alle gemoedsgesteldheden is begeerteloosheid de beste': vert. van → virago
settho: virago → vi+rago: vi = zonder, vi is een voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om
de intensiteit van een handeling uit te drukken; rago → raga = passie, begeerte; virago =
zonder passie, zonder begeerte = begeerteloosheid; settho → settha = de beste. 'Virago
settho', is vrij vertaald als: 'onder alle gemoedsgesteldheden is begeerteloosheid de beste'.
1505

'en hij die inzicht verwerft is de meest verheven': vert. van → dhammanam dvipadanan
ca cakkhuma: dhammanam → dhamma, hier in de betekenis van mentaal verschijnsel;
dhammanam = mentale verschijnselen; dvipadanan → dvi+pada: dvi = twee; pada = voet;
dvipada = tweevoetig; dvipadanan = tweevoetigen; ca = en; cakkhuma → cakkhu+mantu:
cakkhu = oog; mantu = het bezitten van, hier in de betekenis van 'ogen bezitten, inzicht
hebben'; cakkhuma = met inzicht. 'Dhammanam dvipadanan ca cakkhuma', is vrij vertaald
als: 'onder de tweevoetigen is diegene met inzicht de beste'.
1506

'dit is het pad; er is geen ander': vert. van → eseva maggo natthanno: eseva →
eso+eva: eso = dit; eva = dít, dít alléén; maggo → magga = het pad; natthanno → natthi →
na+atthi: na = niet, geen; atthi = een ander; natthanno = er is geen ander. 'Eseva maggo
natthanno', is vrij vertaald als: 'dit is het pad; er is geen ander'.
1507

'dat tot zuivering van inzicht leidt': vert. van → dassanassa visuddhiya: dassanassa →
dassana → dis = zíen, inzicht; dassanassa = van inzicht; 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 = tot
zuivering. 'Dassanassa visuddhiya', is vrij vertaald als: 'dat tot zuivering van inzicht leidt'.
1508

'daarom moet je dit pad zeker volgen !': vert. van → etam hi tumhe patipajjatha: etam =
het, dit; hi = zeker; tumhe = jij !; patipajjatha → pati+pad: pati = beoefenen, volgen; pad =
gaan; patipajjatha = imperatief = volg dit pad ! 'Etam hi tumhe patipajjatha', is vrij vertaald
als: 'daarom moet je dit pad zeker volgen !'.
1509

'dan ontneem je Mara elke kans': vert. van → marassetam pamohanam: marassetam →
marassa+etam: marassa → Mara; etam = het, dit; pamohanam → pa+muh: pa = voor-zetsel
dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; muh =
ontnemen, misleiden; pamohanam = verwarring, misleiding. 'Marassetam pamo-hanam', is
vrij vertaald als: 'dan ontneem je Mara elke kans'.
1510

1511

'jij': vert. van → tumhe → tumha; tumhe = imperatief = jij !
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'wanneer jij dit pad volgt': vert. van → etam hi tumhe patipanna: etam = het, dit; hi =
zeker, inderdaad; tumhe = jij ! (cfr. voetnoot supra); patipanna → pati+pad: pati = beoefenen, volgen; pad = gaan; patipanna = het pad volgt. 'Etam hi tumhe patipanna', is vrij vertaald als: 'wanneer jij dit pad volgt'.
1512

'maak je een eind aan je lijden': vert. van → dukkhassantam karissatha: dukkhassantam
→ dukkhassa+antam: dukkhassa → dukkha = lijden; dukkhassa = van het lijden; antam →
anta = einde; karissatha → kar = maken; karissatha = je zult maken. 'Dukkhassantam karissatha', is vrij vertaald als: 'maak je een eind aan je lijden'.
1513

'ik onderwijs je dit pad': vert. van → akkhato vo maya maggo: akkhato → akkhata →
a+khya: a = naar, naartoe; khya = vertellen, leren, proclameren, aankondigen, onderwijzen,
tonen, aanwijzen; vo = je, aan jou; maya = door mij; maggo → magga = pad. 'Akkhato vo
maya maggo', is vrij vertaald als: 'ik onderwijs je dit pad'.
1514

'nadat ikzelf ontdekt heb hoe de pijl moet verwijderd worden': vert. van → annaya sallasanthanam: annaya → a+na: a = naar, naartoe; na = ontdekken, in de betekenis van 'wéten, kénnen'; annaya = zelf ontdekt heb; sallasanthanam → salla+santhana: salla = pijl; santhana → sam = hier in de betekenis van 'de pijn verzachten door het verwijderen van de
pijl'; sallasanthanam = de pijl verwijderen [die de ellende bracht]. 'Annaya sallasanthanam',
is vrij vertaald als: 'nadat ikzelf ontdekt heb hoe de pijl moet verwijderd worden'.
1515

'jij moet zélf de inspanning doen': vert. van → tumhehi kiccam atappam: tumhehi →
tumha = tumhe = imperatief = jij !; kiccam → kar = doen; kiccam = moet doen; atappam →
atappa = inspanning. 'Tumhehi kiccam atappam', is vrij vertaald als: 'jij moet zélf de inspanning doen'.
1516

'de Boeddhas wijzen slechts de weg': vert. van → akkhataro tathagata: akkhataro →
akkhata → a+khya: a = naar, naartoe; khya = vertellen, leren, proclameren, aankondigen,
onderwijzen, tonen, aanwijzen; tathagata → letterlijk: 'zo gekomen, zo gegaan', epitheton
voor de Boeddha, resp. voor de Boeddhas. 'Akkhataro tathagata', is vrij vertaald als: 'de
Boeddhas wijzen slechts de weg'.
1517

'wanneer je het pad volgt en hierover mediteert zal je bevrijd worden': vert. van → patipanna pamokkhanti jhayino: patipanna → pati+pad: pati = beoefenen, volgen; pad = gaan;
patipanna = het pad volgt = pamokkhanti → pa+muc: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; muc = bevrijden; pamokkhanti = zal je bevrijd worden; jhayino → jhayi → jha = mediteren; jhayino = mediteert. 'Patipanna pamokkhanti jhayino', is vrij vertaald als: 'wanneer je het pad volgt en hierover mediteert zal je bevrijd worden'
1518

'de ketens van Mara': vert. van → marabandhana: mara → Mara, de god van het kwade; bandhana → bandh = ketenen. 'Marabandhana', is vrij vertaald als: 'de ketens van
Mara'.
1519

'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'.
1520

In de Pali-tekst wordt de versregel beëindigd met het woordje 'ti'. Dit is het equivalent
van ons uitroepteken.
1521
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'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'.
1522

'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'.
1523

'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'.
1524

'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'.
1525

In de Pali-tekst wordt de versregel beëindigd met het woordje 'ti'. Dit is het equivalent
van ons uitroepteken.
1526

'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'.
1527

'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'.
1528

'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'.
1529

'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'.
1530

In de Pali-tekst wordt de versregel beëindigd met het woordje 'ti'. Dit is het equivalent
van ons uitroepteken.
1531

'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'.
1532
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'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'.
1533

'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'.
1534

'wie zich niet inspant, wanneer het daarvoor tijd is': vert. van → utthana kalamhi anutthahano: utthana → tha = zich inspannen, beoefenen; kalamhi → kala = tijd; utthana kalamhi = wanneer het tijd is voor beoefening; anutthahano → an+ud+tha: an = niet; ud = op; tha
= staan, in de betekenis van 'zich rechten'; anutthahano = wie lui is. 'Utthana kalamhi anutthahano', is vrij vertaald als: 'wie zich niet inspant, wanneer het daarvoor tijd is'.
1535

'en—hoewel jeugdig en sterk—ook lui en vadsig is': vert. van → yuva bali alasiyam upeto: yuva = jeugdig, jong; bali → bala = kracht, sterk; alasiyam → alasa = lui; alasiyam = luiheid; upeto → upata = begiftigd zijn met…; kusito → kusita = vadsig. 'Yuva bali alasiyam
upeto', is vrij vertaald als: 'en—hoewel jeugdig en sterk—ook lui en vadsig is'.
1536

'een slome, niet doelgerichte geest': vert. van → samsanna samkappamano: samsanna
→ sam+syand: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; syand = meevoeren; samsanna =
sloom, vermoeid; samkappamano → samkappa+mana: samkappa = gedachte; mano →
mana = geest; samsanna samkappamano = letterlijk: 'een geest die vol is met slome gedachten'. 'Samsanna samkappamano', is vrij vertaald als: 'een slome, niet doelgerichte
geest'.
1537

'zo'n luierik vindt het pad van wijsheid niet': vert. van → pannaya maggam alaso na
vindati: pannaya → panna = wijsheid; pannaya = van wijsheid; maggam → magga = pad;
alaso → alasa = lui; vindati → vid = weten, vinden; vindati = hij vindt. 'Pannaya maggam
alaso na vindati', is vrij vertaald als: 'zo'n luierik vindt het pad van wijsheid niet'.
1538

'waken over zijn spraak': vert. van → vacanurakkhi → vaca+anurakkhi: vaca = spraak;
anurakkhi → anu+rakkh: anu = rondom, overal; rakkh = beschermen, bewaken; vacanurakkhi = het bewaken van zijn spraak. 'Vacanurakkhi', is vrij vertaald als: 'waken over zijn
spraak'.
1539

'zijn geest in toom houden': vert. van → manasa susamvuto: manasa → mana = geest;
susamvuto → su+sam+vu: su = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit
van een handeling uit te drukken; sam = compleet, volledig, in zijn geheel; vu = beteugelen,
intomen. 'Manasa susamvuto', is vrij vertaald als: 'zijn geest in toom houden'.
1540

'geen slechte daden plegen met het lichaam': vert. van → kayena ca akusalam na kayira: kayena → kaya = lichaam; ca = en; akusalam → a+kusala: a= niet; kusala = heilzaam;
akusala = slechte daden; na = niet; kayira → kar = doen, plegen. 'Kayena ca akusalam na
kayira', is vrij vertaald als: 'geen slechte daden plegen met het lichaam'.
1541

'wil men het pad bereiken': vert. van → aradhaye maggam: aradhaye → a+radh: a =
naar; radh = bereiken; aradhaye = men wilt bereiken; maggam → magga = het pad. 'Aradhaye maggam', is vrij vertaald als: 'wil men het pad bereiken'.
1542
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'dat door de Wijzen werd aangewezen': vert. van → isippaveditam → isi+pavedita: isi =
een ziener, een Wijze; pavedita → pavedeti → vid = kenbaar maken, verkondigen, aanwijzen; pavedita = aangewezen, verkondigd. 'Isippaveditam', is vrij vertaald als: 'dat door de
Wijzen werd aangewezen'.
1543

'dan moet men deze drie manieren verfijnen': vert. van → ete tayo kammapathe visodhaye: ete = deze; tayo = drie; kammapathe → kamma+patha: kamma = daden, handelingen; patha = de weg, de manier van handelen; pathe = de wegen, de manieren; kammapathe = de manieren van handelen; visodhaye → vi+sudh: vi = speciaal, bijzonder, op een
speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken; sudh = reinigen, zuiveren, verfijnen; visodhaye = men moet zuiveren, men moet verfijnen. 'Ete tayo kammapathe visodhaye', is vrij vertaald als: 'dan moet
men deze drie manieren verfijnen'.
1544

'uit concentratie wordt wijsheid geboren': vert. van → yoga ve jayati bhuri: yoga = concentratie; ve = inderdaad, daadwerkelijk, in feite; jayati → jan = ontstaan, geboren worden;
jayati = wordt geboren; bhuri = wijsheid. 'Yoga ve jayati bhuri, is vrij vertaald als: 'uit concentratie wordt wijsheid geboren'.
1545

'zonder concentratie gaat wijsheid verloren': vert. van → ayoga bhurisamkhayo= yoga
→ a+yoga = zonder concentratie; bhurisamkhayo → bhuri+samkhayo: bhuri = wijsheid;
samkhayo → samkhaya → sam+khaya: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; khaya =
verlies, vernietiging; bhurisamkhayo = verlies van wijsheid. 'Ayoga bhurisamkhayo', is vrij
vertaald als: 'zonder concentratie gaat wijsheid verloren'.
1546

'wie deze twee wegen onderkent': vert. van → etam dvedhapatham natva: etam = deze;
dvedhapatham → dvedha+patham; dvedha = twee, tweevoud, tweevoudig; patham →
patha = weg; natva → na = weten, kennen, onderkennen; natva = onderkent. 'Etam dvedhapatham natva', is vrij vertaald als: 'wie deze twee wegen onderkent'.
1547

'voor zijn en niet zijn': vert. van → bhavaya vibhavaya ca: bhavaya → bhava → bhu =
worden, ontstaan, zijn; vibhavaya → vi+bhavaya: vi = niet; bhavaya → bhava → bhu = worden, ontstaan, zijn; vihhavaya = niet zijn; ca = en. 'Bhavaya vibhavaya ca', is vrij vertaald als:
'voor zijn en niet zijn'. Een andere mogelijke vertaling zou kunnen zijn: 'voor verlies of winst'.
1548

'moet zich op zo'n manier gedragen dat zijn wijsheid groeit': vert. van → tatha attanam
niveseyya yatha bhuri pavaddhati: tatha = zo, op zo'n manier; attanam → atta = zelf; niveseyya = zich gedragen; yatha = zoals, als; bhuri = wijsheid; pavaddhati → pa+vaddh: pa =
voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken;
vaddh = groeien, toenemen. 'Tatha attanam niveseyya yatha bhuri pavaddhati', is vrij vertaald als: 'moet zich op zo'n manier gedragen dat zijn wijsheid groeit'.
1549

1550

'monniken': vert. van → bhikkhave → bhikkhu; bhikkhave = monniken.

'kap het hele bos [van verlangen]; maar géén échte bomen': vert. van → vanam chindatha ma rukkham: vanam → vana = bos; chindatha → chid = omhakken, kappen; chindatha = hak om, kap om; ma = (imperatief) doe niet; rukkham → rukkha = een boom. 'Vanam
chindatha ma rukkham', is vrij vertaald als: 'kap het hele bos [van verlangen]; maar géén
échte bomen'.
1551

'uit dit bos ontstaat angst': vert. van → vanato jayati bhayam: vanato → vana = bos;
vanato = uit het bos; jayati → jan = ontstaan, geboren worden; jayati = ontstaat; bhayam →
bhaya = angst. 'Vanato jayati bhayam', is vrij vertaald als: 'uit dit bos ontstaat angst'.
1552
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'met het bos en het struikgewas omgehakt': vert. van → chetva vanam vanathan ca:
chetva → chid = omhakken; chetva = omgehakt; vanam → vana = bos; vanathan → vanatha
= struikgewas; ca = en. 'Chetva vanam vanathan ca', is vrij vertaald als: 'met het bos en het
struikgewas omgehakt'.
1553

'zullen jullie nibbana bereiken': vert. van → nibanna hotha: nibanna → ni+vana: ni =
zonder; vana = bos; nibbana = zonder bos; hotha →bhu = zijn; hotha = jullie zijn. 'Nibanna
hotha', is vrij vertaald als: 'zullen jullie nibbana bereiken'.
1554

'zolang het verlangen van een man naar vrouwen niet vernietigd is': vert. van → yavam
hi vanatho na chijjati narassa narisu: yavam → yava = zo lang als; zolang; hi = inderdaad,
zeker; vanatho → vanatha = het struikgewas, hier in de betekenis van 'struikgewas van verlangen'; na = niet; chijjati → chid = afsnijden, doorsnijden, vernietigen; chijjati = vernietigd
is; narassa → nara = man; narassa = van de man; narisu → nari = vrouw; narisu = naar
vrouwen. 'Yavam hi vanatho na chijjati narassa narisu', is vrij vertaald als: 'zolang het verlangen van een man naar vrouwen niet vernietigd is'.
1555

'hoe klein het ook is': vert. van → anumatto → anu+matta: anu = minuscuul, atomisch:
matta = een maat; anumatto = minuscuul; pi = zo, slechts. 'Anumatto', is vrij vertaald als:
'hoe klein het ook is'.
1556

'zo lang is die man gebonden': vert. van → patibaddhamano va tava so: patibaddhamano → patibaddha+mano: patibaddha → pati+baddha: pati = oefening; badh = binden;
patibaddha = aan de oefening gebonden; mana = geest; patibaddhamano = met een gebonden geest, met een gehechte geest; va= als; tava = zoveel, zolang; so = hij. 'Patibaddhamano va tava so', is vrij vertaald als: 'zo lang is die man gebonden'.
1557

'net als een kalf dat melk zuigt bij de moeder': vert. van → vaccho khirapako va matari:
vaccho → vaccha = kalf; khirapako → khira+paka; khira = melk; paka → pa = drinken; khirapako = melk drinken; va = zoals; matari → matu = moeder; matari = bij de moeder. 'Vaccho khirapako va matari', is vrij vertaald als: 'net als een kalf dat melk zuigt bij de moeder'.
1558

'snij de eigenliefde af': vert. van → ucchinda sineham attano: ucchinda → ud+chid: ud
= op; chid = afsnijden; ucchinda = imperatief = snij af; sineham = liefde, aﬀectie: attano →
atta = zelf; sineham attano = eigenliefde. 'Ucchinda sineham attano', is vrij vertaald als: 'snij
de eigenliefde af'.
1559

1560

'in de herfst': vert. van → saradikam → sarada = de herfst; saradikam = in de herfst.

1561

'eigenhandig': vert. van → panina → pani = hand; panina = met de hand.

1562

'witte lotus': vert. van → kumudam → kumuda = witte lotus.

'zoals je, in de herfst, eigenhandig een witte lotus afsnijdt': vert. van → kumudam saradikam va panina: kumudam → kumuda = witte lotus; saradikam → sarada = herfst; saradikam = in de herfst; va = als, zoals; panina → pani = hand; panina = met de hand. 'Kumudam saradikam va panina', is vrij vertaald als: 'zoals je, in de herfst, eigenhandig een witte
lotus afsnijdt'.
1563

'beoefen het Pad van [innerlijke] vrede': vert. van → santimaggam eva bruhaya: santimaggam → santi+magga: santi = [innerlijke] vrede; magga = de weg, het Pad; eva = enkel,
énkel dat; bruhaya → brah = ontwikkelen, beoefenen; bruhaya = beoefen, ontwikkel. 'Santimaggam eva bruhaya', is vrij vertaald als: 'beoefen het Pad van [innerlijke] vrede'.
1564
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'het nibbana, dat door de Boeddha onderwezen is': vert. van → nibbanam sugatena
desitam: nibbanam → nibbana; sugatena → sugata = een epitheton voor de Boeddha;
desitam → desita → dis = zeggen, prediken, onderwijzen; desitam = is onderwezen. 'Nibbanam sugatena desitam', is vrij vertaald als: 'het nibbana, dat door de Boeddha onderwezen is'.
1565

1566

'hier': vert. van → idha = in deze wereld, hier.

'zal ik het regenseizoen doorbrengen': vert. van → vassam vasissami: vassam → vassa
= het regenseizoen; vasissami → vas = doorbrengen, verblijven; vasissami = toekomstige
tijd = ik zal doorbrengen. 'Vassam vasissami', is vrij vertaald als: 'zal ik het regenseizoen
doorbrengen'.
1567

'de zomers en de winters': vert. van → hemantagimhisu: hemanta = winter; gimha = het
hete seizoen; de zomer. 'Hemantagimhisu', is vrij vertaald als: 'de zomers en de winters'.
1568

ti = ! (uitroepteken). In de Pali-tekst wordt de versregel beëindigd met het woordje 'ti'.
Dit is het equivalent van ons uitroepteken.
1569

'zo denkt de dwaas': vert. van → balo vicinteti: balo → bala = dwaas; vicinteti →
vi+cint: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; cint = denken; vicinteti = hij
denkt. 'Balo vicinteti:', is vrij vertaald als: 'zo denkt de dwaas'.
1570

'zonder zich van het gevaar bewust te zijn': antarayam na bujjhati: antarayam →
antara+aya: antara = ondertussen; aya → i = komen; antarayam = iets wat er tussen komt =
een obstakel, een hindernis, een gevaar; na = niet; bujjhati → budh = verstaan, begrijpen,
zich bewust zijn van iets, zich realiseren; bujjhati = hij is er zich van bewust. 'Antarayam na
bujjhati', is vrij vertaald als: 'zonder zich van het gevaar bewust te zijn'.
1571

'wie vergiftigd is door [het bezit van] zonen en vee': vert. van → puttapasusammattam
→ putta+pasu+sammatta: putta = zoon; pasu = vee; sammatta → sam+mad: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; mad = vergiftigen, intoxiceren; sammatta = geïntoxiceerd;
vergiftigd. 'Puttapasusammattam', is vrij vertaald als: 'wie vergiftigd is door [het bezit van]
zonen en vee'.
1572

'[de man] wiens geest daaraan gehecht is': vert. van → byasattamanasam naram: byasattamanasam → byasatta+manasa: byasatta = gehecht zijn aan, verlangen naar; manasa
→ mana = geest; byasattamanasam = met een geest die gehecht is; naram → nara = man.
'Byasattamanasam naram', is vrij vertaald als: '[de man] wiens geest daaraan gehecht is'.
1573

'zal door de dood worden meegesleurd': vert. van → va maccu adaya gacchati: va =
zoals, maccu = de dood; adaya → da = meenemen, meesleuren; adaya = meegesleurd
worden; gacchati → gam = gaan, gebeuren: gacchati = wordt meegesleurd. 'Va maccu
adaya gacchati', is vrij vertaald als: 'zal door de dood worden meegesleurd'.
1574

'zoals een slapend dorp door een grote vloedgolf': vert. van → suttam gamam mahogho: suttam → sutta → sup = slapen; suttam = slapend; gamma → gama = dorp; mahogho
→ mahanta+ogha: mahanta → maha = groot; ogha = vloed; mahogho = grote vloedgolf,
tsunami. 'Suttam gamam mahogho', is vrij vertaald als: 'zoals een slapend dorp door een
grote vloedgolf'.
1575
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'zonen bieden geen bescherming': vert. van → na santi putta tanaya; na = niet, geen;
santi → as = zijn; santi = zijn, in de betekenis van 'geven' of 'bieden'; putta = zonen, kinderen, nakomelingen; tanaya → tana = bescherming, toevlucht; tanaya = bescherming bieden,
voor bescherming zorgen. 'Na santi putta tanaya', is vrij vertaald als: 'zonen bieden geen
bescherming'.
1576

'evenmin een vader of familieleden': vert. van → na pita na pi bandhava: na = niet,
geen; pita → pitu = vader; na = niet, geen; pi = ook niet, evenmin; bandhava → bandhu =
familielid; bandhava = familieleden.
1577

'wanneer iemand door de dood gegrepen wordt': vert. van → antakenadhipannassa →
antakena+adhipannassa: antakena → anta+ka: anta = einde; antaka = een eind maken aan,
de dood; antakena = door de dood; adhipanna → adhi+pad: adhi = naar; pad = gaan naar,
gegrepen door, geaﬀecteerd zijn door. 'Antakenadhipannassa', is vrij vertaald als: 'wanneer
iemand door de dood gegrepen wordt'.
1578

'kunnen verwanten hem niet beschermen': vert. van → natthi natisu tanata: natthi →
na+atthi: na = niet; atthi → as= zijn; atthi = is; natthi = is niet, geen, er is geen; natisu → nati
= verwant; natisu = verwanten; tanata → tana = bescherming. 'Natthi natisu tanata', is vrij
vertaald: 'kunnen verwanten hem niet beschermen'.
1579

'de Wijze die zichzelf beheerst': vert. van → pandito silasamvuto: pandito → pandita =
de Wijze; silasamvuto → sila+samvuta: sila = deugdzaamheid, moraliteit; deugdzaam gedrag; samvuta → sam+vu: sam = volledig, compleet, in zijn geheel; vu = zich beheersen,
zich bemeesteren, zich temmen; samvuta = die zichzelf beheerst. 'Pandito silasamvuto', is
vrij vertaald als: 'de Wijze die zichzelf beheerst'.
1580

'en zich hiervan bewust is [dat er geen enkele bescherming te vinden is]': vert. van →
etam atthavasam natva: etam = dit, hiervan; atthavasam = van dit feit; natva → na = kennen,
weten, zich bewust zijn van; natva = is zich bewust. 'Etam atthavasam natva', is vrij vertaald
als: 'en zich hiervan bewust is [dat er geen enkele bescherming te vinden is]'.
1581

'snel het pad vrijmaken': vert. van → maggam khippam eva visodhaye: maggam →
magga = de weg, het pad; khippam → khippa = vlug; eva = zo; visodhaye → vi+sudh: vi
voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken;
sudh = reinigen, zuiveren, vrijmaken. 'Maggam khippam eva visodhaye', is vrij vertaald als:
'snel het pad vrijmaken'.
1582

'dat naar nibbana voert': vert. van → nibbanagamanam → nibbana+gamana: nibbana =
het doel van de Dhamma; gamana → gam = gaan, leiden tot, voeren naar; gamana = dat
voert naar. 'Nibbanagamanam', is vrij vertaald als: 'dat naar nibbana voert'.
1583
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VAGGA #21 — VERZEN VAN ALLERLEI AARD
Pakinnavagga (Gathas #290-305)

GATHA #290
—EEN KLEIN GELUK OPGEVEN VOOR EEN GROOT GELUK—
(ATTANOPUBBAKAMMA VATTHU)
'Matta sukhapariccaga
passe ce vipulam sukham
caje mattasukham dhiro
sampassam vipulam sukham.’

❜ Wanneer hij door een klein geluk op te geven,1584
Een groot geluk kan verkrijgen,1585
Moet de Wijze het kleine geluk opgeven 1586
Om het grote te verwerven. 1587 ❜
GATHA #291
—PLEZIER DOOR HAAT VERWORVEN LEIDT NOOIT TOT BEVRIJDING—
(KUKKUTANDAKHADIKA VATTHU)
'Paradukkhupadhanena
yo attano sukhamicchati
verasamsaggasamsattho
vera so na parimuccati.'

❜ Wie zijn persoonlijk geluk verwerft, 1588
Door—vol van haat— 1589
Leed te veroorzaken bij anderen, 1590
Zal zich nooit van haat bevrijden.1591 ❜
GATHA #292
—DE BEZOEDELINGEN VAN DE ONWETENDEN NEMEN TOE—
(BHADDIYANAM BHIKKHUNAM VATTHU)
'Yam hi kiccam apaviddham
akiccam pana kariyati
unnalanam pamattanam
tesam vaddhanti asava.'

❜ Wat zeker gedaan moet worden, wordt verzuimd. 1592
En wat nagelaten moet worden, wordt gedaan. 1593
De bezoedelingen van de brutalen en de nalatigen,
Groeien steeds meer aan.1594 ❜
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GATHA #293
—DE BEZOEDELINGEN VAN DE WIJZEN SCHRINKEN—
(BHADDIYANAM BHIKKHUNAM VATTHU)
'Yesan ca susamaraddha
niccam kayagata sati
akiccam te na sevanti
kicce sataccakarino
satanam sampajananam
attham gacchanti asava.'

❜ Maar zij die de aandacht stevig en constant
Gericht houden op het lichaam,1595
Doen niet wat moet nagelaten worden.1596
En volharden in wat moet gedaan worden. 1597
De bezoedelingen van diegenen
Die aandachtig 1598 en bedachtzaam 1599 zijn verdwijnen.1600 ❜
GATHA #294
—DE YOGI GAAT ONVERSTOORBAAR ZIJN WEG (1)—
(LAKUNDAKA BHADDIYA VATTHU)
'Mataram

pitaram hantva
rajano dve ca khattiye
rattham sanucaram hantva
anigho yati brahmano.'

❜ Vader en moeder gedood,1601
En twee koningen-krijgers.1602
Evenals het koninkrijk en haar bevolking: 1603
Een ware brahmaan vervolgt onverstoorbaar zijn weg.1604 ❜
GATHA #295
—DE YOGI GAAT ONVERSTOORBAAR ZIJN WEG (2)—
(LAKUNDAKA BHADDIYA VATTHU)
'Mataram

pitaram hantva
rajano dve ca sotthiye
veyagghapancamam hantva
anigho yati brahmano.'

❜ Vader en moeder gedood,1605
En twee geleerde koningen. 1606
En als vijfde de tijger.1607
Een brahmaan vervolgt onverstoorbaar zijn weg.1608 ❜
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GATHA #296
—REFELECTIE OP DE BOEDDHA—
(DARUSAKATIKAPUTTA VATTHU)
'Suppabuddham pabujjhanti
sada gotamasavaka
yesam diva ca ratto ca
niccam buddhagata sati.'

❜ Geheel ontwaakt,1609
Zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam. 1610
Dag en nacht is hun aandacht,
Constant op de Boeddha gericht.1611 ❜
GATHA #297
—REFLECTIE OP DE DHAMMA—
(DARUSAKATIKAPUTTA VATTHU)
'Suppabuddham pabujjhanti
sada gotamasavaka
yesam diva ca ratto ca
niccam dhammagata sati.'

❜ Geheel ontwaakt,1612
Zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam.1613
Dag en nacht is hun aandacht,
Constant op de Dhamma gericht.1614 ❜
GATHA #298
—REFLECTIE OP DE SANGHA—
(DARUSAKATIKAPUTTA VATTHU)
'Suppabuddham pabujjhanti
sada gotamasavaka
yesam diva ca ratto ca
niccam samghagata sati.'

❜ Geheel ontwaakt,1615
Zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam.1616
Dag en nacht is hun aandacht,
Constant op de Sangha gericht. 1617 ❜
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GATHA #299
—REFLECTIE OP VERGANKELIJKHEID—
(DARUSAKATIKAPUTTA VATTHU)
'Suppabuddham pabujjhanti
sada gotamasavaka
yesam diva ca ratto ca
niccam kayagata sati.'

❜ Geheel ontwaakt,1618
Zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam.1619
Dag en nacht is hun aandacht,
Constant op [de vergankelijkheid van] het lichaam gericht.1620 ❜
GATHA #300
—REFLECTIE OP GEWELDLOOSHEID—
(DARUSAKATIKAPUTTA VATTHU)
'Suppabuddham pabujjhanti
sada gotamasavaka
yesam diva ca ratto ca
ahimsaya rato mano.'

❜ Geheel ontwaakt,1621
Zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam.1622
Dag en nacht verheugt hun geest,
Zich in geweldloosheid.1623 ❜
GATHA #301
—REFLECTIE OP MEDITATIE—
(DARUSAKATIKAPUTTA VATTHU)
'Suppabuddham pabujjhanti
sada gotamasavaka
yesam diva ca ratto ca
bhavanaya rato mano.'

❜ Geheel ontwaakt,1624
Zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam.1625
Dag en nacht verheugt hun geest,
Zich in meditatie.1626 ❜

—Pagina 406
!
van !556—

—Vagga 21 - Verzen Van Allerlei Aard—

GATHA #302
—LEVEN IS LIJDEN—
(VAJJIPUTTAKABHIKKHU VATTHU)
'Duppabbajjam durabhiramam
duravasa ghara dukha
dukkho' samanasamvaso
dukkhanupatitaddhagu
tasma na caddhagu siya
na ca dukkhanupatito siya.'

❜ Moeilijk is het om het huis te verlaten.1627
Moeilijk is het om je daarin te verheugen. 1628
Moeilijk en pijnlijk is het leven van een gezinshoofd.1629
Pijnlijk is het samenleven met ongelijken.1630
Lijden volgt de reiziger [die van geboorte naar geboorte reist]. 1631
Wees daarom geen reiziger —1632
Laat lijden je niet volgen.1633 ❜
GATHA #303
—DEUGDZAAMHEID WORDT OVERAL GEËERD—
(CITTAGAHAPATI VATTHU)
'Saddho silena sampanno
yaso bhogasamappito
yam yam padesam bhajati
tattha tattheva pujito.'

❜ Wie begiftigd is met vertrouwen en met deugd;1634
Bedeeld met roem en rijkdom,1635
Waar hij ook gaat, 1636
Hij wordt overal geëerd.1637 ❜
GATHA #304
—VREDIGE MENSEN ZIJN ZICHTBAAR VAN VER—
(CULASUBHADDA VATTHU)
'Dure santo pakasenti
himavanto va pabbato
asantettha na dissanti
rattim khitta yatha sara.'

❜ Zoals de bergen van de Himalaya,1638
Zijn vredige mensen 1639 van ver zichtbaar. 1640
De boosaardigen worden hier niet gezien;1641
Ze zijn als pijlen die ’s nachts werden afgeschoten. 1642 ❜
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GATHA #305
—IN EENZAAMHEID TEMT DE YOGI ZICHZELF—
(EKAVIHARITTHERA VATTHU)
'Ekasanam ekaseyyam
eko caram atandito
eko damayam attanam
vanante ramito siya.’

❜ Hij zit alleen.1643
Hij slaapt alleen. 1644
Hij loopt alleen.1645
Hij is ijverig. 1646
In afzondering temt hij zichzelf.1647
Vreugdig is hij aan de rand van het bos.1648 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #21 - VERZEN VAN ALLERLEI AARD—

In Vagga #21 van de Dhammapada komen diverse items aan de beurt.
Gatha #290—Attanopubbakamma Vatthu—stelt dat de yogi door een klein geluk
op te geven, namelijk de vergankelijke zintuiglijke geneugten, een immens groter geluk kan verwerven door het bereiken van nibbana.
De putthujana heeft geen oren naar zulke waarheid: hij 'grijpt' naar alles wat hem
in de 'wereld van de vormen' voor de neus komt.
Gatha #291—Kukkutandakhadika Vatthu—benadrukt dat iemand die zijn eigen
geluk verwerft door bij anderen leed te veroorzaken, zichzelf nooit kan bevrijden van haat.
De Gathas #292 & 293—beiden Bhaddiyanam Bhikkhunam Vatthu—zijn tweelingverzen. Het zijn ook mekaars tegengestelden. De bezoedelingen van de brutalen en de nalatigen groeien steeds maar verder aan, terwijl de asavas van de
aandachtige en bedachtzame yogis verminderen om uiteindelijk compleet te verdwijnen.
In Gatha #293 wordt de aandacht op het lichaam als kayagata omschreven. De
betekenis van dit begrip is: 'het lichaam in het lichaam', het eerste Veld van Opmerkzaamheid. Kayanupassana is het eerste fundament van de Satipatthana.
De Gathas #294 & 295—Lakundaka Bhaddiya Vatthu—staan bol van de metaforen.
De vader en de moeder in Gatha #294 staan symbool voor respectievelijk verwaandheid en begeerte. Ikzucht en verlangen zijn de vader en moeder van alle
ondeugden.
Wanneer de yogi erin slaagt om beide ondeugden te vernietigen, kan hij ook de
uitwassen van beide hoofdzonden doden. De twee koningen van de khattiya-krijgerskaste zijn de verpersoonlijking van twee onjuiste leringen, enerzijds het geloof in een eeuwig bestaan, anderzijds het nihilisme, de opvatting dat er niets
overblijft.
Het koninkrijk met zijn inwoners staat symbool voor de twaalf grondslagen van
zintuiglijke waarneming en voorwerpen van gehechtheid. Wanneer ook dit vernietigd is, vervolgt de Brahmaan onverstoorbaar zijn weg.
De Brahmaan waarvan hier sprake is, voldoet compleet aan de herdefiniëring die
de Boeddha aan dit begrip gaf.
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Onverstoorbaar gaat de Brahmaan in Gatha #295 verder op zijn pad naar bevrijding. Nu moet de tijger eraan geloven. De tijger staat voor de Vijf Hindernissen (P. panca nivarana) die de yogi beletten om tot Zelfrealisatie te komen.
Deze vijf obstakels zijn: verlangen (P. kamacchanda), kwaadheid, boosheid (P.
vyapada), luiheid en traagheid van de geest (P. tina middha), rusteloosheid en
piekeren (P. udhacca kukkucca) en twijfel (P. vicikiccha).
Na de vernietiging van de Vijf Hindernissen gaat de yogi verder onverstoorbaar
zijn weg.
De volgende zes Gathas # 296-301—Darusakatikaputta Vatthu—beschrijven de
volkomen ontwaakte volgelingen van de Boeddha. Hun aandacht is constant, dag
en nacht, gericht op de Boeddha, op de Dhamma, op de Sangha, op de vergankelijkheid van het lichaam, op geweldloosheid en op meditatie.
Het begrip 'Sangha' in Gatha #298 verwijst naar de monastieke orde én naar al
diegenen die één van de vier niveaus van bevrijding bereikt hebben.
Gatha #302—Vajjiputtakabhikkhu Vatthu—is in feite één grote allegorie op de
ellende die de cyclus van ontstaan en vergaan—samsara—met zich brengt.
Leven is lijden in al zijn aspecten: het leven als gezinshoofd is moeilijk en pijnlijk, maar evenzeer valt het bestaan van een thuisloze niet mee. Het samenleven
met ongelijken is moeilijk. Allemaal lijden en ellende. Boeddha’s raad is duidelijk: wordt geen reiziger die van geboorte naar geboorte reist. Laat het lijden je
niet volgen. Maak je vrij in dít leven.
Gatha #303—Cittagahapati Vatthu—is meer een vaststelling, een nuchtere beschouwing, dat wie vertrouwen niet beschaamd en wie deugdzaam is, overal
geëerd wordt.
Gatha #304—Culasubhadda Vatthu—gaat hierop door: vredige mensen zijn, net
zoals de Himalayas, van ver zichtbaar. Iedereen herkent hen. In tegenstelling tot
booswichten die niet worden gezien.
Gatha #305—Ekaviharitthera Vatthu—is een ode aan de afzondering (P. viveka). De beste manier om deugdzaamheid te cultiveren en ondeugd te overwinnen is afzondering.
Door zich af te zonderen kan de spirituele reiziger zijn blik op het innerlijke richten in plaats dat hij zijn energie moet steken in de begoochelende uitwendigheden van de fysieke wereld.
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'wanneer hij door een klein geluk op te geven': vert. van → matta sukhapariccaga →
matta+sukha+pariccaga: matta = enkel, slechts, weinig; sukha = geluk; pariccaga → pari+
caj: pari = overal; caj = opgeven, verlaten, verzaken. 'Matta sukhapariccaga', is vrij vertaald
als: 'wanneer hij door een klein geluk op te geven'.
1584

'een groot geluk kan verkrijgen': vert. van → passe ce vipulam sukham: passe → pass =
zien, te zien krijgen, verkrijgen; ce = indien; vipulam → vipula = uitbundig, groot; sukham →
sukha = geluk. 'Passe ce vipulam sukham', is vrij vertaald als: 'een groot geluk kan verkrijgen'.
1585

'moet de Wijze het kleine geluk opgeven': vert. van → caje mattasukham dhiro: caje →
caj = opgeven, verlaten, verzaken; mattasukham → matta+sukha: matta = enkel, slechts,
weinig; sukha = geluk; dhiro = de Wijze. 'Caje mattasukham dhiro', is vrij vertaald als: 'moet
de Wijze het kleine geluk opgeven'.
1586

'om het grote te verwerven': vert. van → sampassam vipulam sukham: sampassam →
sam+pass: sam = volledig, compleet, in zijn geheel; pass = zien; sampassam = alles zien;
vipulam → vipula = uitbundig, groot; sukham → sukha = geluk. 'Sampassam vipulam sukham', is vrij vertaald als: 'om het grote te verwerven'.
1587

'wie zijn persoonlijk geluk verwerft': vert. van → yo attano sukhamicchati: yo = wie:
attano → atta = zelf; attano = voor zichzelf; sukhamicchati → sukham+icchati: sukham →
sukha = geluk; icchati → is = wensen, zich wensen, verlangen naar, zoeken, hier in de betekenis van 'verwerven'. 'Yo attano sukhamicchati', is vrij vertaald als: 'wie zijn persoonlijk
geluk verwerft'.
1588

'vol van haat': vert. van → verasamsaggasamsattho →vera+samsagga+samsattha: vera
= haat; samsagga → sam+sagga: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; sagga → sajj =
verwerven; samsattha → sam+sajj, maar hier in de betekenis van 'zich associëren met,
verweven met'. 'Verasamsaggasamsattho', is vrij vertaald als: 'vol van haat'.
1589

'leed veroorzaken bij anderen': vert. van → paradukkhupadhanena →para+dukha+
upadhana: para = de andere; dukkha = lijden, leed, ellende; upadhana → upa+dha: upa =
bij; dha = geven, veroorzaken. 'Paradukkhupadhanena', is vrij vertaald als: 'leed veroorzaken bij anderen'.
1590

'zal zich nooit van haat bevrijden': vert. van → vera so na parimuccati: vera = haat; so =
hij; na = nooit; parimuccati → pari+muc: pari = overal; muc = bevrijden; muccati = hij zal
zich bevrijden. 'Vera so na parimuccati', is vrij vertaald als: 'zal zich nooit van haat bevrijden'.
1591

'wat zeker gedaan moet worden wordt verzuimd': vert. van → yam hi kiccam apa-viddham: yam = wat; hi = zeker, inderdaad; kiccam → kicca → kar = doen; kiccam = wat gedaan moet worden; apaviddham → apa+vidh: apa = weg van; vidh = doordringen; apaviddham = verzuimen. 'Yam hi kiccam apaviddham', is vrij vertaald als: 'wat zeker gedaan moet
worden wordt verzuimd'.
1592

'wat nagelaten moet worden wordt gedaan.': vert. van → akiccam pana kariyati: akiccam → a+kiccam: a = niet; kiccam → kar = doen; akiccam = wat niet gedaan moet worden;
pana = aan de andere kant, anderzijds; kayirati → kar = doen; kayirati = wordt gedaan.
'Akiccam pana kariyati', is vrij vertaald als: 'wat nagelaten moet worden wordt ge-daan'.
1593
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'de bezoedelingen van de brutalen en de nalatigen groeien steeds meer aan': unnalanam pamattanam tesam vaddhanti asava: unnalanam → unnala = de brutalen; pamattanam
→ pamatta → pa+mad: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van
een handeling uit te drukken; mad = intoxiceren; pamattanam = de nalatigen; tesam = hun;
vaddhanti → vaddh = toenemen, vermeerderen, aangroeien asava = bezoedelingen. 'Unnalanam pamattanam tesam vaddhanti asava', is vrij vertaald als: 'de bezoedelingen van de
brutalen en de nalatigen groeien steeds meer aan'.
1594

'zij die de aandacht stevig en constant gericht houden op het lichaam': yesan ca susamaraddha niccam kayagata sati: yesan ca → yesan ca = diegenen, zij die; susamaraddha
→ su+sam+a+rabh: su = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken, hier in de betekenis van 'goed'; sam = volledig, compleet, in zijn
geheel; a = naar; rabh = zich richten naar; susamaraddha = zich stevig richten naar; niccam
= altijd, constant; kayagata → kaya+gata: kaya = lichaam; gata → gam = gaan, binnengaan;
de betekenis van kayagata is hier: 'het lichaam in het lichaam', kaya-nupassana, het eerste
Veld van de Satipatthana, namelijk het Veld van Opmerkzaamheid; sati = aandacht. 'Yesan
ca susamaraddha niccam kayagata sati:', is vrij vertaald als: 'zij die de aandacht stevig en
constant gericht houden op het lichaam'.
1595

'zij doen niet wat moet nagelaten worden': vert. van → akiccam te na sevanti: akiccam
→ a+kicca: a = niet; kicca → kar = doen; akiccam = wat niet moet gedaan worden; te = zij;
na = niet; sevanti → sev = beoefenen, omhelzen, hier in de betekenis van 'doen'. 'Akiccam
te na sevanti', is vrij vertaald als: 'zij doen niet wat moet nagelaten worden'.
1596

'en volharden in wat moet gedaan worden': vert. van → kicce sataccakarino: kicce →
kicca → kar = doen; kicce = wat moet gedaan worden; sataccakarino → satacca+kari: satacca = volharding; kari → kar = doen: sataccakarino = zij volharden. 'Kicce sataccakarino',
is vrij vertaald als: 'en volharden in wat moet gedaan worden'.
1597

1598

'aandachtig': vert. van → satanam → sata → sar = aandachtig zijn.

'bedachtzaam': sampajanam → sampajana = een moeilijk te vertalen woord. Sampajana (P.) behelst: helder bewustzijn, heel alert en aandachtig, bedachtzaam met voortdurende reflectie over het ontstaan en vergaan van alle geconditioneerde dingen.
1599

'de bezoedelingen van diegenen die aandachtig en bedachtzaam zijn verdwijnen’: vert.
van → satanam sampajananam attham gacchanti asava: satanam → sata → sar = zich herinneren; satanam = aandachtig zijn; sampajananam → sam+pa+na: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken; na = wéten; sampajananam = alles volledig wéten; attham = uitdoven; gacchanti → gam = gaan; gacchanti = ze doven uit, ze verdwijnen; asava = bezoedelingen. 'Satanam sampajananam attham gacchanti asava', is vrij vertaald als: 'de bezoedelingen van diegenen die aandachtig en bedachtzaam zijn verdwijnen’.
1600

'vader en moeder gedood': vert. van → mataram pitaram hantva: mataram → mata =
moeder; pitaram → pita = vader; hantva → han = doden; hantva = zijn gedood. 'Mataram
pitaram hantva', is vrij vertaald als: 'vader en moeder gedood'.
1601

'en twee koning-krijgers': vert. van → rajano dve ca khattiye: rajano → raja = koning;
rajano = koningen; dve = twee; ca = en; khattiye → khattiya = lid van de kaste van de kshatriya (S.), de bestuurlijke elite; de militaire heersende kaste; vrij vertaald als: 'koning-krijger'.
'Rajano dve ca khattiye', is vrij vertaald als: 'en twee koning-krijgers'.
1602
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'het koninkrijk en haar bevolking gedood': vert. van → rattham sanucaram hantva: rattham → rattha = koninkrijk; sanucaram = samen met de bevolking; hantva → han = doden;
hantva = zijn gedood. 'Rattham sanucaram hantva', is vrij vertaald als: 'het koninkrijk en
haar bevolking gedood'.
1603

'een ware brahmaan vervolgt onverstoorbaar zijn weg': vert. van → anigho yati brahmano: anigho → anigha → an+igh: an = niet; igh = beven; anigho = niet beven, zonder angst;
in de betekenis van 'onverstoorbaar'; yati → ya = vooruitgaan, vervolgen, verder gaan; yati
= gaat verder, vervolgt zijn weg; brahmano → brahmaan. 'Anigho yati brahmano', is vrij
vertaald als: 'een ware brahmaan vervolgt onverstoorbaar zijn weg'.
1604

'vader en moeder gedood': vert. van → mataram pitaram hantva: mataram → mata =
moeder; pitaram → pita = vader; hantva → han = doden; hantva = zijn gedood. 'Mataram
pitaram hantva', is vrij vertaald als: 'vader en moeder gedood'.
1605

'en twee geleerde koningen': vert. van → rajano dve ca sotthiye: rajano → raja = koning;
rajano = koningen; dve = twee; ca = en; sotthiye → sotthiya = een geleerd man; sotthiye =
geleerden. 'Rajano dve ca sotthiye', is vrij vertaald als: 'en twee geleerde koningen'.
1606

'en als vijfde de tijger': vert. van → veyyagghapancamam → veyyaggha+pancama:
veyyaggha = tijger; pancama = vijfde. 'Veyyagghapancamam', is vrij vertaald als: 'en als
vijfde de tijger'.
1607

'een ware brahmaan vervolgt onverstoorbaar zijn weg': vert. van → anigho yati brahmano: anigho → anigha → an+igh: an = niet; igh = beven; anigho = niet beven, zonder
angst; in de betekenis van 'onverstoorbaar'; yati → ya = vooruitgaan, vervolgen, verder
gaan; yati = gaat verder, vervolgt zijn weg; brahmano → brahmaan. 'Anigho yati brahmano', is vrij vertaald als: 'een ware brahmaan vervolgt onverstoorbaar zijn weg'.
1608

'geheel ontwaakt': vert. van → suppabuddham: su+pa+budh: su = volledig, goed; su &
pa zijn voorzetsel die in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te
drukken; budh = ontwaken: 'Suppabuddham', is vrij vertaald als: 'geheel ontwaakt'.
1609

'zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam': vert. van → pabujjhanti sada gotamasavaka: pabujjhanti → pa+budh: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de
intensiteit van een handeling uit te drukken; budh = ontwaken; pabujjhanti = waakzaam;
sada = altijd; gotamasavaka → gotama+savaka: gotama → Gotama, de naam van de clan
van de Boeddha; savaka = letterlijk: 'een luisteraar'; een discipel van de Boeddha. 'Pabujjhanti sada gotamasavaka', is vrij vertaald als: 'zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam'.
1610

'dag en nacht is hun aandacht constant op de Boeddha gericht': vert. van → yesam
diva ca ratto ca niccam buddhagata sati: yesam = wiens; diva = dag; ca = en; ratto = nacht;
ca = en; niccam = steeds, altijd, constant; buddhagata → buddha+gata: buddha → Boeddha; gata → gam = gaan, hier in de betekenis van 'zich richten op'; gata = gericht op; buddhagata = gericht op de Boeddha; sati = aandacht. 'Yesam diva ca ratto ca niccam buddhagata sati', is vrij vertaald als: 'dag en nacht is hun aandacht constant op de Boeddha
gericht'.
1611

'geheel ontwaakt': vert. van → suppabuddham: su+pa+budh: su = volledig, goed; su &
pa zijn voorzetsel die in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te
drukken; budh = ontwaken: 'Suppabuddham', is vrij vertaald als: 'geheel ontwaakt'.
1612
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'zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam': vert. van → pabujjhanti sada gotamasavaka: pabujjhanti → pa+budh: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de
intensiteit van een handeling uit te drukken; budh = ontwaken; pabujjhanti = waakzaam;
sada = altijd; gotamasavaka → gotama+savaka: gotama → Gotama, de naam van de clan
van de Boeddha; savaka = letterlijk: 'een luisteraar'; een discipel van de Boeddha. 'Pabujjhanti sada gotamasavaka', is vrij vertaald als: 'zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam'.
1613

'dag en nacht is hun aandacht constant op de Dhamma gericht': vert. van → yesam
diva ca ratto ca niccam dhammagata sati: yesam = wiens; diva = dag; ca = en; ratto =
nacht; ca = en; niccam = steeds, altijd, constant; dhammagata → dhamma+gata: dhamma
→ Dhamma; gata → gam = gaan, hier in de betekenis van 'zich richten op'; gata = gericht
op; dhammagata = gericht op de Dhamma; sati = aandacht. 'Yesam diva ca ratto ca niccam
dhammagata sati', is vrij vertaald als: 'dag en nacht is hun aandacht constant op de Dhamma gericht'.
1614

'geheel ontwaakt': vert. van → suppabuddham: su+pa+budh: su = volledig, goed; su &
pa zijn voorzetsel die in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te
drukken; budh = ontwaken: 'Suppabuddham', is vrij vertaald als: 'geheel ontwaakt'.
1615

'zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam': vert. van → pabujjhanti sada gotamasavaka: pabujjhanti → pa+budh: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de
intensiteit van een handeling uit te drukken; budh = ontwaken; pabujjhanti = waakzaam;
sada = altijd; gotamasavaka → gotama+savaka: gotama → Gotama, de naam van de clan
van de Boeddha; savaka = letterlijk: 'een luisteraar'; een discipel van de Boeddha. 'Pabujjhanti sada gotamasavaka', is vrij vertaald als: 'zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam'.
1616

'dag en nacht is hun aandacht constant op de Sangha gericht': vert. van → yesam diva
ca ratto ca niccam samghagata sati: yesam = wiens; diva = dag; ca = en; ratto = nacht; ca =
en; niccam = steeds, altijd, constant; samghagata → samgha+gata: samgha → Sangha;
gata → gam = gaan, hier in de betekenis van 'zich richten op'; gata = gericht op; samghagata = gericht op de Sangha; sati = aandacht. 'Yesam diva ca ratto ca niccam samghagata
sati', is vrij vertaald als: 'dag en nacht is hun aandacht constant op de Sangha gericht'.
1617

'geheel ontwaakt': vert. van → suppabuddham: su+pa+budh: su = volledig, goed; su &
pa zijn voorzetsel die in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te
drukken; budh = ontwaken: 'Suppabuddham', is vrij vertaald als: 'geheel ontwaakt'.
1618

'zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam': vert. van → pabujjhanti sada gotamasavaka: pabujjhanti → pa+budh: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de
intensiteit van een handeling uit te drukken; budh = ontwaken; pabujjhanti = waakzaam;
sada = altijd; gotamasavaka → gotama+savaka: gotama → Gotama, de naam van de clan
van de Boeddha; savaka = letterlijk: 'een luisteraar'; een discipel van de Boeddha. 'Pabujjhanti sada gotamasavaka', is vrij vertaald als: 'zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam'.
1619
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'dag en nacht is hun aandacht constant op [de vergankelijkheid van] het lichaam gericht': vert. van → yesam diva ca ratto ca niccam kayagata sati: yesam = wiens; diva = dag;
ca = en; ratto = nacht; ca = en; niccam = steeds, altijd, constant; kayagata → kaya+gata:
kaya = lichaam; gata → gam = gaan, hier in de betekenis van 'zich richten op'; gata = gericht op; kayagata = gericht op het lichaam; sati = aandacht. 'Yesam diva ca ratto ca niccam
kayagata sati', is vrij vertaald als: 'dag en nacht is hun aandacht constant op [de vergankelijkheid van] het lichaam gericht'.
1620

'geheel ontwaakt': vert. van → suppabuddham: su+pa+budh: su = volledig, goed; su &
pa zijn voorzetsel die in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te
drukken; budh = ontwaken: 'Suppabuddham', is vrij vertaald als: 'geheel ontwaakt'.
1621

'zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam': vert. van → pabujjhanti sada gotamasavaka: pabujjhanti → pa+budh: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de
intensiteit van een handeling uit te drukken; budh = ontwaken; pabujjhanti = waakzaam;
sada = altijd; gotamasavaka → gotama+savaka: gotama → Gotama, de naam van de clan
van de Boeddha; savaka = letterlijk: 'een luisteraar'; een discipel van de Boeddha. 'Pabujjhanti sada gotamasavaka', is vrij vertaald als: 'zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam'.
1622

'dag en nacht verheugt hun geest zich in geweldloosheid': vert. van → yesam diva ca
ratto ca ahimsaya rato mano: yesam = wiens; diva = dag; ca = en; ratto = nacht; ca = en;
ahimsaya → ahimsa = geweldloosheid; rato → rata → ram = zich verheugen in; mano = de
geest. 'Yesam diva ca ratto ca ahimsaya rato mano', is vrij vertaald als: 'dag en nacht verheugt hun geest zich in geweldloosheid'.
1623

'geheel ontwaakt': vert. van → suppabuddham: su+pa+budh: su = volledig, goed; su &
pa zijn voorzetsel die in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te
drukken; budh = ontwaken: 'Suppabuddham', is vrij vertaald als: 'geheel ontwaakt'.
1624

'zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam': vert. van → pabujjhanti sada gotamasavaka: pabujjhanti → pa+budh: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de
intensiteit van een handeling uit te drukken; budh = ontwaken; pabujjhanti = waakzaam;
sada = altijd; gotamasavaka → gotama+savaka: gotama → Gotama, de naam van de clan
van de Boeddha; savaka = letterlijk: 'een luisteraar'; een discipel van de Boeddha. 'Pabujjhanti sada gotamasavaka', is vrij vertaald als: 'zijn de discipelen van Gotama altijd waakzaam'.
1625

'dag en nacht verheugt hun geest zich in meditatie': vert. van → yesam diva ca ratto ca
bhavanaya rato mano: yesam = wiens; diva = dag; ca = en; ratto = nacht; ca = en; bhavanaya → bhavana = meditatie; rato → rata → ram = zich verheugen in; mano = de geest.
'Yesam diva ca ratto ca bhavanaya rato mano', is vrij vertaald als: 'dag en nacht verheugt
hun geest zich in meditatie'.
1626

'moeilijk is het om het huis te verlaten': vert. van → duppabbajjam → du+pabbajja: du =
moeilijk, niet gemakkelijk, slecht; pabbajja = de wereld verlaten om het leven van een thuisloze te volgen. 'Duppabbajjam', is vrij vertaald als: 'moeilijk is het om het huis te verlaten'.
1627

'moeilijk is het om je daarin te verheugen': vert. van → durabhiramam → du+abhi+ram:
du = moeilijk, niet gemakkelijk, slecht; abhi = alles, volledig; ram = zich verheugen. 'Durabhiramam', is vrij vertaald als: 'moeilijk is het om je daarin te verheugen'.
1628
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'moeilijk en pijnlijk is het leven van een gezinshoofd': vert. van → duravasa ghara dukkha: duravasa → du+a+vas du = moeilijk, niet gemakkelijk, slecht; a = in; vas = leven; ghara
= huis; dukkha = pijnlijk. 'Duravasa ghara dukkha', is vrij vertaald als: 'moeilijk en pijnlijk is
het als gezinshoofd te leven'.
1629

'pijnlijk is het samenleven met ongelijken': vert. van → dukkho’samanasamvasa:
dukho+asamanasamvasa: dukkho → dukkha = pijnlijk; asamanasasamvasa → a+samana+
samvasa: a= niet; samana = gelijk; samvasa = associatie, samenleven met. 'Dukkho’samanasamvasa', is vrij vertaald als: 'pijnlijk is het samenleven met ongelijken'.
1630

'lijden volgt de reiziger [die van geboorte naar geboorte reist]': vert. van → dukkha-nupatitaddhagu → dukkha+anupatita+addhagu: dukkha = lijden; anupatita = aangetast zijn
door; addhagu = reiziger; dukkhanupatitaddhagu = letterlijk: de reiziger die aangetast is
door lijden. 'Dukkhanupatitaddhagu ', is vrij vertaald als: 'lijden volgt de reiziger [die van
geboorte naar geboorte reist]'.
1631

'wees daarom geen reiziger': vert. van → addhagu siya na: addhagu = reiziger; siya →
bhu = zijn; siya = wees; na = niet. 'Addhagu siya na', is vrij vertaald als: 'wees daarom geen
reiziger'.
1632

'laat lijden je niet volgen': vert. van → na ca dukkhanupatito siya: na = niet; ca = en;
dukkhanupatito → dukkha+anupatita: dukkha = lijden; anupatita = besmet zijn met; dukkhanupatito = besmet met lijden; siya →bhu = zijn; siya = wees. 'Na ca dukkhanupatito siya', is
vrij vertaald als: 'laat lijden je niet volgen'.
1633

'wie begiftigd is met vertrouwen en met deugd': vert. van → saddho silena sampanno:
saddho → saddha = vertrouwen; silena → sila = deugd; silena = met deugd; sampanno →
sampanna = begiftigd met. 'Saddho silena sampanno', is vrij vertaald als: 'wie begiftigd is
met vertrouwen en met deugd'.
1634

'bedeeld met roem en rijkdom': vert. van → yasobhogasamappito → yaso+bhoga+
samappita: yaso = roem; bhoga = rijkdom; samappita = bezitten, bedeeld zijn met. 'Yasobhogasamappito', is vrij vertaald als: 'bedeeld met roem en rijkdom'.
1635

'waar hij ook gaat': vert. van → yam yam padesam: yam yam = waar ook; padesam →
padesa = plaats, regio. 'Yam yam padesam', is vrij vertaald als: 'waar hij ook gaat'.
1636

'hij wordt overal geëerd': vert. van → bhajati tattha tattheva pujito: bhajati → bhaj = zich
associëren met; bhajati = is geassocieerd met; tattha tattheva = overal; pujito → pujita →
puj = vereren; pujito = gerespecteerd, vereerd. 'Bhajati tattha tattheva pujito', is vrij vertaald als: 'hij wordt overal geëerd'.
1637

'zoals de bergen van de Himalaya': vert. van → himavanto va pabbato: himavanto →
hima+vantu: hima = sneeuw; vantu = de eigenschap bezitten, in dit geval van 'sneeuw';
himavanto = besneeuwd; va = als; pabbato → pabbata = berg. 'Himavanto va pabbato', is
vrij vertaald als: 'zoals de bergen van de Himalaya'.
1638

1639

'vredige mensen': vert. van → santo → santa = goede, vredige mensen.
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'zijn vredige mensen van ver zichtbaar': vert. van → dure santo pakasenti: dure → dura
= ver; dure = van ver; santo → santa = goede, vredige mensen; pakasenti → pa+kas: pa =
voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken;
kas = schijnen, verlichten, zichtbaar zijn; pakasenti = ze zijn zichtbaar. 'Dure santo pakasenti', is vrij vertaald als: 'zijn vredige mensen van ver zichtbaar'.
1640

'de boosaardigen worden hier niet gezien': vert. van → asantettha na dissanti: asantettha → a+santa+ettha: a= niet; santa = goed, vredige mensen; ettha = hier; na = niet; dissanti
→ dis = zien, verschijnen. 'Asantettha na dissanti', is vrij vertaald als 'de boosaardigen worden hier niet gezien'.
1641

'ze zijn als pijlen die 's nachts werden afgeschoten': vert. van → rattim khitta yatha sara:
rattim → ratti = nacht; rattim = 's nachts; khitta → khip = werpen, afschieten; yatha = zoals,
als; sara = pijlen. 'Rattim khitta yatha sara', is vrij vertaald als: 'ze zijn als pijlen die 's nachts
werden afgeschoten'.
1642

'hij zit alleen': vert. van → ekasanam → eka+asana: eka = één, alleen; asana = stoel;
ekasanam = alleen zitten. 'Ekasanam', is vrij vertaald als: 'hij zit alleen'.
1643

'hij slaapt alleen': vert. van → ekaseyyam → eka+seyya: eka = één, alleen; seyya = bed.
'Ekaseyyam', is vrij vertaald als: 'hij slaapt alleen'.
1644

'hij loopt alleen': vert. van → eko caram: eko → eka = één, alleen; caram → car = lopen,
wandelen. 'Eko caram', is vrij vertaalde als: 'hij loopt alleen'.
1645

'hij is ijverig': vert. van → atandito → a+tandita: a= niet; tandita = lui; atandito = niet lui,
ijverig.
1646

'in afzondering temt hij zichzelf': vert. van → eko damayam attanam: eko → eka = één,
alleen; damayam → damayanta → dam = temmen; damayam = hij temt; attanam → atta =
zelf, zichzelf. 'Eko damayam attanam', is vrij vertaald als: 'in afzondering temt hij zichzelf'.
1647

'vreugdig is hij aan de rand van het het bos': vert. van → vanante ramito siya: vanante
→ vana+anta: vana = bos; anta = begin; vanante = waar het bos begint; ramito → ramita →
ram = genoegen scheppen in, plezier vinden in, vreugde scheppen in; siya → bhu = zijn;
siya = hij is. 'Vanante ramito siya', is vrij vertaald als: 'vreugdig is hij aan de rand van het het
bos'.
1648
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VAGGA #22 — DE HEL
Nirayavagga (Gathas #306-319)
GATHA #306
—MENSEN VAN LAAG ALLOOI GAAN NAAR DE HEL—
(SUNDARIPARIBBAJIKA VATTHU)
'Abhutavadi nirayam upeti
yo vapi katva na karomi c’aha
ubho pi te pecca sama bhavanti
nihinakamma manuja parattha.’

❜ Wie leugens vertelt gaat naar de hel. 1649
Ook hij die iets gedaan heeft en loochent: 'dat was ik niet'. 1650
Dit soort mensen van laag allooi,1651
Ondergaat hetzelfde lot na de dood.1652 ❜
GATHA #307
—HET BESTAANSRIJK VAN DE HONGERIGE GEESTEN—
(DUCCARITAPHALAPILITA VATTHU)
'Kasavakantha bahavo
papadhamma asannata
papa papehi kammehi
nirayam te upapajjare.’

❜ Velen die de gele monnikspij dragen 1653
Zijn van slechte aard en beheersen zich niet. 1654
Op grond van hun verkeerde daden 1655
Komen deze ellendelingen 1656 in de hel terecht. 1657 ❜
GATHA #308
—PROFITEREN VAN ANDEREN IS IMMOREEL—
(VAGGUMUDATIRIYA BHIKKHU VATTHU)
'Seyyo ayogulo bhutto
tatto aggisikhupamo
yan ce bhunjeyya dussilo
ratthapindam asannato.’

❜ Een immorele en onbeheerste [monnik], 1658
Kan beter 1659 een roodgloeiende ijzeren bal inslikken, 1660
Dan dat hij leeft 1661 van de aalmoezen 1662
Die men hem geeft. ❜
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GATHA #309
—DE VIER SITUATIES VAN DE OVERSPELIGE MAN—
(KHEMAKASETTHIPUTTA VATTHU)
'Cattari thanani naro pamatto
apajjati paradarupasevi
apunnalabham na nikamaseyyam
nindam tatiyam nirayam catuttham.'

❜ Een onachtzaam man, 1663 die achter andermans vrouw jaagt,1664
Beleeft 1665 volgende vier situaties:1666
Afkeuring,1667 onrust,1668
Blaam 1669 en de hel.1670 ❜
GATHA #310
—KORTSTONDIG PLEZIER VOOR EEN STRENGE STRAF—
(KHEMAKASETTHIPUTTA VATTHU)
'Apunnalahho ca gati ca papika
bhitassa bhitaya rati ca thokika
raja ca dandam garukam paneti
tasma naro paradaram na seve.'

❜ Afkeuring 1671 en een slechte wedergeboorte. 1672
Verder is het plezier kortstondig
Van een angstige man en een angstige vrouw. 1673
En de straf van de koning is zwaar.1674
Daarom moet een man niet achter andermans vrouw jagen.1675 ❜
GATHA #311
—HET SPIRITUELE PAD MOET JUIST BELOPEN WORDEN (1)—
(DUBBACABHIKKHU VATTHU)
'Kuso yatha duggahito
hattham evanukantati
samannam dupparamattham
nirayay'upakaddhati.'

❜ Zoals kusa–gras in de eigen hand snijdt
Wanneer het verkeerd wordt vastgegrepen, 1676
Zo sleurt het monniksleven 1677 je naar de hel 1678
Wanneer het verkeerd geleefd wordt.1679 ❜

—Pagina 420
!
van !556—

—Vagga 22 - De Hel—

GATHA #312
—HET SPIRITUELE PAD MOET JUIST BELOPEN WORDEN (2)—
(DUBBACABHIKKHU VATTHU)
'Yam kinci sathilam kammam
samkilitthan ca yam vatam
samkassaram brahmacariyam
na tam hoti mahapphalam.'

❜ Elke daad die niet-aandachtig wordt uitgevoerd.1680
Elk [religieus] precept dat niet goed wordt nageleefd: 1681
Een twijfelachtig religieus leven 1682
Levert geen goede vruchten op.1683 ❜
GATHA #313
—HET SPIRITUELE PAD MOET JUIST BELOPEN WORDEN (3)—
(DUBBACABHIKKHU VATTHU)
'Kayira ce kayirath’enam
dalham etam parakkame
sathilo hi paribbajo
bhiyyo akirate rajam.'

❜ Wanneer je iets moet verrichten,
Doe dit dan met volle inzet. 1684
Een niet-aandachtige wandelaar,
Werpt immers slechts stof op.1685 ❜
GATHA #314
—GENEREER HEILZAAM KAMMA—
(ISSAPAKATA ITTHI VATTHU)
'Akatam dukkatam seyyo
paccha tappati dukkatam
katan ca sukatam seyyo
yam katva nanutappati.’

❜ Een slechte daad 1686 doet men beter niet, 1687
Want van een slechte daad wordt men later gekweld.1688
Het is beter een goede daad te verrichten, 1689
Want van een goede daad krijgt men geen spijt. 1690 ❜
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GATHA #315
—BEWAAK JEZELF: INTERN EN EXTERN—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Nagaram yatha paccantam
guttam santarabahiram
evam gopetha attanam
khano vo ma upaccaga
khanatita hi socanti
nirayamhi samappita.’

❜ Zoals een grensstad bewaakt wordt, 1691
—zowel aan de binnenkant [intra muros]
Als aan de buitenkant [extra muros]— 1692
Zo moet je jezelf beschermen.1693
Laat geen moment voorbijgaan, 1694
Want zij die dit moment [van mogelijkheid tot spirituele groei] mislopen 1695
Zullen hun bestemming voor de hel [wedergeboorte] betreuren. 1696 ❜
GATHA #316
—FOUTE INZICHTEN LEIDEN NAAR DE HEL (1)—
(NIGANTHA VATTHU)
'Alajjitaye lajjanti
lajjitaye na lajjare
micchaditthisamadana
satta gacchanti duggatim.'

❜ Zij schamen zich over wat niet beschamend is.1697
En hebben geen schaamte over het schaamteloze. 1698
Levende wezens gaan naar een ellendige bestemming [wedergeboorte], 1699
Wanneer zij foute inzichten aanhangen.1700 ❜
GATHA #317
—FOUTE INZICHTEN LEIDEN NAAR DE HEL (2)—
(NIGANTHA VATTHU)
'Abhaye bhayadassino
bhaye cabhayadassino
micchaditthisamadana
satta gacchanti duggatim.'

❜ Zij zijn bang als er niets te vrezen valt. 1701
En zijn niet bang voor wat moet gevreesd worden. 1702
Levende wezens gaan naar een ellendige bestemming [wedergeboorte],1703
Wanneer zij foute inzichten aanhangen.1704 ❜
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GATHA #318
—FOUTE INZICHTEN LEIDEN NAAR DE HEL (3)—
(TITTHIYASVAKA VATTHU)
'Avajje vajjamatino
vajje cavajjadassino
micchaditthisamadana
satta gacchanti duggatim.'

❜ Zij beelden zich fouten in waar er geen fouten zijn.1705
En zien niet de fouten die er werkelijk zijn.1706
Levende wezens gaan naar een ellendige bestemming [wedergeboorte],1707
Wanneer zij foute inzichten aanhangen.1708 ❜
GATHA #319
—FOUTE INZICHTEN LEIDEN NAAR DE HEL (4)—
(TITTHIYASVAKA VATTHU)
'Vajjan ca vajjato natva
avajjanca avajjato
sammaditthisamadana
satta gacchanti suggatim.'

❜ Zij die fouten als fouten herkennen, 1709
En het foutloze als foutloos.1710
Levende wezens gaan naar een goede bestemming [wedergeboorte],1711
Wanneer zij juiste inzichten aanhangen.1712 ❜
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In Vagga #22 van de Dhammapada wordt de hel belicht.
Gatha #306—Sundariparibbajika Vatthu—benadrukt dat leugens en bedriegerij
krachtig negatief kamma scheppen. De persoon die zich aan dergelijke feiten bezondigt mag dan ook navenante gevolgen verwachten.
Andere mensen kan men beliegen en bedriegen, maar het eigen geweten niet.
De persoon die er een gewoonte van maakt om te liegen en te bedriegen is er
zich terdege van bewust dat hij daardoor anderen kwaad berokkent. Immers:
bewust liegen en bedriegen is een intentionele act (P. cetana), waarbij het geweten opspeelt. Deze innerlijke onrust kan omschreven worden als een 'hel'. Een
'hel', die zich op het ogenblik van de dood ongetwijfeld zal uitvergroten.
Yama, de god van de dood, die op het moment van de dood een oordeel velt over
elke overledene, is slechts een allegorie voor de finale evaluatie van elk mensenleven. Yama is de veruiterlijkte vorm van ons eigen geweten. Yama oordeelt niet.
Niemand zal ons oordelen. Wij oordelen onszelf. En voor onszelf kunnen we
wrede scherprechters zijn.
Wij zijn de bouwers van onze eigen hel.
De apocalyptische beschrijving van de hellecirkels van Dante 1713 is hier een
illustratie van: 'Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate'—'Laat alle hoop varen,
gij die hier binnentreedt'. In deze persoonlijke en hoogst individuele [onderbewuste] onderwereld wil je niet terecht komen. Geen moment. En zeker geen
doodsmoment !
In Gatha #307—Duccaritaphalapilita Vatthu—geeft de Boeddha een niet mis te
verstane waarschuwing aan lieden die zich 'volgelingen' noemen, maar van
slechte aard zijn en zich niet beheersen. Het is een algemene waarschuwing aan
iedereen die de Dhamma slechts als een uiterlijk ornament beschouwt.
Al wie de zintuiglijke wereld beleeft op het scherp van de snee, beseft dat waar
hij gisteren genot in vond, hem vandaag niet dezelfde graad van voldoening
schenkt. Vandaag heeft hij méér van hetzelfde nodig om eenzelfde genotsgevoel
te verkrijgen.
Vele ondeugden dragen een verwoestende kracht in zich. De voorbeelden zijn
legio: vraat- en drankzucht, drugs, sex, macht… De drang naar deze dingen vereist steeds grotere hoeveelheden om hetzelfde effect te bewerkstelligen. Het
steeds opnieuw 'worden' (P. bhava) verwordt zo tot een ingesleten gewoontepatroon. Samsara—een eindeloze cirkel van ellende dat de drager voortstuwt.
De verslaafde aan zintuiglijk genot wordt over-en-weer geslingerd van grote
euforie naar diepe neerslachtigheid. Hij heeft zichzelf niet meer in de hand en
wordt geleefd door louter externe factoren.
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De persoon die in een dergelijke gemoedstoestand sterft, komt in het bestaansrijk van de Petas terecht—de hel van de hongerige geesten. Dit is ook hier weer
een allegorie voor de beoordeling van een beëindigd menselijk bestaan. Het is de
'hel' voor overledenen die geen afstand hebben kunnen doen van hun bezittingen
of sociale status tijdens hun leven. Petas worden dan ook afgebeeld met een lange dunne nek en een enorme buik, zodat het voor hen onmogelijk is om voldoende voedsel op te nemen. Zodoende zijn ze altijd onbevredigd. Méér is nooit genoeg !
Het bestaansrijk van de Petas is aldus een allegorie voor overledenen die tijdens
hun leven gepoogd hebben om al hun (illusoire) verlangens na te streven, zichzelf niet realiserend dat hoe méér ze verlangden, hoe pijnlijker én moeilijker het
werd om innerlijk geluk te vinden.
In Gatha #308—Vaggumudatiriya bhikkhu Vatthu—berispt de Boeddha de persoon die ongegeneerd profiteert van de vruchten van anderen, en zelf niets aan de
maatschappij bijdraagt. Dit is parasitair en immoreel gedrag dat de hele samenleving benadeelt.
Dit geldt in de eerste plaats voor de bhikkhu, de monnik, die door zijn 'thuisloosheid', alle maatschappelijke banden heeft doorgeknipt. Hij is 'dood' voor de
samenleving. Het minste wat men van hem mag verwachten, is dat hij zichzelf
beteugelt en 'diegenen die weinig zand op de leden hebben' helpt op hun spiritueel pad. Dat is immers de 'maatschappelijke’ bijdrage van de Sangha.
Het inslikken van de roodgloeiende ijzeren bal verwijst naar één van de straffen
die in de boeddhistische literatuur beschreven worden.
De Gathas #309 & 310—beiden Khemakasetthiputta Vatthu—zijn opnieuw
tweelingverzen.
Beide verzen wijzen op de absolute noodzaak om de kracht die uitgaat van seksuele lust niet te onderschatten. De persoon die deze kracht niet temt, brengt
zichzelf en zijn familie in zware moeilijkheden.
Overspelige relaties maken een innige band met een ander persoon zo goed als
onmogelijk en zijn vaak de oorzaak van seksueel overdraagbare ziekten.
Wanneer overspel gepleegd wordt door iemand die getrouwd is, wordt de hele
zaak nog erger: eenmaal het vertrouwen tussen echtelingen gekwetst is, is het
moeilijk om dit terug te winnen. Maar niet enkel het vertrouwen staat op het
spel, tevens worden afkeuring, onrust en blaam zijn deel.
Overspel werd in Boeddha’s tijd als een misdrijf beschouwd, zodat de burgerlijke straffen, voorgesteld als 'de straffen van de koning', niet min waren.
En bijkomend is de—persoonlijke, individuele hel (cfr. supra)—zijn lot.
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De Gathas #311-313—Dubbacabhikkhu Vatthu—vormen een drieluik. Deze drie
verzen wijzen naar voorzichtigheid. Een eigenschap die elke yogi zich eigen
moet maken.
De weg van de yogi loopt niet altijd over rozen. Hij beloopt een moeilijk pad.
Deugdzaam leven (P. sila), zich concentreren (P. samadhi) en tot wijsheid komen (P. panna) vereist een volgehouden, strikte levenswandel. Dit is wat Gatha
#311 leert.
Wanneer het pad slecht belopen wordt, d.i. niet goed begrepen of niet goed geïmplementeerd, zal de yogi nooit tot Zelfrealisatie komen. Al zijn inspanningen
zullen dan verloren zijn. Méér: zijn inspanningen kunnen leiden tot geestelijk
letsel en zelfs tot de dood. Het volstaat te denken aan hetgeen zich afspeelt in
bepaalde sekten om de draagwijdte van dit vers te begrijpen.
De metafoor die hier gebruikt wordt is het kusa-gras—een grassoort die veel
gebruikt wordt in het Oosten en dus van economische waarde, maar die, wanneer ze op een niet oordeelkundige manier wordt afgesneden, vlijmscherp in de
handen snijdt. Wanneer het spirituele leven verkeerd wordt aangepakt, sleurt het
je naar de hel.
Gathas #312 &313 zijn dan ook erg duidelijk: de yogi die tot Zelfrealisatie wil
komen, moet dit doen met overtuiging en discipline. Een halfhartige houding
aannemen en 'doen alsof' levert niets op: een niet-aandachtige wandelaar werpt
slechts stof op'.
Gatha #314—Issapakata Itthi Vatthu—is een pleidooi om heilzame daden te verrichten en zich te onthouden van onheilzame. Goede daden leiden tot goed kamma, slechte daden daarentegen…
In Gatha #315—Sambahulabhikkhu Vatthu—geeft de Boeddha aan de yogi een
duidelijke opdracht: bewaak jezelf zowel van binnen als van buiten. Zoals een
grensstad zowel intra muros als extra muros moet bewaakt worden. De vijand
kan zich immers zowel in als buiten de stad bevinden. En allerlei vormen aannemen.
Een verdere opdracht van de Boeddha is om geen énkel moment te laten verloren gaan. Nu, in dit leven, moet de Zelfrealisatie gebeuren. Het gevaar is niet
denkbeeldig dat de yogi, die zijn zelfrealisatie in dit leven misloopt door terug te
vallen op het werelds zintuiglijk pad, in een lager bestaansrijk herboren wordt.
De laatste vier Gathas van dit hoofdstuk vormen opnieuw één geheel. De Gathas
#316-318 traceren het neergaande pad, terwijl Gatha #319 het pad van de Wijze
uittekent.
Gathas #316 & 317—Nigantha Vatthu—en Gatha # 318—Titthiyasvaka Vatthu—
beschrijven het leven van de putthujana: hij schaamt zich over dingen die niet
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beschamend zijn, terwijl hij geen schaamte toont voor het schaamteloze (Gatha
#316). Hij is bang als er niets te vrezen valt, terwijl hij niet bang is wanneer hij
wél bang moet zijn (Gatha #317). Hij ziet fouten waar er geen zijn, maar de wérkelijke fouten ziet hij niet (Gatha #318). Het resultaat van deze verkeerde houdingen en inzichten zal hem later gepresenteerd worden, namelijk door een
slechte wedergeboorte.
Gatha #319—ook Titthiyasvaka Vatthu—toont de juiste weg. De yogi, die fouten
als fouten herkent en het foutloze als foutloos, bezit het juiste inzicht.
Hij volgt nauwgezet de Dhamma, overeenkomstig de richtlijnen die gegeven zijn
in de heilige teksten. Op deze manier wéét hij wat zuiver is en wat niet. En dit
helder begrip brengt hem tot nibbana.
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'wie leugens vertelt gaat naar de hel': vert. van → abhutavadi nirayam upeti: abhutavadi →a+bhuta+vadi: a= niet; bhuta → bhu = zijn; bhuta = wat is, zoals het is; vadi → vad =
spreken; abhutavadi = letterlijk: wie zegt wat niet is, vrij vertaald als 'wie leugens vertelt';
niraya = de hel, nirayam = naar de hel; upeti → upa+i: upa = naar; i = gaan; upeti = gaat.
'Abhutavadi nirayam upeti, is vrij vertaald als: 'wie leugens vertelt gaat naar de hel'.
1649

'ook hij die iets gedaan heeft en loochent: 'dat was ik niet'': → yo vapi katva na karomi
c’aha: yo = wie; vapi → va+pi: va = of; pi = zo; vapi = of zo; katva → kar = doen; katva =
heeft gedaan; na = niet; karomi → kar = doen; karomi = ik heb gedaan; c’aha → ca+aha →
ca = en; aha → ah = zeggen; c’aha = zegt. 'Yo vapi katva na karomi c’aha', is vrij vertaald
als: 'ook hij die iets gedaan heeft en loochent: 'dat was ik niet''.
1650

'dit soort mensen van laag allooi': vert. van → nihinakamma manuja: nihinakamma →
nihina+kamma: nihina = laag; kamma = daden, handelingen; manuja = man, mens. 'Nihinakamma manuja', is vrij vertaald als: 'dit soort mensen van laag allooi'.
1651

'ondergaat na de dood hetzelfde lot': vert. van → parattha (…) sama bhavanti: parattha
= hierna, in de andere wereld, voorbij deze wereld, na de dood; sama = hetzelfde; bhavanti
→ bhava = worden, in de betekenis van 'krijgen hetzelfde lot'. 'Parattha (…) sama bhavanti', is vrij vertaald als: 'ondergaat na de dood hetzelfde lot'.
1652

'velen die de gele monnikspij dragen': kasavakantha bahavo: kasavakantha → kasava+
kantha; kasava = geel; kantha = nek; kasavakantha is letterlijk vertaald: 'met geel rond de
nek'. Het is een metafoor voor de bhikkhus die de gele monnikspij dragen; bahavo → bahu
= veel, velen. 'Kasavakantha bahavo', is vrij vertaald als: 'velen die de gele monnikspij dragen'.
1653

'zijn van slechte aard en beheersen zich niet': papadhamma asannata: papadhamma →
papa+dhamma: papa = slecht; dhamma = hier in de betekenis van 'natuur, aard'; asan-nata:
a+sannata: a = niet; sannata → sam+yam: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; yam =
zich beheersen; asannata = zich niet beheersen. 'Papadhamma asannata', is vrij vertaald
als: 'zijn van slechte aard en beheersen zich niet'.
1654

'op grond van hun verkeerde daden': vert. van → papehi kammahi: papehi → papa =
slecht; papehi = door het slechte ervan; kammahi → kamma = daden, handelingen; kammahi = door de handelingen; papehi kammahi = door de verkeerde daden. 'Papehi kammahi', is vrij vertaald als: 'op grond van hun verkeerde daden'.
1655

1656

'ellendelingen': vert. van → papa = slechterik, ellendeling.

'komen in de hel terecht': vert. van → nirayam te upapajjare: nirayam → niraya = hel; te
= zij; upapajjare → upa+pad: upa = nabij, dichtbij; pad = gaan, bereiken, terecht komen.
'Nirayam te upapajjare', is vrij vertaald als: 'komen in de hel terecht'.
1657

'een immorele en onbeheerste [monnik]': vert. van → dussilo asannato: dussilo → du+
sila: du = slecht; sila = moraliteit; dussilo = immoreel; asannato → asannata → a+sannata: a
= niet; sannata → sam+yam: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; yam = zich beheersen; asannata = onbeheerst. 'Dussilo asannato', is vrij vertaald als: 'een immorele en onbeheerste [monnik]'.
1658

1659

'beter': vert. van → seyyo → seyya = beter.
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'een roodgloeiende ijzeren bal inslikken': vert. van → ayogulo bhutto tata aggisikhupamo; ayogulo → ayo+gulo: ayo = ijzer; gulo → gula = bal; bhutto → bhutta → bhuj = eten,
opeten, in de betekenis van 'inslikken'; tatto → tatta = gloeiend, verhit; aggi-sikhupamo →
aggi+sikha+upama: aggi = vuur; sikha = puntje, de top; upama = zoals, gelijk aan; aggisikhupamo = zoals de vlam van het vuur, in de betekenis van 'roodgloeiend'. 'Ayogulo bhutto
tata aggisikhupamo', is vrij vertaald als: 'een roodgloeiende ijzeren bal inslikken'.
1660

'dan dat hij leeft van': vert. van → yan ce bhunjeyya: yan ce = dan dat; bhunjeyya →
bhuj = eten, vrij vertaald als 'leeft van'. 'Yan ce bhunjeyya', is vrij vertaald als: 'dan dat hij
leeft van'.
1661

'aalmoezen': vert. van → ratthapindam → rattha+pinda: rattha = koninkrijk; pinda =
bedelvoedsel; ratthapindam = letterlijk: het bedelvoedsel van het koninkrijk. Wat hier bedoeld wordt is het voedsel dat de monniken dagelijks rondhalen op hun bedeltocht.
1662

'een onachtzaam man': vert. van → naro pamatto: naro → nara = man; pamatto →
pamatta = nalatig, nonchalant, onachtzaam, achteloos.
1663

'die achter andermans vrouw jaagt': vert. van → paradarupasevi → paradara+upasevi:
paradara → para+dara: para = ander, andere; dara = vrouw; upasevi → upa+sev: upa =
nabij; sev = zich associëren met; in de betekenis van 'er achteraan gaan, jagen'; upasevi =
jaagt; gaat er achteraan'. 'Paradarupasevi', is vrij vertaald als: 'die achter andermans vrouw
jaagt'.
1664

'beleeft': vert. van → apajjati → a+pad: a = naar, naartoe; pad = gaan, krijgen, tegenkomen, wedervaren, beleven. 'Apajjati', is vrij vertaald als: 'hij beleeft'.
1665

'vier situaties': vert. van → cattari thanani: cattari → catu = vier; thanani → thana =
plaats; thanani = plaatsen, omstandigheden, toestanden, situaties. 'Cattari thanani', is vrij
vertaald als: 'vier situaties'.
1666

'afkeuring': vert. van → apunnalabham → a+punna+labha: a = niet; punna = verdienste, verdienstelijke handelingen; labha = vermeerdering, accumulatie. apunnalabham =
geen vermeerdering van verdienste = vermindering van verdienste, in de betekenis van 'afkeuring verdienen'. 'Apunnalabham', is vrij vertaald als 'afkeuring'.
1667

'onrust': na nikamaseyyam: na = niet; nikamaseyyam → nikama+seyya: kama = verlangen naar; seyya = bed; nikamaseyya = letterlijk 'een comfortabel bed'; na nikamaseyyam =
een niet-comfortabel bed, in de betekenis van 'hij slaapt onrustig'. 'Na nikamaseyyam', is
vrij vertaald als: 'onrust'.
1668

1669

'blaam': vert. van → nindam → ninda = verwijt, blaam.

1670

'hel' vert. van → nirayam → niraya = de hel.

'afkeuring': vert. van → apunnalabho → a+punna+labha: a = niet; punna = verdienste,
verdienstelijke handelingen; labha = vermeerdering, accumulatie. apunnalabham = geen
vermeerdering van verdienste = vermindering van verdienste, in de betekenis van 'afkeuring verdienen'. 'Apunnalabho', is vrij vertaald als 'afkeuring'.
1671

'een slechte wedergeboorte': vert. van → gati papika: gati → gam = gaan, in de betekenis van 'het bestaan nà dit leven'; papika → papa = slecht. 'Gati papika', is vrij vertaald
als: 'een slechte wedergeboorte'.
1672
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'het plezier van een angstige man en een angstige vrouw is kortstondig': vert. van →
bhitassa bhitaya rati ca thokika: bhitassa → bhita → bhi = angstig, doodsbang zijn; bhitassa
= van een angstig man; bhitaya → bhita → bhi = angstig, doodsbang zijn; bhitaya = van een
angstige vrouw; rati = plezier; ca = en; thokika = klein, kort, kortstondig. 'Bhitassa bhitaya
rati ca thokika', is vrij vertaald als: 'het plezier van een angstige man en een angstige vrouw
is kortstondig'.
1673

'en de straf van de koning is zwaar': vert. van → raja ca dandam garukam paneti: raja =
koning; ca = en; dandam → danda = strafstok, strafrietje, meer algemeen: straf; garukam →
garu = zwaar, ernstig; paneti → pa+ni: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de
intensiteit van een handeling uit te drukken; ni = toepassen; paneti = toegepast, in de betekenis van 'de straf die toegepast wordt'. 'Raja ca dandam garukam paneti', is vrij vertaald
als: 'en de straf van de koning is zwaar'.
1674

'daarom moet een man niet achter andermans vrouw jagen': vert. van → tasma naro
paradaram na seve: tasma = daarom; naro → nara = man; paradaram → paradara → para+
dara: para = ander, andere; dara = vrouw; na = niet; seve → sev = zich associëren met, in
de betekenis van 'er achteraan gaan, jagen'; seve = jaagt; gaat er achteraan. 'Tasma naro
paradaram na seve', is vrij vertaald als: 'daarom moet een man niet achter andermans
vrouw jagen'.
1675

'zoals kusa-gras in de eigen hand snijdt wanneer het verkeerd wordt vastgegrepen':
vert. van → kuso yatha duggahito hattham evanukantati: kusa = eigennaam voor een grassoort; yatha = als, zoals; duggahito → du+gahita: du = verkeerd; gahita → gah = vastnemen, vastgrijpen; duggahito = verkeerd vastgegrepen; hattham → hattha = hand; evanukantati → eva+anukantati: eva = zo, op deze manier; anukantati → anu+kat: anu = gecombineerd met, samen; kat = snijden; anukantati = snijdt. 'Kuso yatha duggahito hattham evanukantati', is vrij vertaald als: 'zoals kusa-gras in de eigen hand snijdt wanneer het verkeerd
wordt vastgegrepen'.
1676

'monniksleven': vert. van → samannam → samanna = het leven van een samanna, het
leven van een monnik.
1677

'sleurt je naar de hel': vert. van → nirayay’upakaddhati → nirayaya+upakaddhati: niraya
= de hel; nirayaya = naar de hel; upakaddhati → kaddh = sleuren, meesleuren. 'Nirayay’upakaddhati', is vrij vertaald als: 'sleurt je naar de hel'.
1678

'wanneer het verkeerd geleefd wordt': vert. van → dupparamattham → du+ paramattha:
du = slecht; paramattha = iets verkeerd opvatten, iets verkeerd gebruiken. 'Dupparamattham', is vrij vertaald als: 'wanneer het verkeerd geleefd wordt'.
1679

'elke daad die niet-aandachtig wordt uitgevoerd': vert. van → yam kinci sathilam kammam: yam = dat; kinci = welk ook; sathilam → sathila = niet-aandachtig, niet alert; kammam
→ kamma = daad, handeling. 'Yam kinci sathilam kammam', is vrij vertaald als: 'elke daad
die niet-aandachtig wordt uitgevoerd'.
1680

'elk [religieus] precept dat niet goed wordt nageleefd': vert. van → samkilitthan ca yam
vatam: samkilitthan → sam+kilitthan: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; kilitthan →
kilis = onzuiver zijn; samkilitthan = onzuiver; yam = dat; vatam → vata → var = een religieus
precept dat men op zich genomen heeft. 'Samkilitthan ca yam vatam’, is vrij vertaald: 'een
[religieus] precept dat niet goed wordt nageleefd'.
1681
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'een twijfelachtig religieus leven': vert. van → samkassaram brahmacariyam: samkassaram → samkassara = twijfelachtig, dubieus; brahmacariyam → brahmacariya = het heilig
leven. 'Samkassaram brahmacariyam', is vrij vertaald als: 'een twijfelachtig religieus leven'.
1682

'dit levert geen goede vruchten op': vert. van → na tam hoti mahapphalam: na = niet,
geen; tam = dat; hoti → bhu = worden, opleveren; hoti = levert op; mahapphalam → maha
+phala: maha = groot, veel; phala = vruchten. 'Na tam hoti mahapphalam', is vrij vertaald
als: 'dit levert geen goede vruchten op'.
1683

'wanneer je iets moet verrichten, doe dit dan met volle inzet': vert. van → kayira ce
kayirath’enam dalham etam: kayira → kar = doen, maken; ce = indien, als; kayirath’enam →
kayiratha+enam = doe dan; dalham → dalha = resoluut, met volle inzet; etam = dit. 'Kayira
ce kayirath’enam dalham etam', is vrij vertaald als: 'wanneer je iets moet verrichten, doe dit
dan met volle inzet'.
1684

'een niet-aandachtige wandelaar werpt immers slechts stof op': sathilo hi paribbajo
bhiyyo akirate rajam: sathilo → sathila = niet-aandachtig; hi = immers, inderdaad; paribbajo
→ paribbaja = een wandelaar; bhiyyo = verder; akirate → kir = opwerpen; rajam → rajo =
stof. 'Sathilo hi paribbajo bhiyyo akirate rajam', is vrij vertaald als: 'een niet-aandachtige
wandelaar werpt immers slechts stof op'.
1685

'een slechte daad': vert. van → dukkatam → du+kata: du= slecht; kata → kar = doen,
maken; dukkatam = een slechte daad.
1686

'doet men beter niet': vert. van → akatam seyyo → akatam → a+kata: a = niet; kata →
kar = doen, maken; akatam = men doet niet; seyyo = beter. 'Akatam seyyo', is vrij vertaald
als: 'doet men beter niet'.
1687

'want van een slechte daad wordt men later gekweld': pacha tappati dukkatam: pacha
= nadien; tapati → tap = kwellen, folteren; tapati = gekweld; dukkatam → du+kata: du=
slecht; kata → kar = doen, maken; dukkatam = een slechte daad. 'Pacha tappati dukkatam',
is vrij vertaald als: 'want van een slechte daad wordt men later gekweld'.
1688

'het is beter een goede daad te verrichten': vert. van → katan ca sukatam seyyo: katan
→ kata → kar = doen; ca = en; sukatam → su+kata: su = goed; kata → kar = doen, maken;
sukata = een goede daad doen. 'Katan ca sukatam seyyo', is vrij vertaald als: 'het is beter
een goede daad te verrichten'.
1689

'want van een goede daad krijgt men geen spijt': vert. van → yam katva nanutappati:
yam = dat; katva → kar = doen; katva = doet, hier in de betekenis van 'krijgt'; nanutappati
→ na+anutappati: na = niet, geen; anutappati = spijt krijgen; nanutappati = krijgt geen spijt
van. 'Yam katva nanutappati', is vrij vertaald van: 'want van een goede daad krijgt men geen
spijt'.
1690

'zoals een grensstad bewaakt wordt': vert. van → nagaram yatha paccantam guttam:
nagaram → nagara = stad; yatha = zoals, als; paccantam → paccanta = op de grens; guttam → gutta → gup = beschermen, bewaken; guttam = beschermd, bewaakt. 'Nagaram
yatha paccantam guttam', is vrij vertaald als: 'zoals een grensstad bewaakt wordt'.
1691

'zowel aan de binnenkant [intra muros] als aan de buitenkant [extra muros]': vert. van →
santarabahiram → santara+bahira: santara = aan de binnenkant, intra muros; bahira = aan
de buitenkant, extra muros. 'Santarabahiram', is vrij vertaald als: 'zowel aan de binnenkant
[intra muros] als aan de buitenkant [extra muros]'.
1692
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'zo moet je jezelf beschermen': vert. van → evam gopetha attanam: evam = zo, op deze
manier; gopetha → gup = beschermen, bewaken; gopetha = je moet beschermen; attanam
→ atta = zelf, jezelf, zichzelf. 'Evam gopetha attanam', is vrij vertaald als: 'zo moet je jezelf
beschermen'.
1693

'laat geen moment voorbijgaan': vert. van → khano vo ma upaccaga: khano → khana =
het moment, de gelegenheid; vo = jij; ma = doe dit niet, laat dit niet gebeuren; upaccaga =
laat dit niet voorbijgaan. 'Khano vo ma upaccaga', is vrij vertaald als: 'laat geen moment
voorbijgaan'.
1694

'want zij die dit moment [van mogelijkheid tot spirituele groei] mislopen': vert. van →
khanatita → khana+atita: khana = het moment, de gelegenheid; atita = voorbij laten gaan.
1695

'zullen hun bestemming voor de hel [wedergeboorte] betreuren': vert. van → hi socanti
nirayamhi samappita: hi = inderdaad, zeker; socanti → suc = treuren; socanti = zullen betreuren; nirayamhi → niraya = de hel; nirayamhi = in de hel; samappita → sam+ap: sam =
compleet, volkomen, in zijn geheel; ap = naderen tot, voorbestemmen; samappita = voorbestemming. 'Hi socanti nirayamhi samappita', is vrij vertaald als: 'zullen hun bestemming
voor de hel [wedergeboorte] betreuren'.
1696

'zij schamen zich over wat niet beschamend is': vert. van → alajjitaye lajjanti: alajjitaye
→ a+lajj: a = niet; lajj = beschaamd zijn; alajjitaye = wat niet beschamend is; lajjanti → lajj =
beschaamd zijn, zich schamen. 'Alajjitaye lajjanti', is vrij vertaald als: 'zij schamen zich over
wat niet beschamend is'.
1697

'en hebben geen schaamte over het schaamteloze': vert. van → lajjitaye na lajjare: lajjitaye = het schaamteloze; na = niet; lajjare = beschaamd zijn. 'Lajjitaye na lajjare', is vrij vertaald als: 'en hebben geen schaamte over het schaamteloze'.
1698

'levende wezens gaan naar een ellendige bestemming [wedergeboorte]': vert. van →
satta gacchanti duggatim: satta = een levend wezen; gacchanti → gam = gaan; gacchanti =
gaat; duggatim → du+gati: du = slecht; gati = na dit leven, hiernamaals, voorbij dit leven.
'Satta gacchanti duggatim', is vrij vertaald als: 'levende wezens gaan naar een ellendige
bestemming [wedergeboorte]'.
1699

'wanneer zij foute inzichten aanhangen': vert. van → micchaditthisamadana → miccha
+ditthi+samadana: miccha = fout, verkeerd; ditthi = opinies, inzichten; samadana → sama+
da: sama → sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; da = geven, aanhangen. 'Micchaditthisamadana', is vrij vertaald als: 'wanneer zij foute inzichten aanhangen'.
1700

'zij zijn bang als er niets te vrezen valt': vert. van → abhaye bhayadassino: abhaye →
bhaya = angst; abhaya → a+bhaya: a = niet; bhaya = angst; bhayadassino → bhaya+dassi:
bhaya = angst; dassi → dis = zien; bhayadassino = bang zijn. 'Abhaye bhayadassino', is vrij
vertaald als: 'zij zijn bang als er niets te vrezen valt'.
1701

'en zijn niet bang voor wat moet gevreesd worden': vert. van → bhaye cabhaya-dassino: bhaye → bhaya = angst, vrees; cabhayadassino → ca+abhaya+dassi: ca = en; abhaya =
geen angst; dassi → dis = zien; cabhayadassino = niet bang zijn. 'Bhaye cabhayadassino',
is vrij vertaald als: 'en zijn niet bang voor wat moet gevreesd worden''.
1702
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'levende wezens gaan naar een ellendige bestemming [wedergeboorte]': vert. van →
satta gacchanti duggatim: satta = een levend wezen; gacchanti → gam = gaan; gacchanti =
gaat; duggatim → du+gati: du = slecht; gati = na dit leven, hiernamaals, voorbij dit leven.
'Satta gacchanti duggatim', is vrij vertaald als: 'levende wezens gaan naar een ellendige bestemming [wedergeboorte]'.
1703

'wanneer zij foute inzichten aanhangen': vert. van → micchaditthisamadana → miccha
+ditthi+samadana: miccha = fout, verkeerd; ditthi = opinies, inzichten; samadana → sama+
da: sama → sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; da = geven, aanhangen. 'Micchaditthisamadana', is vrij vertaald als: 'wanneer zij foute inzichten aanhangen'.
1704

'zij beelden zich fouten in waar er geen fouten zijn': vert. van → avajje vajjamatino: avajje → a+vajja : a= niet; vajja = fout, wat verkeerd is; avajje = wat niet fout is; vajjamatino →
vajja+mati: vajja = fout, wat verkeerd is; mati → man = denken, zich inbeelden. 'Avajje vajjamatino', is vrij vertaald als: 'zij beelden zich fouten in waar er geen fouten zijn'.
1705

'en zien niet de fouten die er werkelijk zijn': vert. van → vajje cavajjadassino: vajje →
vajja = fout; cavajjadassino → ca+avajja+dassi: ca = en; vajja = fout, wat verkeerd is; dassi
→ dis = zien; cavajjadassino = niet de fouten zien. 'Vajje cavajjadassino', is vrij vertaald als:
'en zien niet de fouten die er werkelijk zijn'.
1706

'levende wezens gaan naar een ellendige bestemming [wedergeboorte]': vert. van →
satta gacchanti duggatim: satta = een levend wezen; gacchanti → gam = gaan; gacchanti =
gaat; duggatim → du+gati: du = slecht; gati = na dit leven, hiernamaals, voorbij dit leven.
'Satta gacchanti duggatim', is vrij vertaald als: 'levende wezens gaan naar een ellendige bestemming [wedergeboorte]'.
1707

'wanneer zij foute inzichten aanhangen': vert. van → micchaditthisamadana → miccha
+ditthi+samadana: miccha = fout, verkeerd; ditthi = opinies, inzichten; samadana → sama+
da: sama → sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; da = geven, aanhangen. 'Micchaditthisamadana', is vrij vertaald als: 'wanneer zij foute inzichten aanhangen'.
1708

'zij die fouten als fouten herkennen': vert. van → vajjan ca vajjato natva: vajjan → vajja =
fout; ca = en; vajjato → vajja = fout; natva → na = weten, kennen; natva = herkennen. 'Vajjan ca vajjato natva', is vrij vertaald als: 'zij die fouten als fouten herkennen'.
1709

'en het foutloze als foutloos': vert. van → avajjan ca avajjato: avajjan → a+vajja: a =
zonder; vajja = fout; avajja = foutloos; ca = en; avajjato → a+vajja: a = zonder; vajja = fout;
avajjato = foutloos. 'Avajjan ca avajjato', is vrij vertaald als: 'en het foutloze als foutloos'.
1710

'levende wezens gaan naar een goede bestemming [wedergeboorte]': vert. van → satta
gacchanti suggatim: satta = een levend wezen; gacchanti → gam = gaan; gacchanti = gaat;
duggatim →su+gati: su = goed; gati = na dit leven, hiernamaals, voorbij dit leven. 'Satta
gacchanti suggatim', is vrij vertaald als: 'levende wezens gaan naar een goede bestemming
[wedergeboorte].
1711

'wanneer zij juiste inzichten aanhangen': vert. van → sammaditthisamadana → samma
+ditthi+samadana: samma = juist, zuiver; ditthi = opinies, inzichten; samadana → sama+
da: sama → sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; da = geven, aanhangen. 'Sammaditthisamadana', is vrij vertaald als: 'wanneer zij juiste inzichten aanhangen'.
1712

1713

Dante, Alighieri, La Divina Comedia, Deel I, Inferno.
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VAGGA #23 — OLIFANTEN
Nagavagga (Gathas #320-333)

GATHA #320
—WIE ZICHZELF GETEMD HEEFT VERDRAAGT BELEDIGINGEN (1)—
(ATTADANTA VATTHU)
'Aham nago va samgame
capato patitam saram
ativakyam titikkhissam
dussilo hi bahujjano.'

❜ Zoals een olifant op het slagveld, 1714
De
vanuit een boog geschoten [verdraagt], 1716
Zo zal ik beledigingen [beledigende taal] verdragen. 1717
De meeste mensen vertonen immers immoreel gedrag.1718 ❜
pijl,1715

GATHA #321
—WIE ZICHZELF GETEMD HEEFT VERDRAAGT BELEDIGINGEN (2)—
(ATTADANTA VATTHU)
'Dantam nayanti samitim
dantam raja' bhiruhati
danto settho manussesu
yo' tivakyam titikkhati.'

❜ Een getemde olifant verwerft een plaats in de samenleving. 1719
[ Zo] bestijgt de koning een getemde olifant.1720
De beste onder de mensen is wie getemd is:1721
[Wie getemd is] verdraagt beledigende woorden.1722 ❜
GATHA #322
—ZELFDISCIPLINE OVERTREFT ALLES (1)—
(ATTADANTA VATTHU)
'Vara assatara danta
ajaniya ca sindhava
kunjara ca mahanaga
attadanto tato varam.'

❜ Uitstekend zijn getemde muilezels,1723
Evenals getemde raspaarden uit Sindh, 1724
En getemde grote olifanten, 1725
Maar de mens die zichzelf getemd heeft,
Is de allerbeste.1726 ❜
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GATHA #323
—ZELFDISCIPLINE OVERTREFT ALLES (2)—
(HATTHACARIYAPUBBAKA BHIKKHU VATTHU)
'Na hi etehi yanehi
gaccheyya agatam disam
yath'attana sudantena
danto dantena gacchati.'

❜ Want niet door deze dieren te berijden, 1727
Zal men het onbetreden gebied [nibbana] bereiken, 1728
Zoals iemand doet die zichzelf getemd heeft, 1729
En getemd [naar het onbetreden gebied] gaat.1730 ❜
GATHA #324
—LUST MOET BEDWONGEN WORDEN—
(PARIJINNA BRAHMANAPUTTA VATTHU)
'Dhanapalako nama kunjaro
katukappabhedano dunnivarayo
baddho kabalam na bhunjati
sumarati nagavanassa kunjaro.’

❜ De olifant genaamd Dhanapalako 1731
Is bronstig 1732 en moeilijk in bedwang te houden. 1733
Vastgeketend,1734 eet hij geen morzel:1735
Hij heeft heimwee naar het olifantenbos.1736 ❜
GATHA #325
—ZONDER INZET WORDT MEN ALS EEN ONWETENDE HERBOREN—
(PASENADIKOSALA VATTHU)
'Middhi yada hoti mahagghaso ca
niddayita samparivattasayi
mahavaraho va nivapaputtho
punappunam gabbham upeti mando.’

❜ Wie zonder energie 1737 is en als een veelvraat,1738
Vadsig in slaap rolt, 1739
Als een vetgemest varken:1740
Zulke luiaard 1741 wordt keer op keer 1742 als een onwetende herboren.1743 ❜
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GATHA #326
—DE BEHEERSING VAN HET LAGERE ZELF—
(SANUSAMANERA VATTHU)
'Idam pure cittamacari carikam
yenicchakam yatthakamam yathasukham
tad ajj’aham niggahessami yoniso
hatthippabhinnam viya ankusaggaho.’

❜Vroeger 1744 doolde mijn geest rond 1745 zoals het hem uitkwam;1746
Zoals het hem begeerde;1747 zoals het hem plezierde.1748
Nu 1749 hou ik mijn gedachten volledig in bedwang,1750
Zoals een olifantentemmer een bronstige olifant [in bedwang houdt].1751 ❜
GATHA #327
—WEES WAAKZAAM. BESCHERM JE GEDACHTEN—
(PAVEYYAKAHATTHI VATTHU)
'Appamadarata hotha
sacittam anurakkhatha
dugga uddharath' attanam
panke sanno va kunjaro.'

❜ Wees waakzaam.1752
Bescherm je eigen geest. 1753
Trek jezelf los uit het moeras, 1754
Zoals een olifant doet wanneer hij vastzit in modder.1755 ❜
GATHA #328
—ASSOCIEER JE MET EEN VERSTANDIGE METGEZEL—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Sace labhetha nipakam sahayam
saddhimcaram sadhuviharidhiram
abhibhuyya sabbani parissayani
careyya ten’attamano satima.'

❜ Als je een verstandige metgezel kunt vinden, 1756
Een medereiziger die deugdzaam is en wijs,1757
Die alle gevaren overwonnen heeft,1758
Blijf dan bij hem, gelukkig en aandachtig.1759 ❜
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GATHA #329
—ASSOCIEER JE NOOIT MET EEN ONVERSTANDIGE METGEZEL—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'No ce labhetha nipakam sahayam
saddhimcaram sadhuviharidhiram
raja va rattham vijitam pahaya
eko care matanga’ranne va nago.'

❜ Als je geen verstandige metgezel kunt vinden,1760
Een medereiziger die deugdzaam is en wijs,1761
Ga dan je eigen weg.1762
Zoals een verslagen koning zijn veroverd koninkrijk verlaat, 1763
Of zoals een olifant in de Matanga wildernis
Zijn kudde [verlaat] !1764 ❜
GATHA #330
—ALLEEN LEVEN—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Ekassa caritam seyyo
natthi bale sahayata
eko care na ca papani kayira
appossukko matanga'ranne va nago.'

❜ Het is beter om alleen te leven:1765
Een dwaas vormt geen goed gezelschap. 1766
Leef alleen en doe geen kwaad,1767
Zorgeloos, als een olifant in het bos.1768 ❜
GATHA #331
—GELUK (1)—
(MARA VATTHU)
'Atthamhi jatamhi sukha sahaya
tutthi sukha ya itaritarena
punnam sukham jivitasankhayamhi
sabbasso dukkhassa sukham pahanam.'

❜ Geluk is: vrienden wanneer je hulp nodig hebt.1769
Geluk is: tevreden zijn met wat je hebt. 1770
Geluk is: verdienste aan het einde van je leven.1771
Geluk is: het volkomen laten varen van het lijden. 1772 ❜
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GATHA #332
—GELUK (2)—
(MARA VATTHU)
'Sukha matteyyata loke
atho petteyyata sukha
sukha samannata loke
atho brahmannata sukha.'

❜ Geluk is: moeder zijn in deze wereld.1773
Geluk is: vader zijn in deze wereld.1774
Geluk is: een dakloze asceet zijn in deze wereld.1775
Geluk is: een brahmaan zijn in deze wereld. 1776 ❜
GATHA #333
—GELUK (3)—
(MARA VATTHU)
'Sukham yavajara silam
sukha saddha patitthita
sukho pannaya patilabho
papanam akaranam sukham.'

❜ Geluk is: deugdzaam zijn tot op hoge leeftijd. 1777
Geluk is: beschikken over vast vertrouwen. 1778
Geluk is: het verkrijgen van wijsheid.1779
Geluk is: het vermijden van het kwade.1780 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #23 - OLIFANTEN—

In Vagga #23 van de Dhammapada is het gemeenschappelijke thema 'de olifant'.
De olifant was en is een heilig dier in het Oosten. Als dusdanig is het begrijpelijk dat het in de Pali-canon veel gebruikt wordt als metafoor. Voor hun eigenaars betekenden olifanten een waardevol bezit. In de strijd vormden de olifanten een gevreesd wapen, zoals ook Alexander de Grote 1781 mocht ondervinden.
Ze werden gebruikt om in de charge het voetvolk te vertrappelen en de vijandelijke linies te doorbreken. Als strijdwapen werden olifanten voor het eerst ingezet in India. De krijgsolifant vormde één van de vier klassieke componenten van
het antieke leger.
De olifant staat voor potentie en kracht, geduld en wijsheid. In de metaforen
worden de mensen aangezet om deze deugden in zichzelf te verwezenlijken.
In de Gathas #320-322—alle drie Attadanta Vatthu—benadrukt de Boeddha dat
de yogi zich niets moet gelegen laten aan beledigingen. Het kenmerk van de 'wereldlingen' is dat ze onwetend zijn en als dusdanig immoreel gedrag vertonen.
Het is de basisnatuur van de putthujanas. Door zich niet uit het veld te laten
slaan door beledigingen, stelt de Wijze zich hier boven. Net zoals de krijgsolifant
op het slagveld de pijlenregen doorstaat.
Gatha #321 verhaalt dat een getemde olifant een gerespecteerde plaats verworven heeft in de samenleving. De olifant wordt zelfs door de koning bereden. Op
dezelfde manier wordt een getemd, beheerst persoon door de samenleving uitermate geëerd.
Dit wordt in het vers op een lyrische wijze uitgedrukt: ’datam nayanti samitim' is
letterlijk vertaald: 'de getemde [olifant] wordt voor de menigte gebracht'. De
betekenis is dat een getemde olifant een plaats verwerft in de maatschappij, in
tegenstelling tot een wilde olifant, die alles vernietigt wat op zijn weg komt.
Een getemd persoon geniet het volle vertrouwen van de samenleving omdat hij
geleerd heeft zichzelf te beheersen, in tegenstelling tot het onwetende plebs.
Gatha #322 geeft aan dat de mens zich allerlei dingen kan eigen maken, maar dat
het meest ultieme zelfdiscipline is. Wie zelfdiscipline ontwikkelt kan steeds op
zichzelf terugvallen. Zelfdiscipline is de overtreffende trap.
Gatha #323—Hatthacariyapubbaka Vhikkhu Vatthu—laat er geen enkele twijfel
over bestaan dat zelfbeheersing de basis vormt om uiteindelijk 'het onbetreden
gebied' te bereiken. Zonder ethisch gedrag (P. sila) is het onmogelijk om concentratie (P. samadhi) en hiernavolgend wijsheid te verwerven (P. panna). Zelfdiscipline is het voertuig dat naar nibbana leidt. Wanneer zelfdiscipline ontbreekt, zijn alle verdere pogingen nutteloos.
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Gatha #324—Parijinna Brahmanaputta Vatthu—wijst op datgene wat het moeilijkst te beheersen en te temmen valt, namelijk passie. Zoals een bronstige olifant
onrustig is, gevaarlijk en moeilijk te beheersen valt, is ook de onwetende, niet
gedisciplineerde putthujana een gewillig slachtoffer van zijn passie. Hij denkt
aan niets anders dan aan het bevredigen van zijn seksuele lust. Voor de onwetende wereldling kan zijn passie zelfs belangrijker worden dan voedsel.
Op dezelfde manier als de bronstige olifant wordt vastgebonden gedurende de
hele periode van zijn bronstigheid, zo ook moet de Wijze zich op de meest stringente manier wapenen wanneer passie hem dreigt te overvallen.
Volgens de Commentaren op de Dhammapada was Dhanapalaka een olifant van
de koning, die in luxueuze gevangenschap werd gehouden. Zijn enige verlangen
om terug te keren naar het bos was om te zorgen voor zijn moeder.
In Gatha #325—Pasenadikosala Vatthu—maakt de Boeddha duidelijk dat de
onwetende persoon geen enkele poging onderneemt om de uitwassen van zijn
basisinstincten om te buigen. Hij eet zich te pletter, beheerst zijn passie niet,
zoekt geen enkele harmonie met zijn medemens, is verhangen naar zintuiglijk
genot, rijkdom en macht. Het is duidelijk dat zo iemand zal herboren worden in
de omgeving die hij zo innig omarmt.
De yogi daarentegen verstaat—beter: hij wéét—dat de enige manier om tot bevrijding en tot Zelfrealisatie te komen, erin bestaat om te weerstaan aan alle zintuiglijke verlokkingen. Hij onderkent duidelijk dat dit allemaal begoochelingen
zijn. Illusies. De yogi leeft een nederig, simpel leven, zonder zich verder druk te
maken over de wereld. Hij kan de wereldse dingen loslaten, hij hecht geen belang aan bezit en rijkdom zodat, wanneer het finale moment zich aandient, er
niets is dat hem nog aan deze wereld bindt.
Gatha #326—Sanusamanera Vatthu—benadrukt de noodzaak om onze basisinstincten in bedwang te houden. En dat begint bij onze gedachten, zoals het eerste vers van de Dhammapada ons leert. Ook hier komt de metafoor van de bronstige olifant weer naar voor. De spirituele zoeker moet zijn gedachten in bedwang houden zoals de mahout een bronstige olifant bedwingt.
Gatha #327—Paveyyakahatthi Vatthu—gebruikt opnieuw de olifant, nu in een
andere metafoor, om aan te geven dat de yogi steeds waakzaam en alert moet
zijn.
De Gathas #328-330—Sambahulabhikkhu Vatthu—vormen een drieluik. Ze leggen de nadruk op het belang dat uitgaat van goed gezelschap—goede vrienden
die ons helpen tijdens de spirituele tocht. De boodschap is duidelijk: wanneer de
yogi een vriend vindt die deugdzaam is en wijs, blijf dan bij hem (Gatha #328).
Wanneer je niemand vindt, ga dan je eigen weg (Gatha #329).
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Gatha #330 zet deze boodschap nog eens extra in de verf: 'het is beter alleen te
leven; een dwaas vormt geen goed gezelschap'. Leef eenvoudig, zorgeloos, doe
niemand kwaad 'zoals een olifant in het bos'.
De Gathas #331-333—alle drie Mara Vatthu—vormen opnieuw een drieluik. De
Boeddha geeft in deze verzen aan wat 'geluk' is. Het is een opsomming van zaken die de drager ervan, in deze wereld, tot geluk brengt, d.i. tot innerlijke vrede.
Wat uiteindelijk de bedoeling was van de Boeddha.
De belangrijkste boodschap is dat de yogi gelukkig moet zijn met wat hij heeft:
'tutthi sukha ya itaritarena’.
Toch nog één opmerking over Gatha #332. Dit vers zou ook op een ietwat andere manier kunnen vertaald worden:
'Een moeder een dienst bewijzen in deze wereld is geluk;
een vader een dienst bewijzen in deze wereld is geluk;
een dakloze asceet een dienst bewijzen in deze wereld is geluk
en een brahmaan een dienst bewijzen in deze wereld is geluk.’
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'zoals een olifant op het slagveld': vert. van → aham nago va samgame: aham = ik;
nago = olifant; va = als, zoals; samgame → samgama = slagveld, strijd; samgame = op het
slagveld, in de strijd. 'Aham nago va samgame', is vrij vertaald als: 'zoals een olifant op het
slagveld'.
1714

1715

'pijl': vert. van → saram → sara.

'vanuit een boog geschoten [verdraagt]': vert. van → capato patitam: capato → capa =
de boog; capato = uit de boog; patitam → pat = schieten. 'Capato patitam', is vrij vertaald
als: 'vanuit een boog geschoten [verdraagt]'.
1716

'zo zal ik beledigingen verdragen': vert. van → ativakyam titikkhissam: ativakyam →
ati+vac: ati = extreem, erover; vac = spreken; ativakyam = harde taal, beledigingen; titikkhissam → tij = verdragen; titikkhissam = ik zal verdragen. 'Ativakyam titikkhissam', is vrij vertaald als: 'zo zal ik beledigingen verdragen'.
1717

'de meeste mensen vertonen immers immoreel gedrag': vert. van → dussilo hi bahujjano: dussilo → du+sila: du = slecht, verkeerd; sila = moraliteit; dussilo = immoreel gedrag;
hi = inderdaad, zeker, immers; bahujjano → bahu+jana: bahu = veel; jana = persoon, mens;
bahujjano = de meerderheid van de mensen, de meeste mensen. 'Dussilo hi bahujjano', is
vrij vertaald als: 'de meeste mensen vertonen immers immoreel gedrag'.
1718

'een getemde olifant verwerft een plaats in de samenleving': vert. van → dantam nayanti samitim: dantam → dam = temmen; dantam = getemd; nayanti → ni = voorleiden, presenteren; samitim → samiti = vergadering, menigte. 'Dantam nayanti samitim', is vrij vertaald als: 'een getemde olifant verwerft een plaats in de samenleving'.
1719

'[zo] bestijgt de koning een getemde olifant': vert. van → dantam rajabhiruhati: dantam
→ dam = temmen; dantam = getemd; rajabhiruhati → raja+abhiruhati: raja = koning; abhiruhati → abhi+ ruh: abhi = volledig, ervoor gaan; ruh = klimmen, beklimmen; abhiruhati =
bestijgen. 'Dantam rajabhiruhati', is vrij vertaald: '[zo] bestijgt de koning een getemde olifant'.
1720

'de beste onder de mensen is wie getemd is': vert. van → danto settho manussesu:
danto → danta = getemd; settho → settha = de beste; manussesu → manussa = mens;
manussesu = onder de mensen. 'Danto settho manussesu', is vrij vertaald als: 'de beste
onder de mensen is wie getemd is'.
1721

'[wie getemd is] verdraagt beledigende woorden': vert. van → yo' tivakyam titikkhati:
yo’tivakyam → yo+ativakya: yo = wie, diegene; ativakya → ati+vac: ati = extreem, erover;
vac = spreken; ativakyam = harde taal, beledigingen; titikkhati → tij = verdragen; titikkhati =
verdraagt. 'Yo' tivakyam titikkhati', is vrij vertaald als: '[wie getemd is] verdraagt beledigende woorden'.
1722

'uitstekend zijn getemde muilezels': vert. van → vara assatara danta: vara = uitstekend;
assatara = muilezel; danta → dam = temmen; danta = getemd. 'Vara assatara danta', is vrij
vertaald als: 'uitstekend zijn getemde muilezels'.
1723

'raspaarden uit Sindh': vert. van → ajaniya ca sindhava: ajaniya = een raspaard; ca = en;
sindhava = een raspaard uit Sindh. Het gaat hier om het Sindhi-paard. 'Ajaniya ca
sindhava', is vrij vertaald als: 'raspaarden uit Sindh'
1724
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'en getemde grote olifanten': vert. van → kunjara ca mahanaga: kunjara = olifant; ca =
en; mahanaga → mahanta+naga: mahanta → maha = groot; naga = olifant. 'Kunjara ca
mahanaga', is vrij vertaald als: 'en getemde grote olifanten'.
1725

'maar de mens die zichzelf getemd heeft, is de allerbeste': vert. van → attadanto tato
varam: attadanto → attadanta → atta+danta: atta = zelf, zichzelf; danta → dam = temmen;
danta = getemd; tato = daardoor, om die reden; varam → vara = de beste. 'Attadanto tato
varam', is vrij vertaald als: 'maar de mens die zichzelf getemd heeft, is de allerbeste'.
1726

'want niet door deze dieren te berijden': vert. van → na hi etehi yanehi: na = niet; hi =
inderdaad, zeker; etehi = door deze; yanehi → yana = voertuig; yanehi = door deze voertuigen. Ik heb 'voertuigen' vertaald door 'dieren', want de 'voertuigen' zijn een metafoor voor
de dieren in het vorige vers. 'Na hi etehi yanehi', is vrij vertaald als: 'want niet door deze
dieren te berijden'.
1727

'zal men het onbetreden gebied [nibbana] bereiken': vert. van → gaccheyya agatam
disam: gaccheyya → gam = gaan, bereiken; gaccheyya = men zal bereiken; agatam →
a+gata: a = niet; gata → gam = gaan; agatam = niet gegaan, het onbetredene; disam →
disa = gebied, domein. 'Gaccheyya agatam disam', is vrij vertaald als 'zal men het onbetreden gebied bereiken'. Hiermee wordt nibbana bedoeld.
1728

'die zichzelf getemd heeft': vert. van → yath’attana sudantena: yath’attana → yatha+
attana: yatha = zoals, als; atta = zelf, zichzelf; sudantena → su+danta: su = wel, goed; danta
= getemd. 'Yath’attana sudantena', is vrij vertaald als: 'die zichzelf getemd heeft'.
1729

'en getemd [naar het onbetreden gebied] gaat': vert. van → danto dantena gacchati:
danto → danta → dam = temmen; danto = getemd; dantena = getemd; gacchati → gam =
gaan, bereiken; gacchati = gaat. 'Danto dantena gacchati', is vrij vertaald als: 'en getemd
[naar het onbetreden gebied] gaat'.
1730

'de olifant genaamd Dhanapalako': vert. van → Dhanapalako nama kunjaro: Dhanapalako = de eigennaam van de olifant; Dhanapaloka → dhana+pala: dhana = weelde, rijkdom; pala = bewaker; Dhanapalako = bewaker van de rijkdom; nama = naam, genaamd;
kunjaro → kunjara, syn.: naga = olifant. 'Dhanapalako nama kunjaro', is vrij vertaald als: 'de
olifant genaamd Dhanapalako'.
1731

1732

'bronstig': vert. van → katukappabhedano.

'moeilijk in bedwang te houden': dunnivarayo → du+nivaraya: du= slecht, moeilijk: nivaraya = bemeesteren, in bedwang houden; dunnivarayo = moeilijk in bedwang te houden.
1733

'vastgeketend': vert. van → baddho → baddha → bandh = vastbinden, vastketenen;
baddho = vastgeketend.
1734

'eet hij geen morzel': vert. van → kabalam na bhunjati: kabalam → kabala = een klein
beetje, een morzel; na = niet; bhunjati → bhuj = eten; bhunjati = hij eet. 'Kabalam na bhunjati', is vrij vertaald als: 'hij eet geen morzel'.
1735

'hij heeft heimwee naar het olifantenbos': vert. van → sumarati nagavanassa kunjaro:
sumarati → sar = mijmeren, denken aan, heimwee hebben; nagavanassa → naga+vana:
naga = olifant; vana = bos; nagavanassa = olifantenbos; kunjaro → kunjara, syn. naga =
olifant. 'Sumarati nagavanassa kunjaro', is vrij vertaald als: 'hij heeft heimwee naar het olifantenbos'.
1736
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'wie zonder energie is': vert. van → middhi yada hoti: middhi → middha = futloos; yada
= wie; hoti → bhu = zijn; hoti = is. 'middhi yada hoti:', is vrij vertaald als: 'wie zonder energie is'.
1737

'veelvraat': vert. van → mahaghasso → mahanta+ghasa: mahanta → maha = groot,
veel; ghasa = eter: mahaghasso = een grote eter, een veelvraat.
1738

'vadsig in slaap rolt': vert. van → niddayita samparivattasayi: niddayita → nidda = slaap;
niddayitar = een slaperig persoon, vrij vertaald als 'vadsig'; samparivattasayi →
sam+pari+vat+sayi: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; pari = overal; vat = zich rollen,
omdraaien; sayi → si = slapen; samparivattasayi = in slaap rollen. 'Niddayita samparivattasayi', is vrij vertaald als: 'vadsig in slaap rolt'.
1739

'als een vetgemest varken': vert. van → mahavaraho va nivapaputtho: mahavaraho →
mahanta+varaha: mahanta → maha = groot, dik; varaha = een mannelijk varken, een beer:
va = zoals, als; nivapaputtho → nivapa+puttha: nivapa → ni+vap: ni = naar beneden; vap =
werpen; nivapa = naar beneden werpen (van voedsel); puttha → pus = voederen met granen. 'Mahavaraho va nivapaputtho', is vrij vertaald als: 'als een vetgemest varken'.
1740

'luiaard': vert. van → mando → manda = een luiaard, een idioot, een gek, iemand die
zijn intellectuele capaciteiten niet ten volle benut.
1741

'keer op keer': vert. van → punappunam → puna = opnieuw; punappunam = opnieuw
en opnieuw, vrij vertaald als 'keer op keer'.
1742

'herboren worden als een onwetende': vert. van → gabbham upeti mando: gabbha =
moederschoot; upeti → upa+i = naderen; gabbham upeti = letterlijk: de moederschoot
naderen, in de betekenis van 'herboren worden'; mando → manda = onwetende. 'Gabbham upeti mando', is vrij vertaald als: 'herboren worden als een onwetende'.
1743

1744

'vroeger': vert. van → pure = voorheen, eertijds, in het verleden, vroeger.

'doolde mijn geest rond': vert. van → cittamacari → cittam+macari: cittam → citta =
geest, gedachten; macari → car = wandelen, ronddolen; macari = doolde rond. 'Cittamacari', is vrij vertaald als: 'doolde mijn geest rond'.
1745

'zoals het hem uitkwam': vert. van → yenicchakam → yeni+icchaka: yeni = overal; icchaka → icch = wensen. 'Yenicchakam', is vrij vertaald als 'zoals het hem uitkwam'.
1746

'zoals het hem begeerde': vert. van → yatthakaman → yattha+kama: yattha = overal
waar; kama = begeren, verlangen. 'Yatthakaman', is vrij vertaald als 'zoals het hem begeerde'.
1747

'zoals het hem plezierde': vert. van → yathasukham → yatha+sukha: yatha = als, zoals;
sukha = geluk, plezier. 'Yathasukham', is vrij vertaald als 'zoals het hem plezierde'.
1748

'nu': vert. van → ajj’aham →ajja+aham: ajja = vandaag, op dit moment, nu; aham = ik;
ajj’aham in de betekenis van 'op dit moment doe ik het zo'.
1749

'volledig in bedwang houden': vert. van → niggahessami yoniso: niggahessami →
ni+gah = in bedwang houden; yoniso → yoni = baarmoeder; hier metaforisch bedoeld als
methodisch, consequent, volledig. 'Niggahessami yoniso', is vrij vertaald als: 'volledig in bedwang houden'.
1750
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'zoals een olifantentemmer een bronstige olifant [in bedwang houdt]': vert. van → hatthippabhinnam viya ankusaggaho: hatthippabhinnam = bronstige olifant; viya = als, zoals;
ankusaggaho → ankusaggaha = een mahout, een olifantendrijver. 'Hatthippabhinnam viya
ankusaggaho', is vrij vertaald als: 'zoals een olifantentemmer een bronstige olifant [in bedwang houdt]'.
1751

'wees waakzaam': vert. van → appamadarata hotha: appamadarata → a+pamada+rata:
a = niet; pamada = achteloosheid; apamada = niet achteloos = waakzaam, alert; rata = zich
toewijden aan; hotha → bhu = zijn; hotha = imperatief = wees. 'Appamadarata hotha', is vrij
vertaald als: 'wees waakzaam'.
1752

'bescherm je eigen geest': vert. van → sacittam anurakkhatha: sacittam → sa+citta: sa
= eigen; citta = geest; sacittam = de eigen geest; anurakkhatha → rakkh = beschermen.
'Sacittam anurakkhatha', is vrij vertaald als: 'bescherm je eigen geest'.
1753

'trek jezelf los uit het moeras’: vert. van → dugga uddharath'attanam: dugga → du+ga:
du = slecht, moeilijk; ga → gam = gaan; dugga = een moeilijk te belopen plaats', in de betekenis van 'een moeras'; uddharath' attanam → uddharatha+attanam: uddharatha → dhar
= lostrekken; attanam → atta = zelf, zichzelf; 'Dugga uddharath' attanam', is vrij vertaald als:
'trek jezelf los uit het moeras'.
1754

'zoals een olifant doet als hij vastzit in modder': vert. van → panke sanno va kunjaro:
panke → panka = modder; sanno → sanna → sad = verzinken, vastzitten; va = als, zoals;
kunjaro → kunjara = olifant. 'Panke sanno va kunjaro', is vrij vertaald als: 'zoals een olifant
doet als hij vastzit in modder'.
1755

'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'.
1756

'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.
1757

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'.
1758

'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'.
1759
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'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'.
1760

'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.
1761

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'.
1762

'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'.
1763

'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 !’
1764

'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'.
1765

'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'.
1766

'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’.
1767
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'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'.
1768

'geluk is: vrienden wanneer je hulp nodig hebt': vert. van → atthamhi jatamhi sukha
sahaya: atthamhi → attha = nood; atthamhi = in nood zijn, wanneer je hulp nodig hebt;
jatamhi → jata = geboren worden, ontstaan; jatamhi = ontstaat; sukha = geluk: sahaya =
vriend, vrienden. 'Atthamhi jatamhi sukha sahaya', is vrij vertaald als: 'geluk is: vrienden
wanneer je hulp nodig hebt'.
1769

'geluk is: tevreden zijn met wat je hebt': vert. van → tutthi sukha ya itaritarena: tutthi =
tevreden zijn; sukha = geluk; ya = wie, diegene; itaritarena → itara = het andere; itaritarena
→ itara+itara; itaritarena = het ene of het andere, in de betekenis van: 'met alles tevreden
zijn'. 'Tutthi sukha ya itaritarena', is vrij vertaald als: 'geluk is: tevreden zijn met wat je hebt'.
1770

'geluk is: verdienste aan het einde van je leven': vert. van → punnam sukham jivitasamkhayamhi: punnam → punna = verdienste; sukham → sukha = geluk; jivitasamkhayamhi → jivita+samkhaya: jivita → jiv = leven; samkhaya → sam+khaya: sam = compleet, volkomen in zijn geheel; khaya = vernietiging, oplossing, uiteenvallen; jivitasamkhayamhi = aan het einde van je leven. 'Punnam sukham jivitasamkhayamhi', is vrij vertaald
als: 'geluk is: verdienste aan het einde van je leven'.
1771

'geluk is: het volkomen laten varen van het lijden': vert. van → sabbaso dukkhassa pahanam: sabbaso → sabbam = alles, volkomen; dukkhassa → dukkha = lijden; dukkhassa =
van het lijden; pahanam → pahana → pa+ha: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt
om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ha = loslaten, laten varen. 'Sabbaso
dukkhassa pahanam', is vrij vertaald als: 'geluk is: het volkomen laten varen van het lijden'.
1772

'geluk is: moeder zijn in deze wereld': vert. van → sukha matteyyata loke: sukha = geluk;
matteyyata → matteyya = moeder zijn; loke → loka = de wereld; loke = in de wereld. 'Sukha
matteyyata loke', is vrij vertaald als: 'geluk is: moeder zijn in deze wereld'.
1773

'geluk is: vader zijn in deze wereld': vert. van → atho petteyyata sukha: atho = evenzeer, ook; petteyyata → petteyya = vader zijn; sukha = geluk. 'Atho petteyyata sukha', is vrij
vertaald als: 'geluk is: vader zijn in deze wereld'.
1774

'geluk is: een dakloze asceet zijn in deze wereld': vert. van → sukha samannata loke:
sukha = geluk; samannata → samana = een thuisloze, een asceet; samannata = het ascetisme; loke → loka = de wereld; loke = in deze wereld. 'Sukha samannata loke', is vrij vertaald als: 'geluk is: een dakloze asceet zijn in deze wereld'.
1775

'geluk is: een brahmaan zijn in deze wereld': vert. van → atho brahmannata sukha: atho
= evenzeer, ook; brahmannata → brahma = heilig, vroom; brahmannata = vroomheid; sukha
= geluk. 'Atho brahmannata sukha', is vrij vertaald als: 'geluk is: een brahmaan zijn in deze
wereld'.
1776

'geluk is: deugdzaam zijn tot op hoge leeftijd': vert. van → sukham yavajara silam: sukham → sukha = geluk; yavajara → yava+jara: yava = tot aan; jara = ouderdom, hoge leeftijd;
silam → sila = deugd; silam = deugdzaam. 'Sukham yavajara silam', is vrij vertaald als: 'geluk is: deugdzaam zijn tot op hoge leeftijd'.
1777
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'geluk is: beschikken over vast vertrouwen': vert. van → sukha saddha patitthita: sukha
= geluk; saddha = letterlijk: 'geloof', in de betekenis van 'vertrouwen hebben'; patitthita →
tha = gevestigd zijn in, beschikken over; patitthita = beschikt over, is gevestigd in. 'Sukha
saddha patitthita', is vrij vertaald als: 'geluk is: beschikken over vast vertrouwen'.
1778

'geluk is: het verkrijgen van wijsheid': vert. van → sukho pannaya patilabho: sukho →
sukha = geluk; pannaya → panna = wijsheid; pannaya = van wijsheid; patilabho → pati+
labh: pati = aan; labh = krijgen, verkrijgen, verwerven. 'Sukho pannaya patilabho', is vrij
vertaald als: 'geluk is: het verkrijgen van wijsheid'.
1779

'geluk is: het vermijden van het kwade': vert. van → papanam akaranam sukham: papanam → papa = het kwade, het slechte; papanam = van het kwade; akaranam → a+ karana:
a= niet; karana → kar = doen; akarana = niet doen, vermijden; sukham → sukha = geluk.
'Papanam akaranam sukham', is vrij vertaald als: 'geluk is: het vermijden van het kwade'.
1780

Alexander de Grote werd—op zijn veroveringstocht naar het Oosten—voor de eerste
keer met krijgsolifanten geconfronteerd in de slag van Gaugamela tegen de Perzen (331
vóór GTR), waar een colonne van 15 olifanten dood en verderf zaaide onder de Griekse
rangen. Ondanks Alexander erin slaagde om deze slag te winnen, werd hij later geconfronteerd met een enorme Indische krijgsmacht, waarin de krijgsolifanten een dominante rol
speelden. Zo zou het koninkrijk Magadha beschikt hebben over 6.000 strijdolifanten. Keizer
Chandragupta Maurya (322-293 vóór GTR) breidde dit aantal zelfs uit tot 9.000 strijddieren.
Dit gegeven zorgde er uiteindelijk voor dat Alexander afzag van de verdere verovering van
India.
1781
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VAGGA #24 — VERLANGEN
Tanhavagga (Gathas #334-359)
GATHA #334
—VERLANGEN GROEIT ALS EEN WURGPLANT—
(KAPILAMACCHA VATTHU)
'Manujassa pamattacarino
tanha vaddhati maluva viya
so plavati hurahuram
phalam iccham va vanasmi vanaro.'

❜ Het verlangen

1782 van

iemand die een nalatig leven leidt, 1783
Groeit als een wurgplant.1784
Hij springt van bestaan naar bestaan, 1785
Zoals een aap in het bos,
Die naar fruit verlangt,
[van tak naar tak springt].1786 ❜
GATHA #335
—VERLANGEN GROEIT ALS GRAS—
(KAPILAMACCHA VATTHU)
'Yam esa sahate jammi
tanha loke visattika
soka tassa pavaddhanti
abhivattham va biranam.'

❜ Wie dit ellendig begeren en verlangen
In de[ze] wereld moet doorstaan,1787
Ziet zijn verdriet groeien,1788
Zoals gras in het regenseizoen. 1789 ❜
GATHA #336
—ZONDER VERLANGEN VERDWIJNT HET VERDRIET—
(KAPILAMACCHA VATTHU)
'Yo cetam sahate jammim
tanham loke duraccayam
soka tamha papatanti
udabindu va pokkhara.'

❜ Wie dit ellendig en moeilijk te verslaan verlangen
In de[ze] wereld doorstaat, 1790
Ziet zijn verdriet wegvallen,
Zoals waterdruppels afglijden van een lotusbloem.1791 ❜
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GATHA #337
—GRAAF DE WORTEL VAN VERLANGEN OP !—
(KAPILAMACCHA VATTHU)
'Tam vo vadami bhaddam vo
yavant'ettha samagata
tanhaya mulam khanatha
usirattho va biranam
ma vo nalam va soto va
maro bhanji punappunam.'

❜ Aan allen die hier nu samen zijt,
Zeg ik: ’Het gaat jullie goed’.1792
Graaf de wortel van verlangen op,1793
Zoals iemand het Birana-gras opgraaft,
Om de geurige Usira-wortel te verkrijgen. 1794
Laat jullie niet door Mara verpletteren,1795
Zoals riet,1796
Keer op keer,1797
Door de stroom gebroken wordt.1798 ❜
GATHA #338
—VERNIETIG DE WORTELS VOLKOMEN—
(SUKARAPOTIKA VATTHU)
'Yathapi mule anupaddave dalhe
chinno pi rukkho punareva ruhati
evam pi tanhanusaye anuhate
nibbattati dukkham idam punappunam.'

❜ Zoals een omgehakte boom opnieuw tot groei komt,
Wanneer de wortels sterk en onbeschadigd zijn,1799
Zo ook zal het sluimerend verlangen,1800
Wanneer het niet vernietigd is,1801
Keer op keer 1802 dezelfde ellende doen ontstaan. 1803 ❜
GATHA #339
—DE KRACHT VAN ZINTUIGLIJK VERLANGEN—
(SUKARAPOTIKA VATTHU)
'Yassa chattimsati sota
manapasavana bhusa
vaha vahanti dudditthim
samkappa raganissita.'

❜ Gedachten die geworteld zijn in zintuiglijk verlangen 1804
Voeren [de mens] naar verkeerde inzichten:1805
De stroom van de 36 rivieren, 1806
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[Die de mens] naar het aantrekkelijke drijven, 1807
is immers sterk. 1808 ❜
GATHA #340
—VERNIETIG DE WORTEL MET WIJSHEID—
(SUKARAPOTIKA VATTHU)
'Savanti sabbadhi sota
lata ubbhijja titthati
tan ca disva latam jatam
mulam pannaya chindatha.'

❜ Deze rivieren stromen in alle richtingen.1809
De wurgplant [van verlangen] schiet op en verankert zich.1810
Wanneer je ziet dat de wurgplant uitloopt, 1811
Moet je de wortel met wijsheid vernietigen. 1812 ❜
GATHA #341
—ZOEK GEEN GELUK IN VERLANGEN—
(SUKARAPOTIKA VATTHU)
'Saritani sinehatani ca
somanassani bhavanti jantuno
te satasita sukhesino
te ve jatijarupaga nara.'

❜ Wanneer verlangen stroomt
Ontstaat bij een levend wezen een goed gevoel.1813
Zij die zich hieraan hechten en hierin geluk zoeken,1814
[Deze mensen] zullen geboorte en verval van zeer nabij ondergaan.1815 ❜
GATHA #342
—LAAT JE NIET KETENEN DOOR VERLANGEN—
(SUKARAPOTIKA VATTHU)
'Tasinaya purakkhata paja
parisappanti saso va badhito
samyojanasangasattaka
dukkham upenti punappunam ciraya.'

❜ Mensen die opgejaagd zijn door verlangen spartelen
Als een haas die gevangen zit in een strik.1816
Volledig geketend aan hun verlangens 1817 ervaren ze lijden. 1818
Steeds weer opnieuw en voor een lange tijd.1819 ❜
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GATHA #343
—RUIM ZINTUIGLIJK VERLANGEN OP—
(SUKARAPOTIKA VATTHU)
'Tasinaya purakkhata paja
parisappanti saso va badhito
tasma tasinam vinodaye
bhikkhu akankha viragam attano.'

❜ Mensen die opgejaagd zijn door verlangen,
Spartelen als een haas die gevangen zit in een strik.1820
Daarom moet een monnik die naar 'uitdoving' streeft,
Elk zintuiglijk verlangen doortastend zélf uit de weg ruimen. 1821 ❜
GATHA #344
—ECCE HOMO—
(VIBBHANTABHIKKHU VATTHU)
'Yo nibbanatho vanadhimutto
vanamutto vanam eva dhavati
tam puggalam eva passatha
mutto bandhanam eva dhavati.’

❜ Wie zich bevrijd had van het struikgewas [van verlangen]1822
En van het bos [van verlangen], 1823
Nadien toch terugkeert naar het bos: 1824
Bekijk deze man:1825
Bevrijd als hij was, keert hij terug naar zijn slavernij !1826 ❜
GATHA #345
—OVER DE KWALITEIT VAN KETENS (1)—
(BANDHANAGARA VATTHU)
'Na tam dalham bandhanam ahu dhira
yadayasam darujam pabbajan ca
sarattaratta manikundalesu
puttesu daresu ca ya apekkha.’

❜ Ketens 1827 gemaakt van ijzer, 1828 hout 1829 of hennep:1830
Zijn niet echt sterk,1831 zo zeggen de Wijzen. 1832
Maar sterk verlangen 1833 naar
Juwelen,1834 zonen,1835 en vrouwen…1836 ❜
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GATHA #346
—OVER DE KWALITEIT VAN KETENS (2)—
(BANDHANAGARA VATTHU)
'Etam dalham bandhanam ahu dhira
oharinam sithilam duppamuncam
etam pi chetvana paribbajanti
anapekkhino kamasukham pahaya.’

❜ … Dát zijn de sterke ketens, zo zeggen de Wijzen. 1837
Ze trekken de achteloze naar beneden. 1838
Deze ketens zijn zeer moeilijk te verbreken.1839
Wie deze ketens vernietigd heeft, 1840
Wie zonder verlangen is, 1841
Heeft de zintuiglijke genoegens zeker achter zich gelaten.1842 ❜
GATHA #347
—SNIJ VERLANGEN DOOR—
(KHEMATHERI VATTHU)
'Ye ragarattanupatanti sotam
sayamkatam makkatako va jalam
etam pi chetvana vajanti dhira
anapekkhino sabbadukkham pahaya.'

❜ Wie—verblind door zintuiglijk verlangen—
In de stroom [van begeerte] valt,1843
Is zoals een spin die in haar eigen web verstrikt raakt.1844
De Wijzen echter, die het verlangen hebben doorgesneden,
Laten alle lijden achter zich. 1845 ❜
GATHA #348
—LAAT VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST LOS—
(UGGASENA VATTHU)
'Munca pure munca pacchato
majjhe munca bhavassa paragu
sabbattha vimuttamanaso
na punam jatijaram upehisi.’

❜ Laat het verleden los.1846
Laat de toekomst los. 1847
Laat het heden los. 1848
Wanneer je oversteekt naar de andere oever,1849
—Met een volkomen bevrijde geest— 1850
Zul je nooit meer tot geboorte en ouderdom komen.1851 ❜
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GATHA #349
—VERLANGEN VERSTERKT DE KETENS—
(CULADHANUGGAHA PANDITA VATTHU)
'Vitakkamathitassa jantuno
tibbaragassa subbhanupassino
bhiyyo tanha pavaddhati
esa kho dalham karoti bandhanam.’

❜ Wie zijn gedachtenstroom niet kan stillen,1852
En met een sterk zintuiglijk verlangen,1853
Énkel plezierige dingen overpeinst, 1854
Ziet zijn verlangen steeds meer aangroeien:1855
Dit maakt de ketens zeker sterker. 1856 ❜
GATHA #350
—LOSLATEN VERBREEKT DE KETENS—
(CULADHANUGGAHA PANDITA VATTHU)
'Vitakkupasame ca yo rato
asubham bhavayati sada sato
esa kho vyantikahiti
esa’cchecchati marabandhanam.’

❜ Wie zich verheugt in het stillen van zijn gedachtenstroom,1857
Op het onaangename [het vergankelijke] mediteert, 1858
En altijd aandachtig is, 1859
Maakt zeker een einde aan verlangen: 1860
Hij verbreekt Mara’s ketens.1861 ❜
GATHA #351
—BEVRIJDING DOOR ZELFDISCIPLINE—
(MARA VATTHU)
'Nitthangato asantasi
vitatanho anangano
acchidda bhavasallani
antimo’yam samussayo.’

❜ Wie de Perfectie bereikt heeft,1862 onbevreesd is,1863
Zonder verlangen, 1864
En vrij van smet,1865
Heeft de pijlen van het bestaan vernietigd. 1866
Dít is zijn laatste lichaam [vorm van bestaan].1867 ❜
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GATHA #352
—BEVRIJDING DOOR WIJSHEID—
(MARA VATTHU)
'Vitatanho anadano
niruttipadakovido
akkharanam sannipatam
janna pubbaparani ca
sa ve "antimasariro
mahapanno mahapuriso" ti vuccati.’

❜ Hij is zonder verlangen 1868 en zonder hechting; 1869
Vaardig in de oorspronkelijke taal van de geschriften.1870
Hij verstaat de woorden, teksten, de uitspraak en hun juiste plaats 1871
En beheerst hun correcte volgorde. 1872
Men noemt hem:1873
“Een groot man, met grote wijsheid,
Die zijn laatste leven leidt !“1874 1875 ❜
GATHA #353
—ZELFREALISATIE—
(UPAKAJIVAKA VATTHU)
'Sabbabhibhu sabbaviduham asmi
sabbesu dhammesu anupalitto
sabbanjaho tanhakkhaye vimutto
sayam abhinnaya kam uddiseyyam.’

❜ Ik heb alles overwonnen.1876
Ik weet alles.1877
Geen enkel verschijnsel kan me bezoedelen. 1878
Ik heb alles achter mij gelaten.1879
Door de vernietiging van verlangen ben ik bevrijd.1880
Ik ben zelf, volkomen alleen, tot volledig begrip gekomen.1881
Wie moet ik als mijn leraar aanwijzen ? 1882 ❜
GATHA #354
—ZELFREALISATIE IS HET HOOGSTE GELUK—
(SAKKAPANHA VATTHU)
'Sabbadanam dhammadanam jinati
Sabbam rasam dhammaraso jinati
sabbam ratim dhammarati jinati
tanhakkhayo sabbadukkham jinati.’

❜ De gift van Dhamma 1883 overtreft 1884 alle andere giften;
De smaak van Dhamma 1885 overtreft alle andere smaken;
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De vreugde van Dhamma 1886 overtreft alle andere vreugden;
De vernietiging van verlangen overwint al het lijden. 1887 ❜
GATHA #355
—HET GEVAAR VAN RIJKDOM—
(APUTTAKASETTHI VATTHU)
'Hananti bhoga dummedham
no ve paragavesino
bhogatanhaya dummedho
hanti anne va attanam.’

❜ Rijkdom 1888 leidt tot de ondergang 1889 van de onwetende,1890
Maar niet [tot de ondergang van] wie de andere oever zoekt. 1891
Door zijn verlangen naar rijkdom 1892 vernietigt de onwetende 1893
Niet enkel zichzelf maar ook de anderen.1894 ❜
GATHA #356
—OVERSTIJG ZINTUIGLIJK VERLANGEN—
(ANKURA VATTHU)
'Tinadosani khettani
ragadosa ayam paja
tasma hi vitaragesu
dinnam hoti mahapphalam.'

❜ Akkers worden door onkruid overwoekerd; 1895
Deze mensheid wordt door zintuiglijk verlangen verteerd. 1896
Daarom 1897 brengen giften 1898 aan wie geen zintuiglijk verlangen heeft 1899
Overvloedig vruchten voort. 1900 ❜
GATHA #357
—OVERSTIJG HAAT—
(ANKURA VATTHU)
'Tinadosani khettani
dosadosa ayam paja
tasma hi vitadosesu
dinnam hoti mahapphalam.'

❜ Akkers worden door onkruid overwoekerd; 1901
Deze mensheid wordt door haat verteerd.1902
Daarom 1903 brengen giften 1904 aan wie geen kwaadwilligheid in zich draagt 1905
Overvloedig vruchten voort. 1906 ❜
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GATHA #358
—OVERSTIJG ONWETENDHEID—
(ANKURA VATTHU)
'Tinadosani khettani
mohadosa ayam paja
tasma hi vitamohesu
dinnam hoti mahapphalam.'

❜ Akkers worden door onkruid overwoekerd; 1907
Deze mensheid wordt door onwetendheid verteerd.1908
Daarom 1909 brengen giften 1910 aan wie niet onwetend is 1911
Overvloedig vruchten voort. 1912 ❜
GATHA #359
—OVERSTIJG LUST—
(ANKURA VATTHU)
'Tinadosani khettani
icchadosa ayam paja
tasma hi vigaticchesu
dinnam hoti mahapphalam.'

❜ Akkers worden door onkruid overwoekerd; 1913
Deze mensheid wordt door lust verteerd.1914
Daarom brengen giften aan hen die geen lust ontwikkelen 1915
Overvloedig vruchten voort. 1916 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #24 - VERLANGEN—

Vagga #24 van de Dhammapada omschrijft het thema van 'verlangen'.
De Gathas #334-337—Kapilamaccha Vatthu—vormen een klavertje van vier.
Het verlangen van een negligent persoon groeit gelijk een Maluva—een Indische inheemse parasitaire wurgplant, die de bomen waaraan hij zich vastklampt
zeer snel compleet 'inpakt' met zijn wortels en bladeren, zodat de boom afsterft
door gebrek aan zonlicht enerzijds en door het geaccumuleerd gewicht van de
bladeren van de wurgplant anderzijds.
Een mooie metafoor, die onmiddellijk gevolgd wordt door een tweede metafoor,
namelijk de nooit voldane aap die in het bos van tak naar tak springt in zijn onstuitbare strooptocht naar vers fruit. Op identieke wijze als zijn legendarische
voorouder springt de putthujana van verlangen naar verlangen, zonder ooit tot
complete bevrediging te komen (Gatha #334).
Gatha #335 ontwikkelt een andere metafoor: door zijn onweerstaanbare begeerte groeit ook zijn ellende aan, zoals gras weelderig groeit gedurende het zwoele
regenseizoen.
Daar staat tegenover dat de Wijze, die aan zijn verlangen weerstaat, zijn ellende
ziet wegvloeien, zoals waterdruppels van een lotusblad (Gatha #336). Hij wéét
immers hoe verlangen in zijn geest ontstaat en vergaat:
Matthieu Ricard:1917
❛ All we can say is that desire arises in the mind, stays in it for a
while, and dissolves in it. The more we try to find any intrinsic
characteristic in desire, the more it melts away under our gaze,
as frost under the morning sun. ❜
Gatha #337 is een erg belangrijk, zoniet het belangrijkste vers uit de hele Palicanon). Hier schrijft de Boeddha het medicijn voor om van onze ellende af te
komen: 'Tanhaya mulam khanatha'—'Graaf de wortel van het verlangen op'.
Het is een opdracht die op élk ogenblik in het leven een aanvang kan nemen. Het
is een moeilijke start maar het opent een immens perspectief.
Leer stapsgewijs afstand te doen van je zintuiglijke verlangens en onheilzame
gewoonten. Zoals steeds is ook hier de eerste stap de moeilijkste. En deze eerste
stap moet een definitieve stap zijn. Niet tweeslachtig, want dan lukt het niet.
Wanneer een boom wordt omgehakt en de wortels zijn nog intact, zullen de
scheuten opnieuw uitlopen.
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Daarom de niet mis te verstane opdracht van de Boeddha in Gatha #338—Sukarapotika Vatthu. Graaf de wortel op, vernietig hem compleet, zodat er geen residu overblijft dat opnieuw tot bhava—tot worden, tot ontstaan—aanleiding kan
geven.
Wie de wortels niet compleet vernietigt zal, keer op keer, steeds dezelfde ellende
doen ontstaan. Dat is samsara. Het telkens opnieuw ontstaan en vergaan. De
vicieuze cirkel waarmee Mara—symbool voor de zintuiglijke 'wereld van de
vormen'—ons constant betovert.
De kracht van zintuiglijk verlangen is immens. Dat is de stelling waarvoor de
Boeddha ons in de vijf volgende Gathas #339-343—Sukarapotika Vatthu—
waarschuwt. De stroom van zintuiglijkheid die door het ongedisciplineerde
geest/lichaam-complex giert is enorm. Wie deze krachten niet beheerst, wordt de
speelbal van zijn eigen gedachten, fantasieën en verlangens.
De Commentaren van de Dhammapada verstaan de ’36 stromen’ als een verwijzing naar de drie vormen van verlangen in relatie tot elk van de 6 inwendige
en de 6 uitwendige zintuigpoorten (P. ayatana). De drie vormen van verlangen
staan vermeld in de Sutta van het in beweging zetten van het Wiel:1918 zintuiglijk
verlangen (P. kama tanha); verlangen naar 'worden' (bhava tanha) en verlangen
naar niet-bestaan (P. vibhava tanha).
De yogi, die zich bewust is van het potentiële gevaar, beteugelt zichzelf opdat hij
niet door de stroom verzwolgen wordt.
Gatha #340 wijst op de noodzaak van constante aandacht. De yogi die alert is,
herkent het gevaar en reageert onmiddellijk en adequaat op élke dreiging. Dit is
de metafoor van de wurgplant die door de Wijze opgemerkt wordt. De yogi twijfelt geen moment en vernietigt de wurgplant bij de wortel. Met wijsheid. Panna.
Gatha #341 benadrukt dat onze basisinstincten van verlangen en van haat—ons
'lager zelf'—zodanig ingebed zijn in ons geest/lichaam-complex dat de bevrediging ervan ons een goed gevoel geeft. Het zijn gewaarwordingen die het leven
van de putthujanas compleet beheersen. Als een beetje voedsel 'goed' is, dan
moet véél voedsel, ongetwijfeld 'beter' zijn. Idem dito voor wat seks betreft. En
hetzelfde geldt—mutatis mutandis—voor álle andere verlangens.
Begeerte is zo ingrijpend in de levens van de meeste mensen verankerd dat ze het
zelfs niet beseffen. Zij 'zien' gewoon de begoocheling niet die hun hele bestaan
omringt. Een illusie die dan nog met alle mogelijke middelen wordt onderstut
door de maatschappij, politiek, religie, onderwijs, economie, reclame, media…
De putthujana onderkent, door zijn zelfbedrog, niet dat zijn lagere instincten—
zijn zintuiglijkheid— hem in de cyclus van geboorte en dood gevangen houden.
De Boeddha gebruikt hier de metafoor van de haas die in een strik gevangen zit.
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De onwetende mens spartelt in zijn begeerte, zoals een haas die in de strik gevangen zit (Gatha #342).
De yogi daarentegen—Gatha #343—wéét dat hij samsara énkel kan doorbreken
door zijn zintuiglijkheid te overstijgen en zijn 'hoger zelf' te ontwikkelen. Wie
naar 'uitdoving' streeft móet begeerte uit de weg ruimen, overeenkomstig de bekende formule: tanhakkhaya, viraga, nirodha, nibbana. Hij moet dit zélf realiseren. Niemand anders kan dit voor hem doen.
In Gatha #344—Vibbhantabhikkhu Vatthu—wijst de psycholoog, die de Boeddha ongetwijfeld was, op de yogi die zich bevrijd had van zijn begeerte, maar
toch hervalt in zijn oude gewoonten. 'Bekijk deze man'—'Puggalam passatha’.
Ecce homo. De man die zich uiteindelijk vrijgemaakt had, hervalt en keert terug
naar zijn slavernij en zijn illusie !
De Boeddha is zich terdege bewust van zulke terugval. Hij wéét immers dat elke
verslaving twee componenten bevat: een fysieke component én een mentale. De
fysieke component is de gemakkelijkste. Dit is een kwestie van wilskracht.
De mentale component is veel ingrijpender. Dit vereist een grondige metamorfose in het zelfbeeld van de persoon. Het zelfconcept wijzigt totaal. Beter: het
geconditioneerde 'zelf’ verdwijnt. Dit doet zich voor wanneer de yogi voorbij
zichzelf gaat. Beyond himself. In de woorden van de Boeddha: wanneer hij de
stroom betreedt. Wanneer hij naar de Andere Oever gaat. Sotapatti.
Dát is de reden waarom er voor de yogi, eenmaal hij het illusoire 'zelf' van de
'wereld van de vormen' achter zich gelaten heeft, niet meer kan regresseren. Van
het ogenblik af dat de yogi een 'stroombetreder’ (P. sotapanna) geworden is, is
de totale 'uitdoving' nog slechts een kwestie van tijd. Zijn belangrijkste taak—
inzicht—is volbracht. Wat hierna voor de beoefenaar volgt is de automatische
'opschoning' van het gerealiseerde inzicht.
De twee volgende verzen, de Gathas #345 & 346—Bandhanagara Vatthu—benadrukken de sterkte van de ketens die de mens gekluisterd houden.
De sterkste ketens die de mens binden zijn ongetwijfeld de psychische bindingen (tussen ouder en kind; tussen man en vrouw; familiebanden). Maar ook materiële banden (rijkdom, status, bezit) kunnen erg stevig zijn. En moeilijk te
doorbreken.
De putthujana heeft zijn hele zelfbeeld rond deze ketens geweven: hij ís zijn
relaties, zijn rijkdom, zijn status. Wanneer al deze uiterlijkheden wegvallen, blijft
er voor de onwetende mens niets over. Zelfdoding lijkt dan een plausibele keuze.
En vormt ook het belangrijkste motief om deze optie te overwegen.
De yogi echter wéét dat al die ketens—hoe stevig ze ook lijken—op een bepaald
moment doorbroken zullen worden. Zijn zelfbeeld is niet gebouwd op uiterlijke
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dingen. De yogi heeft de vergankelijkheid van alle verschijnselen, hun onbevredigdheid en hun zelfloosheid (P. tilakkhana) in zichzelf gerealiseerd. Hij wéét
dat alles ooit zal vergaan. Dat is de natuurwet. De kosmische wet. Dhamma.
Gatha #347—Khematheri Vatthu—vormt dan ook een pleidooi om het zintuiglijk verlangen los te laten. Verstrik je niet in dat zintuiglijk spinnenweb. De Wijzen die hun zintuiglijk verlangen loslaten, laten ook hun ellende achter.
Gatha #348—Uggasena Vatthu—gaat nog een stap verder. Laat ook het concept
'tijd’ los: vergeet verleden, heden en toekomst. Ook dat is illusie. Bevrijd je van
dit alles. Het enige wat de yogi moet doen is zijn aandacht vestigen op wat in dít
moment gebeurt. Het eeuwige NU, dat van moment-op-moment verandert. Het is
het énige moment dat werkelijk is.
De yogi, die uiteindelijk met zulke volkomen bevrijde geest de Andere Oever
bereikt, zal nooit meer herboren worden.
De Gathas #349 & 350—Culadhanuggaha Pandita Vatthu—geven opnieuw
twee verschillende opties weer.
De putthujana (Gatha #349), die zijn gedachtenstroom niet kan stillen, zal zijn
verlangen steeds maar zien aangroeien. Twijfel, angst en onzekerheid zijn de
factoren die het zintuiglijk verlangen steeds maar aanzwengelen. Zij komen
voort uit zijn zelfzuchtige geest die onzeker is of de dingen waar zijn verlangen
naar uit gaat óók in de toekomst nog zullen voorradig zijn.
De yogi herkent deze gevoelens—twijfel, angst en onzekerheid—en weet dat zij
zorgen voor een accumulatie van de verlangens. Door niet mee te gaan in deze
gedachtenstroom vermindert de yogi de greep van de verlangens.
Méér (Gatha #350): in tegenstelling tot de putthujana, die er énkel naar streeft
om zoveel mogelijk dingen te doen waar hij naar verlangt en te vermijden waarvoor hij een afkeer ontwikkelt, gaat de yogi mediteren over 'onaangename’ zaken
(P. asubha bhavana). Zo mediteert hij ondermeer over het vergankelijke van
alles. Op deze manier slaagt hij erin de illusies van de zintuiglijke wereld te verbreken. Zo maakt hij Mara’s ketens uiterst broos. En komt er een einde aan begeerte.
In de Gathas #351 & 352—Mara Vatthu—is de Boeddha erg duidelijk. De yogi
die door constante opmerkzaamheid en zelfdiscipline de perfectie bereikt, die
vrij is van bezoedeling en van verlangen, komt niet meer tot 'worden' (P. bhava).
Dit is zijn laatste lichaam !—Antimo’yam samussayo.
Zonder verlangen en zonder hechting heeft hij zich de richtlijnen van de Leer
eigen gemaakt. Hij ziet en wéét. Janami passami. Hij is 'een groot man, die zijn
laatste leven leidt' .
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Gatha #353—Upakajivaka Vatthu—geeft een immens mooie omschrijving van
de yogi die tot Zelfrealisatie komt: hij heeft zichzelf overwonnen, hij wéét alles;
hij heeft begeerte achter zich gelaten; hij is volledig bevrijd en tot volkomen begrip gekomen.
Hij is één met alles. Elke dualiteit is hem vreemd. In de microcosmos van zijn
eigen innerlijke wereld reflecteert zich de macrocosmos.
Deze Zelfrealisatie is het hoogste geluk. Dit is wat Gatha #354—Sakkapanha
Vatthu—leert. Er is geen grotere voldoening te bereiken in dit leven dan zelfverwerkelijking. Dit vers is een ode aan de persoonlijke bevrijding, die voortspruit uit de vernietiging van zintuiglijk verlangen: 'De gift van Dhamma overtreft alle andere giften. De smaak van Dhamma overtreft alle andere smaken. De
vreugde van Dhamma overtreft alle andere vreugden’.
Gatha #355—Aputtakasetthi Vatthu—zet rijkdom in het juiste perspectief. Rijkdom op zich is niet slecht, vermits door bezit heel wat ellende in de wereld kan
gelenigd worden. Het is niet het aantal en de verscheidenheid van onze bezittingen die een probleem vormen. Het is de hechting aan die bezittingen en de
hechting aan de ervaringen die ze oproepen, die het probleem vormen, niet de
dingen zelf.
Rijkdom wordt slechts een probleem wanneer de component 'hechting' een rol
begint te spelen. Dan verandert een heilzaam instrument in een onheilzame factor die de putthujana zelfs tot vernietiging kan brengen.
De Gathas #356-359—Ankura Vatthu—vormen een vierluik. In deze verzen
wijst de Boeddha op de vier basisinstincten die de mensheid vanuit zijn evolutionair verleden met zich draagt: zintuiglijk verlangen, haat, onwetendheid en
lust.
Wanneer de yogi erin slaagt om deze basisinstincten te overstijgen, zal hij hier
overvloedig vruchten van plukken. De Boeddha gebuikt hiervoor—in de vier
verzen—de identieke metafoor van de akker die, zonder de alerte en opmerkzame landman, overwoekerd wordt door gras en onkruid.
De boer die onkruid echter in toom houdt, mag een rijke oogst verwachten.

—Pagina 464
!
van !556—

—Vagga #24 - Verlangen—

1782

'het verlangen': vert. van → tanha.

'van iemand die een nalatig leven leidt': vert. van → manujassa pamattacarino: manujassa → menuja = persoon, iemand; manujassa = van een persoon, van iemand; pamattacarino → pamatta+cari: pamatta → pa+mad: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt
om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mad = intoxiceren, in de betekenis van
'nalatig zijn'; pamatta = negligent, nalatig: cari → car = leven. 'Manujassa pamattacarino', is
vrij vertaald als: 'van iemand die een nalatig leven leidt'.
1783

'groeit als een wurgplant': vert. van → vaddhati maluva viya: vaddhati → vaddh = groeien; vaddhati = groeit; Maluva is de eigennaam van een wurgende slingerplant, die bomen
vernietigt; viya = als, zoals. 'Vaddhati maluva viya', is vrij vertaald als: 'groeit als een wurgplant'.
1784

'hij springt van bestaan naar bestaan': vert. van → so palavati hurahuram: so = hij; palavati → plu = drijven, zwemmen, hier in de betekenis van 'springen'; palavati = zwemt, in de
betekenis van 'springt'; hurahuram = van bestaan naar bestaan. 'So palavati hurahuram', is
vrij vertaald als: 'hij springt van bestaan naar bestaan'.
1785

'zoals een aap in het bos, die naar fruit verlangt, [van tak naar tak springt]': vert. van →
phalam iccham va vanasmi vanaro: phalam → phalam → phala = fruit; iccham → icchanta
→ icch = verlangen, wensen; iccham = verlangt; va = als, zoals; vanasmi → vana = bos;
vanasmi = in het bos; vanaro → vanara = aap. 'Phalam iccham va vanasmi vanaro', is vrij
vertaald als: 'zoals een aap in het bos, die naar fruit verlangt, [van tak naar tak springt]'.
1786

'wie dit ellendig begeren en verlangen in de[ze] wereld moet doorstaan': vert. van →
yam esa sahate jammi tanha loke visattika: yam = wie; esa = dit; sahati → sah+a = ondergaan, verduren, verdragen, doorstaan; jammi → jamma = ellendig; tanha = verlangen; loke
→ loka = de wereld; loke = in de wereld; visattika → visatta = begeren. 'Yam esa sahate
jammi tanha loke visattika', is vrij vertaald als: 'wie dit ellendig begeren en verlangen in
de[ze] wereld moet doorstaan'.
1787

'ziet zijn verdriet groeien': vert. van → soka tassa pavaddhanti: soka = verdriet; tassa =
dat, het, van dat; pavaddhanti → pa+vaddh: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt
om de intensiteit van een handeling uit te drukken; vadh = groeien. 'Soka tassa pavaddhanti ', is vrij vertaald als: 'ziet zijn verdriet groeien'.
1788

'zoals gras in het regenseizoen': vert. van → abhivattham va biranam: abhivattham →
abhi+vas: abhi = overal, vol; vas = water geven, beregenen, in de betekenis van 'in het regenseizoen'; va = als, zoals; biranam: Biranam is de eigennaam van een stevig groeiende
grassoort. 'Abhivattham va biranam', is vrij vertaald als: 'zoals gras in het regenseizoen'.
1789

'wie dit ellendig en moeilijk te verslaan verlangen in de[ze] wereld doorstaat': vert. van
→ yo cetam sahate jammim tanham loke duraccayam: yo = wie; cetam → ca+etam = dit;
sahati → sah = ondergaan, verduren, verdragen, doorstaan, sahati = doorstaat; jammim →
jammi → jamma = ellendig; tanham → tanha = verlangen; loke → loka = de wereld; loke = in
de wereld; duraccayam → du+accaya: du = moeilijk; accaya = overwinnen, verslaan; duraccayam = moeilijk te verslaan. 'Yo cetam sahate jammim tanham loke duraccayam', is vrij
vertaald als: 'wie dit ellendig en moeilijk te verslaan verlangen in de[ze] wereld doorstaat'.
1790
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'ziet zijn verdriet wegvallen zoals waterdruppels afglijden van een lotusbloem': vert. van
→ soka tamha papatanti udabindu va pokkhara: soka = verdriet; tamha = dat; papatanti →
pa+pat: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling
uit te drukken; pat = naar beneden vallen, wegvallen; udabindu → uda+bindu: uda = water;
bindu = druppel; udabindu = waterdruppel; va = als, zoals; pokkhara = lotusbloem. 'Soka
tamha papatanti udabindu va pokkhara', is vrij vertaald als: 'ziet zijn verdriet wegvallen zoals waterdruppels afglijden van een lotusbloem'.
1791

'aan allen die hier nu samen zijt, zeg ik: ’Het gaat jullie goed’': vert. van → tam vo vadami bhaddam vo yavant'ettha samagata: tam = dit; vo = jullie; vadami → vad = zeggen;
vadami = ik zeg; bhaddam → bhadda = het gaat [jullie] goed; vo = jullie; yavant'ettha →
yavanta+ettha: yavanta = met zoveel als; ettha = hier, op deze plaats; samagata →
sam+gam: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; gam = gaan, in de betekenis van 'verzamelen’, 'samen zijn'; samagata = jullie zijn samen. 'Tam vo vadami bhaddam vo yavant'ettha samagata', is vrij vertaald als: 'aan allen die hier nu samen zijt, zeg ik: ’Het gaat jullie
goed’.
1792

'graaf de wortel van verlangen op': vert. van → tanhaya mulam khanatha: tanhaya →
tanha = verlangen; tanhaya = van verlangen; mulam → mula = wortel; khanatha → khan =
opgraven; khanatha = graaf op. 'Tanhaya mulam khanatha', is vrij vertaald als: 'graaf de
wortel van het verlangen op'.
1793

'zoals iemand het Birana-gras opgraaft om de geurige Usira-wortel te verkrijgen': usirattho va biranam: usirattho → usira+attha: usira = Usira-wortel: de Usira is de wortel van het
Birana-gras, die, wanneer hij in het water wordt gestoken, een verkoelend eﬀect heeft. De
wortel wordt gebruikt als hulpmiddel tegen de brandende zon; attha = profijt, belang; va =
als, zoals; biranam = Birana, de eigennaam voor een Indische grassoort. 'Usirattho va biranam', is vrij vertaald als: 'zoals iemand het Birana-gras opgraaft om de geurige Usira-wortel
te verkrijgen'.
1794

'laat jullie niet door Mara verpletteren': vert. van → maro bhanji: maro → Mara; bhanji →
bhaj = breken, verpletteren. 'Maro bhanji', is vrij vertaald als: 'laat jullie niet door Mara verpletteren'.
1795

1796

'riet': vert. van → reed.

'keer op keer': vert. van → punappunam → puna = opnieuw; punappunam →
puna+puna = opnieuw en opnieuw; vrij vertaald als 'keer op keer'.
1797

'zoals riet, keer op keer, door een stroom gebroken wordt' : vert. van → nalam va soto
punappunam: nalam → nala = riet; va = als, zoals; soto → sota = de stroom; punappunam
→ puna+puna = keer op keer. 'Nalam va soto punappunam', is vrij vertaald als: 'zoals riet,
keer op keer, door een stroom gebroken wordt'.
1798

'zoals een omgehakte boom opnieuw tot groei komt wanneer de wortels sterk en onbeschadigd zijn': vert. van → yathapi mule anupaddave dalhe chinno pi rukkho punareva ruhati: yathapi → yatha = als, zoals; mule → mula = wortels; anupaddave → an+upaddava: an =
niet: upaddava = beschadigd; anupaddava = onbeschadigd; dalhe → dalha = sterk; chinno
→ chinna → chid = afsnijden, omhakken; chinno = omgehakt; pi = op dezelfde manier;
rukkho → rukkha = een boom; punareva → puna+eva: puna = opnieuw; eva = zo; punareva
= opnieuw; ruhati → ruh = groeien; ruhati = groeit. 'Yathapi mule anupaddave dalhe chinno
pi rukkho punareva ruhati', is vrij vertaald als: 'zoals een omgehakte boom opnieuw tot groei
komt wanneer de wortels sterk en onbeschadigd zijn'.
1799
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'zo ook zal het sluimerend verlangen': vert. van → evam pi tanhanusaye: evam pi = op
deze manier, zo ook; tanhanusaye → tanha+anusaya: tanha = verlangen; anusaya = in slapende toestand. 'Evam pi tanhanusaye’, is vrij vertaald als 'zo ook zal het sluimerend verlangen'.
1800

'wanneer het niet vernietigd is': vert. van → anuhate → an+uhata: an = niet; uhata →
han = vernietigen; anuhata = is niet vernietigd.
1801

'keer op keer': vert. van → punappunam → puna = opnieuw; punappunam → puna+
puna = opnieuw en opnieuw, keer op keer.
1802

'dezelfde ellende doen ontstaan': vert. van → nibbattati dukkham idam: nibbattati →
ni+vat: ni = opnieuw, terug; vat = bestaan, worden, geboren worden; nibbattati = doen
ontstaan; dukkham idam: dukkham → dukkha = lijden, ellende; idam = deze, dezelfde van
vroeger, idem. 'Nibbattati dukkham idam', is vrij vertaald als: 'dezelfde ellende doen ontstaan'.
1803

'gedachten die geworteld zijn in zintuiglijk verlangen': vert. van → samkappa raganissita: samkappa = gedachten; raganissita → raga+nissita: raga = zintuiglijk verlangen, begeerte, passie; nissita → ni+si: ni = van: si = gebonden zijn aan, geworteld zijn in. 'Samkappa
raganissita, is vrij vertaald als: 'gedachten die geworteld zijn in zintuiglijk verlangen.
1804

'voeren [de mens] naar verkeerde inzichten': vert. van → vaha vahanti dudditthim: vaha
= de stroming, de onderstroom, de drift, in de betekenis van 'voeren naar'; vahanti → vah =
leiden naar, voeren; dudditthim → du+ditthi: du = slecht, slechte; ditthi = inzicht, opinie,
geloof, speculatie. 'Vahanti dudditthim', is vrij vertaald als: 'voeren [de mens] naar verkeerde
inzichten'.
1805

'de stroom van de 36 rivieren': vert. van → chattimsati sota: chattimsati = 36: sota =
rivieren. De 36 rivieren is een metafoor voor de combinatie van de 6 x 6 zintuigen.
1806

'naar het aantrekkelijke drijven': vert. van → manapasavana → manapa+savana: manapa = het plezierige, het aantrekkelijke; savana → su = drijven, vloeien. 'Manapa-savana', is
vrij vertaald als: '[iemand] naar het aantrekkelijke drijven'.
1807

1808

'sterk': vert. van → bhusa.

'deze rivieren stromen in alle richtingen': vert. van → savanti sabbadhi sota: savanti →
vloeien, stromen; sabbadhi = overal, in alle richtingen; sota = rivier, stroom. 'Savanti sabbadhi sota', is vrij vertaald als: 'deze rivieren stromen overal'.
1809

'de wurgplant [van verlangen] schiet op en verankert zich': vert. van → lata ubbhijja
titthati: lata = de wurgplant; ubbhijja → ud+bhid: ud = naar boven komen; bhid = uitbreken;
ubbhijja = opschieten; titthati → tha = blijven staan, zich vestigen, zich verankeren; titthati =
verankert zich. 'Lata ubbhijja titthati', is vrij vertaald als: 'de wurgplant [van verlangen] schiet
op en verankert zich'.
1810

'wanneer je ziet dat de wurgplant uitloopt': vert. van → disva latam jatam → disva → dis
= zien; disva = je ziet; latam = lata = wurgplant; jatam → jata → jan = geboren worden, ontstaan, hier in de betekenis van 'uitlopen'; jatam ='uitloopt'. 'Disva latam jatam', is vrij vertaald als: 'wanneer je ziet dat de wurgplant uitloopt'.
1811
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'moet je de wortel met wijsheid vernietigen': vert. van → mulam pannaya chindatha:
mulam → mula = wortel; pannaya → panna = wijsheid; pannaya = met wijsheid; chindatha
→ chid = afsnijden, vernietigen; chindatha = vernietigen. 'Mulam pannaya chindatha', is vrij
vertaald als: 'moet je de wortel met wijsheid vernietigen'.
1812

'wanneer verlangen stroomt ontstaat bij een levend wezen een goed gevoel: vert. van
→ saritani sinehatani ca somanassani bhavanti jantuno: saritani → sarita → sar = vloeien,
stromen; saritani = stroomt; sinehatani → snih = verlangen, begeren; sinehatani = begerig
zijn naar iets; ca = en; somanassani → su+manassa: su = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; manassa → mana = geest; manassa = van de geest; somanassa = mentale vreugde, goed voelen; bhavanti → bhu = ontstaan, geboren worden; bhavanti = ontstaat; jantuno → jantu = een persoon, een levend
wezen, de mens; jantuno = bij een persoon. 'Saritani sinehatani ca somanassani bhavanti
jantuno', is vrij vertaald als: 'wanneer verlangen stroomt ontstaat bij een levend wezen een
goed gevoel'.
1813

'zij die zich hieraan hechten en hierin geluk zoeken': vert. van → te satasita sukhesino:
te = zij; satasita → sata+si: sata = plezier; si = zich hechten, grijpen naar; satasita = zij hechten zich hieraan; sukhesino → sukha+esi: sukha = geluk; esi = verlangen naar, wensen,
zoeken; sukhesino = geluk zoeken. 'Te satasita sukhesino', is vrij vertaald als: 'zij die zich
hieraan hechten en hierin geluk zoeken'.
1814

'[deze mensen] zullen zeker geboorte en verval van zeer nabij ondergaan': vert. van →
te ve jatijarupaga nara: te = zij; ve = inderdaad, zeker, zonder twijfel; jatijarupaga →
jatijara+upaga: jatijara → jati+jara: jati = geboorte; jata = ouderdom; upaga → upa+gam:
upa = van zeer nabij; gam = ondergaan, ervaren; nara = mens, mensen. 'Te ve jatijarupaga
nara', is vrij vertaald als: '[deze mensen] zullen zeker geboorte en verval van zeer nabij ondergaan'.
1815

'mensen die opgejaagd zijn door verlangen spartelen als een haas die gevangen zit in
een strik': vert. van → tasinaya purakkhata paja parisappanti saso va badhito: tasinaya →
tasina = verlangen; tasinaya = door verlangen; purakkhata = verkiezen, houden van, in de
betekenis van 'zich laten opjagen door'; paja = mensen, de mensheid; parisappanti →
pari+sap: pari = overal; sap = spartelen; parisappanti = ze spartelen; saso = een haas; va =
als, zoals; badhito → badh = vastklemmen; vastzitten; badhito = zit gevangen. 'Tasinaya
purakkhata paja parisappanti saso va badhito', is vrij vertaald als: 'mensen die opgejaagd
zijn door verlangen spartelen als een haas die gevangen zit in een strik'.
1816

'volledig geketend aan hun verlangens': vert. van → samyojanasangasattaka → sam+
yojana+sanga+sattaka: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; yojana →yuj = juk; yojana =
ketting; sanga = hechting; sattaka = binding. 'Samyojanasangasattaka', is vrij vertaald als
'volledig geketend aan hun verlangens'.
1817

'lijden ervaren': vert. van → dukkham upenti: dukkham → dukkha = lijden; upenti →
upa+i: upa = erbij, naast, onder; i = gaan, hier in de betekenis van 'ondergaan, ervaren'.
'Dukkham upenti', is vrij vertaald als: 'lijden ervaren'.
1818

'keer op keer en voor een lange tijd': vert. van → punappunam ciraya: punappunam →
puna+puna; puna = opnieuw; punappunam = opnieuw en opnieuw, keer op keer; ciraya →
cira = een lange tijd; ciraya = voor een lange tijd. 'Punappunam ciraya', is vrij vertaald als:
'keer op keer en voor een lange tijd'.
1819
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'mensen die opgejaagd zijn door verlangen spartelen als een haas die gevangen zit in
een strik': vert. van → tasinaya purakkhata paja parisappanti saso va badhito: tasinaya →
tasina = verlangen; tasinaya = door verlangen; purakkhata = verkiezen, houden van, in de
betekenis van 'zich laten opjagen door'; paja = mensen, de mensheid; parisappanti →
pari+sap: pari = overal; sap = spartelen; parisappanti = ze spartelen; saso = een haas; va =
als, zoals; badhito → badh = vastklemmen; vastzitten; badhito = zit gevangen. 'Tasinaya
purakkhata paja parisappanti saso va badhito', is vrij vertaald als: 'mensen die opgejaagd
zijn door verlangen spartelen als een haas die gevangen zit in een strik'.
1820

'daarom moet een monnik die naar 'uitdoving' streeft, elk zintuiglijk verlangen zélf doortastend uit de weg ruimen': vert. van → tasma tasinam vinodaye bhikkhu akankha viragam
attano: tasma = daarom, om die reden; tasinam → tasina = verlangen; vinodaye → vi+nud:
vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken, hier in de betekenis van 'doortastend'; nud = verwijderen; vinodaye = doortastend uit
de weg ruimen; bhikkhu = monnik; akankha = willen; viragam → viraga → vi+raga: vi = in de
betekenis van 'zonder'; raga = zintuiglijk genot; viraga = zonder zintuiglijk genot, zintuiglijk
verlangen hier in de betekenis van 'uitgedoofd', als synoniem voor 'nibbana'; attano → atta
= zelf, zichzelf; attano = van zichzelf. 'Tasma tasinam vinodaye bhikkhu akankha viragam
attano', is vrij vertaald als: 'daarom moet een monnik die naar 'uitdoving' streeft, elk zintuiglijk verlangen zélf doortastend uit de weg ruimen'.
1821

'wie zich bevrijd had van het struikgewas [van verlangen]': vert. van → nibbanatho →
ni+vanatha: ni = zonder; vanatha = struikgewas [van verlangen]. 'Nibbanatho', is vrij vertaald als: 'wie zich bevrijd had van het struikgewas [van verlangen]'.
1822

'en van het bos [van verlangen]': vert. van → vanamutto → vana+mutta: vana = bos;
mutta → muc = zich bevrijden; mutta = bevrijd, vrijgemaakt van het wereldse zintuiglijk
bestaan. 'Vanamutto', is vrij vertaald als: 'en van het bos [van verlangen]'.
1823

'nadien toch terugkeert naar het bos': vert. van → vanadhimutto → vana+adhimutta:
vana+adhimutta: vana = het bos; adhimutta → adhi+mutta: adhi = van plan is; mutta →
muc = zich bevrijden; mutta = bevrijd, vrijgemaakt van het wereldse zintuiglijk bestaan.
'Vanamutto', is vrij vertaald als: 'en van het bos [van verlangen]'.
1824

'bekijk deze man': vert. van → puggalam passatha: puggalam → puggala = persoon,
man; passatha → dis = zien; passatha : kijk ernaar; bekijk hem. 'Puggalam passatha', is vrij
vertaald als: 'bekijk deze man'.
1825

'bevrijd als hij was, keert hij terug naar zijn slavernij !': vert. van → mutto bandhanam
dhavati: mutto = bevrijd; bandhanam → bandhana → bandh = ketenen, vastklinken; dhavati
→ dhav = terugkeren; dhavati = hij keert terug. 'Mutto bandhanam dhavati', is vrij vertaald
als 'bevrijd als hij was, keert hij terug naar zijn slavernij'.
1826

1827

'ketens': bandhanam → bandhana.

'gemaakt van ijzer': vert. van → yadayasam → ya+ayasa: ya = wat [gemaakt is van…];
ayasa → aya = ijzer; ayasam = gemaakt van ijzer; yadayasam = wat gemaakt is van ijzer.
1828

'gemaakt uit hout': vert. van → darujam → daru+jan: daru = hout; jan = gemaakt van,
geproduceerd uit, darujam = gemaakt uit hout.
1829

'hennep': vert. van → babbajan. Babaja is de eigennaam voor een soort gras of riet,
vergelijkbaar met hennep, waarmee men touwen kan vlechten.
1830
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1831

'zijn niet echt sterk': vert. van → na tam dalham: na = niet; tam = erg; dalham = sterk.

'zo zeggen de Wijzen': vert. van → ahu dhira: ahu → ah = zeggen; dhira = Wijzen. 'Ahu
dhira', is vrij vertaald als: 'zo zeggen de Wijzen'.
1832

1833

'sterk verlangen naar': vert. van → sarattaratta → saratta+ratta = sterk verlangen naar.

1834

'juwelen': vert. van → manikundalesu → mani+kundala = oorringen met edelstenen.

1835

'zonen': vert. van → puttesu → putta = zoon; puttesu = [belangstelling] in zonen.

1836

'vrouwen': vert. van → daresu → dara = vrouw; daresu = [belangstelling] in vrouwen.

'dát zijn de sterke ketens, zo zeggen de Wijzen': vert. van → etam dalham bandhanam
ahu dhira: etam = dat; dalham = sterk; bandhanam → bandhana = ketens; ahu → ah = zeggen; dhira = Wijzen. 'Etam dalham bandhanam ahu dhira', is vrij vertaald als: 'dát zijn de
sterke ketens, zo zeggen de Wijzen'.
1837

'ze trekken de achteloze naar beneden': vert. van → oharinam sithilam: oharinam = naar
beneden trekken; sithilam → sithila = onachtzaam, niet waakzaam.. 'Oharinam sithilam', is
vrij vertaald als: 'ze trekken de achteloze naar beneden'.
1838

'deze ketens zijn zeer moeilijk te verbreken': vert. van → duppamuncam → du+pa+
muc: du = moeilijk; pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken; muc = bevrijden; duppamuncam = zeer moeilijk om je uit te bevrijden. 'Duppamuncam', is vrij vertaald als: 'deze ketens zijn zeer moeilijk te verbreken'.
1839

'vernietigd heeft': vert. van → chetvana → chid = afsnijden, vernietigen; chetvana =
heeft vernietigd.
1840

1841

'wie zonder verlangen is': vert. van → anapekkhino.

'heeft de zintuiglijke genoegens zeker achter zich gelaten': vert. van → kamasukham
pahaya: kamasukham → kama+sukha: kama = plezier, genoegen, genot; sukha = geluk;
kamasukha = zintuiglijk genoegen; pahaya → pa+ha: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ha = opgeven, achter zich laten.
'Kamasukham pahaya', is vrij vertaald als: 'heeft de zintuiglijke genoegens zeker achter zich
gelaten'.
1842

'wie verblind door zintuiglijk verlangen in de stroom [van begeerte] valt': vert. van →
ragarattanupatanti sotam: ragarattanupatanti → raga+ratta+anupatanti: raga = zintuiglijk
genot, zintuiglijk verlangen; ratta = opgewonden, verblind; ragaratta verblind door verlangen; anupatanti → anu+pat: pat = vallen, vallen in; anupatanti = valt; sotam = sota = stroom.
'Ragarattanupatanti sotam', is vrij vertaald als: 'wie verblind door zintuiglijk verlangen in de
stroom [van begeerte] valt'.
1843

'is zoals een spin die in haar eigen web verstrikt raakt': vert. van → sayamkatam makkatako va jalam: sayamkatam → sayam+kata: sayam = zelf, door zichzelf; kata → kar = doen;
sayamkata = door zichzelf, spontaan; makkatako → makkataka = spin; va = als, zoals; jalam
→ jala = het web. 'Sayamkatam makkatako va jalam', is vrij vertaald als: 'is zoals een spin
die in haar eigen web verstrikt raakt'.
1844
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'de Wijzen echter, die het verlangen hebben doorgesneden, laten alle lijden achter zich':
vert. van → etam pi chetvana vajanti dhira anapekkhino sabbadukkham pahaya: etam pi =
diegenen die, zij die; chetvana → chid = doorsnijden; chetvana = hebben doorgesneden;
vajanti → vaj = wandelen, in de betekenis van 'verder gaan'; dhira = de Wijzen; anapekkhino
= zonder verlangen; sabbadukkham → sabba+dukkha: sabba = alle; dukkha = lijden; pahaya → pa+ha: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ha = opgeven, achter zich laten; pahaya = ze laten [het lijden] achter
zich. 'Etam pi chetvana vajanti dhira anapekkhino sabbadukkham pahaya', is vrij vertaald
als: 'de Wijzen echter, die het verlangen hebben doorgesneden, laten alle lijden achter zich'.
1845

'laat het verleden los': vert. van → munca pure: munca → muc = loslaten, bevrijden;
munca = laat los !; pure = vroeger, het verleden. 'Munca pure', is vrij vertaald als: 'laat het
verleden los'.
1846

'laat de toekomst los': vert. van → munca pacchato: munca →muc = loslaten, bevrijden; munca = laat los !; pacchato = wat nog komen moet, de toekomst. 'Munca pacchato',
is vrij vertaald als: 'laat de toekomst los'.
1847

'laat het heden los': majjhe munca: majjhe → majjha = het middelste = wat tussen verleden en toekomst ligt = het heden; munca → muc = loslaten, bevrijden; munca = laat los !
'Majjhe munca', is vrij vertaald als: 'laat het heden los'.
1848

'wanneer je oversteekt naar de andere oever': vert. van → bhavassa paragu: bhavassa
→ bhava → bhu = worden, ontstaan; paragu → para+gu: para = de andere oever; gu →
gam = gaan; 'Bhavassa paragu' is, vrij vertaald: 'wanneer je oversteekt naar de andere oever'.
1849

'met een volkomen bevrijde geest': vert. van → sabbattha vimuttamanaso: sabbattha =
onder alle omstandigheden, volkomen; vimuttamanaso → vimutta+manasa: vimutta → vi+
muc: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; muc = bevrijden; vimutti = bevrijding; vimutta = bevrijd; manasa → mana = geest. 'Sabbattha vimuttamanaso', is vrij vertaald als: 'met een volkomen bevrijde geest'.
1850

'zul je nooit meer tot geboorte en ouderdom komen': vert. van → na punam jatijaram
upehisi: na = niet; punam = opnieuw; jatijaram → jati+jaram: jati = geboorte; jaram = ouderdom; upehisi → upa+i: upa = nabij, dichtbij; i = naderen, bereiken, komen tot; upehisi = je
zult komen tot. 'Na punam jatijaram upehisi', is vrij vertaald als: 'zul je nooit meer tot geboorte en ouderdom komen'.
1851

'wie zijn gedachtenstroom niet kan stillen': vert. van → vitakkamathitassa jantuno: vitakkamathitassa → vitakka+pamathita: vitakka = gedachten, gedachtenstroom; pamathita →
pa+mathita: pa : voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mathita → math = overstuur zijn, opgewonden zijn, verstrooid zijn; jantuno → jantu = man, persoon. 'Vitakkamathitassa jantuno', is vrij vertaald als 'wie zijn gedachtenstroom niet kan stillen'.
1852

'en met een sterk zintuiglijk verlangen': vert. van → tibbaragassa → tibbaraga → tibba+
raga: tibba = sterk, scherp; raga = zintuiglijk verlangen, zintuiglijk genot. 'Tibbaragassa', is
vrij vertaald als: 'en met een sterk zintuiglijk verlangen'.
1853
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'énkel plezierige dingen overpeinst': vert. van → subhanupassino → subha+anupassi:
subha = plezierig; anupassi = beschouwen, mediteren, overpeinzen. 'Subhanupassino', is
vrij vertaald als: 'énkel plezierige dingen overpeinst'.
1854

'ziet zijn verlangen steeds meer aangroeien': vert. van → bhiyyo tanha pavaddhati:
bhiyyo = steeds meer, in steeds grotere mate; tanha = verlangen; pavaddhati → pa+vaddh:
pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te
drukken vaddh = toenemen, aangroeien. 'Bhiyyo tanha pavaddhati', is vrij vertaald als: 'ziet
zijn verlangen steeds meer aangroeien'.
1855

'dit maakt de ketens zeker sterker': vert. van → esa kho dalham karoti bandhanam: esa
= dit; kho = zeker, inderdaad, zonder twijfel; dalham → dalha = sterk; karoti → kar = maken;
karoti = maakt; bandhanam → bandhana = de ketens. 'Esa kho dalham karoti bandhanam',
is vrij vertaald als: 'dit maakt de ketens zeker sterker'.
1856

'wie zich verheugt in het stillen van zijn gedachtenstroom': vert. van → vitakkupasame
ca yo rato: vitakkupasame → vitakka+upasama: vitakka = gedachten, gedachtenstroom;
upasama = kalmeren, stillen; ca = hier in de betekenis van 'maar'; yo = wie; rato → rata →
ram = zich verheugen; rato = zich verheugt. 'Vitakkupasame ca yo rato', is vrij vertaald als:
'wie zich verheugt in het stillen van zijn gedachtenstroom'.
1857

'op het onaangename [het vergankelijke] mediteert': vert. van → asubham bhavayati:
asubham → a+subha: a = niet; subha = het aangename, het plezierige; asubha = het onaangename; bhavayati → bhava → bhu = ontwikkelen, worden. 'Asubham bhavayati', is vrij
vertaald als: 'op het onaangename [het vergankelijke] mediteert'.
1858

'altijd aandachtig is': vert. van → sada sato: sada = altijd; sato → sar = aandachtig, alert
zijn; sati = aandacht; sato = hij is aandachtig. .
1859

'maakt zeker een einde aan verlangen': vert. van → esa kho vyantikahiti: esa = dit; kho =
zeker; vyantikahiti → vyanta+kahiti: vyanta = beëindigen, een einde aan iets; kahiti → kar =
doen, maken. 'Esa kho vyantikahiti', is vrij vertaald als: 'maakt zeker een einde aan verlangen'.
1860

'hij verbreekt Mara's ketens': vert. van → esa’cchecchati marabandhanam: esa’cchecchati → esa+cchecchati: esa = dit; cchecchati → ched → chid = afsnijden; marabandhanam → mara+bandhana: mara → Mara; bandhana = ketens. marabandhana = Mara's ketens. 'Esa’cchecchati marabandhanam', is vrij vertaald als: 'hij verbreekt Mara's ketens'.
1861

'wie de perfectie bereikt heeft': vert. van → nitthangato → nittham+gata: nittham →
nittha = het einde, de volmaaktheid, de perfectie; gata → gam = gaan, bereiken. 'Nitthangato', is vrij vertaald als: 'wie de perfectie bereikt heeft'.
1862

'onbevreesd': vert. van → asantasi → a+santasi: a = niet; santasi = vrezen, angst hebben; asantasi = onbevreesd.
1863

'zonder verlangen': vert. van → vitatanho → vita+tanho: vita = zonder; tanho → tanha =
verlangen.
1864

'vrij van smet': vert. van → anangano → anangana → an+angana: an = zonder; angana
= smet. 'Anangano', is vrij vertaald als: 'vrij van smet'.
1865
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'heeft de pijlen van het bestaan vernietigd': vert. van → acchidda bhavasallani: acchidda → chid = afsnijden, vernietigen; bhavasallani → bhava+salla: bhava → bhu = het bestaan, het 'worden'; salla = pijlen. 'Acchidda bhavasallani', is vrij vertaald als: 'heeft de pijlen van het bestaan vernietigd'.
1866

'dít is zijn laatste lichaam [vorm van bestaan]': vert. van → antimo’yam samussayo:
antimo’yam → antimo+ayam: antimo → antima = het laatste; ayam → ima = dit (met nadruk) = dít; samussayo → sam+ussaya: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; ussaya =
de accumulatie, de complexe vorm, het lichaam. 'Antimo’yam samussayo', is vrij vertaald
als: 'dít is zijn laatste lichaam [vorm van bestaan]'.
1867

'zonder verlangen': vert. van → vitatanho → vi+i+tanha: vi = speciaal, bijzonder, op een
speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken; i = gaan, hier in de betekenis van weggegaan = zonder; tanha =
verlangen. 'Vitatanho', is vrij vertaald als: 'zonder verlangen'.
1868

'zonder hechting': vert. van → anadano → an+adana: an = zonder; adana = hechting.
'Anadano', is vrij vertaald als: 'zonder hechting'.
1869

'vaardig in de oorspronkelijke taal van de geschriften': vert. van → niruttipadakovido →
nirutti+pada+kovida: nirutti = verklaring van woorden, grammaticale analyse, etymologische interpretatie; pada = woorden, gezegden: kovida → ku+vid: ku = het 'hoe' van de
dingen; vid = kennen; kovida = het 'hoe' van de dingen kennen, vaardig zijn. 'Niruttipadakovido', is vrij vertaald als: 'vaardig in de oorspronkelijke taal van de geschriften'.
1870

'hij verstaat de woorden, teksten, de uitspraak en hun juiste plaats': vert. van → akkharanam sannipatam: akkharanam = woorden, teksten en de wijze van uitspraak; sannipatam = de juiste plaats. 'Akkharanam sannipatam', is vrij vertaald als: 'hij verstaat de woorden, teksten, de uitspraak en hun juiste plaats'.
1871

'en beheerst hun correcte volgorde': vert. van → pubbaparani → pubba+apara: pubba
= wat eerst komt; apara = wat daarna volgt. 'Pubbaparani', is vrij vertaald als: 'en beheerst
hun correcte volgorde'.
1872

'men noemt hem': vert. van → vuccati → vac = noemen, benoemen; vuccati = men
zegt van hem. 'Vuccati', is vrij vertaald als: 'men noemt hem'.
1873

'!': vert. van → ti = ! (uitroepteken). In de Pali-tekst wordt de versregel beëindigd met
het woordje 'ti'. Dit is het equivalent van ons uitroepteken.
1874

'een groot man, met grote wijsheid, die zijn laatste leven leidt !’: vert. van → “antimasariro mahapanno mahapuriso”: → antimasariro → antima+sarira: antima = het laatste; sarira
= lichaam; mahapanno → mahanta+panna: mahanta → maha = groot; panno → panna =
wijsheid; mahapuriso → mahanta+puriso: mahanta → maha = groot; puriso → purisa =
persoon, man. 'Antimasariro mahapanno mahapuriso', is vrij vertaald als: 'een groot man,
met grote wijsheid, die zijn laatste leven leidt !’
1875

'ik heb alles overwonnen': vert. van → sabbabhibbhu → sabba+abhibbhu: sabba =
alles; abhibbhu → abhi+bhu: abhi = volkomen; bhu = zijn, overwinnen. 'Sabbabhibbhu', is
vrij vertaald als: 'ik heb alles overwonnen'.
1876

'ik weet alles': vert. van → sabbaviduham asmi: sabbaviduham → sabba+vidu: sabba =
alles; vidu → vid = weten; asmi = ik. 'Sabbaviduham asmi', is vrij vertaald als: 'ik weet alles'.
1877
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'geen enkel verschijnsel kan me bezoedelen': vert. van → sabbesu dhammesu anupalitto: sabbesu → sabba = alles; sabbesu = van alle; dhammesu → dhamma, in de betekenis van 'verschijnselen, fenomenen, dingen'; anupalitto → an+upalitta: an = niet; upalitta
→ upa+lip: upa = nabij, rondom; lip = besmeuren, besmetten, bezoedelen; anupalitto =
niets besmeurt me. 'Sabbesu dhammesu anupalitto', is vrij vertaald als: 'geen enkel verschijnsel kan me bezoedelen'.
1878

'ik heb alles achter mij gelaten': vert. van → sabbanjaho → sabba+jaha: sabba = alles;
jaha → ha = verwerpen, achter zich laten. 'Sabbanjaho', is vrij vertaald als: 'ik heb alles
achter mij gelaten'.
1879

'door de vernietiging van verlangen ben ik bevrijd': vert. van → tanhakkhaye vimutto:
tanhakkhaye → tanha+khaya: tanha = verlangen; khaya = vernietiging, oplossing; vimutto →
vimutta = bevrijding. 'Tanhakkhaye vimutto', is vrij vertaald als: 'door de vernietiging van
verlangen ben ik bevrijd'.
1880

'ik ben zelf, volkomen alleen, tot volledig begrip gekomen': vert. van → sayam abhinnaya: sayam = zelf, door mezelf; abhinnaya → abhi+na: abhi = alles; na = weten, verstaan.
'Sayam abhinnaya', is vrij vertaald als: 'ik ben zelf, volkomen alleen, tot volledig begrip gekomen'.
1881

'wie moet ik als mijn meester aanwijzen ?': vert. van → kam uddiseyyam: kam = wie;
uddiseyyam → ud+dis: ud = op; dis = zien, in de betekenis van 'aanwijzen'; uddiseyyam = ik
wijs aan. 'Kam uddiseyyam', is vrij vertaald als: 'wie moet ik als mijn meester aanwijzen ?'
1882

'de gift van Dhamma': vert. van → dhammadanam → dhamma+dana: dhamma →
Dhamma = de leer van de Boeddha; dana = gift. 'Dhammadanam', is vrij vertaald als: 'de
gift van Dhamma'.
1883

1884

'overtreft': vert. van → jinati → ji = overtreﬀen, overwinnen; jinati = overtreft.

'de smaak van Dhamma': vert. van → dhammaraso → dhamma+rasa: dhamma →
Dhamma = de leer van de Boeddha; rasa = de smaak. 'Dhammaraso', is vrij vertaald als: 'de
smaak van Dhamma'.
1885

'de vreugde van de Dhamma': vert. van → dhammarati → dhamma+rati: dhamma →
Dhamma = de leer van de Boeddha; rati = de vreugde. 'Dhammarati', is vrij vertaald als: 'de
vreugde van de Dhamma'.
1886

'de vernietiging van verlangen overwint al het lijden': vert. van → tanhakkhayo sabbadukkham jinati: tanhakkhayo → tanha+khaya: tanha = verlangen; khaya = vernietiging, oplossing; sabbadukkham → sabba+dukkha: sabba = alle; dukkha = lijden; jinati → ji = overtreﬀen, overwinnen; jinati = overwint. 'Tanhakkhayo sabbadukkham jinati', is vrij vertaald als:
'de vernietiging van verlangen overwint al het lijden'.
1887

1888

'rijkdom': vert. van → bhoga = weelde, bezittingen, rijkdom.

'leidt tot de ondergang': vert. van → hananti → han = vernietigen, doden, tot de ondergang leiden; 'Hananti', is vrij vertaald als: 'leidt tot de ondergang'.
1889

'onwetende': vert. van → dummedham → du+medha: du = slecht; medha = wijsheid;
dummedha = letterlijk 'slechte wijsheid' = onwetende.
1890
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'maar niet [tot de ondergang van] wie de andere oever zoekt': vert. van → no ve paragavesino: no = niet; ve = inderdaad, zeker; paragavesino → para+gavesi: para = de andere
oever, 'voorbij'; gavesi = zoeken, op zoek zijn naar. 'No ve paragavesino', is vrij vertaald als:
'maar niet [tot de ondergang van] wie de andere oever zoekt'.
1891

'verlangen naar rijkdom': vert. van → bhogatanhaya → bhoga+tanha: bhoga = rijkdom;
tanha = verlangen; bhogatanhaya = met verlangen naar rijkdom.
1892

'vernietigt de onwetende': vert. van → dummedho hanti: dummedho = onwetende;
hanti → han = vernietigen; hanti = vernietigt. 'Dummedho hanti:', is vrij vertaald als: 'de onwetende vernietigt'.
1893

'niet enkel zichzelf maar ook de anderen': vert. van → anne va attanam: anne → anna =
de andere; anne = anderen; va = als, zoals; attanam → atta = zichzelf. 'Anne va attanam', is
vrij vertaald als: 'niet enkel zichzelf maar ook de anderen'.
1894

'akkers worden door onkruid overwoekerd': vert. van → tinadosani khettani: tinadosani
→ tina+dosa: tina = onkruid; dosa = verwilderd, overwoekerd; khettani → khetta = veld,
akker; khettani = akkers. 'Tinadosani khettani', is vrij vertaald als: 'akkers worden door onkruid overwoekerd'.
1895

'deze mensheid wordt door zintuiglijk verlangen verteerd': vert. van → ragadosa ayam
paja: ragadosa → raga+dosa: raga = zintuiglijk verlangen, zintuiglijk genot; dosa = overwoekerd, verteerd; ayam = dit, deze; paja = mensheid. 'Ragadosa ayam paja', is vrij vertaald als: 'deze mensheid wordt door zintuiglijk verlangen verteerd'.
1896

1897

'daarom': vert. van → tasma.

1898

'giften': vert. van → dinnam → dinna → da = geven; dinnam = giften.

'aan wie geen zintuiglijk verlangen heeft': vert. van → vitaragesu → vitaraga → vita+
raga: vita = wat weg is, wat niet meer bestaat; raga = zintuiglijk verlangen; vitaraga = zonder
zintuiglijk verlangen. 'Vitaragesu', is vrij vertaald als: 'aan wie geen zintuiglijk verlangen
heeft.
1899

'overvloedig vruchten voortbrengen': vert. van → hoti mahapphalam: hoti → bhu = zijn,
worden, voortbrengen; mahapphalam → mahanta+phala: mahanta → maha = groot, veel,
overvloedig; phala = vruchten. 'Hoti mahapphalam', is vrij vertaald als: 'overvloedig vruchten voortbrengen'.
1900

'akkers worden door onkruid overwoekerd': vert. van → tinadosani khettani: tinadosani
→ tina+dosa: tina = onkruid; dosa = verwilderd, overwoekerd; khettani → khetta = veld,
akker; khettani = akkers. 'Tinadosani khettani', is vrij vertaald als: 'akkers worden door onkruid overwoekerd'.
1901

'deze mensheid wordt door haat verteerd': vert. van → dosadosa ayam paja: dosadosa
→ dosa+dosa = de twee betekenissen van 'dosa', namelijk 'haat' en 'verwilderd, over-woekerd, verteerd'. Ik heb de combinatie van beide vertaald als 'door haat verteerd'; ayam = dit,
deze; paja = mensheid. 'Dosadosa ayam paja', is vrij vertaald als: 'deze mensheid wordt
door haat verteerd'.
1902

1903

'daarom': vert. van → tasma.
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1904

'giften': vert. van → dinnam → dinna → da = geven; dinnam = giften.

'aan wie geen kwaadwilligheid in zich draagt: vert. van → vitadosesu → vitadosa →
vita+dosa: vita = wat weg is, wat niet meer bestaat; dosa = boosheid, kwaadwilligheid;
vitadosa = zonder boosheid, zonder kwaadwilligheid; vitadosesu = zij die geen kwaadwilligheid in zich dragen.
1905

'overvloedig vruchten voortbrengen': vert. van → hoti mahapphalam: hoti → bhu = zijn,
worden, voortbrengen; mahapphalam → mahanta+phala: mahanta → maha = groot, veel,
overvloedig; phala = vruchten. 'Hoti mahapphalam', is vrij vertaald als: 'overvloedig vruchten voortbrengen'.
1906

'akkers worden door onkruid overwoekerd': vert. van → tinadosani khettani: tinadosani
→ tina+dosa: tina = onkruid; dosa = verwilderd, overwoekerd; khettani → khetta = veld,
akker; khettani = akkers. 'Tinadosani khettani', is vrij vertaald als: 'akkers worden door onkruid overwoekerd'.
1907

'deze mensheid wordt door onwetendheid verteerd': vert. van → mohadosa ayam paja:
mohadosa → moha+dosa: moha = onwetendheid; dosa = verwilderd, overwoekerd; ayam =
dit, deze; paja = mensheid. 'Mohadosa ayam paja', is vrij vertaald als: 'deze mensheid
wordt door onwetendheid verteerd'.
1908

1909

'daarom': vert. van → tasma.

1910

'giften': vert. van → dinnam → dinna → da = geven; dinnam = giften.

'daarom brengen giften aan wie niet onwetend is': vert. van → vitamohesu → vita+
moha: vita = wat weg is, wat niet meer bestaat; moha = onwetendheid; vitamohesu = zij die
niet onwetend zijn.
1911

'overvloedig vruchten voortbrengen': vert. van → hoti mahapphalam: hoti → bhu = zijn,
worden, voortbrengen; mahapphalam → mahanta+phala: mahanta → maha = groot, veel,
overvloedig; phala = vruchten. 'Hoti mahapphalam', is vrij vertaald als: 'overvloedig vruchten voortbrengen'.
1912

'akkers worden door onkruid overwoekerd': vert. van → tinadosani khettani: tinadosani
→ tina+dosa: tina = onkruid; dosa = verwilderd, overwoekerd; khettani → khetta = veld,
akker; khettani = akkers. 'Tinadosani khettani', is vrij vertaald als: 'akkers worden door onkruid overwoekerd'.
1913

'deze mensheid wordt door lust verteerd': vert. van → icchadosa ayam paja: icchadosa
→ iccha+dosa: iccha → icch = begeren, verlangen, willen, wensen; iccha = begeerte, verlangen, lust; dosa = verteerd; ayam = dit, deze; paja = mensheid. 'Icchadosa ayam paja', is
vrij vertaald als: 'deze mensheid wordt door lust verteerd'.
1914

'daarom brengen giften aan hen die geen lust ontwikkelen': vert. van → tasma hi vigaticchesu: tasma = daarom; hi = inderdaad, zeker; vigaticchesu → vigata+iccha: vigata →
vi+gam: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; gam = gaan, in de betekenis van 'loslaten, niet meer ontwikkelen'; iccha → icch = begeren, wensen; vigaticcha = lust
niet meer ontwikkelen; vigaticchesu = zij die geen lust ontwikkelen.
1915
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'overvloedig vruchten voortbrengen': vert. van → hoti mahapphalam: hoti → bhu = zijn,
worden, voortbrengen; mahapphalam → mahanta+phala: mahanta → maha = groot, veel,
overvloedig; phala = vruchten. 'Hoti mahapphalam', is vrij vertaald als: 'overvloedig vruchten voortbrengen'.
1916

1917
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1918

Dhammacakkapavattana-Sutta, Samyutta-Nikaya 56.11

—Pagina 477
!
van !556—

—Vagga #25 - De Monnik—

VAGGA #25 — DE MONNIK
Bhikkhuvagga (Gathas #360-382)

GATHA #360
—BEHEERS JE ZINTUIGEN—
(PANCABHIKKHU VATTHU)
'Cakkhuna samvaro sadhu
sadhu sotena samvaro
ghanena samvaro sadhu
sadhu jivhaya samvaro.'

❜ Beheersing van het oog is goed.1919
Beheersing van het oor is goed.1920
Beheersing van de neus is goed. 1921
Beheersing van de tong is goed.1922 ❜
GATHA #361
—BEHEERSING IS ESSENTIEEL—
(PANCABHIKKHU VATTHU)
'Kayena samvaro sadhu
sadhu vacaya samvaro
manasa samvaro sadhu
sadhu sabbattha samvaro
sabattha samvuto bhikkhu
sabbadukkha pamuccati.'

❜ Beheersing van het lichaam is goed.1923
Beheersing van de spraak is goed.1924
Beheersing van de gedachten is goed.1925
Beheersing is altijd goed. 1926
De monnik die zich beheerst,
Is bevrijd van alle lijden. 1927 ❜
GATHA #362
—EEN WARE MONNIK—
(HAMSAGHATAKABHIKKHU VATTHU)
'Hatthasannato padasannato
vacaya sannato sannatuttamo
ajjhattarato samahito
eko santusito tam ahu bhikkhum.'

❜ Wie zijn handen volledig beheerst.1928
Wie zijn voeten volledig beheerst.1929
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Wie zijn spraak volledig beheerst.1930
— Wie volledig beheerst is. 1931
Wie innerlijke vreugde kent,
Standvastig, alleen, en tevreden is:1932
Zo iemand noemt men een monnik.1933 ❜
GATHA #363
—DE WOORDEN VAN EEN WARE MONNIK KLINKEN ZOET—
(KOKALIKA VATTHU)
'Yo mukhasannato bhikkhu
mantabhani anuddhato
attham dhamman ca dipeti
madhuram tassa bhasitam.'

❜ De monnik die zijn spraak volledig beheerst, 1934
En, niet verwaand, de heilige teksten reciteert, 1935
En zo de Dhamma met inzicht toelicht:1936
Zijn woorden klinken zoet.1937 ❜
GATHA #364
—EEN MONNIK IS DE VERPERSOONLIJKING VAN DE DHAMMA—
(DHAMMARAMATTHERA VATTHU)
'Dhammaramo dhammarato
dhammam anuvicintayam
dhammam anussaram
bhikkhu saddhamma na parihayati.'

❜ De monnik die de Dhamma als zijn verblijfplaats beschouwt, 1938
Vreugde schept in de Dhamma,1939
De Dhamma bestudeert,1940
Zich de Dhamma voor de geest haalt:1941
Zulke monnik zal de ware Dhamma nooit afvallen.1942 ❜
GATHA #365
—EEN MONNIK BENIJDT NIEMAND—
(VIPAKKHASEVAKA BHIKKHU VATTHU)
'Salabham natimanneyya
nannesam pihayam care
annesam pihayam bhikkhu
samadhim nadhigacchati.'

❜ Men moet niet minachten wat men zelf ontvangen heeft.1943
Evenmin moet men de anderen benijden.1944
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Een monnik die anderen benijdt,1945
Bereikt geen concentratie. 1946 ❜
GATHA #366
—EEN MONNIK MINACHT NIETS—
(VIPAKKHASEVAKA BHIKKHU VATTHU)
'Appalabho pi ce bhikkhu
salabham natimannati
tam ve deva pasamasanti
suddhajivim atanditam.'

❜ De goden prijzen de monnik,1947
Die een puur en actief leven leidt. 1948
En die niet minacht wat hij ontvangt,1949
Ook al is dit weinig.1950 ❜
GATHA #367
—EEN MONNIK OVERSTIJGT ZIJN EGO—
(PANCAGGADAYAKA BRAHMANA VATTHU)
'Sabbaso namarupasmim
yassa natthi mamayitam
asata ca na socati
so ve "bhikkhu" ti vuccati.'

❜ Wie totaal onthecht is aan naam en vorm [nama-rupa], 1951
En niet treurt, 1952
Over wat in werkelijkheid niet bestaat,1953
Wordt inderdaad een 'monnik' genoemd ! 1954 ❜
GATHA #368
—EEN MONNIK VERWIJLT IN METTA—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Mettavihari yo bhikkhu
pasanno buddhasasane
adhigacche padam santam
sankharupasamam sukham.'

❜ Een monnik die in liefdevolle vriendelijkheid verwijlt,1955
En zijn vertrouwen stelt in de Dhamma, 1956
Zal het stillen van al het gevormde bereiken:1957
—[De staat van innerlijke vrede.]1958 ❜
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GATHA #369
—EEN MONNIK VERNIETIGT PASSIE EN HAAT—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Sinca bhikkhu imam navam
sitta te lahumessati
chetva ragan ca dosan
ca tato nibbanam ehisi.'

❜ Loos deze boot, Monnik !1959
Eenmaal geleegd, zal hij sneller varen voor jou.1960
Met passie en haat vernietigd, 1961
Zul je nibbana bereiken.1962 ❜
GATHA #370
—EEN MONNIK IS EEN STROOMBETREDER—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Panca chinde panca jahe
panca ca uttari bhavaye
panca sangatigo bhikkhu
"oghatinno" ti vuccati.'

❜ Verbreek vijf ketens [de lagere ketens].1963
Geef vijf ketens op [de hogere ketens]. 1964
En vooral: beoefen er verder vijf [de vijf deugden].1965
Van de monnik die de vijf gehechtheden overwonnen heeft,1966
Zegt men dat hij 'de stroom overgestoken' is !1967 ❜
GATHA #371
—EEN MONNIK MEDITEERT—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Jhaya bhikkhu ma ca pamado
mate kamagune bhamassu cittam
ma lohagulam gili pamatto
ma kandi "dukkhamidan" ti dayhamano.'

❜ Mediteer, 1968 Monnik ! Wees niet achteloos.1969
Laat je gedachten niet afdwalen naar zintuiglijk genot. 1970
Slik in je onoplettendheid geen roodgloeiende metalen bal in.1971
Om dan, inwendig verbrand, uit te roepen: 'Dit doet pijn !'1972 ❜
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GATHA #372
—ER IS GEEN WIJSHEID ZONDER CONCENTRATIE—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Natthi jhanam apannassa
panna natthi ajhayato
yamhi jhanan ca panna ca
sa ve nibbanasantike.'

❜ Er is geen concentratie [jhana] voor wie geen inzicht [panna] heeft.1973
Er is geen inzicht [panna] zonder concentratie [jhana]. 1974
Wie zowel concentratie als inzicht bezit,1975
Komt werkelijk in de nabijheid van nibbana. 1976 ❜
GATHA #373
—EEN MONNIK MET HET JUISTE INZICHT—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Sunnagaram pavitthassa
santacittassa bhikkhuno
amanusi rati hoti
samma dhammam vipassato.'

❜ Een monnik, kalm van geest,1977
Met een juist inzicht in de Dhamma,1978
Die naar een eenzame plaats is gegaan,1979
Ervaart bovenmenselijke vreugde.1980 ❜
GATHA #374
—HET ERVAREN VAN ONTSTAAN EN VERGAAN—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Yato yato sammasati
khandhanam udayabbayam
labhati pitipamojjam
amatam tam vijanatam.'

❜ Telkens wanneer men—met juiste aandacht—1981
Het ontstaan en het vergaan ziet
Van de khandhas 1982
Ervaart men vreugde en geluk.1983
[Wie dit ervaart] ként het Doodloze.1984 ❜
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GATHA #375
—HOE EEN MONNIK ZICH GEDRAAGT (1)—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Tatrayam adi bhavati
idha pannassa bhikkhuno
indriyagutti santutthi
patimokkhe ca samvaro,'
mitte bhajassu kalyane
suddhajive atandite

❜ In deze wereld 1985 moet een wijze monnik 1986
Hiermee starten:1987
Waakzaamheid over de zintuigen. 1988
Tevredenheid en volkomen beheersing,1989
Overeenkomstig de Patimokkha; 1990
Omgang met deugdzame vrienden,1991
Die een zuiver leven leiden en niet lui zijn.1992 ❜
GATHA #376
—HOE EEN MONNIK ZICH GEDRAAGT (2)—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Patisantharavutt'assa
acarakusalo siya
tato pamojjabahulo
dukkhass’antam karissasi.’

❜ Hij moet goed en vriendelijk zijn, 1993
En zich heilzaam gedragen.1994
Dan zal hij, vervuld van geluk, 1995
Een einde maken aan het lijden.1996 ❜
GATHA #377
—DE MONNIK BEVRIJDT ZICH VAN HARTSTOCHT EN HAAT—
(PANCASATABHIKKHU VATTHU)
'Vassika viya pupphani
maddavani pamuncati
evam ragan ca dosan ca
vippamuncetha bhikkhavo.'

❜ Monniken, bevrijd je 1997 van hartstocht en haat,1998
Zoals de jasmijn
Haar verwelkte bloemen
Laat vallen.1999 ❜
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GATHA #378
—EEN MONNIK BRENGT ZICHZELF TOT RUST—
(SANTAKAYATTHERA VATTHU)
'Santakayo santavaco
santava susamahito
vantalokamiso bhikkhu
"Upasanto" ti vuccati.'

❜ Vredig in lichaam.2000
Vredig in spraak.2001
De monnik, die vredig is en goed geconcentreerd, 2002
Die de wereldse verleidingen heeft uitgebraakt, 2003
Wordt 'gestild' genoemd !2004 ❜
GATHA #379
—EEN MONNIK ONDERZOEKT HET ZELF BIJ ZICHZELF—
(NANGALAKULATTHERA VATTHU)
'Attana coday’attanam
patimase attam attana
so attagutto satima
sukham bhikkhu vihahisi.'

❜ Stimuleer jezelf.2005
Onderzoek het zelf in jezelf. 2006
De monnik die zichzelf bewaakt,
En aandachtig is,2007
Zal gelukkig leven. 2008 ❜
GATHA #380
—EEN MONNIK IS ZIJN EIGEN MEESTER—
(NANGALAKULATTHERA VATTHU)
'Atta hi attano natho
atta hi attano gati
tasma sannamay'attanam
assam bhadram va vanijo.’

❜ Werkelijk, ieder is zijn eigen beschermheer. 2009
Ieder is meester over zijn eigen toekomst.2010
Beheers daarom volkomen jezelf,2011
Zoals een koopman een goed getraind paard [beheerst]. 2012 ❜
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GATHA #381
—EEN MONNIK BEREIKT NIBBANA—
(VAKKALITTHERA VATTHU)
'Pamojjabahulo bhikkhu
pasanno buddhasasane
adhigacche padam santam
sankharupasamam sukham.'

❜ De monnik die compleet gelukkig is,2013
En zijn vertrouwen volkomen stelt in de Leer van de Boeddha,2014
Zal het geluk bereiken 2015
Dat het stillen van alle geconditioneerde dingen 2016
Met zich brengt:
De staat van vrede [nibbana].2017 ❜
GATHA #382
—ELKE MONNIK VERLICHT DE WERELD—
(SUMANASAMANERA VATTHU)
'Yo have daharo bhikkhu
yunjati buddhasasane
so' mam lokam pabhaseti
abbha mutto va candima.'

❜ Zelfs een niet volleerde monnik 2018
Die zich inspant om de Leer van de Boeddha te beoefenen,2019
Verlicht helder deze wereld.2020
Zoals de maan
Die van achter de wolken te voorschijn komt.2021 ❜
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—DUIDING VAN VAGGA #25 - DE MONNIK—

In Vagga #25 van de Dhammapada wordt het thema van de monnik naar voor
gebracht. De monnik moet hier opgevat worden in uitgebreide zin (sensu largo).
Het beperkt zich niet tot de persoon die deel uitmaakt van een monastieke orde.
De monnik—bhikkhu (P.)—waar het hier over gaat is iedere persoon die zijn toevlucht neemt tot de Drie Juwelen (P. tiratna), namelijk tot de Boeddha, de
Dhamma en de Sangha.
Toevlucht nemen wil niet zeggen dat men schuilt achter de tiratna. Integendeel.
Toevlucht nemen beduidt dat men zich—voor de verwezenlijking van het spirituele pad—richt naar of zich spiegelt aan de Boeddha, de Dhamma en de Sangha.
De Boeddha, als symbool voor de zelfrealisatie (Verlichting) die hij, als mens (!)
verwezenlijkt heeft. En dus niet naar de persoon zelf, en nog veel minder naar de
(afgoden) beelden (P. buddharupa).
De Dhamma, de natuurwet, de kosmische wet, waarnaar alles zich willens nillens) moet schikken. Dit is de werkelijkheid zoals ze wérkelijk is. Niet zoals we
ze ons wensen of dromen. Yatha bhuta nana dassana.
En tenslotte de Sangha: de viervoudige geleding (P. catu parisa), van monniken
(P. bhikkhus), nonnen (P. bhikkhunis), mannelijke (P. upasakas) en vrouwelijke
(P. upasikas) leken, die allen samen het spirituele pad volgen. De 'monnik' die in
Vagga #25 wordt gepresenteerd behoort tot één van deze vier groepen. Een onderscheid maken tussen deze categorieën is discriminerend en niet conform de
Boeddha en de Dhamma.
De eerste vier Gathas van dit hoofdstuk leggen er de nadruk op dat de monnik
onder alle omstandigheden zijn zintuiglijke ervaringen moet beteugelen.
De beteugeling van de zintuigen is de eerste taak van de monnik. Zoals ook in
het volgende hoofdstuk zal bevestigd worden (Gatha #375 — 'waakzaamheid
over de zintuigen': indriyagutti → indriya+gutti: indriya = zintuigen; gutti →
gup = beschermen, bewaken; indriyagutti = waakzaamheid over de zintuigen).
De monnik moet zich voorzichtig opstellen in alles wat hij ziet, hoort, ruikt,
smaakt, aanraakt en denkt. Dit geldt uiteraard in de eerste plaats voor alle intentionele handelingen.
Het is duidelijk dat wie intentioneel zijn zintuigen prikkelt, zich mag verwachten aan het ontstaan van lustgevoelens. De onheilzaamheid ervan staat bijgevolg
in de sterren geschreven.2022
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Maar ook voor niet-intentionele zintuiglijke ervaringen moet de monnik zich
alert opstellen. Het is best mogelijk dat zijn zintuigen onverwachts geprikkeld
worden. Wanneer de yogi alert is, zal hij deze vorm, dit geluid, deze geur, deze
smaak, aanraking of gedachte 'benoemen' en loslaten. Praktisch komt het erop
neer dat hij zijn geest op deze manier belet om een loopje te nemen met de werkelijkheid. Door dit 'benoemen' dwingt hij als het ware zijn geest om bij de werkelijkheid te blijven en zich niet te verliezen in allerlei verhalen of drama’s.
Het temmen van de zintuiglijke ervaringen vormt voor de yogi een constante
oefening waarbij telkens de zintuiglijke én maatschappelijke illusie ontmaskerd
wordt.
Het maakt hem duidelijk hoe de samenleving op alle mogelijke manieren verlangens in het leven roept, om de bestaande machtsstructuren in stand te houden
en de consumptie en de economie te laten draaien. De invloed van de maatschappij op het individu is even verslavend als verdovende middelen.
Zeker in onze Westerse maatschappijen wordt de consument op de meest perfide
manier bestookt met advertenties om dingen te kopen die hij totaal niet nodig
heeft. Met geld dat de koper—in veel gevallen—niet eens bezit en waarvoor hij
levenslang een lening moet afbetalen. Hij schaft zich voorwerpen aan die hij niet
nodig heeft, maar waarmee hij denkt anderen te kunnen overbluffen. Hij koopt
producten die hem tot verslaving brengen en uiteindelijk zijn gezondheid én de
sociale zekerheid van de maatschappij ruïneren.
De hedendaagse yogi ziet (door zijn geglobaliseerde visie) hoe dit hele systeem
méér en méér tegen zijn limieten aanschurkt. Hij ziet hoe de kloof tussen arm en
rijk steeds groter wordt en het menselijk geluk en solidariteit in dezelfde verhouding steeds kleiner. De kracht van verandering. Ik noem het de kracht van
mentale verarming.
De alerte yogi doorziet die maatschappelijke begoocheling en trapt niet in deze
val, die slechts tot véél ellende lijdt.
De yogi wéét dat de sleutel voor beheersing bij zelfdiscipline ligt: hij beteugelt
zijn zintuigen en hierdoor zijn zintuiglijke ervaringen; hij beteugelt zijn lichaam;
hij beteugelt zijn gedachten, woorden en handelingen—(Gathas #360 & 361—
Pancabhikkhu Vatthu). En hij wéét eveneens dat de monnik die zichzelf perfect
beheerst, zich bevrijdt uit zijn ellende.
De Boeddha laat er in Gatha #362—Hamsaghatakabhikkhu Vatthu—geen enkele
twijfel over bestaan: de yogi die zich volkomen beheerst, verdient het om een
'monnik' genoemd te worden. Hij is de perfecte volgeling van de Dhamma.
Dergelijke beheerste monnik zal de Leer met inzicht uitdragen. Zijn woorden
klinken zoet. (Gatha #363—Kokalika Vatthu). Met inzicht de Dhamma uitdragen wil ook zeggen: spreken op het juiste moment. Of net niets zeggen. Hij beheerst zijn spraak. En zal zich dus niet bezondigen aan roddel, harde taal en on—Pagina 488
!
van !556—

—Vagga #25 - De Monnik—

zinnig gezwets. De yogi kent het adagium dat 'zij die spreken niet weten en zij
die weten niet spreken'.
Want zulke monnik, 'die de Dhamma als zijn klooster beschouwt, erin vreugde
schept; de Dhamma bestudeert en voor de geest haalt, zal nooit de Dhamma
afvallen' (Gatha #364—Dhammaramatthera Vatthu).
De Gathas #365 & 366—Vipakkhasevaka Bhikkhu Vatthu—vormen weer een
duet.
In Gatha #365 stelt de Boeddha dat de monnik zich een houding van dankbaarheid en aanvaarding moet aanmeten. Hij moet niemand benijden. Niet omdat
iemand bij de bedelronde méér of béter voedsel gekregen heeft; maar evenmin
omdat hij verder staat in spirituele opzicht. Jaloersheid is een ondeugd, die veel
ellende brengt. Een monnik die anderen benijdt kan niet tot concentratie komen.
En dus ook niet tot wijsheid.
Gatha #366 is aan het vorige vers gekoppeld. Niet enkel benijdt de monnik niemand, hij minacht ook niets. Zijn nederig, maar puur en actief leven wordt alom
door de goden geprezen.
In Gatha #367—Pancaggadayaka Brahmana Vatthu—benadrukt de Boeddha dat
de spirituele zoeker zijn identiteit moet overstijgen. Hij moet voorbij zichzelf
gaan. Het 'ik' bestaat niet. Het is een geconditioneerde illusie. Geboorte en naam
zijn compleet irrelevante gegevens. Met nama-rupa wordt het hele geest/lichaam-complex bedoeld; het 'ik'; het 'mijn', dat uiteindelijk slechts bestaat uit de
vijf khandhas, de samenstellende delen.
De yogi hecht zich niet aan de persoon die hij vroeger 'dacht' te zijn; de persoon
die men hem 'leerde' te zijn. Wanneer de dood komt is de yogi klaar met 'zichzelf'. Hij is de begoocheling voorbij. Hij heeft de Huizenbouwer herkend. 'Zijn'
huis zal niet meer worden gebouwd.
De volgende acht Gathas #368-376 zijn allen gekoppeld aan de Sambahulabhikkhu Vatthu.
Gatha #368 legt de nadruk op metta—liefdevolle vriendelijkheid—en op karuna—mededogen. De ware yogi, in de betekenis van volgeling van de Boeddha of
monnik, cultiveert de vier Brahmaviharas, de 'goddelijke verblijfplaatsen'. Deze
'viharas'—kloosters of verblijfplaatsen'—zijn een metafoor voor vier mentale
gemoedstoestanden, waarvan de eerste 'metta' is, de gemoedstoestand van liefdevolle vriendelijkheid. De monnik is, door zijn vriendelijkheid, een baken in
deze getroebleerde wereld. Zulke persoon zal nibbana bereiken.
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Effecten van onheilzaam gedrag—zo verhaalt Gatha #369—bezitten de nefaste
nevenwerking dat ze accumuleren. Hoewel het niet opvalt bij de persoon zelf,
bouwt onheilzaam gedrag zich langzaam op. Slechte, onheilzame daden kleven
aan ons als pitch.2023 Het worden gewoontepatronen die zich in ons vastbijten.
Door repetitief gedrag worden ze een deel van onze persoonlijkheid.
De zintuiglijke wereld komt binnen langs de zes 'zintuigpoorten'. Daarom is het
bewaken van deze 'poorten' van primair belang.
De yogi zal er dus alles aan doen om onheilzaam gedrag van zich af te schudden. Wanneer hij erin slaagt om passie en haat uit te sluiten zullen ook de nadelige effecten ervan verdwijnen.
De metafoor die de Boeddha hier gebruikt is de kano die naar de andere oever
vaart. De kano is half gevuld met water—symbool voor passie en haat. Uiteraard
moet de kanovaarder dit gewicht meezeulen, hetgeen de overtocht moeilijker en
trager maakt. En wat de hele zaak nóg erger maakt is, dat de kans bestaat dat er
nog méér water in de kano kan komen, waardoor de boot zelfs zou kunnen kapsijzen.
Het beste dat de kanovaarder kan doen is het water direct uit de kano lozen om
nadien de overtocht aan te vatten. Sila is de plaats waar alle Boeddha’s de stroom
oversteken. Ontdaan van die overtollige ballast zal de overtocht niet énkel sneller
gaan, het zal ook gemakkelijker zijn om de kano naar de andere oever te krijgen,
zelfs in stormweer.
Gatha #370 beschrijft de vereisten die de monnik moet vervullen om de stroom
over te steken, d.i. om nibbana te bereiken. De eerste stap op deze transcendente
weg is 'stroombetreding' (P. sotapatti).2024 Het is een uiterst belangrijke stap op
het pad naar Zelfrealisatie. Het doet zich 'plóts' voor, onverwachts, na (meestal)
lange, persistente beoefening. Het is een zodanig ingrijpende ervaring (transformerend naar inzicht toe) dat de yogi wéét wanneer hij de stroom betreden heeft.
De 'ketens' waarnaar in dit vers verwezen worden, zijn de samyojana, de 10 ketens die de mens beletten tot Zelfrealisatie (nibbana) te komen.
De vijf ketens die de yogi moet verbreken om nibbana te bereiken zijn de zgn.
'lagere ketens' (P. orambhagiya samyojana)—ketens die hem gebonden houden
aan de zintuiglijke wereld: de illusie van een 'ik' of 'zelf', twijfel, gehechtheid aan
regels, voorschriften en rituelen, hartstochtelijk verlangen en kwaadwilligheid.
De vijf ketens die de yogi moet opgeven om nibbana te bereiken zijn de 'hogere
ketens' (P. uddhambhagiya)—het verlangen naar stoffelijk bestaan, het verlangen naar onstoffelijk bestaan, verwaandheid, rusteloosheid en onwetendheid.
Om de ketens te vernietigen, moet de waakzame yogi de volgende vijf deugden
aankweken: vertrouwen (P. saddha), ijver (P. viriya), aandacht (P. sati), concentratie (P. samadhi) en wijsheid (P. panna). Het zijn de vijf spirituele deugden (P.
panca indriya): vertrouwen in het ontwaken van de Boeddha, wat neerkomt op
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vertrouwen in zelfrealisatie; ijver verwijst naar de juiste inspanning (P. samma
vayama); alertheid verwijst naar aandacht (P. samma sati); concentratie naar het
verwerven van de jhanas (P. samma samadhi) en inzicht (P. samma ditthi) naar
het realiseren van de Vier Edele Waarheden (P. cattari ariya saccani).
De vijf gehechtheden, waarvan sprake in Gatha #370 zijn: begeerte, haat, zelfbedrog, trots en onjuiste zienswijzen.
Gatha #371 vermeldt de twee factoren die tot inzicht leiden: zelfdiscipline (P.
sila) én meditatie (P. samadhi). Het ene vormt de basis voor het andere. Wanneer sila uitstekend is, zal ook samadhi uitstekend zijn.
De metafoor van de roodgloeiende bal komt voort uit de eigen ervaring: sterk
verlangen wordt aangevoeld als een brandend, alles verterend gevoel. Wellicht
daarom dat de hel in vele religies archetypaal voorgesteld wordt als een immens
vuur.
In ieder geval: de yogi wéét dat hij zijn zintuiglijke verlangens moet temperen,
wil hij vermijden erdoor verteerd te worden.
Gatha #372 beschrijft het vervolg van uitstekende sila en samadhi. Wanneer
beiden uitstekend zijn, zal ook de wijsheid (P. panna), die eruit voortvloeit, uitstekend zijn. De yogi die de 3 factoren—sila, samadhi en panna—in zichzelf
gerealiseerd heeft, is niet ver verwijderd van nibbana.
Gatha #373 beschrijft de bovenmenselijke vreugde die de yogi ondervindt, die
kalm is van geest, d.i. zonder zintuiglijk verlangen is; die een juist inzicht heeft
van de Dhamma en afgezonderd leeft. Deze vreugde, deze innerlijke rust, overtreft alle wereldse begrippen.
Gatha #374 is een belangrijke vers. Het verwijst naar de vergankelijkheid van de
'wereld van de vormen'. Alles wat nu mooi en jong is, zal binnen afzienbare tijd
oud zijn, niet attractief, verschrompelen, om uiteindelijk te vergaan.
'Khandhanam udayabbayam' verwijst naar het ontstaan en vergaan van de vijf
khandhas:2025
❛When a monk abides contemplating rise and fall
in these five aggregates affected by clinging,
the conceit 'I am' based on these five aggregates
affected by clinging is abandoned in him. ❜
Anders gezegd: wanneer de yogi de tijdelijkheid van de khandhas bij zichzelf
realiseert, valt ook zijn geloof weg in een afzonderlijk 'zelf'. En wanneer hij eenmaal de illusie van dit afzonderlijk 'zelf' vernietigd heeft, kan hij ook alle verlan—Pagina 491
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gen achter zich laten. Immers, wanneer er geen 'ik' meer bestaat, hoe zou dit 'ik'
nog tot verlangen komen ? En verlangen opgeven staat gelijk met het einde van
het lijden (P. dukkhanirodha) en het bereiken van nibbana.
De yogi wordt zich bewust van een 'andere werkelijkheid'. Een continuüm, een
stroom, een eeuwig proces van ontstaan en vergaan. Een eenheid van alles-metalles.
Door dit 'bewust-zijn' dat er geen 'ik' bestaat, maar een 'universeel proces', ervaart de yogi een heel speciale vreugde en geluk. 'Natthi santiparam sukham'—'Er is geen hoger geluk dan innerlijke kalmte en rust'.2026
De yogi ervaart experiëntieel dat er geen geboorte is en geen dood. Enkel een
stroom. Enkel een proces. Het Ongeborene. Het Doodloze.
De yogi die het ontstaan en het vergaan van de khandhas ervaart, evenals de
vreugde en het geluk dat hieruit voortvloeit, neemt zich het volgende voor: hij
zal waakzaam zijn over de zintuigen; tevreden zijn en zich volkomen beheersen
overeenkomstig de patimokkha en slechts contact hebben met deugdzame vrienden, die een zuiver leven leiden en niet lui zijn. Dit is Gatha #375.
En Gatha #376 gaat hierop verder: door goed en vriendelijk te zijn en zich heilzaam te gedragen, zal de yogi, vervuld van geluk, een einde maken aan zijn lijden.
Gatha #377—Pancasatabhikkhu Vatthu—legt de nadruk op het loslaten van de
twee meest vernietigende emoties, namelijk boosheid en passie. Laat hartstocht
en haat van je afvallen, zegt de Boeddha, zoals de verwelkte bladeren van de
jasmijn. Een mooie metafoor !
Een monnik kan zich énkel 'stillen' wanneer zijn gedachten, woorden en daden
getemd zijn. Slechts wanneer hij alle wereldse verleidingen 'uitgebraakt' heeft,
kan hij 'gestild' genoemd worden (Gatha #378—Santakayatthera Vatthu).
Opnieuw een uiterst belangrijk vers is Gatha #379—Nangalakulatthera Vatthu.
Hier wijst de Boeddha de yogi op zijn verantwoordelijkheid. De motivatie om de
Andere Oever te willen bereiken ligt énkel bij de beoefenaar. Hij moet zichzelf
stimuleren ! Hij moet alert zijn en zichzelf bewaken. Dit vers is een ode aan het
Vrij Onderzoek.
Zo is de yogi zijn eigen Meester. Hij is zijn eigen beschermheer en de erflater
van zijn eigen toekomst. Geen énkele externe kracht, geen énkele goddelijke
creatie komt hiervoor in aanmerking. De yogi is zijn eigen toevlucht !
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Zelfdiscipline zal daarbij het te hanteren richtsnoer zijn (Gatha #380—eveneens
Nangalakulatthera Vatthu).
In Gatha #381—Vakkalitthera Vatthu—stelt de Boeddha dat de monnik, die zijn
vertrouwen in de Dhamma stelt, nibbana zal bereiken: 'hij zal het geluk bereiken
dat het stillen van alle geconditioneerde dingen met zich brengt.'
In Gatha #382—Sumanasamanera Vatthu—wijst de Boeddha erop dat iedereen
het potentieel in zich draagt om tot Zelfrealisatie te komen. Zelfs de niet volleerde monnik, die zich inspant om de Dhamma te beoefenen, draagt het licht in zich
om de wereld te verlichten.
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'beheersing van het oog is goed': vert. van → cakkhuna samvaro sadhu: cakkhuna →
cakkhu = oog; cakkhuna = van het oog; samvaro → samvara → sam+var: sam = compleet,
volkomen, in zijn geheel; var = beheersen, bemeesteren; samvaro = beheersing; sadhu =
goed, heilzaam. 'Cakkhuna samvaro sadhu', is vrij vertaald als: 'beheersing van het oog is
goed'.
1919

'beheersing van het oor is goed': vert. van → sadhu sotena samvaro: sadhu = goed,
heilzaam; sotena → sota = oor; sotena = van het oor; samvaro → samvara → sam+var: sam
= compleet, volkomen, in zijn geheel; var = beheersen, bemeesteren; samvaro = beheersing. 'Sadhu sotena samvaro', is vrij vertaald als: 'beheersing van het oor is goed'.
1920

'beheersing van de neus is goed': vert. van → ghanena samvaro sadhu: ghanena →
ghana = neus; ghanena = van de neus; samvaro → samvara → sam+var: sam = compleet,
volkomen, in zijn geheel; var = beheersen, bemeesteren; samvaro = beheersing, sadhu =
goed, heilzaam. 'Ghanena samvaro sadhu', is vrij vertaald als: 'beheersing van de neus is
goed'.
1921

'beheersing van de tong is goed': vert. van → sadhu jivhaya samvaro: sadhu = goed,
heilzaam; jivhaya → jiveha = tong; jivhaya = van de tong; samvaro → samvara → sam+var:
sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; var = beheersen, bemeesteren; samvaro = beheersing. 'Sadhu jivhaya samvaro', is vrij vertaald als: 'beheersing van de tong is goed'.
1922

'beheersing van het lichaam is goed': vert. van → kayena samvaro sadhu: kayena →
kaya = lichaam; kayena = van het lichaam; samvaro → samvara → sam+var: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; var = beheersen, bemeesteren; samvaro = beheersing; sadhu = goed, heilzaam. 'Kayena samvaro sadhu', is vrij vertaald als: 'beheersing van het lichaam is goed'.
1923

'beheersing van de spraak is goed': vert. van → sadhu vacaya samvaro: sadhu = goed,
heilzaam; vacaya → vaca = spraak; vacaya = van de spraak; samvaro → samvara →
sam+var: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; var = beheersen, bemeesteren; samvaro = beheersing. 'Sadhu vacaya samvaro', is vrij vertaald als: 'beheersing van de spraak is
goed'.
1924

'beheersing van de gedachten is goed': vert. van → manasa samvaro sadhu: manasa →
mana = geest, gedachten; manasa = van de geest, van de gedachten; samvaro → samvara
→ sam+var: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; var = beheersen, bemeesteren;
samvaro = beheersing; sadhu = goed, heilzaam. 'Manasa samvaro sadhu', is vrij vertaald
als: 'beheersing van de gedachten is goed'.
1925

'beheersing is altijd goed': vert. van → sadhu sabbattha samvaro: sadhu = goed, heilzaam; sabbattha = altijd, onder alle omstandigheden; samvaro → samvara → sam+var: sam
= compleet, volkomen, in zijn geheel; var = beheersen, bemeesteren; samvaro = beheersing. 'Sadhu sabbattha samvaro', is vrij vertaald als: 'beheersing is altijd goed'.
1926
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'de monnik die zich beheerst, is bevrijd van alle lijden': vert. van → sabattha samvuto
bhikkhu sabbadukkha pamuccati: sabbattha = altijd, onder alle omstandigheden; samvuto
→ sam+vu: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; vu = beheersen; samvuto = beheerst;
bhikkhu = monnik; sabbadukkha → sabba+dukkha: sabba = alle; dukkha = lijden; pamuccati
→ pa+muc: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken muc = bevrijden; pamuccati = is bevrijd. 'Sabattha samvuto bhikkhu
sabbadukkha pamuccati', is vrij vertaald als: 'de monnik die zich beheerst, is bevrijd van alle
lijden'.
1927

'wie zijn handen volledig beheerst': vert. van → hatthasannato: hattha+sannata: hattha
= hand; sannata → samyata → sam+yam: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; yam =
beheersen; samyata = volledige beheersing. 'Hatthasannato', is vrij vertaald als: 'wie zijn
handen volledig beheerst'.
1928

'wie zijn voeten volledig beheerst': vert. van → padasannato: pada+sannata: pada =
voet; sannato → sannata → samyata → sam+yam: sam: compleet, volkomen, in zijn geheel;
yam = beheersen; samyata/sannata = volledige beheersing. 'Padasannato', is vrij vertaald
als: 'wie zijn voeten volledig beheerst'.
1929

'wie zijn spraak volledig beheerst': vert. van → vacaya sannato: vacaya → vaca =
spraak; sannato → sannata → samyata → sam+yam: sam: compleet, volkomen, in zijn geheel; yam = beheersen; samyata/sannata = volledige beheersing. 'Vacaya sannato', is vrij
vertaald als: 'wie zijn spraak volledig beheerst'.
1930

'wie volledig beheerst is': vert. van → sannatuttamo: sanna+uttama: sanna → sam+
yam: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; yam = beheersen; uttama = het hoogste,
het beste, volkomen. 'Sannatuttamo', is vrij vertaald als: 'wie volledig beheerst is'.
1931

'wie innerlijke vreugde kent, standvastig, alleen en tevreden is': vert. van → ajjhattarato
samahito eko santusito: ajjhattarato: ajjhatta+rato: ajjhatta = wat innerlijk is; rato = vreugde
scheppen in iets; ajjhattarato = inwendige vreugde; samahito → samahita = standvastig;
eko → eka = alleen, op zichzelf; santusito → sam+tus: sam = compleet, volkomen, in zijn
geheel; tus = tevreden zijn; santusito = tevreden. 'Ajjhattarato samahito eko santusito', is vrij
vertaald als: 'wie innerlijke vreugde kent, standvastig, alleen en tevreden is'.
1932

'zo iemand noemt men een monnik': vert. van → tam ahu bhikkhum: tam ahu: tam+ahu
= dat noemt men; bhikkhum → bhikkhu = monnik. 'Tam ahu bhikkhum', is vrij vertaald als:
'zo iemand noemt men een monnik'.
1933

'de monnik die zijn spraak volledig beheerst': vert. van → yo mukhasannato bhikkhu: yo
= wie; mukhasannato → mukha+sannata: mukha = mond, vrij vertaald als 'spraak'; sannato
→ sannata → samyata → sam+yam: sam: compleet, volkomen, in zijn geheel; yam = beheersen; samyata/sannata = volledige beheerst; bhikkhu = monnik. 'Yo mukhasannato bhikkhu', is vrij vertaald als: 'de monnik die zijn spraak volledig beheerst'.
1934

'en, niet verwaand, de heilige teksten reciteert': vert. van → mantabhani anuddhato:
mantabhani → manta+bhani: manta = heilige tekst; bhani → bhan = spreken, reciteren;
bhani = reciteerder; anuddhato: an+uddhata: an = niet; uddhata = hovaardig; anuddhato =
niet hovaardig, vrij vertaald als 'niet verwaand'. 'Mantabhani anuddhato', is vrij vertaald als:
'en, niet verwaand, de heilige teksten reciteert'.
1935
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'en zo de Dhamma met inzicht toelicht': vert. van → attham dhamman ca dipeti: attham
= de betekenis, hier bedoeld als 'inzicht'; dhammam → Dhamma; ca = en; dipeti → dip =
laten schijnen, illustreren, toelichten. 'Attham dhamman ca dipeti', is vrij vertaald als: 'en zo
de Dhamma met inzicht toelicht'.
1936

'zijn woorden klinken zoet': madhuram tassa bhasitam: madhuram → madhura = zoet;
tassa = dit; bhasitam → bhasita → bha = zeggen, spreken; bhasita = wat gezegd is. 'Madhuram tassa bhasitam', is vrij vertaald als: 'zijn woorden klinken zoet'.
1937

'de monnik die de Dhamma als zijn verblijfplaats beschouwt': vert. van → dhammaramo → dhamma+arama: dhamma → Dhamma, de leer van de Boeddha; arama = verblijfplaats, klooster. 'Dhammaramo', is vrij vertaald als: 'de monnik die de Dhamma als zijn verblijfplaats beschouwt'.
1938

'vreugde schept in de Dhamma': vert. van → dhammarato → dhamma+rato: dhamma
→ Dhamma, de leer van de Boeddha; rato → ram = vreugde scheppen in. 'Dhammarato', is
vrij vertaald als: 'vreugde schept in de Dhamma'.
1939

'de Dhamma bestudeert': vert. van → dhammam anuvicintayam: dhamma → Dhamma,
de leer van de Boeddha; anuvicintayam → anu+vi+cint: anu = langs; vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit
van een handeling uit te drukken; cint = denken over, bestuderen. 'Dhammam anuvicintayam', is vrij vertaald als: 'de Dhamma bestudeert'.
1940

'zich de Dhamma voor de geest haalt': vert. van → dhammam anussaram: dhamma →
Dhamma, de leer van de Boeddha; anussaram: anu+sar: anu = langs; sar = zich herinneren, zich voor de geest halen. 'Dhammam anussaram', is vrij vertaald als: 'zich de Dhamma
voor de geest haalt'.
1941

'zulke monnik zal de ware Dhamma nooit afvallen': vert. van → bhikkhu saddhamma na
parihayati: bhikkhu = monnik; saddhamma → sata+dhamma: sata = de ware, de echte;
dhamma → Dhamma, de leer van de Boeddha; na = niet, nooit; parihayati → pari+ha: pari =
overal; ha = verwerpen, afvallen. 'Bhikkhu saddhamma na parihayati', is vrij vertaald als:
'zulke monnik zal de ware Dhamma nooit afvallen'.
1942

'men moet niet minachten wat men zelf ontvangen heeft': vert. van → salabham natimanneyya: salabham → sa+labha: sa = zelf; labha = wat men gekregen heeft; salabha =
wat men ontvangen heeft; natimanneyya → na+atimanneyya: na = niet; atimanneyya →
man = minachten, negeren. 'Salabham natimanneyya', is vrij vertaald als: 'men moet niet
minachten wat men zelf ontvangen heeft'.
1943

'evenmin moet men de anderen benijden voor hun beoefening': vert. van → nannesam
pihayam care: nannesam → na+annesam: na = niet; annesam = van anderen; nannesam =
niet van anderen; pihayam → pihayanta = jaloers zijn op; pihayam = benijden; care → car =
wandelen, hier in de betekenis van 'beoefening'. 'Nannesam pihayam care', is vrij vertaald
als: 'evenmin moet men de anderen benijden voor hun beoefening'.
1944

'een monnik die anderen benijdt': vert. van → annesam pihayam bhikkhu: annesam →
anna = de andere; annesam = de anderen; pihayam → pihayanta = jaloers zijn op; pihayam
= benijden; bhikkhu = de monnik. 'Annesam pihayam bhikkhu', is vrij vertaald als: 'een
monnik die anderen benijdt'.
1945
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'bereikt geen concentratie': vert. van → samadhim nadhigacchati: samadhim → samadha → sam+a+dha: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; a = gericht naar iets; dha
= concentreren; samadhim = concentratie; nadhigacchati → na+adhi+gam: na = niet; adhi
= naar; gam = krijgen, bereiken. 'Samadhim nadhigacchati', is vrij vertaald als: 'bereikt geen
concentratie'.
1946

'de goden prijzen de monnik': vert. van → tam ve deva pasamsanti: tam = hem [de
monnik]; ve = zeker, inderdaad; deva = de goden; pasamsanti → pa+sams: pa = voorzetsel
dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; sams =
prijzen. 'Tam ve deva pasamsanti', is vrij vertaald als: 'de goden prijzen de monnik'.
1947

' die een puur en actief leven leidt': vert. van → suddhajivim atanditam: suddhajivim →
suddha+ajivi: suddha → sudh = puur, zuiver; ajivi → jiv = leven; ajivi = een leven leiden;
atanditam → a+tandita: a = niet; tandita = lui; atandita = niet lui = actief. 'Suddhajivim atanditam' is vrij vertaald als: 'die een puur en actief leven leidt'.
1948

'en die niet minacht wat hij ontvangt': vert. van → salabham natimannati: salabham →
sa+labha: sa = zijn eigen; labha = winst, wat men krijgt; salabha = wat hij ontvangt; natimannati → na+atimannati: na = niet; atimannati → man = minachten; natimannata = niet
minacht. 'Salabham natimannati', is vrij vertaald als: 'en die niet minacht wat hij ont-vangt'.
1949

'ook al is dit weinig': vert. van → appalabho pi: appalabho → appa+labha: appa = weinig; labha = winst, wat men krijgt; pi = juist zo, ook al is dit…; 'Appalabho pi', is vrij vertaald als: 'ook al is dit weinig'.
1950

'wie totaal onthecht is aan naam en vorm [nama-rupa]': vert. van → sabbaso namarupasmim yassa natthi mamayitam: sabbaso = absoluut, volkomen, totaal; namarupasmim
→ nama+rupa: nama = geest; rupa = lichaam; natthi → na+atthi: na = niet; atthi → as = zijn;
natthi = is niet; mamayitam = gehecht zijn aan. 'Sabbaso namarupasmim yassa natthi mamayitam', is vrij vertaald als: wie totaal onthecht is aan naam en vorm [namarupa]'.
1951

1952

'en niet treurt': vert. van → na socati: na = niet; socati → suc = treuren; socati = treurt.

'over wat in werkelijkheid niet bestaat': vert. van → asata → a+sant: a = niet; sant → as
= zijn, bestaan; sant = bestaat; asant = niet bestaat. 'Asata', is vrij vertaald als: 'wat in werkelijkheid niet bestaat'.
1953

'wordt inderdaad een 'monnik' genoemd !': vert. van → so ve "bhikkhu" ti vuccati: so =
hij; ve = inderdaad: bhikkhu = monnik; ti = ! (uitroepteken). In de Pali-tekst wordt de versregel beëindigd met het woordje 'ti'. Dit is het equivalent van ons uitroepteken; vuccati →
vac = benoemen, noemen; vuccati = wordt genoemd. 'So ve "bhikkhu" ti vuccati', is vrij
vertaald als: 'wordt inderdaad een 'monnik' genoemd !'.
1954

'een monnik die in liefdevolle vriendelijkheid verwijlt': vert. van → mettavihara yo bhikkhu: mettavihara → metta+vihara: metta = liefdevolle vriendelijkheid, de eerste van de vier
Brahmaviharas—Goddelijke Verblijfplaatsen; vihara = verblijfplaats; yo = wie; bhikkhu =
monnik. 'Mettavihara yo bhikkhu', is vrij vertaald als: 'een monnik die in liefdevolle vriendelijkheid verwijlt'.
1955
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'en zijn vertrouwen stelt in de Dhamma': vert. van → pasanno buddhasasane: pasanno
→ pasanna → pa+sad: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van
een handeling uit te drukken; sad = zitten, zich stellen; pasanna = deugdzaam, heilzaam =
vrij vertaald: 'zijn vertrouwen stellen in het deugdzame'; buddhasasane → buddha+sasana:
buddha → de Boeddha; sasana = de leer van; buddhasasana = de leer van de Boeddha =
de Dhamma. 'Pasanno buddhasasane', is vrij vertaald als: 'en zijn vertrouwen stelt in de
Dhamma'.
1956

'zal het stillen van al het gevormde bereiken': vert. van → adhigacche padam santam
sankharupasamam: adhigacche → adhi+gam: adhi = naartoe; gam = gaan; adhigacche =
bereiken; padam → pada = de plaats, de staat, de gemoedstoestand; santam → santa =
kalm, vredevol, gestild; sankharupasamam → sankhara+upasama: sankhara = de geconditioneerde verschijnselen; dit is alles wat tot ontstaan komt en ook weer zal vergaan; upasama = het tot rust brengen, het stillen. 'Adhigacche padam santam sankharupasamam', is
vrij vertaald als: 'zal het stillen van al het gevormde bereiken'.
1957

1958

'de staat van innerlijke vrede': dit is een verwijzing naar nibbana.

'loos deze boot, Monnik !' vert. van → sinca bhikkhu imam navam: sinca = imperatief =
maak !; bhikkhu = monnik; imam = dit, deze; navam → nava = boot. 'Sinca bhikkhu imam
navam', is vrij vertaald als: 'loos deze boot, Monnik !'.
1959

'eenmaal geleegd, zal hij sneller varen voor jou': vert. van → sitta te lahumessati: sitta →
sic = ledigen; sitta = geledigd, geleegd; te = voor jou; lahumessati → lahum+essati: lahum =
vlug, snel; essati → i = gaan; essati = zal gaan. 'Sitta te lahumessati', is vrij vertaald als:
'eenmaal geleegd, zal hij sneller varen voor jou'.
1960

'met passie en haat vernietigd': vert. van → chetva ragan ca dosan: chetva → chid =
vernietigen; chetva = vernietigd; ragan → raga = hartstocht, lust; ca = en; dosan → dosa =
haat. 'Chetva ragan ca dosan', is vrij vertaald als: 'met passie en haat vernietigd'.
1961

'zul je nibbana bereiken': vert. van → tato nibbanam ehisi: tato = dan; nibbanam →
nibbana; ehisi → i = gaan naar, bereiken; ehisi = je zult bereiken. 'Tato nibbanam ehisi', is
vrij vertaald als: 'zul je nibbana bereiken'.
1962

'verbreek vijf ketens [de lagere ketens]': vert. van → panca chinde: panca = vijf; chinde
→ chid = afsnijden, vrij vertaald als 'verbreken'; chinde = verbreek. 'Panca chinde', is vrij
vertaald als: ''verbreek vijf ketens [de lagere ketens]'.
1963

'geef vijf ketens op [de hogere ketens]': vert. van → panca jahe: panca = vijf; jaha → ha
= opgeven, loslaten; jahe = geef op. 'Panca jaha', is vrij vertaald als: 'geef vijf ketens op [de
hogere ketens]'.
1964

'en vooral: beoefen er verder vijf [de vijf deugden]': vert. van → panca ca uttari bhavaye: panca = vijf; ca = en; uttari → uttara = verder; bhavaye → bhu = beoefenen, cultiveren;
bhavaye = beoefen. 'Panca ca uttari bhavaye', is vrij vertaald als: 'en vooral: beoefen er
verder vijf [de vijf deugden]'.
1965

'van de monnik die de vijf gehechtheden overwonnen heeft': vert. van → panca sangatigo bhikkhu: panca = vijf; sangatigo → sanga+atiga: sanga = gehechtheden; atiga → ati+
gam: ati = voorbij; gam = gaan; atigam = voorbij gegaan aan = overwinnen, sangatigo = wie
de gehechtheden overwonnen heeft; bhikkhu = monnik. 'Panca sangatigo bhikkhu', is vrij
vertaald als: 'van de monnik die de vijf gehechtheden overwonnen heeft'.
1966
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'zegt men dat hij 'de stroom overgestoken' is !' vert. van → "oghatinno" ti vuccati: oghatinno → ogha+tinna: ogha = stroom; tinna → tarati → tar = er doorheen komen, voor-bij
gaan; overwinnen, oversteken (in het bijzonder: de stroom, de vloed van begeerte, van onwetendheid); oghatinno = een stroomoversteker; ti = ! (het equivalent van ons uitroepteken); vuccati → vac = noemen, benoemen, zeggen; vuccati = men zegt. '"Oghatinno" ti
vuccati', is vrij vertaald als: 'zegt men dat hij 'de stroom overgestoken' is !'.
1967

1968

'mediteer !': vert. van → jhaya → imperatief van jhe = mediteren; jhaya = mediteer !

'wees niet achteloos': vert. van → ma pamado: ma = wees niet; pamado = onoplettend, achteloos.
1969

'laat je gedachten niet afdwalen naar zintuiglijk genot': vert. van → mate kamagune
bhamassu cittam: mate → ma = laat niet; kamagune → kama+guna: kama = zintuiglijk genot; guna = de hoedanigheid hebben van, de kwaliteit van; bhamassu → imperatief van
bham = rondzwerven, ronddraaien, afdwalen; cittam → citta = de geest, gedachten. 'Mate
kamagune bhamassu cittam', is vrij vertaald als: 'laat je gedachten niet afdwalen naar zintuiglijk genot'.
1970

'slik in je onoplettendheid geen roodgloeiende metalen bal in': vert. van → ma lohagulam gili pamatto: ma = doe niet; lohagulam → loha+gula: loha = metaal; gula = bal of bol;
gili → gil = inslikken; gili = slik niet in; pamatto = achteloosheid, onoplettendheid. 'Ma lohagulam gili pamatto', is vrij vertaald als: 'slik in je onoplettendheid geen roodgloeiende metalen bal in'.
1971

'om dan, inwendig verbrand, uit te roepen: 'dit doet pijn !'': vert. van → ma kandi "dukkhamidan" ti dayhamano: ma = doe niet; kandi → kand = uitroepen; kandi = hij roept uit;
dukkhamidam → dukkham+idam: dukkham → dukkha = pijn; idam = dit; ti = ! (het equivalent van ons uitroepteken); dayhamano → dah = zich verbranden; dayhamano = verbrand
zijnde. 'Ma kandi "dukkhamidan" ti dayhamano', is vrij vertaald als: 'om dan, inwendig verbrand, uit te roepen: 'dit doet pijn !''.
1972

'er is geen concentratie [jhana] voor wie geen inzicht [panna] heeft': vert. van → natthi
jhanam apannassa: natthi → na+atthi: na = niet, geen; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = er
is geen; jhanam → jhana = concentratie, meditatie, contemplatie, beschouwing; apannassa
→ a+panna; a = niet, geen; panna = wijsheid, inzicht; apanna = geen inzicht; apannassa =
voor wie geen inzicht heeft. 'Natthi jhanam apannassa’, is vrij vertaald als: 'er is geen concentratie voor wie geen inzicht inzicht heeft'.
1973

'er is geen inzicht [panna] zonder concentratie [jhana]': vert. van → panna natthi ajhayato: panna = wijsheid, inzicht; natthi → na+atthi: na = niet, geen; atthi → as = zijn; atthi = is;
natthi = er is geen; ajhayato → ajhayanta → a+dhi: a = niet, zonder; dhi = mediteren; ajhayato = voor wie niet mediteert, in de betekenis van 'wie zonder concentratie is'. 'Panna natthi
ajhayato', is vrij vertaald als: 'er is geen inzicht [panna] zonder concentratie [jhana]'.
1974

'wie zowel concentratie als inzicht bezit': vert. van → yamhi jhanan ca panna: yamhi = in
wie ... aanwezig is, wie … bezit; jhanan → jhana = concentratie, meditatie; ca = en; panna =
wijsheid, inzicht. 'Yamhi jhanan ca panna', is vrij vertaald als: 'wie zowel concentratie als
inzicht bezit'.
1975
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'komt werkelijk in de nabijheid van nibbana': vert. van → sa ve nibbanasantike: sa = hij;
ve = werkelijk, inderdaad; nibbanasantike → nibbana+santika; nibbana = het doel van de
Dhamma; santika = in de nabijheid van. 'Sa ve nibbanasantike', is vrij vertaald als: 'komt
werkelijk in de nabijheid van nibbana'.
1976

'een monnik, kalm van geest': vert. van → santacittassa bhikkhuno: santacittassa →
santa+citta: santa = kalm, vredig, gestild; citta = geest; bhikkhuno → bhikkhu = monnik.
'Santacittassa bhikkhuno', is vrij vertaald als: 'een monnik, kalm van geest'.
1977

'met een juist inzicht in de Dhamma': vert. van → samma dhammam vipasito: samma =
zuiver, juist; dhammam → Dhamma; vipasito → vi+pass: vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; pass = zien, helder zien.
'Samma dhammam vipasito', is vrij vertaald als: 'met een juist inzicht in de Dhamma'.
1978

'die naar een eenzame plaats is gegaan': vert. van → sunnagaram pavitthassa: sunnagaram → sunna+agara: sunna = leeg, eenzaam; agara = huis, verblijfplaats; sunna-garam =
lege, eenzame verblijfplaats; pavitthassa → pa+vis: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; vis = binnengaan; pavitthassa = is
binnen gegaan. 'Sunnagaram pavitthassa', is vrij vertaald als: 'die naar een eenzame plaats
is gegaan'.
1979

'ervaart bovenmenselijke vreugde': vert. van → amanusi rati hoti: amanusi → a+manusi: a = geen, niet: manusi = mens; amanusi = niet menselijk, bovenmenselijk; rati = plezier,
vreugde; hoti → bhu = zijn; hoti = is, hier in de betekenis van 'ervaart'. 'Amanusi rati hoti', is
vrij vertaald als: 'ervaart bovenmenselijke vreugde'.
1980

'telkens wanneer men —met juiste aandacht': vert. van → yato yato sammasati: yato =
wanneer, 2 x 'yato' = telkens wanneer; sammasati → sam+sati: sam = compleet, volledig, in
zijn geheel; sati = aandacht; sammasati = met juiste aandacht, met zuivere aandacht— één
van de onderdelen van het Achtvoudige Pad. 'Yato yato sammasati:', is vrij vertaald als:
'telkens wanneer men —met juiste aandacht'.
1981

'het ontstaan en het vergaan ziet van de khandhas': vert. van → khandhanam udayabbayam: khandhanam → khandha = verzameling, aggregaat van toe-eigening; bestanddeel,
element van het zintuiglijk bestaan; khandhanam = van de aggregaten; udayabbayam →
udaya+bbaya: udaya = ontstaan; bbaya = vergaan. 'Khandhanam udayabbayam', is vrij vertaald als: 'het ontstaan en het vergaan ziet van de khandhas'.
1982

'ervaart men vreugde en geluk': vert. van → labhati pitipamojjam: labhati → labh = krijgen, verkrijgen, ervaren; labhati = men verkrijgt; pitipamojjam → piti+pamojja: piti : vreugde;
pamojja = geluk. 'Labhati pitipamojjam', is vrij vertaald als: 'ervaart men vreugde en geluk'.
1983

'[wie dit ervaart] ként het doodloze': vert. van → amatam tam vijanatam: amatam →
mata = dood; amata → a+mata: a= niet; mata = dood; amata = het doodloze. Het doodloze is een synoniem voor nibbana; ta dit; vijanatam → vijananta → vi+na: vi = speciaal,
bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; na = wéten; vijanatam = hij die wéét. 'Amatam
tam vijanatam', is vrij vertaald als: '[wie dit ervaart] ként het doodloze'.
1984

1985

'In deze wereld': vert. van → idha.

'een wijze monnik': vert. van → pannassa bhikkhuno: pannassa→ panna = wijs; bhikkhuno → bhikkhu = monnik. 'Pannassa bhikkhuno', is vrij vertaald als: 'een wijze mon-nik'
1986

—Pagina 500
!
van !556—

—Vagga #25 - De Monnik—

moet hiermee starten: vert. van → tatrayam adi: tatrayam → tatra+ayam: tatra = daar;
ayam = dit; adi = het begin. 'Tatrayam adi', is letterlijk: 'dit is het begin' en vrij vertaald als:
'moet hiermee starten'.
1987

'waakzaamheid over de zintuigen': indriyagutti → indriya+gutti: indriya = zintuigen; gutti
→ gup = beschermen, bewaken. 'Indriyagutti', is vrij vertaald als: 'waakzaamheid over de
zintuigen'.
1988

'tevredenheid en volkomen beheersing': santutthi ca samvaro: santutthi = tevredenheid; ca = en; samvaro → sam+varo: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; varo → var
= beheersen; varo = beheersing; samvaro = volkomen beheersing. 'Santutthi ca samvaro', is
vrij vertaald als: 'tevredenheid en volkomen beheersing'.
1989

'overeenkomstig de patimokkha': vert. van → patimokkhe → patimokkha. De patimokkha is de morele code van de monastieke orde, bestaande uit 227 basisregels voor bhikkhus en 311 voor bhikkhunis.
1990

'omgang met deugdzame vrienden': vert. van → mitte bhajassu kalyane: mitte → mitta
= vriend; mitte = vrienden; bhajassu → bhaj = associëren; bhajassu = geassocieerd met;
kalyane → kalyana = goed, deugdzaam. 'Mitte bhajassu kalyane', is vrij vertaald als: 'omgang met deugdzame vrienden'.
1991

'kalyanasahaya' = in het gezelschap verkeren van deugdzame vrienden, die over heilzame
kwaliteiten beschikken.
'kalyanaputhujjana' = een persoon die over heilzame kwaliteiten beschikt, maar nog niet het
1ste niveau van verlichting (P. sotapatti) bereikt heeft, namelijk de hoedanigheid van
'stroombetreder (P. sotapanna), maar dit wel als het te bereiken doel stelt.
'die een zuiver leven leiden en niet lui zijn': vert. van → suddhajive atandite: suddhajive
→ suddha+ajiva: suddha → sudh = reinigen, zuiveren; suddha = zuiver; ajiva → jiv = leven;
suddhajive = iemand die een zuivere levenswandel heeft, vrij vertaald 'die een zuiver leven
leidt'; atandite → a+tandita: a = niet; tandita = lui; atandite = niet lui. 'Suddhajive atandite',
is vrij vertaald als: 'die een zuiver leven leiden en niet lui zijn'.
1992

'hij moet goed en vriendelijk zijn': vert. van → Patisantharavutt'assa → patisantharavutti+assa: patisantharavutti = goed en vriendelijk zijn; assa → as = zijn; assa = behoort te
zijn, moet zijn. 'Patisantharavutt’assa', is vrij vertaald als: 'hij moet goed en vriendelijk zijn'.
1993

'en zich heilzaam gedragen': vert. van → acarakusalo → acara+kusala: acara → car =
wandelen, in de betekenis van 'gedragen'; kusala = goed, heilzaam. 'Acarakusalo', is vrij
vertaald als: 'en zich heilzaam gedragen'.
1994

'dan zal hij, vervuld van geluk: vert. van → tato pamojjabahulo: tato = dan; pamojjabahulo → pamojja+bahula: pamojja → pa+mud: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mud = gelukkig zijn; pamojja = erg
gelukkig zijn, vrij vertaald als 'vervuld van geluk'; bahulo → bahula = vol van geluk. 'Tato
pamojjabahulo', is vrij vertaald als: 'dan zal hij, vervuld van geluk'.
1995

'een einde maken aan het lijden': vert. van → dukkhass’antam karissasi: dukkhass’antam → dukkhassa+anta: dukkhassa → dukkha = lijden; dukkhassa = van lijden; anta =
einde: dukkhass’antam = het einde van lijden; karissasi → kar = maken: karissasi = zal maken. 'Dukkhass’antam karissasi', is vrij vertaald als: 'een einde maken aan het lijden'.
1996
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'monniken, bevrijd je': vert. van → vippamuncetha bhikkhavo: vippamuncetha →
vi+pa+muc: vi = wegdoen, verwijderen; pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de
intensiteit van een handeling uit te drukken muc = bevrijden, loslaten; vippamuncetha =
'bevrijd je'; bhikkhavo → bhikkhu = monnik; bhikkhavo = monniken. 'Vippamuncetha bhikkhavo', is vrij vertaald als: 'monniken, bevrijd je'.
1997

'hartstocht en haat': vert. van → ragan ca dosan: raganca → raga = hartstocht, lust; ca
= en; dosa = haat.
1998

'zoals de jasmijn haar verwelkte bloemen laat vallen': vert. van → vassika viya pupphani
maddavani pamuncati: vassika = jasmijn; viya = als, zoals; pupphani → puppha = bloem;
pupphani = bloemen; maddavani → maddava = verwelkt; pamuncati → pa+muc: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken muc
= bevrijden, loslaten. 'Vassika viya pupphani maddavani pamuncati:', is vrij vertaald als:
'zoals de jasmijn haar verwelkte bloemen laat vallen'.
1999

'vredig in lichaam': vert. van → santakayo → santa+kayo: santa = vredig, kalm: kayo →
kaya = lichaam. 'Santakayo', is vrij vertaald als: 'vredig in lichaam'.
2000

'vredig in spraak': vert. van → santavaco → santa+vaco: santa = vredig, kalm; vaco →
vaca = spraak. 'Santavaco', is vrij vertaald als: 'vredig in spraak'.
2001

'de monnik die vredig is en goed geconcentreerd'; vert. van → santava susamahito:
santava → santa = vredig, kalm; santava = gekalmeerd is, vredig is; susamahito → su+
sam+a+hito: su = volledig, vol; sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; a → dha = samenstellen; bestaan uit; susamahita = in de betekenis van 'goed beheerst, goed geconcentreerd zijn'. 'Santava susamahito', is vrij vertaald als: 'de monnik die vredig is en goed
geconcentreerd'.
2002

'die de wereldse verleidingen heeft uitgebraakt': vert. van → vantalokamiso → vanta+
loka+amisa: vanta = overgeven, braken; loka = wereld; amisa = winst, vrij vertaald als 'verleidingen'. 'Vantalokamiso', is vrij vertaald als: 'die de wereldse verleidingen heeft uitgebraakt'.
2003

'wordt 'gestild' genoemd !': vert. van → upasanto ti vuccati: upasanto → upa+santa:
upa = nabij, dicht erbij; santa = vredig, kalm; upasanto → upasanta = gekalmeerd, gestild;
upansanto : hij die gekalmeerd is, gestild is; ti = ! (ti = equivalent voor ons uitroepteken);
vuccati → vac = noemen, benoemen; vuccati = wordt genoemd. 'Upasanto ti vuccati', is vrij
vertaald als: 'wordt 'gestild' genoemd !'.
2004

'stimuleer jezelf': vert. van → attana coday’attanam: attana → zelf, zichzelf; attana =
jezelf, voor je eigen rekening; coday’attanam → codaye+attanam: codaye → cud = aansporen, aanvuren, stimuleren; attanam → jezelf. 'Attana coday’attanam', is vrij vertaald als:
'stimuleer jezelf'.
2005

'onderzoek het zelf in jezelf': vert. van → patimase attam attana: patimase → pati+
mams: pati = tegen, tegengesteld; mams = aanraken, in de betekenis van 'controleren,
onderzoeken'; patimase = onderzoek; attam → atta = zelf, jezelf; attana = jezelf, voor je
eigen rekening. 'Patimase attam attana', is vrij vertaald als: 'onderzoek het zelf in jezelf'.
2006
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'de monnik die zichzelf bewaakt en aandachtig is': vert. van → bhikkhu so attagutto
satima: bhikkhu = de monnik; so = hij; attagutto → atta+gutta: atta= zelf; gutta → gup =
beschermen, bewaken; attagutto = zichzelf bewaakt; satima → sati = aandacht; satima =
aandachtig. 'Bhikkhu so attagutto satima', is vrij vertaald als: 'de monnik die zichzelf bewaakt en aandachtig is'.
2007

'zal gelukkig leven': vert. van → sukham vihahisi: sukham → sukha = geluk; sukham =
gelukkig; vihahisi → vi+har: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel
dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; har = dragen, hier in de betekenis van 'leven'; vihahisi = zal leven. 'Sukham vihahisi', is vrij vertaald
als: 'zal gelukkig leven'.
2008

'ieder is werkelijk zijn eigen beschermheer': vert. van → atta hi attano natho: atta = zelf,
zichzelf; hi = inderdaad, zeker, werkelijk, zo is het; attano = zijn eigen; natho → natha = beschermer, beschermheer, toevlucht. 'Atta hi attano natho', is vrij vertaald als: 'ieder is werkelijk zijn eigen beschermheer'.
2009

'ieder is meester over zijn eigen toekomst': vert. van → atta hi attano gati: atta = zelf; hi
= inderdaad, zeker, werkelijk, zo is het; attano = zijn eigen; gati = toekomst, richting. 'Atta hi
attano gati', is vrij vertaald als 'ieder is meester over zijn eigen toekomst'.
2010

'beheers daarom volkomen jezelf': vert. van → tasma sannamay’attanam: tasma =
daarom, om die reden; sannamay’attanam → sannamaya+attanam: sannamaya → sam+
yam: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; yam = beheersen; sannamaya = beheers
volkomen; attanam → atta = zelf, zichzelf; attanam = jezelf. 'Tasma sannamay’attanam', is
vrij vertaald als: 'beheers daarom volkomen jezelf'.
2011

'zoals een koopman een goed getraind paard [beheerst]': vert. van → assam bhadram
va vanijo: assam → assa = paard; bhadram → bhadra = goed, goed getraind; va = als, zoals; vanijo → vanija = koopman. 'Assam bhadram va vanijo' is vrij vertaald als: 'zoals een
koopman een goed getraind paard [beheerst]'.
2012

'de monnik die compleet gelukkig is': vert. van → pamojjabahulo bhikkhu: pamojjabahulo → pamojja+bahula: pamojja → pa+mud: pa: voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; mud = gelukkig zijn; pamojja =
heel gelukkig zijn; bahula = veel, vol van; pamojjabahulo, vrij vertaald als 'compleet gelukkig; bhikkhu = monnik. 'Pamojjabahulo bhikkhu', is vrij vertaald als: 'de monnik die compleet gelukkig is'.
2013

'en zijn vertrouwen volkomen stelt in de Leer van de Boeddha': vert. van → pasanno
buddhasasane: passano → passana → pa+sad: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; sad = zitten, stellen; buddhasasane = de Leer van de Boeddha. 'Passano buddhasasane', is vrij vertaald als: 'en zijn
vertrouwen volkomen stelt in de Leer van de Boeddha'.
2014

'zal het geluk bereiken': vert. van → adhigacche sukham: adhigacche → adhi+gam:
adhi = [zich bewegen] naar; gam = gaan; sukham → sukha = geluk. 'Adhigacche sukham',
is vrij vertaald als: ''zal het geluk bereiken'.
2015
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'het stillen van alle geconditioneerde dingen': vert. van → sankharupasamam → sankhara+upasama: sankhara = de geconditioneerde dingen, d.i. alle verschijnselen, alle fenomenen, alle 'dingen' die ontstaan en vergaan overeenkomstig specifieke voorwaarden (P.
hetus) en oorzaken (P. paccayas); upasama = kalmeren, tot stilstand brengen, uitdoven;
'Sankharupasamam', is vrij vertaald als: 'het stillen van alle geconditioneerde dingen'.
2016

'de staat van vrede': vert. van → padam santam: padam = de staat, de toestand; santam → santa = kalm, vredig; santam = vrede; 'Padam santam', is vrij vertaald als 'de staat
van vrede'. De staat van vrede is een synoniem voor nibbana.
2017

'zelfs een nog niet volleerde monnik': vert. van → yo have daharo bhikkhu: yo = wie;
have = inderdaad, werkelijk; daharo = klein, jong, nog niet volleerd, bhikkhu = monnik. 'Yo
have daharo bhikkhu', is vrij vertaald als: 'zelfs een nog niet volleerde monnik'.
2018

'die zich inspant om de Leer van de Boeddha te beoefenen': vert. van → yunjati buddhasasane: yunjati → yuj = zich engageren, zich inspannen; buddhasasane → buddha+
sasana: buddha → Boeddha; sasana = de leer; buddhasasane = de Leer van de Boeddha.
'Yunjati buddhasasana' = 'die zich inspant om de Leer van de Boeddha te beoefenen'.
2019

'verlicht helder deze wereld': vert. van → so’mam lokam pabhaseti: so’mam → so+
imam = deze; lokam → loka = wereld; pabhaseti → pa+bhas: pa = voorzetsel dat in het Pali
gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; bhas = schijnen, verlichten; pabhaseti = verlicht helder. 'So’mam lokam pabhaseti', is vrij vertaald als: 'verlicht helder deze wereld'.
2020

'zoals de maan die van achter de wolken te voorschijn komt': vert. van → abbha mutto
va candima: abbha = wolk, wolken; mutto → mutta → muc = bevrijden: mutto = bevrijd
wordt; va = zoals, als; candima = de maan. 'Abbha mutto va candima', is vrij vertaald als:
'zoals de maan die van achter de wolken te voorschijn komt'.
2021

Een voor de hand liggend voorbeeld is het intentioneel bekijken van porno. Wie porno
intentioneel bekijkt is ófwel geëxciteerd, ófwel gedegouteerd. Beide gemoedstoestanden
brengen onrust teweeg en verhinderen innerlijke vrede. Het intentioneel bekijken van porno
vormt aldus een onheilzame handeling.
2022

'pitch': afval van petroleumraﬃnage, dat als brandstof wordt gebruikt. Het is één van de
meest vervuilende brandstoﬀen: het is een kleverige, smerige brij, die bij verbranding vuile
rookwolken de lucht instuurt. Het wordt vooral gebruikt als brandstof voor schepen.
2023

'sotapatti': stroombetreding. Sotapatti → sota+apatti: sota = stroom, rivier; apatti =
eerst aankomen. Sotapatti is het eerste van de vier niveaus van ontwaken. De sotapanna,
de monnik die stroombetreder is 'geworden' [taal 'hapert' steevast in transcendente situaties !], beschikt over een onwrikbaar vertrouwen in de tiratna (de Boeddha, de Dhamma en
de Sangha) en onderhoudt de Vijf Precepten (P. panca sila) zorgvuldig. Door zijn concentratie (P. samadhi) en zijn wijsheid (P. panna) kan hij niet meer 'terugvallen' in de lagere werelden (P. niraya) van de zintuiglijke wereld (P. kama loka). De sotapanna zal dus zeker nibbana bereiken. Hij heeft de eerste drie ketens van de samyojana vernietigd, namelijk: geloof
in persoonlijkheid (P. sakkaya ditthi), gehechtheid aan regels en rituelen (P. silabbata paramasa) en twijfel (P. vicikiccha).
2024

2025

Maha-Sunnata-Sutta, Majjhima Nikaya, (MN #122)

2026

Dhammapada, Gatha #202
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VAGGA #26 — DE BRAHMAAN
Brahmanavagga (Gathas #383-423)

GATHA #383
—EEN BRAHMAAN KENT HET ONGEMANIFESTEERDE—
(PASADABAHULABRAHMANA VATTHU)
'Chinda sotam parakkamma
kame panuda brahmana
sankharanam khayam natva
akatannusi brahmana.'

❜ Span je in 2027 en verbreek de stroom [van begeerte].2028
Verdrijf de zintuiglijke verlangens,2029 Brahmaan !2030
Wanneer je het uiteenvallen van alle geconditioneerde dingen begrijpt,2031
Dan zal je het ongemanifesteerde kennen.2032 ❜
GATHA #384
—CONCENTRATIE EN INZICHT DOORBREEKT ALLE KETENS—
(SAMBAHULABHIKKHU VATTHU)
'Yada dvayesu dhammesu
paragu hoti brahmano
ath’assa sabbe samyoga
attham gacchanti janato.'

❜ Wanneer een brahmaan door concentratie en inzicht
De andere oever bereikt,2033
Dan breekt die wijze man
Al zijn ketens.2034 ❜
GATHA #385
—VOOR WIE BEIDE OEVERS NIET BESTAAN—
(MARA VATTHU)
'Yassa param aparam va
paraparam na vijjati
vitaddaram visamyuttam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie zonder angst is en ongehecht [aan deze wereld];2035
Voor wie noch deze oever, noch de andere oever bestaat;2036
Voor wie beide oevers niet bestaan;2037
Zo iemand noem ik een brahmaan.2038 ❜
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GATHA #386
—WIE HET HOOGSTE DOEL BEREIKT HEEFT—
(ANNATARABRAHMANA VATTHU)
'Jhayim virajam asinam
katakiccam anasavam
uttamattham anuppattam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie, gezeten in meditatie,2039
Vrij van smet,2040
Vrij van bezoedeling,2041
Gedaan heeft wat gedaan moest worden.2042
Wie het hoogste doel bereikt heeft. 2043
Zo iemand noem ik een brahmaan.2044 ❜
GATHA #387
—DE BOEDDHA STRAALT DAG EN NACHT—
(ANANDATTHERA VATTHU)
'Diva tapati adicco
rattim abhati candima
sannaddho khattiyo tapati
jhayi tapati brahmano
atha sabbam ahorattam
buddho tapati tejasa.'

❜ De zon straalt overdag. 2045
De maan schijnt ’s nachts.2046
De krijger pronkt in zijn wapenuitrusting.2047
De Brahmaan onderscheidt zich wanneer hij mediteert.2048
Maar de Boeddha straalt dag en nacht
Met pracht en praal.2049 ❜
GATHA #388
—HET PAD IS EENVOUDIG, MAAR MOEILIJK—
(ANNATARABRAHMANA PABBAJITA VATTHU)
'Bahitapapo ti brahmano
samacariya "samano" ti vuccati
pabbajayamattano malam
tasma "pabbajito" ti vuccati.'

❜ Omdat hij het kwade uitbant,
Noemt men hem een Brahmaan !2050
Omdat hij vredig leeft,
Noemt men hem een asceet !2051
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Omdat hij zijn onzuiverheden heeft uitgedreven,
Wordt hij een thuisloze genoemd !2052 ❜
GATHA #389
—DE BRAHMAAN NEEMT GEEN WRAAK—
(SARIPUTTATTHERA VATTHU)
'Na brahmanassa pahareyya
nassa muncetha brahmano
dhi brahmanassa hantaram
tato dhi yassa muncati.'

❜ Men moet een brahmaan niet aanvallen.2053
En een Brahmaan moet niet boos worden op wie hem aanvalt.2054
Wie een brahmaan slaat moet zich schamen.2055
Maar de brahmaan die zich hierover boos maakt, des te meer. 2056 ❜
GATHA #390
—DE BRAHMAAN GEEFT NIET TOE AAN WRAAK—
(SARIPUTTATTHERA VATTHU)
'Na brahmanass’etad akinci seyyo
yada nisedho manaso piyehi
yato yato himsamano nivattati
tato tato sammatimeva dukkham.'

❜ Voor een brahmaan is er niets beter, 2057
Dan zijn gedachten weg te houden van de dingen waarvan hij houdt.2058
Telkens wanneer 2059 hij niet toegeeft 2060
Aan de gedachte om anderen kwaad te doen,2061
Wordt het lijden meer en meer gestild.2062 ❜
GATHA #391
—DE BRAHMAAN BEWAAKT ZIJN GEDACHTEN, WOORDEN EN DADEN—
(MAHAPAJAPATIGOTAMI VATTHU)
'Yassa kayena vacaya manasa
natthi dukkatam
samvutam tihi thanehi
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie geen slechte daden begaat, 2063
Met het lichaam, 2064
Met woorden,2065
En met gedachten.2066
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Wie zich volkomen beheerst in deze drie domeinen, 2067
Hem noem ik een Brahmaan.2068 ❜
GATHA #392
—DE BRAHMAAN IS DANKBAAR—
(SARIPUTTATTHERA VATTHU)
'Yamha dhammam vijaneyya
sammasambuddhadesitam
sakkaccam tam namasseyya
aggihuttam va brahmano.'

❜ [De persoon] Door wie men de Dhamma heeft leren kennen,2069
Zoals onderwezen door de Volledig Verlichte,2070
Dient men respectvol eer te betuigen, 2071
[Op dezelfde manier] als een [orthodoxe] brahmaan
Het offervuur vereert.2072 ❜
GATHA #393
—BRAHMAAN WORDT MEN NIET DOOR UITERLIJKHEDEN—
(JATILABRAHMANA VATTHU)
'Na jatahi na gottena
na jacca hoti brahmano
yamhi saccan ca dhammo ca
so suci so ca brahmano.'

❜ Noch door samengeklit haar, 2073
Noch door afstamming,2074
Noch door geboorte [kaste] 2075 wordt men brahmaan. 2076
Zuiver is hij in wie waarheid en Dhamma is.2077
Dát is een Brahmaan.2078 ❜
GATHA #394
—DE BRAHMAAN LEEFT NIET IN SCHONE SCHIJN’
(KUHAKABRAHMANA VATTHU)
'Kim te jatahi dummedha
kim te ajinasatiya
abbhantaram te gahanam
bahiram parimajjasi.'

❜ Domoor !2079
Wat is het nut van samengeklit haar ? 2080
Wat is het nut van een gewaad uit antilopenhuid ?2081
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Binnenin ben je ondoordringbaar als de jungle [vol bezoedeling].2082
Je maakt uitsluitend jouw buitenkant toonbaar. 2083 ❜
GATHA #395
—BESCHRIJVING VAN DE BRAHMAAN—
(KISAGOTAMI VATTHU)
'Pamsukuladharam jantum
kisam dhamanisanthatam
ekam vanasmim jhayantam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Een man, gekleed in lompen, 2084
Mager—het hele lichaam met dikke aders overdekt, 2085
Die in afzondering in het bos leeft en daar mediteert: 2086
Dát noem ik een brahmaan.2087 ❜
GATHA #396
—EEN BRAHMAAN IS VOLKOMEN LEEG—
(EKA BRAHMANA VATTHU)
'Na caham brahmanam brumi
yonijam mattisambhavam,
bhovadi nama so hoti
sace hoti sakincano
akincanam anadanam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Ik noem niet iemand een Brahmaan, 2088
Die geboren [kaste] is uit de schoot van een [brahmaanse] moeder.2089
Wie nog iets bezit [i.c. hooghartigheid, arrogantie],2090
Is slechts een praatjesmaker ['bhovadin']. 2091
Maar wie niets meer bezit, en zich nergens aan hecht:2092
Dát noem ik een Brahmaan 2093 ❜
GATHA #397
—EEN BRAHMAAN HEEFT ALLE KETENS DOORBREKEN—
(UGGASENASETTHIPUTTA VATTHU)
'Sabbasamyojanam chetva
yo ve na paritassati
sangatigam visamyuttam
tam aham brumi brahamanam.'

❜ Wie alle ketens doorbroken heeft, 2094
En hier helemaal niet trots op is. 2095
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Wie alle gehechtheid overwonnen en alles losgelaten heeft:2096
Dát noem ik een Brahmaan.2097 ❜
GATHA #398
—EEN BRAHMAAN HEEFT ALLES VERWIJDERD—
(DVE BRAHMANA VATTHU)
'Chetva naddhim varattan ca
sandanam sahanukkamam
ukkhittapaligham buddham
tam aham brumi brahamanam.'

❜ Wie de riem [van kwaadwilligheid];2098
De teugel [van begeerte]; 2099
Het tuig [van latente neigingen];2100
Het hoofdstel [van verkeerde opvattingen] 2101 doorgesneden heeft.2102
De dissel [de obstakels] 2103 verwijderd heeft,
En ontwaakt is:2104
Dát noem ik een Brahmaan.2105 ❜
GATHA #399
—EEN BRAHMAAN IS GEDULDIG—
(AKKOSAKABHARADVAJA VATTHU)
'Akkosam vadhabandhan ca
aduttho yo titikkhati
khantibalam balanikam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie beledigingen,2106 slagen en gevangenneming 2107
Verdraagt zonder boos te worden.2108
Wiens geduld zijn grootste kracht is:2109
Dát noem ik een Brahmaan.2110 ❜
GATHA #400
—EEN BRAHMAAN DRAAGT ZIJN LAATSTE LICHAAM—
(SARIPUTTATTHERA VATTHU)
'Akkodhanam vatavantam
silavantam anussadam
dantam antimasariram
tam aham brumi brahmanam.’

❜ Wie zonder boosheid is, 2111
Wie devoot 2112 en deugdzaam is,2113
Niet arrogant 2114 en beheerst,2115
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Zijn laatste lichaam draagt:2116
Dát noem ik een Brahmaan.2117 ❜
GATHA #401
—EEN BRAHMAAN BEVUILT ZICH NIET AAN ZINTUIGLIJK GENOT—
(UPPALAVANNA THERI VATTHU)
'Vari pokkharapatteva
araggeriva sasapo
yo na limpati kamesu
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Als water op een lotusblad,2118
Als een mosterdzaadje op de punt van een pijl,2119
Wie zich niet bevuilt aan zintuiglijk genot:2120
Dát noem ik een Brahmaan.2121 ❜
GATHA #402
—WIE ALLES HEEFT LOSGELATEN IS EEN BRAHMAAN—
(ANNATARABRAHMANA VATTHU)
'Yo dukkhassa pajanati
idheva khayam attano
pannabharam visamyuttam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie hier [in deze wereld],2122
Het lijden 2123 volkomen begrijpt 2124
En hieraan een einde maakt
Door de vernietiging van het zelf.2125
Wie de last heeft neergelegd 2126 en alles losgelaten: 2127
Dát noem ik een Brahmaan.2128 ❜
GATHA #403
—EEN BRAHMAAN BEZIT INZICHT EN IS WIJS—
(KHEMABHIKKHUNI VATTHU)
'Gambhirapannam medhavim
maggamaggassa kovidam
uttamattha manuppattam
tama ham brumi brahmanam.’

❜ Wie begiftigd is met diep inzicht 2129 en wijs 2130 is;
Wie wéét 2131 wat het pad is en wat niet het pad is,2132
Heeft het hoogste [spiritueel] doel bereikt. 2133
Dát noem ik een Brahmaan.2134 ❜
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GATHA #404
—EEN BRAHMAAN HEEFT WEINIG BEHOEFTEN—
(PABBHARAVASITISSATTHERA VATTHU)
'Asamsattham gahatthehi
anagarehi cubhayam
anokasarim appiccham
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie niet omgaat 2135 met leken 2136 of thuislozen 2137
Of met beide.2138
Wie thuisloos rondtrekt.2139
Wie weinig behoeften heeft.2140
Dát noem ik een Brahmaan.2141 ❜
GATHA #405
—EEN BRAHMAAN IS NIET GEWELDDADIG—
(ANNATARABHIKKHU VATTHU)
'Nidhaya dandam bhutesu
tasesu thavaresu ca
yo na hanti na ghateti
tam aham brumi brahmanam.’

❜ Wie geen geweld gebruikt tegen levende wezens. 2142
Noch tegen de angstigen. 2143
Noch tegen de sterken. 2144
Wie niet doodt,
Noch anderen daartoe aanzet.2145
Dát noem ik een Brahmaan.2146 ❜
GATHA #406
—EEN BRAHMAAN IS VERDRAAGZAAM, VREDIG EN ONTHECHT—
(SAMANERANAM VATTHU)
'Aviruddham viruddhesu
attadandesu nibbutam
sadanesu anadanam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie verdraagzaam is onder de onverdraagzamen. 2147
Vredig onder de geweldenaars.2148
Onthecht onder zij die hechten. 2149
Dát noem ik een Brahmaan.2150 ❜
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GATHA #407
—EEN BRAHMAAN LAAT PASSIE, HAAT, TROTS EN HUICHELARIJ LOS—
(MAHAPANTHAKATTHERA VATTHU)
'Yassa rago ca doso ca
mano makkho ca patito
sasaporiva aragga
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie hartstocht,2151 haat,2152 trots,2153
En huichelarij 2154 loslaat 2155
Zoals een mosterdzaadje 2156
Van een pijlpunt [valt]:2157
Dát noem ik een Brahmaan.2158 ❜
GATHA #408
—EEN BRAHMAAN BEWAAKT ZIJN SPREKEN—
(PILINDAVACCHATTHERA VATTHU)
'Akakkasam vinnapanim
giram saccam udiraye
yaya nabhisaje kanci
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie vriendelijke, 2159 ware 2160 en leerzame
Woorden zegt,2162
Die niemand kwetsen: 2163
Dát noem ik een Brahmaan.2164 ❜
GATHA #409
—EEN BRAHMAAN STEELT NIET—
(ANNATARATTHERA VATTHU)
'Yo’dha digham va rassam va
anumthulam subhasubham
loke adinnam nadiyati
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie hier in deze wereld 2165
Niets neemt wat niet gegeven is:2166
Hetzij lang of kort.2167
Hetzij groot of klein.2168
Hetzij mooi of lelijk.2169
Dát noem ik een Brahmaan.2170 ❜
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GATHA #410
—EEN BRAHMAAN IS ZONDER VERLANGEN EN ONTHECHT—
(SARIPUTTATTHERA VATTHU)
'Asa yassa na vijjanti
asmim loke paramhi ca
nirasayam visamyuttam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie zonder verlangen is 2171
—In deze wereld of in de volgende. 2172
Wie thuisloos 2173 is en volkomen onthecht:2174
Dát noem ik een Brahmaan.2175 ❜
GATHA #411
—EEN BRAHMAAN IS GEVESTIGD IN HET DOODLOZE—
(MAHAMOGGALLANATTHERA VATTHU)
'Yassalaya na vijjanti
annaya akathamkathi
amatogadham anuppattam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie vrij is van gehechtheid.2176
En—door inzicht—2177 vrij van twijfel is.2178
Wie gevestigd is in het Doodloze: 2179
Dát noem ik een Brahmaan.2180 ❜
GATHA #412
—EEN BRAHMAAN IS GELIJKMOEDIG—
(REVATATTHERA VATTHU)
'Yo’dha punnan ca papan ca
ubho sangam upaccaga
asokam virajam suddham
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie [in deze wereld] 2181 alle gehechtheid overwonnen heeft 2182
—Zowel voor verdienstelijke als voor slechte daden 2183
Als voor beide—2184
Wie zonder verdriet is, 2185 vrij van smet,2186 en zuiver: 2187
Dát noem ik een Brahmaan.2188 ❜
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GATHA #413
—EEN BRAHMAAN VERNIETIGT DE VREUGDE OVER HET BESTAAN—
(CANDABHATTHERA VATTHU)
'Candam va vimalam suddham
vippasannam anavilam
nandibhavaparikkhinam
tam aham brumi brahmanam.’

❜ Wie is als de maan:2189
zuiver,2191 klaar en onverstoorbaar. 2192
In wie vreugde over bestaan
Volkomen vernietigd is:2193
Dát noem ik een Brahmaan.2194 ❜

—Vlekkeloos,2190

GATHA #414
—EEN BRAHMAAN IS NAAR DE ANDERE OEVER GEGAAN—
(SIVALITTHERA VATTHU)
'Yo imam palipatham duggam
samsaram moham accaga
tinno paragato jhayi
anejo akathamkathi
anupadaya nibbuto
tam aham brumi brahmanam.'

Wie voorbij deze moeilijke weg [zonder exit] is gegaan.2195
—Wie aan onwetendheid voorbij is gegaan. 2196
Wie is overgestoken—naar de Andere Oever is gegaan.2197
Als yogi, 2198 vrij van verlangen 2199 en vrij van twijfel, 2200
Zonder hechting, 2201 bevrijd: 2202
Dát noem ik een Brahmaan.2203 ❜
GATHA #415
—EEN BRAHMAAN HEEFT ZINTUIGLIJK GENOT LOSGELATEN—
(SUNDARASAMUDDATTHERA VATTHU)
'Yo’dha kame pahantvana
anagaro paribbaje
kamabhavaparikkhinam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie hier [in deze wereld] 2204 zintuiglijk genot 2205 heeft losgelaten 2206
En thuisloos rondzwerft.2207
Wie het ontstaan [het 'worden’] van zintuiglijk genot vernietigd heeft: 2208
Dát noem ik een Brahmaan.2209 ❜
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GATHA #416

—EEN BRAHMAAN HEEFT VERLANGEN LOSGELATEN—
(JATILATTHERA VATTHU)2210
'Yo’dha tanham pahantvana
anagaro paribbaje
tanhabhavaparikkhinam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie hier [in deze wereld] 2211 verlangen 2212 heeft losgelaten, 2213
En thuisloos rondzwerft.2214
Wie het ontstaan [het 'worden’] van verlangen vernietigd heeft:2215
Dát noem ik een Brahmaan.2216 ❜
GATHA #417
—EEN BRAHMAAN MAAKT ZICH VAN ALLE BINDINGEN VRIJ—
(NATAPUTTAKATTHERA VATTHU)
'Hitva manusakam yogam
dibbam yogam upaccaga
sabbayogavisamyuttam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie alle menselijke bindingen heeft losgelaten.2217
Wie ontsnapt is aan goddelijke bindingen.2218
Wie zich vrijgemaakt heeft van alle bindingen:2219
Dát noem ik een Brahmaan.2220 ❜
GATHA #418
—EEN BRAHMAAN IS UITGEDOOFD—
(NATAPUTTAKATTHERA VATTHU)
'Hitva ratim ca aratim ca
sitibhutam nirupadhim
sabbalokabhihhum viram
tam aham brumi brahmanam.’

❜ Wie genoegen en aversie heeft losgelaten.2221
Wie koel geworden is, 2222
Vrij van hechting.2223
Een held die de hele wereld veroverd heeft:2224
Dát noem ik een Brahmaan.2225 ❜
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GATHA #419
—EEN BRAHMAAN BEGRIJPT HET ONTSTAAN EN VERGAAN—
(VANGISATTHERA VATTHU)
'Cutim yo vedi sattanam
upapattin ca sabbaso
asattam sugatam buddham
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie het vergaan en ontstaan van levende wezens
Compleet begrijpt.2226
Wie onthecht is.2227
Gelukkig is.2228
Ontwaakt is: 2229
Dát noem ik een Brahmaan.2230 ❜
GATHA #420
—DE BESTEMMING VAN EEN ARAHANT IS NIET BEKEND—
(VANGISATTHERA VATTHU)
'Yassa gatim na jananti
deva gandhabbamanusa
khinasavam arahantam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wiens bestemming niet bekend is 2231
Bij goden, 2232 halfgoden,2233 en mensen; 2234
Wiens mentale bezoedelingen vernietigd zijn 2235
En een arahant is: 2236
Dát noem ik een Brahmaan.2237 ❜
GATHA #421
—VOOR EEN BRAHMAAN BESTAAT ER NIETS—
(DHAMMADINNA THERI VATTHU)
'Yassa pure ca paccha ca
majjhe ca natthi kincanam
akincanam anadnam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Voor wie er niets bestaat:
Niet in het verleden, noch in het heden, noch in de toekomst. 2238
Wie aan niets gehecht is,2239 wie niets bezit: 2240
Dát noem ik een Brahmaan.2241 ❜
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GATHA #422
—EEN BRAHMAAN IS ONTWAAKT—
(ANGULIMATTHERA VATTHU)
'Usabham pavaram viram
mahesim vijitavinam
anejam nhatakam buddham
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie sterk is [als een stier].2242
Edel.2243
Een held.2244
Een groot Ziener. 2245
Een overwinnaar.2246
Vrij van verlangen,2247
Met volkomen inzicht in de Dhamma.2248
Ontwaakt. 2249
Dát noem ik een Brahmaan.2250 ❜
GATHA #423
—EEN BRAHMAAN HEEFT ALLES VOLBRACHT—
(DEVAHITABRAHMANA VATTHU)
'Pubbenivasam yo vedi
saggapayan ca passati
atho jatikkhayam patto
abhinnavosito muni
sabbavositavosanam
tam aham brumi brahmanam.'

❜ Wie zijn vorige levens begrijpt,2251
Wie hemel en hel ziet, 2252
En zo het einde van geboorte bereikt heeft. 2253
Wie volkomen inzicht heeft verworven,2254
Is een Wijze 2255 die alles heeft volbracht wat volbracht moet worden:2256
Dát noem ik een Brahmaan.2257 ❜

—Pagina 518
!
van !556—

—Vagga #26 - De Brahmaan—

—DUIDING VAN VAGGA #26 - DE BRAHMAAN—

In Vagga #26 van de Dhammapada wordt de 'brahmaan' opgevoerd. De brahmaan is hier niet de traditionele brahmaanse priester, maar de geherdefinieerde
versie ervan.
In het Indiase kastensysteem—zoals uitvoerig beschreven in de Rig Veda—is een
brahmaan iemand die geboren is in de [hoogste] priesterkaste en énkel door dit
feit 'edel van geest' (ariya).
De brahmanen bewaarden in hun geheugen en door orale overlevering de Vedas.
De brahmanen beheersten de techniek van het offerritueel—yajna—genaamd en
verzorgden zodoende de instandhouding van de schepping. Naarmate de cultus
complexer werd, ontwikkelden de offer-brahmanen een buitengewone arrogante
en aanmatigende houding, niet énkel tegenover de offerheer maar evenzeer tegenover de goden zelf.
Dit komt tot uiting in de zgn. brahmana-teksten:2258 'De goden hangen van het
offer af'; 'Het rituele hulde-doen, houdt hemel en aarde in stand; het hulde-doen
is voor de goden; het hulde-doen is heer over hen'.
Zij spreken het magisch werkzame woord “brahman” uit.
Dit 'heilige' offerwoord is een mechanisch werkende betovering en onderwerpt
de hemelse goden aan de wil van de celebrerende brahmaan. Het brahmaanse
toverwoord was almachtig. Wie het kende en op de juiste manier wist uit te spreken, was alle anderen de baas. De bijbehorende kleur van deze kaste (Skr. varna)
is wit.2259 Zij hebben de geestelijke macht en de taak om onderwijs te geven aan
de [in rangorde ‘lagere’] kasten van de kshatriya’s en de vaishya's.2260
Het strengste gebod is dat van de geweldloosheid (P. ahimsa) en het daaruit
voortvloeiende niet-doden. Daarom zijn de brahmanen streng vegetarisch. Zij
mogen geen bezit vergaren, dus alles wat ze bezitten moet geschonken of geërfd
zijn. Door de geschiedenis heen zijn de brahmanen niet alleen de priesters geweest, maar ook de schrijvers, ministers en ambtenaren. Deze kaste is onderverdeeld in ongeveer 1000 subkasten (Skr.: jati’s). Gezien de lange opleiding van de
offer-brahmaan—12 jaar—waren en zijn slechts weinigen van de brahmaan-kaste werkelijk priester. Het merendeel heeft nu een werelds beroep.
Zoals supra gezegd waren de brahmanen in dit Hindoe kastensysteem de bemiddelaars tussen goden en mensen [en ze voelden en gedroegen zich ook zo]. Ze
beheersten het Sanskriet, de taal van de Vedas—de heilige boeken—waarin de
rituelen en offers beschreven stonden waarmee het contact tussen goden en mensen moest worden gelegd én onderhouden.
Het ging daarbij niet zozeer om de inhoud van het ritueel, dan wel om de correcte uitvoering ervan: hoe correcter het ritueel werd uitgevoerd, d.i. hoe méér
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conform het ritueel met de beschrijving in de Vedas was, hoe méér verdienste het
bij de goden opleverde. Een bijkomend element was: hoe indrukwekkender—
hoe grootser het ritueel en hoe overvloediger het offer—hoe méér verdienste het
opleverde (zowel aan de offerheer als aan de brahmaan in kwestie).
De Boeddha had het niet hoog op met deze kaste, die zijn privilegies niet verworven had door eigen verdienste, maar énkel door geboorte.2261 En verder haar
macht bestendigde door het lege—louter vormelijk—uitvoeren van allerlei rituelen. Hij noemde de hindoe-priesters dan ook niet bij de traditionele naam 'brahmanen’, maar ‘offeraars’.
De Boeddha gebruikte het woord ‘brahmaan’ in een compleet andere betekenis.
Hij herdefinieerde het woord door er een persoon mee aan te duiden die zich
heilzaam gedroeg óf als definitie voor iemand die tot Zelfrealisatie gekomen
was.
Udana:2262

❛ Zij die slechte geestestoestanden weren
En die altijd vol van aandacht leven;
Ontwaakten die de ketenen verbroken hebben;
Zij waarlijk zijn brahmanen in de wereld. ❜

In dit hoofdstuk van de Dhammapada omschrijft de Boeddha omstandig wat hij
onder het begrip 'brahmaan’ verstaat.
Het heilige leven (P. brahmacariya), het hoogste en beste in gedrag, is het celibataire, geestelijke leven van de bhikkhu of bhikkhuni.
Iemand die vrij is van bezoedelingen, dát is een brahmaan:
❛ Iemand wórdt geen uitgestotene door geboorte,
iemand wórdt geen brahmaan door geboorte.
Het is door de daad, dat iemand een uitgestotene wordt,
het is door de daad, dat iemand een brahmaan wordt.2263 ❜
Voor de Boeddha staat een brahmaan gelijk aan een arahant. Daarom sluit dit
hoofdstuk ook de Dhammapada af. Deze vagga beschrijft nauwkeurig hoe de
staat van innerlijke vrede—nibbana—kan bereikt worden en vormt alzo een aanmoediging voor eenieder om de inspanning te doen.
Dit maakt dat dit hoofdstuk—althans voor mij—bij élke lezing een erg aangrijpende indruk nalaat. Het heeft ook tot gevolg dat ik telkens weer andere notities
bijvoeg. Kortom: hier kom ikzelf dicht bij de Andere Oever.
Gatha #383—Pasadabahulabrahmana Vatthu—is een dwingende opdracht: 'span
je in en verbreek de stroom van begeerte. Verdrijf de zintuiglijke verlangens !'
Dit is een belangrijke opdracht.
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De constante stroom van ervaringen—de constante bewustzijnsstroom van verlangen en afkeer—van de putthujana beperkt zich tot de wereld van de zintuigen. Dit houdt de wereldling in de cyclus van samsara. Het telkens opnieuw
'worden' (P. bhava).
De yogi daarentegen slaagt erin tot Zelfrealisatie te komen door deze stroom van
zintuiglijk bewustzijn te bemeesteren. De trigger ligt in het inzicht dat de beoefenaar verwerft in de vergankelijkheid (P. anicca) van alle verschijnselen. Wat
zich vandaag als materie manifesteert, kan morgen getransformeerd zijn tot pure
energie. Niets is vast; Alles is energie. Een proces van vergankelijkheid. Een
proces van ontstaan en van vergaan. Hét Proces.
Door dit inzicht dat álle geconditioneerde dingen uit elkaar vallen—sankharanam khayam natva—dissocieert de yogi zich van deze wereld. Op deze manier
ervaart hij experiëntieel het ongemanifesteerde, de staat van innerlijke vrede—
nibbana.
Gatha #384—Sambahulabhikkhu Vatthu—beschrijft de volgende stap van het
pad. De yogi die de stroom van zintuiglijk bewustzijn verbroken heeft door zelfdiscipline (P. sila), zal door concentratie (P. samadhi) en inzicht (P. panna) de
Andere Oever bereiken.
De terminologie in het vers spreekt over 'dvayesu dhammesu’—letterlijk vertaald als: 'de tweevoudige toestanden'—om de Andere Oever te bereiken. Met
deze twee toestanden worden concentratie (P. samadhi) en inzicht (P. ditthi) bedoeld.
De yogi die persistent, aandachtig (P. sati) en geconcentreerd (P. samadhi), met
helder inzicht (P. samma ditthi), op de tilakkhana mediteert, en dit met gelijkmoedigheid (P. upekkha) doet, zal de wijsheid (P. panna) ontwikkelen die hem
tot nibbana brengt.
Gatha #385—Mara Vatthu—is weer een ontzettend belangrijk vers. De yogi die
tot Zelfrealisatie is gekomen en de dingen ziet zoals ze wérkelijk zijn—yatha
bhuta—ziet dat de dualiteit die de wereld verdeelt één grote begoocheling is. Er
is géén dualiteit. Dat is illusie. Alles is één: de waarnemer, het waargenomene en
het waarnemen zelf. Advaita. Alles is één proces van energie, een Ruimte waarin
de 'wereld van de vormen' permanent ontstaat en vergaat.
Door dit inzicht bevrijdt de yogi zich van de vormelijke wereld. Hij bestaat nog
wél in zijn lichaam, maar zijn bewustzijn heeft de 'wereld van de vormen' los
gelaten. Hij is niet op zoek naar verder leven, naar 'worden'. In tegenstelling tot
de putthujana, die zich compleet identificeert met het leven en alles vastgrijpt
waar zijn zintuiglijke verlangens hem naartoe drijven en alles afstoot, waarvan
hij walgt.
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Zo bereikt de ware brahmaan het hoogste doel: mediterend, vrij van bezoedeling. Dit is wat Gatha #386—Annatarabrahmana Vatthu—leert.
Gatha #387—Anandatthera Vatthu—maakt het onderscheid tussen enerzijds de
'wereld van de vormen' en anderzijds de Wereld van de Boeddha. Waar de 'wereld van de vormen' zich afspeelt zonder ook maar enige continuïteit in kwaliteit,
straalt de persoon die zichzelf gerealiseerd heeft altijd.
Gatha #388—Annatarabrahmana Pabbajita Vatthu—lijkt eenvoudig, maar de
realisatie is uiterst moeilijk. De yogi moet het kwade uitbannen; zichzelf temmen en zijn onzuiverheden uitdrijven. Een helse opdracht.
Met de 'onzuiverheden' worden volgende tien bezoedelingen bedoeld: hebzucht,
haat, zelfbedrog, verwaandheid, speculatieve zienswijzen, twijfel, traagheid van
geest, rusteloosheid, schaamteloosheid, en gewetenloosheid.
Gatha #389 & 390—beiden Sariputtatthera Vatthu—spreekt voor zichzelf.
Wraak is een gif. Zoals roest het schip opeet, zo verteert wraak de wraaknemer.
Dit is zeker het geval voor iemand die het pad van Zelfrealisatie bewandelt.
Daarom zal de echte brahmaan niet toegeven aan de gedachte om anderen kwaad
te doen.
Gatha #391—Mahapajapatigotami Vatthu—wijst erop, dat de brahmaan zijn
gedachten, woorden en daden bewaakt. Op deze manier creëert hij geen onheilzaam kamma en wordt zijn vooruitgang op het spirituele pad niet gehinderd.
Gatha #392—Sariputtatthera Vatthu—is een akte van dankbaarheid van de yogi
voor al wie hem geholpen heeft op het spirituele pad. Dankbaarheid is een eigenschap die dikwijls vergeten wordt. Een algemene houding van dankbaarheid siert
iedereen, maar in het bijzonder hen, die op weg zijn naar Zelfrealisatie.
In Gatha #393—Jatilabrahmana Vatthu—stelt de Boeddha heel duidelijk dat
men geen brahmaan wordt door afstamming. Enkel hij die in waarheid leeft, d.i.
overeenkomstig de Dhamma leeft, is een brahmaan.
De status van brahmaan kan niet geërfd, gekocht, geleend of op een andere manier verkregen worden. Enkel door eigen kracht en zelfdiscipline wordt iemand
brahmaan.
Gatha #394—Kuhakabrahmana Vatthu—gaat hierop door. Uiterlijkheden zullen
nooit een brahmaan van je maken. Wie zich kleedt als een brahmaan, maar voor
de rest vol bezoedelingen zit, kan nooit tot Zelfrealisatie komen. Zo iemand is
een domoor. Een blaaskaak. Een charlatan.
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Uiterlijke plechtigheden, ceremonies, riten en rituelen zijn slechts schijn. Gatha
#394 wijst op de noodzaak van mentale zuivering. Uiterlijke vormen zijn onbelangrijk. Kartonnen decor.
Hier tegenover staat de échte brahmaan. Hij wordt omschreven in Gatha #395—
Kisagotami Vatthu—als een man in klompen gehuld, het lichaam overdekt met
dikke aders. Hij leeft in het bos en mediteert. Dat is de beschrijving van een man
die niet geeft om werelds genot, die zich tevreden stelt met kleine dingen en in
afzondering leeft.
Van deze Gatha af worden definities gegeven van de brahmaan. Elk vers eindigt
met dezelfde versregel: 'tam aham brumi brahmanam'—'dat noem ik een brahmaan'
In Gatha #396—Eka Brahmana Vatthu—wordt nogmaals gesteld dat het loutere
feit van geboren te worden in de kaste van de brahmanen géén énkele verdienste
met zich brengt.
Wie daarover opschept—voor wie naam en faam belangrijk zijn—is een pedante
praatjesmaker. Het vers noemt hem een 'bhovadin': In de tijd van de Boeddha
was 'bho' de door brahmanen gebruikte informele manier van aanspreken van
gelijken en minderen. Toen de arrogante brahmanen en Jains metafysische vraagstukken kwamen bespreken met de Boeddha, spraken ze hem familiaal aan met
‘Bho, Gotama’,2264 waaruit een verdoken minachting spreekt. Daarom noemden
de volgelingen van de Boeddha de brahmanen 'bhovadin', letterlijk: ‘iemand die
de term bho gebruikt’.
Het vers is klaar en duidelijk: wie niets meer bezit en zich nergens aan hecht, dát
is een brahmaan: 'Tam aham brumi brahmanam'—'Dat noem ik een brahmaan'.
De échte brahmaan heeft alle ketens doorbroken. Hij heeft alles losgelaten. En is
daar helemaal niet trots op. Dat is de les die Gatha #397—Uggasenasetthiputta
Vatthu—leert. Zelfrealisatie is énkel mogelijk bij een persoon die het gewone
bewustzijn overstijgt, namelijk dat de wereld uit een verzameling afzonderlijke
'ik'-jes bestaat.
Een ontwaakte persoon ziet in dat alles héél is, dat er geen dualiteit bestaat. Een
gerealiseerd persoon ziet het universum als een proces, een flow van energie,
waaruit alle vormen ontstaan en vergaan. Hij heeft in zichzelf gerealiseerd dat
alles-met-alles verbonden is.
Gatha #398—Dve Brahmana Vatthu—verhaalt dat de échte brahmaan alles loslaat wat zijn Zelfrealisatie verhindert: hij snijdt kwaadwilligheid, begeerte, latente neigingen en verkeerde opvattingen resoluut door. En hij verwijdert de obstakels (P. panca nivarana).
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Geduld is voor de brahmaan de allergrootste deugd. Dat wordt duidelijk in Gatha
#399—Akkosakabharadvaja Vatthu—aangegeven. Door geduld te tonen kan hij
de beledigingen en de onhebbelijkheden van het dagelijkse leven verdragen zonder boos te worden.
Boosheid is immers een emotie die uiterst vernietigend kan uithalen. Dit is het
punt van Gatha #400—Sariputtatthera Vatthu. Zeker voor hen die op weg zijn
naar Zelfrealisatie is het beteugelen van boosheid een primordiale zaak. Het vers
is duidelijk: wie zonder boosheid is, devoot en deugdzaam, niet arrogant en beheerst, wordt niet herboren. Zulke persoon bereikt nibbana.
Gatha #401—Uppalavanna Theri Vatthu—bevuilt zichzelf niet aan zintuiglijk
genot. Zintuiglijk genot is een groot obstakel op het spirituele pad. De brahmaan
laat de grip van zintuiglijk verlangen los.
Gatha #402—Annatarabrahmana Vatthu. Zelfrealisatie kan zich slechts verwerkelijken wanneer de yogi alle verlangen en hechting heeft losgelaten. Dit gebeurt wanneer hij duidelijk het vergankelijke karakter inziet van de 'wereld van
de vormen'. Het zintuiglijke is een illusie waar nooit stabiel geluk uit kan voortspruiten. Slechts wanneer de yogi het duale 'ik' kan loslaten, wordt zijn lijden
vernietigd. De yogi moet zijn 'last' neerleggen—een metafoor voor de khandhas.
Gatha #403—Khemabhikkhuni Vatthu—beschrijft de ware brahmaan als een
persoon die begiftigd is met diep inzicht. Hij wéét wat het pad is en wat niet. Hij
heeft zichzelf gerealiseerd. Hij is de verpersoonlijking van de Dhamma.
Gatha #404—Pabbharavasitissatthera Vatthu—beschrijft hem als een nederig
man, met weinig behoeften. En hij wil dat ook zo houden. Daarom vermijdt hij
het gezelschap van putthujanas, die vergeefs proberen voldoening te bereiken
door het invullen van hun zintuiglijke verlangens.
De brahmaan leeft eenvoudig. Hij vult enkel díe behoeften in die hij nodig heeft
om gezond te leven. Hij beseft immers zeer goed dat al wat hij teveel heeft, hem
slechts onderhoud én angst voor verlies opbrengt. Dit gaat uiteraard ten koste
van zijn innerlijke vrede. Een erg belangrijk vers !
Gatha #405—Annatarabhikkhu Vatthu—legt er de nadruk op dat de brahmaan
niet gewelddadig is t.o.v. alle levende wezens. Vermits hij wéét dat alles één is,
zal hij vermijden levende wezens te kwetsen of te doden. Ook al is het niet altijd
mogelijk om éénduidig deze eenheid te herkennen.
In Gatha #406—Samaneranam Vatthu—wordt hij afgeschilderd als verdraagzaam, vredig en onthecht. De ware brahmaan blijft in alle omstandigheden ge—Pagina 524
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lijkmoedig: hij blijft positief onder pessimisten; vredig onder vijandelijke personen en tolerant wanneer hij zich in een intolerant gezelschap bevindt.
Verder laat hij passie, haat, trots en huichelarij los. Dit is wat Gatha #407—Mahapanthakatthera Vatthu—meegeeft.
Hij bewaakt zijn woorden, spreekt vriendelijke, heilzame en leerzame taal die
niemand kwetst. Dit is Gatha #408—Pilindavacchatthera Vatthu.
Verder neemt hij niets wat hem niet gegeven is. Gatha #409—Annataratthera
Vatthu.
Hij is volkomen onthecht en heeft geen enkel verlangen. Dit is Gatha #410—
Sariputtatthera Vatthu. Hij heeft evenmin verlangen naar nibbana. Hij beseft
immers—contradictio in terminis—dat zulk verlangen (als 'verlangen') de realisatie van nibbana onmogelijk maakt. Hij wéét dat hij énkel tot Zelfrealisatie kan
komen als alle voorwaarden ertoe vervuld zijn. Het loslaten van élk verlangen is
hiervoor een conditio sine qua non.
De ware brahmaan is niet enkel bevrijd van alle gehechtheid, hij heeft zich tevens bevrijd van twijfel. Hij twijfelt niet aan zichzelf. Evenmin aan de tiratna—
de Boeddha, de Dhamma en de Sangha. Verder is hij gevestigd in het Doodloze
(P. amata).
Hij is volkomen gelijkmoedig, zonder verdriet, zowel voor heilzame als voor
onheilzame daden. Hij is—om het metaforisch te zeggen—gelijkmoedig voor
dag en nacht. Hij ziet duidelijk in dat de 'wereld van de vormen' op dualiteit gebouwd is. Daarvan is hij volkomen bevrijd. Hij is vrij van smet en volkomen
zuiver (Gatha #412—Revatatthera Vatthu).
Gelijkmoedigheid (P. upekkha) is een moeilijk te kraken noot en bezit een stevig
bolster. Het is een term met véél wit tussen de letters. Lees volgende zin: 'Wie het
heilige liefheeft en het aardse haat, zal verdrinken in de zee van geboorte en
dood'.2265
Hij heeft de vreugde over het bestaan vernietigd (Gatha #413—Candabhatthera
Vatthu). Hij is immers naar de Andere Oever gegaan. Hij is volledig aan onwetendheid voorbij gegaan. Het geschuifel langs deze oever—de plaats waar de
meeste mensen hun tijd verdoen aan zintuiglijk genot en verlangens—heeft voor
hem een einde genomen. Hij heeft zichzelf bevrijd. (Gatha #414—Sivalitthera
Vatthu).
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Hij heeft zowel zintuiglijk genot (Gatha #415—Sundarasamuddatthera vatthu),
als verlangen (Gatha #416—Jatilatthera Vatthu) losgelaten. Hij is een 'thuisloze'
geworden. Hij is vrij van alle binding (Gatha #417—Nataputtakatthera Vatthu).
Hij is 'uitgedoofd', koel geworden. Hij is een held geworden, die de 'wereld van
de vormen' overwonnen en onderworpen heeft (Gatha #418—eveneens Nataputtakatthera Vatthu).
Hij begrijpt het ontstaan en vergaan van de wezens (Gatha #419—Vangisatthera
Vatthu). Zijn bestemming is onbekend (Gatha #420—eveneens Vangisatthera
Vatthu) en er bestaat niets voor hem—noch in het verleden, noch in het heden,
noch in de toekomst. Hij bezit niets. Hij is aan niets gehecht (Gatha #421—
Dhammadinna Theri Vatthu).
Hij is ontwaakt (Gatha #422—Angulimatthera Vatthu): 'een held, een groot Ziener, een Overwinnaar. Hij heeft alles volbracht wat volbracht moest worden
(Gatha #423—Devahitabrahmana Vatthu).
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'span je in': vert. van → parakkamma → para+kam: para = 'voorbij'; kam = wandelen,
gaan, in de betekenis van 'inspannen'; parakamma betekent: span je in om 'voorbij' het
zintuiglijke te gaan.
2027

'verbreek de stroom [van begeerte]': vert. van → chinda sotam: chinda → chid = afsnijden, verbreken; chinda = imperatief = verbreek; sotam → sota = de stroom. 'Chinda
sotam', is vrij vertaald als: 'verbreek de stroom [van begeerte]'.
2028

'verdrijf de zintuiglijke verlangens': vert. van → kame panuda: kame → kama = zintuiglijk verlangen, kame = meervoud = zintuiglijke verlangens; panuda → pa+nud: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; nud
= verwerpen, verdrijven; panuda = verdrijf. 'Kame panuda', is vrij vertaald als: 'verdrijf de
zintuiglijke verlangens'.
2029

'brahmaan' vert. van → vert. van → brahmana = iemand die een zuiver, ascetisch leven
leidt.
2030

'wanneer je het uiteenvallen van alle geconditioneerde dingen begrijpt': vert. van →
sankharanam khayam natva: sankharanam → sankhara = geconditioneerde verschijnselen,
fenomenen, dingen; khayam → khaya = vernietiging, oplossing, uiteenvallen; natva → na =
wéten, begrijpen, helder inzien (P. samma ditthi). 'Sankharanam khayam natva', is vrij vertaald als: 'wanneer je het uiteenvallen van alle geconditioneerde dingen begrijpt'.
2031

'dan zal je het ongemanifesteerde kennen': vert. van → akatannusi → akata+nnu: akita
→ a+kata: a= niet; kata → kar = doen, maken, creëren; akata = het ongecreëerde, het ongemanifesteerde; nnu → na = wéten, helder inzien (P. samma ditthi). 'Akatannusi', is vrij
vertaald als: 'dan zal je het ongemanifesteerde kennen'.
2032

'wanneer een brahmaan door concentratie en inzicht de andere oever bereikt': vert. van
→ yada dvayesu dhammesu paragu hoti brahmano: yada = wanneer; dvayesu → dvaya =
tweevoudig; dhammesu → dhamma, hier in de betekenis van 'verschijnsel', 'toestand'. De
twee 'toestanden' die hier bedoeld worden zijn: concentratie en inzicht; paragu → para+gu:
para = de andere kant, de andere oever; gu → gam = gaan; paragu = de andere oever bereikt; hoti → bhu = zijn; hoti = is; brahmano → brahmaan. 'Yada dvayesu dhammesu paragu
hoti brahmano', is vrij vertaald als: 'wanneer een brahmaan door concentratie en inzicht de
andere oever bereikt'.
2033

'dan breekt die wijze man al zijn ketens': vert. van → ath’assa sabbe samyoga attham
gacchanti janato: ath’assa → atha+assa: atha = en zo; assa = zijn; sabbe → sabba = alle;
samyoga = ketens, boeien; attham = uitdoving; gacchanti → gam = gaan; attham gacchanti, letterlijk: doven uit, verdwijnen; janato → na = wéten; janato = hij die wéét, de wijze man.
'Ath’assa sabbe samyoga attham gacchanti janato', is vrij vertaald als: 'dan breekt die wijze
man al zijn ketens'.
2034

'wie zonder angst is en ongehecht [aan deze wereld]': vert. van → vitaddaram visamyuttam: vitaddaram → vitaddara = zonder angst; visamyuttam → visamyutta = ongehecht.
'Vitaddaram visamyuttam', is vrij vertaald als: 'wie zonder angst is en ongehecht [aan deze
wereld]'.
2035
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'voor wie noch deze oever, noch de andere oever bestaat': vert. van → yassa param
aparam (…) na vijjati: yassa = voor wie; param → para = de andere oever; aparam → a+param: a = niet; param = de andere oever; aparam = niet de andere oever = deze oever; na =
niet vijjati → vid = bestaan; vijjati = bestaat. 'Yassa param aparam (…) na vijjati', is vrij vertaald als: 'voor wie noch deze oever, noch de andere oever bestaat'.
2036

'voor wie beide oevers niet bestaan': vert. van → paraparam na vijjati: paraparam →
para+apara = noch deze, noch de andere oever; na = niet; vijjati → vid = vinden, bestaan;
vijjati = niet bestaan. 'Paraparam na vijjati', is vrij vertaald als: 'voor wie beide oevers niet
bestaan'.
2037

'zo iemand noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam =
hem; aham = ik; brumi → bru = proclameren, uitroepen, noemen; brumi = noem ik; brahmanam → brahmaan. 'Tam aham brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'zo iemand noem ik
een brahmaan'.
2038

'wie, gezeten in meditatie': vert. van → jhayim (...) asinam: jhayim → jha = mediteren;
jhayim = mediterend; asinam → asina → as = zitten [in meditatiehouding]; asinam = zittend
in meditatiehouding. 'Jhayim (...) asinam', is vrij vertaald als: 'wie, gezeten in meditatie'.
2039

'vrij van smet': vert. van → virajam → vi+raj: vi = hier in de betekenis van 'zonder'; raj =
zonder smet; virajam = zonder smet.
2040

'vrij van bezoedeling': vert. van → anasavam → an+asava: an = zonder; asava = bezoedeling, kankers; anasavam = vrij van bezoedeling.
2041

'gedaan heeft wat gedaan moest worden': vert. van → katakiccam → kata+kicca: kata
→ kar = doen, maken; kicca → kar = doen, maken. 'Katakiccam', is vrij vertaald als: 'gedaan heeft wat gedaan moest worden'.
2042

'wie het hoogste doel bereikt heeft': vert. van → uttamattham anuppatam: uttamattham → uttama = het beste, het hoogste, het meest ultieme [op spiritueel vlak]; anuppatam
→ anuppatta = bereiken; anuppattam = bereikt heeft. 'Uttamattham anuppatam', is vrij vertaald als: 'wie het hoogste doel bereikt heeft'.
2043

'zo iemand noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam =
hem; aham = ik; brumi → bru = proclameren, uitroepen, noemen; brumi = noem ik; brahmanam → brahmaan. 'Tam aham brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'zo iemand noem ik
een brahmaan'.
2044

'de zon straalt overdag': vert. van → diva tapati adicco: diva = dag, overdag; tapati →
tap = stralen, branden; adicco = de zon. 'Diva tapati adicco', is vrij vertaald als: 'de zon
straalt overdag'.
2045

'de maan schijnt 's nachts': vert. van → rattim abhati candima: rattim → ratti = nacht, 's
nachts; abhati = bha = schijnen; abhati = schijnt; candima = de maan. 'Rattim abhati candima', is vrij vertaald als: 'de maan schijnt 's nachts'.
2046

'de krijger pronkt in zijn wapenuitrusting': vert. van → sannaddho khattiyo tapati: sannaddho → sannaddha = gewapend, vrij vertaald: 'in zijn wapenuitrusting'; khattiyo → khattiya = de kaste van de krijgers; khattiyo = een krijger; tapati → tap = stralen; tapati, hier in
de betekenis van 'pronkt'. 'Sannaddho khattiyo tapati', is vrij vertaald als: 'de krijger pronkt
in zijn wapenuitrusting'.
2047
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'de brahmaan onderscheidt zich wanneer hij mediteert': vert. van → jhayi tapati brahmano: jhayi → jha = mediteren; jhayi = mediterend, wanneer hij mediteert; tapati → tap =
stralen; tapati, hier in de betekenis van 'onderscheidt zich'; brahmano → brahmaan. 'Jhayi
tapati brahmano', is vrij vertaald als: 'de brahmaan onderscheidt zich wanneer hij mediteert'.
2048

'maar de Boeddha straalt dag en nacht met pracht en praal': vert. van → atha sabbam
ahorattam buddho tapati tejasa: atha = maar; sabbam → sabba = alles, ieder; ahorattam →
aho+ratta: aho = dag; ratta = nacht; ahoratta = dag en nacht; buddho = Boeddha; tapati →
tap = stralen, tapati = straalt; tejasa → teja = pracht en praal; tejasa = met pracht en praal.
'Atha sabbam ahorattam buddho tapati tejasa', is vrij vertaald als: 'maar de Boeddha straalt
dag en nacht met pracht en praal'.
2049

'omdat hij het kwade uitbant, noemt men hem een Brahmaan !': vert. van → bahitapapo ti brahmano [vuccati]: bahitapapo → bahita+papa: bahita = letterlijk, zich ver weg
houden [van iets]; papa = het slechte; ti = ! (uitroepteken). Dit is het equivalent van ons uitroepteken; [vuccati] → vac = zeggen, noemen, benoemen; vuccati = men noemt hem. 'Bahitapapo ti brahmano', is vrij vertaald als: 'omdat hij het kwade uitbant, noemt men hem
een Brahmaan !'.
2050

'omdat hij vredig leeft, noemt men hem een asceet !': vert. van → samacariya "samano"
ti vuccati: samacariya → sama+cariya: sama = kalm, rustig; cariya = leven; samacariya =
rustig leven; samano → samana = een asceet; ti = ! (uitroepteken). Dit is het equivalent van
ons uitroepteken; vuccati → vac = zeggen, noemen, benoemen; vuccati = men noemt hem.
'Samacariya "samano" ti vuccati', is vrij vertaald als: 'omdat hij vredig leeft, noemt men hem
een asceet !'.
2051

'omdat hij zijn onzuiverheden heeft uitgedreven, wordt hij een thuisloze genoemd !':
vert. van → pabbajayamattano malam tasma "pabbajito" ti vuccati: pabbajayamattano →
pabbajayam+attano: pabbajayam = verzaken, afstand doen van; attano → atta = zelf, zichzelf; attano = van zichzelf; malam → mala = onzuiverheid; tasma = daarvoor; pabbajito =
een thuisloze monnik, een asceet; ti = ! (uitroepteken). Dit is het equivalent van ons uitroepteken; vuccati → vac = zeggen, noemen, benoemen; vuccati = men noemt hem. 'Pabbajayamattano malam tasma "pabbajito" ti vuccati', is vrij vertaald als: 'omdat hij zijn onzuiverheden heeft uitgedreven, wordt hij een thuisloze genoemd !'.
2052

'men moet een brahmaan niet aanvallen': vert. van → na brahmanassa pahareyya: na =
niet, geen, nooit; brahmanassa → brahmana = een brahmaan; brahmanassa = van een
brahmaan; pahareyya → pa+har: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; har = aanvallen, vastpakken. 'Na brahmanassa pahareyya', is vrij vertaald als: 'men moet een brahmaan niet aanvallen'.
2053

'en een Brahmaan moet niet boos worden op wie hem aanvalt': vert. van → nassa
muncetha brahmano: nassa → na+assa = hij niet, ook hij niet, in de betekenis van 'ook hij
moet niet'; muncetha → muc = bevrijden, loslaten, zich te buiten gaan, in de betekenis van:
'hij moet niet boos worden'; brahmano → brahmana = brahmaan. 'Nassa muncetha brahmano', is vrij vertaald als: 'en een Brahmaan moet niet boos worden op wie hem aanvalt'.
2054

'wie een brahmaan slaat moet zich schamen': vert. van → dhi brahmanassa hantaram:
dhi = een uitroep van walging, van afkeer, van weerzin, 'schaam je daarvoor !'; brahmanassa → brahmana = een brahmaan; brahmanassa = van een brahmaan; hantaram → hantara
→ han = slaan, doden; hantara = hij die slaat, hij die doodt. 'Dhi brahmanassa hantaram', is
vrij vertaald als: 'wie een brahmaan slaat moet zich schamen'.
2055
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'maar de brahmaan die zich hierover boos maakt, des te meer': vert. van → tato dhi
yassa muncati: tato = daarna, wie daarna; dhi = een uitroep van walging, van afkeer, van
weerzin, 'schaam je daarvoor !'; yassa = diegene die; muncati → muc = bevrijden, loslaten,
zich te buiten gaan. 'Tato dhi yassa muncati', is vrij vertaald als: 'maar de brahmaan die zich
hierover boos maakt, des te meer'.
2056

'voor een brahmaan is er niets beter': vert. van → na brahmanass’etad akinci seyyo: na
= niet, nooit; brahmanass’etad → brahmanassa+etad: brahmanassa = voor een brahmaan;
etad = dit, het; akinci = niets; seyyo → seyya = beter. 'Na brahmanass’etad akinci seyyo', is
vrij vertaald als: 'voor een brahmaan is er niets beter'.
2057

'dan zijn gedachten weg te houden van de dingen waarvan hij houdt': vert. van → yada
nisedho manaso piyehi: yada = dan; nisedho → nisedha = weghouden; manaso → mana =
de geest, gedachten; manaso = van de geest, van de gedachten; piyehi → piya = plezierig,
aantrekkelijk, behaaglijk, waarvan men houdt. 'Yada nisedho manaso piyehi', is vrij vertaald
als: 'dan zijn gedachten weg te houden van de dingen waarvan hij houdt'.
2058

2059

'telkens wanneer': vert. van → yato yato.

'niet toegeeft': vert. van → nivattati → ni+vat: ni = niet; vat = toegeven; nivattati = niet
toegeeft.
2060

'aan de gedachte om anderen kwaad te doen': vert. van → himsamano → himsa+
mana: himsa → hims = kwaad doen, doden, geweld plegen; mana = de geest, de gedachten; himsamano = 'de gedachte om anderen kwaad te doen'.
2061

'wordt het lijden meer en meer gestild': vert. van → tato tato sammatimeva dukkham:
tato tato = meer en meer; sammatimeva → sammati+eva: sammati → sam = kalmeren,
stillen; eva = zo, op deze manier; dukkham → dukkha = lijden. 'Tato tato sammatimeva dukkham', is vrij vertaald als: 'wordt het lijden meer en meer gestild'.
2062

'wie geen slechte daden begaat': vert. van → natthi dukkatam: natthi → na+atthi: na =
niet; atthi → as = zijn; atthi = is; natthi = is niet; dukkatam → du+kata: du = slecht; kata →
kar = doen; dukkatam = slechte daden. 'Natthi dukkatam', is vrij vertaald als: 'wie geen
slechte daden begaat'.
2063

2064

'met het lichaam': vert. van → kayena → kaya = lichaam; kayena = met het lichaam.

2065

'met woorden': vert. van → vacaya → vaca = spraak; vacaya = met woorden.

'met gedachten': vert. van → manasa → mana = de geest, gedachten; manasa = met
gedachten.
2066

'wie zich volkomen beheerst in deze drie domeinen': vert. van → samvutam tihi thanehi:
samvutam → sam+vuta: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; vuta = beheerst; tihi →
ti+hi: ti = drie; hi = in deze ; tihi = in deze drie; thanehi → thana = domein; thanehi = in deze
domeinen. 'Samvutam tihi thanehi', is vrij vertaald als: 'wie zich volkomen beheerst in deze
drie domeinen'.
2067

'hem noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = hem;
aham = ik; brumi → bru = noemen, benoemen, proclameren; brahmana = brahmaan. 'Tam
aham brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'hem noem ik een brahmaan'.
2068
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'[de persoon] door wie men de Dhamma heeft leren kennen': vert. van → yamha
dhammam vijaneyya: yamha = door wie; dhammam → Dhamma, de Leer van de Boeddha;
vijaneyya → vi+na: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in
het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; na = wéten; vijaneyya = vrij vertaald: 'leren kennen heeft'. 'Yamha dhammam vijaneyya', is vrij vertaald als:
'[de persoon] door wie men de Dhamma heeft leren kennen'.
2069

'zoals onderwezen door de Volledig Verlichte': vert. van → sammasambuddhadesitam
→ samma+sam+buddha+desita: samma = zuiver, op de juiste manier, perfect; sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; buddha → Boeddha = de Volledig Verlichte; desita → dis =
prediken, onderwijzen; desita = zoals onderwezen. 'Sammasambuddhadesitam', is vrij vertaald als: 'zoals onderwezen door de Volledig Verlichte'.
2070

'dient men respectvol eer te betuigen': vert. van → sakkaccam tam namasseyya: sakkaccam = respectvol; tam = hem, die persoon; namasseyya → namo → nam = buigen, eer
betuigen; namasatti = eer betuigen; namaseyya = men dient eer te betuigen. 'Sakkaccam
tam namasseyya', is vrij vertaald als: 'dient men respectvol eer te betuigen'.
2071

'[op dezelfde manier] als een [orthodoxe] brahmaan het oﬀervuur vereert': vert. van →
aggihuttam va brahmano: aggihuttam → aggi+hutta: aggi = vuur; hutta = oﬀer; aggihutta =
het oﬀervuur; va = als, zoals; brahmano → brahmana = brahmaan. 'Aggihuttam va brahmano', is vrij vertaald als: '[op dezelfde manier] als een [orthodoxe] brahmaan het oﬀervuur
vereert'.
2072

'noch door samengeklit haar': vert. van → na jatahi: na = niet, noch; jatahi = samengeklit haar.
2073

'noch door afstamming': vert. van → na gottena: na = niet, noch; gottena → gotta =
afstamming, lineage; gottena = door afstamming.
2074

'noch door geboorte': vert. van → na jacca : na = niet, noch; jacca → jati = geboorte
[kaste]; jacca = door geboorte [kaste].
2075

'wordt men brahmaan': vert. van → hoti brahmano: hoti → bhu = zijn; hoti = is; brahmano → brahmana = brahmaan.
2076

'zuiver is hij in wie waarheid en Dhamma is': vert. van → yamhi saccan ca dhammo ca
so suci: yamhi = in wie, diegene in wie; saccan → sacca = waarheid; ca = en; dhammo →
Dhamma, de Leer van de Boeddha, ca = en; so = hij; suci = puur, zuiver. 'Yamhi saccan ca
dhammo ca so suci', is vrij vertaald als: 'zuiver is hij in wie waarheid en Dhamma is'.
2077

'dát is een Brahmaan': so ca brahmano: so = hij ; ca = en; brahmano → brahmana =
brahmaan.
2078

'domoor !': vert. van → dummedha → du+medha: du= slecht; medha = wijsheid; dummedha = slechte wijsheid, onwetende, vrij vertaald als 'domoor'.
2079

'wat is het nut van samengeklit haar ?': vert. van → kim te jatahi: kim = waarom ? wat is
het nut ? te = van jouw; jatahi = samengeklit haar. 'Kim te jatahi', is vrij vertaald als: 'wat is
het nut van samengeklit haar ?'.
2080
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'wat is het nut van een gewaad uit antilopenhuid ?': vert. van → kim te ajinasatiya: kim =
waarom ? wat is het nut ? te = van jouw; ajinasatiya → ajina+sati: ajina = het vel van de
zwarte antilope, dat door asceten gedragen werd; sati = hier in de betekenis van 'kledingstuk'. 'Kim te ajinasatiya', is vrij vertaald als: 'wat is het nut van een gewaad uit antilopenhuid ?'.
2081

'binnenin ben je ondoordringbaar als de jungle [vol bezoedeling]': vert. van → abhantaram te gahanam: abhantaram = van binnen, binnenin; te = jij; gahanam → gahana = een
ondoordringbare plaats, een jungle. 'Abhantaram te gahanam', is vrij vertaald als: 'binnenin
ben je ondoordringbaar als de jungle [vol bezoedeling]'.
2082

'je maakt uitsluitend jouw buitenkant toonbaar': vert. van → bahiram parimajjasi: bahiram → bahira = de buitenkant; parimajjasi: pari+majj: pari = rondom; majj = onderdompelen, hier in de betekenis van 'toonbaar maken'. 'Bahiram parimajjasi', is vrij vertaald als: 'je
maakt uitsluitend jouw buitenkant toonbaar'.
2083

'een man, gekleed in lompen': vert. van → pamsukuladharam jantum: pamsukuladharam → pamsu+kula+dhara: pamsu = vuil, vuilnis; kula = hoop; dhara → dha = dragen [van
kleding]; pamsukuladharam = lompen als kleding dragen; jantum → jantu = een persoon,
een man. 'Pamsukuladharam jantum', is vrij vertaald als: 'een man, gekleed in lompen'.
2084

'mager—het hele lichaam met dikke aders overdekt': vert. van → kisam dhamani-santhatam: kisam → kisa = mager; dhamanisanthatam → dhamani+santhata: dhamani = ader;
santhata → sam+thar: sam = compleet, volledig, in zijn geheel; thar = overdekken, bedekken. 'Kisam dhamanisanthatam', is vrij vertaald als: 'mager—het hele lichaam met dikke
aders overdekt'.
2085

'die in afzondering in het bos leeft en daar mediteert': vert. van → ekam vanasmim
jhayantam: ekam → eka = alleen, in afzondering; vanasmim → vana = het bos; vanasmim =
in het bos; jhayantam → jhayanta → jha = mediteren; jhayantam = die daar mediteert.
'Ekam vanasmim jhayantam', is vrij vertaald als: 'die in afzondering in het bos leeft en daar
mediteert'.
2086

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2087

'ik noem niet iemand een brahmaan': vert. van → na caham brahmanam brumi: na =
niet; caham → ca+aham = ik; brahmanam → brahmana = brahmaan; brumi → bru = noemen, benoemen, proclameren. 'Na caham brahmanam brumi', is vrij vertaald als: 'ik noem
niet iemand een brahmaan'.
2088

'wie geboren [kaste] is uit de schoot van een [brahmaanse] moeder': vert. van → yonijam mattisambhavam: yonijam → yoni = de schoot, de baarmoeder; yonijam = uit de baarmoeder; uit de schoot; mattisambhavam → matar+sambhava: matar = moeder; sambhava
→ sam+bhu: sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; bhu = zijn, de oorsprong; mattisambhavam = geboren uit de schoot van een [brahmaanse] moeder, d.i. een moeder die
behoorde tot de kaste van de brahmanen. 'Yonijam mattisambhavam', is vrij vertaald als:
'wie geboren [kaste] is uit de schoot van een [brahmaanse] moeder'.
2089

'wie nog iets bezit [i.c. hooghartigheid, arrogantie]': vert. van → sakincano → sa+ kincana: sa → sam, hier in de betekenis van 'bezitten, hebben; kincana = iets bezitten (beide
woorden hebben een identieke betekenis).
2090
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'praatjesmaker': vert. van → 'bhovadin' — voor meer uitleg: zie de bespreking vooraan
dit hoofdstuk.
2091

'wie niets meer bezit en zich nergens aan hecht': vert. van → akincanam anadanam:
akincanam = niet meer bezitten, anadanam = zonder hechting. Hier wordt bedoeld: niets
meer bezitten, werkelijk niets meer, ook niet de [immateriële] hechting aan naam en faam.
'Akincanam anadanam', is vrij vertaald als: 'wie niets meer bezit en zich nergens aan hecht'.
2092

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2093

'wie alle ketens doorbroken heeft': vert. van → sabbasamyojanam chetva: sabbasamyojanam → sabba+samyojana: sabba = alle; samyojana → sam+yojana: sam = compleet,
volkomen, in zijn geheel; yojana = ketens; chetva → chid = doorsnijden, doorbreken. 'Sabbasamyojanam chetva', is vrij vertaald als: 'wie alle ketens doorbroken heeft'.
2094

'en hier helemaal niet trots op is': vert. van → yo ve na paritassati: yo = wie; ve = inderdaad, werkelijk, helemaal; na = niet; paritassati = verheugd zijn over, trots zijn op. 'Yo ve na
paritassati', is vrij vertaald als: 'en hier helemaal niet trots op is'.
2095

'wie alle gehechtheid overwonnen en alles losgelaten heeft': vert. van → sangatigam
visamyuttam; sangatigam → sanga+atiga: sanga= verlangen naar, hechting; atiga → overwinnen; sangatigam = wie alle gehechtheid overwonnen heeft; visamyuttam → loslaten.
'Sangatigam visamyuttam', is vrij vertaald als: 'wie alle gehechtheid overwonnen en alles
losgelaten heeft'.
2096

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2097

2098

'de riem': vert. van → naddhim → nandhi → nah = binden; naddhim = de riem.

2099

'de teugel': vert. van → varatta.

2100

'het tuig': vert. van → sandanam → sandana.

2101

'het hoofdstel': vert. van → sahanukkamam.

2102

'doorgesneden': vert. van → chetva → chid = doorsnijden; chetva = doorgesneden.

'de dissel': vert. van → ukkhittapaligham → ukkhitta+paligha: ukkhita → ut+khip = opheﬀen, verwijderen; paligha = obstakel, hindernis.
2103

'en ontwaakt is': vert. van → buddham → buddha → budh = ontwaken; buddham =
ontwaakt is.
2104

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2105

2106

'beledigingen': vert. van → akkosa.

—Pagina 533
!
van !556—

—Vagga #26 - De Brahmaan—

'slagen en gevangenneming': vert. van → vadhabandhan → vadha+bandha: vadha →
vadh = slaan, afranselen; bandha → badh = opsluiten, in hechtenis nemen, gevangen nemen. 'Vadhabandhan', is vrij vertaald als: 'slagen en gevangenneming'.
2107

'verdraagt zonder boos te worden': vert. van → aduttho yo titikkhati: aduttho = zonder
boos te worden; yo = wie [dat]; titikkhati → tij = verdragen; titikkhati = verdraagt. 'Aduttho
yo titikkhati', is vrij vertaald als: 'verdraagt zonder boos te worden'.
2108

'wiens geduld zijn grootste kracht is': vert. van → khantibalam balanikam: khantibalam
→ khanti+bala: khanti = geduld, vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid; bala = sterkte,
kracht; balanikam → bala+anika = sterkte, kracht; anika = leger, in de betekenis van 'zijn
grootste kracht is'. 'Khantibalam balanikam', is vrij vertaald als: 'wiens geduld zijn grootste
kracht is'.
2109

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2110

'zonder boosheid': vert. van → akkodhanam → a+kodhana: a= niet; kodhana = kwaad,
boos; akokodhana = vrij van boosheid, d.i. vriendelijk.
2111

2112

'devoot': vert. van → vatavantam.

'deugdzaam': vert. van → silavantam → sila+vantu: sila = moraliteit; vantu = in het bezit
zijn van; silavantam = letterlijk: 'in het bezit van moraliteit' = deugdzaam.
2113

'niet arrogant': vert. van → anussadam → an+ussada: an = niet; ussada = hooghartig,
arrogant; anussadam = niet arrogant.
2114

'beheerst': vert. van → dantam → danta → dam = temmen, beheersen; dantam = getemd, beheerst.
2115

'zijn laatste lichaam draagt': vert. van → antimasariram → antima+sarira: antima = het
laatste, het finale; sarira = lichaam. De betekenis hiervan is: hij zal niet worden wedergeboren.
2116

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2117

'als water op een lotusblad': vert. van → vari pokkharapatteva: vari = water; pokkharapatteva → pokkhara+patteva: pokkhara = lotus; patateva = blad. 'Vari pokkharapatteva', is
vrij vertaald als: 'als water op een lotusblad'.
2118

'als een mosterdzaadje op de punt van een pijl': vert. van → araggeriva sasapo: →
araggeriva → aragga+iva: aragga = pijl; iva = als, zoals; sasapo = mosterdzaadje. 'Araggeriva sasapo', is vrij vertaald als: 'als een mosterdzaadje op de punt van een pijl'.
2119

'wie zich niet bevuilt aan zintuiglijk genot': vert. van → yo na limpati kamesu: yo = wie;
na = niet; limpati → lip = zich besmeuren, zich besmetten, zich bevuilen; limpati = wie zich
bevuilt; kamesu → kama = zintuiglijk genot; kamesu = aan zintuiglijk genot. 'Yo na limpati
kamesu', is vrij vertaald als: 'wie zich niet bevuilt aan zintuiglijk genot'.
2120
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'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2121

'wie hier [in deze wereld']': vert. van → idheva → idha+eva: idha = in deze wereld; eva =
énkel hier.
2122

2123

'het lijden': vert. van → dukkhassa → dukkha = het lijden.

'volkomen begrijpt': vert. van → pajanati →pa+na: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; na = begrijpen, wéten; pajanati = volkomen begrijpt [d.i.: begrijpen met inzicht = experiëntieel ervaren = bhavanamaya panna].
2124

'door de vernietiging van het zelf': vert. van → khayam attano: khayam → khaya = de
vernietiging, het oplossen; attano → atta = het zelf.
2125

'wie de last heeft neergelegd': vert. van → pannabharam → panna + bhara: panna →
pad = neerleggen; bhara = de last. 'Pannabharam', is vrij vertaald als: 'wie de last heeft
neergelegd'. De 'last' is hier een metafoor voor de khandhas.
2126

2127

'en alles losgelaten': vert. van → visamyutta.

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2128

'wie begiftigd is met diep inzicht: vert. van → gambhirapannam → gambhira+panna:
gambhira = diep; panna = wijsheid, diep inzicht. 'Gambhirapannam', is vrij vertaald als: 'wie
begiftigd is met diep inzicht'. Dit is bhavana-maya panna.
2129

'wijs': vert. van → medhavim → medha = wijsheid; medhavim → medha+vi = wijsheid
bezitten.
2130

2131

'weet': vert. van → kovidam → kovida → ku+vid = weten = wéten

'weet wat het pad is en wat niet': vert. van → maggamaggassa → magga+amagga =
wat het pad is; amagga = wat niet het pad is.
2132

'heeft het hoogste [spiritueel] doel bereikt': vert. van → uttamattham anuppattam: uttamattham → uttama+attha: uttama = het hoogste, het beste [op spiritueel vlak]; attha =
winst, profijt; anuppattam → anuppatta = bereiken; anuppattam = bereikt. 'Uttamattham
anuppattam', is vrij vertaald als: 'heeft het hoogste [spiritueel] doel bereikt'.
2133

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2134

'wie niet omgaat met': vert. van → asamsattham → a+sam+saj: a = niet; sam = compleet, volkomen, in zijn geheel; saj = zich verenigen met, zich associëren, omgaan met.
'Asamsattham', is vrij vertaald als: 'wie niet omgaat met'.
2135
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'leken': vert. van → gahatthehi → gahattha = leken [die een huishouden hebben]; gahatthehi = met leken.
2136

'thuislozen': vert. van → anagarehi → an+agara: an = niet; agara = huis; anagara =
thuisloze; anagarehi = met de thuislozen.
2137

2138

'of met beide': vert. van → cubhayam → ubhaya = beide; cubhayam = met beiden.

'wie thuisloos rondtrekt': vert. van → anokasarim → anoka+sari: anoka = thuisloos; sari
→ sar = wandelen, rondtrekken. 'Anokasarim', is vrij vertaald als: 'wie thuisloos rondtrekt'.
2139

'wie weinig behoeften heeft': vert. van → appiccham → appa+iccha: appa = weinig,
heel weinig; iccha → icch = wensen, verlangen. 'Appiccham', is vrij vertaald als : 'wie weinig behoeften heeft'.
2140

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2141

'wie geen geweld gebruikt tegen levende wezens': vert. van → nidhaya dandam bhutesu: nidhaya → ni+dha: ni = niet; dha = gebruiken; nidhaya = gebruikt niet; dandam → danda
= stok, in de betekenis van 'geweld'; bhutesu → bhuta = levend wezen; bhutesu = tegen
levende wezens. 'Nidhaya dandam bhutesu', is vrij vertaald als: 'wie geen geweld gebruikt
tegen levende wezens'.
2142

'tegen de angstigen': vert. van → tasesu → tasa → tas = beven; tasesu = tegen zij die
beven = tegen de angstigen.
2143

'tegen de sterken': vert. van → thavaresu → thavara → tha = sterk staan, stevig staan;
thavaresu = tegen de sterken.
2144

'wie niet doodt, noch anderen daartoe aanzet': vert. van → yo na hanti na ghateti: yo =
wie; na = niet; hanti → han = doden; na = niet; ghateti → ghan = aanzetten tot doden; ghateti = aanzet tot doden. 'Yo na hanti na ghateti', is vrij vertaald als: 'wie niet doodt, noch
anderen daartoe aanzet'.
2145

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2146

'wie verdraagzaam is onder de onverdraagzamen': vert. van → aviruddham viruddhesu:
aviruddham → a+viruddha: a = niet; viruddha = onverdraagzaam; aviruddha = niet onverdraagzaam = verdraagzaam; viruddhesu → viruddha = onverdraagzaam; viruddhesu = onder de onverdraagzamen. 'Aviruddham viruddhesu', is vrij vertaald als: 'wie verdraagzaam is
onder de onverdraagzamen'.
2147

'vredig onder de geweldenaars': vert. van → attadandesu nibbutam: attadandesu →
atta+danda = letterlijk: hij die een stok in de hand neemt = vrij vertaald: 'een geweldenaar';
attandandesu = tussen de geweldenaars; nibbutam → bevrijd = vredig. 'Attadandesu nibbutam', is vrij vertaald als: 'vredig onder de geweldenaars'.
2148
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'onthecht onder zij die gehecht zijn': vert. van → sadanesu anadanam: sadanesu →
sadana = gehecht [aan de wereld]; sadanesu = tussen de gehechten; anadanam = onthecht
[aan de wereld]. 'Sadanesu anadanam', is vrij vertaald als: 'onthecht onder zij die gehecht
zijn'.
2149

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2150

2151

'hartstocht': vert. van → rago → raga.

2152

'haat': vert. van → doso → dosa.

2153

'trots': vert. van → mano → mana.

2154

'huichelarij' vert. van → makkho → makkha.

'loslaat': vert. van → patito → patita → pat = laten vallen, vernietigen, doden, loslaten:
patito = laat los.
2155

'zoals een mosterdzaadje': vert. van → sasaporiva → sasapo+iva: sasapo = mosterdzaadje; iva = als, zoals.
2156

2157

'pijlpunt': vert. van → aragga = pijlpunt.

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2158

'vriendelijke': vert. van → akakkasam → a+kakkasa: a = niet; kakkasa = hard, brutaal,
ruw; akakkasa = niet ruw = vriendelijk.
2159

2160

'ware': vert. van → saccam → sacca = waar, saccam = wat waarheid is.

'leerzaam': vert. van → vinnapanim → vinnapana → vi+na: vi = speciaal, bijzonder, op
een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken; na = weten; vinnapanim = instructief, informatief, leerzaam.
2161

2162

'zegt': vert. van → giram → gira = spreken; giram = spreekt, zegt.

'die niemand kwetsen': vert. van → yaya nahhisaje kanci: yaya = waardoor; nabhisaje →
na+abhi+saj: na = niet; abhi = van binnen; saj = kwetsen; kanci = iemand. 'Yaya nahhi-saje
kanci', is letterlijk: 'waardoor niet iemand van binnen kan gekwetst worden'; is vrij vertaald
als: 'die niemand kwetsen'.
2163

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2164

'wie hier in deze wereld': vert. van → yo’dha […] loke: yo’dha → yo+idha: yo = wie; idha
= hier [in deze wereld]; loke → loka = de wereld; loke = in de wereld. 'Yo’dha […] loke', is vrij
vertaald als: 'wie hier in deze wereld'.
2165
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'niets neemt wat niet gegeven is': vert. van → adinnam nadiyate: adinnam → a+da: a =
niet; da = geven; adinnam = wat niet gegeven is; nadiyate = niets nemen. 'Adinnam nadiyate', is vrij vertaald als: 'niets neemt wat niet gegeven is'.
2166

'hetzij lang of kort': vert. van → digham va rassam: digham → digha = lang; va = of;
rassam → rassa = kort. 'Digham va rassam', is vrij vertaald als: 'hetzij lang of kort'.
2167

'hetzij groot of klein': vert. van → anumthulam → anum+thulam: anum = klein; thulam =
groot. 'Anumthulam', is vrij vertaald als: 'hetzij groot of klein'.
2168

'hetzij mooi of lelijk': vert. van → subhasubham → subha+asubha: subha = mooi, aangenaam; asubha = lelijk, onaangenaam. 'Subhasubham', is vrij vertaald als: 'hetzij mooi of
lelijk'.
2169

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2170

'wie zonder verlangen is': vert. van → asa yassa na vijjanti: asa = verlangen; yassa = bij
wie; na = niet; vijjanti → vid = kennen, vinden; asa yassa na vijjanti is letterlijk 'bij wie geen
verlangen gevonden wordt'. 'Asa yassa na vijjanti', is vrij vertaald als: 'wie zonder verlangen
is'.
2171

'in deze wereld of in de volgende': vert. van → asmim loke paramhi: asmim = in deze;
loke → loka = wereld; paramhi → para = de andere; paramhi = in de andere. 'Asmim loke
paramhi', is vrij vertaald als: 'in deze wereld of in de volgende'.
2172

'thuisloos': vert. van → nirasayam → nirasaya = thuisloos. Hier wordt bedoeld: wie onafhankelijk leeft, ongebonden aan wat dan ook.
2173

'volkomen onthecht': vert. van → visamyuttam → vi+samyutta: vi = speciaal, bijzonder,
op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van
een handeling uit te drukken; samyutta = onthecht. 'Visamyuttam', is vrij vertaald als: 'volkomen onthecht'.
2174

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2175

'wie vrij is van gehechtheid': vert. van → yassalaya na vijjanti: yassalaya → yassa+ alaya:
yassa = wiens; alaya = gehechtheid; na = niet; vijjanti → vid = kennen, vinden. 'Yassalaya na
vijjanti', is letterlijk: 'wiens gehechtheid niet te vinden is'; is vrij vertaald als: 'wie vrij is van
gehechtheid'.
2176

'door inzicht': vert. van → annaya → na = weten; annaya = doordat hij wéét = door
inzicht.
2177

'vrij van twijfel': akathamkathi → a+kathamkatha: a= zonder; kathamkatha = vol van
twijfel. 'Akathamkatha', is vrij vertaald als: 'vrij van twijfel'.
2178
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'gevestigd is in het Doodloze': vert. van → amatogadham anuppattam: amatogadham
→ amata+ogadha: amata = het doodloze; ogadha = ondergedompeld zijn, gevestigd zijn;
anuppattam → anu+pa+ap: anu = tesamen met, gecombineerd met; pa = voorzetsel dat in
het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ap = verkrijgen,
hier in de betekenis van 'bereiken'. 'Amatogadham anuppattam', is vrij vertaald als: 'gevestigd in het Doodloze'.
2179

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2180

'wie [in deze wereld]': vert. van → yo’dha → yo+idha: yo = wie; idha = hier [in deze
wereld].
2181

'alle gehechtheid overwonnen heeft': vert. van → sangam upaccaga: sangam → sanga
→ sanj = hechten; sangam = gehechtheid, upaccaga = overwonnen heeft. 'Sangam upaccaga', is vrij vertaald als: 'alle gehechtheid overwonnen heeft'.
2182

'zowel voor verdienstelijke als voor slechte daden': vert. van → punnan ca papan: punna = goede, verdienstelijke; ca = als; papan → papa = slecht, slechte daden. 'Punnan ca
papan', is vrij vertaald als: 'zowel voor verdienstelijke als voor slechte daden'.
2183

2184

'als voor beide': vert. van → ubho → ubha = voor beide.

'wie zonder verdriet is': vert. van → asokam → a+soka: a = zonder; soka = verdriet;
asokam = zonder verdriet.
2185

2186

'vrij van smet': vert. van → virajam → viraja = vrij van bezoedeling, vrij van smet.

2187

'zuiver': vert. van → suddham → suddha → sudh = zuiveren; suddham = zuiver.

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2188

'wie is als de maan': vert. van → candam va: candam → canda = de maan; va = als,
zoals.
2189

'vlekkeloos': vert. van → vimalam → vi+mala: vi = hier in de betekenis van 'zonder';
mala = bezoedeling, smetten, vlekken; vimala = vlekkeloos.
2190

2191

'zuiver': vert. van → suddham → suddha → sudh = zuiveren; suddham = zuiver.

'klaar en onverstoorbaar': vert. van → vippasannam anavilam: vipassanam → vi+ pasanna: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt
wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; passana = klaar, helder; vippasanna = klaar en helder; anavilam → anavila → an+avila: an = niet; avila = onrustig; anavila =
niet onrustig = rustig, vrij vertaald als 'onverstoorbaar'. 'Vippasannam anavilam', is vrij vertaald als: 'klaar en onverstoorbaar'.
2192
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'in wie vreugde over bestaan volkomen vernietigd is': vert. van → nandibhavapari-kkhinam → nandi+bhava+parikkhina: nandi = vreugde; bhava → bhu = 'worden', bestaan; parikkhina → pari+khi: pari = volledig, volkomen; khi = vernietigen; parikkhina = volkomen
vernietigd is. 'Nandibhavaparikkhinam', is letterlijk: 'in wie vreugde over bestaan volkomen
vernietigd is'. De betekenis van deze versregel is: de arahant die zich bevrijd heeft van zijn
verlangen naar wedergeboorte.
2193

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2194

'wie voorbij deze moeilijke weg [zonder exit] is gegaan': vert. van → yo imam pali-patham duggam: yo = wie; imam = dit; palipatham → palipatha = een cirkelvormige rotonde
zonder exit; duggam → du+gam: du = slecht; gam = gaan; duggam = een moeilijke weg.
Deze moeilijke weg zonder exit is samsara—de cyclus van de wedergeboorten; het steeds
opnieuw ontstaan en vergaan. 'Yo imam palipatham duggam', is vrij vertaald als: 'wie voorbij deze moeilijke weg [zonder exit] is gegaan'.
2195

'wie aan onwetendheid voorbij gegaan is': vert. van → moham accaga: moham →
moha = onwetendheid, syn.: avijja; accaga = voorbij gaan, ontsnappen aan. 'Moham accaga', is vrij vertaald als: 'wie aan onwetendheid voorbij gegaan is'.
2196

'wie is overgestoken—naar de andere oever gegaan is': vert. van → tinno paragato:
tinno = wie is overgestoken; paragato = naar de andere oever gegaan is. 'Tinno paragato',
is vrij vertaald als: 'wie is overgestoken—naar de andere oever gegaan is'.
2197

'als yogi': vert. van → jhayi → jha = mediteren; jhayi = mediterend. Ik heb dit vrij vertaald als 'als yogi'—de beoefenaar die zich—al mediterend—bevrijdt.
2198

'vrij van verlangen': vert. van → anejo → an+eja: an = niet, zonder; eja = verlangen;
aneja = zonder verlangen, vrij vertaald als 'vrij van verlangen'.
2199

'vrij van twijfel': vert. van → akathamkathi → a+kathamkatha: a= zonder; kathamkatha =
vol van twijfel; akathamkatha = vrij van twijfel.
2200

2201

'zonder hechting': vert. van → anupadaya.

2202

'bevrijd': vert. van → nibbuto → nibbuta = gerealiseerd, bevrijd.

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2203

'wie hier [in deze wereld]': vert. van → yo’dha → yo+idha: yo = hier; idha = in deze wereld.
2204

'zintuiglijk genot': vert. van → kame → kama = zintuiglijk genot; kame = meervoudsvorm, enkelvoud en meervoud zijn identiek in het Nederlands: zintuiglijk genot.
2205

'heeft losgelaten': vert. van → pahatvana → pa+ha: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ha = verlaten, opgeven,
loslaten; pahatvana = heeft losgelaten.
2206
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'thuisloos rondzwerft': vert. van → anagaro paribbaje: anagaro = thuisloos; paribbaje →
pari+vaj: pari = overal rond; vaj = zwerven, rondzwerven; paribbaje = hij zwerft rond. 'Anagaro paribbaje', is vrij vertaald als: 'thuisloos rondzwerft'.
2207

'wie het ontstaan ['het 'worden'] van zintuiglijk genot vernietigd heeft': vert. van → kamabhavaparikkhinam → kama+bhava+parikkhina: kama = zintuiglijk genot; bhava → bhu =
'worden', het ontstaan, het bestaan; patikkhina → pari+khi: pari = overal; khi = vernietigen.
'Kamabhavaparikkhinam', is vrij vertaald als: 'wie het ontstaan van zintuiglijk genot vernietigd heeft'.
2208

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2209

Gatha #416 beschikt over 2 vatthus, namelijk de Jatilatthera Vatthu en de Jotikatthera
Vatthu. De tekst van het vers is identiek; de vatthus—de verhalen—zijn verschillend.
2210

'wie hier [in deze wereld]': vert. van → yo’dha → yo+idha: yo = hier; idha = in deze wereld.
2211

2212

'verlangen': vert. van → tanham → tanha = verlangen, begeerte.

'heeft losgelaten': vert. van → pahatvana → pa+ha: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ha = verlaten, opgeven,
loslaten; pahatvana = heeft losgelaten.
2213

'thuisloos rondzwerft': vert. van → anagaro paribbaje: anagaro = thuisloos; paribbaje →
pari+vaj: pari = overal rond; vaj = zwerven, rondzwerven; paribbaje = hij zwerft rond. 'Anagaro paribbaje', is vrij vertaald als: 'thuisloos rondzwerft'.
2214

'wie het ontstaan ['het 'worden'] van verlangen vernietigd heeft': vert. van → tanhabhavaparikkhinam → tanha+bhava+parikkhina: tanha = verlangen; bhava → bhu = het 'worden', het ontstaan, het bestaan; patikkhina → pari+khi: pari = overal; khi = vernietigen; 'Tanhabhavaparikkhinam', is vrij vertaald als = 'wie het ontstaan ['het 'worden'] van verlangen
vernietigd heeft'.
2215

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2216

'wie alle menselijke bindingen heeft losgelaten': vert. van → hitva manusakam yogam:
hitva → ha = loslaten, verlaten; hitva = heeft losgelaten; manusakam → manu = mens;
manusa = menselijk; yogam → yoga = binding, verbinding, verbondenheid, geledingen.
'Hitva manusakam yogam', is vrij vertaald als: 'wie alle menselijke bindingen heeft losgelaten'.
2217

'wie ontsnapt is aan alle goddelijke bindingen': vert. van → dibbam yogam upaccaga:
dibbam → dibba = goddelijk; yogam → yoga = binding, verbinding, verbondenheid, geledingen; upaccaga = ontsnapt aan. 'Dibbam yogam upaccaga', is vrij vertaald als: 'wie ontsnapt is aan alle goddelijke bindingen'.
2218
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'wie zich vrijgemaakt heeft van alle bindingen': vert. van → sabbayogavisamyuttam →
sabba+yoga+visamyutta: sabba = al, alle; yoga = binding, verbinding, verbondenheid, geledingen; visamyutta = vrijgemaakt. 'Sabbayogavisamyuttam', is vrij vertaald als: 'wie zich
vrijgemaakt heeft van alle bindingen'.
2219

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2220

'wie genoegen en aversie heeft losgelaten': vert. van → hitva ratim ca aratim: hitva =
heeft losgelaten; ratim → rati = plezier, genoegen, alles waar men van houdt; ca = en; aratim → a+ratim: a = niet; ratim → rati = plezier, genoegen, alles waar men van houdt; aratim
= aversie, alles wat men haat. 'Hitva ratim ca aratim', is vrij vertaald als: 'wie genoegen en
aversie heeft losgelaten'.
2221

'wie koel geworden is': vert. van → sitibhutam → sita+bhuta: sita = koel; bhuta → bhu =
worden. 'sitibhutam', is vrij vertaald als: 'wie koel geworden is'.
2222

'vrij van hechting': vert. van → nirupadhim → zonder hechting, vrij vertaald als 'vrij van
hechting'.
2223

'een held die de hele wereld veroverd heeft': vert. van → sabbalokabhihhum viram:
sabbalokabhihhum → sabba+loka+abhibu: sabba = al, alle; loka = de wereld; sabbaloka =
de hele wereld; abhibu → abhi+bhu: abhi = volledig, volkomen, in zijn geheel; bhu = zijn,
hier in de betekenis van 'overwinnen, veroveren'; viram → vira = een held. 'Sabbalokabhihhum viram' is vrij vertaald als: 'een held die de hele wereld veroverd heeft'.
2224

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2225

'wie het vergaan en ontstaan van levende wezens compleet begrijpt': vert. van → cutim
yo vedi sattanam upapattin ca sabbaso: cutim → cuti : het vergaan, het overlijden, de dood;
yo = wie; vedi → vid = verstaan, begrijpen [met klaar inzicht]; sattanam → satta = levend
wezen; sattanam = van levende wezens; upapattin = geboren worden, tot 'worden' komen;
ca = en; sabbaso → sabbam = volledig, compleet. 'Cutim yo vedi sattanam upapattin ca
sabbaso', is vrij vertaald als: 'wie het vergaan en ontstaan van levende wezens compleet
begrijpt'.
2226

'wie onthecht is': vert. van → asattam → a+satta: a = niet; satta → sanj = gehecht zijn;
assatam = niet gehecht zijn, onthecht zijn. 'Asattam', is vrij vertaald als: 'wie onthecht is'.
2227

'gelukkig': vert. van → suggatam → su+gam, letterlijk: 'wie goed gegaan is'. De betekenis is: heel gelukkig zijn—gelukkig zijn als een Boeddha. Sugata is ook een epitheton voor
de Boeddha. Sugata betekent, letterlijk vertaald: 'Hij die tot een goed bestaan gekomen is'.
2228

'ontwaakt is': vert. van → buddham → buddha → budh = ontwaken; buddham = ontwaakt is.
2229

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2230
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'wiens bestemming niet bekend is': vert. van → yassa gatim na jananti: yassa = wiens;
gatim → gati = bestemming, koers, toestand of levensconditie, naar een ander bestaan
gaan, [gati = een moeilijk te definiëren begrip]; na = niet; jananti → ja = weten. ik heb het vrij
vertaald als: 'wiens bestemming niet bekend is''; maar een alternatief zou ook kunnen zijn:
'waarvan niet bekend is waar hij heengaat'.
2231

2232

'goden': vert. van → deva.

'halfgoden': vert. van → gandhabba. Gandhabba heeft twee betekenissen: (1) musicerende halfgoden, een soort 'engelen' en (2) een wezen dat klaar is om een nieuw bestaan
aan te nemen [om wedergeboren te worden].
2233

2234

'mensen': vert. van → manusa = mens.

'wiens mentale bezoedelingen vernietigd zijn': vert. van → khinasavam → khina+ asava:
khina = vernietigd; asava = bezoedeling, kanker. Asavas zijn gedachten die de geest vergiftigen.
2235

'en een arahant is': vert. van → arahantam → arahant = hij die de titel van arahant verdient, hij die nibbana bereikt heeft.
2236

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2237

'voor wie er niets bestaat: niet in het verleden, noch in het heden, noch in de toekomst': vert. van → yassa pure ca paccha ca majjhe ca natthi kincanam: yassa = voor wie;
pure = vroeger, in het verleden; ca = en; paccha = nadien, in de toekomst; ca majjhe = in
het midden, in het heden; ca = en; natthi = niet; kincanam = iets ; natthi kincanam = niet
iets = niets. 'Pure ca paccha ca majjhe ca natthi kincanam', is vrij vertaald als 'voor wie er
niets bestaat: niet in het verleden, noch in het heden, noch in de toekomst'.
2238

'wie aan niets gehecht is': vert. van → anadanam → an+adana; an = niet; adana → da =
hechten; adana = gehecht zijn; anadana = niet gehecht zijn.
2239

'wie niets bezit': vert. van → akincanam → akincana = niets hebben, niets bezitten;
'Akincanam', is vrij vertaald als: 'wie niets bezit'.
2240

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2241

2242

'wie sterk is [als een stier]: vert. van → usabham → usabha = een stier.

2243

'edel': vert. van → pavaram → pavara = edel.

2244

'een held': vert. van → viram → vira.

'een groot Ziener': vert. van → mahesim → mahanta+isi: mahanta → maha = groot; isi =
Ziener; mahesim = een groot Ziener.
2245
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'een overwinnaar': vert. van → vijitavinam → vi+ji: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ji = overwinnen. 'Vijitavinam' = hij die overwint, vrij vertaald: 'een overwinnaar'.
2246

'vrij van verlangen': vert. van → anejam → an+eja: an = niet; eja = verlangen; aneja = vrij
van verlangen.
2247

'met volkomen inzicht in de Dhamma': vert. van → nhatakam → nahataka = letterlijk
vertaald: 'hij die een bad genomen heeft', d.i. iemand die alle bezoedelingen weggewassen
heeft en de perfectie bereikt heeft in het inzicht in de Dhamma. 'Nhatakam', is vrij vertaald
als: 'met volkomen inzicht in de Dhamma'
2248

'ontwaakt': vert. van → buddham → buddha → budh → ontwaken; buddham = ontwaakt.
2249

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2250

'wie zijn vorige levens begrijpt': vert. van → pubbenivasam yo vedi: pubbenivasam →
pubba+nivasa: pubba = vroeger, in het verleden, vorig; nivasa = verblijf, in de betekenis van
vroeger bestaan, vroegere levens; yo = wie; vedi → vid = kennen, in de betekenis van 'verstaan', 'begrijpt'. 'Pubbenivasam yo vedi', is vrij vertaald als: 'wie zijn vorige levens begrijpt'.
2251

'wie hemel en hel ziet': vert. van → saggapayan ca passati: saggapayan → sagga+
apaya: sagga = hemel; apaya = hel; ca = en; passati → dis = zien. 'Saggapayan ca passati',
is vrij vertaald als: 'wie hemel en hel ziet'.
2252

'en zo het einde van geboorte heeft bereikt': vert. van → atho jatikkhayam patto: atho =
en zo, op deze manier; jatikkhayam → jati+khaya: jati = geboorte; khaya = vernietiging,
oplossing, het einde; jatikkhayam = het einde van geboorte, in de betekenis van het einde
van samsara; patto → patta → pa+ap: pa = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de
intensiteit van een handeling uit te drukken; ap = krijgen, bereiken; patto = heeft bereikt.
'Atho jatikkhayam patto', is vrij vertaald als: 'en zo het einde van geboorte heeft bereikt'.
2253

'wie volkomen inzicht heeft gerealiseerd': vert. van → abhinnavosito → abhinna+vosita:
abhinna → abhi+na: abhi = compleet, volkomen; na = wéten, d.i. inzicht; abhinna = volkomen inzicht; vosita → vi+ava+sa: vi = speciaal, bijzonder, op een speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een handeling uit te drukken; ava
= weg van; sa = binden, in de betekenis van 'niet meer gebonden zijn, bereiken, voltooien,
volbrengen, realiseren'. 'Abhinnavosito', is vrij vertaald als: 'wie volkomen inzicht heeft gerealiseerd'.
2254

2255

'een Wijze': vert. van → muni.

—Pagina 544
!
van !556—

—Vagga #26 - De Brahmaan—

'die alles heeft volbracht wat volbracht moet worden': vert. van → sabbavositavosana
→ sabba+vosita+vosana: sabba = alles; vosita → vi+ava+sa: vi = speciaal, bijzonder, op een
speciale manier; vi = voorzetsel dat in het Pali gebruikt wordt om de intensiteit van een
handeling uit te drukken; ava = weg van; sa = binden, in de betekenis van 'niet meer gebonden zijn, bereiken, voltooien, volbrengen, realiseren'; vosana → vi+ava+sa: vosana heeft
dezelfde betekenis als vosita. Het is een herhaling om een nadruk te leggen. 'Sabbavositavosana', is vrij vertaald als: 'die alles heeft volbracht wat volbracht moet worden'.
2256

'dát noem ik een brahmaan': vert. van → tam aham brumi brahmanam: tam = dát; aham
= ik; brumi → bru = noemen, uitroepen; brahmanam → brahman = brahmaan. 'Tam aham
brumi brahmanam', is vrij vertaald als: 'dát noem ik een brahmaan'.
2257

'brahmanas': de brahmanas zijn heilige hindu-geschriften, die een aanvulling op de vier
Vedas vormen. De brahmanas zijn shruti, wat wil zeggen dat hindoes geloven dat ze ontegensprekelijk de goddelijke waarheid bevatten.
2258

Historisch gezien waren de drie hoogste kasten (Skr.: varna, letterlijk: 'kleur') van het
Indische kastenstelsel—brahmanen, kshatriya’s, vaishya’s—hoofdzakelijk nakomelingen van
blanke Indo-arische immigranten. Deze lichte huidskleur werd beschouwd als een indicatie
van hun (betere) sociale afkomst.
2259

De geschiedenis herhaalt zich tot op heden: de heersende klasse maakt zich steeds
meester over de religie en over het onderwijs. Zowel religie als onderwijs zijn hefbomen
voor de bestendiging van de macht. Kritische alertheid over de onderliggende drijfveren van
de machthebbers en hun ambtelijke acolieten blijft een democratische noodzaak.
2260

Hoewel de invloed van de brahmanen minder is dan vroeger, speelt deze kaste (als
minderheid) tot op vandaag een belangrijke rol in de moderne Indiase maatschappij, zowel
op sociaal, religieus, economisch als op wetenschappelijk gebied.
2261

2262

Udana, I.5

Het is belangrijk te beseﬀen hoe revolutionair deze opvattingen moeten geklonken hebben 2.600 jaar geleden.
2263

2264

'Bho, Gotama', kan vrij vertaald worden als: 'Zeg eens, Gotama'.

2265

van Dam, Hans (2015), de Linji Lu p. 19

—Pagina 545
!
van !556—

—Bibliografie—

BIBLIOGRAFIE

Analayo, (2017), Early Buddhist Meditation Studies, Barre Center for Buddhist Studies,
Barre, MA, USA
Babbitt, Edward & Howe, Esther (1965), The Dhammapada, Translated from the Pali with an
Essay on Buddha and the Occident, New Directions Publishing Corporation, New York, NY,
USA
Bercholz, Samuel, e.a. (1993), De stroom ingaan... Boeddha’s Leven en Leer, Servire, Cothen, Nederland
Blomfield, Vishvapani, (2011), Gautama Buddha, The Life and Teachings of the Awakened
One, Quercus Books, London, UK
Bodhi, Bhikkhu, (2013), Dhamma and Non-Duality, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri
Lanka
Bodhi, Bhikkhu, (2004), The Jhanas and the Lay Disciple According to the Pali Suttas, BuddhaSasana, Vietnam
Brahm, Ajahn, (1999), In the Presence of Nibbana. Developing Faith in the Buddhist Path to
Enlightenment, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka
Brahm, Ajahn, (2006), Mindfulness, Bliss, And Beyond. A Meditator’s Handbook, Wisdom
Publications, Somerville, MA, USA
Brasington, Leigh, (2015), Right Concentration. A Practical Guide to the Jhanas, Shambhala Publications, Boulder, CO, USA
Brown, Kerry and O’Brien, Joanna, (1990), The Essential Teachings of Buddhism, Rider,
London, UK
Buddhadatta, Mahathera, A. P. (2014), Concise Pali-English Dictionary, Motilal Banarsidass
Publishers, Ltd, Delhi, India
Buddhaghosa, Bhadantacariya, (2010), Visuddhimagga, The Path of Purification, Pariyatti
Press, Onalaska, WA, USA
Buddharakkhita, Acharya, (1985), The Dhammapada: the Buddha’s Path of Wisdom, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka
Buddhist Publication Society, (2013), The Three Basic Facts of Existence I. Impermanence
(Anicca), Collected essays, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka, Free distribution
Buddhist Publication Society, (2006), The Three Basic Facts of Existence II. Suﬀering (Dukkha), Collected essays, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka, Free distribution
Buddhist Publication Society, (1974), The Three Basic Facts of Existence III. Egolessness
(Anatta), Collected essays, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka, Free distribution
—Pagina 547
!
van !556—

—Bibliografie—
Burford, Grace, Encyclopedia of Indian Philosophies, Volume VII, Abhidharma Buddhism
To 150 A.D., Motilal Banarsidass Publishers, Private Limited, Delhi, India
Catherine, Shaila, (2008), Focused and Fearless. A Meditator’s Guide to States of Deep Joy,
Calm and Clarity, Wisdom Publications, Somerville, MA, USA
Chah, Ajahn, (2005), Everything arises, everything falls away. Teachings on impermanence
and the end of suﬀering, Shambhala Publications, Boston, MA, USA
Chah, Ajahn, (2004), Everything Is Teaching Us, The Sangha Bodhivana Monastery, Victoria, Australia, Free distribution
Chah, Ajahn, (2007), Food For The Heart, Wisdom Publications, Somerville, MA, USA
Chah, Ajahn, (2013), In simple Terms, Metta Forest Monastery, Valley Center, CA, USA, ebook, Free distribution
Chah, Ajahn, (1982), Questions & Answers with Ajahn Chah, The Sangha, Bung Wai Forest
Monastery, Wat Pah Pong, Ubon, Thailand, Free distribution
Chah, Ajahn, (2007), The Teachings of Ajahn Chah. A collection of Ajahn Chah’s Dhamma
talks, The Sangha, Wat Nong Pah Pong, Ubon, Thailand, Free Distribution
Ciunaite, Ilona, (2016), Liberation Unleashed. A Guide to Breaking Free from the Illusion of a
Separate Self, Non Duality Press, Oakland, CA, USA
Coleman, James, William, (2017), The Buddha’s Dream of Liberation, Freedom, Emptiness,
and Awakened Nature, Wisdom Publications, Somerville, MA, USA
de Breet, Jan & Janssen, Rob, De volledige (nog aan de gang zijnde) Nederlandstalige vertaling van de Pali-canon, Uitgeverij Asoka, Rotterdam, Nederland
Dessein, Bart, & Heirman, Ann, (2011), Boeddha, zijn Leer en zijn Gemeenschap. Een inleiding tot geschiedenis, filosofie en kloosterleven, Academia Press, Gent, België
Dhammananda, Sri, (—), A Pali Word a Day. A Selection of Pali Words for Daily Reflection,
Buddha Dharma Education Association Inc, Penang, Malaysia
Dubois, Guy, Eugène, (2017), Atthakavagga. De Vrede van de Boeddha, ProBook, Utrecht,
Nederland
Dubois, Guy, Eugène, (2017), Dhamma. Overdenkingen bij een ultieme werkelijkheid, ProBook, Utrecht, Nederland
Dubois, Guy, Eugène, (2018), Khaggavisana-Sutta, ProBook, Utrecht, Nederland
Dubois, Guy, Eugène, (2017), Vipassana Bhavana. Inzichtmeditatie, ProBook, Utrecht, Nederland
Easwaran, Eknath, (2013), Essence of the Dhammapada, The Buddha’s Call to Nirvana,
Nilgiri Press, Tomales, CA, USA
Easwaran, Eknath, (2007), The Dhammapada, Nilgiri Press, Tomales, CA, USA
Easwaran, Eknath, (2007), The Upanishads, Nilgiri Press, Tomales, CA, USA

—Pagina 548
!
van !556—

—Bibliografie—
Evola, Julius, (1996), The Doctrine of Awakening. The Attainment of Self-Mastery According to the Earliest Buddhist Texts, Inner Traditions, Rochester, Vt, USA
Flickstein, Matthew, (-), Obstacles to the Practice of Insight Meditation, Forest Way Insight
Meditation Center, Ruckersville, VA, USA
Flickstein, Matthew, (2007), The Meditator’s Atlas. A Roadmap of the Inner World, Wisdom
Publications, Somerville, MA, USA
Flickstein, Matthew, (2009), The Meditator’s Workbook. A Journey To The Center, Wisdom
Publications, Somerville, MA, USA
Flickstein, Matthew, (2001), Swallowing the River Ganges: A Practice Guide to the Path of
Purification, Wisdom Publications, Somerville, MA, USA
Fronsdal, Gil (2016), The Buddha before Buddhism: Wisdom from the Early Teachings,
Shambhala Publications, Inc., Boulder, CO, USA
Fronsdal, Gil, (2005), The Dhammapada, A New Translation of the Buddhist Classic with
Annotations, Shambhala Publications, Inc., Boulder, CO, USA
Gambhiro, Bhikkhu, — Dhammapada Stories, Buddha Dharma Education Association, Inc.,
Tullera, Australia
Gomez, Richard, C. (2013), Buddhism on God, Kindle Edition, Amazon Media
Kaviratna, Harischhandra, (2001), Dhammapada, Wisdom of the Buddha, Theosophical
University Press, Pasadena, CA, USA
Khantipalo, Bhikkhu, (1994), Calm and Insight. A Buddhist Manual for Meditators, Curzon
Press Ltd., Richmond, Surrey, UK
Khantipalo, Bhikkhu, (1995), Practical Advice for Meditators, Buddhist Publication Society,
Kandy, Sri Lanka
Khema, Ayya, (1987), All of Us Beset by birth, decay, and death, Parappuduwa Nuns Island, Dodanduwa, Sri Lanka. Free distribution
Khema, Ayya, (1987), Being Nobody, Going Nowhere. Meditations on the Buddhist Path,
Wisdom Publications, Somerville, MA, USA
Khema, Ayya, (2014), Know Where You’re Going. A Complete Buddhist Guide To Meditation, Faith, And Everyday Transcendence, Wisdom Publications, Somerville, MA, USA
Khema, Ayya, (1999), Kom en zie!, Uitgeverij Asoka, Rotterdam, Nederland
Kloppenborg, Ria (2000), Theratherigatha, Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken van
bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme, Uitgeverij Asoka, Rotterdam, Nederland
Krishnamurti, Jiddu, (2012), Inzicht Is Nu, Synthese bv, Rotterdam, Nederland
Krishnamurti, Jiddu, (2016), Klaar voor het leven, Synthese bv, Rotterdam, Nederland
Krishnamurti, Jiddu, (2015), Leven Zonder Gisteren Of Morgen, Synthese bv, Rotterdam,
Nederland
—Pagina 549
!
van !556—

—Bibliografie—
Krishnamurti, Uppaluri, Gopala, (1982), The Mystique of Enlightenment - The unrational
ideas of a man called U.G., Dinesh Vaghela Cemetile Corporation, Goa, India
Liberation Unleashed, (2012), Direct Pointing. Tips and Techniques for Guides, e-book
Liberation Unleashed, (2012), Enlightening Quotes, A Sourcebook for Guides, e-book
Lievens, Bavo, (2013), The Mind Experiment. On the Universal Relevance of Buddhist Theory and Practice, Not yet published
Ling Trevor, (1974),The Buddha: Buddhist Civilization in India and Ceylon, Ashgate Publishing Ltd, London, UK
Loy, David, (1982), Enlightenment in Buddhism and Advaita Vedanta: Are Nirvana and
Moksha the Same? International Philosophical Quarterly, vol.22, #1, pp.65-74
Loy, David, (2014), How does an Awakened Person Perceive the World ? Science & Nonduality, www.scienceandnonduality.com
Loy, David, (1983), The Diﬀerence between Samsara and Nirvana, Philosophy East and
West, vol.33, #4, pp. 355-365
Loy, David, (1988), The Path of No-path: Sankara and Dogen on the Paradox of Practice,
Philosophy East and West, vol.38, #2, pp. 127-146
Mascaro, Juan, (1973), The Dhammapada, The Path of Perfection, Penguin Classics, London, UK
Miracapillo, Daniel, Yokan, (2009), The Three Gateways to Liberation: an Essay in Buddhist
Theological Hermeneutics, MA Buddhist Studies, University of Sunderland, e-book
Müller, Max, (1881), The Dhammapada, A Collection Of Verses, Being One Of The Canonical Books of The Buddhists, The Clarendon Press, Oxford, UK
Müller, Max, Friedrich, (2017), The Sutta-Nipata: A Collection of Discourses Being One of
the Canonical Books of the Buddhists; Translated From Pali by V. Fausbøll (Classic Reprint), Forgotten Books, London, UK
Munindo, Ajahn, (2011), Dhammapada Reflections, Aruna Publications, Belsay, Northumberland, UK
Namto, Sobin, Achan, (2007), Wayfaring: A Manual for Insight Meditation, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka
Namto, Sobin, Achan [Sopako, Bodhi, Bhikkhu], (2011), Insight Meditation Practical Steps
to Ultimate Truth, Vipassana Dhura Meditation Society, Aurora, CO, USA
Nanasampanno, Ajaan, (2012), Wisdom Develops Samadhi, A Forest Dhamma Publication,
Udon Thani, Thailand, Free distribution
Nanasampanno, Ajaan, (2012), Things as they are, A Forest Dhamma Publication, Udon
Thani, Thailand, Free distribution
Nanavira Thera, (2003), Clearing the Path, Path Press, e-book, Free distribution

—Pagina 550
!
van !556—

—Bibliografie—
Narada, Mahathera, (1995), Abhidhammattha Sangaha - A Manual of Abhidhamma, Buddha
Dharma Education Association Inc, Kuala Lumpur, Malaysia
Narada Mahathera, (2010), The Buddha and His Teachings, Buddhist Publication Society,
Kandy, Sri Lanka
Narada, Thera (2002), The Dhammapada, Pali Text and Translation With Stories in Brief and
Notes, Colombo, Sri Lanka
Nyanaponika, Thera (1992), The Heart of Buddhist Meditation: a Handbook of Mental Training Based on the Buddha’s Way of Mindfulness, with an Anthology of Relevant Texts
Translated from the Pali and Sanskrit, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka. Free
distribution
Nyanaponika, Thera, (2006), The Three Basic Facts of Existence, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka. Free distribution
Nyanatiloka, Mahathera, (1997), Buddhist Dictionary. Manual of Buddhist Terms and Doctrines, Buddha Dharma Education Association Inc., Buddhist Publication Society, Kandy, Sri
Lanka.
Olendzki, Andrew, (2013), Guhatthaka-suttanidesso. Upon the Tip of a Needle, Nm 2.4,
Translated from the Pali by Andrew Olendzki. Access to Insight (Legacy Edition)
Pande, Govind, Chandra, (2015), Studies in the Origins of Buddhism, Motilal Banarsidass,
Delhi, India
Pasanno, Ajahn & Amaro, Ajahn, (2009), The Island. An Anthology of the Buddha’s Teachings on Nibbana, Abhayagiri Monastic Foundation, Redwood Valley, CA, USA
Payutto, P. A., (1995), Buddhadhamma. Natural Laws and Values for Life, State University of
New York Press, Albany, NY, USA
Pesala, Bhikkhu, (2017), The Dhammapada and its Commentary, Association for Insight
Meditation, www.aimwell.org, Ilford, Essex, UK
Potter, Karl, H., (1998), Encyclopedia of Indian Philosophies, Volume VII, Abhidharma Buddhism To 150 A.D., Motilal Banarsidass Publishers, Private Limited, Delhi, India
Rahula, Walpola, (1990), What the Buddha Taught, Hawtrai Foundation, Bangkok, Thailand
Rhys Davids T.W. & Stede, William, (2002), Pali-English Dictionary, Munshiram Manoharlal
Publishers (P), Ltd, New Delhi, India
Roebuck, Valerie, J. (2010), The Dhammapada, Penguin Classics, London, UK
Sarao, Karam, Tej, (2009), The Dhammapada, A Translator’s Guide, Munshiram Manoharlal
Publishers (P), Ltd, New Delhi, India
Sasaki, Genjun, (1986), Linguistic Approach to Buddhist Thought, Motilal Banarsidass, Delhi, India
Sayadaw, Mahasi, (2013), On the Nature of Nibbana, Buddha Sasananuggaha Organization, Mahasi Translation Committee, Rangoon, Burma

—Pagina 551
!
van !556—

—Bibliografie—
Sayadaw, Mahasi, (2013), Thoughts on the Dhamma, Buddhist Publication Society, Kandy,
Sri Lanka
Sayadaw, Mahasi, (2013), To Nibbana Via the Noble Eightfold Path, Buddha Sasana-nuggaha Organization, Mahasi Translation Committee, Rangoon, Burma
Sayadaw, Pa-Auk, (2003), Knowing and Seeing, Wave Publications, Kuala Lumpur, Malaysia, e-book, Free distribution
Sayadaw U Pandita, (1992), In This Very Life. The Liberation Teachings of the Buddha, Wisdom Publications, Somerville, MA, USA
Sayadaw, Webu, (1992), The Essential Practice, The Buddhist Publication Society, Kandy,
Sri Lanka
Sayadaw, Webu, (1992), The Way to Ultimate Calm, Buddhist Publication Society, Kandy,
Sri Lanka.
Snelling, John, (1991), The Buddhist Handbook. A Complete Guide To Buddhist Schools,
Teaching, Practice, And History, Barnes & Noble, New York, NY, USA
Snelling, John, (1993), The Elements of Buddhism, Element Inc, Longmead, Shaftesbury,
Dorset, UK
Stede, William, (1918), Niddesa II Cullaniddesa, Pali Text Society, Oxford University Press,
Oxford, UK
Sumedho, Ajahn, (2004), Intuitive Awareness, Amavarati Publications, Hertfordshire, England, Free distribution
Sumedho, Ajahn, (1989), The Way it Is, Free distribution
Tan, Piya, (2001), The Teaching Methods of Buddha. A dynamic vision of Buddhist hermeneutics, National University of Singapore Buddhist Society, Singapore
Thanissaro Bhikkhu, (1997), Dhammapada, Metta Forest Monastery, Valley Center, CA,
USA, e-book, Free distribution
Thanissaro, Bhikkhu, (2013), Recognizing the Dhamma, Metta Forest Monastery, Valley
Center, CA, USA, e-book, Free distribution
Thanissaro, Bhikkhu, (1994), The All—Sabba sutta, Metta Forest Monastery, Valley Center,
CA, USA, e-book, Free distribution
Thanissaro, Bhikkhu, (1994), The Buddhist Monastic Code I, Metta Forest Monastery, Valley
Center, CA, USA, e-book, Free distribution
Thanissaro, Bhikkhu, (2001), The Buddhist Monastic Code II, Metta Forest Monastery, Valley
Center, CA, USA, e-book, Free distribution
Thanissaro, Bhikkhu, (2010), The Five Aggregates. A study Guide, Metta Forest Monastery,
Valley Center, CA, USA, e-book, Free distribution
Thanissaro, Bhikkhu, (2010), The Mind Like Fire Unbound, Metta Forest Monastery, Valley
Center, CA, USA, e-book, Free distribution
—Pagina 552
!
van !556—

—Bibliografie—
Tin, Daw Mya, (1990), The Dhammapada. Verses & Stories, Sri Satguru Publications, Delhi,
India
Tuﬄey, David, (2012), The Dhammapada, Your Guide on the Path to Enlightenment in the
21st Century, Altiora Publications, Australia
U Ba Khin, Sayagyi, (1981), The Essentials of Buddha Dhamma in Meditative Practice,
Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka. Free Distribution
U Ko Lay, (-), Guide to Tipitaka, Buddha Dharma Education Association, Inc. Free distribution
University of Chicago, (2007), The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary, Digital Dictionaries of South Asia (DDSA), Chicago, IL, USA, www.dsal.uchicago.edu
van Dam, Hans, (2015), De Linji Lu, Private uitgave Hans van Dam, Nederland
van de Laar, Wim, (2015), De Upanishads, Uitgeverij Nachtwind, Hilversum, Nederland
Van Loosbroek, Peter, www.sleuteltotinzicht.nl
Wallis, Glenn, (2007), The Dhammapada, Verses on the Way, The Modern Library, New York,
NY, USA
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
Wei Wu Wei, (2004), Posthumous Pieces, Sentient Publications, Boulder, CO, USA
— (2017), Buddhism Portal, Wisdom Library, www.wisdomlib.org
— (2017), Digital South Asia Library, University of Chicago, dsal.uchicago.edu

—Pagina 553
!
van !556—

'Gahakaraka ditthosi
puna geham na kahasi
sabba te phasuka bhagga
gahakutam visamkhitam
visamkharagatam cittam
tanhanam khayam ajjhaga.'
❜ Maar nu heb ik je gezien, Huizenbouwer !
Je zal niet nogmaals dit huis voor me bouwen:
Al je spanten zijn gebroken,
En je nokbalk is versplinterd.
Mijn geest heeft het Ongeconditioneerde bereikt,
Begeerte is tot stilstand gekomen. ❜
Dhammapada, Gatha #154

❛ De yogi die zich verdiept in de Gathas van de Dhammapada brengt bij zichzelf een eigenaardige symbiose met de Bhagavat teweeg. Plóts ontmoet de yogi Hem overal: in de argeloze
ogen van een kind, in de aanschietende golven van de zee, in de wisseling van de seizoenen
en—door persistente beoefening allengs méér-en-méér—in de leegte van zijn zelfloze zelf.
Verlost van zijn separate 'zelf' ontmoet de yogi Hem in de leegte van alle dhammas, van alle
verschijnselen, van alle fenomenen, van alle dingen. Wanneer hij maar goed genoeg kijkt.
Yatha bhuta nana dassana. Aandachtig en gelijkmoedig. Sati en upekkha. Vipassana.
Zo komt de yogi, quasi spontaan, tot helder inzicht in het pad (P. magga nana), namelijk tot de
vernietiging van zijn geconditioneerde onwetendheid dat er een 'ik' bestaat; tot de 'vrucht',
het resultaat (P. phala nana) van dat inzicht, te weten de beëindiging van verlangen en afkeer
(P. nirodha sacca); de bevrijding (P. vimutti); de innerlijke vrede (P. santi); het 'koel worden' (P.
sitibhuto) en de zelfrealisatie (P. nibbana) die hieruit resulteert. ❜
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