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 D I R E K T H E I D  

Als de Dharma niet onvoorwaardelijk verwezenlijkt is, zowel mentaal als fysiek, 

dan is er de neiging om te denken dat we waarheid volledig belichamen en dat ons werk erop zit. 

Is de Dharma volledig aanwezig, dan is er het besef van eigen tekortkoming.1 

De rijpe leerling kiest in volle vrijheid en heel bewust voor het bewandelen van de Weg. 
Hij of zij ervaart innerlijke oriëntatie als een verrijking en niet als beperking of verlies, want 
het is duidelijk dat: 

1. elke vorm die het leven kan aannemen slechts tot bloei kan komen dankzij de eigen 
innerlijke belevingskwaliteit 

2. alle bestaansgebieden in alle openheid gekend moeten worden om te kunnen 
toekomen aan definitieve gemoedsrust en vervulling 

Als beoefenaar is er niets waaraan jij je kunt of wilt onttrekken: je stapt alles aktief 
tegemoet wat op je pad komt, zonder veel voorkeur of tegenzin. Zo kun je het beste de 
bedoeling voelen van wat er elk moment verschijnt - innerlijk en uiterlijk. 

Deze direkte, diepgaande en volledige opstelling is niet zo eenvoudig te realiseren voor een 
geconditioneerde geest. Je moet rijp en moedig genoeg zijn om enkele grondige 
belemmeringen te overwinnen: angst, hoogmoed, misverstand (allerlei overtuigingen), etc. 

Wat heb je het hardst nodig om "de grote kwestie" te klaren? 
Het tegengif tegen elke vorm van conditionering: 

onvoorwaardelijkheid. 

Onvoorwaardelijk leren leven vanuit innerlijke kwaliteit begint met geloven in je diepste 
drijfveer als mens: vervulling. 
Om onvoorwaardelijk te kunnen geloven in eigen en andermans vervullingspotentieel zul je 
je eerst concreet moeten bezinnen op wat "vervulling" eigenlijk is: 

 blijkt het een betrouwbaar en inspirerend perspectief, dan wordt het vanzelf een 
centrale factor in je bestaan waarmee je dagelijks gaat werken 

 blijkt het een illusie of constructie, dan is het niet de moeite waard er iets in te 
investeren en kun je dat hele verhaal over vervulling gevoeglijk loslaten 

                                          

1 When the True Law is not totally attained, both physically and mentally, there is a tendency to think that we possess the complete 
Law and ouw work is finished. If the Dharma is completely present, there is a realisation of one’s insufficiencies. (Fragment uit het 
hoofdstuk Genjokoan van Dogen's beroemde Shobogenzo, in de vertaling van Kosen Nishiyama and John Stevens, 1975, I, 2).  
Daniel Taigen Leighton vertaalt deze passage als volgt: "Wanneer Dharma niet je hele lichaam en geest vervult, voel je je wellicht al 
snel voldaan. Wanneer Dharma je lichaam en geest vervult, is er besef van mogelijkheden." (Stiltij oefenboekje, p. 68) 
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Maak bij dit afwegingsproces - vervulling: werkelijkheid of illusie - goed onderscheid tussen 
motief en methode. Stel verheldering van het motief voorop (het voorwerp van je 
onderzoek), dan zal in het verlengde daarvan blijken of dit motief gerealiseerd wil worden en 
welke methode je daarvoor nodig hebt. 

De staat van vervulling2 - als mogelijke motivatie in je - heeft een tweetal kwaliteits-
kenmerken die deze staat onderscheiden van een staat van onvervuldheid.  
De volgende twee kenmerken zijn met name veelzeggend: 

 vervulling heeft geen oorzaak 
onvoorwaardelijke vervulling is een volheid in je hart die niet het gevolg is van een 
specifieke aanleiding; er heerst grondige rust, vertrouwen, lichtheid, kracht. 

 vervulling heeft geen doel 
echt vervuld leven is volledig leven, hier en nu, zonder behoeftigheid of negeren of 
selectie; in alle openheid neemt het leven elk moment vorm aan - en elke vorm 
(inclusief sterven) is welkom. 

Dit vervullingsperspectief kun je herkennen3: je kunt jezelf identificeren met levende 
voorbeelden (leraren), en je kunt de potentie en wenselijkheid van verwerkelijking voelen. 
We zeggen dan: ik verlang naar vervulling. 
In de Boeddhistische traditie is dit het grondmotief van alle oefening: bodhicitta - verlangen 
(citta) naar verwerkelijking (bodhi). Bestudeer zo nodig jouw eigen (sub)motieven nog iets 
gedetailleerder en levendiger zodat je voor jezelf een eindconclusie kunt trekken, d.w.z. met 
een eindperspectief kunt gaan werken: ik geloof in vervulling - of niet. 
 

 
Je moet vertrouwen hebben in je ingeboren aard, je boeddha-natuur.  

Dat is het allerbelangrijkste. Als je vertrouwen hebt in je ware aard, dan zou je 
ook je leraar moeten kunnen vertrouwen. Dat is heel belangrijk. Niet omdat je 
leraar volmaakt is, maar omdat zijn ingeboren aard dezelfde is als jouw eigen 
aard. De bedoeling van het oefenen in een relatie tussen leraar en leerling is 

om zo snel mogelijk af te komen van egoïsme." 4 
 

 

Als we dan doorgaan naar het gebied van "methode",5 kunnen we een iets praktischer licht 
laten vallen op de volheid van leven elk moment: 

 hoe werkt onvoorwaardelijkheid, hier en nu? 
 hoe breng ik die kwaliteit in praktijk? 
 hoe druk ik volledigheid direkt uit? 

Om te beginnen, door de compleetheid van je bestaan te zien en te willen belichamen: 
innerlijkheid en uiterlijkheid, leegte en vorm, geest en lichaam zijn één. 
Let op: niet hetzelfde qua verschijningsvorm of werking - maar één qua kracht, qua 
herkomst, en daarom zelfs één in vorm en werking… 

                                          

2 Vervulling kun je ook vervangen door andere kleuren van hartskwaliteit: direktheid bijvoorbeeld, of echtheid, kracht etc. 
3 In tegenstelling tot de staat van onvervuldheid die getekend wordt door een veelheid van oorzaken en doelen. 
4 You should trust your innate nature, your buddha-nature. That is the most important point. If you trust your true nature, you 
should be able to trust your teacher, too. That is very important. Not because your teacher is pefect, but because his innate nature is 
the same as yours. The point of practice between teacher and disciple is to get rid of selfish ideas as much as possible."  
(Uit een lezing van Shunryu Suzuki roshi in 1970, getiteld: "Zazen, rituals and precepts cannot be separated".  
Bron: Windbell vol. XXXIV no. 2, spring/summer 2000, p. 30.) 
5 "Methode" is de praktische kant van het oefenen; "motief" (motiovatiebesef) is de visie-kant ervan. 
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Hierin ligt de sleutel voor bevrijding: je moet de samenhang, de hiërarchie zien in de 
tweepoligheid van je bestaan. 
 

 
We moeten alles van twee kanten begrijpen, niet slechts vanuit één standpunt. 
Iemand die de dingen slechts van één kant bekijkt noemen we "tambancan". 

Tambancan betekent in het Japans: iemand die een bord op zijn schouder 
draagt. Omdat hij een groot bord op zijn schouder draagt, wordt zijn blik 

geblokkeerd en heeft hij geen zicht op de andere kant. Hij denkt dat hij slechts 
normale geesteswerking is; maar als hij het bord weghaalt, zal hij het 

begrijpen. Dan zegt hij misschien: "O, ik ben ook boeddha. Een boeddha zijn 
met normale geesteswerking? Dit is prachtig!" Dat is verlichting." 6 

 

 

Dharma en karma, mens en persoon, innerlijke kwaliteit en uiterlijke vaardigheid - ze 
bestaan slechts dankzij het éne leven dat jou van binnenuit belichaamt. 

Zodra je de hiërarchie in jezelf onderkent, valt het geheel op zijn plaats.  
Zie je het niet, dan blijf je hinkepoten in dualisme: je zoekt houvast in zintuiglijkheid en de 
kracht van innerlijkheid blijft een droom. 

Dit dualisme is in feite de staat waarin je beland bent op het moment dat je je afvraagt wie 
je bent of hoe je gelukkig kunt zijn. Het stellen van die vraag is al bewijs van vervreemding, 
van splitsing in jezelf: de wereld en de Weg ervaar je als gescheiden perspectieven. 

De hiërarchie ontbreekt; zolang je innerlijkheid (de Weg) niet centraal stelt, blijf je 
centrifugeren richting wereld. Je zoekt je identiteit in perifere condities, in karmadomein. 

Het onderricht noemt dit blindheid, waan, de bron van alle egoïsme (gebrek aan zelfkennis). 

                                          

6 We should understand everything both ways, not just from one standpoint. We call someone who understands things from just one 
side "tambancan". Tambancan in Japanese means a man who carries a board on his shoulder. Because he carries a big board on his 
shoulder, it blocks his view and he cannot see the other side. He thinks he is just ordinary mind; but if he takes down the board, he 
will understand. He may say: "Oh, I am Buddha too. To be a Buddha with ordinary mind? It's amazing!" That is enlightenment. 
(Uit een lezing van Shunryu Suzuki roshi in 1969, getiteld: "Understanding ordinary mind is buddha".  
Bron: Windbell vol. XXX no. 1, winter 1996, p. 4.) 

Tweepoligheid - bovenaanzicht Tweepoligheid - frontaal 
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De beoefenaar die dit inziet - die dus de intentie wekt om vervulling serieus te nemen en 
innerlijkheid centraal te stellen - gaat ontdekken hoezeer deze waan van uiterlijke 
gerichtheid ons heeft aangetast en elk moment parten speelt. 

Onze geest is een speelveld geworden voor aantrekking (wens) en afkeer (woede),  
de twee hoofdkleuren waarin waan (blindheid, onbegrip) zich manifesteert.  
In het achtergliggend groeiproces hebben deze twee karmische manifestaties ons diepste, 
niet van waan afhankelijke vervullingsbesef geleidelijk vervangen, en in hun permanente 
rolwisseling beloven aantrekking en afkeer ons nog steeds opnieuw vervulling. 

In ieder van ons zijn deze karmische "vergiftigingen"7 werkzaam. 
Maar de bewuste beoefenaar weet uit ervaring dat juist onze diepste aandoeningen prima 
brandhout blijken te zijn voor het blijvend vuur van bevrijding. 

 

 

 

                                          

7 Drie vergiften [akushala] - materiaal waarmee de "dieven" (zintuigen) door de zintuigpoorten op roof gaan; oorzaak van dwalen 
door 6 werelden, van lijden dus. Te transformeren in de drievoudige oefening (shila, samadhi, prajna). 
1.  hebzucht (lobha - wens): lost op in grootmoedigheid [dana]. Symbool: haan. 
2.  afkeer (dvesha - woede): lost op in vriendelijkheid [maitri]. Symbool: slang. 
3.  onbegrip (moha - waan): lost op in inzicht [vipashyana]. Symbool: varken. 
(Zie "De grote kwestie", begrippenlijst) 

Kwanyin (Avalokiteshvara) 

"bodhisattva Mededogen" 


