
 

 

 

 

 

 
D E  R I V I E R  O V E R S T E K E N  

"Alleen de wijze die de Weg volgt 

is in staat de rivier over te steken 

en aan de greep van de dood te ontkomen. 

Boeddha 1 

Om het verdwaasde "ik" te doorzien en daardoor de verraderlijke, wisselvallige rivier van 
vergankelijkheid en onbestendigheid te kunnen oversteken moeten we de Weg van het 
midden leren bewandelen: 

 niet je gemakzuchtig laten meeslepen stroomafwaarts 
(naar de wereld - aangenaam karma) 

 niet vechten om tegen de stroom in te kunnen roeien 
(uit de wereld - moeizaam karma) 

 
Karma bestrijden (egoïsme herkennen) is nodig als begin - maar is niet het doel. 
Het doel is de vrede en volheid van Dharma. En Dharma werkt nu eenmaal heel anders dan 
karma: niet via oorzaak en gevolg, niet via condities, maar onvoorwaardelijk - dus ook 
zonder begin en einde, zonder grijpbare vorm. 
 
Hoe werk je daarmee in godsnaam - hoe kan een mens dan "oefenen"?  
Want voor karma-ontgifting is het Dharma-serum wél nodig. 

Welnu, de oversteek verloopt dwars op de stroom van karma: van de huidige oever van 
conditionering (conflict, gemis, waan) naar de andere oever van volledig ontplooid 
potentieel: voeling, inzicht, gemoedsrust. 
De andere oever wordt Nirvana genoemd: een kwaliteit van leven waarin er geen aanleiding 
meer ontstaat om "ik" te zeggen. 
 

                                          

1 T. Byrom: De Dhammapada; de woorden van Boeddha. Heemstede 1994, p. 36 
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Dwars oversteken is verticaal leren leven. 
Het horizontale (wereldse) bewegen naar of uit de wereld wordt vervangen door een verticale 
(transcendente) houding van pure, belangeloze beleving die geen ander doel heeft dan 
volledige rechtstreekse beleving van zichzelf: waarachtig Zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rivier van de wereld laat zich slechts bevaren met het vlot van transcendentie: prajna. 
Elke andere manier van bewogen worden is een vorm van verdrinken. 
 
Ons hart, onze geest,2 is het kompas van het vlot. 
Het doel van ons bestaan is het doel van onze reis. 
Wat is mijn gronddoel, wat is mijn motief, mijn bezieling, mijn diepste verlangen? 
Daarop koers je - bewust of onbewust. 
 
De bodhisattva-beoefenaar leeft zo bewust mogelijk, niet verblind, niet fluctuerend. 
Je kiest voor betrouwbare, duurzame kwaliteit, zodat je niet weer opnieuw met lege handen 
komt te staan - niet verder in lijden verzandt. 
 
Het zoeken naar je grondmotief is als het zoeken naar je kompas. 
Immers, om op onze tocht een kompas te kunnen hanteren moeten we het eerst vinden. 
 
Zolang je niet bewust zoekt naar innerlijke kwaliteit (je grondmotieven) en je je laat 
bewegen door de fluctuerende motieven van zintuiglijke ervaring (de waan van de dag), zie 
je het belang van je kompas nog niet: je laat je bedwelmen door de deining van de golven. 
En je beseft niet dat je aan het verdrinken bent… 
 

                                          

2 In de Oosterse talen liggen de termen hart en geest veel dichter bij elkaar dan in het Westen (het Chinese "shin" betekent zowel geest als hart). 

De term "hartsbewustzijn" kan een zinvol onderscheid bevorderen tussen bewustzijn (menselijke kwaliteit) en denken (persoonlijke activiteit). 

VERWERKELIJKING: 

A + B = groeifase: curatief + preventief negatief (vermijden van problemen) 

C = herstelfase: preventief positief (bevorderen van oplossingen) - centreren en verdiepen 

D = bloeifase: in de eigen kracht staan, als een antenne of kompas in alle verschijnselen 
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Maar zodra je werk maakt van bewustwording, van erkennen van blindheid - door je  
kleine egoïsme in te zien en na te voelen - ga je vanzelf op zoek naar de kracht die jou kan 
bevrijden, d.w.z. naar je innerlijk potentieel dat jouw conditioneringen kan verhelpen. 
 
Zo zul je al snel oog krijgen voor het verschil tussen innerlijk en uiterlijk materiaal: 

 wezenlijke (menselijke) bedoeling en vluchtige (persoonlijke) bedoeling 
 mogelijkheden en beperking 
 integriteit en opportunisme 

En dat doet je beseffen dat jouw hart een kompas is, richting vervulling. 
 

 
De Weg bewandelen gaat veel verder, is veel vreugdevoller dan karma bestrijden. 
Je gaat heel intiem en voorgoed begrijpen en voelen wat Dharma eigenlijk is. 
Met andere woorden: inzien en voelen hoe die onloochenbare en levende waarheid die 
werkelijkheid heet (Dharma), of God of Zelf of Leven of Geluk, een wezenlijk andere aard 
bezit en anders werkt dan al die wisselende veroorzaakte processen. 
Hartskwaliteit wordt niet veroorzaakt, maar heerst - in iedereen, permanent, hier en nu… 
 
Wat Boeddha heeft doen ontwaken was geen vooropgezet leerproces, geen in de toekomst 
geprojecteerd doel, maar simpelweg waarheidsliefde. 
Hij weigerde illusies te geloven en vertrouwde in de onvoorwaardelijke goedheid van zijn 
eigen mens-zijn. 
Dat is ook wat ons doet ontwaken: je wordt je bewust van jezelf dankzij het feit dat je blijft 
zoeken naar de juiste houding, het juiste verloop, de juiste bedoeling. 
En naarmate juistheid voelbaar wordt verliest alle zoeken zijn voeding en blijkt er vanzelf 
gaandeweg vervulling te heersen. 
 
De bodhisattva-beoefenaar baseert zijn dagelijkse oefenexpressie op een helder inzicht in  
de kracht van de zes paramita's:3 

1. dana - geven 
2. shila - discipline 

3. kshanti - geduld 
4. virya - inzet 

5. dhyana - meditatie 
6. prajna - wijsheid 

Zij hangen heel praktisch samen met de gelaagdheid van onze drie lichamen:4 

1. het veld van zintuiglijkheid/biologie - nirmanakaya 
2. het veld van adem/energie/emotie - sambhogakaya 
3. het veld van geest/hart/bewustzijn - dharmakaya 

Zo leren ware leerlingen van het leven stap voor stap het kompas van hun hart hanteren. 

 
                                          

3 Letterlijk: "wat de andere oever heeft bereikt", "vervolmakingen". Zij transformeren de 6 zintuigdieven (oog, oor, neus, tong, lijf en brein) en  

zij zuiveren ons van de drievoudige vergiftiging (wens, woede, waan). 

4 Paramita 1 & 2 is de werking en expressie van lichaam 1 - paramita 3 & 4 van lichaam 2 - paramita 5 & 6 van lichaam 3. 

Slechts weinigen steken de rivier over. 

De meesten stranden al aan deze kant 

en rennen als gekken langs de oever heen en weer. 

T. Byrom: De Dhammapada; de woorden van Boeddha. Heemstede 1994, p. 36 


