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Zen Centrum PRAJNA 
 

Onderricht van Yaoshan 

Yaoshan Weiyen (745-828), leerling van Shitou Xiqian, is een van de Zen meesters uit de Cao-Dong school. 
Deze lijn werd in de 13e eeuw door Dogen Zenji in Japan voortgezet (Soto Zen).  

 
Iemand vroeg aan Yaoshan: "Wat is het belangrijkst in het Boeddhistisch handelen?" 
Yaoshan zei: "Het belangrijkste is niemand te paaien." 
Hij vroeg: "Hoe zou je geest eruit zien als je nooit iemand paait?" 
Yaoshan zei: "Zelfs al kreeg je een heel koninkrijk aangeboden, je geest zou nooit veranderen."  
 
Iemand vroeg Yaoshan: "Wat dient er te gebeuren in een geval van nood?" 
Yaoshan zei: “Geen aandacht schenken aan andere zaken." 
Dezelfde persoon vroeg: “Wat moet ik op dit altaar leggen?" 
Yaoshan zei: “Niets." 
 
Yaoshan had een dag lang gezeten. 
Een monnik kwam en vroeg: "Waaraan denkt u, hier zo alleen?" 
"Ik ben aan het denken aan het niet denken." 
"Hoe kan men denken aan niet denken?" 
"Door niet te denken." 
 
Iemand vroeg aan Yaoshan: "Wat is nirvana?" 
Yaoshan zei: "Wat was jouw naam voordat je geboren werd?" 
 
Yaoshan vroeg de hoofdkok: "Hoe lang ben jij hier?" 
De kok antwoordde: “Drie jaar." 
Yaoshan zei: "Ik ken je niet." 
De kok vertrok, verward en beledigd. 
 
Monnik Zun was het boeddhabeeld aan het schoonmaken. 
Yaoshan zei: "Ga alsjeblieft door met het schoonmaken van de Boeddha. Kun je ook de andere Boeddha 
schoonmaken?" [Yaoshan doelt op de Boeddha in de monnik.] 
Zun zei: "Breng hem me alsjeblieft." 
Yaoshan zweeg.  
 
Iemand vroeg Yaoshan: "Het is me niet duidelijk wat ik moet doen. Wilt u me alsjeblieft op weg helpen?" 
Daarop zei Yaoshan: "Ik heb geen moeite om iets te zeggen, maar dat heeft alleen zin wanneer je begrijpt 
wat ik zeg zodra ik het uitgesproken heb. Als mijn woorden je verder aan het denken zetten, heb ik het niet 
goed aangepakt. Daarom is het maar beter als we allebei onze mond houden.” 
 

 
Bron: http://www.plainfeather.net/soto/titlepage.htm 

Engelse vertaling: James Mitchell and Prof. Yulie Lou 
 



 
 

 
Indien toezending van deze nieuwsbrief niet gewenst is, 

 volstaat een berichtje naar onderstaand adres. 

w w w . p r a j n a . n l  z e n @ p r a j n a . n l 

Gilles Doyenstraat 38 6217 PA  MAASTRICHT +31 (0)43 3438426 

BESTUURLIJK 

Tijdens de vergadering van 18 aug. j.l. zijn de volgende drie vormen van PRAJNA-deelname vastgesteld: 
 
1. BELANGSTELLENDE 

Veel mensen zijn geïnteresseerd in Zen of voelen er affiniteit mee. Om die betrokkenheid te kunnen verlevendigen 
en verdiepen zal PRAJNA per januari a.s. een Kring van Belangstellenden initiëren. 
In de loop van het najaar verwachten we dit initiatief te kunnen concretiseren. Het is de bedoeling dat leden van 
deze kring onder andere gebruik kunnen gaan maken van de volgende faciliteiten: 

o regelmatige lezingen/discussies over Zen gerelateerde thema's  
o toezending van actuele nieuwsbrief  
o meehelpen bij activiteiten (onderhoud, publiciteit, organisatie, etc.)  
o ontmoeting en contacten met beoefenaars 

2. DEELNEMER 
Deelnemen aan PRAJNA betekent primair delen in een proces van zelfonderzoek, o.a. middels thuis oefenen. 
Iedere deelnemer staat het vrij om eigen invulling te geven aan zijn/haar proces (bijv. wel of geen groepstraining). 
Deelnemers kunnen uit alle bestaande faciliteiten hun eigen pakket samenstellen, al naar gelang behoefte. 

3. LEERLING 
Leerlingschap is de meest intensieve vorm van Zen beoefening. Waar je als deelnemer de ruimte neemt om te 
onderzoeken wat Zen voor jou betekent, verbind je je als leerling voorgoed met de Dharma, de levende 
werkelijkheid. Deze bewuste, diepe verbondenheid breng je tot uitdrukking in een persoonlijke gelofte. 

ALLERHANDE 

Tussen de verschillende oefenfaciliteiten bestaan er diverse, toenemend intensieve verdiepingsmogelijkheden: 
§ elke woensdag 19:30 uur & elke eerste zondag v.d. maand 10:00 uur: 

open, flexibele gelegenheid tot kennismaking, onderzoek en vestiging; gespreksgelegenheid. 
§ elke donderdag 19:30 uur & elke zondag 10:00 uur: 

twee uur stabiele oefening in een sfeer van stilte; incidenteel vraag en antwoord of klank/adem-werk. 
§ elke laatste zondag van de maand 10:00 uur tot 17:00 uur: 

intensieve trainingsgelegenheid (mini-retraite); drie blokken van twee uur oefening 
§ zomerschool & winterschool: 

langdurige gelegenheid (3 à 7 dagen) tot intensieve training, dagelijks van 05:00 uur tot 22:00 uur 
 
Voor nieuwe deelnemers - m.n. voor hen die niet beschikken over internettoegang (www.prajna.nl) - wordt er een 
introductiebrochure samengesteld met toelichting over opzet en achtergrond van Zen Centrum PRAJNA teneinde het 
kennismakingsproces zo helder en open mogelijk te laten verlopen. Tevens ontvangen nieuwe deelnemers in de 
toekomst het Oefenboekje met inhoudelijke toelichtingen over Zen beoefening inclusief een dozijn klassieke teksten. 
 
Van en/of over Shunryu Suzuki, een van de inspiratoren van PRAJNA, zijn er de afgelopen tijd enkele vertalingen 
verschenen in het Nederlands. Als je grondige voeding zoekt en het Engels gaat je minder goed af, bekijk dan eens: 
 
§ Suzuki, Shunryu: Zen Mind, Beginner's Mind. New York 1970. Al in 1976 is deze klassieker als “Zen-begin” 

helaas vrij slordig vertaald uitgegeven bij Ankh-Hermes; de Engelse versie is makkelijk leesbaar. 
§ Suzuki, Shunryu: Branching Streams Flow in the Darkness; Zen talks on the Sandokai. Berkeley 1999.  

Bij uitgeverij Asoka in Nederlandse vertaling verschenen. 
§ Chadwick, David: Crooked Cucumber; the Life and Zen Teaching of Shunryu Suzuki. New York 1999.  

Deze kleurrijke biografie verscheen bij Asoka onder de titel “Kromme Komkommer”. 
§ Suzuki, Shunryu: Jullie zijn allemaal verlicht…, tot je je mond opendoet. Haarlem 2002. 

 


