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De unieke werkelijkheidsbries - zorg dat hij niet in je ogen waait, 
je krijgt hem er nauwelijks meer uit!. 

 
Book of Serenity 

 

 
Deze bundel is voortgekomen uit (h)erkenning van de meesterlijke 
inspiratie die de oude leraren op de Zen-weg ons schenken - vaak 
kleurrijk, nu eens cryptisch, dan weer recht voor de raap. Maar altijd 
blijk gevend van de heldere en krachtige intentie om de ware aard van 
het menselijk bestaan te realiseren in de praktijk van alledag. 
 
Achter de vele uiteenlopende woorden en daden die hier de revue 
passeren schuilt eenzelfde kwaliteit van diepe betrokkenheid en 
oprechtheid. Deze hartskwaliteiten - integriteit, vertrouwen, inzicht, 
mededogen, vrijheid, onzelfzuchtigheid - vormen het karakter van een 
'ware mens van de weg'. 
 
Het is een bewuste keuze geweest om niet teveel persoonlijke 
gegevens over de opgenomen leraren te vermelden en alle ruimte te 
bieden aan de essentie van hun boodschap. Hopelijk wordt hiermee de 
achterliggende wijsheid hoorbaar die allen gemeenschappelijk hebben: 
de sprankelende geest van 'leegte' die hen bezielt. 
 
Geluk vormt ons bestaansdoel - gaandeweg ontwikkelen we ons in 
wijsheid en liefde - en alle spirituele tradities bieden instrumenten ter 
verwezenlijking van dit doel. Het Zen-boeddhisme is een van de vele 
wijsheidsscholen, en in authentieke wijsheidscholen staat kwaliteit van 
leven en sterven centraal, zelfverwerkelijking dus. 
 
Uiteindelijk gaat het niet om Zen - en zeker niet om scholen of tradities 
of andere formele constructies. Wat dagelijks om verheldering vraagt 
zijn wij zelf: de pijn van ons egoïsme, van onze verwarring en 
onzekerheid, onze behoeftigheid, de ongrijpbaarheid en 
schijnzekerheden van ons bestaan, onze kleingeestigheid en 
eigenwaan, de vervreemding en het je afgescheiden voelen van het 
leven zelf. 
 
Wie het verstrikt zijn in de vele conditioneringen als een steeds 
terugkerende belemmering ervaart en het uitnodigend perspectief 
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herkent van (zelf)onderzoek, die vindt in dit boek kostbaar materiaal om 
er concreet - hier en nu - werk van te maken. 
 
Deze bundel heeft geen historisch-wetenschappelijke ambities, maar 
wil primair de tijdloze inspiratie in kaart brengen van transcendente 
bodhisattva's als Avalokiteshvara via de voorhistorische boeddha’s tot 
en met de historische figuren uit India, China en Japan. 
 
Het potentieel aan leraren is feitelijk niet te traceren; de meesten 
werken in anonimiteit en het aantal historische getuigenissen van 
spirituele verwerkelijking dat wordt vastgelegd en de tijd weet te 
trotseren is uiterst beperkt. De keuze die je hier aantreft is een zo 
representatief en authentiek mogelijke chronologie van de meest 
bekende bronnen van de klassieke Zen-scholen zoals die in de Soto- 
en Rinzai-lijn voortleven. 
 
Moge de helderheid en oprechtheid van deze leraren een 
weerspiegeling zijn van onze eigen boeddhanatuur. 
 
 

 

 



 

12 

De kracht van Zen 

De Zen-boeddhistische traditie wordt gekenmerkt door onorthodoxe 
methoden en door directe, onvoorwaardelijke visie. Leraren schuwen 
geen enkel middel om belangstellenden en beoefenaars te doen 
ontwaken uit hun levenslange sluimer. De diepgewortelde en subtiele 
conditioneringen die ons stervelingen dag in dag uit beperken en 
binden moeten grondig worden aangepakt. De Zen-weg vergt dan ook 
een bewuste, persoonlijke motivatie die elke toetsing dient te kunnen 
doorstaan. 
 
Boven de poort van een van de tempels die de Japanse Zen-leraar 
Dogen (1200-1253) bouwde, liet hij schilderen: 'Wie zich niet met de 
dood bezighoudt, heeft hier niets te zoeken.' Zen is een existentiële 
weg waarin Boeddha’s bevrijdingservaring uiterst serieus wordt 
genomen en concreet leeft. Het was Boeddha zelf die ons daartoe 
aanspoorde, getuige zijn laatste woorden voor hij heenging: 'Al het 
geconditioneerde is vergankelijk - wees je hiervan bewust, en doe je 
uiterste best.' 
 
Zo’n intensief proces vereist een zorgvuldige aanpak, niet alleen van de 
beoefenaar (leerling) wiens motivatie steeds getoetst wordt, maar ook 
van begeleiders (leraren). Om te beginnen worden heldere visie en 
bezielde oefening bevorderd door het elimineren van overbodigheden, 
in dienst van eenvoud. Een van de wetmatigheden die in Zen verwoord 
worden luidt: 'Je hebt niets nodig'. Zie bijvoorbeeld de volgende dialoog 
waarin Zen-meester Zhaozhou (778-897; Japans: Joshu) uitdrukking 
geeft aan dit eenvoudig, onvoorwaardelijk standpunt. 
 

Een monnik vroeg aan Zhaozhou: 
'Als er een arme man komt, wat moet je hem dan geven?' 
De meester antwoordde: 
'Het ontbreekt hem aan niets.'1 
 

Van eenzelfde geesteshouding of hartsbewustzijn - geest en hart 
vormen in de Oosterse tradities één geheel - geeft de contemporaine 
leraar Shunryu Suzuki (1905-1971) blijk, wanneer hij een wijdverbreid 

 
1 Dumoulin, H.: Zen-Buddhism: a history; vol. I. New York 1988, p. 167 
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maar beperkt en zelfzuchtig idee van vrijheid - 'vrijheid is doen waar je 
zin in hebt' - ongezouten corrigeert met de volgende definitie 'vrijheid is 
nergens door gehinderd worden'.2 
 
Er is in deze bundel weinig omslachtig of toegevoegd materiaal te 
vinden: geen uitgebreide historische context, geen wetenschappelijke 
uiteenzettingen en geen pogingen tot verklaring. Daar zijn andere 
werken voor beschikbaar [zie literatuurlijst]. De hele opzet is de 
authentieke stem van de weg zo direct mogelijk te laten klinken en zo 
concreet mogelijk herkenbaar te maken. Als het doel zelfkennis is, dan 
zal vooral zelfonderzoek en aandacht voor eigen motieven en 
handelingen aan de orde zijn. Zichzelf zo leren kennen en ontwikkelen 
betekent per definitie oog krijgen voor eigen wonderlijkheid. 
 
Het was de Indisch-Chinese leraar Bodhidharma (gestorven in 532), 
algemeen als grondlegger van Zen beschouwd, die de volgende vier 
uitgangspunten van Zen formuleerde: 
 

• onderricht overstijgt reguliere methodes  

• onafhankelijk zijn van geschriften  

• rechtstreeks verwijzen naar het menselijk hart  

• verwezenlijken van je eigen aard 
 
Dit vormt de grondslag van een traditie die tot op heden elk mens, met 
behoud van uniciteit, in staat stelt zijn ware aard te realiseren en oog te 
krijgen voor de werkelijke bedoeling van het leven - 'de grote kwestie', 
zoals Zen-leraren dat noemen. 

De juiste methode 

In de oude boeddhistische soetra’s speelt het begrip 'juiste methode' of 
'geschikte middelen' (Sanskriet: upaya) een belangrijke rol. De juiste 
methode vormt een instrument voor de bodhisattva in dienst van 
bevrijding van alle levende wezens; bevrijding is de centrale bezieling 
en taak van een bodhisattva (letterlijk: 'verlichtingswezen').  
Een klassieke oefenmethode van bodhisattva's in de Mahayana -
traditie, waarvan Zen deel uitmaakt, vormen de zes 'paramita’s' 
(letterlijk: 'overgangen, bevrijdingen, vervolmakingen'), ego-
overschrijdende kwaliteiten: 

 
2 Suzuki, Shunryu: Zen Mind, Beginner’s Mind. New York 1970 (Nederlandse vertaling: 
Zen-begin) 
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1. dana - geven  
(ruimhartigheid, onbaatzuchtigheid, solidariteit) 

2. shila - discipline  
(verantwoordelijkheid, ethiek, deugdzaamheid) 

3. kshanti - geduld  
(verdraagzaamheid, mededogen, aanvaarding) 

4. virya - inzet  
(toewijding, kwaliteit, doorzettingsvermogen) 

5. dhyana - meditatie  
(aandacht, gewaarzijn, transparantie) 

6. prajna - wijsheid  
(bewustzijn, ruimte, visie) 

 
Maar de krachtigste methode die Zen, net als vele andere spirituele 
tradities kent, is een heel eenvoudige en uiterst directe: stilte.  
De ervaring van stilte - niet afwezigheid van geluid, maar gestilde 
behoeftigheid - vormt de essentie van meditatie. Stilte is de 
onloochenbare en onvervormde expressie van onze ware aard.  
Het doel van meditatie is niet iets te bereiken, maar enkel jezelf te zijn. 
 
'Zwijgen is de grootste welsprekendheid' zegt Ramana Maharshi, de 
grote vedantaleraar uit het Zuid-Indiase Tiruvannamalai.3  
De 12e eeuwse Chinese Zen-leraar Hongzhi verwoordt het op een 
haast identieke wijze in zijn gedicht Richtlijn voor Stille Verlichting: 
'Alleen stilte is soevereine welsprekendheid.'4 En eenzelfde waardering 
voor en toepassing van stilte vindt men in alle christelijke en niet-
christelijke mystieke stromingen en kloostergemeenschappen. 
 
De waardering voor stilte heeft te maken met besef dat het zichtbare 
bestaan (zintuiglijkheid) niet zaligmakend is en dat de essentie van ons 
bestaan (bezieling, doelbesef, kwaliteit) gelegen is aan de binnenzijde, 
en niet ergens buiten onszelf te vinden is. 
 
Wij zijn wezenlijk geestelijke wezens, velden van bewustzijn, 
krachtbronnen, doordrongen van en verbonden met en gevoed door 
universele werkelijkheid (of 'leegte', of 'God'). Zolang deze heroriëntatie 
van periferie (de wereld) naar centrum (het Zelf) niet herkend wordt, 
zullen binnen en buiten moeilijk integreren. 
 

 
3 Saraswathi, S.: Talks with Sri Ramana Maharshi. Tiruvannamalai 1994 (9e) 
4 Leighton, T. D.: Vruchtbare Leegte; de stille verlichting van Zen meester Hongzhi. 
Altamira-Becht 2002 
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Wie evenwichtig wil omgaan met alle wereldse condities (werk, relaties, 
sterfelijkheid) gaat vanzelf op zoek naar een helder inzicht in universele 
wetmatigheden, gebaseerd op eigen, persoonlijke ervaring. 'Verbeter 
de wereld, begin bij jezelf'. 

 

Figuur 1: de totale mens 

Hiermee begint het dus: met inzicht in het immaterieel karakter van je 
bestaan. De geest huist niet in het lichaam, maar het lichaam huist in 
de geest [zie figuur 2]. Je bent geen sterveling, maar een boeddha.  
Dat is wellicht even wennen, maar moeite of gemak is uiteindelijk niet 
van belang. Tenslotte gaat het erom wat waar is, wat werkelijkheid is. 
Wie kan er immers onwerkelijk leven, wie wil zich wat wijsmaken? 
 
Maar hoe weet je, of liever, hoe ervaar je wat werkelijk is?  
Blijkbaar niet door erover na te denken, te lezen of te praten. Want dat 
doen we al ons leven lang - en vele andere mensen met ons. Maar 
heeft dat geleid tot werkelijke vrede, tot gemoedsrust en innerlijke 
vrijheid? Kunnen we op grond van onze inspanningen tot nu toe 
zeggen dat wij klaar zijn, dat we niets meer nodig hebben, en dat er 
vervulling in ons hart heerst? 
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En in het verlengde daarvan: creëren wij samen een vreedzame, 
tolerante samenleving, waarin we met respect en mededogen omgaan 
met al wat leeft? Oordelen we niet over wat anderen van ons vinden? 
Verwachten we geen voordeel of meerwaarde van uiterlijkheden? 
Stellen we ons flexibel op, bieden we ruimte, hebben we oog voor wat 
de bedoeling is? Concreter nog: hoe gaan we om met frustratie, 
weerstand, irritatie, conflict, verleiding, neigingen, etc.? 
 
Er is reden om stil te staan bij onszelf, te oefenen allicht, zolang er 
verwikkeling ontstaat en er vragen rijzen in onszelf omtrent waan en 
werkelijkheid. 

De zin van inspiratie 

Alles wat inspireert is welkom. Dat geldt des te meer voor duurzame en 
kernachtige inspiratie, dat wil zeggen, materiaal waardoor je wordt 
geënthousiasmeerd omdat je jezelf er voelbaar en diepgaand in kunt 
herkennen. Zulk materiaal is precies wat een echte leraar belichaamt. 
Goede leraren zijn levende bewijzen van menselijk potentieel, 
voorbeelden die ons doen vertrouwen in onze mogelijkheden en die 
ons stimuleren in ons ontwikkelingsproces. 
 
Vruchtbare inspiratie bevat twee essentiële elementen: motief (visie) en 
methodiek (praktijk). Omdat de methodiek voortkomt uit visie en tevens 
een instrument vormt ter verwezenlijking ervan, begint bewustwording 
met visie-ontwikkeling. Dat hoeft geen langdurig proces te zijn, het kan 
zelfs bestaan uit één, kortstondige maar openhartige ontmoeting die 
het je mogelijk maakt helder te voelen waar je eigenlijke doel ligt en wat 
je echt motiveert. 
 
Een dergelijke verheldering vraagt aan de kant van de leerling een 
werkelijke portie leergierigheid die gebaseerd is op doorleefde 
erkenning van bestaande gebrekkigheid, besef van eigen en 
andermans lijden. De wens dit menselijk lijden op te lossen is een blijk 
van het universeel menselijk streven naar geluk en vormt een diepe 
drijfveer die op de achtergrond fungeert als een inspirerende referentie 
voor zelfonderzoek. 
 
De Zen-visie, en de boeddhistische visie in het algemeen, is een 
holistische visie waarin alle leven (stoffelijk, energetisch, mentaal) in 
een permanente interactie verkeert. Deze eenheid en onderlinge 
samenhang is zó wonderlijk van aard dat een term als 'leegte' gebezigd 
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De kracht die we zijn stroomt van binnen naar buiten via 3 aspecten, 

in volgorde van onderlinge afhankelijkheid 

en in afnemende mate van verfijning en intensiteit: 

BEWUSTZIJN (bezieling) - ADEM (energie) - LICHAAM (zintuigen) 

 

wordt om het karakter ervan bij benadering te omschrijven. Dit begrip 
duidt niet op negativiteit of afwezigheid, maar heeft integendeel de 
positieve lading van inherente zuiverheid, pure ruimte, vormloze kracht. 
Leegte is het centrale onderwerp van de Prajnaparamita-soetra’s.5 

Figuur 2: drievoudig juweel 

 

 
Ons stoffelijk apparaat, inclusief alle zintuiglijke vermogens (oog, oor, 
neus, tong, lijf en brein), is niet in staat om het wezen dat wij zijn te 
bevatten. De levende ervaring van onszelf, in al zijn complexiteit en 
subtiliteit en intensiteit, gaat ons verstand ver teboven. De poging 
onszelf via het verstand of via de overige zintuigen te doorgronden, 
wordt in Zen vergeleken met de poging van het oog om het oog te zien.  
 

 
5 Om een indruk te krijgen, zie de Hart-soetra in de Teksten-bijlage, waar de boodschap 
van de uitgebreide Prajnaparamita-soetra’s uiterst compact wordt samengevat. 
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Onze geest behelst veel meer dan het vermogen om te denken, te 
voelen of te verbeelden. Bewustzijnskracht is primair een grenzeloos 
functioneren van aanwezigheid, gewaarzijn, helderheid, ruimte, voeling, 
ontvankelijkheid, spontaniteit, intuïtie. 
 
We kunnen - en hoeven - onszelf niet te kennen en te verantwoorden6. 
Het is voldoende om te zien dat ons 'kleine zelf' of ego slechts het 
tijdelijk gevolg is van eigen, illusoire constructies en ons te 
(her)oriënteren op onze ware, vormloze aard. Daarom spreekt men in 
Zen van boeddhanatuur als aanduiding van ons werkelijke zelf, ons 
onvoorwaardelijke wezen, ter onderscheiding van onze 
geconditioneerde, sterfelijke hoedanigheid (karmische persoonlijkheid) 
waarvan het fysieke lichaam de manifestatie is. 
 
Het is een paradoxaal gegeven: om eenheid te realiseren moeten we 
onszelf eerst scheiden. Om te ontwaken moeten we eerst beseffen dat 
we slapen. Concreet: het bestaande dualisme in onszelf dient eerst 
eerlijk erkend te worden zodat we niet langer genoegen nemen met de 
schijneenheid van een gefragmenteerde identiteit. 

Zelfonderzoek 

Onderscheid kunnen maken tussen waan en werkelijkheid is een teken 
van wijsheid, van volwassenheid. Een mens leert gaandeweg vanzelf 
onderscheid maken tussen structureel en vluchtig materiaal, tussen 
gemeende en valse signalen. Maar dat heeft merendeels betrekking op 
processen die buiten onszelf liggen, op condities dus. We leren illusies 
doorzien omtrent mensen en situaties, en dat maakt ons wijzer. 
 
Zelfkennis gaat echter een stap verder. Je begint te beseffen dat jijzelf 
de betekenisgever bent van al die positieve en negatieve ervaringen, 
en dat jijzelf de illusies eromtrent koestert, ze blijft voeden of ze weer 
kunt loslaten. Bewustwording heeft te maken met besef van 
innerlijkheid, met oog voor onszelf en de verantwoordelijkheid die we 
dragen. Wij zijn een bewustzijnsveld, we vormen een centrum van 
waarneming en waardering, een kracht - constructief of destructief - die 
in staat is tot het scheppen en onderhouden van zelfbeeld, mensbeeld, 
wereldbeeld.  

 
6 Zen-meester Yuanwu (1063-1135), de commentator van de koanverzameling het 
Verslag van de Blauwe Rots, zegt: 'De oude Shakyamuni kent zichzelf niet eens; hoe zou 
ík het dan kunnen uitleggen?' (Blue 518) 
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Wat is in dit grote, complexe vermogen de factor die bepalend is voor 
mijn identiteit? Hoe weet ik hoe ik moet omgaan met de veelheid van 
innerlijke en uiterlijke signalen? Welke keuzes moet ik maken? Waarop 
kan ik vertrouwen? Wie ken ik eigenlijk echt? En hoe ben ik mezelf? 
 
Dit soort existentiële vragen - resulterend in de kernvraag: wie ben ik? - 
zijn terechte uitingen van twijfel omtrent onze identiteit, onze 
persoonlijkheid. We hebben namelijk nogal wat materiaal verzameld in 
de loop der tijd (wie weet, meerdere levens lang) dat bepalend is voor 
onze huidige identiteit, ons zelfbeeld en daarmee samenhangend ons 
mens- en wereldbeeld. 
 
Veel identiteitsmateriaal komt voort uit een vaag en grotendeels 
verloren verleden, en het wordt zo goed en zo kwaad als het gaat 
herinnerd of in ere gehouden. Zelfs traumatische ervaringen worden 
gekoesterd zolang zij onmisbaar geachte en kleurrijke ingrediënten van 
mijn identiteit vormen. 
 
Maar niet alleen de tijd is een conditionerende en beperkende factor 
voor onze identiteit. Ook ons waarnemen zelf heeft de neiging zich te 
richten op voordelige signalen: beelden, geluiden, geuren, smaken, 
aanrakingen, gedachten. We proberen ons leven te construeren door 
het onaangename te mijden en het aangename op te zoeken.  
De conditionering (afhankelijkheid, hebzucht, angst, wantrouwen, 
agressie) die deze gerichtheid tot gevolg heeft, nemen we voor lief 
zolang we ons laten verblinden door het idee dat er een meerwaarde te 
vinden is in dingen buiten onszelf. 
 
Hierin ligt de oorzaak van onze diepe vervreemding: we ontlenen onze 
eigenwaarde aan externe factoren. En dat is een voortdurende, 
onderhuidse bron van lijden.7 
 
De visie nu, dat je in deze staat eigenlijk van twee zelven kunt spreken, 
namelijk een buitenwaarts gerichte (overgewaardeerde) persoon - ons 
stervelingschap - en een innerlijk werkend (niet gekend) wezen - onze 
boeddhanatuur - kan het begin betekenen van integratie en van 
uiteindelijke eenheid. Want waar er potentieel twee gezagvoerders zijn, 
rijst al snel de vraag wie nu eigenlijk het bevel voert. 

 
7 De eerste van Boeddha’s vier edele waarheden die hij verkondigde na zijn verlichtings-
ervaring, luidt: 'Leven is lijden'. 
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De noodzaak van oefening 

Wie eenmaal persoonlijk ervaren heeft hoezeer we de neiging hebben 
ons vervormd of beperkt of gekleurd uit te drukken, wordt vanzelf 
voorzichtiger. Bodhidharma verwoordt het heel resoluut: 'Niet één van 
hen begrijpt de beweging van zijn eigen handen en voeten. Zij weten 
niet genoeg om zich te schamen.'8 
 

 

 
Figuur 3: gelaagdheid van ons bestaan 

Dit verwijst naar een bekend filosofisch beginsel: besef van 
onwetendheid is het begin van wijsheid. Onze onwetendheid houdt 
stand zolang de beperkte identitificatie met het denken in tact blijft en 
zolang ten gevolge daarvan een geconstrueerd zelfbeeld opereert. 
 
Om die automatische identificatie die tot gewoonte is geworden te 
doorbreken moeten we een ander vermogen in onszelf aanboren dat 
groter en duurzamer en krachtiger is dan het brein: ons 
hart(sbewustzijn). Kennismaking met dit vermogen zal ons duidelijk 
maken hoezeer we onszelf (en anderen) tekort doen met ons beperkte 
zelfbeeld. 
 
Onze ware en structurele identiteit is (harts)bewustzijn en de kwaliteit 
ervan is niet waarneembaar via de zintuigen die immers voor externe 
functionaliteit zijn ontworpen. Wil ik mezelf werkelijk kennen, dan is het 
zaak om persoonlijke toevoeging en zintuiglijke functionaliteit te laten 
varen. Dat wil zeggen: tijd en ruimte nemen om niets te hoeven, zelfs 
niet te hoeven bewegen. Stil te zijn dus. Mezelf zijn. 
 

 
8 Bodhidharma (Red Pine, ed.): De oorsprong van Zen. Amsterdam 1993 
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De basis en zin van ons bestaan ligt achter alle zintuiglijke signalen, 
achter alle indrukken, waarnemingen, oordelen, behoeften, gevoelens 
etc. Het je losmaken van de gewoonte om gezag te geven aan al die 
neigingen vergt oefening. Het je ontdoen van conditionering en 
oneigenlijkheid vraagt om te beginnen de wens daartoe middels 
enthousiasme voor waarachtigheid. Een diep honoreren van die 
verlichtingswens (bodhicitta) leidt vanzelf tot het daadwerkelijk 
realiseren ervan middels gemotiveerd beoefenen van de weg. 

De structuur van dit boek 

Uitgangspunt voor de weergave van de diverse leraren in dit boek 
vormt de klassieke stamboom van de Zen-traditie: een doorgaande lijn 
van onderricht dat van leraar op leerling wordt overgedragen.  
Deze directe persoonlijke verbinding zorgt ervoor dat de Dharma 
(wijsheid, wet) blijft leven en steeds opnieuw verwerkelijkt wordt. 
 
Traditioneel begint de stamboom bij Shakyamuni Boeddha, de 
historische boeddha. Via 27 Indische en 6 Chinese patriarchen eindigt 
het eerste traject rond 700 na Christus bij de 6e patriarch Huineng. Hier 
verspreidt zich het onderricht via zijn leerlingen, hetgeen een generatie 
later twee sleutelfiguren oplevert, Mazu en Shitou, die als voorvaders 
beschouwd worden van de twee grote historische Zen-scholen, Rinzai 
en Soto. 
 
Vele leraren zijn onbekend gebleven en alle bekende leraren hebben 
meer leerlingen gehad dan degenen die in dit overzicht zijn 
opgenomen. De traditionele weergave (rechtlijnige stamboom) 
reduceert de complexe werkelijkheid tot zo kernachtig en inspirerend 
mogelijk materiaal om zo te kunnen illustreren welke onvoorwaardelijke 
kwaliteit deze traditie te bieden heeft. 
 
Ook het bestaan van Boeddha zelf is niet uit de lucht komen vallen.  
In talrijke soetra’s zijn verwijzingen te vinden naar vorige 
bestaansvormen of naar leermeesters. De filosofie van Mahayana  (het 
Grote Voertuig, de boeddhistische stroming waartoe Zen behoort) 
overstijgt tijd en ruimte: werkelijkheid is feitelijk een bewustzijnsproces, 
alles vindt plaats in de ene, grote geest. Ter illustratie: de historische 
Boeddha heeft tijdens zijn omzwervingen onder andere een ontmoeting 
met de meta-historische bodhisattva Manjushri. Voor sterkere staaltjes 
leze men bijvoorbeeld het fragment uit de Vimalakirti-soetra dat 
geciteerd wordt bij de beschrijving van Akshobhya. 
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Concreet is getracht de bekende namen van bodhisattva’s, boeddha’s, 
patriarchen en leraren die in de Zen-literatuur steevast terugkomen 
enigszins te ordenen en hen zo representatief mogelijk voor te stellen 
op grond van hun functioneren binnen de Zen-traditie. Daarbij is 
rekening gehouden met het feit dat er in de loop van de geschiedenis 
intensieve connecties hebben bestaan met andere boeddhistische 
stromingen, zoals het Tiantai-boeddhisme (verbonden met de Lotus-
soetra), het Zuiver-Land-boeddhisme (waarin de boeddha Amida of 
Amitabha centraal staat) of het Huayan-boeddhisme (gebaseerd op de 
Avatamsaka-soetra). Dit betekent dat inspiratie een breed karakter kan 
hebben omdat inhoudelijke criteria (wijsheid, mededogen) per saldo 
belangrijker zijn dan uiterlijke criteria als plaats van herkomst of school 
of organisatie. 
 
Tenslotte: als erkenning van de kostbaarheid van elk spatje 
documentatie en tevens als aanduiding van de anonieme continuïteit 
van het onderricht zijn enkele leraren opgenomen waarover verder 
nauwelijks iets bekend is.  
De beschrijvingen zelf zijn, na de korte biografische schets, 
onderverdeeld in Ervaring (verlichtingservaringen), Onderricht 
(dialogen, toespraken, etc.) en Slot (gerelateerd aan moment van 
sterven). 

 

Naamsvermelding 

Namen - bij Chinese leraren eerst in Wade-Giles transcriptie, dan 
Pinyin en tussen haakjes de Japanse versie - worden zo mogelijk 
gevolgd door de geboorte- en sterfdatum; het gecursiveerde deel is 
steeds de roepnaam zoals die in dit boek gebruikt wordt.  
Vervolgens wordt, indien bekend, de letterlijke betekenis van de naam 
gegeven. 
 
Bijvoorbeeld: 
Ta-chien Hui-neng / Dajian Huineng [Daikan Eno] 638-713 
Grote Spiegel Wijsheid Gave 
 
Uitspraakhulp voor Pinyin-transcriptie: 
X=S, C=Ts, Q=Tsj, Zh=Dj. 
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Verzen bij de overdracht aan opvolger 

De Zen-traditie kent naast Shakyamuni Boeddha meerdere 
voorhistorische boeddha’s, 27 Indische patriarchen en 6 Chinese 
patriarchen. Hun onderlinge Dharma-overdracht wordt gesymboliseerd 
door middel van een vers. De tekst ervan is ontleend aan de veertig 
overdrachtsverzen uit het klassieke Zen-document De Transmissie van 
de Lamp.9 
 

Literatuurverwijzingen 

Als bronvermeldingen bij citaten e.d. zijn verkorte aanduidingen 
gebruikt die alfabetisch geordend terugkomen in de literatuurlijst. 
 
 

 

 

 
9 Lu K’uan Yu: Ch’an and Zen-teaching, series II. London 1961; Cleary, Thomas: 
Transmission of light; Zen-in the art of enlightenment by Zen-master Keizan. Berkeley 
1990. 
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Letterlijk betekent bodhisattva 'verlichtingswezen' (Sanskriet bodhi = 
verlichting, sat = zijn). In de oudste Theravada-geschriften vormt 
bodhisattva een aanduiding voor eerdere bestaansvormen van de 
historische boeddha. In de latere Mahayana-traditie werd de term 
verruimd. Hij omvat zowel transcendente wezens die via de beoefening 
van de zes paramita’s boeddhaschap verwezenlijken en die een 
definitief opgaan in nirvana uitstellen omwille van bevrijding van alle 
wezens, alsook personen die boeddhaschap beoefenen en grote 
onbaatzuchtigheid aan de dag leggen.  

De bodhisattva wordt bezield door de verlichtingswens (bodhicitta) en 
legt de gelofte af alle levende wezens te bevrijden.  
Deze bodhisattvagelofte kan in de praktijk zowel door leken als door 
kloosterlingen worden afgelegd: 

Levensvormen ongeteld, ik zweer hen te behoeden. 
Wensen onverzadigbaar, ik zweer hen te bedaren. 
Bronnewerking onbegrensd, ik zweer hem te bevatten. 
Eenheidswegen eindeloos, ik zweer hen te begaan.10 

Avalokiteshvara 

Vorst Die De Wereld Van Bovenaf Aanschouwt 

Avalokiteshvara is de bodhisattva van Mededogen: 'Hij die de geluiden 
van de wereld hoort'. Chinese naam Kuan-yin, Japans: Kanzeon. 
Treedt ook op in vrouwelijke gedaante. 
 
Hij belichaamt een van de twee fundamentele aspecten van 
boeddhaschap: karuna (mededogen, genegenheid, mildheid). Het 
andere aspect (prajna: wijsheid, inzicht, helderheid) wordt belichaamd 
door de bodhisattva Manjushri. 

 

10 Een letterlijker versie geeft Philip Kapleau in De drie pijlers van Zen (Deventer 1980,  
p. 213): 

Alle wezens, talloos, beloof ik plechtig te bevrijden. 
Eindeloos blinde hartstochten, beloof ik plechtig uit te roeien. 
Dharma-poorten, talloos, beloof ik plechtig door te gaan. 
De Grote Weg van Boeddha, beloof ik plechtig te bereiken. 
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Avalokiteshvara legde de gelofte af: 'Ik zal nirvana niet betreden 
voordat alle wezens zijn bevrijd.' En: 'Moge ik alle voelende wezens tot 
hulp zijn, en indien ik tijdens dit grote werk ooit de moed opgeef, moge 
mijn lichaam dan in ontelbare stukken uiteenvallen.' 
 

 

Figuur 4: Avalokiteshvara 

De koanverzameling het Boek van Sereniteit geeft de volgende 
omschrijving van Avalokiteshvara: 'Pure diamant-ogen, armen vol 
deugd - hij kijkt voor zich en achter zich, raapt oost en west bijeen.' 
 
In het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven is de volgende poëtische 
lofzang te vinden: 
 

Avalokiteshvara is als de maan 
Wier verkoelend licht het brandend vuur van samsara dooft, 
In wier stralen de bloeiende lotus van mededogen 
Zijn bloembladen wijd openspreidt. 

Sogyal 380 
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Avalokiteshvara wordt vaak afgebeeld met duizend armen en ogen. 
Uit het Verslag van de Blauwe Rots komt onderstaande koan: 
 
Yun Yen vroeg aan Tao Wu: 'Waarvoor heeft de Bodhisattva van Groot 
Mededogen zoveel handen en ogen nodig?' 
Wu zei: 'Het is als iemand die midden in de nacht achter zich naar een 
kussen tast.' 
Yen zei: 'Ik begrijp het.' 
Wu zei: 'Hoe begrijp je het dan?' 
Yen zei: 'Handen en ogen over het hele lichaam.' 
Wu zei: 'Daarmee heb je heel wat gezegd, maar je hebt slechts tachtig 
procent ervan verwoord.' 
Yen zei: 'Wat zeg jij dan, Oudere Broeder?' 
Wu zei: 'Het hele lichaam is handen en ogen.' 

Blue 489 

Avalokiteshvara’s verlichtingservaring - '...zag de leegte der vijf delen'11 
- staat centraal in de Hart-soetra, een tekst die dagelijks gereciteerd 
wordt in alle Zen-centra en -kloosters [zie bijlage Teksten]. 

Manjushri 

Heer Die Edel En Zachtmoedig Is 

Manjushri is de bodhisattva van Wijsheid. Zijn Japanse naam luidt 
Monju. Manjushri belichaamt een van de twee fundamentele aspecten 
van boeddhaschap: prajna (wijsheid, inzicht, helderheid); het andere 
aspect (karuna: mededogen, genegenheid, mildheid) wordt belichaamd 
door de bodhisattva Avalokiteshvara. 
 
Hij wordt afgebeeld, vaak gezeten op een goudkleurige leeuw, met aan 
zijn rechterzijde een vlammend zwaard en aan zijn linkerzijde een boek 
(de grote Prajnaparamita soetra). Deze attributen staan voor 
onbevreesde wijsheid waarmee de duisternis van onwetendheid wordt 
verdreven. Ter illustratie de volgende dialoog tussen Subhuti, een van 
Boeddha’s meest prominente leerlingen, en Manjushri: 
 
Subhuti zei: 'Manjushri, wat is het verschil tussen de vervormde geest 
en de Dharma?' 

 
11 Met de vijf delen worden de vijf skandha’s bedoeld (zie begrippenlijst). 
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Manjushri sprak: 'Subhuti, alle licht dat ’s avonds gereflecteerd wordt 
door de Sumeru-berg is goudkleurig; zo ook zijn alle dingen in het licht 
van prajna-wijsheid hetzelfde.' 

Hsing 71 

Manjushri fungeert prominent in vrijwel alle grote Mahayana-soetra’s, 
bijv. in de Vimalakirti-soetra. Hij staat ook bekend onder de naam 
Manjughosha: 'De edele met een zachte stem.' Als zodanig staat hij 
symbool voor de verlichtingservaring die in alle onderricht tot 
uitdrukking komt. 
 

 

Figuur 5: Manjushri 

 
Hieronder twee koans met Manjushri, uit het Verslag van de Blauwe 
Rots en het Boek van Sereniteit: 
 
Vimalakirti vroeg aan Manjushri: 'Hoe krijgt een bodhisattva toegang tot 
de Dharma-poort van non-dualiteit?' 
Manjushri zei: 'Zoals ik het zie: in alles woordloos, sprakeloos, geen 
bewijs en geen erkenning, alle vragen en antwoorden achter je laten. 
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Dat is het betreden van de Dharma-poort van non-dualiteit.' 
Daarop vroeg Manjushri aan Vimalakirti: 'We hebben beiden alweer 
gesproken. Vertel ons nu, beste man: hoe krijgt een bodhisattva 
toegang tot de Dharma-poort van non-dualiteit?' 

Blue 459 

Op een dag besteeg de Wereldwijd Geëerde [Boeddha] de zetel. 
Manjushri sloeg met de staf en zei: 'Schenk helder aandacht aan de 
Dharma van de Dharma-koning; de Dharma van de Dharma-koning is 
zodanig.' De Wereldwijd Geëerde verliet daarop zijn zetel. 

Serenity 3 

Manjushri’s transcendente aanwezigheid - wijsheidsgeest, leegte - is 
alomtegenwoordig. 
 
Een monnik verliet de tempel. Wufeng Changguan12 zei: 'Eerwaarde, 
waar ga je heen?' 
De monnik antwoordde: 'Ik ga naar de Tai-berg [berg in China waar 
Manjushri vereerd wordt].' 
Wufeng stak een vinger omhoog en zei: 'Als je Manjushri ontmoet, kom 
dan terug en laat hem me zien.'  
De monnik gaf geen antwoord. 
 
Linji zei: 'Er is een type leerling dat naar de berg Wu Tai gaat om 
Manjushri op te zoeken. Die leerling heeft zich al vergist! Er is geen 
Manjushri op de berg Wu Tai. Wil je Manjushri leren kennen? Het is 
gewoon wat zich voor je ogen bevindt! Van begin tot eind bestaat er 
niets anders. Waar je ook gaat, twijfel er geen moment aan! Het is de 
levende Manjushri!' 

Heritage 123, 158 

Samantabhadra 

Hij Die Aldoordringend Goed Is 

Bodhisattva Samantabhadra belichaamt de wijsheid van wezenlijke 
eenheid, d.w.z. inzicht in de achterliggende eenheid van gelijkheid en 
verscheidenheid. Hij wordt vereerd als beschermer van allen die de 
Dharma onderwijzen. 

 
12 Leerling van Baizhang Huaihai [Hyakujo Ekai] 749-814. Zie Blue, koans 70 en 71. 
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Afgebeeld als gezeten op een olifant met zes slagtanden (overwinnen 
van de zes zintuigen: oog, oor, neus, tong, lijf en brein). 
 

 
 
 
Een uitvoerige gelofte van Samantabhadra is te vinden aan het slot van 
de Avatamsaka-soetra (diverse hoofdstukken in deze soetra zijn aan 
hem gewijd): 
 
Het is als een grote, vorstelijke boom die groeit op rotssteen en zand 
van een kale woestenij. Als de wortels water krijgen, zullen alle takken, 
bladeren, bloemen en vruchten tot bloei komen. Zo is het ook gesteld 
met de vorstelijke bodhi-boom13 die groeit in de woestenij van geboorte 

 
13 bodhi = verlichting 

Figuur 6: Mahasthama 
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en dood. Alle levende wezens zijn de wortels ervan; alle boeddha’s en 
bodhisattva’s zijn de bloemen en vruchten. Door alle wezens te helpen 
met water van groot mededogen, kan men de bloemen en vruchten van 
boeddha- en bodhisattvawijsheid verwezenlijken. 

http://www.bttsonline.org 

Koan 67 uit het Boek van Sereniteit: 
 
De Bloesemsier-soetra [Avatamsaka-soetra] zegt: 'Ik zie nu hoe alle 
levende wezens overal volledig beschikken over de wijsheid en 
deugdzaamheid van de verlichten, maar zij zijn zich er niet van bewust 
vanwege verkeerde overtuigingen en gewoonten.' 
 
In zijn grote commentaar op de Bloesemsier noemt de grote meester 
Zhengguan van Qingliang Samantabhadra’s oefening en geloften het 
openen van de bron van de natuur van alle wezens. Hoe opent die 
zich? 

Serenity 281 

Kshitigarbha 

Schoot Van De Aarde 

Bodhisattva Kshitigarbha vertaalt zijn mededogen in een rol als 
beschermer; hij redt mensen uit de hel en begeleidt overleden 
kinderen. Tevens geldt hij als beschermer van reizigers. In Japan is 
Kshitigarbha bekend onder de naam Jizo. Chinees: Ti-ts’ang. 
 
Hieronder volgt een fragment uit het achtste hoofdstuk van de 
Kshitigarbha-bodhisattva-soetra: 
 
Vorst Yama [heer van de onderwereld] betuigde zijn respect aan de 
Boeddha, keek naar bodhisattva Kshitigarbha, en zei: 'Wereldwijd 
Geëerde, het is werkelijk een prachtig gebaar van bodhisattva 
Kshitigarbha om zich onvoorwaardelijk in te zetten, via verschillende 
manieren en middelen, om schepselen te verlossen van de zes 
trajecten van reïncarnatie. Maar ik zou graag weten waarom 
schepselen, die zojuist nog zijn verlost van bestraffing, toch weer 
onrecht begaan en daardoor opnieuw vervallen in een toestand van 
lijden. Wereldwijd Geëerde, bodhisattva Kshitigarbha bezit zo’n 
prachtig mededogen voor dwalende schepselen, waarom volgen zij zijn 
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aansporingen niet om een deugdzaam leven te leiden en voorgoed 
verlossing te verwezenlijken? Ik verzoek u beleefd, heer Boeddha, om 
mij een oplossing te geven.' 
De Wereldwijd Geëerde sprak daarop tot vorst Yama:  
'Het is uitzonderlijk moeilijk om dwalende schepselen van de samsara-
wereld te leiden en te transformeren. Het lijdt geen twijfel dat de 
mededogende bodhisattva Kshitigarbha zich tot het uiterste inspant om 
tijdperk na tijdperk dwalende schepselen tot bevrijding te brengen.  
Ook al zijn verdorven schepselen ter bestraffing in de grote hellen 
geworpen, de bodhisattva doet zijn best om hen ertoe te brengen een 
eerzaam leven te leiden en om hen de kracht te geven zich bewust te 
zijn van vroegere daden. Omdat dwalende wezens van de samsara-
wereld ertoe neigen onrecht te begaan, zondigen zij kort nadat hun 
lijden is opgeheven weer opnieuw en zodoende ontvangen zij ook weer 
bestraffing. 
Neem het voorbeeld van de man die op de terugweg naar huis 
verdwaalde en terecht kwam in een gevaarlijke omgeving, vol van 
yaksha’s, wilde dieren en giftige insecten. Bij toeval ontmoette hij een 
wijs man die over middelen beschikte om yaksha’s, dieren en insecten 
te bedaren. Toen deze wijze de man zag, vroeg hij ongerust: "Beste 
man, waarom ben je hierheen gekomen? Ben je wel in staat om met 
deze wilde dieren om te gaan?" 
Bij deze woorden besefte de man dat hij op dat moment een gevaarlijk 
pad bewandelde. Daarop nam de wijze hem bij de hand en leidde hem 
uit het gevaarlijk terrein door hem de weg te wijzen naar vrede en 
geluk. Nogmaals wendde hij zich tot de man: "Beste man, wees verder 
verstandig en begeef je nooit meer op dit pad, want als je er eenmaal 
op verzeild raakt is het heel moeilijk om er uit te komen, je zult er je 
leven verliezen." De verdwaalde man was heel dankbaar en opgelucht 
dat het gevaar achter hem lag. Voor zijn vertrek zei de wijze tegen 
hem: "Als je vrienden of vreemdelingen tegenkomt, mannelijk of 
vrouwelijk, zeg hen dat dit pad verraderlijk en gevaarlijk is. Wie hier per 
vergissing terecht komt, is verloren. Zeg hen niet dom te zijn en het 
gevaar niet onnodig op te zoeken." 
De mededogende bodhisattva Kshitigarbha heeft dwalende wezens 
van hun lijden verlost en hen ofwel naar een hemels bestaan geleid 
ofwel naar de menselijke wereld om er geluk te ervaren. Deze wezens 
werden zich zo ervan bewust hoe je moet lijden ten gevolge van je 
wandaden, en hoe je vreugde kunt beleven ten gevolge van je goede 
handelingen.' 

http://www.tbsn.org 
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Figuur 7: Kshitigarbha 

Mahasthama 

Hij Die Grote Kracht Heeft Verworven 

Bodhisattva Mahasthama wordt ook Mahasthamaprapta genoemd. Hij 
brengt mensen het inzicht dat bevrijding een noodzaak is. Ook helpt hij 
Avalokiteshvara - beiden als assistent van boeddha Amitabha - bij het 
leiden van gelovigen naar het Zuiver Land. 
Vaak wordt hij afgebeeld met een pagoda als haartooi. 
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In de Shurangama-soetra wordt Mahasthama’s verlichtingservaring 
verhaald. Het volgende fragment daaruit vormt een van de basisteksten 
de Zuiver-Land-school: 
 
Mahasthama, zoon van de Dharma-koning, die aan het hoofd stond 
van een groep van tweeënvijftig bodhisattva’s, stond op van zijn zetel, 
boog voorover met zijn hoofd aan de voeten van de Boeddha en sprak: 
'Ik herinner me nog dat, in heel ver verleden met tijdperken die talloos 
zijn als het zand van de Ganges, er een boeddha was die Amitabha 
heette en die werd opgevolgd door elf andere tathagata’s uit dat 
tijdperk. 
De laatste heette de 'Boeddha Wiens Licht Dat Van De Zon En De 
Maan Overtreft'; hij leerde me om de staat van samadhi te bereiken 
door uitsluitend aan (Amitabha) Boeddha te denken. 
Een voorbeeld moge het verduidelijken: als iemands aandacht uitgaat 

Figuur 8: Samantabhadra 
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naar een ander terwijl die ander hem altijd vergeet, dan kunnen beiden 
elkaar misschien ontmoeten en zien, maar zij zullen elkaar niet 
herkennen. Maar als beiden voortdurend in aandacht op elkaar gericht 
zijn, dan zal die gerichtheid geboorte na geboorte toenemen, totdat zij 
onafscheidelijk worden, als het lichaam en zijn schaduw. 
De tathagata’s in de tien richtingen hebben mededogen met alle 
levende wezens en denken voortdurend aan hen, als een moeder die 
onophoudelijk aan haar zoon denkt. Als de zoon wegloopt, zullen haar 
gedachten aan hem niet van nut zijn. Maar als hij met dezelfde 
gerichtheid aan haar denkt, dan zullen zij niet gescheiden worden, ook 
al doorlopen zij diverse levens. 
Als een schepsel zich herinnert aan de Boeddha, dan zal hij Hem vast 
en zeker aanschouwen in zijn huidige of toekomstige incarnatie. Hij zal 
zich niet ver van de Boeddha bevinden, en daarom zal zijn geest 
geopend worden zonder toevlucht te hoeven nemen tot enig ander 
middel. Hij is als iemand wiens lichaam doorgeurd is met wierook en 
heerlijk ruikt; vandaar zijn naam: 'Hij Die Verheerlijkt Is Door 
(Boeddha’s) Geur En Licht'. 
Vanuit mijn elementaire karmische kern, al mijn aandacht 
geconcentreerd op de Boeddha, verwezenlijkte ik de aanvaarding van 
het niet ontstaan der dingen: het ongeborene. 
Ik help daarom alle schepselen in deze wereld in het beheersen van 
hun gedachten via het herhalen van Boeddha’s naam, zodat zij het 
Zuiver Land kunnen bereiken. 
Omdat de Boeddha nu vraagt naar de beste methoden van 
vervolmaking, ben ik van mening dat er niets gaat boven het volkomen 
beheersen van de zes zintuigen via voortdurende zuivere gedachten 
teneinde samadhi te verwerkelijken.' 

http://www.buddha.per.sg/htm/people/shura.htm 

Mahasthama wordt in de Platform-soetra van de Zesde Patriarch, 
Huineng, als volgt getypeerd: 'Vreugdevol geven is 
Mahasthamaprapta.' 

Platform 158 
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Met name in het Tibetaans boeddhisme nemen de vijf 
meditatieboeddha’s een belangrijke plaats in: Vairochana, Akshobhya, 
Ratnasambhava, Amitabha, Amoghasiddhi. Deze vijf tathagata’s zijn 
heer over de respectievelijke 'boeddha-familie' (buddhakula). Zij staan 
voor de vijf fundamentele kwaliteiten van de sambhogakaya (het 
energielichaam), het tweede van de drie lichamen [zie 'trikaya' in 
begrippenlijst]. Die kwaliteiten zijn vijf verschillende aspecten van 
wijsheid (prajna), waarin zowel positieve als negatieve 
geestesgesteldheden getransformeerd worden. 
De meditatieboeddha’s worden verenigd door adiboeddha’s  
(= oorspronkelijke boeddha) als Vajradhara, Samantabhadra en 
Vajrasattva. Waar de meditatieboeddha’s de shambhogakaya 
vertegenwoordigen, staan de adiboeddha’s voor de dharmakaya (het 
waarheidslichaam). 
De leer van de drie lichamen speelt ook in Zen een belangrijke rol. 

Vairochana 

Hij Die Als De Zon Is, De Luisterrijke 

Familie14: tathagata. 
Negatieve kwaliteit: onwetendheid - te transformeren via de wijsheid 
van alomvattende ruimte. 
Mandala-positie: centrum. 
Kleur: wit. 
Symbool: dharmachakra (het wiel van de Wet, van de Dharma). 
Skandha: vijnana (bewustzijn, besef). 
Mudra: dharmachakra (verkondiging van de leer; duimen en wijsvingers 
in cirkel voor het hart). 
Element: ether. 
 
Vairochana symboliseert het Absolute, de boeddha-natuur, de Dharma. 
Hij speelt een prominente rol in de Avatamsaka-soetra. 

 
14 Beschrijvingen van de specifieke kenmerken der vijf meditatieboeddha’s zijn m.n. 
ontleend aan Eva Rudy Jansen: Het Boeddha-boekje. Diever 1992 (3e druk). Voor 
inhoudelijke informatie, zie o.a. Shabkar Lama: De vlucht van de Garoeda. Amsterdam 
1994 en Sogyal Rinpoche: Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Cothen 1994.. 
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Figuur 9: Vairochana 

Akshobhya 

De Bewegingloze, de Onverstoorbare 

Familie: vajra. 
Negatieve kwaliteit: agressie - te transformeren via de spiegelende 
wijsheid.  
Mandala-positie: onder (oost in Indische traditie). 
Kleur: blauw. 
Symbool: de vajra (diamant-harde scepter). 
Skandha: rupa (vorm). 
Mudra: bhumisparsa (aanraken van de aarde als getuige van de 
waarheid van zijn woorden). 
Element: water.  
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is heerser over het oostelijk paradijs (bewustzijnsstaat), Abhirati. 
Hij legde de gelofte af om nooit afkeer of kwaadheid te voelen 
tegenover enig levend wezen. In navolging van zijn gelofte toonde hij 
zich dan ook bewegingloos, onbewogen. 
Daarmee symboliseert Akshobhya het overstijgen van alle hartstocht. 

 
 
 
Het volgend fragment is afkomstig uit de Vimalakirti-soetra: 
 
De Boeddha die de gedachten van de verzamelde menigte kende, zei 
tot de Licchavi15 Vimalakirti: 'Edele zoon, deze menigte wenst het 
Abhirati-universum te zien en de tathagata Akshobhya - toon het hen!' 
Daarop dacht de Licchavi Vimalakirti: 'Ik zal, zonder van mijn zetel te 
komen, het Abhirati-universum en alles wat erin huist in mijn rechter 
hand nemen: zijn honderdduizenden bodhisattva’s; zijn verblijfplaatsen 

 
15 Naam van het volk waartoe Vimalakirti behoorde. 

Figuur 10 Akshobya 
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van deva’s, naga’s, yaksha’s, gandharva’s en asura’s, omgeven door 
zijn Cakravada-gebergte; zijn rivieren, meren, bronnen, stromen, 
oceanen en andere watergebieden; zijn Sumeru-berg en andere 
heuvels en bergketens; zijn maan, zijn zon en zijn sterren; zijn deva’s, 
naga’s, yaksha’s, gandharva’s en asura’s zelf; zijn Brahma met zijn 
gevolg; zijn dorpen, plaatsen, steden, provincies, koninkrijken, mannen, 
vrouwen en huizen; zijn bodhisattva’s, zijn leerlingen; de boom van 
verlichting van de tathagata Akshobhya; en de tathagata Akshobhya 
zelf, gezeten temidden van een oceaan van toehoorders, de Dharma 
verkondigend. Ook de lotusbloemen die het boeddhawerk sieren 
temidden van de levende wezens; de drie met juwelen bezette ladders 
die verrijzen van zijn aarde naar zijn Trayastrimsa-hemel, de ladders 
namelijk waarop zowel de goden van die hemel afdalen naar de wereld 
om de tathagata Ashobhya te zien, te eerbiedigen en te dienen, en om 
de Dharma te horen, alsook waarop de mensen van de aarde omhoog 
klimmen naar de Trayastrimsa-hemel om die goden te bezoeken. Als 
een pottenbakker met zijn draaischijf zal ik dat Abhirati-universum, met 
zijn voorraad aan ontelbare deugden, vanaf zijn oceaanbodem tot en 
met zijn Akanishta-hemel verkleinen tot een geringe afmeting, en ik zal 
het, zorgvuldig getild als een bloemenkrans, naar ons Saha-universum 
[aarde] brengen en het tonen aan de verzamelde menigten.'  
 
Daarop ging de Licchavi Vimalakirti in concentratie en volbracht een 
wonderbaarlijk verschijnsel: hij verkleinde het Abhirati-universum tot 
een geringe afmeting, en hij nam het in zijn rechterhand en bracht het 
in dit Saha-universum. In dat Abhirati-universum riepen allen, de 
leerlingen, bodhisattva’s, en degenen van de goden en mensen die de 
bovennatuurlijke kennis van het goddelijk oog bezaten: 'Heer, wij 
worden weggedragen! Goede heer, we worden meegenomen! 
Bescherm ons, o Tathagata!' 
 
Maar om hen beheersing bij te brengen zei de tathagata Akshobhya 
tegen hen: 'Jullie worden meegenomen door de bodhisattva Vimalakirti. 
Daar hoef ik me niet mee te bemoeien.' 
Intussen waren alle andere mensen en goden zich er helemaal niet van 
bewust dat zij ergens heen werden gedragen. Hoewel het Abhirati-
universum in het Saha-universum was geplaatst, was het Saha-
universum niet groter of kleiner geworden; het werd niet ineengedrukt 
en ook niet gehinderd. Ook werd het Abhirati-universum intern niet 
verkleind, en beide universa leken hetzelfde te zijn als zij altijd waren 
geweest. 
 
Daarop vroeg de Boeddha Shakyamuni aan alle verzamelde menigten: 
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'Vrienden, aanschouw de pracht van het Abhirati-universum, de 
tathagata Akshobhya, de reikwijdte van zijn boeddhaveld, en de 
vorstelijkheid van deze leerlingen en bodhisattva’s!' 
Zij antwoordden: 'Wij zien het, Heer!' 
De Boeddha sprak: 'De bodhisattva’s die over zo’n boeddhaveld willen 
beschikken, moeten zich bekwamen in alle bodhisattva-oefeningen van 
de tathagata Akshobhya.' 
Terwijl Vimalakirti hen zo met zijn wonderlijk vermogen het Abhirati-
universum en de tathagata Akshobhya toonde, ontvingen 
honderdveertigduizend levende wezens van de mensen en goden van 
het Saha-universum de geest van weergaloos volmaakte verlichting, en 
zij allen spraken een gebed om herboren te worden in het Abhirati-
universum. En de Boeddha voorspelde dat allen in de toekomst 
herboren zouden worden in het Abhirati-universum. 
En nadat de Licchavi Vimalakirti zo alle levende wezens had doen 
groeien die hierdoor groeien konden, bracht hij het Abhirati-universum 
weer precies terug naar waar het vandaan kwam. 

Vimalakirti 93-95 
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Ratnasambhava 

De Uit Een Juweel Geborene 

 

Figuur 11: Ratnasambhava 

Familie: ratna (juweel).  
Negatieve kwaliteit: trots, hoogmoed - te transformeren via de wijsheid 
van gelijkheid. 
Mandala-posie: links (zuiden in Indische traditie) 
Kleur: geel.  
Symbool: ratna (juweel). 
Skandha: vedana (gevoel). 
Mudra: varada (hand naar beneden, palm open naar voren, gebaar van 
de weldoener). 
Element: aarde. 
 
Ratnasambhava is de verpersoonlijking van vrijgevigheid. Hij is in het 
bezit van 'cintamani', het wensvervullend juweel.  
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Amitabha 

Grenzeloos Licht [Japans: Amida] 

 

Figuur 12: Amitabha 

Familie: padma (lotus). 
Negatieve kwaliteit: hartstocht, lust - te transformeren via de wijsheid 
van onderscheidend vermogen. 
Mandala-positie: boven (west in Indische traditie). 
Kleur: rood. 
Symbool: padma (lotus). 
Skandha: samjna (waarneming). 
Mudra: dhyana (meditatiehouding, absoluut evenwicht). 
Element: vuur. 
 
Amitabha is heerser over het westelijk paradijs Sukhavati, een 
bewustzijnsstaat die 'het zuiver land' wordt genoemd.  
De Sukhavati-vyuha-soetra is de basis soetra van de Zuiver-Land-
school, gesticht door Hui-yuan in 402 en in de twaalfde eeuw naar 
Japan gebracht door Hônen (Jodo-boeddhisme). 
 



 

42 

Amitabha legde als monnik Dharmakara 48 minutieuze geloften af 
waarmee hij zich beschikbaar stelt om levende wezens bij te staan in 
hun verlichtingswens: één enkele gedachte aan Amithaba’s 
boeddhaschap is voldoende om de eindeloze keten van 
wedergeboorten te doorbreken. Alleen al het uitspreken van de naam 
(mantra) volstaat om wedergeboren te worden in het Sukhavati-
paradijs; vertrouwen in Amitabha wordt sterk benadrukt.  
De Japanse versie van deze mantra luidt: 'Namu Amida Butsu'. 
 
Amitabha is ook bekend als de boeddha Amitayus, Sanskriet voor 
Eeuwig Leven, die een kruik met ambrozijn-nectar (amrita = 
onsterfelijkheid) draagt. 

Amoghasiddhi 

Die Zonder Dwalen Zijn Doel Bereikt, Onfeilbaar Succes 

 

Figuur 13: Amoghasiddhi 
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Familie: karma 
Negatieve kwaliteit: afgunst, jaloezie - te transformeren via de alles-
volbrengende wijsheid. 
Mandala-positie: rechts (noord in Indische traditie). 
Kleur: groen. 
Symbool: vijvavajra (dubbele scepter). 
Skandha: samskara (onderscheid). 
Mudra: abhaya (geheven hand, geruststellend en zegenend). 
Element: lucht. 

Vajradhara 

De Diamant-drager 

De mudra (handen, met bel en scepter, gekruist voor het hart) staat 
sybool voor absolute eenheid: weg en doel zijn één. 
 

 

Figuur 14: Vajradhara 
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Samantabhadra 

Aldoordringend Goed 

 

Figuur 15: Samantabhadra 

De adiboeddha Samantabhadra is niet dezelfde als de bodhisattva 
Samantabhadra.  
Hij wordt bijna steeds afgebeeld met zijn prajna-partner 
Samantabhadri, in mystieke vereniging.  
 
Samantabhadra Boeddha staat aan de basis van de Tibetaanse 
dzogchen traditie. 
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Vajrasattva 

Diamant Wezen 

Vajrasattva belichaamt het vermogen om alle onzuiverheden op te 
lossen. 
 

 

Figuur 16: Vajrasattva 
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Maitreya 

De Liefhebbende 

Van de vijf aardse boeddha’s die al in de Nikaya-teksten van de vroege 
Theravada traditie genoemd worden (Krakuchchanda, Konagamuni, 
Kashyapa, Shakyamuni en Maitreya), is Maitreya de toekomstige 
boeddha van dit Saha-universum (aarde). 
 
 

 

Figuur 17: Maitreya 
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Het boeddhisme gebruikt de term 'kalpa' [tijdperk] om de haast 
onmeetbare duur aan te geven die benodigd is voor ontstaan, bestaan 
en vergaan van een universum. Een kalpa wordt traditioneel 
voorgesteld als de tijd die een vogel nodig heeft om een granieten berg 
vlak te slijpen door eenmaal in de honderd jaar met zijn vleugelpennen 
eroverheen te strijken. Elke kalpa, elke wereldcyclus, kent zijn 
boeddha’s. Inclusief het optreden van Shakyamuni Boeddha in onze 
huidige kalpa, kent de Zen-traditie zeven Boeddha’s uit de oudheid. 
Bovendien wordt de boeddha Dipankara van oudsher genoemd als een 
van Shakyamuni’s leraren in een vorige bestaansvorm. 
 

Dipankara 

Ontsteker Van Lichten 

Dipankara leefde onmeetbaar lang geleden. 
Bij hem legde Shakyamuni - in de gedaante van de asceet Sumedha 
(of Megha in andere bronnen) - de gelofte af om een boeddha te 
worden. Dipankara voorspelde publiekelijk dat Sumedha na talloze 
eonen een boeddha zou worden, genaamd Shakyamuni.  
 
Uit de Diamant soetra: 
 
'Heeft de Tathagata (= Boeddha) ook maar het geringste geleerd van 
Dipankara?' 

Wisdom 46 

Dipankara staat voor alle boeddha’s van het verleden. Hij wordt samen 
met Shakyamuni en Maitreya afgebeeld als een van de 'boeddha’s der 
drie tijden' (verleden, heden en toekomst). 
 
Een onderrichting van Dipankara: 'Zodra er één enkele gedachte 
ontstaat in de geest, worden er ontelbare dingen geboren.' 

Heritage 105 
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Figuur 18: Dipankara 

Vipashyin 

Het volgend vers reciteerde boeddha Vipashyin bij de Dharma-
overdracht aan zijn leerling Shikin: 

 
Het lichaam komt voort uit niets, 

een fantoomachtig voortbrengsel van waan. 
Ooit bestonden waangeest en bedenksels niet, 

daarom hebben wel en wee geen bestaansgrond.16 

 
16 Bron: Lu K’uan Yu: Ch’an and Zen-teaching, series II. London 1961. 
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Shikhin 

Het volgend vers reciteerde boeddha Shikin bij de Dharma-overdracht 
aan zijn leerling Vishvabhu: 

 
Goede dharma’s verschijnen er, net als slechte karma’s, 

maar beide zijn illusies. 
Het lichaam is als nevel, de geest als wind, 

waan heeft geen basis en geen werkelijkheidswaarde. 

Vishvabhu 

Het volgend vers reciteerde boeddha Vishvabhu bij de Dharma-
overdracht aan zijn leerling Krakuchchanda: 

 
Als de ongeboren geest zich verbindt met het lichaam, 

werkt het met dingen en bestaat het via hen. 
Als objecten verdwijnen, verdwijnt ook de geest. 

Wel en wee verschijnen en verdwijnen als illusies. 

 

Over Vishvabhu verhaalt de Shurangama-soetra het volgende: 
 
Dharanimdhara Bodhisattva stond op van zijn zetel, boog aan de 
voeten van de Boeddha en verklaarde: 'Ik herinner me nog dat ik ooit, 
toen de Boeddha van Universeel Licht in de wereld verscheen, een 
monnik was die voortdurend werkte aan het egaliseren van obstakels, 
het bouwen van bruggen, en het dragen van zand en aarde om wegen, 
aanlegplaatsen en rijstvelden te verbeteren en om de gevaarlijke 
plekken in de grond te herstellen, zodat voertuigen en paarden geen 
schade zouden ondervinden. Zo zwoegde ik lange tijd, terwijl intussen 
ontelbare boeddha’s in de wereld verschenen. Als iemand iets 
aanschafte op de markt en het moest naar huis vervoerd worden, dan 
deed ik dat zonder er een vergoeding voor te vragen. 
Toen Vishvabhu Boeddha in de wereld verscheen heerste er grote 
hongersnood; ik vervoerde toen mensen op mijn rug en hoe ver de 
afstand ook was, ik aanvaardde slechts één enkele munt. Als er een 
ossenkar in de modder vastzat, gebruikte ik mijn spirituele vermogen 
om de wielen eruit te duwen. 
Op een dag werd de Boeddha door de koning uitgenodigd voor een 
feestmaal; omdat de weg in slechte conditie verkeerde, effende ik die 
voor hem. De tathagata Vishvabhu wreef over mijn kruin en sprak: 'Je 
zou je geestesgrond moeten effenen, dan zouden alle dingen in de 
wereld evenwaardig zijn.' Toen ik dat hoorde opende zich mijn geest en 
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ik werd gewaar hoe alle deeltjes van mijn lichaam niet verschilden van 
alle deeltjes waaruit de aarde is gemaakt. Het is de natuur van deze 
stoffelijke deeltjes dat zij elkaar niet raken; zelfs als een zwaard door 
het lichaam zou snijden, dan zou het niet in aanraking komen met de 
deeltjes waaruit het lichaam is samengesteld. In de Dharma-natuur 
ontwaakte ik toen tot de aanvaarding van het niet-ontstaan der dingen, 
zo kwam ik tot Arhat-wijsheid. Mijn bewustzijn is teruggekeerd en nu 
ben ik toegetreden tot de gelederen van de bodhisattva’s. Doordat ik 
die tathagata de wonderbaarlijke Lotus-bloem hoorde verkondigen, 
getuigend van Boeddha’s wijsheid en visie, ben ik tot inzicht gekomen 
en draag ik nu verantwoordelijkheid voor de gemeenschap.' 

Goddard 238 

http://www.ekayana.org/ 

http://www.buddha.per.sg/htm/people/shura.htm 

Krakuchchanda 

Krakuchchanda is de eerste van de vijf aardse boeddha’s in het huidige 
tijdperk (kalpa): Krakuchchanda, Konagamuni, Kashyapa, Shakyamuni 
en Maitreya. 
 
Het volgend vers reciteerde boeddha Krakuchchanda bij de Dharma-
overdracht aan zijn leerling Konagamuni: 

 
Wie het lichaam als onwerkelijk beschouwt  

ziet het lichaam van Boeddha. 
Wie de geest kent als begoocheling,  
kent de Begoocheling van Boeddha. 

Als je helder ziet dat geest en lichaam niet werkelijk zijn, 
hoe verschil je dan van de Boeddha? 

Konagamuni 

Konagamuni is de tweede van de vijf aardse boeddha’s in het huidige 
tijdperk (kalpa): Krakuchchanda, Konagamuni, Kashyapa, Shakyamuni 
en Maitreya. 
 
Het volgend vers reciteerde boeddha Konagamuni bij de Dharma-
overdracht aan zijn leerling Kashyapa: 

 
De ware Boeddha heeft een lichaam dat niemand kan zien; 
voor iemand die zichzelf kent is er geen andere Boeddha. 
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De wijze die weet dat lijden geen eigen natuur bezit 
leeft op zijn gemak, zonder vrees voor geboorte of dood. 

Kashyapa 

Kashyapa is de derde van de vijf aardse boeddha’s in het huidige 
tijdperk (kalpa): Krakuchchanda, Konagamuni, Kashyapa, Shakyamuni 
en Maitreya. 
 
Het volgend vers reciteerde boeddha Kashyapa bij de Dharma-
overdracht aan zijn leerling Shakyamuni: 

 
Zuiver en helder is de aard van alle levende wezens. 

Hij is nooit geschapen, dus kan het ook niet te gronde gaan. 
Lichaam en geest komen voort uit illusie. 

In deze veranderlijke schaduw is er geen wel of wee. 
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Van oudsher kent de Zen-traditie een stamlijn van 27 leraren 
('patriarchen') die Shakyamuni Boeddha verbinden met Bodhidharma, 
de eerste Chinese Zen-patriarch [zie Inleiding, 'Structuur van dit boek'].  
Deze stamboom begint met Boeddha’s leerling Mahakashyapa en 
eindigt met Prajnadhara, de leraar van Bodhidharma.  
De Japanse Soto-Zen-meester Keizan Jokin (1268-1325) beschrijft 
deze Dharma-overdracht, aangevuld met de leraren in de Soto-lijn, in 
zijn klassieke werk Denkoroku (Transmissie van Licht).  
Het gaat hierbij niet om historische documentatie of om materiële 
overdracht of een formeel ritueel, maar om erkenning van ontwaakt 
bewustzijn en om voortzetting van de verlichtingservaring van 
Shakyamuni Boeddha waaraan deze laatste als volgt uitdrukking gaf: 
'Ik en alle wezens op aarde ontwaken tegelijkertijd.' 

Shakyamuni 563 v. C. - 483 v. C. 

De Stille Wijze Der Shakya’s 

De fundamentele Dharma van de Dharma kent geen Dharma, 
maar de Dharma van Geen-Dharma is ook Dharma. 
Nu de Dharma van Geen-Dharma is overgedragen: 

heeft er ooit een Dharma bestaan?17 

 

Shakyamuni Boeddha is de naam van de historische Boeddha (lett.: 
'ontwaakte'). Hij werd geboren als zoon van een vorst van het Shakya-
volk dat aan de voet van het Himalaya gebergte leefde (het 
tegenwoordige Nepal). Zijn roepnaam was Siddharta, zijn familienaam 
Gautama. 
Hij groeide op in welstand, huwde op 16-jarige leeftijd en kreeg een 
zoon. Als 29-jarige verliet hij het familieverblijf, op zoek naar de zin van 
zijn bestaan. Jarenlang leefde hij temidden van asceten, zonder te 
vinden wat hij zocht. Uiteindelijk besloot hij een geschikte plek te 
zoeken en er bewegingloos te blijven zitten teneinde helderheid te 
verschaffen omtrent alle bewogen zijn.  
Na 49 dagen onder de bodhi-boom, was alle verwarring opgelost. 

 
17 Dit en alle volgende verzen aan het begin van de beschrijvingen zijn de woorden die de 
betreffende leraar uitsprak bij de Dharma-overdracht aan zijn leerling. (Lu K’uan Yu: 
Ch’an and Zen-teaching, series II. London 1961) 
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Figuur 19: Shakyamuni Boeddha 

Als 35-jarige begon Boeddha de Dharma (Wet) te onderrichten. Op 
basis van zijn ervaring formuleerde hij de volgende 4 waarheden: 
 

1. leven is lijden 
» alles is vluchtig, geconditioneerd (op alle vlakken: vorm, 
gevoel, denken, wens, besef) 

2. het lijden heeft een oorzaak 
» verwarring, afkeer, hebzucht, in één woord: onvrede 

3. er is een oplossing voor het lijden 
» de oorzaken kunnen worden doorzien 

4. die oplossing is het volgen van de weg 
» achtvoudig pad van juiste visie, houding en handeling 

 

In talloze teksten - mondeling of schriftelijk (soetra’s) - is zijn onderricht 
vastgelegd door latere leerlingen binnen de drie hoofdstromingen van 
het boeddhisme: Hinayana (of Theravada, m.n. vanuit Zuid-Oost 
Aziatische landen), Mahayana  (vanuit China, Japan) en Vajrayana 
(vanuit Tibet). 
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Een basistekst waarin Boeddha’s leer op een universele manier 
verwoord wordt is de Dhammapada (letterlijk: het Dharma-pad).  
Voor fragmenten, zie de bijlage Teksten. 
 
Enkele bekende Mahayana-soetra’s zijn: 
 
▪ de Prajnaparamita - soetra’s van Wijsheidsvervolmaking (o.a. de 

Hart- en de Diamant-soetra) 
▪ de Saddharmapundarika - Lotus-soetra van de Goede Dharma 
▪ de Lankavatara - soetra van de Afdaling naar Sri Lanka 
▪ de Avatamsaka - Bloesemsier-soetra 
▪ de Shurangama - soetra van de Heldhaftige 
▪ de Vimalakirtinirdesa - soetra van Vimalakirti’s Verhandeling 
▪ de Mahaparinirvana - soetra van het Grote Parinirvana 
▪ de Purnaboeddha - soetra van Volledige Verlichting 
 
Een centraal punt in Boeddha’s onderricht is de nadruk op het feit dat 
verinnerlijking nodig is om volheid van bestaan te ervaren in de wereld 
van zintuiglijke condities, in Zen-termen: om eenheid van vorm en 
leegte te realiseren. Vandaar het gegeven van drie bestaansvlakken, 
'drie lichamen' (tri-kaya) of velden: 
 

1. het veranderingslichaam (nirmana-kaya) 
- het waarneembare bestaan 

2. het zaligheidslichaam (sambhoga-kaya) 
- het energetische bestaan 

3. het waarheidslichaam (dharma-kaya)  
- het wezenlijke bestaan 

 
Een voorbeeld van Boeddha’s rechtstreeks onderricht: 
 
Op een dag kwam er een vreemdeling die een levende mus in zijn 
hand verborgen hield.  
Hij vroeg aan Boeddha: 'Is de mus in mijn handen dood of levend?' 
Boeddha ging schrijlings boven de drempel staan, en vroeg: 
'Ben ik aan het vertrekken, of kom ik nu aan?' 

Serenity 97 

Shakyamuni Boeddha stierf als gevolg van bedorven voedsel.  
Zijn laatste woorden: 'Al het geconditioneerde is vergankelijk - wees je 
hiervan bewust, en doe je uiterste best.' 
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Mahakashyapa 

Grote Schildpad 

De fundamentele Dharma van alle Dharma’s 
overschrijdt de Dharma’s die onecht en echt zijn. 

Waarom zou er in de Ene Dharma 
Dharma en Niet-Dharma zijn? 

 

Mahakashyapa was een van de leiders van de sangha (gemeenschap 
van monniken) na de dood van Shakyamuni Boeddha. Hij was ook 
degene die de eerste algemene vergadering van de sangha bijeenriep. 
 
In een van de soetra’s richt Boeddha zich tot Mahakashyapa met het 
volgend advies: 'Mahakashyapa, hoe komt men tot het inzicht dat alle 
vervorming voortkomt uit oorzaken en voorwaardelijkheden? Besef dat 
alle geconditioneerde dharma’s geen zelf-aard bezitten en dat er 
werkelijk helemaal niets is verschenen [wanneer zij verschijnen].' 

Hsing 90 

Mahakashyapa stond bekend om zijn ascetische zelfbeheersing en 
morele adel. Hij wordt beschouwd als de eerste patriarch in de Zen-
traditie. Zijn Dharma-overdracht is vastgelegd in de volgende koan: 
 
Op een keer, toen de Wereldwijd Geëerde zich op de Gier-berg 
bevond, hield hij een bloem omhoog, draaide hem rond met zijn 
vingers, en toonde hem aan de verzamelde menigte. 
Daarop bleef iedereen stil. Maar Mahakashyapa glimlachte. 
Toen zei de Wereldwijd Geëerde: 'Ik bezit het schatkamer-zicht van de 
ware Dharma, de wonderlijke geest van nirvana, de ware vorm van 
vormloosheid, de subtiele Dharma-poort. Het is niet afhankelijk van 
woorden, want het wordt op een bijzondere manier overgedragen 
buiten alle onderricht om. Dit vertrouw ik nu toe aan Mahakashyapa.' 

Gate 35 
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Ananda 

Gelukzaligheid, Absolute Vreugde 

Aanvankelijk was er een Dharma over te dragen, 
eenmaal overgedragen bleek het Geen-Dharma. 

Ieder mens moet de aard van zijn zelf verwerkelijken, 
en dan is er ook geen Geen-Dharma. 

 

Ananda was een neef van Shakyamuni Boeddha; later werd hij de 
persoonlijke assistent van Boeddha - nadat Boeddha hem had 
gerustgesteld dat er geen bijzondere voordelen zouden voortvloeien uit 
die functie. Hij is van belang voor de geschiedenis van het boeddhisme 
vanwege zijn uitzonderlijk geheugen dat hem in staat stelde om alle 
onderricht later over te dragen aan anderen of vast te leggen op schrift. 
Dat vormde de basis voor de soetra-literatuur die in de eerste eeuwen 
v. C. tot bloei kwam. 
 

 

Figuur 20: Ananda 
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Ananda staat bekend om zijn bescheidenheid en toewijding.  
Hij was tevens pleitbezorger voor de vrouwelijke beoefenaars, hetgeen 
Boeddha ertoe bracht een monastieke gemeenschap voor nonnen in 
het leven te roepen. 
De Shurangama-soetra opent met het verhaal over 'Ananda’s 
zwakheid', te weten zijn val voor vrouwelijke schoonheid. 
 
Een koan waarin Ananda voorkomt luidt als volgt: 
 
Ananda vroeg in alle oprechtheid aan Mahakashyapa:  
'De Wereldwijd Geëerde heeft de mantel van brokaat aan u 
doorgegeven. Wat heeft hij nog meer gegeven?' 
Kashyapa riep: 'Ananda!'  
Ananda antwoordde: 'Ja, heer.' 
Kashyapa zei: 'Haal die vlaggemast omlaag bij de poort.' 

Gate 106 

Upagupta ± 350 v. C. 

Geest is bronbewustzijn 
waarin geen Dharma aanwezig is. 

Als Dharma en bronbewustzijn bestaan, 
zullen zowel bewustzijn als bron-Dharma vals zijn. 

 

Een man die gehecht was aan zijn lichamelijk bestaan, kwam naar de 
patriarch Upagupta en verzocht om ingewijd te worden. 
Upagupta zei: 'Bij een inwijding is het vaste regel dat je vertrouwt wat ik 
zeg en dat je mijn aanwijzingen volgt.'  
De man zei: 'Ik heb mijn toevlucht al tot u genomen, meester, ik zal uw 
opdracht zeker volgen.' 
Upagupta schiep toen op bovennatuurlijke wijze een berg die recht 
omhoog rees, met steile rotswanden waarop grote bomen groeiden; en 
hij liet hem in zo’n boom klimmen waarna hij onder die boom een kloof 
liet verschijnen van 100 meter breed. 
Daarop vroeg Upagupta hem om niet langer te steunen op zijn voeten. 
De man deed wat hem gevraagd werd en liet de voeten los. 
Upagupta verzocht hem om een hand los te laten, en hij liet een hand 
los. 
Tenslotte gebood Upagupta hem om de andere hand los te laten. 
De man antwoordde: 'Als ik de andere hand loslaat, val ik in de afgrond 
en sterf.' 
Upagupta zei: 'Zojuist beloofde je te doen wat ik zou zeggen - waarom 
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gehoorzaam je me nu dan niet?' 
Op dat ogenblik verloor de man zijn liefde voor het lichaam; hij liet zijn 
hand los en viel - hij zag geen boom of afgrond meer, en verwerkelijkte 
zo de voltooiing van het pad. 

Serenity 337 

Ashvaghosha ± 100 

Verbergen en openbaren zijn zelf de Dharma, 
in wezen zijn licht en donker niet gescheiden. 

De Dharma van verlichting die ik nu overdraag 
kan men noch aannemen, noch loslaten. 

 

Ashvaghosha, filosoof en dichter - hij geldt als de vader van het 
Sankriet drama - was aanvankelijk een tegenstander van het 
boeddhisme, maar werd na een intensief debat leerling.  
Als spiritueel raadsman was hij werkzaam voor het keizerlijk hof. 
 
Ashvaghosha was een briljant redenaar en organiseerde mede het 
vierde sangha-concilie. 
 
Bekende werken van hem zijn: Mahayana-shraddhotpada-shastra 
('Ontwaken van Vertrouwen in Mahayana'), en Buddhacarita ('Het 
Leven van Boeddha'). Vooral het eerste werk is van belang in Zen. 

Nagarjuna ± 200 

Om de Dharma van verbergen en openbaren te verklaren 
wordt nu het principe van bevrijding onderwezen. 

Er wordt volgens deze Dharma geen geest verwerkelijkt, 
dus is er ook geen aanleiding tot ergernis of vreugde. 

 

Nagarjuna was de grondlegger van de Madhyamika ('De Middenweg'), 
een school waarin centrale nadruk wordt gelegd op het begrip shunyata 
(leegte). 
Hij wordt erkend als stamhouder van diverse boeddhistische 
stromingen, o.a. Zen, Tiantai en Vajrayana. 
 
Bekende werken van Nagarjuna zijn Madhyamika-karika en 
Vigrahavyavartani. 
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Onderricht 

'Dat wat, als het onderworpen is aan karma, samsara is, is, wanneer 
het niet langer onderwopen is aan karma, nirvana.' 

Bodhidharma 131 

 

 

Figuur 21: Nagarjuna 

'Wie beseft dat alles in de wereld vergankelijk is, voelt vanzelf het 
verlangen naar verlichting in zich opkomen.' 

Muso 60 

Asanga & Vasubandhu ± 375 

Luchtbellen en illusies zijn alomtegenwoordig; 
waarom is dit niet te begrijpen? 

De alomtegenwoordige Dharma in deze wereld van verandering 
is niet wat er nu is en niet wat er ooit was. 

 

Vasubandhu heeft via zijn oudere broer Asanga het Mahayana-
boeddhisme leren kennen. Samen met Asanga wordt hij beschouwd als 
grondlegger van de Yogacara-school, een belangrijke inspiratiebron 
van Zen. Vasubandhu is de auteur van talrijke geschriften, o.a. 
commentaren op soetra’s, en de Abhidharmakosha, een 
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'encyclopedisch compendium van boeddhistische scholastiek.' 18 
 
Asanga heeft vijf hoofdwerken op zijn naam staan: 

• Maitreyanatha/Aryasanga (Thurman): The Universal Vehicle 
Discourse Literature (Mahayanasutralamkara). New York 2004 

• Arya Maitreya, Arya Asanga: Buddha Nature; The Mahayana 
Uttaratantra Shastra with Commentary. New York 2000 

• Maitreya: Middle Beyond Extremes; Madhyantavibhaga; with 
commentaries by Khenpo Shenga and Ju Mipham. Ithaca 2012 

• Maitreya: Distinguishing phenomena and pure being. New York 
2004 

• Brunnhölzl, Karl: Gone Beyond - The Prajnaparamita Sutras, The 
Ornament Of Clear Realization And Its Commentaries In The 
Tibetan Kagyu Tradition, Vol. 1 and 2. Boston 2011 

 

Prajnadhara ± 425 

Wijsheidsdrager 

De bewustzijnsgrond is het veld waar alle zaad gestrooid wordt; 
het wezen der dingen kan uit hun verschijningsvorm worden afgeleid. 

Als fruit rijp is, oogst men verlichting; 
als bloesem bloeit, ziet men het universum. 

 

Prajnadhara was de leraar van Bodhidharma [zie aldaar]. 

Onderricht 

Een rajah van een streek in Oost India nodigde de zevenentwintigste 
patriarch Prajnadhara uit voor een banket.  
De rajah vroeg hem: 'Waarom leest u geen geschriften?'  
De patriarch antwoordde: 'Deze arme reiziger verblijft als hij inademt 
niet in de gebieden van het lichaam of de geest, en hij raakt als hij 
uitademt niet betrokken in ontelbare omstandigheden - steeds opnieuw 
herhaal ik dit geschrift, honderden, duizenden, miljoenen bladzijden.' 

Serenity 11 

 
18 Encyclopedie 401 
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Van Bodhidharma tot en met Huineng telt de Zen-traditie zes Chinese 
patriarchen - al was Bodhidharma van Indische afkomst en kwam hij 
pas naar China toen hij zijn honderdste levensjaar al gepasseerd was. 
Na Huike, Sengcan, Daoxin en Hongren is Huineng de laatste die het 
predikaat patriarch krijgt; zijn onderricht (tevens autobiografie) draagt 
trouwens ook uitzonderlijkerwijs de benaming 'soetra'.  
De generaties leraren na Huineng zijn zo talrijk en divers, dat er 
moeilijk nog onderscheid te maken valt. Bovendien worden vanaf de 
zesde eeuw de legendaire tijden van individuele stamhouders 
geleidelijk vervangen door historisch materiaal van een levendige Zen-
cultuur waarin talloze leraren tegelijkertijd aktief zijn in vele centra.  
Al vroeg (6e à 7e eeuw) zal deze werkzaamheid de Chinese grenzen 
overschrijden en Korea en Japan aandoen. 

Bodhidharma P’u-t’i Ta-mo / Puti Damo [Bodai 

Daruma] ... - 532 

Verlichting Onderricht 

Ik kwam naar dit land met het doel 
om de Dharma over te dragen en alle wezens te bevrijden. 

Een bloem met vijf kroonbladeren 
kan niet anders dan vruchtdragend zijn. 

 

Bodhidharma wordt beschouwd als de feitelijke grondlegger van de 
(historische) Zen-school. Hij was afkomstig uit Zuid-India, zoon van een 
vorst, en leerling van de Indische leraar Prajnadhara. Sinds zijn komst 
naar China staat hij bekend als 'De roodbaardige vreemdeling uit het 
Westen'. 
Zijn leraar Prajnadhara, bij wie hij veertig jaar oefende, zei hem: 'Zestig 
jaar na mijn dood moet je naar China gaan.'19 
 
Bodhidharma was een van de vele dhyana-meesters (boeddhistische 
meditatie-leraren) die in de 5e en 6e eeuw door China trokken. 
Na een vergeefs onderhoud met de Chinese keizer bracht hij negen 
jaar lang door in het Shao-Lin klooster met 'zitten tegenover een muur'. 

 
19 Yamada, K.: Gateless Gate. Tucson 1979, p. 195. 
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'Muur-staren' werd al snel een technische term die verwees naar de 
specifieke methode van Bodhidharma’s school, ook wel bekend als de 
school van de Lankavatara-meesters (vanwege het gebruik van de 
Lankavatara-soetra). 
Bronnen melden dat Bodhidharma - ondanks een leven met de nodige 
tegenstand - 150 jaar oud is geworden. 
Koans: Blue nr 1, Serenity nr 2. 
 

 

Figuur 22: Bodhidharma 

Onderricht 

Bij zijn aankomst in China werd Bodhidharma ontboden bij de keizer, 
een promotor van het boeddhisme. Deze vroeg hem welke goede 
gevolgen hij kon verwachten van het bevorderen van het boeddhisme. 
Bodhidharma antwoordde: 'Geen verdienste.' 
Daarop vroeg de keizer wat de diepste betekenis was van de heilige 
waarheid. 
Het antwoord: 'Uitgestrekte leegte - niets heiligs.' 
De keizer reageerde: 'Wie is dat dan die hier voor me staat?' 
'Geen idee.' 
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Serenity 6 

Bodhidharma’s leraar Prajnadhara vroeg hem bij de overdracht: 'Welk 
van alle dingen is vormloos?' 
Bodhidharma zei: 'Niet-verschijnen is vormloos.' 
'Welk van alle dingen is het grootst?' 
'De natuur van de dharma’s is het grootst.' 

Encyclopedia 38 

Huike, Bodhidharma’s latere opvolger, ging in zijn vastbeslotenheid 
zelfs zover dat hij zijn linkerarm afhakte om Bodhidharma te overtuigen 
van de ernst van zijn bedoelingen. 
 
Bodhidharma zat in zazen (zenmeditatie) tegenover een muur. 
Huike die lange tijd in de sneeuw had gestaan, hakte zijn arm af en 
sprak: 'De geest van uw leerling heeft nog geen vrede. Ik smeek u, 
leraar, breng hem alsjeblieft tot bedaren.' 
Bodhidharma antwoordde: 'Breng me je geest en ik zal hem bedaren.' 
Huike zei: 'Ik heb overal naar mijn geest gezocht, maar uiteindelijk is hij 
nergens te vinden.' 
Waarop Bodhidharma zei: 'Welnu, ik heb je geest voorgoed tot rust 
gebracht.' 

Dumoulin I 92 

Aan Bodhidharma worden de 4 uitgangspunten van Zen 
toegeschreven: 

1. onderricht overstijgt reguliere methodes 
2. onafhankelijk zijn van geschriften 
3. rechtstreeks verwijzen naar het menselijk hart 
4. verwezenlijken van je eigen aard 

 
In zijn onderricht wordt o.a. verwezen naar de Lankavatara soetra. 
Volgens de traditie droeg hij dit geschrift over aan zijn leerling Huike. 
Er zijn enkele schaarse teksten van Bodhidharma bewaard gebleven, 
waaronder 'Overzicht van Beoefening' [zie bijlage Teksten]. 

Slot 

Bodhidharma’s dood is met legenden omgeven. De een laat hem 
terugkeren naar India uit heimwee, om daar rustig te sterven. Andere 
bronnen reppen over vergiftiging door tegenstanders. 
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Geruime tijd na Bodhidharma’s dood ontmoet een reiziger hem terwijl 
hij op weg is naar India, met één sandaal aan zijn voeten. Na terugkeer 
van de reiziger in China opent men naar aanleiding van diens relaas 
Bodhidharma’s graf en vindt het leeg, met uitzondering van de andere 
sandaal. 

Ta-tsu Hui-K’o / Dazu Huike [Taiso Eka] 487-593 

Grote Voorvader Inzicht Vermogen 

Wezenlijk hebben karmische condities de grond veroorzaakt 
waarop de bloemzaden kunnen groeien. 

Wezenlijk is er niets geplant, 
en hebben er geen bloemen gebloeid. 

 

Huike was van oorsprong een confusianistisch geleerde. Hij schijnt een 
nogal vurig karakter te hebben gehad. Het verhaal gaat dat zijn leraar 
Bodhidharma bij hun eerste ontmoeting twee tanden verloor omdat hij 
Huike al te ongezouten confronteerde met diens eigen onwetendheid. 
Huike begon met Zen onder een leraar genaamd Baojing ('Kostbare 
Vrede'), maar vond rond zijn veertigste jaar uiteindelijk vrede bij 
Bodhidharma - voor de details van die ontmoeting, zie aldaar. 

Ervaring 

Na zes jaar verblijf bij Bodhidharma, ontving hij de overdracht als volgt.  
Huike zei tegen Bodhidharma: 'Ik houd er niets meer op na dat ook 
maar iets met condities te maken heeft.' 
Bodhidharma: 'Is daarmee niet alle leven verdwenen?' 
Huike: 'Nee, het is niet verdwenen.' 
'Welk bewijs heb je daarvoor?' 
'Ik ben me er voortdurend helder van bewust, woorden kunnen er dan 
ook niet aan raken.' 

Transmission 124 

Onderricht 

'De kwaliteit van je meditatie ervaar je zelf in je eigen lichaam. 
De afbeelding van een brood is niet geschikt om te eten. Als je er 
anderen mee wilt voeden, hoe kan dat hun honger stillen?' 
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'Schepselen verwarren het wensvervullend juweel met kiezels en 
tegels. Maar als ze zichzelf ledigen en zelf ervaren dat het werkelijk 
een juweel is, dan zijn onbegrip en wijsheid niet langer verschillend.  
Je moet verwerkelijken dat de ontelbare verschijnselen allemaal 
zodanigheid [tathata] zijn.' 
 
'Wanneer je ziet dat jouw lichaam niet verschilt van het lichaam van de 
Boeddha, heeft het geen zin meer om verder te zoeken naar een 
uiteindelijk nirvana.' 

Dawn 40-41 

Slot 

Huike was veertig jaar aktief als leraar en droeg de Dharma over aan 
Sengcan met de woorden: 'Dit land staat rampspoed te wachten; houd 
je diep in de bergen verborgen en leef in de geest. Wat mezelf betreft: 
ik heb nog wat karma af te wikkelen.' Daarop verbleef hij temidden van 
stedelingen, drinkgelegenheden, slagerijen, etc. Op de vraag waarom 
hij zich niet gedroeg als een mens van de weg, antwoordde hij: 'Ik heb 
mijn geest hersteld. Wat zou je je daar verder druk om maken?' 
 
Net als zijn leraar Bodhidharma ondervond Huike veel onbegrip. 
Volgens de overlevering is hij via machinaties van tegenstanders 
uiteindelijk terechtgesteld. 

Chien-chih Seng-ts’an / Jianzhi Sengcan [Kanchi 

Sosan] ...-606 

Spiegel Wijsheid Juweel der Gemeenschap 

Het zaaien van bloemzaad vereist een vruchtbare bodem 
waaruit de bloemen zullen groeien. 

Als niemand zaait 
verliezen bodem en bloemen hun zin. 

 

Sengcan was een van de leerlingen van Huike. Er is verder weinig of 
niets van hem bekend. Hij leefde in roerige tijden van politieke onrust 
en vervolgingen. Boeddhistische kloosters waren machtige en rijke 
(belastingvrije) centra geworden, hetgeen uiteindelijk leidde tot 
drastische maatregelen en vervolgingen van overheidswege. 
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Deze ongunstige omstandigheden dwongen Sengcan jarenlang een 
zwervend bestaan te leiden. 

Ervaring 

Als leek, ziekelijk en onverzorgd, zocht hij geestelijke toevlucht bij 
Huike.  
Deze vroeg hem: 'Jij ziet er ongezond uit. Wat verwacht je van me?' 
Sengcan antwoordde: 'Ook al is mijn lichaam ziek, het hartsbewustzijn 
van een zieke verschilt niet van uw hartsbewustzijn.'  

Encyclopedia 146 

Onderricht 

Zijn latere opvolger, Daoxin, bracht als veertienjarige monnik in 592 
een bezoek aan Sengcan, en zei: 'Ik vraag u om mededogen, toon me 
alsjeblieft de poort naar bevrijding.' 
'Wie heeft je gebonden?' 
'Niemand heeft me gebonden.' 
'Hoezo ben je dan op zoek naar bevrijding?' 
Als gevolg van deze ontmoeting bleef Daoxin twaalf jaar bij Sengcan. 

Heritage 24 

Een beroemde Zen-tekst, 'Vertrouwen in Bewustzijn', wordt aan 
Sengcan toegeschreven [zie Teksten]. 

Slot 

Bij zijn sterven zei Sengcan: 'Iedereen denkt dat het waardig is om 
zittend te sterven; men zucht van bewondering. Nou, ik zal jullie laten 
zien wat het is om niet afhankelijk te zijn van geboorte en dood.' 
Daarop liep hij naar een boom, ging hangen aan een tak en stierf in 
deze houding. 

Dawn 44 
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Ta-i Tao-hsin / Dayi Daoxin [Daii Doshin] 580-651 

Groot Medicijn Weg van Vertrouwen 

Groei sluimert in het zaad 
dat ontkiemt zodra het vruchtbare grond krijgt. 

Deze grote oorzaak verenigt zich met de natuur 
ten tijde van groei, maar niets groeit. 

 

Na op jeugdige leeftijd zijn leraar Sengcan te hebben ontmoet [zie 
aldaar], wijdde Daoxin zich met ongekende ijver aan meditatie.  
Zijn toewijding werd vergeleken met die van Bodhidharma. Men zegt 
dat hij zestig jaar lang niet is gaan liggen. 
Belangrijke bronnen van inspiratie vormden de Lankavatara-soetra en 
de Prajnaparamita-soetra. Daoxin had veel leerlingen, wellicht mede 
vanwege de verrijking van de oefening met devotionele elementen uit 
andere boeddhistische tradities (Zuiver Land en Lotus-school), m.n. 
recitatie. Het belang dat hij hieraan hechtte blijkt uit het feit dat hij ooit 
door middel van collectieve recitatie van de Prajnaparamita-soetra een 
belegerde stad behoedde voor plundering door bandieten.  
'Beste mannen en vrouwen, als je de samadhi (concentratie) van de 
éne oefening wilt betreden, moet je leeg zijn en op je gemak, en alle 
verwarde ideeën moet je achter je laten. Grijp niet naar vormen en 
verschijnselen, maar verbind jouw hart met de ene Boeddha, en 
concentreer je op het zingen van zijn naam.' 
Hij vestigde een zelfstandige, volwassen kloostergemeenschap die 
model zou staan voor de latere Zen-traditie: het afleggen van de 
geloften, het zingen van de Hart-soetra, en het volgen van de 
kloosterregels. 
Louter eruditie (historische en literaire kennis van soetra’s e.d.) werd 
bewust ontmoedigd, de nadruk lag op de meditatie-praktijk:  
'Zitten is de basis. Sluit de deur en ga zitten! Lees geen boeken, praat 
niet met anderen. Als je zo oefent en er zonder besef van tijd aan 
werkt, dan zullen de vruchten zoet zijn.' 

Onderricht 

Daoxin werd driemaal uitgenodigd om naar het keizerlijk hof te komen, 
en driemaal weigerde hij. Een vierde uitnodiging ging vergezeld van de 
opdracht: 'Als hij nu niet komt, neem je zijn hoofd maar mee.' Daoxin 
bood de gezant zijn gebogen nek aan. Dat overtuigde de keizer. 

Heritage 28 
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'Je moet weten dat lege stilte de basis van de Dharma is. Wees steeds 
gewaar hoe de zes zintuigen leeg en stil zijn; alsof je je voortdurend 
midden in de nacht bevindt.' 
 
'Er zijn vier soorten mensen die de weg bestuderen. 
De besten zijn degenen met oefening, met inzicht, en met 
verwerkelijking. 
Vervolgens zijn er degenen met inzicht en verwerkelijking, maar zonder 
oefening. 
Daarna degenen met oefening en inzicht, maar zonder verwerkelijking. 
En tenslotte degenen met oefening, maar zonder inzicht of 
verwerkelijking.' 

Dawn 59, 53 

Gebruik de ene-oefening-samadhi uit de Prajna-soetra van Manjushri.20  
Als je boeddha-natuur gewaar bent, ben je een boeddha; als je zinloze 
gedachten koestert, ben je een gewoon schepsel. 
In de Prajna-soetra van Manjushri staat te lezen dat Manjushri zei: 
‘Wereldwijd Geëerde, wat is ene-oefening-samadhi?’ 
Boeddha zei: ‘Verbonden te zijn in eenheid met de werkelijkheid, dat 
noemt men ene-oefening-samadhi.’ 

Dawn 48, Dumoulin I 99 

De Amitabha-soetra zegt: 'De dharmakaya van alle boedhha’s 
doordringt de geest en gedachten van alle levende wezens.' Is het dan 
zo dat bewustzijn boeddha is, of dat bewustzijn boeddha maakt? Weet 
dat bewustzijn boeddha is - er is geen boeddha buiten bewustzijn. 
Kortweg betekent dat de volgende vijf dingen: 
▪ Ten eerste: de bewustzijnsgrond is van oorsprong zuiver, wezenlijk 

gelijk aan de boeddha. 
▪ Ten tweede: de geest schept Dharma-juwelen maar verkeert 

onveranderlijk in rust; de ontelbare vormen van illusie zijn allemaal 
Zodanigheid. 

▪ Ten derde: bewustzijn is voortdurend gewaar; de ontwaakte geest 
is altijd aanwezig, bewust van de vormloze aard van de 
werkelijkheid. 

▪ Ten vierde: het lichaam is altijd leeg en rustig, binnen en buiten zijn 
één en hetzelfde; het lichaam bevindt zich onbelemmerd in de 
Dharma. 

▪ Ten vijfde: er heerst eenheid zonder afleiding, in beweging en in 

 
20 Conze, E.: The short Prajnaparamita texts. London 1973, p. 101 
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stilte; je kunt de boeddhanatuur helder zien en zo de samadhi-poort 
betreden. 

Dawn 56-57, Dumoulin I 100: 

Slot 

Tegen het eind van zijn leven gaf Daoxin zijn leerlingen de opdracht om 
op een van de berghellingen rond het klooster een tempelgraf te 
bouwen. Nadat dit voltooid was, ging hij naar binnen om er zittend in 
meditatie te overlijden. Zijn laatste woorden waren: 'Alle dingen zijn 
bevrijd. Bewaak je geest, en help toekomstige generaties.' 
Toen men een jaar later het graf opende, zat het lichaam nog rechtop 
ongeschonden, uitgedroogd. 

Unfolds 151 

Ta-man Hung-jen / Daman Hongren [Daiman Konin 

/ Gunin] 601-674 

Grote Volheid Brede Volharding 

Het zaad, gestrooid door een levend wezen, 
zal in vruchtbare grond spoedig vruchten dragen. 

Zonder leven is er geen zaad, 
geen vruchten zonder natuur. 

 

Een van de Dharma-opvolgers van Daoxin was Hongren.  
Zijn leerlingen - hij zou aan een tiental mensen overdracht hebben 
verleend - verspreidden zich over heel China. Hieruit zijn minstens drie 
'scholen' voortgekomen: de Sichuan-school van Zhishen, de 
Noordelijke school van Shenxiou, en de Zuidelijke school van Huineng. 
Van Hongren zijn geen geschriften overgeleverd. 

Ervaring 

De ontmoeting met zijn leraar, Daoxin, wordt als volgt geschilderd. 
Toen Daoxin onderweg een helder uitziende jongen [Hongren] trof, 
vroeg hij hem: 'Wat is jouw naam?' De veertienjarige antwoordde:  
'Ik heb wel een naam, maar dat is geen vaste naam.' 
Daoxin zei: 'Welke naam is dat dan?' 
'Boeddha-natuur.'  
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'Dat is geen familienaam?' 
'Nee, want die natuur is leeg.' 

Heritage 27 

Onderricht 

Een monnik vroeg aan Zen-meester Hongren: 'Waarom kan studie van 
de Boeddhadharma niet plaatsvinden in steden waar veel mensen 
wonen, in plaats van op plekken diep in de bergen?' 
Hongren antwoordde: 'Het hout dat nodig is om een mooi gebouw te 
maken, is afkomstig van afgelegen berghellingen en valleien. Je kunt 
het niet laten groeien op plekken waar veel mensen zijn verzameld. 
Omdat het zich ver weg bevindt van grote aantallen mensen, kan het 
niet worden omgehakt of beschadigd door bijlen, en zo kan het 
uitgroeien tot goed bouwmateriaal, dat later gebruikt kan worden om 
verschillende balken te maken die het gebouw ondersteunen.' 
 
'De lege ruimte heeft geen centrum.' 
 
'Wanneer je zit, ontspan dan je gezicht, vestig je lichaam goed, en zit 
recht. Ontspan lichaam en geest. Kijk door alle ruimte heen, alsof je in 
de verte één enkel woord ziet. Het is een opeenvolging die van 
binnenuit ononderbroken vorm vindt. Mensen die pas beginnen, zullen 
zich vaak hechten aan allerlei verschijnselen. Maar je moet je hier en 
nu concentreren op één enkel woord. Heb je eenmaal verlichting 
ervaren, dan kun je het zitten als volgt beschrijven. In het midden van 
een uitgestrekte wildernis staat ver weg, helemaal alleen, een hoge 
berg. Je zit op een open plek boven op die berg, en ziet de ruimte om 
je heen, in alle richtingen. Er zijn geen grenzen. Met jouw zitten, vul je 
de wereld. Op je gemak laat je lichaam en geest los, en je vertoeft in 
het boeddha-rijk. Zo kun je het pure werkelijkheidslichaam beschrijven, 
dat onbeperkt is.' 
 
'Precies nu je het grote werkelijkheidslichaam waarneemt: wie neemt 
dit waar?' 

Dawn 66-71; Heritage 31 

Slot 

In het voorjaar van 674, het jaar van zijn overlijden, liet Hongren de 
monniken een prachtige stoepa bouwen. Bij de voltooiing ervan zei hij: 
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'Als we de dag waarop Boeddha nirvana inging niet kunnen delen, dan 
zou ons boeddhistisch klooster niks anders zijn dan een normaal 
wereldlijk gebouw.' 

Ta-chien Hui-neng / Dajian Huineng [Daikan Eno] 

638-713 

Grote Spiegel Wijsheid Gave 

De bewustzijnsgrond bevat de zaden, 
die ontkiemen als de aldoordringende regen valt. 

De wijsheidsbloem van rechtstreeks ontwaken 
zal onvermijdelijk bodhi-vrucht dragen. 

 

Huineng staat in de Zen-traditie bekend als de Zesde Patriarch.  
Zijn optreden markeert het begin van de zgn. Zuidelijke School waaruit 
alle historische Zen-scholen voortkomen. 
Huineng is een sleutelfiguur in de geschiedenis van Zen. De vijf grote 
Chinese Zen-scholen (de Vijf Huizen) vinden bij hem hun oorsprong. 
Zijn leerling Qingyuan stond aan de basis van de scholen Ts’ao-Tung 
[Soto], Yun-men [Ummon] en Fa-yen [Hogen]. Zijn leerling Nanyue 
stond aan de basis van de scholen Lin-chi [Rinzai] en Kuei-Yang [Ikyo]. 
 

 

Figuur 23: Huineng 

Huineng was afkomstig uit een armoedige, ongeletterde familie; hij 
verzorgde zijn moeder door het verzamelen en verkopen van 



 

72 

brandhout. Toen hij tijdens zijn werkzaamheden iemand 'Realiseer een 
geest die nergens aan vasthoudt'21 hoorde reciteren, ervoer hij 
verlichting. Daarop besloot hij zijn leven te wijden aan de Dharma en 
ging op pelgrimage.  
Zijn reis leidde hem naar Zen-meester Hongren. Deze gaf hem een 
taak in de keuken: helpen bij het schoonmaken van de rijst. Na acht 
maanden maakt Huineng zijn inzicht kenbaar via het volgend gedicht: 
 

Er is in wezen geen boom van wijsheid. 
Ook is er geen plek voor een spiegel. 
Van oorsprong is er geen enkel ding, 
Waar kan zich dan stof ophopen? 

 
Na overdracht ontvangen te hebben van Hongren adviseerde deze 
hem om het klooster te verlaten en naar het Zuiden te reizen. Daar 
bleef hij zestien jaar in anonimiteit, alvorens publiekelijk te gaan 
onderrichten. 
Na Huineng’s dood is er, door toedoen van anderen en ondanks 
Bodhidharma’s 'twee wegen', een heel debat ontstaan over Noordelijke 
en Zuidelijke Zen, plotse en geleidelijke verlichting, wel of niet terechte 
opvolging, etc.  
Hoe het ook zij, Huineng’s grootheid is onomstreden, hij wordt in alle 
Zen-scholen erkend als een oude Boeddha. 
Zijn onderricht is vastgelegd in de Soetra van de Zesde Patriarch.22 
Koans: Serenity nr 13 en Gate nr 29. 

Onderricht 

Een bekende koan waarin Huineng figureert: 
 
Twee monniken waren aan het argumenteren: 
'Het is de wind die beweegt.' 
'Nee, het is de vlag die beweegt.' 
Huineng’s reactie: 'Het is jullie geest die beweegt.' 

Gate 143 

Een andere bekende koan die Huineng zelf hanteerde: 
 

 
21 Een zinsnede uit de Diamant soetra (Hsing 11). In Keizan's Denkoroku wordt dit 
vertaald als "Activeer de geest zonder je ergens op te baseren" (Cleary, T.: Transmission 
of Light. San Francisco 1990, pag. 139). 
22 Yampolski, P.B.: The Platform Sutra of the Sixth Patriarch. New York 1967. 
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'Wat is op dit ogenblik jouw oorspronkelijk gelaat van vóór je geboorte?' 

Gesprekken 46 

Huineng’s onderricht (en autobiografie) is vastgelegd in een beroemd 
document: het Platform-geschrift of de Platform-soetra.  
Hieronder twee fragmenten: 
 
'Goede vrienden, mijn onderricht van de Dharma heeft meditatie 
[dhyana] en wijsheid [prajna] tot basis. Maak alsjeblieft nooit de fout om 
te zeggen dat meditatie en wijsheid verschillend zijn; zij vormen een 
eenheid, het zijn niet twee dingen. Meditatie is de bestaansvorm van 
wijsheid; wijsheid is het functioneren van meditatie. Op hetzelfde 
ogenblik dat er wijsheid is, is er ook meditatie aanwezig in wijsheid; op 
hetzelfde ogenblik dat er meditatie is, is er ook wijsheid aanwezig in 
meditatie. Goede vrienden, dat wil zeggen: meditatie en wijsheid zijn 
hetzelfde. Leerlingen, zorg ervoor dat je niet zegt dat meditatie 
bevorderlijk is voor wijsheid, of dat wijsheid leidt tot meditatie, of dat 
meditatie en wijsheid verschillend zijn van elkaar.  
Wie er deze visie op na houdt, gaat ervan uit dat er dualiteit bestaat in 
de dingen - als men het goede zegt maar in de geest niet het goede 
denkt, dan zullen meditatie en wijsheid inderdaad niet hetzelfde zijn. 
Als geest en woorden beide goed zijn, dan zijn innerlijk en uiterlijk 
gelijk, en dan zijn meditatie en wijsheid hetzelfde.  
Het beoefenen van zelfverwerkelijking vind je niet door middel van 
verbale argumenten. Als jullie discussiëren over wat het eerst komt, 
meditatie of wijsheid, dan zijn jullie blind. Deze discussie kent geen 
einde, en je zult je juist gaan vasthouden aan objectieve dingen, en zo 
zullen jullie nooit ontsnappen aan de vier bestaansvormen (geboorte, 
leven, veranderen en dood).' 
 
'Goede vrienden, op welke manier zijn meditatie en wijsheid hetzelfde? 
Ze zijn als de lamp en het licht dat hij schenkt. Als er een lamp is, is er 
ook licht; als er geen lamp is, is er geen licht. De lamp is de 
bestaansvorm van licht; het licht zorgt voor het functioneren van de 
lamp. Al hebben ze twee verschillende namen, in wezen zijn ze niet 
twee. Dat geldt ook voor meditatie (oefening) en wijsheid (verlichting).' 

Platform 135 - 137 

Slot 

Huineng’s laatste woorden luidden: 
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'Vaarwel allemaal, ik ga jullie nu verlaten. Als ik gestorven ben, treur 
dan niet zoals men dat gewoonlijk doet in de wereld. Als je 
condoleances van anderen aanneemt of rouwkledij draagt, dan is dat 
niet overeenkomstig de Dharma, en dan ben je niet mijn leerling. 
Handel alsof ik nog in de wereld was: zit volledig recht, zonder te 
bewegen of uit te rusten, zonder toevoegen of weglaten, niet komend of 
gaand, zonder positief of negatief, zonder blijven of vertrekken, maar 
enkel in soevereine vrede. Dit is de grote Weg. Als ik gestorven ben, ga 
dan gewoon door met oefenen, net als tevoren, alsof ik er nog ben. 
Wanneer ik immers in de wereld ben, en jullie gaan tegen mijn 
onderricht in, dan zou dat mijn leven hier als abt zinloos maken.' 

Lu Kuan III 99, Platform 181 

Niu-t’ou Fa-jung / Niutou Farong [Gozu Hoyu] 594-

657  

Farong is ook bekend onder de naam Niu-t’ou / Niutou [Gozu].  
Hij is de grondlegger van de Ossenkop-school (Japans: Gozu), een lijn 
die eind 10e eeuw uitstierf.  
Farong richtte zich vrij strikt naar Bodhidharma’s Zen, d.w.z. hij maakte 
weinig gebruik van ceremoniële elementen. 
Van oorsprong was hij een confusianistisch geleerde, maar na via 
lezing van de Nirvana-soetra te zijn aangetrokken tot het boeddhisme 
verdiepte hij zich intensief in meditatie. Zo intens, dat 'de vogels in de 
buurt hem bloemen kwamen bezorgen'. 

Ervaring 

Farong vond verlichting - waarna er geen vogels meer kwamen - in de 
volgende woorden van zijn latere leraar Daoxin: 
 
'De honderduizend poorten van de Boeddhadharma, zij komen alle 
terug tot deze geest. De bron van de talloze onvolprezen, hoogstaande 
oefeningen is deze geest. Alle voorschriften en kloosterregels, Zen-
meditatie, Dharma poorten naar kennis, en alle wijsheid en elk soort 
wonderlijke manifestatie - zij zijn van nature jouw eigendom, niet te 
scheiden van jouw geest. Elk soort tegenslag en karmisch beletsel is 
wezenlijk leeg en zonder werkelijke bestaansgrond. Alle oorzaken en 
gevolgen zijn slechts illusies. Er bestaan geen drie werelden die je 
achter je moet laten. Er bestaat geen bodhi dat verworven kan worden. 
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Er is geen onderscheid tussen de ware natuur en dat wat menselijk of 
niet menselijk lijkt. De grote weg is leeg en uitgestrekt, zonder een 
enkele gedachte. Als je je deze Dharma hebt eigen gemaakt, waar 
niets, maar dan ook helemaal niets aan ontbreekt, welk verschil is er 
dan tussen jezelf en Boeddha? Als er geen enkele regel onderricht 
meer over is, dan rest jou gewoon niets anders dan te vertoeven in je 
ware aard, zonder de behoefte om je druk maken over je gedrag, 
zonder de behoefte om zuivering en versterving te beoefenen maar 
gewoon een leven leidend zonder verlangens, met een geest zonder 
woede, zonder zorgen, volledig op je gemak, en nergens door 
gehinderd, handelend zoals jij zelf wil, zonder je te hoeven inlaten met 
enige goede of kwade zaken, alleen maar lopen, vertoeven, zitten en 
liggen; en alles waar jouw blik op valt is niets anders dan de wezenlijke 
bron. Dit alles is het sublieme functioneren van boeddhaschap, zalig en 
zorgeloos. Dit is wat men Boeddha noemt.' 

Heritage 33 

Onderricht 

Zij die zelfs niet één enkel dharma verwerpen of verwerven, zulke 
mensen noemt men heiligen. 

Heritage 34 

Slot 

In 656 werd Farong door de overheid uitgenodigd om abt te worden 
van een andere tempel. Hij probeerde te weigeren, maar dat bleek 
onmogelijk. Hij verleende zijn leerling Zhiyan de overdracht, en verliet 
zijn plek met de mededeling dat hij hier nooit meer zou terugkeren. Een 
jaar later stierf hij, zonder enig teken van ziekte. 

Yu-chuan Shen-hsiu / Yuquan Shenxiu [Gyokusen 

Jinshu] 605?-706 

Shenxiu was een leerling van Hongren. Hij geldt als de grondlegger van 
de Noordelijke School (ook de Lankavatara school genoemd).  
Van oorsprong confusianist, kwam hij rond zijn vijfenveertigste jaar 
terecht bij Hongren. Daar werd hij uiteindelijk hoofdmonnik van de 
congregatie.  
Na Hongren’s dood zwierf hij twintig jaar lang rond en vestigde zich 
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later op een eigen plek om er te onderrichten.  
Shenxiu was in zijn tijd een leraar van grote faam en onderhield een 
goede en hechte relatie met opeenvolgende keizers. Men noemde hem 
'de Dharma-meester van de twee hoofdsteden' (Ch’ang-an en Loyang 
in Noord-China). 
Shenxiu werkte in de traditie van oude Indische 'meditatieschool', zoals 
Zen aanvankelijk in China werd genoemd na de komst van 
Bodhidharma. Dat betekende o.a. het afleggen van geloften, soetra-
studie (Lankavatara, Prajnaparamita) en tekst-recitatie. 
 
Opvolging: 
 

1. ... / Songshan Puji [Suzou Fujaku] 651-739 + I-fu / Yifu [Gifuku] 
658-736  

2. ... / Dingzhou Shizang [Joshu Sekiso] 714-800 

Slot 

Shenxiu stierf, ouder dan 100 geworden, zonder ziek te zijn, in 
meditatiehouding. Zijn laatste drie woorden zijn bekend gebleven:  
'Buig krom recht.' 

Tsu-chou Chih-shen / Zizhou Zhishen [Shishu 

Chisen] 609-702 

Zhishen is ook bekend onder de naam Chih-hsien. Hij was een leerling 
van Hongren en grondlegger van de Sichuan-school. 
 
Opvolging: 
 

1. Ch’u-chi / Zizhou Chuji [Shishû Shojaku], 648-734 
2. Wu-hsiang / Jingzhong Wuxiang [Jôshu Musô] 684-762 
3. Wu-chu / Jingzhong Shenhui [Jôshu Jinne] 720-794 
4. Shengshou Nanyin [Seijû Nan’in] g.d. 
5. Suizhou Daoyuan [Suishû Dôen] g.d. 

 
Invloedrijk opvolger van Zhishen in de zesde generatie was Kuei-feng 
Tsung-mi / Guifeng Zongmi (780-841), leerling van Suizhou Daoyuan 
[hoewel hij ook in de stamboom van Hoze Shenhui voorkomt] en 
tijdgenoot van Huangbo. Zongmi was tevens 5e patriarch en 
vernieuwer van het Chinese Huayan-boeddhisme. 
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Yung-chia Hsuan-chueh / Yongjia Xuanjue [Yoka 

Genkaku] 665-713 

Yonjia’s bijnaam luidt Gast voor één Nacht, vanwege zijn legendarisch 
korte ontmoeting met zijn leraar, de zesde patriarch Huineng. Tijdens 
deze kortstondige ontmoeting ontving hij de Dharma-overdracht. 
Yonjia verliet al jong zijn ouderlijk huis om boeddhisme te bestuderen, 
m.n. de Tiantai-school (lett.: 'School van Hemels Platform').  
Hij was een ervaren beoefenaar van het Tiantai-boeddhisme. In zijn 
geschriften vergelijkt hij Zen-meditatie met Tiantai-meditatie (zhiguan). 
Sinds hij op aandrang van Zen-leraren zijn bezoek bracht aan Huineng 
is hij erkend als diens leerling en opvolger. 

Onderricht 

Auteur van o.a. het bekende Shodoka (Cheng-tao Ko): Lied van de 
Verwerkelijkingsweg [zie Teksten]. 

Nan-yang Hui-chung / Nanyang Huizhong [Nan’yo 

Echu] 675-775 

Nanyang was een invloedrijk leerling van Huineng en wordt in de 
geschriften vaak de Nationale Leraar genoemd - vanwege zijn latere 
onderricht aan enkele keizers.  
Tot aan zijn zestiende jaar sprak hij geen woord, totdat een Zen-leraar 
langskwam aan wie hij verzocht leerling te mogen worden. 
Nanyang leefde en werkte autonoom gedurende deze eeuw van 
opbloei van allerlei 'scholen', getuige ook zijn commentaar op de 
initiatieven van collega Shenhui [zie aldaar].  
Na zijn training bij Huineng trok hij zich veertig jaar lang terug op de 
Baiya-berg in Nanyang - vandaar zijn naam. Later, op zijn 
vijfentachtigste, werd hij uitgenodigd door het hof om publiekelijker te 
opereren. 
Koans: Blue nr 18, 99, Serenity nr 42, 85, Gate nr 17. 

Onderricht 

Eens verzocht de keizer Nanyang een beroemde monnik te testen; zijn 
naam was Tripitaka, hij kwam uit India en beschikte over telepathische 
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gaven.  
Nanyang zei: 'Ik hoor dat u de gave hebt om gedachten te lezen.' 
Tripitaka antwoordde: 'Dat zou ik niet wagen te zeggen.' 
'Waar bevind ik me nu, volgens u?' 
'De Meester is een leraar van de hele natie. Wat zoekt u dan bij de 
Westelijke Rivier om naar roeiwedstrijden te gaan kijken?' 
Na enige tijd vroeg Nanyang weer: 'Waar ben ik nu dan, volgens u?' 
'De Meester is een leraar van de hele natie. Waarom gaat u dan naar 
de Tianjin-brug de apen bewonderen?' 
Na enige tijd vroeg Nanyang nogmaals: 'Waar ben ik nu dan, volgens 
u?' 
Daarop gokte Tripitaka zomaar wat, en de meester riep: 
'Jij ouwe vossegeest! Waar is er nu van jouw helderziendheid 
overgebleven?'  
Tripitaka moest het antwoord schuldig blijven. 

Heritage 50 

'Wie Zen bestudeert, moet de woorden van Boeddha eerbiedigen.  
Er is maar één middel om boeddhaschap te verwezenlijken, en dat is 
het begrijpen van het grote principe dat verbonden is met de 
bewustzijnsbron. Als jou het grote principe niet duidelijk is, dan 
belichaam je het onderricht niet en dan ben je als een leeuwenjong dat 
nog geplaagd wordt door vlooien. En als jij in een dergelijke situatie een 
leraar van anderen wordt en zelfs enig wereldlijke aanzien en middelen 
vergaart, maar desalniettemin onjuistheden verkondigt - wie wordt daar 
dan beter van? Een bedreven houthakker verwondt zichzelf niet met de 
bijl. Wat zich in de wierrookhouder bevindt, kan niet gedragen worden 
door een ezel!' 
 
Een monnik: 'Hoe kan men een boeddha worden?'  
Nanyang: 'Laat de Boeddha en alle bestaansvormen vallen, dan zul je 
op datzelfde moment bevrijd worden.' 

Heritage 52-53 

Een monnik vroeg aan Nanyang: 'Wat is de geest van de oude 
boeddha’s?'  
Nanyang antwoordde: 'Een baksteen.' 
De monnik: 'Een baksteen? Is dat geen levenloos object?' 
Nanyang: 'Ja.' 
'En kan dat dan de Dharma verkondigen?' 
'Dat verkondigt de Dharma schitterend, onvermoeibaar.' 
'Waarom kan ik dat dan niet horen?' 
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'Jijzelf hoort het misschien niet, maar dat wil niet zeggen dat anderen 
het niet kunnen horen.' 
'Welke mensen zijn dat dan?' 
'Alle heiligen kunnen het horen.' 
'Kunt u het horen, meester?' 
'Ik kan het niet horen. Als ik het kon horen, zou ik hetzelfde zijn als de 
heiligen. Dan zou jij niet kunnen horen hoe ik de Dharma verkondig.' 
'Alle schepselen begrijpen dit soort uitleg niet.' 
'Ik verkondig de Dharma juist ten behoeve van schepselen, niet ten 
behoeve van heiligen.' 
'Als schepselen het horen, wat dan?' 
'Dan zijn het geen schepselen meer.' 
'Welke geschriften onderrichten over het verkondigen van de Dharma 
door levenlozen objecten?' 
'Dat vind je natuurlijk niet in geschriften, en het is ook niet iets dat een 
of andere wijze ooit gezegd heeft. Maar ken je de woorden van de 
Bloesemsier-soetra [Avatamsaka] niet, die zegt: "Het heelal, levende 
wezens, en de drie werelden - zij verkondigen het allemaal"?' 

Heritage 181 

Slot 

Tegen de tijd dat Nanyang zou sterven, nam hij afscheid van keizer Dai 
Zong. 
De keizer zei: 'Hoe moet uw leerling u na uw dood gedenken?' 
Nanyang zei: 'Bouw me alsjeblieft een naadloos monument.' 23 
Na een lange pauze zei Nanyang: 'Begrijpt u?' 
'Nee.' 
'Als ik vertrokken ben, zal mijn leerling Danyuan deze kwestie 
begrijpen. Vraag het hem alsjeblieft.' 

Dumoulin I 161 

 

 
23 Verwijzing naar de Avatamsaka-soetra: 

 
Een naadloze pagoda, moeilijk te beschrijven. 
De blauwe draak gedijt niet in vredig water. 
Hij stijgt tot de grootste hoogten, vult de grootste omvang. 
Hij toont zichzelf steeds weer opnieuw aan allen, ieder ogenblik. 
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Ho-tse Shen-hui / Hoze Shenhui [Kataku Jinne] 670-

762 

Shenhui was een van de leerlingen van Huineng en geldt als 
grondlegger van Hoze-school [Jap.: Kataku].  
Aanvankelijk een Taoïst, kwam hij tegen zijn veertigste bij Huineng 
terecht.  
Shenhui is een controversieel figuur vanwege zijn felle ageren tegen 
Shenxiu’s Noordelijke school. Daartoe organiseerde hij zelfs in 734 een 
publieke conferentie. Shenxiu’s school zou niet authentiek zijn, want te 
formeel en teveel ruimte voor geleidelijke ontwikkeling.  
Bovendien zou Shenxiu volgens Shenhui geen legitieme opvolger van 
Huineng zijn. Geëngageerd in zijn strijd om de orthodoxie, nam hij het 
niet altijd even nauw met de feiten - hetgeen historische documenten 
uit zijn school (m.n. de beroemde Platform-soetra van Huineng) in een 
onduidelijk licht plaatst. 
 
Collega Nanyang, ook een leerling van Huineng, had niet veel op met 
de aanpak van Shenhui’s volgelingen: 'Op mijn reizen de laatste tijd 
heb ik dikwijls dit soort gezien en hun succes neemt gestadig toe; ze 
zijn een 300 tot 500 in aantal. Ze minachten alles en beweren dat dit de 
kern van de school in het Zuiden is. Ze vervangen en vervalsen de 
Platform-soetra en door het van zijn heilige waarheid te beroven, 
verwarren en bedriegen ze latere volgelingen. Hoe kan men dit nog de 
leer noemen? Dit is het einde van onze Ch’an-school!' 

Gesprekken 37-38 

Shenhui is later verbannen door keizerlijk hof vanwege verstoren van 
de openbare orde, maar mocht later weer terugkeren.  
Dat de Zuidelijke school uiteindelijk heeft overleefd en de Noordelijke is 
verdwenen, lijkt niet zozeer Shenhui’s verdienste; het is eerder te wijten 
aan sociaal-politieke oorzaken (opstanden en onrust in het Noorden). 
Shenhui heeft niettemin voor een belangrijk deel ertoe bijgedragen dat 
de doctrine van 'plotselinge verlichting' in de latere Zen-traditie een 
centrale plek zou innemen. 
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Vanaf Huineng (7e eeuw) tot op de dag van vandaag is er een 
rechtstreekse, levende ontwikkeling traceerbaar in de Zen-traditie.24 
Deze ontwikkeling is met name herkenbaar geworden en tot bloei 
gekomen in twee grote scholen, Soto en Rinzai (Chinees: Caodong en 
Linji). 25 Het ontstaan van deze scholen is verbonden met de periode 
waarin Shitou (Soto lijn) en Mazu (Rinzai lijn) de twee grote namen 
waren in Zen-boeddhistisch China. Zij onderhielden een uitstekende 
relatie met elkaar en stimuleerden zelfs uitwisseling van hun onderricht 
door de leerlingen. 

 
De naam Soto is Japans voor Caodong, hetgeen teruggevoerd wordt 
op de samenvoeging van de namen van twee leraren: Dongshan (807-
869) en zijn leerling Caoshan (840-901). Dat het onderricht van de Soto 
school echter in feite begint bij Shitou (700-790) en diens leraar 
Qingyuan moge onder andere blijken uit het feit dat Shitou’s tekst 
'Harmonie van Eenheid en Onderscheid' (Sandokai in het Japans)26 
geldt als basistekst binnen de Soto-school waar deze tekst regelmatig 
gereciteerd wordt. 

Ch’ing-yuan Hsing-ssu / Qingyuan Xingsi [Seigen 

Gyoshi] 660-740 

Groene Bron Wandelende Bezinning 

Qingyuan was een eminent leerling van Huineng. Hij bezat een rustig 
karakter, leefde vrij anoniem; er is weinig over hem bekend.  
Drie van de vijf klassieke Zen-huizen - Ts’ao-Tung [Soto], Yun-men 
[Ummon] en Fa-yen [Hogen] - zijn naar hem te herleiden, via zijn 
leerling Shitou.  
Koan: Serenity nr 5. 

 
24 Voor een schematisch overzicht van de Soto- en Rinzai-stamboom, zie Bijlagen. 
25 Voorzover men in Zen al van scholen of beginpunten kan spreken, want zelfs Boeddha 
bracht niets nieuws. Dogen, grondlegger van het Japanse Soto-zen, verzette zich dan 
ook tegen het blindelings gebruiken van termen als 'Soto' of zelfs 'Zen'. Keizan (zie 
Transmission, in Literatuurlijst) noemt deze verdeling in scholen ook al in zijn Denkoroku. 
26 Zie Teksten. 
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Ervaring 

Qingyuan vroeg Huineng: 'Hoe kan ik voorkomen dat ik, in al mijn doen 
en laten, verval in relatieve stadia van spirituele ontwikkeling?' 
Huineng zei: 'Wat is jouw oefening?' 
'Ik beoefen niet eens de vier edele waarheden.' 
'In welke stadia ben je vervallen?' 
'Als ik zelfs de vier edele waarheden niet beoefen, in welke stadia zou 
ik dan zijn vervallen?' 

Heritage 48 

Onderricht 

Een monnik vroeg Qingyuan: 'Wat is de grote betekenis van de 
Boeddhadharma?' 
Qingyuan: 'Hoeveel kost de rijst tegenwoordig in de stad?' 

Heritage 49 

Slot 

Na afscheid te hebben genomen van zijn leerlingen, stierf Qingyuan in 
740, gezeten in meditatie. 

Shih-t’ou Hsi-ch’ien / Shitou Xiqian [Sekito Kisen] 

700-790 

Boven de Rots Zeldzame Transformatie 

Shitou vormde samen met Mazu een befaamd lerarenkoppel.  
De kronieken melden: 'Mensen trokken voortdurend van de een naar 
de ander; wie deze twee meesters nooit had ontmoet, bleef onwetend.' 

Dumoulin I 161 

Als jongen uitte Shitou zijn verzet tegen het heersend gebruik van 
runderoffers door diverse offerplekken te vernielen.  
Later wendde hij zich tot het boeddhisme en werd een leerling van 
Huineng. Omdat deze stierf toen Shitou nog een jongeman was, 
vervolgde hij zijn onderzoek bij een van Huineng’s opvolgers, 
Qingyuan. 
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Shitou’s naam 'Boven de Rots' hangt samen met de verblijfplaats die hij 
koos in de buurt van het klooster: een hut op een hoger gelegen rots 
waar hij o.a. het 'Lied van de Strodak Hut' schreef [zie Teksten]. 
 

 

Figuur 24: Shitou 

Ervaring 

Shitou vond diepe verlichting toen hij in de verhandelingen van 
Sengzhao (378-414) las: 'De uiteindelijke mens is leeg en hol; hij heeft 
geen vorm, maar van de miljarden dingen is er niet één dat niet zijn 
eigen maaksel is. Wie kan begrijpen dat de ontelbare dingen jezelf zijn? 
Alleen een wijze.' 
Waarop Shitou zei: 'Een wijze heeft geen zelf, maar er is niets dat hij 
niet zelf is.' 

Serenity 391 
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Onderricht 

De meester vroeg aan een pas aangekomen monnik: 'Waar kom je 
vandaan?' De monnik zei: 'Van Jiangxi [klooster van Mzazu].' 
Shitou zei: 'Heb je Grote Leraar Ma [Mazu] gezien of niet?' 
De monnik antwoorddde: 'Ik heb hem ontmoet.' 
Shitou wees naar een stapel brandhout en vroeg: 'Zag hij er zo uit?' 
De monnik antwoordde niet. Hij ging vervolgens naar Mazu’s verblijf en 
vertelde hem over zijn onderhoud met Shitou.  
Mazu zei: 'Zag je ook hoe groot die stapel hout was?' 
De monnik zei: 'Het was een enorme stapel.' 
Mazu zei: 'Jij bent wel sterk.' 
De monnik zei: 'Waarom zegt u dat?' 
Mazu zei: 'Jij hebt die enorme stapel de hele weg van de Nanyue-berg 
[klooster van Shitou] hierheen gedragen. Daar is heel wat kracht voor 
nodig.' 

Heritage 73 

Een monnik vroeg aan Shitou: 'Waarom kwam de eerste patriarch uit 
het Westen?' 
Shitou zei: 'Vraag het aan die pilaar daar.' 
De monnik antwoordde: 'Ik begrijp het niet.' 
Shitou: 'Ik begrijp het ook niet.' 

Heritage 74 

'Ons onderricht is overgedragen door de oude boeddha’s; wij spreken 
niet van meditatie of spirituele vooruitgang, er is enkel vestiging van het 
weten en visie van boeddhaschap. Gewaarzijn zelf is boeddha. 
Gewaarzijn, boeddha, levende wezens, verlichting, illusie: het zijn 
allemaal namen voor één en hetzelfde. Je moet beseffen dat de 
bewuste aard van je eigen geest noch eindig noch eeuwig is en van 
nature noch bevuild noch zuiver. Het is roerloos en volledig, en het 
geldt zowel voor gewone mensen als voor heiligen. Het beantwoordt 
heel gericht zonder patronen te hanteren, los van besef, intelligentie en 
onderscheidend bewustzijn. De drie rijken - van verlangen, van vorm, 
en van vormloosheid - en de zes bestaansvormen - dieren, 
hellewezens, hongerige geesten, titanen, mensen en goden - zijn 
slechts manifestaties van je eigen geest; de maan in het water, beelden 
in een spiegel. Hoe kan er geboorte of dood bestaan? Als je dit kunt 
realiseren, dan ben je klaar in ieder opzicht.' 

Spring 35 
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Meer onderricht in Shitou’s 'Harmonie van Eenheid en Onderscheid' 
[zie Teksten]. 

Slot 

Volgens onbevestigde berichten ging Shitou aan het eind van zijn leven 
weg uit zijn klooster, terug naar de bergen. 

Dumoulin I 165 

Yueh-shan Wei-yen / Yaoshan Weiyan [Yakusan 

Igen] 745-828 

Medicijn Berg Indrukwekkend Ontzag 

Yaoshan was een leerling van Shitou en de leraar van Yunyan en 
Decheng. 
Op zijn zeventiende ingetreden in Zen-klooster, werd hij rond zijn 
dertigste tot monnik gewijd door een Vinaya-meester.  
Uiteindelijk kwam hij bij Shitou terecht. 
 
Koans: Serenity nr 5 en 7. 

Ervaring 

Yaoshan was eens aan het zitten, toen zijn leraar Shitou hem zag en 
vroeg: 'Wat ben je hier aan het doen?' 
Yaoshan zei: 'Ik ben niet iets aan het doen.' 
Shitou zei: 'Dan zit je hier te lummelen.' 
Yaoshan: 'Als ik zou zitten te lummelen, dan zou ik iets aan het doen 
zijn.' 
Shitou vroeg daarop: 'Je zei dat je niet iets aan het doen bent; wat ben 
je dan niet aan het doen?' 
Yaoshan antwoordde: 'Zelfs de heiligen weten het niet.' 

Heritage 108; Spring 35 

Yaoshan vroeg zijn leraar Shitou hem naar de weg naar 
verwerkelijking.  
Shitou antwoordde: 'Als je zegt "Het is dit", dan zit je verkeerd. Dit en 
niet-dit zijn beide niet Het. Dus wat wil je dan?' 
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Yaoshan zweeg.  
Shitou verwees hem naar Mazu. 
Deze zei hem: 'Soms laat ik het zijn wenkbrauwen fronsen en met zijn 
ogen knipperen, en soms laat ik het zijn wenkbrauwen niet fronsen en 
niet met zijn ogen knipperen. Soms is het datgene dat zijn 
wenkbrauwen fronst en met zijn ogen knippert. Soms is het niet 
datgene dat zijn wenkbrauwen fronst en met zijn ogen knippert!  
Dus wat wil je dan?' 
Daarop ervoer Yaoshan grote verlichting.  
Mazu zei: 'Je hebt het nu, zorg er goed voor. Maar je leraar is Shitou.' 

Encyclopedia 434; Heritage 107 

 

Figuur 25: Yaoshan 

Onderricht 

Lange tijd gaf Yaoshan geen onderricht in de zaal. 
De tempeloverste zei tegen hem: 'De monniken wachten al een lange 
tijd op instructies van de meester.' 
Yaoshan zei: 'Luid de bel!' 
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De monniken verzamelden zich in de zaal. 
Yaoshan stapte daarop van de Dharma-zetel en ging terug naar de 
abtskamer. 
De tempeloverste volgde hem en zei: 'Meester, u stemde ermee in om 
te spreken tot de monniken. Waarom zei u dan niets?' 
Yaoshan zei: 'Soetra’s hebben soetra-leraren. Shastra’s [commentaar] 
hebben shastra-leraren. Waarom ben je ontevreden met me?' 

Heritage 109 

'Meesterlijke gidsen onderrichten enkel behoedzaamheid. Als hebzucht 
of woede optreden, dan moet je dat afweren, je er niet door laten raken. 
Wil je leren hoe je dat moet doen, dan moet je er doorheen zitten als 
een dode boom of een stuk rots. 
Er valt verder niets te ontwikkelen, maar je moet het wel zelf 
ontdekken. Het heeft geen zin om alle woorden volledig te ontkennen. 
Ik spreek nu tot jullie om iets bloot te leggen dat geen woorden heeft, 
dat van oorsprong geen eigenschappen heeft als oren of ogen.' 

Houses 67 

Yaoshan trad de zaal binnen, en sprak: 'Ik heb een bepaalde uitspraak 
die ik nog nooit tegen iemand gezegd heb.'  

Heritage 150 

Slot 

Yaoshan voelde zijn einde naderen, en hij riep uit: 'De Dharma-zaal valt 
in elkaar! Jullie allemaal hier, houdt het tegen!' 
Toen stak hij een hand omhoog, en zei: 'Jullie monniken, jullie 
begrijpen mijn woorden niet.'  
Daarop overleed hij. 

Yun-yen T’an-sheng / Yunyan Tansheng [Ungan 

Donjo] 780-841 

Wolk Rots Obscure Pracht 

Yunyan was een leerling van Yaoshan. Hij verliet op jeugdige leeftijd 
ouderlijk huis. Zijn eerste leraar was Baizhang bij wie hij twintig jaar 
lang verbleef. Na diens dood ging hij, na vele leraren bezocht te 
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hebben, naar het klooster van Yaoshan die hem tenslotte overdracht 
verleende. Yunyan trok later naar de Yunyan-berg in Hunang - vandaar 
zijn naam. Hij was goed bevriend met Daowu Yuanzhi27 (769-835) en 
Decheng, de bootmonnik. 
 
Koans: Blue nr 70, 72, 89, Serenity nr 49, 54. 
 

Ervaring 

Baizhang vroeg aan Yunyan: 'Als je je keel, mond en lippen gesloten 
houdt, hoe zul je dan spreken?' 
Yunyan zei: 'Meester, bent u daartoe in staat of niet?' 
Baizhang zei: 'Ik ben mijn opvolgers kwijt.' 

Blue 398 

Yaoshan vroeg aan Yunyan: 'Hoe lang was je bij Baizhang?' 
Yunyan: 'Twintig jaar.' 
Yaoshan: 'En je bent nog steeds niet je onbeholpen gedoe kwijt.' 
 
Nadat Yunyan hem het een en ander over Baizhang had verteld, vroeg 
Yaoshan: 'Wat had Baizhang verder zoal te vertellen?' 
Yunyan: 'Op een keer kwam Baizhang de zaal binnen om de monniken 
toe te spreken. Iedereen stond op. Hij pakte zijn staf en begon iedereen 
naar buiten te jagen. Daarop schreeuwde hij naar de monniken. Toen 
zij omkeken naar hem, zei hij: "Wat is het?"' 
Yaoshan: 'Waarom vertelde je me dat niet eerder? Dankzij jou heb ik 
vandaag eindelijk eerwaarde broeder Baizhang leren kennen.' 
Toen hij die woorden hoorde, vond Yunyan verlichting. 
 
Op een dag zei Yaoshan tegen Yunyan: 'Ik heb gehoord dat jij leeuwen 
kunt temmen. Is dat zo?' 
Yunyan zei: 'Ja.' 
Yaoshan: 'Hoeveel kun je er temmen?' 
Yunyan: 'Zes.' 
Yaoshan: 'Ik kan ze ook temmen.' 
Yunyan: 'Hoeveel kunt u er temmen, meester?' 
Yaoshan zei: 'Een.' 
Yunyan: 'Een is zes. Zes is een.' 

Heritage 143, 144 

 
27 Koans: Blue nr 55, 89, Serenity nr 54, 83. 
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Onderricht 

Yunyan was thee aan het zetten. 
Daowu vroeg: 'Voor wie maak je thee?' 
Yunyan zei: 'Er is iemand die er trek in heeft.' 
Daowu zei: 'Waarom laat je het hem niet zelf zetten?' 
Yunyan zei: 'Gelukkig ben ik hier om het te doen.' 

Heritage 144 

Op een dag sprak Yunyan tot een groep: 'Er is een erfgenaam van 
iemand’s huis die alle vragen kan beantwoorden.' 
Dongshan vroeg: 'Hoeveel boeken heeft hij in huis?' 
Yunyan zei: 'Er is geen letter te vinden.' 
Dongshan: 'Hoe komt hij dan aan zoveel kennis?' 
Yunyan: 'Door nooit te slapen, dag en nacht.' 

Houses 70 

Yunyan vroeg aan een non: 'Leeft je vader nog?' 
Zij antwoordde: 'Ja.' 
Yunyan: 'Hoe oud is hij?' 
Zij: 'Tachtig jaar oud.' 
Yunyan: 'Wist je dat je een vader hebt die geen tachtig jaar is?' 
Zij antwoordde: 'Is dat niet de "Zodanig gekomene" [de Tathagata]?' 
Yunyan: 'Nee, dat is maar een nakomeling.' 

Houses 71 

Toen Yunyan op een keer de vloer aan het bezemen was, zei Daowu: 
'Te druk bezig.' 
Yunyan zei: 'Jij zou moeten weten dat er iemand is die niet bezig is.' 
Daowu zei: 'Als dat zo is, dan bestaat er ook een tweede maan.' 
Yunyan hield de bezem omhoog en zei: 'Welke maan is dit?' 

Serenity 91 

Dongshan vroeg aan Yunyan: 'Als ik het van aangezicht tot aangezicht 
wil zien, wat moet ik dan doen?' 
Yunyan antwoordde: 'Vraag het aan iemand die het gedaan heeft.' 
Dongshan: 'Dat doe ik nu.' 
Yunyan: 'Wat kan ik jou zeggen?' 

Heritage 183 
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Slot 

Toen Yunyan ziek werd en zijn einde voelde naderen, gaf hij de 
hoofdmonnik opdracht om een feestmaal voor de monniken te 
bereiden. Op de avond van de volgende dag overleed hij. 

Tung-shan Liang-chieh / Dongshan Liangjie [Tozan 

Ryokai] 807-869 

Spelonk Berg Integere Dienaar 

Dongshan was een leerling van Yunyan. Aan zijn naam (Dong) is de 
naam van de Caodong-school [Soto] mede ontleend.  
In zijn jeugd leerde een leraar hem de Hart-soetra reciteren.  
Toen hij aankwam bij de passage '... er is geen oog, geen oor, geen 
neus..' betastte hij zijn gezicht, en vroeg aan zijn leraar: 'Ik heb ogen en 
oren en een neus; waarom zegt de soetra dat dit niet zo is?' De leraar 
verwees hem daarop door naar andere leraren, o.a. naar Nanquan. 
 
Tijdens Dongshan’s verblijf bij Nanquan werd ter nagedachtenis aan 
Mazu’s sterfdag een maaltijd bereid.  
Nanquan vroeg zijn leerlingen: 'Morgen zullen we voedsel aanbieden 
aan de overleden meester Mazu. Denken jullie dat hij zal komen?' 
De monniken reageerden niet.  
Daarop trad Dongshan naar voren en zei: 'Hij wacht op een metgezel.' 
Nanquan: 'Deze knaap is weliswaar nog jong, maar hij is geschikt voor 
de training.' Vervolgens studeerde Dongshan bij Guishan, maar deze 
verwees hem naar Yunyan. 
 
Koans: Blue nr 43, Serenity nr 22, 49, 56, 89, 94, 98. 

Ervaring 

Dongshan stelde aan Yunyan dezelfde vraag - betreffende de dialoog 
tussen een monnik en nationale Leraar Nanyang [zie Nanyang] - die hij 
eerder ook aan Guishan had gesteld: 'Wie kan horen, hoe levenloze 
objecten de Dharma verkondigen?'. 
Yunyan antwoordde: 'Dat wat levenloos is, kan het horen.' 
'Kunt u het horen, meester?' 
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'Als ik het kon horen, dan zou jij me niet de Dharma kunnen horen 
verkondigen.' 
'Waarom zou ik u dan niet kunnen horen?' 
Yunyan hield zijn abtskwast omhoog, en zei: 'Kun je me nu nog horen 
of niet?' 
'Ik kan u niet horen.' 
'Wanneer ik de Dharma verkondig, kun je me niet horen. Hoe zou je het 
dus kunnen horen als levenloze dingen het verkondigen?' 
'Welk geschrift leert het verkondigen van de Dharma door levenloze 
dingen?' 
Yunyan zei: 'Heb je niet gelezen in de Amithaba-soetra, waar staat: "De 
meren en rivieren, de vogels, de wouden, zij allen zingen Boeddha, zij 
allen zingen Dharma."?' 
Bij die woorden ervoer Dongshan diepe verlichting. 
 
Toen hij afscheid nam van Yunyan, zei Dongshan: 'Als in de toekomst 
iemand wellicht vraagt of ik de waarheid van mijn meester kan 
beschrijven of niet, wat moet ik dan antwoorden?' 
Na een lange pauze zei Yunyan: 'Dit is het gewoon.' 
Dongshan zuchtte.  
Yunyan zei: 'Eerwaarde vriend, nu je deze grote zaak onder je hoede 
hebt genomen, moet je er heel zorgvuldig mee omgaan.' 
Dongshan bleef echter twijfel ervaren.  
Pas toen hij enige tijd later een stroom overstak en zijn eigen 
weerspiegeling in het water zag, werd hem de bedoeling van Yunyan’s 
woorden duidelijk.  
Daarop maakte hij het volgende vers: 
 

Zoek het niet ergens anders, ver verwijderd van het zelf. 
Ik reis nu alleen, en overal kom ik het tegen. 
Nu is het helemaal mij, nu ben ik niet het. 
Zo moet het begrepen worden om op te gaan in zodanigheid. 

 
Een monnik zei later aan Dongshan: 'Ik zou graag willen weten of 
Yunyan werkelijk wist wat dit was of niet, toen hij zei "Dit is het 
gewoon."' 
Dongshan zei: 'Als hij het niet wist, hoe was hij dan in staat om er zo 
over te spreken? En als hij het wel wist, waarom was hij dan bereid om 
er zo over te spreken?' 

Heritage 182-184 

 



 

92 

Onderricht 

'Zoek niet naar roem of voordeel, succes of welvaart. Breng je leven 
gewoon door zoals het is, overeenkomstig de omstandigheden. Als de 
adem verdwijnt, wie is dan de meester? Na de dood van het lichaam is 
er nog slechts een lege naam. Als je kleren zijn versleten, herstel ze 
dan keer op keer; heb je geen eten, span je in om ervoor te zorgen. 
Hoelang kan een bedrieglijk lijf het uithouden? Zijn de vluchtige 
belangen ervan de moeite waard om jouw onwetendheid te laten 
toenemen?' 
 
'Wees geconcentreerd, in enkelvoudige aandacht. Pas als je de diepe 
dankbaarheid vereffent die je aan de boeddha’s verschuldigd bent, zal 
het lichaam dat van je ouders afkomstig is zijn redding vinden. 
Groepsvorming, het verzamelen van volgelingen en medestanders, pen 
en inkt gebruiken om even wat composities te produceren, het najagen 
van stof omwille van roem en voordeel, het verwaarlozen van morele 
wetten en het ondermijnen van een juiste houding - hoe zou je zoiets 
kunnen toelaten?' 

Spring 49, 50 

Een monnik vroeg: 'Als het koude seizoen begint, waarheen kunnen we 
dan gaan om het te vermijden?' 
Dongshan antwoordde: 'Waarom ga je niet naar een plaats die geen 
kou kent?' De monnik: 'Waar is die plaats die geen kou kent?' 
Dongshan: 'Als het koud is, doodt de kou jou. Als het heet is, doodt de 
hitte jou.' 

Heritage 184 

Op een keer zat Dongshan wat fruit te eten met hoofdmonnik Tai. 
Dongshan zei: 'Er is één ding dat hemel en aarde in stand houdt; het is 
zwart als inkt, en het bevindt zich altijd temidden van activiteit, maar 
activiteit kan er geen vat op krijgen. Zeg me, wat ontbreekt hieraan?' 
Tai zei: 'Het gebrek zit hem in de activiteit.' 
Daarop liet Dongshan een assistent de fruitschaal wegnemen. 

Spring 46 

Qinshan, Yantou28 en Xuefeng zaten ergens tezamen en Dongshan 
bracht hen thee. Qinshan sloot zijn ogen. 

 
28 Yantou Quanhuo 828-887. Koans: Blue nr 51, 66, Serenity nr 22, 43, 50, 55, 75, Gate 
nr 13. 
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Dongshan zei: 'Waar ben jij naartoe?' 
Qinshan: 'Ik ben in samadhi gegaan.' 
Dongshan: 'Samadhi heeft geen ingang, hoe kun je er dan in 
binnengaan?' 

Heritage 214 

Dongshan vroeg een monnik: 'Wat is de meest ellendige conditie in de 
wereld?' 
De monnik zei: 'De hel is het meest ellendige.' 
Dongshan zei: 'Nee. Het meest ellendige is deze pij te dragen zonder 
notie van de grote kwestie.' 

Spring 46 

Qinglin bereidde zich voor om te vertrekken van de Dong-berg. 
Dongshan vroeg: 'Waar ga je heen?' 
Qinglin zei: 'Het gouden wiel is niet verborgen; op elk gebied is 
afgedaan met de rode stof.' 
Dongshan zei: 'Het grote goed is onder jouw hoede.' 
Qinglin bedankte Dongshan. Deze begeleidde hem naar de uitgang, en 
zei: 'Hoe zou je in één zin beschrijven waar je mee bezig bent?' 
Qinglin antwoordde: 'Stap voor stap lopen op de rode stof - een 
schaduwloos, aldoordringend lichaam.' 
Dongshan was een tijdje stil. 
Qinglin zei: 'Waarom spreekt u niet sneller, meester?' 
Dongshan zei: 'Hoezo heb je zo’n haast?' 
Qinglin zei: 'Het spijt me,' nam afscheid van Dongshan en leefde 
daarop tien jaar lang in een hut op de Qingcun-berg. 
 
Toen Qinglin later als leraar fungeerde, antwoordde hij op de vraag van 
een monnik of de meester de Dharma kon overdragen aan iemand:  
'Er is een voedingsbodem voor spirituele scheuten, maar groot 
ontwaken heeft geen leraar.' 

Heritage 223, 226 

Meer onderricht in Dongshan’s 'Lied van de Kostbare Spiegel Samadhi' 
[zie Teksten]. 

Slot 

Dongshan werd ziek. Hij vroeg aan zijn leerlingen: 'Als ik deze 
lekkende vleesvracht verlaat, waarheen ga je dan als je me weer wilt 
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ontmoeten?' 
Niemand antwoordde. Dongshan reciteerde daarop een vers: 
 

Leerlingen, talrijk als het Ganges-zand, maar geen is ontwaakt. 
Zij dwalen en zoeken naar een pad in andermans mond. 
Wil je alle vorm vergeten en geen sporen nalaten, 
probeer dan van ganser harte te wandelen in leegte. 

 
Nadat Dongshan de bel had laten slaan ten afscheid leek hij even later 
te zijn overleden en de monniken treurden hardop en langdurig.  
Plots opende hij zijn ogen en zei: 'Thuisloze monniken zijn nergens aan 
gehecht. Dat is hun ware oefening. Waarom dan treuren om een 
inspannend leven en een armzalige dood?' Daarop gaf hij de 
tempeloverste opdracht om een 'waan-banket' te bereiden dat zeven 
dagen later klaar was. Na een laatste maaltijd met de monniken nam hij 
afscheid, keerde terug naar zijn kamer en stierf in meditatiehouding. 

Serenity 403, Heritage 186 

T’ien-huang Tao-wu / Tianhuang Daowu [Tenno 

Dogo] 748-807 

Tianhuang was een leerling van drie leraren (o.a. van Mazu), maar hij 
ontving de Dharma-overdracht van Shitou. Op zijn veertiende al verliet 
hij het ouderlijk huis om tot monnik gewijd te worden. 
Tianhuang staat bekend om zijn uitzonderlijke toewijding aan het 
oefenen. Zelfs in de meest barre weersomstandigheden mediteerde hij 
rustig op de grafplaats van het klooster.  

Ervaring 

Tianhuang vroeg bij aankomst aan Shitou: 'Welke methode gebruikt u 
om mensen bevrijdende wijsheid te laten ervaren?' 
Shitou zei: 'Er zijn hier geen slaven. Waarvan wil je bevrijd worden?' 
Tianhuang: 'Hoe krijgt men het duidelijk?' 
Shitou: 'Dus je probeert nog steeds de leegte te vangen?' 
Tianhuang: 'Vanaf vandaag zal ik dat niet meer doen.' 
Shitou: 'Ik zou graag willen weten wanneer je bent vertrokken van "die 
plek"?' 
Tianhuang: 'Ik ben niet uit "die plek" gekomen.' 
Shitou: 'Ik weet al waar je vandaan komt.' 
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Tianhuang: 'Meester, hoe kunt u mensen zo kleineren?' 
Shitou: 'Je lichaam is waarneembaar hier en nu.' 
Tianhuang zei daarop: 'Dit mag allemaal kloppen, maar hoe moet uw 
onderricht worden duidelijk gemaakt aan hen die later komen?' 
Shitou zei: 'Zeg me eens alsjeblieft: wie zijn degenen die later komen?' 
Toen hij die woorden hoorde, vond Tianhuang meteen grote verlichting. 

Heritage 114 

Onderricht 

Toen Tianhuang zijn leerling Longtan ontmoette, vroeg deze laatste: 
'Wat is het materiaal dat generatie op generatie is overgeleverd?' 
Tianhuang zei: 'Niets anders dan weten waar je vandaan komt.' 
Longtan zei: 'Hoevelen kunnen dit wijsheidsoog verwerven?' 
Tianhuang: 'Een korte grasspriet wordt moeiteloos een lange halm.' 

Heritage 115 

Slot 

Op zijn zestigste kondigde de meester aan dat hij spoedig zou 
overlijden. Op een onverwacht moment liet hij de hoofdkok bij zich 
komen en vroeg hem: 'Begrijp je het?' 
De kok zei: 'Nee, ik begrijp het niet.' 
Tianhuang raapte een kussen op en smeet het op de grond. 
Daarop overleed hij. 

Lung-t’an Ch’ung-hsin / Longtan Chongxin [Ryotan 

Sushin] ... 

Draken Moeras Respectabel Vertrouwen 

Longtan was een leerling van Tianhuang. Hij maakte op een natuurlijke 
manier kennis met Tianhuang doordat hij dagelijks brood verkocht aan 
diens tempel. Uiteindelijk werd hij zijn persoonlijke assistent. 
 
Koan: Gate nr 28. 
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Ervaring 

Op een dag vroeg Longtan aan zijn leraar: 'Sinds ik hierheen ben 
gekomen, hebt u mij nooit onderricht gegeven in het wezen van de 
geest.' 
Tianhuang zei: 'Sinds jij hier rondloopt, is er geen moment geweest 
waarop ik je niet onderricht heb in het wezen van de geest.' 
Longtan: 'Hoe hebt u dat dan duidelijk gemaakt?' 
Tianhuang: 'Als je me thee brengt, neem ik die in ontvangst van jou. Als 
je me eten brengt, aanvaard ik dat van jou. Als je buigingen maakt voor 
me, dan buig ik mijn hoofd. Op welk moment heb ik je geen onderricht 
gegeven in het wezen van de geest?' 
Longtan boog lange tijd zijn hoofd. 
Tianhuang zei: 'Kijk er rechtstreeks naar. Als je erover probeert na te 
denken, zal het je ontgaan.'  
Met die woorden ontwaakte Longtan. 

Heritage 153 

Onderricht 

Toen Longtan abt was, kwam er een monnik en vroeg: 'Wie is degene 
die een juweel op zijn voorhoofd [bodhisattvaschap] krijgt?' 
Longtan antwoordde: 'Degene die er geen belang aan hecht.' 
De monnik vroeg: 'Waar kan men het juweel vinden?' 
Longtan: 'Als er zo’n plaats bestaat, zeg me dan: waar is het?' 

Heritage 153 

Provincie-gouverneur Li Ao vroeg aan Longtan: 'Wat is de wijsheid van 
ware zodanigheid?' 
Longtan zei: 'Ik heb geen wijsheid van ware zodanigheid.' 
De gouverneur antwoordde: 'Ik prijs me gelukkig u ontmoet te hebben, 
meester.' 
Longtan: 'Uw woorden komen nog steeds van buiten het wezen.' 

Heritage 153 
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Te-shan Hsuan-chien / Deshan Xuanjian [Tokusan 

Senkan] 782-865 

Deshan was een leerling van Longtan. Hij was van jongs af aan thuis in 
de Vinaya-voorschriften; bovendien was hij een autoriteit op het gebied 
van de Diamant-soetra (men noemde hem 'Diamant-Chou'). 
 
Na zijn verlichtingservaring leefde hij in obscuriteit gedurende dertig 
jaar. Tijdens de vervolgingen gedurende de regering van keizer Wu in 
845 huisde hij in een grot. 
Deshan is bekend vanwege zijn enthousiast gebruik van de stok als 
leerinstrument.  
 
Koans: Blue nr 4, Serenity nr 14, 22, 46, 55, Gate nr 13 and 28. 

Ervaring 

Op weg naar het Zuiden - waar hij die kwakzalvers die in één dag 
verlichting verwerkelijken wel eens een lesje zou leren - kwam Deshan 
langs een oude vrouw die lekkere hapjes verkocht.  
Hij stopte en zocht een kleine maaltijd uit. 
De vrouw wees naar zijn bagage en vroeg: 'Wat zijn dat voor boeken 
die u bij u hebt?' 
Deshan: 'Dat zijn commentaren op de Diamant-soetra.' 
De oude vrouw zei: 'Ik heb een vraag voor u. Als u het juiste antwoord 
geeft, hoeft u niet af te rekenen voor de maaltijd. Hebt u geen 
antwoord, dan zult u ergens anders aan eten moeten zien te komen. In 
de Diamant soetra staat geschreven: "De geest uit het verleden kan 
men niet verwerven. De huidige geest kan men niet verwerven. De 
toekomstige geest kan men niet verwerven." Kunt u mij zeggen, 
monnik, welke geest u op dit moment vertoont?' 
Deshan was sprakeloos. 

Heritage 196, Dumoulin I 169 

Op een avond bracht Deshan een bezoek aan zijn leraar Longtan. 
Longtan zei: 'Het is al laat. Je kunt nu beter gaan.' 
Deshan maakt zich op om te vertrekken en liep naar buiten. In de 
deuropening draaide hij zich om en zei: 'Het is donker buiten.'  
Longtan stak een kaars aan en gaf die aan Deshan. 
Net toen Deshan de kaars wilde pakken, blies Longtan hem uit.  
Op datzelfde ogenblik vond Deshan grote verlichting. 
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De volgende dag verbrandde hij zijn soetra-commentaren met de 
woorden: 'Al beheers je de diepzinnigste doctrine, je plaatst slechts een 
haartje in de uitgestrekte ruimte. Al maak je je de grote kwesties van de 
wereld volledig eigen, je laat slechts een druppeltje water vallen in een 
peilloze diepte.' 

Heritage 197 

Longtan zei over Deshan: 'Er is hier een gast die tanden als zwaarden 
heeft en wiens mond als een beker bloed is. Je kunt hem slaan met 
een stok, en hij zal zijn hoofd niet keren. Ooit zal hij zich vestigen op 
een eenzame piek en onze weg doen bloeien.' 
Zen meester Guishan Linhyou zei over Deshan: 'Deze leerling gaat 
later een hut bouwen op een eenzame piek; daar zal hij uitvaren tegen 
de boeddha’s en de patriarchen vervloeken.'  
 

 

Figuur 26: Deshan 

Onderricht 

Qinshan vroeg aan Deshan: 'Tianhuang zei dit en Longtan zei dat. Wat 
zegt u, meester?' Deshan zei: 'Waarom ga je niet naar Tianhuang en 
Longtan om het uit te zoeken?' 
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Qinshan wilde antwoorden, maar Deshan sloeg hem plotseling. 
Qinshan ging terug naar de monnikenzaal, en zei: 'Wat nodig is, is 
nodig, maar geslagen worden gaat me te ver.' 
Zijn vriend Yantou [zie Dongshan] zei: 'Als je zo spreekt, zul je Deshan 
nooit te zien krijgen.' 

Heritage 213 

'Wanneer je je niet bezig houdt met zelfzuchtige dingen, dan heb je ook 
geen last van illusoire verlangens. Iets dat men verwerft op grond van 
illusoire verlangens is helemaal geen verworvenheid. Als je geen zaken 
aan je hoofd hebt en je je hoofd niet mengt in zaken, dan houdt niets 
jou bezig, terwijl je toch bezield bent, open, en kleurrijk.  
Maar als je jezelf toestaat om af te dwalen van deze onvervormde 
staat, dan zal elk woord jou bedriegen. Waarom? Zodra de geringste 
gedachte jou bindt, treed je het hellerijk binnen. Zodra je ook maar een 
glimp meekrijgt van je gemoedsleven, zul je stevig gebonden zijn voor 
tienduizend kalpa’s. De woorden 'heilig'en 'banaal' zijn gewoon holle 
frasen. 'Verheven' of 'onwaardige' verschijnselen zijn alleen maar 
hallucinaties. Als je voortdurend streeft naar die dingen, dan zul je toch 
uiteindelijk uitgeput raken? Is het geen ramp om op die manier te 
verkommeren? Daar kan niets goeds van komen.' 
 
Een monnik vroeg: 'Wat is bodhi [verlichting]?' 
Deshan sloeg hem en zei: 'Eruit! Geen vuilnis hier!' 
De monnik vroeg: 'Wat is Boeddha?' 
Deshan zei: 'Een oude bedelaar in India.' 

Heritage 198 

Deshan zei tegen de monniken: 'Spreek, en je krijgt dertig stokslagen. 
Zwijg, en je krijgt dertig stokslagen.'  

Heritage 198 

Longya ging studeren bij Deshan.  
Hij vroeg: 'Wijd en zijd heb ik gehoord over uw "ene zin"-Boeddha-
dharma, maar tot nu toe heb ik nog niet één zin van de meester 
gehoord over de Boeddhadharma. Hoe komt dat?' 
Deshan zei: 'Nou en?'29 

Heritage 216 

 
29 Toen Longya daarop teleurgesteld naar Dongshan ging en hem diezelfde vraag 
voorlegde, reageerde deze met de woorden: "Wil je me soms ergens van beschuldigen?" 
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Slot 

Deshan’s laatste aanmoediging voor de monniken luidde: 'Grijpen naar 
wat leeg is en jagen op echo’s: zoiets zal je geest en hart alleen maar 
vermoeien. Ontwaken uit de droom, en dan dit ontwaken overschrijden 
- wat is er verder nog?' 
Na deze woorden stierf hij in meditatiehouding. 

Blue 569 

Hsueh-feng I-ts’un / Xuefeng Yicun [Seppo Gison] 

822-908 

Xuefeng was een leerling van Deshan. Van jongsaf aan wilde hij al 
monnik worden; ook wilde hij per se vegetarisch voedsel eten.  
Op zijn twaalfde ontmoette hij in een klooster een Vinaya-leraar en zei: 
'Dat is mijn leraar.' Later trok hij tientallen jaren rond met twee 
bevriende monniken, Yantou Quanhuo30 en Qinshan Wensui.  
Gedrieën bezochten zij - vaak meerdere keren - tempels, kloosters en 
leraren, o.a. Deshan en Dongshan. Qinshan bleef uiteindelijk bij deze 
laatste, omdat hij Deshan te streng vond [zie aldaar]. Yantou werd later, 
toen hij abt was, vermoord door bandieten: terwijl zijn leerlingen 
gevlucht waren, bleef hij zitten en liet zich - een kreet slakend - met een 
mes doorboren. 
Toen tijdens hun reizen een van de vrienden zijn voeten waste in een 
bergbeekje, zag hij een groenteblad voorbijdrijven. Hij riep verheugd: 
'Er moet hier een heremiet in de bergen huizen, laten we hem gaan 
opzoeken.' Xuefeng zei: 'Jouw wijsheidsoog is bewolkt - en jij wil later 
mensen beoordelen? Kijk eens hoe onzorgvuldig die heremiet omgaat 
met stoffelijke gaven als deze; wat zoekt hij hier eigenlijk in de bergen?' 
Pas na de dood van zijn leraar Deshan ervoer Xuefeng op zijn 
vijfenveertigste diepe verlichting tijdens een onderhoud met zijn 
Dharma-broeder Yantou, vastgelegd als vijfde koan van het Verslag 
van de Blauwe Rots [zie hieronder]. Uiteindelijk vestigde hij zich op 
aandrang van leerlingen op de Xuefeng-berg ('Sneeuw-piek') waar een 
bloeiende gemeenschap van 1500 monniken ontstond die gold als een 
voorbeeld van inzet en strengheid. Xuefeng had 56 opvolgers. Daaruit 
zijn de Yunmen- en Fayan-school voortgekomen. 
 
Koans: Blue nr 5, 22, 44, 49, 51, 66, Serenity nr 24, 33, 50, 55, 63, 64, 

 
30 Yantou Quanhuo 828-887. Zie ook onder Dongshan. 
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92, Gate nr 13. 

Ervaring 

Xuefeng had brandhout gesprokkeld en wierp de bundel voor de 
voeten van Dongshan op de grond. 
Deze vroeg: 'Hoeveel weegt dit?' 
Xuefeng antwoordde: 'Zoveel, dat alle mensen op de hele aarde 
tezamen het niet kunnen optillen.' 
Dongshan: 'Zo zo, en hoe heb jij dat dan hier kunnen krijgen?'  

Lu Kuan II 140 

Toen Xuefeng bij Dongshan oefende, werkte hij in de rijstkamer. 
Dongshan vroeg op een dag: 'Wat ben je aan het doen?' 
Xuefeng zei: 'Rijst aan het schoonmaken.' 
Dongshan: 'Spoel je het gruis om de rijst schoon te maken, of spoel je 
de rijst om het gruis schoon te maken?' 
Xuefeng: 'Gruis en rijst worden samen in één keer verwijderd.' 
Dongshan antwoordde: 'Wat moeten de monniken dan nog eten?' 
Xuefeng wierp daarop de rijstkom om. Dongshan zei: 'Jouw affiniteit ligt 
bij Deshan,' en hij verwees hem daarheen. 

Blue 32 

Xuefeng zei tegen Yantou: 'Meester Deshan gaf me een mep, en het 
was alsof de bodem uit de emmer viel.' 
Yantou zei: 'Ken jij het gezegde niet: "Als het door de voordeur komt, 
zijn het niet de familie-juwelen"? Je moet het uit je eigen borstkas laten 
stromen en hemel en aarde laten vullen; dan zul je een beetje 
verwerkelijking kennen.' 
Plotseling ervoer Xuefeng grote verlichting. 

Blue 33 

Onderricht 

Een monnik vroeg: 'Is het onderricht van de stamhouders hetzelfde als 
dat van de geschriften of niet?' 
Xuefeng zei: 'De donder rolt en de aarde schudt - binnen in de kamer is 
geen geluid te horen.' 

Heritage 239 
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'Het hele universum, de hele wereld, dat ben jij; hoezo denk je dat er 
nog iets anders is? Daarom zegt de Shurangama-soetra: "Mensen 
verliezen zichzelf, op zoek naar dingen; als zij de dingen konden 
beheersen, waren zij hetzelfde als Boeddha".' 
 
'Je moet je ware aard zien om verlichting te verwerkelijken. Wat is het 
zien van je ware aard? Dat betekent je eigen oorspronkelijke natuur 
zien. Welke vorm heeft die natuur? Als je je eigen oorspronkelijke 
natuur ziet, is er geen concreet object te zien. Dit is moeilijk te geloven, 
maar alle boeddha’s realiseren het.' 
 
'De boeddha’s van verleden, heden en toekomst, en al hun schriftelijke 
uitleg: het bevindt zich allemaal in je eigen oorspronkelijke natuur, 
onbeperkt aanwezig. Het is niet nodig om iets te zoeken, je moet jezelf 
bevrijden. Er is geen ander die het voor jou kan doen.' 

Houses 101-102 

Een monnik vroeg: 'Hoe kan het dat mijn wezenlijk juiste oog soms het 
spoor bijster is vanwege mijn leraar?' 
Xuefeng zei: 'Je hebt Bodhidharma niet echt ontmoet.' 
De monnik: 'Waar is mijn oog?' 
Xuefeng: 'Van je leraar zul je het niet krijgen.' 

Heritage 240 

Een monnik vroeg: 'De ouden zeiden dat als je onderweg Bodhidharma 
tegenkomt je geen woorden moet gebruiken om met hem te spreken. Ik 
zou graag weten hoe je zo kunt spreken.'  
Xuefeng zei: 'Drink wat thee.' 

Heritage 240 

Een monnik vroeg aan Xuefeng: 'Hoe is het als de oude stroom vanaf 
de bron ijskoud is?' 
Xuefeng zei: 'Als je er rechtstreeks in kijkt, zie je geen bodem.' 
De monnik vroeg: 'Hoe staat het met iemand die ervan drinkt?' 
Xuefeng: 'Het gaat niet naar binnen via de mond.' 
De monnik vertelde dit gesprek aan Zhaozhou. 
Zhaozhou zei: 'Het kan niet naar binnen via de neusgaten.' 
Daarop vroeg de monnik aan Zhaozhou: 'Hoe is het als de oude stroom 
vanaf de bron ijskoud is?' 
Zhaozhou zei: 'Pijnlijk.' 
De monnik zei: 'En wat gebeurt er met iemand die ervan drinkt?' 
Zhaozhou: 'Hij sterft.' 
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Xuefeng hoorde dit citaat en zei: 'Zhaozhou is een oude boeddha; van 
nu af aan beantwoord ik geen vragen meer.' 

Houses 120 

Slot 

In 908 werd Xuefeng ziek. De districtsgouverneur stuurde een dokter, 
maar Xuefeng zei: 'Ik ben niet ziek. Medicijnen zijn niet nodig.' 
Twee maanden later ging hij ‘s ochtends wandelen, kwam ‘s avonds 
terug, nam een bad en overleed. 

Yun-men Wen-yen / Yunmen Wenyan [Ummon 

Bun’en] 864-949 

Yunmen was de opvolger van Xuefeng. Aanvankelijk was hij een 
leerling van Muzhou Daoming31 (780-877), een kort aangebonden 
leerling van Huangbo die het liefst zijn deur dichthield, en riep:  
'Er is niemand!'.  
Ter illustratie, de volgende anekdote: 
 
Muzhou vroeg aan een monnik: 'Waar kom je vandaan?' 
De monnik antwoordde: 'Van Liuyang [een plaats waar Zen-meester 
Shishuang verbleef].' 
Muzhou: 'Wat zegt de leraar daar, als een leerling hem vraagt naar de 
grote betekenis van de Boeddhadharma?' 
De monnik: 'Hij zegt: "Overal rondzwervend zonder een pad."' 
Muzhou: 'Zegt hij dat werkelijk?' De monnik: 'Ja, dat zegt hij werkelijk.' 
Muzhou pakte zijn staf en sloeg de monnik, met de woorden:  
'Die dwaas herhaalt alleen maar woorden!' 

Heritage 160 

Yunmen studeerde jarenlang de Vinaya (voorschriften) alvorens zich te 
wenden tot Muzhou. Deze verwees hem door naar Xuefeng. Later ging 
hij rondzwerven als bedelmonnik, totdat hij door een machtige 
gezagsdrager werd uitgenodigd om als abt te fungeren op de berg 
Yunmen. Het Verslag van de Essentiële Woorden van Zen-meester 
Yunmen is door een leerling - ondanks Yunmen’s verbod om zijn 
woorden vast te leggen - op de mouwen van een papieren pij 

 
31 Zie Blue 10 en Serenity 64, 92. 
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opgeschreven. Yunmen figureert veelvuldig in de klassieke Zen-
teksten32 en staat bekend om zijn bondige 'één-woord blokkades', 
bijvoorbeeld: 
 
Een monnik vroeg: 'Als je ouders geen toestemming geven, kun je je 
huis niet verlaten. Hoe kun je dan het huis verlaten?' 
Yunmen: 'Oppervlakkig.' 
De monnik: 'Ik begrijp het niet.' 
Yunmen: 'Diep.' 

Heritage 262 

 

 

Figuur 27: Yunmen 

Ervaring 

Toen Muzhou Yunmen hoorde aankomen, sloot hij de deur van zijn 
verblijf. Yunmen klopte. 
Muzhou zei: 'Wie is daar?' 
Yunmen: 'Ik ben het.' 
Muzhou: 'Wat wil je?' 
 

 
32 Koans: Blue nr 6, 8, 14, 15, 22, 27, 34, 39, 47, 50, 54, 60, 62, 77, 83, 86, 87, 88, 
Serenity nr 11, 19, 24, 26, 31, 40, 61, 72, 78, 82, 92, 99, Gate nr 15, 16, 21, 39, 48. 
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Yunmen: 'Ik voel me verward over mijn leven. Ik wil de meester vragen 
mij advies te geven.' 
Muzhou opende de deur, wierp een blik op Yunmen, en sloot de deur 
weer. Dit herhaalde zich drie dagen achter elkaar. 
Toen Muzhou op de derde dag de deur opende, stak Yunmen een voet 
tussen de deur. 
Muzhou greep Yunmen beet en riep: 'Spreek! Spreek!' 
Toen Yunmen begon te spreken, gaf Muzhou hem een duw en zei: 'Te 
laat!' 
Daarop smeet Muzhou de deur dicht waardoor Yunmen zijn voet brak. 
Op dat moment vond Yunmen verlichting. 

Heritage 259 

Toen Yunmen arriveerde in een dorp aan de voet van de Xue-berg 
[waarop Xuefeng’s klooster lag], vond hij een daar aanwezige monnik 
bereid om bij terugkomst in het klooster tijdens de publieke toespraak 
de volgende vraag te stellen aan Xuefeng - zonder te vermelden dat die 
van Yunmen afkomstig was: 'Er hangt een ijzeren schandbord rond het 
hoofd van deze oude vent, zou het niet beter zijn om het weg te halen?' 
De monnik deed wat hem gevraagd was. 
Xuefeng kwam van de verhoging af, greep hem beet en zei: 'Dat zijn 
niet jouw eigen woorden!' 
Uiteindelijk bekende de monnik dat de vraag van Yunmen afkomstig 
was. 
Xuefeng zei: 'Luister allemaal! Ga naar het dorp en verwelkom de 
eerwaarde die vijfhonderd leerlingen zal krijgen.' 

Heritage 260 

Onderricht 

'In het tot uitdrukking brengen van volledig functioneren, bestaan er 
geen vaste methoden.' 

Primer 9 

Een monnik vroeg: 'Hoe moet je elk uur van de dag handelen zonder 
de stamhouders te verraden?' 
Yunmen zei: 'Laat je inspanningen los.' 
De monnik: 'Hoe kan ik mijn inspanningen kwijtraken?' 
Yunmen: 'Door de woorden die je zojuist sprak los te laten.' 

Heritage 263 
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Op de eerste dag van Yunmen’s optreden als abt, was de gouverneur 
van Guangzhou aanwezig in de zaal en hij zei: 'Uw leerling vraagt om 
uw gewaardeerde onderricht.' 
Yunmen zei: 'Er valt niets bijzonders te zeggen. Het is beter om niet te 
spreken: dat zou jullie alleen maar in de waan houden. Het spijt me dat 
ik al de rol van oude wilde vos heb gespeeld voor jullie allemaal. Als 
iemand met een heldere blik mij nu hier zou zien, zou hij me hard 
uitlachen. Maar aangezien ik het niet kan voorkomen, vraag ik jullie 
allemaal: wat is er nou van begin af aan zo geweldig interessant? 
Waaraan ontbreekt het jullie? Ik heb niets te zeggen. Er valt niets te 
zien. Je zult dit op eigen gezag moeten oplossen. En stel geen 
onnozele vragen. Je hoort iemand ergens over onderrichten, en dat 
brengt je geest aan het twijfelen. Dus vraag je over Boeddha en over 
de stamhouders, je kijkt omhoog en omlaag, zoekt overal naar een 
oplossing en raakt hopeloos verwikkeld. Met zo’n beramende geest zit 
je er helemaal naast. Die blijft altijd maar hangen in woorden en 
uitspraken. Ben je niet juist op zoek naar een geest zonder 
bedoelingen? Laat dit duidelijk zijn. Dat is alles. Let goed op!' 

Houses 104; Heritage 260 

 
'Een waar mens van de weg kan vlammen spreken zonder zijn mond te 
verbranden. Hij kan de hele dag spreken zonder zijn lippen en tanden 
te bewegen of een woord te uiten. De hele dag lang draagt hij alleen 
maar zijn kleren en eet zijn voedsel, maar nooit raakt hij ook maar één 
korrel rijst of één vezel van zijn kleding aan.' 

Heritage 262 

'Wat je moet doen, is een stap terugzetten en je eigen standpunt 
ontdekken: klopt het of niet? Er is werkelijk helemaal niets dat aan jullie 
gegeven kan worden voor beter inzicht of voor onderzoek, want ieder 
van jullie heeft zijn eigen zaken. Als de grote functie verschijnt, heeft 
die geen enkele inspanning van jouw kant nodig; je bent op dit moment 
niet verschillend van de Zen-meesters en boeddha’s. Maar helaas is de 
basis van jullie vertrouwen zwak en dun, terwijl jullie slechte gewoonten 
stevig en dik zijn. 
De ouden lieten soms bij een speciale gelegenhied een woord vallen of 
ze riepen iets, vanwege de hulpeloosheid van mensen zoals jullie, om 
zodoende ingangen te openen voor jullie. Als je dit eenmaal weet, zet 
ze dan aan de kant en benut wat eigen kracht; zijn jullie niet al een 
beetje thuis? Helaas, de tijd wacht op niemand; wie uitademt heeft 
geen zekerheid dat er weer een inademing zal volgen. Je hoeft alleen 
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maar aandacht te schenken! Zorg goed voor jezelf.' 
 
'De ouden hadden allerlei ingewikkelde manieren om te helpen. 
Xuefeng bijvoorbeeld zei: "De hele aarde ben jij!" Neem een van die 
gezegden en denk erover na, steeds weer opnieuw; na een lange, 
lange tijd, vind je vanzelf een manier om door te dringen. Niemand kan 
dit voor jou doen. Het is aan ieder individu afzonderlijk. De oude 
meesters die in de wereld verschijnen fungeren slechts als getuige voor 
jouw wijsheid.'  

Houses 106, 108 

Iemand vroeg: 'Wat is het ware Dharma-oog?' 
Yunmen: 'Overal.' 

Dumoulin I 231 

Yunmen zei: 'Ik vraag jullie niets over vóór de vijftiende dag; zeg eens 
iets over ná de vijftiende dag.' 
Yunmen antwoordde zelf voor iedereen: 'Elke dag is een goeie dag.' 

Blue 37 

Een monnik vroeg in alle oprechtheid aan Yunmen: 'Wat is Boeddha?' 
Yunmen zei: 'Een schijtstok!' 

Gate 102 

Xuansha [zie hieronder] had gezegd: 'Alle oude wijzen hebben het over 
het gidsen en helpen van stervelingen. Stel, ze ontmoeten drie 
verschillende soorten gebrekkigen, hoe zouden zij die mensen kunnen 
helpen? Bij een blind iemand kun je een schop oprapen of met de 
kwast zwaaien, maar hij zal het niet zien. Een doof iemand, die zou het 
fijne van je woorden niet horen. En iemand die stom is, zo iemand zou 
niet kunnen spreken als hem dat gevraagd wordt. Hoe zou je dan zulke 
mensen kunnen helpen? Kun je hen niet helpen, dan is de 
Boeddhadharma nutteloos.'  
Een monnik vroeg Yunmen om instructie over Xuansha’s vraag. 
Yunmen zei: 'Maak een buiging.' De monnik boog, en kwam weer 
overeind. Yunmen stak met zijn staf naar hem; de monnik week terug. 
Yunmen zei: 'Je bent niet blind.' Daarop vroeg Yunmen hem dichterbij 
te komen; toen de monnik dichterbij kwam zei Yunmen: 'Je bent niet 
doof.' Vervolgens zei Yunmen: 'Begrijp je?' De monnik zei: 'Nee, ik 
begrijp het niet.' Yunmen zei: 'Je bent niet stom.' 

Blue 482 
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Hsuan-sha Shih-pei / Xuansha Shibei [Gensha Shibi] 

835-908 

Xuansha, leerling en assistent van Xuefeng, hielp Xuefeng bij het 
opzetten van diens klooster. Hij was een eenvoudige visser die rond 
zijn dertigste Zen-monnik werd en een ascetisch leven leidde; zijn 
bijnaam was Asceet Pei. Xuansha’s onderricht is vastgelegd in het 
Verslag van Zen-meester Xuansha Shibei. 
 
Koans: Blue nr 22, 56, 88, Serenity nr 81, Gate nr 41. 

Ervaring 

Op een van zijn pelgrimages stootte Xuansha zijn teen tegen een steen 
op het bergpad. 
De plotse pijn deed hem verlichting ervaren. 

Encyclopedia 140 

Hij 'ontdekte de geestesgrond onomwonden' toen hij de woorden van 
de Shurangama-soetra las. 

Blue 596 

Onderricht 

'Hebben jullie de pure, oospronkelijke oceaan van inzicht en kennis 
omtrent wezen en vormen verwezenlijkt? Als dat niet zo is: jullie die 
hier tezamen zijn, zie je de groene berg hier voor je? Als je zegt dat je 
het ziet, hoe zie je het dan? Als je zegt dat je het niet ziet, hoe kun je 
zeggen dat je groene berg niet zichtbaar is? Begrijp je? Weet dat de 
pure, oorspronkelijke oceaan van inzicht en kennis omtrent wezen en 
vormen ook het zien en het horen omvat. Als je dit begrijpt, dan is het 
gewoon zo - en zelfs al begrijp je het niet, dan is het ook gewoon zo.' 
 
'Alle dingen zijn altijd zo; alle wezenlijkheid is altijd zodanig; zorg er 
alleen maar voor dat je niets buiten zoekt. Als je een grote basis van 
vertrouwen hebt, dan zijn de boeddha’s niets anders dan je eigen 
innerlijke ervaring; of je nu loopt, staat, zit of ligt, het is nooit niet zo. 
Maar nu ik jullie dit rechtstreeks heb gezegd, beperk ik jullie vrijheid al 
en maak jullie tot slaven. Ben je het hiermee eens? En eens of niet, 
hoe zie jij het? Dit gepraat vertoont al blijken van goed en kwaad. 
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Hoezo? Omdat jullie linksom en rechtsom onderscheid maken.' 
 
'Wat zoeken jullie toch in al die moeite die je je getroost? Vraag me niet 
om het uit te leggen! Waarom? Er wordt niets verwezenlijkt door alleen 
maar te praten; een mens vindt geen vrede door middel van woorden. 
Je moet eenheid en zodanigheid ervaren voordat je harmonie bereikt; 
leer niet alleen maar een paar citaten en uitdrukkingen van buiten, want 
daar komt geen eind aan. Het is gewoon een kwestie van volledige 
aandacht. Zeg niet dat jullie moeten kunnen functioneren zoals de oude 
wijzen deden voordat je vrij kunt zijn; in welk opzicht zijn jullie niet gelijk 
aan hen?' 

Houses 125 

Xuefeng betrad op een dag de zaal en sprak tot de monniken: 'Voor 
wie deze zaak wil begrijpen: het is alsof je in een oude spiegel kijkt. 
Komt er een vreemdeling, dan wordt een vreemdeling geopenbaard; 
komt er een Chinees, dan wordt een Chinees geopenbaard.' 
Xuansha zei: 'En wat als plots de heldere spiegel naar voren treedt?' 

Heritage 272 

Een monnik vroeg: 'Waarom kan ik niet spreken?' 
Xuansha: 'Doe je mond dicht. Kun je nu spreken?' 
 
Een monnik vroeg: 'Wat is het? En waarom is het zo moeilijk te 
realiseren?' Xuansha zei: 'Omdat het te dichtbij is.' 

Heritage 274 

Xuansha betrad op een dag de zaal, maar bleef zwijgen.  
De monniken werden het moe om te blijven wachten totdat Xuansha de 
Dharma zou verkondigen, en na enige tijd stonden zij allemaal op en 
verlieten de zaal. 
Xuansha riep: 'Zie je, jullie zijn allemaal hetzelfde! Niet één die wijsheid 
bezit! Jullie kijken naar mijn twee lippen hier en hangen om me heen 
om te proberen wat betekenis uit een paar woorden te halen. Maar 
zodra ik het werkelijk kenbaar maak, herkent niemand van jullie het. 
Kijk! Zo moeilijk! Zo moeilijk is het!'  

Heritage 273 
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Ch’uan-tzu Te-ch’eng / Chuanzi Decheng [Sensu 

Tokujo] 805-881 

Decheng staat ook bekend als 'de bootmonnik'. Hij was een leerling 
van Yaoshan, net als zijn vrienden Yunyan en Daowu Yuanzhi (769-
835). Na de dood van Yaoshan zei hij tegen hen: 'Gaan jullie maar je 
eigen weg om het onderricht van onze meester uit te dragen. Ikzelf ben 
daarvoor niet geschikt met mijn ongedisciplineerdheid. Maar onthoud 
waar ik ben, en als je een geschikt iemand vind, dan stuur je hem 
maar. Zo kan ik de goedheid van onze leraar terugbetalen.' 
Daarna leidde hij een anoniem leven als veerman die passerende 
reizigers met zijn bootje naar de andere oever bracht.  
 
Op een dag kwam Daowu op een plaats waar Jiashan Shanhui een 
lezing gaf.  
Een monnik vroeg Jiashan: 'Wat is de Dharmakaya?' 
Jiashan: 'De Dharmakaya is vormloos.' 
De monnik vroeg: 'Wat is het Dharma-oog?' 
Jiashan: 'Het Dharma-oog kent geen gebrek.' 
Toe Daowu dit hoorde, moest hij onwillekeurig lachen. 
Na de lezing ging Jiashan naar hem toe, en vroeg om een toelichting. 
Daowu verwees hem naar Decheng, de bootmonnik. 
Na aankomst daar, zei Decheng tegen Jiashan: 'U gebruikt een lange 
lijn en vist op grote diepte, maar uw haak schiet een heel eind tekort. 
Waarom zegt u niets?' 
Toen Jiashan zijn mond opende, duwde Decheng hem het water in met 
zijn spaan. Jiashan wilde terugklimmen in de boot, maar Decheng riep: 
'Zeg het! Zeg het!' 
Jiashan wilde iets zeggen, maar Decheng gaf hem nog een por. 
Plotseling ervoer Jiashan verlichting - en hij knikte met zijn hoofd. 
Decheng zei: 'Voortaan bent ú degene met hengel en draad. Volg 
gewoon uw eigen natuur en vervuil het heldere water niet. Nu u bezit 
wat ik van Yaoshan heb geleerd, moet u zich verre houden van drukke 
steden. Zoek één of anderhalf iemand die het in stand houdt.' 
Nadat Jiashan afscheid had genomen en zich op weg had begeven, 
riep Decheng: 'Eerwaarde!' Jiashan stopte, en draaide zich om. 
Decheng stak zijn spaan omhoog en zei: 'Is er verder nog iets, denkt 
u?' Daarop kantelde hij de boot en verdween onder water, voorgoed. 

Lu Kuan I 123, Heritage 147 
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Lo-han Kuei-ch’en 'Ti-ts’ang' / Luohan Guichen 

'Dizang' [Rakan Keichin 'Jizo'] 867-928 

Dizang was een leerling van Xuansha. Hij studeerde in zijn jeugd de 
Vinaya, maar wendde zich later tot Zen. Na jarenlang verblijf bij 
Xuefeng trok hij naar diens leerling Xuansha.  
 
Koans: Serenity nr 12, 20, 64. 

Onderricht 

Willen jullie rechtsreeks contact maken met het fundamentele geheim 
van ons huis - hier is het! Een of ander bijzonder iets is er verder niet. 
Als er iets anders is, breng het dan naar voren, en we onderzoeken het. 
En kun je het niet laten zien, vergeet het dan.  
Je kunt niet gewoon zomaar een paar woorden reciteren en dan 
zeggen dat dit de methode van onze school is. Hoe zou dat moeten? 
Welke twee woorden zijn dat dan? Men zegt ‘essentiële methode’.  
Men zegt ‘leerzaam materiaal’. Maar zodra je zegt ‘essentiële 
methode’, is dat de essentiële methode. De woorden ‘leerzaam 
materiaal’ uitspreken, is zelf leerzaam materiaal. 
Waarde Zen-beoefenaars, de essentiële methode van onze school is 
de Boeddhadharma, en die komt uit niets anders voort en wordt door 
niets anders verwerkelijkt dan door de namen en vormen uit jullie eigen 
mond! Het is alleen maar wat je zegt en doet. Je komt hierheen en 
gebruikt termen als ‘gemoedsrust’, ‘werkelijkheid’, ‘vervolmaking’, of 
‘duurzaamheid’. Waarde beoefenaars! Wat is datgene wat jullie ‘rustig’ 
of ‘werkelijk’ noemen? Wat is datgene wat ‘volmaakt’ is of ‘duurzaam’? 
Degenen van jullie die hier op pelgrimstocht zijn, moeten het principe 
van mijn woorden testen. Laten we daar open over zijn.  
Een hoop geluiden, vormen, namen en woorden hebben jullie 
opgeslagen in je geest. Je kakelt over ‘Dit kan ik doen’, of ‘Ik heb daar 
aardig zicht op’, maar waar ben je in feite toe in staat? Waar heb je 
werkelijk zicht op? Alles wat jullie onthouden en koesteren zijn enkel 
geluiden en vormen. Waren het niet allemaal geluiden en vormen, 
namen en woorden, dan zouden jullie die niet kunnen onthouden of er 
iets mee kunnen doen, nietwaar? 
De wind steekt op en de denneboom geeft geluid. Een kikker of een 
eend maakt een geluid. Waarom ga je niet naar deze verschijnselen 
luisteren en ze onderzoeken? Als er overal om ons heen betekenisvolle 
geluiden en vormen bestaan, hoeveel betekenis moet je dan nog 
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hechten aan deze oude monnik? Het is toch duidelijk: we worden elk 
ogenblik belaagd door geluiden en vormen. Zie je ze rechtstreeks 
onder ogen, of niet? Als je je er rechtstreeks van bewust bent, dan zal 
jouw versteend idee van een zelf wegsmelten.  
Hoe komt dat dan? Jullie worden overweldigd door condities omdat 
deze geluiden je oren doordringen en deze vormen je ogen doorboren. 
Jullie worden gedood door waan. Er is niet voldoende ruimte in jou om 
al die vormen en geluiden te bevatten. Hoe wil je al die geluiden en 
vormen beheersen, als je je er niet rechtstreeks van bewust bent? 
Begrijp je? Wees gewaar, of wees niet gewaar. Kijk zelf maar! 

Heritage 302 

Een monnik vroeg: 'Wat is Dizang’s ene gezegde?' 
Dizang antwoordde: 'Als ik het je vertel, worden het twee gezegdes.' 

Heritage 303 

Yun-chu Tao-ying / Yunju Daoying [Ungo Doyo] ...-

902 

Wolk Bewoner Weg Beschermer 

Yunju was een leerling en opvolger van Dongshan. Hij werd op 
vijfentwintigjarige leeftijd monnik en was goed thuis in de Vinaya 
(voorschriften). Na drie jaar studie onder een andere Zen-leraar ging hij 
naar Dongshan. Later zocht hij een eigen plek, eerst een hut op de Drie 
Toppen-berg en uiteindelijk een tempel op de Yunju-berg waar hij meer 
dan dertig jaar onderricht gaf aan een gemeenschap van zo’n 
vijftienhonderd monniken. 
Uit zijn stamlijn is de huidige Soto-school voortgekomen. 

Ervaring 

Dongshan vroeg aan Yunju: 'Als een monnik je plotseling aanspreekt 
met "Eerwaarde?", wat zeg je dan?' 
Yunju zei: 'Neem me niet kwalijk.' 

Heritage 210 

Yunju had een hut gebouwd op de Drie Toppen-berg en verscheen 
dagenlang niet voor de gemeenschappelijke maaltijd. 
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Dongshan vroeg hem: 'Waarom ben je de laatste tijd niet komen eten?' 
Yunju: 'Een hemels wezen brengt me elke dag voedsel.' 
Dongshan: 'Ik dacht dat je een wijs iemand was, maar je houdt er nog 
steeds zo’n ideeën op na. Kom me vanavond opzoeken.' 
Die avond ging Yunju naar Dongshan, die hem bij zijn naam riep. Yunju 
antwoordde: 'Ja!' 
Dongshan zei: 'Denk niet goed, denk niet slecht - wat is dit?' 
Yunju keerde terug naar zijn hut en zat in stilte, volledig onbewogen. 
Nu hij onvindbaar was, verdween het hemelwezen na drie dagen. 

Spring 47; Houses 77; Heritage 212 

Dongshan zei: 'De grote onverbeterlijke [d.w.z. een ware bodhisattva] 
doodt zijn vader en moeder, vergiet het bloed van Boeddha en 
ontwricht de vredige samenleving; waar is er in al deze handelingen 
nog respectvolle zorgzaamheid?' 
Yunju antwoordde: 'Alleen dit soort handelingen zijn werkelijk 
respectvolle zorgzaamheid.' 
Vanaf dat moment gaf Dongshan hem verantwoordelijkheid. 

Spring 56 

Onderricht 

Yunju betrad de zaal om de monniken toe te spreken. 
Hij citeerde zijn oude leraar: 'De hel is niet het ellendigste. De grootste 
ellende is deze kleding te dragen zonder de grote kwestie te 
begrijpen.'33 
Jullie hier die aan deze onderneming begonnen zijn, jullie hebben 
slechts negen-tiende van de weg afgelegd. Als jullie iets meer bezieling 
toonden, dan zouden jullie als monniken niet je hele leven aan het 
pelgrimeren blijven. Alleen zo blijf je trouw aan onze orde.  
Een oude wijze heeft gezegd: 'Wanneer je de verantwoordelijkheid van 
deze kwestie op je neemt, dan moet je op de top van de hoogste berg 
gaan staan en lopen over de bodem van de diepste zee. Dan pas zul je 
de vastbeslotenheid van een leerling bezitten.' 

Heritage 212; Spring 56 

Magistraat Liu Yuduan vroeg Yunju: 'Waar komt de regen vandaan?' 
Yunju antwoordde: 'Die komt van uw vraag.' 
De magistraat was opgetogen en bedankte hem. 

 
33 Zie Dongshan. 
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Yunju vroeg daarop: 'Waar komt uw vraag vandaan?' 
De vorst zweeg. 

Serenity 314 

Iemand vroeg: 'Wat was de bedoeling van Bodhidharma’s komst uit het 
Westen?' Yunju antwoordde: 'Niemand te ontmoeten op het oude pad.' 

Spring 57 

Ts’ao-shan Pen-chi / Caoshan Benji [Sozan Honjaku] 

840-901 

Cao Berg Oer Stilte 

Caoshan is wellicht de bekendste leerling van Dongshan, mede 
vanwege het feit dat de naam van de Caodong [Soto]-school is afgeleid 
van Caoshan [Sozan] en Dongshan [Tozan]. 
In zijn jeugd bestudeerde Caoshan het confusianisme, maar op zijn 
negentiende verliet hij zijn familie en werd op zijn vijfentwintigste 
monnik. Hij had een sterke affiniteit met de Zesde Patriarch hetgeen tot 
uitdrukking kwam in het feit dat Caoshan later zijn tempel Cao Shan 
(Cao-berg) noemde, naar de Zesde Patriarch wiens bergnaam was 
afgeleid van Cao Xi (Cao Bocht). Caoshan’s onderricht kenmerkt zich 
door gebruik van 'de vijf posities', een methode die zijn leraar 
Dongshan had ontwikkeld. Ook schreef hij een beroemd commentaar 
op de verzen van de dichter Hanshan (7e eeuw). Zijn onderricht is 
vastgelegd in het Verslag van de woorden van Zen-meester Caoshan.  
 
Koans: Serenity nr 52, 56, 73, 98, Gate nr 10. 

Ervaring 

Toen Caoshan zijn leraar Dongshan ontmoette, vroeg Dongshan: 'Wat 
is jouw naam?' 
Caoshan zei: 'Benji.' 
Dongshan: 'Wat is jouw geestelijke naam?' 
Caoshan: 'Dat kan ik u niet zeggen.' 
Dongshan: 'Waarom niet?' 
Caoshan: 'Daar heet ik niet Benji.' 

Heritage 220 
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Toen Caoshan Dongshan verliet, vroeg Dongshan hem: 'Waar ga je 
heen?' 
Caoshan antwoordde: 'Naar een onveranderlijke plaats.' 
Dongshan zei: 'Als het een onveranderlijke plaats is, hoe kan er dan 
nog gaan zijn?' 
Caoshan antwoordde: 'Ook het gaan is onveranderlijk.' 

Houses 77 

Onderricht 

De monnik Qingrui vroeg oprecht aan Caoshan: 'Ik ben alleen en 
armzalig. Ik smeek u meester, help me alsjeblieft om welvarend te 
worden.' 
Caoshan zei: 'Eerwaarde Rui!' 
'Ja meester!' antwoordde Qingrui. 
Caoshan zei: 'Je hebt al drie bekers van de allerbeste rijstwijn 
gedronken, en toch zeg je nog steeds dat je lippen niet vochtig zijn.' 

Gate 53 

Een monnik vroeg aan Caoshan: 'Kunnen de ogen en de wenkbrauwen 
elkaar onderscheiden of niet?' 
Caoshan antwoordde: 'Zij kunnen elkaar niet onderscheiden.' 
De monnik: 'Waarom niet?' 
Caoshan: 'Omdat ze op dezelfde plaats zitten.' 
De monnik: 'Als dat zo is, zou men ze niet kunnen onderscheiden.' 
Caoshan: 'Wenkbrauwen zijn geen ogen.' 
De monnik: 'Wat zijn ogen?' 
Caoshan: 'Ogen zijn wat oprecht is.' 
De monnik: 'Wat zijn wenkbrauwen?' 
Caoshan: 'Dat weet ik eigenlijk niet.' 
De monnik: 'Waarom weet de meester dat niet?' 
Caoshan: 'Als je geen twijfel hebt, ben je oprecht.' 
De monnik: 'Welke waarheid is er in vorm?' 
Caoshan zei: 'Vorm is waarheid.' 
De monnik: 'Hoe wilt u dat bewijzen?' 
Caoshan tilde het schoteltje van zijn theekopje op. 
De monnik vroeg: 'Hoe kan illusie waarheid zijn?' 
Caoshan zei: 'Illusie is wezenlijk waarheid.' 
De monnik vroeg: 'Wanneer men illusie ontmoet, wat wordt er dan 
geopenbaard?' 
Caoshan zei: 'Illusie wordt geopenbaard.' 
De monnik zei: 'Als dat zo is, dan bestaat er geen enkele mogelijkheid 
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om aan illusie te ontsnappen.' 
Caoshan antwoordde: 'Maar als je ingaat op illusoire vormen, dan 
blijken ze niet te bestaan.' 

Heritage 220 

 
Yunmen vroeg: 'De onveranderlijke mens is gekomen. Ontvangt de 
meester hem of niet?' 
Caoshan zei: 'Op de Cao-berg hebben we geen tijd voor zoiets.' 

Heritage 221 

Een monnik vroeg: 'Er bestaat een oude gezegde, "Pas als iemand is 
gevallen, kan de aarde hem helpen opstaan." Wat is "gevallen"?' 
Caoshan zei: 'Dat is toelaten.' 
De monnik: 'Wat is "opstaan"?' 
Caoshan: 'Dat is opstaan.' 
 
Een monnik vroeg: 'Er is een onderrichting die zegt: "De grote oceaan 
herbergt geen lijken." Wat is de oceaan?' 
Caoshan zei: 'Dat wat alles bevat.' 
De monnik vroeg: 'Waarom bevat hij geen lijken?' 
Caoshan: 'Degenen die gestopt zijn met ademen worden niet 
geopenbaard.' 
De monnik: 'Maar het bevat toch alles - waarom worden dan degenen 
die gestopt zijn met ademen niet geopenbaard?' 
Caoshan zei: 'De talloze dingen bezitten dat vermogen niet. Het 
stoppen van de adem herbergt mentale kracht.' 

Heritage 222 

Slot 

In de zomer van 901 vroeg Caoshan aan een monnik: 'Welke maand 
en dag is het?' 
De monnik antwoordde: 'Het is de vijftiende van de zesde maand.' 
Caoshan zei: 'Caoshan heeft zijn hele leven gereisd. Overal gaat men 
ervan uit dat een zomer negentig dagen telt.' 
De volgende dag overleed hij. 

Heritage 222 
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Fa-yen Wen-i / Fayan Wenyi [Hogen Bun’eki] 885-

958 

Groot Werkelijkheidsoog 

Fayan was een leerling van Xuansha’s leerling Luohan Guichen 
'Dizang'. De Fayan-school, voortkomend uit Xuansha’s onderricht, 
ontleent aan Fayan’s werkzaamheid zijn naam. 
Al op zijn zevende is Fayan ingetreden in een klooster en hij werd op 
zijn twintigste tot monnik gewijd. Hij was goed thuis in de 
confusianistische klassieken. Zijn leraar ontmoette hij toen hij tijdens 
pelgrimage met enkele metgezellen vanwege felle sneeuwstormen 
beschutting zocht in diens klooster. 
Van Fayan’s vele geschriften is o.a. een verhandeling bewaard 
gebleven, getiteld 'Tien Richtlijnen voor de School' waarin hij de 
dreigende decadentie binnen Zen aan de orde stelt.  
Tot zijn 63 opvolgers behoort o.a. Hui Ch’u, Nationale Leraar van 
Koryo, een Koreaans vorstendom. 
Koans: Blue nr 7, Serenity nr 17, 20, 27, 51, 64, 74, Gate nr 26. 

Ervaring 

Meester Dizang vroeg: 'Waar ga je heen?' 
Fayan antwoordde: 'Op een eeuwigdurende pelgrimage.' 
Dizang zei: 'Wat is het doel van je pelgrimeren?' 
Fayan: 'Ik weet het niet.' 
Dizang: 'Niet weten is het kernachtigst.' 
Daarop vond Fayang verlichting. 

Heritage 316 

Toen Fayan klaar was om te vertrekken bracht Dizang hem naar de 
uitgang en vroeg: 'Ik heb je vaak horen zeggen dat de drie werelden 
alleen maar geest zijn en de talloze dharma’s alleen maar gewaarzijn.' 
Toen wees hij naar een rots in de tuin en zei: 'Zeg me eens, bevindt 
deze steen zich binnen of buiten je geest?' 
Fayan zei: 'Hij is binnen mijn geest.' 
Dizang: 'Welke reiziger draagt nu een steen in zijn hoofd?' 
Fayan was met stomheid geslagen; hij zette zijn bagage neer en bleef 
bij Dizang om duidelijkheid te vinden. Een maand lang sprak hij 
dagelijks met Dizang over de weg en over zijn inzicht.  
Steeds zei Dizang: 'De boeddhadharma ziet er anders uit.' 
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Fayan zei: 'Ik ben aan het eind van mijn woorden en beredenering.' 
Dizang zei: 'Als we echt over de boeddhadharma zouden praten, dan 
zouden alle dingen in hun volheid aanwezig zijn.' 
Bij die woorden ervoer Fayan diepe verlichting. 

Blue 575 

Onderricht 

Fayan vroeg aan de monnik Jiao: 'Ben je met de boot gekomen of over 
land?' Jiao antwoordde: 'Met de boot.' 
Fayan antwoordde: 'Waar is de boot?' 
Jiao: 'De boot ligt op de rivier.' 
Toen Jiao was vertrokken vroeg Fayan een monnik die naast hem 
stond: 'Had de monnik die zojuist hier was inzicht of niet?' 
 
Een monnik vroeg: 'Waaraan moet een gevorderde leerling bijzondere 
aandacht schenken?' 
Fayan: 'Als de leerling ook maar het geringste beetje bijzonders bezit, 
kan men hem niet gevorderd noemen.' 

Heritage 318 

Een Monnik genaamd Hui Ch’ao vroeg aan Fayan: 'Hui Ch’ao vraagt 
de leraar: wat is Boeddha?' 
Fayan antwoordde: 'Jij bent Hui Ch’ao.' 

Blue 46 

Hebben jullie niet gehoord van Shitou [zie aldaar]? Toen hij Zhao’s 
Verhandeling aan het lezen was, riep hij uit: ‘Begrijpen dat alle dingen 
je zelf zijn - dat is wat alle oude heiligen hebben verwezenlijkt!’ Shitou 
zei ook: ‘De heiligen hadden geen zelf. Maar er was tegelijkertijd niets 
dat niet hun zelf was.’ Shitou schreef de Cantongjie [Sandokai]. De 
eerste woorden van die tekst luiden: ‘De geest van de grote wijze uit 
India.’ Verder dan deze eerste zin hoef je niet te gaan. Daarbinnen 
bevindt zich alles wat altijd is aangereikt als het onderricht van onze 
school. Jullie moeten allemaal goed begrijpen dat de miljarden 
levensvormen jullie zelf zijn, op de hele aarde kan er niet één enkele 
dharma worden waargenomen. 

Heritage 319 
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Hsiang-lin Ch’eng-yuan / Xianglin Chengyuan 

[Kyorin Choon] 908-987 

Xianglin werd op zijn zestiende monnik. Hij was achttien jaar lang 
leerling en persoonlijk assistent van Yunmen. Koan: Blue nr 17. 

Onderricht 

Jullie allen hier, die je bagage en bedelnap hierheen hebben gedragen 
op je pelgrimstocht, zien jullie zelf-natuur al of niet? 
Als je het gezien hebt, treed dan naar voren om te spreken. Dan zullen 
we je keuren! Als je het niet gezien hebt, dan ben je onderweg 
bedrogen. Daarom vraag ik het jullie allemaal - jullie oefenen nu al een 
hele tijd, jullie bezemen de grond en zetten thee, trekken door het 
gebergte en genieten van de rivieren, en jullie weten waar je mee bezig 
bent, nietwaar? Wat noemen jullie dan zelf-natuur? 
Jullie zeggen allemaal: ‘Van begin tot eind bestaat er geen verandering 
of afwijking, geen hoog of laag, geen goed en geen kwaad, geen 
geboorte en geen dood.’ Maar kennen jullie die plek ook daadwerkelijk? 
Weten jullie echt wat dat is? 
Als je die plek nu op dit ogenblik kent, dan is dat de verwerkelijkte 
Dharma-poort van alle boeddha’s. Het is het betreden van de weg en 
het zien van zelf-natuur, van voor tot achter, zonder enige twijfel of 
toevoeging. En als je er op uit trekt, dan zal er niemand zijn die jou in 
twijfel trekt. Dan zullen de woorden die uit jouw mond komen werkelijk 
voortkomen uit inzicht. 
Als iemand een rijstveld wil kopen, dan moet hij zorgen dat hij een 
authentieke eigendomsverklaring krijgt voor dat stuk land. Krijgt hij die 
eigendomsverklaring niet, dan is de hele zaak onzeker. En als er dan 
een officieel onderzoek plaatsvindt, dan zal die persoon niet in staat 
zijn om zijn positie te handhaven. Kun je de oorspronkelijke 
eigendomsverklaring niet krijgen, dan zal iemand anders het landgoed 
in bezit nemen. 
Jullie allemaal hier, die Zen beoefenen en de weg bestuderen, voor 
jullie geldt dit ook! Wie van jullie hier is het gelukt om de 
eigendomsverklaring te bemachtigen? Haal hem tevoorschijn en laat 
hem zien! Wat is dat ding, dat jij een eigendomsverklaring noemt? Laat 
het zien aan iedereen! Als je wakker bent, dan zul je weten wat je moet 
doen als je me zo hoort spreken. Als je niet weet wat je moet doen, dan 
kun je ergens anders heen gaan en duizenden strategieën leren en 
allerlei oplossingen in je hoofd prenten totdat je mond overloopt als een 
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rivier, maar het zal allemaal niet baten. Je zult je nog steeds zo ver van 
jezelf bevinden als de hemel van de aarde. Kom, kijk hier onder je 
eigen eetspullen en je kleren, kijk naar je eigen lichaam. En als je iets 
ziet, stap dan naar voren hier en spreek, en dan onderzoeken we het. 
Ik zal bevestigen wat jij zegt. Als je niets kunt vinden, dan ben je alleen 
maar je tijd aan het verknoeien, zoals alle andere mensen. 
 
Een monnik vroeg: 'Wat is de geest van alle boeddha’s?' 
Xianglin antwoordde: 'Helderheid. Van begin tot einde: helderheid.' 
De monnik: 'Hoe kan ik dit begrijpen?' 
Xianglin: 'Door je niet te laten bedriegen door anderen.' 
 
Een monnik vroeg: 'Wat is uw speciale medicijn?' 
Xianglin zei: 'Het is niet anders dan wat gewoon smaakt.' 
De monnik: 'Hoe staat het met degegen die het eten?' 
Xianglin: 'Probeer het eens, en dan kijk je zelf.' 
 
'Wat is het ware oog van een monnik?' 
'Geen scheiding.'  

Heritage 292-293 

Slot 

Xianglin sprak tot de verzamelde monniken: 'Gedurende veertig jaar 
heb ik één enkel stuk steen bewerkt.' 
Na deze woorden overleed hij. 

Chih-men Kuang-tsu / Zhimen Guangzuo [Chimon 

Koso] ...-1031 

Zhimen was een leerling van Xianglin. Koans: Blue nr 21 en 91. 

Onderricht 

Een monnik vroeg: 'Wat is de bedoeling van Bodhidharma’s komst uit 
het Westen?' 
Zhimen zei: 'De ogen kunnen de neus niet zien.' 
De monnik: 'Hoe is het als je het op die manier begrijpt?' 
Zhimen: 'Je ruikt je neus.' 

Heritage 313 
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'Jullie leggen allemaal je staf op je schouders en trekken er op uit: je 
verlaat het ene klooster en gaat op reis naar het andere.  
Hoeveel soorten kloosters zijn er volgens jullie? Het is ofwel een 
sandelhoutklooster omringd door sandelbomen, ofwel het is een 
distelklooster omringd door distelstruiken. Ofwel het zou een 
sandelklooster kunnen zijn omringd door distels, of een distelklooster 
omringd door sandelbomen. 
In welk van deze vier typen kloosters is ieder van jullie bereid om je 
leven door te brengen? Als je geen plek vindt om onbekommerd te 
leven, dan verslijt je je sandalen voor niets en uiteindelijk zal de dag 
komen waarop de hellevorst jou alle sandalenkapitaal zal ontnemen!' 

Heritage 314 

... / Tongan Daopi ...  

Van Daopi, een leerling van Yunju, is verder weinig of niets bekend. 
 
Een monnik vroeg: 'Wat, als je alles met één blik begrijpt en dan 
vertrekt?' Daopi antwoordde: 'Prima. En waarom ben je nog 
teruggekomen hier?' 
 
Een monnik vroeg: 'Kunnen levenloze dingen de Dharma verkondigen?' 
Daopi: 'De jade hond zwerft ‘s nachts rond, zonder ooit het daglicht te 
zien.' 
 
Een monnik vroeg: 'Wat is Daopi’s pijl?' 
Daopi: 'Kijk eens achter je.' 
De monnik: 'Wat is er dan daarachter?' 
Daopi: 'Hij is al voorbijgevlogen.' 

Heritage 256 

... / Tongan Guanzhi ...  

Guanzhi was een leerling van Tongan Daopi. Ook van hem is 
nauwelijks iets bekend. 
 
Een monnik vroeg: 'Welk lied zingt men van de plek waar dualiteit niet 
reikt?' 
Guanzhi zei: 'Er bestaat geen plek waar je zoiets tegenkomt. Maar 
binnen het mystieke principe is het altijd aanwezig.' 
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Een monnik vroeg: 'Wat is het transcendente? 
Guanzhi: 'Bewegen om je as, zonder van positie te veranderen. Ieder 
speciaal kenmerk is verkeerd.' 

Heritage 290 

... / Liangshan Yuanguan [Ryozan Enkan] ...  

Liangshan was een leerling van Tongan Guanzhi. 
 
'Een monnik vroeg: 'Wat is de stijl van onderrichten van uw huis?' 
Liangshan antwoordde: 'De stroming van de Yijang-rivier is sterk, en de 
vissen bewegen langzaam. De dennen op de Witte Herten-berg zijn 
hoog, en de vogels nestelen er met grote moeite.' 
 
'Als je je hengel in de vier oceanen neerlaat, zul je slechts woeste 
draken vangen. Maar als je werkelijk wat in je mars hebt, dan probeer 
je jezelf te leren kennen.' 

Heritage 312 

Hsueh-tou Ch’ung-hsien / Xuedou Chongxian 

[Setcho Juken] 980-1052 

Xuedou, een leerling van Zhimen, was afkomstig uit gegoede kringen 
en bezat buitengewone intellectuele gaven.  
Na eerst bij andere leraren te hebben geoefend ontving hij na vijf jaar 
verblijf bij Zhimen diens overdracht. Hij zou uiteindelijk vierentachtig 
opvolgers voortbrengen. 
Xuedou is de dichter van de koanverzameling het Verslag van de 
Blauwe Rots (Chin. Pi-yen-lu, Jap. Hekigan roku). De latere 
samensteller en commentator van dit klassieke Zen-document was 
Yuanwu Keqin [Engo Kokugon], 1063-1135. 
 
Koans: Serenity nr 26, 34. 

Ervaring 

Xuedou vroeg aan Zhimen: 'Als je geen enkele gedachte schept, hoe 
kan er dan nog iets mis zijn?' 
Zhimen vroeg hem dichterbij te komen; zodra Xuedou dat deed kreeg 



 

123 

hij een mep met de abtskwast op zijn mond. 
Toen Xuedou wat wilde zeggen, sloeg Zhimen hem opnieuw. 
Daarop ontwaakte Xuedou. 

Blue xxvi 

Onderricht 

Een monnik vroeg: 'Een oude wijze zei ooit "Verberg het lichaam in de 
Grote beer." Wat betekent dat?' 
Xuedou zei: 'Duizend keer ergens iets over horen is niet zo goed als 
het één keer zien.' 

Heritage 339 

... / Dayang Jingxuan 'Jingyan' [Taiyo Kyogen] ...-

1027 

Grote Yang Geheime Waarschuwing 

Dayang was een leerling van Liangshan. Hij werd op zijn negentiende 
gewijd en reisde lang en veel rond. Uiteindelijk bleef hij bij Liangshan, 
tot aan diens dood. 
Bevreesd dat de Soto lijn zou uitsterven - zijn vijftien verlichte leerlingen 
zijn allen al vóór hem overleden - nam de tachtigjarige Dayang de 
ongebruikelijke beslissing om steun te zoeken bij Fushan Fayuan (991-
1067), een eminent meester uit de Linji-school die van twee leraren 
overdracht had ontvangen. Dayang verzocht hem een geschikte 
opvolger te zoeken voor de Dharma-overdracht van de Soto-school. 
Tien jaar later ontmoette Fushan de jonge monnik Touzi Yiqing, die een 
waardig 'Dharma-vat' bleek te zijn. 

Onderricht 

Een monnik vroeg aan Dayang: 'Wat is Dayang’s bewustzijnsstaat?' 
Dayang antwoordde: 'Een uitgemergelde kraanvogel en een oude aap 
roepen vredig over en weer door de vallei. Een ranke denneboom en 
de koude bamboe zijn gehuld in mist.' 
De monnik vroeg: 'Hoe staat het met de persoon in die toestand?' 
Dayang: 'Waar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig?' 
De monnik vroeg: 'Wat is uw huisstijl?' 
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Dayang: 'Een volle kruik die niet geledigd kan worden. Op de grote 
aarde lijdt niemand honger.' 

Heritage 336 

Dayang bezocht zijn opvolger Qingpou die ernstig ziek te bed lag. 
Hij zei tegen Qingpou: 'Het lichaam is een illusie en binnen die illusie 
worden alle dingen afgehandeld. Als deze illusie er niet was zou de 
grote kwestie geen plek hebben vanwaaruit hij kan worden aangegaan. 
Is de grote kwestie eenmaal aangegaan, dan zie je dat het een illusie 
is. Wat zeg je daarop?' 
Qingpou zei: 'Er is nog deze ene kwestie hier.' 
Dayang zei: 'En wat is die kwestie?' 
Qingpou zei: 'In een baan om de aarde, het schitterend karmijnrode 
hemellichaam. Op de zeebodem worden geen bloemen geplant.' 
[Qingpou pauzeerde, en sloot zijn ogen.] 
Dayang glimlachte, en zei: 'Ben je wakker?' 
Qingpou zei: 'Ik ben vergeten wat ik wilde zeggen.' 
Daarop overleed hij. 

Heritage 364  

T’ou-tzu I-ching / Touzi Yiqing [Tosu Gisei] ...-1083 

Verlaten Kind Blauwe Toewijding 

Touzi was een 'indirecte' opvolger van Dayang Jingxuan [zie aldaar]. 
Koan: Serenity nr 64. 
 
Na jarenlange oefening werd Touzi door zijn leraar Fushan Fayuan 
naar een andere leraar gestuurd, Yuantong Shen. Bij aankomst in 
diens klooster echter ging Touzi hem niet opzoeken, maar zocht direct 
een slaapplekje in de monnikenzaal. De hoofdmonnik meldde 
Yuantong op een gegeven moment dat er al enkele dagen een nieuwe 
monnik in de zaal huisde.  
Yuantong nam zijn staf en ging kijken in de monnikenzaal waar Touzi 
lag te slapen. Met een mep op het platform riep hij: 'Ik bied monniken 
hier geen "ontspanningsrijst" om zomaar wat te snurken.'  
Touzi vroeg: 'Hoe had de meester dan graag dat ik zou oefenen?' 
Yuantong: 'Wat dacht je van zazen?' 
Touzi: 'Een fraai gerecht is niet interessant voor iemand die verzadigd 
is.' 'Ik heb anders niet de indruk dat jij verzadigd bent,' zei Yuantong. 
'Wat voor zin heeft het om te wachten totdat u daarvan overtuigd bent?' 
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'Bij wie heb je gestudeerd?' 
'Fushan.' 
'Geen wonder dat je zo tegendraads bent!' 
Daarop hielden ze elkaars handen vast, lachten, en keerden samen 
terug naar Yuantong’s kamer. 

Heritage 361 

Fu-jung Tao-k’ai / Furong Daokai [Fuyo Dokai] 

1042-1118 

Lotus Bloem Weg Model 

Furong, een leerling van Touzi, had als jongeman Taoïsme bestudeerd 
en beoefend.  
Hij heeft de Soto-school weer nieuw leven ingeblazen en stelde 
duurzame normen vast voor de kloostergemeenschap.  
Hij weigerde hoge onderscheidingen van de keizer te aanvaarden 
omdat hij zoiets niet passend vond voor een monnik. Dit had tot gevolg 
dat hij een aantal jaren verbannen werd.  
Furong had zesentwintig Dharma-opvolgers. 

Ervaring 

Furong vroeg aan Touzi: 'De uitspraken van boeddha’s en patriarchen 
zijn als dagelijks eten en drinken. Is er buiten dit nog een speciale 
manier om mensen te helpen?' 
Touzi zei: 'Zeg me eens, als de keizer iets beveelt in zijn rijk, hangt dat 
dan af van de oude koningen?' 
Toen Furong iets wilde zeggen, sloeg Touzi hem op de mond met zijn 
abtskwast, en zei: 'Zodra je een gedachte produceert, heb je al dertig 
stokslagen te pakken.' 
Op dat moment vond Furong verlichting. 

Spring 24 

Onderricht 

'Ik vraag niet naar de laatste dertig dagen van de twaalfde maand.  
Ik heb het alleen maar over de grote kwestie van de twaalfde maand.  
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Luister allemaal! Op dat ogenblik kan de Boeddha jou niet helpen, de 
Dharma kan jou niet helpen, de stamhouders kunnen jou niet helpen, 
alle leraren op de hele wereld kunnen jou niet helpen, ik kan jou niet 
helpen en de hellevorst kan jou niet helpen.  
Je moet deze kwestie nu definitief regelen! Als je het nu afhandelt, kan 
de Boeddha het jou niet afnemen, de Dharma kan het jou niet 
afnenemen, de stamhouders kunnen het jou niet afnemen, alle leraren 
ter wereld kunnen het jou niet afnemen en de hellevorst kan het jou niet 
afnemen.  
Laat het horen! Wat is de les van dit ene ogenblik? Begrijp je?  
Volgend jaar zal er een nieuwe scheut groeien. De irritante lentewind 
houdt nooit op.' 

Heritage 386 

Zelfs als je in het Oosten kunt opspringen en in het Westen weer kunt 
verdwijnen en zelfs als je je naar believen kunt tonen en verbergen, 
dan nóg heb je geen flauw benul waar de boeddha’s vandaan komen. 
Weet, dat er een mens bestaat die niets ontleent aan anderen, die 
geen enkele onderrichting of aanwijzing aanvaardt en die op geen 
enkele manier te meten of te waarderen is. Als je die mens kent, dan is 
jouw levensstudie ten einde. 
Wie woorden gebruikt om over de weg te spreken is gebonden aan het 
huidig moment. Zelfs als een tongloze man kon spreken en een 
beenloze man kon lopen, dan nóg versmelten zij niet met ‘die mens’. 
Begrijp je? 
Als de draak brult, heeft het geen zin om je oren te spitsen. 
 
Iemand vroeg: 'Met welke woorden kun je uitdrukking geven aan 
onderlinge integratie [van vorm en leegte]?' 
Furong antwoordde: 'Als de onverklaarbare werking volledig actief is, 
omvat hij ook de wereld; een houten mens kuiert door het vuur.' 

Spring 59 

Wanneer de karmische geluiden van bellen en trommels niet hoorbaar 
zijn, wordt de dromer gewekt door één enkele klank. 

Heritage 389 

Slot 

Furong’s laatste gedicht luidt: 
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Ik ben zesenzeventig jaar oud, 
mijn oorzakelijk bestaan is nu voltooid. 
In mijn leven koesterde ik de hemel niet, 
in mijn sterven vrees ik de hel niet. 
Handen en lichaam reiken verder dan de drie gebieden. 
Wat weerhoudt me ervan te zwerven waar ik wil? 

 

Kort nadat hij dit gedicht had geschreven, overleed hij. 

Tan-hsia Tzu-ch’un / Danxia Zichun [Tanka Shijun] 

...-1119 

Rode Nevel Puur Kind 

Leerling van Furong, leraar van Hongzhi.  
Koan: Blue nr 76. 

Onderricht 

'De zon verlicht het groen op de afgelegen bergtop; de maan schijnt in 
het koele water dat door de vallei stroomt. Plaats het wonderlijk geheim 
van de oude leraren niet in je kleine hart.' 

Spring 64 

'Binnen de cosmos, binnen het universum, precies in het centrum, zit 
een juweel verborgen in de vorm-berg.  
Dharma-meester Zhao zegt dat je alleen maar naar de sporen ervan 
kunt wijzen en kunt spreken over de tekenen van dit juweel en dat je 
het niet aan anderen kunt laten zien. Maar vandaag splijt ik het 
universum open, haal de vorm-berg uiteen en houd het juweel hier 
omhoog zodat jullie het allemaal kunnen zien!  
Wie het wijsheidsoog bezit, zal het zien.' 

Heritage 404 
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Hung-chih Cheng-chueh / (Tiantong) Hongzhi 

Zhenjue [Wanshi Shogaku] 

1091-1157 Weidse Wijsheid Juist Ontwaken 

Hongzhi, leerling van Danxia, is de samensteller en dichter van de 
koanverzameling het Boek van Sereniteit34, een naam die is afgeleid 
van zijn verblijf: Klooster van Sereniteit. Hij schijnt als jongeman te 
hebben uitgeblonken in de studie van de confusianistische klassieken. 
Op advies van de Zen-leraar van zijn vader verliet Hongzhi op zijn elfde 
het ouderlijk huis; hij ontving zijn wijding op zijn veertiende.  
Vanaf zijn achttiende studeerde hij bij een oud-leerling van Danxia, 
Kumu Facheng, wiens naam 'boomstronk' of 'droog hout' betekent, ter 
aanduiding van zijn devotie aan zazen - in navolging van de oude 
meester Shishuang Qingzhu (807-888) wiens klooster bekend stond als 
'de congregatie van dode bomen' omdat men er dag en nacht zat als 
dode stronken. Hongzhi sprak, mede op grond van deze ervaring, van 
'stille verlichting Zen'. 
 
Na pelgrimage naar diverse leraren - o.a. Yuanwu Keqin, samensteller 
van de beroemde koanverzameling het Verslag van de Blauwe Rots - 
kwam hij op zijn drieëntwintigste bij Danxia. Daar bleef hij enkele jaren 
en fungeerde als assistent van Danxia die hem vóór zijn dood in 1119 
Dharma-overdracht verleende. 
 
Hongzhi accepteerde in 1129 een uitnodiging om te komen 
onderrichten in de vervallen Jingde-tempel; na reconstructie telde de 
accommodatie uiteindelijk zo’n twaalfhonderd leerlingen. Vanaf die tijd 
ging hij niet meer in op uitnodigingen om te reizen. 

Ervaring 

Hongzhi vond verlichting toen de volgende passage uit de Lotus-soetra 
(hoofdstuk 19) werd gereciteerd: 'De ogen die we van onze ouders 
hebben gekregen kunnen drieduizend werelden zien.' 

Hongzhi xviii; Heritage 420 

 

 
34 Later van commentaar voorzien en gepubliceerd door Wansong Xingxiu (1166-1246). 
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Onderricht 

'Zodra je achter een verhoging in de verte een paar hoorns ziet 
uitsteken, weet je zeker dat zich daar een os bevindt. Zodra je op een 
verre berghelling rook ziet opstijgen, weet je zeker dat daar vuur woedt. 
Maar waar kunnen jullie allemaal hier op dit moment zeker van zijn? 
Begrijp je?' 
 
'De Boeddha wordt verwerkelijkt in ieder afzonderlijk mens, je kunt de 
Dharma niet van iemand anders geschonken krijgen. Hoe zul je 
uiteindelijk vrede vinden? Laat de sneeuw gewoon smelten, dan komt 
de lente vanzelf.' 

Heritage 421 

 

Figuur 28: Hongzhi 

'Als de zes zintuigen zich verbinden met hun bron, werken zij uiterst 
direct en ongekend helder. Als de fysieke elementen zich verbinden 
met hun bron, is het hele lichaam puur, zonder enige smet.  
Zo slaag je erin om conditionering te doorbreken en op te lossen, en 
alle tijdsbeleving te integreren en elk verschil te beëindigen.' 
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De spirituele vogel droomt 
op de tak die nergens ontkiemt. 
De bloem van ontwaken bloeit 
aan de boom die geen schaduw werpt. 

Houses, 87-88. 

Een uitgebreide weergave van Hongzhi’s onderricht is te vinden in 
Vruchtbare Leegte35 [zie Teksten]. 

Slot 

In de herfst van 1157 verliet Hongzhi de kloosterberg voor het eerst in 
bijna dertig jaar. Hij bracht een bezoek aan locale gezagsdragers en 
aan lekenbegunstigers van zijn tempel om afscheid te nemen en hen te 
danken voor hun steun.  
Op 10 november keerde hij terug in de Jingde-tempel en de volgende 
ochtend nam hij een bad, trok schone kleding aan en ging naar de 
Dharma-zaal (ruimte voor onderricht) waar hij een afscheidsrede hield 
voor zijn monniken.  
Hij vroeg zijn assistent om een penseel en schreef een brief aan zijn 
collega en criticus bij tijd en wijlen, Zen-leraar Dahui Zonggao (1089-
1163), waarin hij hem verzocht de verantwoordelijkheid over de tempel 
op zich te nemen.  
Vervolgens schreef Hongzhi: 
 

Droombeelden, bloemenwaan - 
zevenenzestig jaren. 
Een witte vogel verdwijnt in de mist, 
herfstvocht versmelt met de hemel. 

 
Daarop overleed hij, gezeten in meditatie. 
Zijn lichaam, zegt men, vertoonde zeven dagen lang geen teken van 
ontbinding op de lijkbaar.  

Hongzhi xxi 

 
35 Leighton, T. D.: Vruchtbare Leegte; De stille verlichting van Zen-meester Hongzhi. 
Altamira-Becht 2002. 
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T’ien-t’ung Ju-ching / Tiantong Rujing [Tendo 

Nyojo] 1163-1228 

Tiantong Berg Pure Zodanigheid 

Rujing was leerling van Xuedou Zhijian (een opvolger van Danxia) en 
leraar van Dogen. Hij werd monnik op zijn negentiende, en zijn 
oefenvorm was 'enkel zitten'. 
Rujing bezat een heel poëtische expressie - zo blijkt uit de bewaard 
gebleven Woorden van Rujing. 

Onderricht 

'Zen bestuderen is lichaam en geest laten vallen. Je kunt dit 
verwerkelijken door alleen maar te zitten, zonder je toevlucht te nemen 
tot het branden van wierook, buigen, Boeddha’s naam zingen, 
boetedoening of soetra’s lezen.' 

Unfolds 160 

Vers ter ere van Linji: 
 

Een lege vuist ballen, 
De wereld met de dood bedreigen, 
Wat een voorvaderlijk onderricht - 
Een beest, een schlemiel! 

Spring 94  

Afscheidsrede, bij het ontbranden van de lijkbaar van ouderling Yi: 
 
‘Alle dingen keren terug tot één’ - leven is als het dragen van je hemd. 
‘Waarheen keert het ene terug?’ - sterven is als het uittrekken van je 
broek. Als leven en sterven zijn afgeschud en jou helemaal niet meer 
bezighouden, dan straalt het spirituele licht van de ene weg altijd op 
een unieke manier. Ah, de snelle vlammen laaien op in de wind - alle 
atomen in het hele universum zijn onvervangbaar. 

Spring 95 

Rujing sprak tot de monniken: 'Vanmorgen is het de eerste dag van de 
lente. De poëzie van de [vuurrode] granaatappelbloesem gaat in 
samadhi. Hoe kun je zoiets uitdrukken?' 
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Hij hield zijn abtskwast omhoog en zei: 'Wees getuige van één enkel 
rood deeltje van de miljarden karmische stromen! De lentekleuren die 
ons raken hoeven niet talrijk te zijn.' 
 
'De grote weg heeft geen ingang! Hij rolt van jullie hoofden, Zen-
eerwaarden, die uit alle richtingen hier verzameld zijn. Leegte kent 
geen weg. Het stroomt vrij de neusgaten in en uit van de gastheer van 
deze tempel.' 
 
Rujing betrad de Dharma-zaal. Hij sloeg met zijn staf op de grond, en 
zei: 'Dit is het rijk van de verticale afgrond.' 
 
'De wolken drijven gedachtenloos langs de berghellingen.  
Vier jaar geleden of gisteren nog, is vandaag. 
Te zijner tijd keert het water terug tot de bron.  
Vier jaar verder of vandaag al, is gisteren.' 

Heritage 454-455 

Slot 

Rujing’s doodsgedicht: 
 

Zesenzestig jaar 
fout op fout gestapeld. 
Nu spring ik de hel in -  
boven leven, maar ook boven dood. 

Poetry 53 



 

133 

Eihei Dogen Kigen 1200-1253, Japan 

Eeuwige Vrede weg Oorsprong 

 

Figuur 29: Dogen 

Dogen, leerling van Rujing, is de grondlegger van de Japanse Soto-
school. Hij was van doorslaggevende betekenis voor de ontwikkeling 
van Zen in Japan. Zijn onderricht is o.a. vastgelegd in de 95 
hoofdstukken van een ook onder hedendaagse filosofen bekend 
geschrift, de Shobogenzo, 'Schatkamer van het Ware Dharma Oog'. 
 
Dogen verloor in het aristocratisch milieu van zijn vroege jeugd op 
tweejarige leeftijd zijn vader, op zevenjarige leeftijd zijn moeder.  
Vooral de persoonlijke ervaring van dat laatste verlies - de kringelende 
wierook rond de zerk van zijn moeder als tastbaar symbool van 
vergankelijkheid - confronteerde hem diep met zijn eigen bestaan.  
Hij volgde uiteindelijk zijn moeder’s laatste wens en werd monnik, 
aanvankelijk in een Tendai-klooster. Tijdens dat verblijf kwam hij in een 
tekst de volgende passage tegen die hem niet meer losliet: 'Zowel het 
exoterisch als het esoterisch onderricht zeggen dat alle levende 
wezens boeddha-natuur bezitten. Maar waarom stimuleren dan alle 
boeddha’s en bodhisattva’s het verlichtingsbesef [bodhicitta]? En 
waarom doen zij dan nog aan beoefening?' 
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In 1217, na diverse Zen-kloosters bezocht te hebben, koos hij voor het 
klooster van Zen-leraar Myozen. Toen Dogen de wens kenbaar maakte 
om naar China te reizen om er de levende bron van Zen te zoeken, 
besloot Myozen hem te vergezellen bij deze moeilijke onderneming.  
Na aankomst in een Chinese haven werd Dogen verplicht enkele 
maanden op het schip te blijven. Daar ontmoette hij een bejaarde 
monnik die nog als hoofdkok werkzaam was. Dogen vroeg hem of hij 
op zijn oude dag niet beter zou mediteren dan werken, maar de kok zei: 
'Mijn jonge vriend uit het buitenland, het is duidelijk dat jij nog niet weet 
wat oefenen betekent en wat het onderricht en de geschriften zeggen.' 
Een jaar later trof hij in het Tiantong-klooster diezelfde monnik weer en 
Dogen vroeg hem nu wat 'oefening' en 'onderricht en geschriften' dan 
betekenden. De monnik antwoordde: 'Onderricht en geschriften zijn: 
een, twee, drie, vier, vijf. Oefening betekent: niets blijft er verborgen in 
het universum.' 
Dogen werd in China vooral getroffen door de discipline in de kloosters 
en door de grote rijkdom aan zorgvuldig bewaard historisch materiaal. 
Maar het diepst werd hij getroffen door de ontmoeting in mei 1225 met 
zijn leraar, Tiantong Rujing [Tendo Nyojo], de nieuwe abt van Tiantong, 
die Dogen's potentieel herkende en hem toestond om ook op informele 
tijden voor overleg bij hem te komen. 

Ervaring 

Nadat zijn oude leraar en medereiziger Myozen tijdens hun verblijf in 
China overleden was, wijdde Dogen zich nog intensiever aan oefenen. 
Tijdens een avondlijke meditatie - men oefende tot elf uur ‘s avonds en 
stond om drie uur ‘s ochtends weer op - was een van de monniken op 
zijn zitkussen in slaap gevallen. 
Rujing zei: 'In Zen werpen we lichaam en geest van ons af. Waarom zit 
je dan te slapen?' Bij die woorden vond Dogen plotseling verlichting - 
een ervaring die zijn leraar bezegelde met de overdracht. 

Dumoulin II 56 

Onderricht 

'Het belangrijkste is hebzucht kwijt te raken. Om dat te bereiken moet je 
jezelf eerst ontdoen van egoïsme. En om vrij te zijn van egoïsme moet 
je een diep begrip hebben van vergankelijkheid.' 
 
'Je wint niets met uitgebreide studie en veel lezen. Geef dat meteen op. 



 

135 

Richt je geest gewoon op één ding, maak je de oude voorbeelden 
eigen, onderzoek de handelingen van oude Zen-meesters en dring diep 
door in één enkele oefenvorm.' 
 
'Op deze korte route van vergankelijkheid zijn leven en dood van 
essentieel belang. Als je dit korte leven wilt benutten voor onderzoek, 
onderzoek dan gewoon wat boeddhisme is. Het schrijven van teksten 
en gedichten is uiteindelijk nutteloos; laat het daarom varen. Als je 
boeddhisme bestudeert en beoefent, houd je dan niet teveel bezig met 
uiterlijke dingen. En zorg dat je je verre houdt van schriftgeleerdheid.' 
 
Dogen zei: 'Leerlingen moeten zich op één ding alleen concentreren.'  
Ejo vroeg: 'Als dat zo is, welke oefening moet je dan doen? Op welk 
aspect van het boeddhistisch onderricht moeten we onze oefening dan 
concentreren?' Dogen antwoordde: 'Dat hangt van het talent en 
vermogen van de leerling af, maar de wezenlijke oefenvorm die in Zen 
door de patriarchen is overgeleverd, is zazen. Zazen is geschikt voor 
alle mensen.' 
 
'Zen-meesters benadrukken de vluchtigheid van het vergankelijke en 
de essentiële kwestie van leven en dood. Ik herhaal het: vergeet deze 
waarheid niet. Schenk alleen maar aandacht aan dit ene ogenblik.' 
 
'Veel mensen ontsnappen niet aan deze wereld omdat zij het lichaam 
weliswaar lijken te waarderen maar feitelijk geen zorgvuldige aandacht 
eraan schenken.' 
 
'De snelheid waarmee de weg wordt verwezenlijkt is afhankelijk van 
inzet of luiheid. Het verschil tussen inzet en luiheid wordt bepaald door 
overtuigingskracht, de wil om de weg te zoeken. Een zwakke 
overtuiging komt voort uit een gebrek aan inzicht in vergankelijkheid. 
Elk ogenblik sterft er iemand; dit proces gaat eindeloos zo door, zonder 
te stoppen. Besteed je tijd niet zinloos in dit korte bestaan.' 
 
'Voor wie met overtuiging oefent geldt: hoe langer de duur van het 
zitten, hoe meer je ervan geniet.' 

Primer 8, 13, 16, 40, 106, 46 

Zie ook Dogen’s 'Genjokoan', Verwerkelijking van het Fundamentele 
Principe, een hoofdstuk uit diens Shobogenzo [in Teksten]. 
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Slot 

In de laatste maanden van zijn leven wijdde Dogen zich aan het 
schrijven van een commentaar op Boeddha’s laatste soetra. 
Dogen stierf - ten gevolge van een slepende longaandoening - ver van 
zijn klooster Eiheiji, ten huize van zijn lekenleerling Kakunen in Kyoto. 
Zijn doodsgedicht luidt: 
 

Vierenvijftig jaren verlichten het hemelgewelf. 
Met één sprong vermorzel ik miljarden werelden. Hah! 
Mijn hele lichaam is nergens te vinden. 
Levend, duik ik in de gele bron.36 

Unfolds 279; Spring 98 

Keizan Jokin 1268-1325, Japan 

Keizan stichtte Sojiji, de belangrijkste Soto-tempel naast de door Dogen 
gestichte Eiheiji. Zijn spiritualiteit werd - zelfs al vóór zijn geboorte - 
sterk beïnvloed door zijn moeder die in haar devotie aan de bodhisattva 
Kannon (Avalokiteshvara) de gelofte deed om haar zoon te wijden aan 
de Boeddha.  
Al vroeg werd hij opgevoed door monniken van Eiheiji, en op 
twaalfjarige leeftijd werd Keizan tot monnik gewijd. 
Latere ervaringen als abt brachten hem tot de overtuiging dat Zen - 
zonder de geest van grondlegger Dogen tekort te doen - aangepast 
moest worden aan de (Japanse) tijdgeest en geïntegreerd moest 
worden met andere, minder strikte en meer ritualistischer vormen van 
boeddhisme, m.n. Shingon. Deze hervormingen leidden tot interne 
discussie omtrent de authenticiteit van Zen. 
 
Keizan is de samensteller van de Denkoroku (lett.: 'De Overdracht van 
de Lamp'), een verzameling overdrachtsverhalen die de geschiedenis 
van de Soto-lijn beslaan, van Mahakashyapa tot Dogen. 

Ervaring 

In 1294 vond Keizan verlichting, naar aanleiding van kwestie 19 van de 
Poortloze Poort (Mumonkan), die zijn leraar Tettsu Gikai hem had 
aangereikt. In deze koan vraagt Zhaozhou aan Nanyuan: 'Wat is de 

 
36 Aanduiding voor de hel. 
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weg?' Nanyuan antwoordt: 'Het dagelijks bewustzijn is de weg.' 
Gikai vroeg: 'Kun je me dat gewone bewustzijn laten zien?' 
Zodra Keizan zijn mond open deed, sloeg Gikai hem op zijn mond. 
Keizan was verbouwereerd en dat moment motiveerde hem met grote 
twijfel. Later, toen hij op een avond in de zaal zat te mediteren, werd 
zijn geest geopend door het geluid van de wind door het raam. 

Dumoulin I 139, Spring 111 

Onderricht 

Uit Zazen Yojinki (letterlijk: 'Notitieboekje over zazen'): 
 
'Laat denken, bedoelingen en bewustzijn varen; stop herinnering, 
verbeelding en visie; koester geen verlangen om een boeddha te 
worden, oordeel niet over goed en kwaad! Maak heel zorgvulldig 
gebruik van de tijd, alsof je je hoofd moet blussen dat in brand staat!  
De Volmaakte zat rechtop en Bodhidharma staarde naar de muur in de 
Shaolin-tempel: zij concentreerden zich op zazen en deden niets 
anders. Shishuang37 zat als een dorre boom, Rujing38 waarschuwde om 
niet te slapen tijdens het zitten: "Je zult slagen door alleen maar te 
zitten, zonder de behoefte om wierook te branden, buigingen te maken, 
mantra’s te reciteren, schuld te belijden, soetra’s te lezen of rituelen te 
verrichten."' 

Dumoulin I 140; Spring 120 

Slot 

Keizan’s doodsgedicht luidt: 
 

Dit veld dat ik geploegd en bezaaid heb 
is van hand tot hand gegaan, 
maar het blijft altijd nieuw: 
zie de jonge scheuten. 
Ik slenter de Boeddha-zaal binnen, 
met hark en schoffel in mijn handen.  

http://www.wwzc.org/translations/allMistake.htm 

 
37 Japans: Sekiso (807-888); diens kloostergemeenschap stond bekend als ‘verzameling 
dode stronken’. 
38 Dogen’s leraar [zie aldaar]. 
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Zoals het ontstaan van de Soto-school verbonden is met Shitou, zo is 
het ontstaan van de Rinzai-school39 verbonden met Mazu (709-788) en 
diens leraar Nanyue. Waar de Soto-school wordt gekenmerkt door 
rustiger methoden (stille of geleidelijke verlichting, en het enkel-zitten: 
shikantaza) schuwt de Rinzai-school het steviger werk niet.  
Typische kenmerken die met deze school geassocieerd worden zijn: 
gesystematiseerde koanstudie en het gebruik van elementaire, directe 
middelen als stok en schreeuw - al wist ook Soto-meester Deshan wel 
raad met de stok. 

Grondlegger en naamgever van de Rinzai-traditie is de expressieve 
Linji (Japans: Rinzai), gestorven in 866. Zijn school zou eeuwen lang 
een invloedrijke en vitale factor in China blijven.  
Ook veel van de latere beroemde Japanse Zen-meesters (Bassui, 
Ikkyu, Hakuin) komen voort uit de Rinzai-lijn. 
Zoals dat bij vele leraren gebeurde (bijvoorbeeld bij Linji’s leraar 
Huangbo40 en diens 'grootvader' Mazu41) werd ook Linji’s kleurrijke 
onderricht schriftelijk vastgelegd.42 
 

Nan-Yueh Huai-jang / Nanyue Huairang [Nangaku 

Ejo] 677-744 

Nanyue was de oudste leerling van Huineng en voorvader (via zijn 
leerling Mazu) van twee van de vijf klassieke Zen-huizen: Lin-chi 
[Rinzai] en Kuei-Yang [Igyô]. 
 
Nanyue begon als 15-jarige met Vinaya-studie (juiste gedragsregels; 
ethisch handelen). Daarna ging hij naar Hui An, een prominent leerling 
van Hongren en verhuisde uiteindelijk naar Huineng, waar hij 15 jaar 
bleef. Later vestigde hij zich op de Nanyue-berg. 

 

 
39 Voor een schematisch overzicht, zie Bijlagen. 
40 Huangpo: In eenheid zijn. Heemstede 1996 
41 Ma-tsu (B. Lievens, vert.): De gesprekken. Bussum 1981 
42 Schloegl, I.: The Record of Rinzai. London 1975. 
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Ervaring 

Bij Nanyue’s ontmoeting met Huineng vroeg deze laatste: 'Waar kom je 
vandaan?' 
'Van de Song-berg.' 
'Wat is het, dat hier zo komt?' 
Nanyue had geen antwoord. 
 
Na acht jaar onderzoek bij Huineng, ervoer Nanyue verlichting. 
Hij ging naar Huineng en zei: 'Mij is iets duidelijk.' 
'Wat is dat dan?' 
'Men kan niet zeggen dat het een ding is.' 
'Kan het dan duidelijk gemaakt worden of niet?' 
'Ik zeg niet dat het niet duidelijk gemaakt kan worden, maar het kan in 
elk geval niet bezoedeld worden.' 
Huineng zei: 'Precies ditgene dat niet bezoedeld is, is wat alle 
boeddha’s dragen en in stand houden. Jij bent zodanig. Ik ben ook 
zodanig.' 

Lu-Kuan III 71, Heritage 45 

Onderricht 

'Alle dharma’s worden geboren uit bewustzijn. Bewustzijn is ongeboren, 
dharma’s zijn onbestendig. Als je de bewustzijnsgrond bereikt, wordt je 
handelen nergens door gehinderd. Wees voorzichtig als je dit 
onderricht gebruikt bij mensen die geen groot inzicht hebben.' 

Heritage 47 

Een jonge monnik, genaamd Mazu, beoefende onvermoeibaar 
meditatie op de Heng-berg. 
Nanyue wist dat hij een groot Dharma-vat was; hij ging hem opzoeken, 
en vroeg: 'Hebt u, eerwaarde, een bepaalde bedoeling met dit zitten in 
meditatie?' 
Mazu antwoordde: 'Het is mijn bedoeling om een boeddha te worden.' 
Nanyue raapte een tegel van de grond op en begon die tegen de nabije 
rotswand te schuren. 
Mazu vroeg: 'Wat bent u van plan met het schuren van die tegel?' 
'Ik schuur hem tot hij een spiegel wordt.' 
'Hoe kun je een spiegel maken door een tegel langs de rots te 
schuren?' 
'Als je geen spiegel kunt maken door een tegel langs de rots te 
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schuren, hoe kun je dan een boeddha worden door in meditatie te 
zitten?' Mazu vroeg daarop: 'Wat is de juiste weg?' 
Nanyue antwoordde: 'Vergelijk het met een os die een kar trekt. Als de 
kar niet vooruit wil, sla je dan de kar of de os?' 
Mazu had het gevoel alsof hij nectar dronk. 
Nanyue zei: 'De weg is niet te vinden in het verbinden of ontkrachten 
van goed en kwaad. Luister naar het volgende vers: 
 

De bewustzijnsgrond is volledig bezaaid, 
zodra het vochtig wordt, zal alles ontkiemen. 
De vormloze bloem van samadhi, 
hoe kan die goed of slecht zijn?' 

Dumoulin I 163, Encyclopedia 241, Heritage 45-47 

Ma-tsu Tao-i / Mazu Daoyi [Baso Doitsu] 709-788 

Stamvader Ma 

Shitou vormde samen met Mazu een befaamd lerarenkoppel.  
In de oude kronieken heet het: 'Mensen trokken voortdurend van de 
een naar de ander; wie deze twee meesters nooit had ontmoet, bleef 
onwetend.' 

Dumoulin I 161 

Mazu werd tot monnik gewijd door een opvolger van Zhishen, de 
grondlegger van de Sichuan-school en leerling van de vijfde patriarch 
Hongren. Later trok hij naar de Heng-berg waar hij verlichting vond bij 
Nanyue [zie daar]. Na de ontmoeting met zijn leraar Nanyue bleef hij 
deze tien jaar lang dienen. In de afgelegen streek waar hij uiteindelijk 
een eigen verblijf vond, had hij '139 leerlingen die zijn kamer betraden' 
(overdracht ontvingen), o.a. districtsbevelhebber Lu Ssu-kung.  
Terwijl Mazu’s onderricht bloeide, verloren de meer 'officiële' 
Noordelijke en Zuidelijke scholen geleidelijk aan invloed. 
Mazu schijnt een indrukwekkend voorkomen gehad te hebben.  
Hij was niet vies van onorthodoxe leerinstrumenten als aan de neus 
trekken, schreeuwen of een mep verkopen. Die radicale aanpak is o.a. 
terug te vinden bij zijn bekende nakomeling in de derde generatie, Linji.  
Mazu’s onderricht is vastgelegd in het Verslag van de Woorden van 
Zen-meester Mazu [zie literatuur: Gesprekken]. 
 
Koans: Blue nr 3, 53, 73, Serenity nr 6, 36, 90, Gate nr 30, 33. 
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Onderricht 

Toen Deng Yingfeng afscheid kwam nemen, zei Mazu tot hem: 'Waar 
ga je heen?' Yinfeng zei: 'Naar Shitou.' 
Mazu zei: 'Shitou’s weg is glibberig.' 
Yinfeng: 'Ik heb een houten staf bij me. Ik ben erop voorbereid om 
zulke plekken te betreden.' Daarop vertrok hij. 
Aangekomen bij Shitou cirkelde hij driemaal rond de zetel, sloeg hij 
hard met zijn staf op de grond, en vroeg: 'Wat is het fundamentele 
onderricht?' Shitou zei: 'Hemeltje, hemeltje!' 
Yinfeng zei niets. Hij keerde terug naar Mazu, en deed verslag van zijn 
ervaring. Meester Mazu zei: 'Ga terug en vraag het nog eens, wacht op 
zijn antwoord en maak dan twee keer een brullend geluid.' 
Yinfeng ging weer naar Shitou en stelde dezelfde vraag als voorheen. 
Shitou maakte twee keer een brullend geluid. 
Yinfeng had weer niets te zeggen.  
Net als voorheen keerde hij terug en bracht verslag uit. 
De meester zei: 'Ik zei je toch dat de Shitou’s weg glibberig is.' 

Gesprekken 103, Heritage 69 

Baizhang, Mazu’s leerling, vroeg: 'Wat is het bijzondere belang van 
deze school?' Mazu antwoordde: 'Het is alleen maar de plek waar je je 
lichaam en je leven loslaat.' 

Heritage 69 

Een monnik vroeg: 'Wat is de essentie van het boeddhisme?' 
Mazu antwoordde: 'Wat is de essentie van dit ogenblik?' 

Heritage 68 

Op een dag toen Feng een kruiwagen voortduwde, zat Mazu met 
uitgestrekte benen over de weg. 
Feng zei: 'Zou de Meester zijn voeten willen intrekken?' 
Mazu zei: 'Wat reeds is uitgestrekt, wordt niet ingetrokken.' 
Feng zei: 'Wat reeds vooruitgaat, gaat niet achteruit,' en hij reed de 
wagen over Mazu’s benen. 
Met gewonde benen ging Mazu terug naar de onderrichtszaal, greep 
een bijl en zei: 'Laat degene die zojuist de benen van deze oude 
monnik verwondde, naar voren komen.' 
Feng trad naar voren en strekte zijn nek voor Mazu. 
Mazu legde de bijl weg. 

Gesprekken 103 
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Een monnik vroeg: 'Hoe moet men Tao [de weg] beoefenen?' 
Mazu zei: 'Tao valt niet te beoefenen. Zegt men het door oefening te 
kunnen verwerven, dan gaat wat door oefening tot stand komt ook weer 
teniet.' 

Gesprekken 77 

'Ieder van jullie allen, wees overtuigd dat je eigen geest de Boeddha is. 
Dit bewustzijn hier is de Boeddha. De grote meester Bodhidharma 
kwam van Zuid-India de leer van de ene geest van het grote voertuig 
overleveren om jullie verlichting te laten realiseren.  
Hij citeerde ook de Lankavatara-soetra om de bewustzijnsgrond in de 
alle wezens te vestigen. Hij vreesde dat jullie zouden dwalen en niet 
zouden geloven in deze Dharma van de ene geest die in iedereen 
aanwezig is. Daarom bracht hij de Lankavatara-soetra mee die 
Boeddha’s woorden verkondigt, namelijk dat de geest de essentie is en 
dat er geen methode is om te leren, geen poort om de Dharma binnen 
te gaan. 
Wie de Dharma zoekt, mag niets zoeken. Buiten de geest is er geen 
andere Boeddha. Buiten de Boeddha is er geen andere geest.  
De opeenvolgende gedachten zijn onvatbaar, omdat ze geen eigen 
natuur hebben. Daarom zijn de drie werelden enkel geest. Alle beelden 
in het heelal zijn de afdruk van één Dharma. Alles wat als vorm wordt 
waargenomen is het zien van de geest. De geest is geen geest op 
zichzelf, maar is aanwezig door vormen.' 

Heritage 67, Gesprekken 75 

'Jullie allen hier, dringt elk door tot je eigen geest en onthoudt mijn 
woorden niet. Al kun je zoveel waarheden verkondigen als zandkorrels 
aan de Ganges, de geest neemt toch niet toe. En al kun je niets 
zeggen, de geest neemt toch niet af. Jullie staan hier al lang, let goed 
op jezelf.' 

Gesprekken 81 

'Alles valt binnen jouw wezen. Gaan, staan, zitten, liggen - het is 
allemaal onpeilbare werking die niet wacht op een gunstige tijd.' 

Gesprekken 85 

Lekenbroeder Pang43 vroeg aan Mazu: 'Wie is degene, die niet 
afhankelijk is van de tienduizend dingen?' 

 
43 Zie Blue nr 42 en Sasaki, Ruth F.: The Recorded Sayings of Layman Pang. 
Weatherhill, 1971. 
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Mazu antwoordde: 'Dat vertel ik je, als je alle water van de Westelijke 
rivier in één slok opdrinkt.'  
Daarop vond Pang diepe verlichting. 

Encyclopedia 265 

Slot 

Tijdens een wandeling in het bergwoud merkte Mazu op: 'Dit oude 
afgeleefde lichaam zal volgende maand naar deze grond terugkeren.' 
Bij terugkomst manifesteerde zich een ziekte, waarop hij een maand 
later in meditatiehouding overleed. 
 
De tempel-overste vroeg aan Mazu: 'Hoe is uw conditie de laatste 
dagen?' Meester Mazu antwoordde: 'Boeddha met een zongezicht, 
boeddha met een maangezicht'.  

Serenity 160  

Pai-chang Huai-hai / Baizhang Huaihai [Hyakujo 

Ekai] 749-814 

Honderd Vadem Oceaan Boezem 

Baizhang, leerling en opvolger van Mazu, werd als jongeman tot 
monnik gewijd door een Vinaya-meester bij wie hij ook de 
boeddhistische geschriften bestudeerde.  
Voortbouwend op de basis die Daoxin had gelegd zorgde hij voor een 
zelfstandige monastieke organisatie (tot dan toe stonden Zen-kloosters 
vaak op grondgebied van andere boeddhistische orden).  
Van Baizhang komt de bekende Zen-spreuk: 'Een dag zonder werk is 
een dag zonder eten.'44 
Zijn onderricht is bewaard gebleven in het Verslag van de Woorden van 
de Zen-meester van Grote Wijsheid Baizhang45.  
 
Koans: Blue nr 26, 53, 70, 71, 72, Serenity nr 8, Gate nr 2, 40. 

 
44 Kapleau 200 
45 Cleary, T.: Sayings and doings of Pai-Chang, Ch'an Master of Great Wisdom. Los 
Angeles 1978 en Blofeld, J.: The Zen-Teaching of Huai Hai on Sudden Enlightenment. 
London 1962. 
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Ervaring 

Baizhang vergezelde Mazu op een wandeling.  
Een vlucht wilde eenden kwam voorbij, en Mazu zei: 'Wat is dat?' 
Baizhang: 'Wilde eenden.' Mazu: 'Waar zijn ze naartoe?' 
Baizhang: 'Ze zijn weggevlogen.'  
Daarop trok Mazu Baizhang zo hard aan de neus dat hij het 
uitschreeuwde van de pijn.  
Mazu zei: 'En zeg je nog steeds dat ze zijn weggevlogen?' 
Bij die woorden vond Baizhang verlichting. 
De volgende dag zei Baizhang tegen Mazu: 'Gisteren trok u zo hard 
aan mijn neus dat het pijn deed.' 
Mazu: 'Is er iets bijzonders aan gisteren dat jou is opgevallen?' 
Baizhang: 'Vandaag doet mijn neus niet meer pijn.' 
Mazu: 'Dan heb je echt begrepen wat er gisteren is gebeurd.' 
 
Bij een andere gelegenheid keek Baizhang naar de abtskwast in de 
standaard en hij vroeg aan Mazu: 'Als iemand dit gebruikt, kan hij het 
dan ook níet gebruiken?' 
Mazu zei: 'Als jij in de toekomst ergens anders heengaat, hoe zul jij dan 
mensen helpen?' 
Baizhang nam de kwast en hield hem recht voor zich. 
Mazu zei: 'Als je hem zo gebruikt, hoezo kun je hem dan nog op een 
andere manier gebruiken?' 
Baizhang zette de kwast terug in de standaard. 
Plotseling slaakte Mazu een donderende kreet, zo hard, dat Baizhang 
er drie dagen doof van was. 

Heritage 77, 78 

Onderricht 

Iemand vroeg: 'Welke oefening is nodig om bevrijding te vinden?' 
Baizhang antwoordde: 'Bevrijding kan men enkel vinden in plotselinge 
verlichting.' 'Wat is plotselinge verlichting?' 
'Plotseling betekent jezelf in een oogwenk bevrijden van alle 
misleidende gedachten. Verlichting betekent het inzicht dat verlichting 
niet iets is dat verworven kon worden.' 
'Waar moeten we beginnen in deze oefening?' 
'Bij de wortel.' 'En wat is de wortel?' 
'De geest [hartsbewustzijn] is de wortel.' 

Encyclopedia 261 
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Een monnik vroeg: 'Hoe kan een mens bevrijding vinden?' 
Baizhang zei: 'Als je het op dit ogenblik verwerft, dan heb je het 
verworven. Als je ogenblikkelijk een eind kunt maken aan de emoties 
van het zelf, de vijf verlangens en stromingen van gehechtheid, de 
hebzucht en gretigheid, bezoedeling en zuivering, dat wil zeggen, alle 
misleidende gedachten, dan zul je zijn als de zon en de maan, hangend 
in de ruimte, alleen maar stralend - de geest als hout en steen; 
gedachten ontdaan van wereldse verwikkelingen; als een grote olifant 
die de rivier doorwaadt, omgeven door de stromingen maar zonder een 
misstap te maken. Hemel en hel hebben geen vat op zo iemand. Als 
zo’n mens een soetra leest of een aanwijzing volgt, dan keren de 
woorden tot hem terug. Die mens weet dat alle woordelijk onderricht 
slechts een weergave is van de onmiddellijkheid van de eigen-aard en 
dat zij enkel tot doel hebben om je te gidsen. Zulke onderrichtingen 
reiken niet tot aan de wentelende werelden van bestaan en niet-
bestaan. Enkel Diamant-wijsheid dringt door tot de wentelende 
werelden van bestaan en niet-bestaan, en is zo in staat om volledige, 
onvoorwaardelijke vrijheid te bewerkstelligen.  

Heritage 79 

Baizhang zei: 'Ik zoek iemand die naar Zen-meester Xitang gaat om 
hem iets te zeggen.' Wufeng zei: 'Ik ga wel.' 
Baizhang zei: 'Hoe zul je met hem spreken?' 
Wufeng: 'Ik wacht tot ik Xitang zie, en dan spreek ik.' 
Baizhang: 'Wat zul je zeggen?' 
Wufeng: 'Als ik terugkom, zal ik het u vertellen.' 

Heritage 81 

Er heeft nooit zoiets bestaan als ‘Boeddha’, beschouw het dus niet als 
Boeddha. ‘Boeddha’ is een medicijn voor geconditioneerde mensen; als 
je niet ziek bent, moet je geen medicijn nemen. Als medicijn en ziekte 
beide zijn opgelost, is het als zuiver water. Boeddhaschap is als een 
zoet kruid vermengd in water, of als honing vermengd in water, heerlijk 
zoet en smakelijk. Maar toch wordt het zuivere water zelf hierdoor niet 
aangetast. 
 
Er staat geschreven: ‘De werkelijkheid kent geen vergelijking, omdat er 
niets bestaat waarmee het vergeleken kan worden; het 
werkelijkheidslichaam is geen constructie en valt niet te meten in een of 
andere categorie.’  
Daarom zegt men: ‘De werkelijkheid van de ontwaakten is naamloos en 
kan niet worden uitgedrukt in woorden; het is onmogelijk om te dralen 
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in de lege deur van de levende waarheid.’ 
Net zoals insecten overal kunnen landen, behalve in een vlam, zo 
kunnen de geesten van geconditioneerde mensen relaties aangaan 
met van alles en nog wat, behalve met transcendente wijsheid. 
 
Als er een stille vraag bestaat, dan bestaat er ook een woordloos 
antwoord. Een boeddha geeft geen uitleg ten behoeve van boeddha’s. 
In de wereld van werkelijkheid waar alles gelijkelijk zodanigheid is, is er 
geen Boeddha; er is niemand die schepselen redt. Een boeddha 
verblijft niet in boeddhaschap; dit noemt men het ware veld van 
zaligheden. 

Houses 9, 10, 14 

Telkens als Baizhang een lezing gaf, was er een oude man in de zaal 
die luisterde naar het onderricht en daarna verdween met de menigte.  
Op een dag ging hij niet weg.  
Baizhang vroeg hem: 'Wie is dit die hier staat?' 
De oude man zei: 'Lang geleden, ten tijde van de boeddha Kashyapa, 
woonde ik op deze berg. Een leerling vroeg me: "Vervalt een groot man 
nog steeds in oorzaak en gevolg of niet?" Ik antwoordde hem: "Hij 
vervalt niet in oorzaak en gevolg." Daarna ben ik vijfhonderd levens 
lang wedergeboren in het lijf van een vos. 
Nu vraag ik u om een juist woord te zeggen dat mij bevrijdt hiervan.' 
Baizhang zei: 'Een groot man is niet blind voor oorzaak en gevolg.' 
Bij deze woorden vond de man grote verlichting.  

Serenity 32 

Een monnik vroeg: 'Wat is de uitzonderlijke kwestie?' 
Baizhang: 'Zitten in je eentje op de Ta Hsiung-berg.' 

Blue 172 

Iemand vroeg: Wat is Boeddha?' 
De meester zei: 'Wie ben jij?' 
Hij zei: 'Ik.' 
Baizhang zei: 'Ken jij "ik" of niet?' 
Hij zei: 'Het is duidelijk.' 
Baizhang hield zijn abtskwast omhoog en vroeg: 'Zie je de kwast?' 
Hij zei: 'Ja.' 
De meester zei niets meer. 

Pai-chang 24 
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Huang-po Hsi-yuan / Huangbo Xiyun [Obaku Kiun] 

...- 850 

Huangbo werd al op jeugdige leeftijd monnik. Hij bezat een grote, 
rijzige gestalte en zware stem. Omdat de leraar die hij wilde opzoeken 
(Mazu) al gestorven bleek, werd hij leerling van diens opvolger 
Baizhang. Daarnaast verbleef ook een tijd bij Nanyang.  
Huangbo’s onderricht is vastgelegd door lekenleerling, geleerde en 
magistraat Peixiu.46 
Koans: Blue nr 11, Serenity nr 53, 86, 96, Gate nr 2. 

Ervaring 

Toen Huangbo Baizhang opzocht, vroeg deze laatste: 'Groots en 
indrukwekkend, waar kom je vandaan?' 
Huangbo: 'Groots en indrukwekkend, ten Zuiden van de bergen.' 
Baizhang: 'Groots en indrukwekkend, waar ben je mee bezig?' 
Huangbo: 'Groots en indrukwekkend, ik ben niet bezig met iets anders.' 
Na een buiging vroeg Huangbo: 'Wat is vanaf de oudste tijden het 
onderricht van deze orde?' 
Baizhang zweeg.  
Huangbo antwoordde: 'Meester, sta niet toe dat het nageslacht geen 
verbinding meer kan maken.' 
Baizhang zei daarop: 'Men zou kunnen zeggen dat jij je mannetje 
staat.' 
Hij stond op om terug te gaan naar zijn abtsverblijf. Huangbo volgde 
hem daarheen en zei: 'Ik ben gekomen met een speciaal doel.' 
Baizhang: 'Als dat echt zo is, dan zul je me in de toekomst niet 
teleurstellen.' 

Heritage 118 

Onderricht 

Jullie ware natuur is iets dat nooit verloren gaat, zelfs niet in 
ogenblikken van blindheid, en het wordt ook niet verworven op het 
ogenblik van Verlichting. Het is de Natuur van de Bhutatathata [het 
Absolute]. Het is noch begoocheling, noch juist inzicht. Het vult de 
gehele Leegte en bestaat in wezen uit de substantie van de Ene Geest. 
Hoe kunnen objecten die jouw geest schept dan buiten de Leegte 

 
46 Huangpo (John Blofeld, tr.): In eenheid zijn. Heemstede 1996 
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bestaan? De Leegte kent fundamenteel geen ruimtelijke afmetingen, 
geen drijfveren, illusies of inzichten. Je moet goed begrijpen dat zich 
daarin geen dingen bevinden, geen mensen, en geen Boeddha's; want 
deze Leegte bevat nog geen splinter van iets ruimtelijk 
waarneembaars; het is nergens van afhankelijk, en hecht zich aan 
niets. Het is aldoordringende, vlekkeloze schoonheid; het uit zichzelf 
bestaande en ongeschapen Absolute. Hoe kan het dan zelfs nog een 
punt van discussie zijn dat de werkelijke Boeddha geen mond heeft en 
geen Dharma verkondigt, of dat het werkelijk horen geen oren vereist, 
want wie zou het kunnen horen? Ach, de waarheid is een onbetaalbaar 
juweel! 
 
Het verschijnen en verdwijnen van illusies zijn beide denkbeeldig.  
Een illusie is niet geworteld in de Werkelijkheid; het bestaat dankzij 
jouw dualistisch denken. Zodra je ophoudt belang te hechten aan 
tegengestelde begrippen als 'normaal' en 'verlicht' zal de waan vanzelf 
verdwijnen. En als je dan daarna nog de geringste blijk ervan teniet wil 
doen, zul je er achter komen dat er helemaal niets meer over is waar je 
vat op kunt krijgen. Dat is wat er bedoeld wordt met de uitspraak: 'Ik zal 
beide handen loslaten, dan zal ik vast en zeker de Boeddha ontdekken 
in mijn Geest'. 
 
Je moet afstand nemen van de heersende ideeën over bestaan en niet-
bestaan, want de Geest is als de zon, voor eeuwig spontaan stralend in 
de ruimte, zonder belang of bedoeling. Dit is niet iets dat je zomaar 
zonder enige inspanning kunt verwezenlijken; maar wanneer je het 
punt bereikt waarop je aan helemaal niets meer hecht, zul je handelen 
zoals Boeddha's handelen. Zulk handelen zal dan in volkomen 
overeenstemming zijn met het gezegde: ‘Ontwikkel een geest die 
helemaal nergens op berust’. 
 
Hoe willen jullie ooit inzicht verwerven? Daar is inzet voor nodig.  
Het is niet gemakkelijk. Zolang je alleen maar wat kleren draagt en 
voedsel eet, is je hele leven vergeefs. Mensen met een heldere blik 
zullen je uitlachen, en uiteindelijk zul je aan de kant gezet worden door 
de gewone mensen. Brengt het je dichter bij de oplossing van de grote 
kwestie, als je wijd en zijd op zoek gaat? Begrijp je dit, dan begrijp je 
het - zo niet, dan vertrek van hier! Let goed op jezelf! 

Huangpo 

Voor meer onderricht van Huangbo, zie Teksten. 
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Lin-chi I-hsuan / Linji Yixan [Rinzai Gigen] ...-866 

Linji, leerling van Huangbo, is de grondlegger van de Linji-school 
[Rinzai]. Als jongen al werd Linji tot monnik gewijd en al vroeg 
bestudeerde hij de voorschriften en soetra’s. Rond zijn twintigste begaf 
hij zich op pelgrimage naar het Zuiden, een reis van tweeduizend 
kilometer, op zoek naar een leraar.  
Uiteindelijk ontmoette hij Huangbo bij wie hij drie jaar verbleef. 
Later trok hij naar de Linji-berg, om er te onderrichten. 
  
Linji’s verlichtingservaring is vastgelegd in kwestie 11 van de 
koanverzameling Verslag van de Blauwe Rots [zie literatuur: Blue].  
Zijn onderricht is bewaard - door zijn leerling Sansheng Huiran47 - in 
Het verslag van de woorden van Linji.48 
 
Koans: Blue nr 20, 32, Serenity nr 13, 38, 80, 86, 95. 
 

 

Figuur 30: Linji 

 
47 Koans: Blue nr 49, 68, Serenity nr 13, 33, 63. 
48 Schloegl, I.: The Record of Rinzai. London 1975. 
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Ervaring 

Linji bezocht de stoepa van Bodhidharma. 
De beheerder daar vroeg hem: 'Wilt u eerst buigen naar de Boeddha, 
of wilt u eerst buigen naar de Eerste Patriarch [Bodhidharma]?' 
Linji zei: 'Ik buig voor geen van beiden.' 
De verzorger zei: 'Wat hebben de Boeddha en de Eerste Patriarch u 
misdaan?' 
Linji wapperde met zijn mouwen en vertrok. 

Heritage 158 

Onderricht 

'Soms is een kreet een kostbaar diamant-zwaard; soms is een kreet 
een leeuw die over de bodem sluipt; soms is een kreet een zwiepende 
stok die zijn schaduw op het gras werpt; en soms wordt een kreet niet 
gebruikt als kreet.' 
 
'Jullie imiteren me allemaal met jullie geschreeuw. Nu vraag ik jullie: 
één persoon komt uit de oost-zaal en een andere uit de west-zaal en 
beiden slaken op hetzelfde moment een kreet. Kun je dan gast van 
huisheer onderscheiden en hoe onderscheid je de een van de ander? 
Als je dat niet kunt, stop dan met het imiteren van deze oude monnik en 
schreeuw niet zo zinloos.' 

Lu Kuan II 96, 101 

De hoofdmonnik Ting vroeg aan Linji: 'Wat is de betekenis van de 
Boeddhadharma?' 
Linji stond op, greep hem vast, gaf hem een mep en duwde hem weg. 
Ting stond aan de grond genageld. 
Een monnik die naast hem stond zei: 'Hoofdmonnik Ting, waarom buigt 
u niet?' 
Terwijl Ting een buiging maakte, ervoer hij diepe verlichting. 

Encyclopedia 201 

De meester vroeg aan een non die hem bezocht: 'Is jouw komst hier 
goed of slecht?' De non slaakte daarop een kreet. 
De meester nam zijn staf en zei: 'Spreek opnieuw! Spreek opnieuw!' 
Toen de non daarop nogmaals schreeuwde, sloeg de meester haar. 

Lu Kuan II 107 
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'In jouw rode hart leeft een ware mens zonder functie; hij arriveert en 
vertrekt door je voorhoofd. Ik raad jullie allemaal aan dit persoonlijk te 
ervaren.' 

Lu Kuan II 110 

Een monnik vroeg: 'Meester, waar komt dat lied vandaan dat u zingt? 
Wat is dat voor een melodie?' 
Linji antwoordde: 'Toen ik nog bij Huangbo was, vroeg ik hem drie keer 
iets, en drie keer sloeg hij mij.'  
De monnik aarzelde.  
Linji schreeuwde 'Ho!', sloeg hem, en zei: 'Je kunt geen spijker in de 
lege ruimte slaan.' 

Encyclopedia 178 

'Mensen die tegenwoordig het boeddhisme bestuderen doen er goed 
aan om rechtstreeks heldere visie en inzicht te zoeken. Dan zullen 
leven en dood geen invloed op je hebben en zul je vrij zijn om te komen 
en te gaan. Je hoeft het uitzonderlijke niet te zoeken, want het 
uitzonderlijke komt vanzelf. 
De eerwaarden van vroeger hadden allemaal hun manier om mensen 
te bevrijden. Wat ik de mensen leer, vraagt alleen maar van je om de 
verwarring van anderen niet over te nemen. Moet je handelen, handel 
dan, zonder verdere aarzeling of twijfel. Waar zit hem het probleem, als 
leerlingen dit tegenwoordig niet realiseren? Het probleem zit hem in 
gebrek aan spontaan vertrouwen. Als je jezelf niet volledig vetrouwt, 
dan zul je haastig meegaan met wat er ook in allerlei situaties gebeurt. 
En omdat de ontelbare omstandigheden je dwingen om veranderingen 
te ondergaan, kun je niet onafhankelijk zijn. 
Wanneer je in staat zou zijn om een eind te maken aan de gewoonte 
om met elke gedachte achter iets aan te rennen, dan zou je niet 
verschillen van een Zen-meester of een boeddha. Wil je weten wat een 
Zen-meester of een boeddha is? Het is eenvoudig datgene, dat 
onmiddellijk aanwezig is, en luistert naar het onderricht. Leerlingen 
zoeken het alleen maar buiten zichzelf, omdat ze zichzelf niet volledig 
vertrouwen. Maak je niks wijs: als je het nu niet vindt, zul je dezelfde 
patronen blijven herhalen, leven na leven.' 
 
'Weg-bewandelaars met verlichte blik maken korte metten met duivels 
en boeddha’s. Zolang je het heilige liefhebt en het gewone 
verwaarloost, dobber je op de oceaan van geboorte en dood.' 

Houses 49, 55 
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Slot 

Toen Linji op het punt stond om te sterven, ging hij in meditatiehouding 
zitten, en zei: 'Na mijn vertrek zal mijn Schatkamer van het Ware 
Dharma-oog niet vernietigd kunnen worden.' 
Zijn leerling Sansheng zei: 'Hoe zouden we het durven wagen om uw 
Schatkamer van het Ware Dharma-oog te vernietigen?' 
Linji zei: 'Als iemand in de toekomst vraagt naar mijn onderricht, wat zul 
je hem dan zeggen?' 
Sansheng slaakte een kreet. 
Linji zei: 'Wie had gedacht dat mijn Schatkamer van het Ware Dharma-
oog vernietigd zou worden door dit blinde schijthuis!'  
Na die woorden overleed Linji, gezeten in meditatiehouding. 

Heritage 158 

Nan-ch’uan P’u-yuan / Nanquan Puyuan [Nansen 

Fugan] 748-835 

Nanquan was een leerling van Mazu. Hij is ook bekend als 'Oude 
Leraar Wang' (zijn familienaam). Na een intensieve studie van diverse 
boeddhistische scholen, kwam Nanquan naar Mazu. In 795 bouwde hij 
een hut op de Nanquan-berg (vandaar zijn naam) waar hij dertig jaar 
lang in afzondering bleef leven. Een hoge ambtenaar (Lu Geng) die 
later zijn leerling werd, haalde hem over om publiekelijk te komen 
onderrichten. Zijn onderricht is bewaard in 'De grote verzameling van 
de woorden van Zen-meester Nanquan Puyuan'.  
 
Koans: Blue nr 28, 31, 40, 63, 64, 69, Serenity nr 9, 10, 16, 23, 69, 79, 
91, 93, Gate nr 14, 19. 

Ervaring 

Nanquan bracht een bezoek aan de oude meester Nanyang. 
Deze vroeg hem: 'Waar kom je vandaan?' 
Nanquan antwoordde: 'Uit Jiangxi' [de verblijfplaats van Mazu]. 
'Misschien heb je dan ook Zen-meester Mazu’s ware Dharma bij je?' 
'Nanquan zei: 'Hier is het.' 
Nanyang: 'Op je rug?' 
Daarop ervoer Nanquan verlichting. 

Heritage 52  
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Onderricht 

Magistraat Lu Geng, rechter in de Hoge Raad, vroeg aan Nanquan:  
'Ik heb een eend grootgebracht in een fles, en geleidelijk is hij te groot 
geworden om eruit te komen. Hoe zou u hem nu eruit krijgen, zonder 
de fles te vernielen of de eend te verwonden?' 
Nanquan riep tegen hem: 'Mijnheer!' 
Lugeng antwoordde: 'Ja?' 
Nanquan zei: 'Hij is eruit.' 
Hierop ontwaakte Lu Geng. 

Serenity 390 

Nanquan nam plaats op de Dharma-zetel in de zaal, en de magistraat 
Lu Geng zei: 'Wij nodigen de meester uit om uitleg te geven over de 
Dharma ten behoeve van stervelingen.' 
Nanquan zei: 'Wat willen jullie dat ik zeg?' 
Lu Geng: 'Kan de meester geen geschikte methode aanreiken om de 
weg te bewandelen?' 
Nanquan: 'Waar ontbreekt het aan volgens u?' 
Lu Geng: 'Waarom zijn er zes bestaansvormen en vier manieren om 
geboren te worden?' 
Nanquan: 'Dat onderricht ik niet.' 
 
Toen Nanquan de stad Xuancheng binnenging, kwam de magistraat Lu 
Geng hem tegemoet ter begroeting.  
Lu Geng wees naar de stadspoort en zei: 'Iedereen noemt dit "De Poort 
van Harmonie". Hoe zou u hem noemen?' 
Nanquan zei: 'Als ik dat zou zeggen, ben ik bang dat ik daarmee uw 
eerbiedwaardige reputatie zou beschadigen.' 

Heritage 105, 106 

De monniken van de Oostelijke en van de Westelijke zaal waren aan 
het bekvechten over een kat. 
Toen Nanquan dit zag, nam hij de kat, hield hem omhoog en zei:  
'Zeg het juiste woord, en de kat zal gered worden!' 
De groep had geen antwoord.  
Nanquan hakte de kat in tweeën. 
Later vertelde Nanquan het incident aan Zhaozhou. Deze deed zijn 
sandalen uit, zette ze op zijn hoofd, en ging naar buiten. 
Nanquan zei: 'Als jij er was geweest, had je de kat kunnen redden.' 

Serenity 37 
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Meester Changsha49 (gestorven 868, leerling van Nanquan) schreef 
een vers naar aanleiding van zijn verlichtingservaring bij Nanquan: 
 
Vandaag ben ik teruggekeerd naar de poort van mijn oude huis, 
en Nanquan bespreekt gemoedelijk het hele universum. 
Alle dingen openbaren de bedoeling van de oude wijzen. 
De verloren zoon betreurt zijn respectloze daden. 
 
Nanquan reageerde: 
 
De grote functie van deze dag wordt niet besproken, 
want Nanquan rept niet over het hele universum. 
Terugkeren naar huis is iets voor nakomelingen, 
de ouden hebben de poort nooit verlaten. 

Heritage 135 

'Steek eerst over naar de andere kant, en verwerkelijk dat het echt 
bestaat. Keer dan terug naar deze kant om te oefenen.' 

Spring 53 

Slot 

De meester werd ziek. Hij zei tegen de monniken: 'Het licht van een 
ster is zwak, maar eeuwig. Zeg niet dat ik kom of ga.' 
Na die woorden stierf hij. 

Kuei-shan Ling-yu / Guishan Linhyou [Isan Reiyu] 

771-853 

Guishan was een leerling van Baizhang. Samen met zijn leerling 
Yangshan is hij de grondlegger van de Guiyang-school [Jap.: Igyô], een 
van 'de 5 huizen'50. Van alle Zen-scholen ligt deze het dichtst bij de 
esoterische boeddhistische traditie (o.a. gebruik van symbolen). 
Guishan werd monnik op zijn vijftiende, in een Vinaya-school.  
Zeven jaar later ging hij naar Baizhang, waar hij twintig jaar lang dienst 
deed als hoofdkok. 

 
49 Koans: Blue nr 36 en Serenity nr 79. 
50 De 3 huizen Ts’ao-Tung [Soto], Yun-men [Ummon] en Fa-yen [Hogen] zijn te herleiden 
naar Soto-voorvader Shitou. De 2 huizen Lin-chi [Rinzai] en Kuei-Yang [Igyô] zijn te 
herleiden naar Rinzai-voorvader Mazu. 
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Op aanwijzing van een paranormaal begaafde pelgrim trok hij met 
goedkeuring van zijn leraar Baizhang - en na een kleine test51 - naar de 
Guishan-berg (vandaar zijn naam) en bouwde er een hut om er zeven 
tot acht jaar lang te oefenen, totdat hij ontdekt werd en uitgenodigd om 
te onderrichten. Guishan’s klooster telde vijftienhonderd leerlingen. 
Koans: Blue nr 4, 24, 70, Serenity nr 15, 37, 60, 83, 87, Gate nr 40. 

Ervaring 

Guishan was assistent van Baizhang.  
Baizhang zei: 'Steek eens een pook in het vuur om te zien of het nog 
brandt.' 
Guishan deed dit en zei: 'Er is geen vuur meer.' 
Baizhang nam zelf de pook en haalde diep uit de oven nog enkele 
gloeiende sintels. Hij liet het zien aan Guishan en zei: 'Je zei dat er 
geen vuur meer was, maar wat is dit dan?'  
Bij deze woorden vond Guishan grote verlichting. 

Heritage 127 

Onderricht 

'Zolang je blijft onderworpen aan een leven van gewoontepatronen, zul 
je niet vrij zijn van de ballast van het lichaam. Het stoffelijk lichaam dat 
je van je ouders hebt gekregen heeft vorm gevonden via tal van 
condities; de basiselementen ervan houden je weliswaar in leven maar 
zij leven in een voortdurende onderlinge strijd. Onbestendigheid, 
ouderdom en ziekte bieden de mensen geen vast schema. Je kunt ‘s 
ochtends nog leven en ‘s avonds gestorven zijn: in een oogwenk wissel 
je van wereld. Wij zijn als vroege vorst in de lente, als ochtenddauw: 
zomaar verdwenen. Hoe kan een boom die in een ravijn groeit of een 
rank die in een put hangt het voor eeuwig uithouden?  
De tijd gaat elk ogenblik voorbij; hoe kun je die gelegenheid verspillen 
door zelfingenomenheid, als je ziet dat het hiernamaals niet verder van 
je vandaan is dan één ademteug?' 
 
'Op een dag lig je ziek op bed, bestookt door allerhande pijnen. Van 

 
51 De hoofdmonnik betwistte de kandidatuur van Guishan als abt van een groot klooster. 
Baizhang wees naar een waterkom en vroeg aan de hoofdmonnik: "Zonder het een 
waterkom te noemen, wat is dat?" De hoofdmonnik zei: "Je kunt het geen houten stoel 
noemen." Daarop stelde Baizhang dezelfde vraag aan Guishan. Deze schopte de 
waterkom omver en liep naar buiten. 
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morgen tot avond zul je denken en piekeren, en je hart zal bang en 
ongerust zijn. De weg die voor je ligt is vaag, onbepaald; je weet niet 
waarheen de tocht jou zal voeren. In deze situatie zul je tenslotte je 
misstappen erkennen, maar wat heb je eraan om te proberen een put 
te gaan graven als je al dorstig bent? Je zult het berouwen dat je je niet 
eerder hebt voorbereid, nu het zo laat is en je gebreken zo talrijk zijn. 
Als het moment aanbreekt om te gaan, zul je over je hele lijf trillen van 
angst. Is de omheining verbroken, dan kiest de vogel het luchtruim. Het 
bewustzijn volgt wat jij hebt gedaan - zoals iemand die veel schulden 
heeft wordt afgevoerd door de grootste schuldeiser. Want de gerafelde 
en verwarde draden van je bewustzijn zullen zich verbinden met wat 
het heftigst speelt.' 
 
'Weet, dat alles - innerlijk en uiterlijk - onwerkelijk is. Alle dingen komen 
voort uit bewogenheid van de geest, het zijn slechts tijdelijke namen; 
laat je geest er niet van afhankelijk zijn. Als gevoelens zich niet hechten 
aan dingen, hoe kunnen dingen je dan hinderen? Laat ze met rust in de 
aldoordringende stroom van de werkelijkheid: verwerp ze niet en 
koester ze niet.' 

Houses 16, 18, 20 

Guishan vroeg aan Daowu: 'Waar kom je vandaan?' 
Daowu zei: 'Ik heb de zieken verzorgd.' 
Guishan: 'Hoeveel mensen waren ziek?' 
Daowu: 'Sommigen waren ziek, sommigen waren niet ziek.' 
Guishan zei: 'Ben jij niet degene die niet ziek is, beste asceet?' 
Daowu zei: 'Ziek zijn of niet ziek zijn hebben helemaal niets te maken 
met hem. Nou, zeg dan iets!' 
Guishan: 'Zelfs al kon ik iets zeggen, het zou geen verband hebben 
hiermee.'  

Serenity 352 

Yangshan vroeg aan Guishan: 'Handelingen zijn tijdelijke 
gebeurtenissen, waarop moet ik ze richten?' 
Guishan zei: 'Ik wil alleen maar dat je een juist gewaarzijn betracht; ik 
zeg je niet wat je moet doen.' 
 
Yangshan vroeg: 'Als we ineens belaagd worden door honderden en 
duizenden objecten, wat dan?' 
Guishan: 'Groen is niet geel, lang is niet kort. Alles heeft zijn plaats. 
Daar bemoei ik me niet mee.' 
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Iemand vroeg aan Guishan: 'Wat is de weg?' 
Guishan antwoordde: 'Geen-geest is de weg.' 
De ander klaagde: 'Dat begrijp ik niet.' 
Guishan: 'Probeer te begrijpen wat niet begrijpt.' 

Houses 25, 26 

Shishuang Qingzhu werkte als kok in het klooster van zijn leraar 
Guishan. Op een dag, toen hij de rijst aan het klaarmaken was, zei 
Guishan tegen hem: 'Zorg dat je niets verliest van wat onze weldoeners 
ons schenken.' 
Shishuang zei: 'Ik laat niets verloren gaan.' 
Guishan bukte zich en raapte een rijstkorrel op die op de grond 
gevallen was en hij zei: 'Je zei dat je niets verloren laat gaan, maar wat 
is dit dan?' Shishuang had geen antwoord. 
Guishan zei: 'Denk niet te licht over deze ene korrel, honderdduizend 
korrels komen voort uit deze ene.' 
Shishuang antwoordde: 'Honderduizend korrels komen voort uit deze 
ene, maar uit welke plek komt deze ene voort?' 
Guishan barstte in lachen uit en keerde terug naar zijn kamer. 
Die avond betrad Guishan de zaal, en sprak tot de monniken: 'Luister 
allemaal! Er zit een insect in de rijst. Ga maar kijken allemaal!' 

Heritage 190 

Yunyan vroeg aan Guishan: 'Hoe was de grote Baizhang?' 
Guishan: 'Groots en edel. Van een lichtgevende helderheid. Achter zijn 
stem was er geen stem. Na zijn vorm is er geen vorm. Het is als een 
muskiet op de rug van een ijzeren os. Er is geen plek om te steken.' 

Heritage 130 

Slot 

De meester zei tot de aanwezigen: 'Na mijn dood zal ik de gedaante 
aannemen van een waterbuffel met op zijn linkerflank geschreven 
"Guishan-monnik Die en Die". Men kan het geen "Guishan-monnik" 
noemen omdat het een waterbuffel is en men kan het geen "buffel" 
noemen omdat het een Guishan-monnik is. Wat is zijn juiste naam?' 

Lu Kuan II 68 

Op zijn vierentachtigste nam Guishan een bad, en stierf daarna vredig 
in meditatiehouding. 
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Chao-chou Ts’ung-shen / Zhaozhou Congshen 

[Joshu Jushin] 778-897 

Zhaozhou ervoer al op zijn achttiende verlichting; vervolgens oefende 
hij veertig jaar lang bij Nanquan. Na diens dood ging hij tientallen jaren 
rondtrekken en bezocht meer dan tachtig leraren. Zijn motto luidde: 'Als 
ik een zevenjarige tegenkom met een antwoord, zal ik leren; als ik een 
tachtigjarige tegenkom met een vraag, zal ik onderrichten.' 
 
Zhaozhou was al over de tachtig toen hij zich vestigde in een klein, 
vervallen Zen-klooster te Zhaozhou (vandaar zijn naam), waar hij 
onderrichtte tot aan zijn dood, 120 jaar oud. Hij stond bekend om zijn 
rigoreuze, kale beleid in kloosterzaken: de oefenzaal van de monniken 
had geen wanden aan de voor- of achterzijde, en als zijn zetel stuk ging 
repareerde hij die met wat brandhout en een stuk touw. 
Men noemde zijn manier van onderrichten 'lip-zen' - er leek licht van 
zijn lippen te stromen als hij sprak. 
 
Zhaozhou is een van de meest geciteerde leraren in de 
koanverzamelingen. Zijn onderricht is overgeleverd in het Verslag van 
de Gezegden van Zhaozhou52. 

Ervaring 

Zhaozhou vroeg zijn leraar Nanquan oprecht: 'Wat is de weg (Tao)?' 
De meester antwoordde: 'De dagelijkse geest is de weg.' 
Zhaozhou vroeg: 'Moet ik mezelf erop richten of niet?' 
Nanquan: 'Als je probeert je erop te richten, ga je er tegen in.' 
Zhaozhou: 'Maar als ik dat niet doe, hoe weet ik dan of het de weg is?' 
Nanquan: 'De weg heeft niets te maken met weten of niet-weten. 
Weten is een illusie, niet-weten is afwezigheid. Als je werkelijk de Tao 
van twijfelloosheid verwerft, dan is het als de grote lege ruimte, zo 
uitgestrekt en grenzeloos. Hoe zou je erover kunnen praten in termen 
van wel of niet?' 
Bij deze woorden ervoer Zhaozhou plotseling verlichting. 

Gate 93; Dumoulin I 168 

 
52 Green, J.: The recorded sayings of Zen-Master Joshu. Boston 1998.  
Koans: Blue nr 2, 9, 30, 41, 45, 52, 57, 58, 59, 64, 80, 96, Serenity nr 9, 10, 18, 39, 47, 
57, 63, Gate nr 1, 7, 11, 14, 19, 31, 37. 
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Onderricht 

De meester trad de zaal binnen, en na een tijdje rustig gezeten te 
hebben, vroeg hij: 'Is iedereen hier of niet?' 
Iemand antwoordde: 'Iedereen is er.' 
Zhaozhou zei: 'Ik wacht tot nog iemand is gekomen, daarna zal ik 
spreken.' 
Een monnik zei: 'Ik kan u zeggen dat u wacht op iemand die niet gaat 
komen.' 
Zhaozhou: 'Het is iemand die verdomd moeilijk te vinden is.' 

Joshu 45 

Een monnik vroeg: 'Heeft een hond ook boeddha-natuur?' 
Zhaozhou blafte: 'Wu!' [Japans: 'Mu!' - letterlijk 'Nee!'] 

Encyclopedia 66 

Yanyang vroeg aan Zhaozhou: 'Als je geen enkel ding bij je draagt, wat 
dan?' 
Zhaozhou zei: 'Zet het dan neer.' 
Yanyang: 'Als ik niets bij me heb, wat moet ik dan neerzetten.' 
Zhaozhou: 'Als je het niet kunt neerzetten, neem het dan maar weer 
mee naar buiten.'  
Daarop vond Yanyang grote verlichting. 

Serenity 241; Heritage 179 

Een monnik vroeg aan Zhaozhou: 'Wat is de levende betekenis van 
Zen?' 
Zhaozhou antwoordde: 'De cypres in de tuin.' 

Serenity 197; Gate 177 

'Een metalen boeddha kan de oven niet verdragen. 
Een houten boeddha kan het vuur niet verdragen. 
Een boeddha van klei kan het water niet verdragen. 
De ware boeddha zit in jouzelf.' 
 
Zhaozhou vroeg aan een monnik: 'Hoeveel soetra’s lees jij op één 
dag?' 
De monnik zei: 'Soms zeven of acht, soms tien.' 
Zhaozhou zei: 'O, maar dan kun jij geen soetra’s lezen.' 
De monnik: 'Meester, hoeveel leest u er op één dag?' 
Zhaozhou: 'Op één dag lees ik één woord.' 
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'Als een waar mens een leugen verkondigt, dan worden alle leugens 
waarheid. Als een leugenaar een waarheid verkondigt, dan wordt alle 
waarheid leugen.' 

Heritage 139, 141 

Een monnik vroeg aan Zhaozhou: 'Als er een arme man komt, wat 
moet je hem dan geven?' 
De meester antwoordde: 'Het ontbreekt hem aan niets.' 

Dumoulin I 167 

Zhaozhou onderrichtte de monniken, en zei: 'Ik vind het niet prettig om 
het woord "Boeddha" te horen.' 
 
Een monnik vroeg: 'Van oudsher zegt men: "De geest is Boeddha". 
Staat u mij toe om te bespreken wat "geen-geest" is?' 
Zhaozhou antwoordde: 'Even afgezien van de geest: wat valt er te 
bespreken?' 
 
Toen Zhaozhou de hoofdzaal uitliep, zag hij een monnik een buiging 
maken voor hem. 
De meester gaf hem een mep met zijn stok. 
De monnik zei: 'Maar buigen is toch iets goeds!' 
De meester zei: 'Iets goeds is niet zo goed als niets.' 

Joshu 35, 122, 167 

Slot 

Een overheidsdienaar vroeg aan Zhaozhou: 'Zult u straks naar de hel 
gaan of niet?' 
Zhaozhou zei: 'Ik ben de hel al lang geleden binnengegaan.' 
De ambtenaar zei: 'Hoezo gaat iemand als u naar de hel?' 
Zhaozhou: 'Als ik niet naar de hel was gegaan, van wie had u dan het 
onderricht moeten ontvangen?' 

Heritage 142 

Zhaozhou stierf liggend op zijn rechterzijde. 
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Hsiang-yen Chih-hsien / Xiangyan Zhixian [Kyogen 

Chikan] ...-898 

Xiangyan, een leerling van Guishan, was een zeer intelligent geleerde. 
Hij oefende eerst bij Baizhang en na diens dood bij Guishan. Ondanks 
zijn scherpe geest was hij lange tijd niet in staat om door te dringen tot 
de kern.  
Koan: Gate nr 3. 

Ervaring 

Toen Xiangyan Guishan opzocht, zei deze laatste: 'Ik heb gehoord dat 
je bij mijn overleden meester Baizhang bent geweest; je kon tien 
antwoorden geven op elke vraag en honderd antwoorden op elke tien 
vragen. Dit was te danken aan je grote intelligentie en aan het 
onderscheidingsvernogen en de helderheid van je verstand, maar dat is 
allemaal slechts oorzaak van leven en sterven. Zeg me eens in één 
keer: wat was jouw gezicht vóórdat je ouders waren geboren?' 
Xiangyan stond met de mond vol tanden, ging terug naar zijn kamer en 
zocht in alle boeken naar een antwoord.  
Maar vergeefs, en hij zuchtte: 'De afbeelding van een brood kan de 
honger niet stillen.' 
Hierop vroeg hij Guishan herhaaldelijk om uitleg, maar deze zei: 'Als ik 
het je nu vertel, zul je me later vervloeken. Wát ik je ook zeg, het zal 
altijd van mij zijn en nooit van jouzelf.' 
Teleurgesteld verbrandde Xiangyan al zijn boeken, en zei tot zichzelf: 
'In dit leven zal ik de Boeddhadharma niet meer bestuderen. Ik word 
gewoon een rondtrekkende bedelmonnik en laat de grote kwestie maar 
rusten.' 
In tranen verliet hij Guishan en ging op reis. Onderweg kwam hij langs 
de ruïnes van meester Nanyang’s klooster en hij besloot op die plek te 
blijven. 
Op een dag, toen Xiangyan gras aan het verzamelen was, raapte hij 
een stukje tegel op en toen hij het wegwierp, raakte het een 
bamboetwijg. Bij het geluid hiervan ervoer hij rechtstreeks verlichting. 
Na terugkeer in zijn hut nam hij een bad, brandde wierook en maakte 
een buiging in de richting van meester Guishan, terwijl hij zei: 'O 
eerwaarde meester, uw grote mededogen overtreft zelfs dat van mijn 
ouders. Als u toentertijd een verklaring had gegeven, hoe had ik dit dan 
kunnen ervaren?' 

Lu Kuan I 129; Heritage 172 
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Onderricht 

'De zaak is te vergelijken met iemand die in een hoge boom is 
geklommen en zich met zijn tanden aan een tak vasthoudt. Zijn voeten 
hebben nergens steun en zijn handen houden geen andere takken 
vast. Plots vraagt iemand hem: "Wat is de bedoeling van de komst van 
Eerste Patriarch uit het Westen?" Niet antwoorden is onaanvaardbaar, 
maar doet hij dat wel, dan valt hij en verliest hij zijn leven. Wat moet je 
op zo’n moment doen?' 
Een monnik, genaamd Tijgerkop Zhao, trad naar voren, en zei: 'Als we 
even afzien van de boomtop, mag ik u dan vragen naar uw mening 
over de situatie vóór het klimmen in de boom?' 
Xiangyan moest daarop hard lachen. 

Lu Kuan I 130; Heritage 174 

De weg wordt verwezenlijkt via je eigen, innerlijk ontwaken; daar zijn 
geen woorden mee gemoeid. Kijk naar het onzichtbare en het 
onbegrensde: waar heerst daar ergens een gemis?  
Hoe zou je het kunnen bereiken via een inspanning van het 
begripsmatig denken? De weg is gewoon een expressie van verlichting: 
dat is waar het de hele dag om draait. Alleen onwetenden zoeken het in 
een andere richting. 

Encyclopedia 137 

Een vers van Xiangyan: 
 

Het kuiken pikt van binnenuit, de kip van buitenaf. 
Het kuiken doorbreekt de schaal en is vrij. 
Als kip en kuiken beide zijn verdwenen, 
is de functie niet verminderd. 
Hetzelfde lied zingend, 
gaat de mystieke stem alleen verder. 

Heritage 175 

Slot 

Xiangyan liet meer dan tweehonderd vrije verzen na die door het hele 
land bekend waren. 
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Hsing-hua Ts’ung-chiang / Xinghua Cunjiang [Koke 

Zonsho] 830-888 

Xinghua was een leerling en opvolger van Linji. 

Onderricht 

Ik hoor allerlei kreten in de gang en achter in de zaal. Ik waarschuw 
jullie allemaal om niet zomaar blindelings wat wilde kreten te 
schreeuwen. Zelfs al schreeuw je zo hard dat je me de adem beneemt 
en de schrik op het lijf jaagt: zodra mijn adem weer terugkomt, zal ik je 
zeggen: ‘Dat is het nog steeds niet!’ Waarom? Ik heb geen kostbare 
juwelen in vermiljoenkleurige papiertjes uitgedeeld aan jullie allemaal! 
Waarom toch al dat geschreeuw? 

Heritage 202 

Slot 

Keizer Zhuang Zong schonk meester Xinghua als eerbewijs een 
rijpaard. Tijdens een rijtocht schrok het paard en de meester viel ervan 
af en verwondde zijn voet.  
De keizer stuurde een speciaal medicijn om de voet te helpen genezen. 
Xinghua gelastte de tempeloverste: 'Maak me een wandelstok.' 
De tempeloverste maakte een stok en bracht die naar Xinghua.  
De meester nam de stok en liep vervolgens buiten om de Dharma-zaal, 
terwijl hij de monniken vroeg: 'Herkennen jullie me?' 
De monniken antwoordden: 'Hoe zouden we u niet kunnen herkennen?' 
De meester zei: 'Dharma-meester Voet! Hij kan praten, maar niet 
lopen.' 
Xinghua ging vervolgens de zaal binnen en gaf de assistent opdracht 
om de bel te luiden en de monniken te verzamelen.  
Daar sprak Xinghua tot de monniken: 'Herkennen jullie me?' 
De monniken wisten niet wat ze moesten zeggen. 
Xinghua wierp daarop de stok weg en overleed waardig in staande 
houding. 

Heritage 202 
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Nan-yuan Hui-yung / Nanyuan Huiyong [Nan’in 

Egyo] 860-930 

Nanyuan, een leerling en opvolger van Xinghua, vormt de rechtsreekse 
schakel naar de nu nog bestaande Linji [Rinzai]-school. Hij staat 
bekend om zijn compromisloze strengheid. 

Onderricht 

Nanyuan vroeg een monnik: 'Waar kom je vandaan?' 
De Monnik antwoordde: 'Van Het-lange-water.' 
Nanyuan vroeg hem: 'Stroomde het water oostwaarts of westwaarts?' 
De monnik: 'Geen van beide.' 
Nanyuan: 'Wat deed het dan?' 
De monnik boog en wilde vertrekken. Nanyuan sloeg hem. 

Heritage 249 

 
Een monnik kwam om onderricht vragen. 
Nanyuan hield zijn abtskwast omhoog. 
De monnik zei: 'Vandaag mislukt.' 
Nanyuan legde de kwast neer. 
De monnik: 'Nog steeds mislukt.' 
Nanyuan sloeg hem. 

Heritage 250 

Een monnik vroeg: 'Als het heilige en het banale zich op eenzelfde 
plaats bevinden, wat dan?' 
Nanyuan zei: 'Twee katten. Een ervan is wild.' 

Heritage 250 

Yang-shan Hui-chi / Yangshan Huiji [Kyozan Ejaku] 

807-883 

Yangshan was een leerling van Guishan. Zijn bijnaam luidde Kleine 
Shakyamuni. 
Op vijftienjarige leeftijd wilde Yangshan het huis verlaten, maar zijn 
ouders verboden het hem. Twee jaar later maakte hij door twee vingers 
af te snijden zijn ouders duidelijk dat het hem ernst was.  
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Daarna bezocht hij diverse leraren, o.a. Zhonghi [leerling van Mazu] en 
Baizhang, totdat hij Guishan ontmoette. Beiden tezamen, Guishan en 
Yangshan, legden de basis voor de Igyo-school. Men zei van hen: 
'Vader en zoon zingen met één mond.' 
Het onderricht van Yangshan wordt deels gekenmerkt door het gebruik 
van symbolen - volgens de overlevering afkomstig van de Zesde 
Patriarch, via diens leerling Nanyang en Nanyang’s leerling Danyuan 
die het geheime manuscript aan Yanshang overdroeg. Na lezing 
vernietigde Yangshan het boek, maar later maakte hij op verzoek een 
kopie ervan uit het geheugen. 
 
Koans: Blue nr 34, 68, Serenity nr 15, 26, 32, 37, 62, 72, 77, 90, 91, 
Gate nr 25. 

Ervaring 

Yangshan vroeg aan Zen-meester Zhonghi: 'Wat betekent boeddha-
natuur?' 
Zhonghi zei: 'Laat me je een vergelijking geven. Het is alsof je een aap 
zet in een ruimte met zes vensters. Als iemand van buitenaf de aap 
roept, "Simian! Simian!", dan reageert de aap. Zo zal hij reageren als hij 
via de zes vensters geroepen wordt.' 
Yanshan zei: 'En wat als de aap slaapt?' 
Zhonghi kwam meteen uit zijn zetel, greep Yanshan beet en zei: 
'Simian! Simian! Jij en ik zien elkaar!' 

Serenity 303 

Yangshan’s leraar Guishan sprak tot de monniken: 'Er zijn er velen die 
het grote potentieel verwerkelijken, maar slechts weinigen 
verwerkelijken de grote functie.' 
Yangshan vermeldde dit citaat aan een kluizenaar die aan de voet van 
de berg leefde, en zei: 'Wat bedoelde de meester met deze woorden?' 
De kluizenaar zei: 'Zeg het nog eens, dan zal het wel duidelijk worden.' 
Toen Yangshan zijn mond opende om te spreken, gaf de kluizenaar 
hem een mep en wierp hem omver. 

Lu Kuan II 61; Heritage 129 

Yanshan vroeg aan Guishan: 'Wat is het verblijf van de ware 
Boeddha?' 
Guishan antwoordde: 'Denk op een subtiele manier het ondenkbare en 
breng het denken terug naar de onbegrensdheid van de grote 
overvloed. Is het denken uitgeput, keer dan terug naar de bron waar 
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natuur en verschijningsvormen altijd rusten, en waar principe en 
expressie niet gescheiden zijn. Dat is de ware Boeddha.' 
Bij deze woorden vond Yangshan plotseling verlichting. 

Blue 603 

Guishan vroeg Yangshan: 'Hoeveel van de veertig hoofdstukken van 
de Nirvana-soetra werden er gesproken door Boeddha, en hoeveel 
door een duivel?' 
Yangshan zei: 'Ze werden allemaal gesproken door een duivel!' 
Guishan: 'Van nu af aan zal niemand zich meer met jou kunnen meten.' 

Heritage 130 

Onderricht 

'Ieder van jullie hier: laat het licht naar binnen schijnen in plaats van te 
onthouden wat ik zeg. Vanaf het begin der tijden al keren jullie je af van 
het licht en storten jullie je in duisternis. Waan is diep geworteld; het is 
moeilijk om die zo maar uit te roeien. Daarom zijn er tijdelijke middelen, 
geschikte technieken om de ruwheid van je geest weg te nemen. Het is 
alsof je een huilend kind laat stoppen met huilen door te vertellen dat 
de gele bladeren die jij toont gouden munten zijn.' 
 
'Heb je een vraag, dan kunnen we zaken doen; geen vraag, geen 
zaken. Als ik het over de bron van Zen zou hebben, dan zou ik niet één 
metgezel meer hebben, laat staan een groep van vijfhonderd tot 
zevenhonderd leerlingen.' 

Houses 27 

Jingzhao Mihu liet een monnik naar Yangshan gaan om hem te vragen: 
'Hebben mensen tegenwoordig verlichting nodig of niet?' 
Yangshan zei: 'Het is niet dat er een tekort is aan verlichting - maar hoe 
voorkom je gehechtheid aan condities?' 

Serenity 259 

Talrijke leerlingen, 
ik bezie jullie allen en jullie staren terug, 
twee monden, één zonder tong, 
dit is mijn onderricht. 

Heritage 171 
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Slot 

Om 12 uur ‘s middags ging Yangshan zitten en nam afscheid met het 
volgende vers:  
 

Zeventig jaren zijn voltooid, 
vandaag is het klaar. 
Nu de zon net op het hoogste punt staat 
plooien twee handen de benen. 

 
Met die woorden gebruikte Yangshan zijn handen om zijn benen in 
meditatiehouding te vouwen. Daarop overleed hij. 

Heritage 171 

Feng-hsüeh Yen-chao / Fengxue Yanzhao [Fuketsu 

Enshô] 896-973 

Fengxue was een leerling van Nanyuan. Na studie van confusianisme 
en wijding door een Vinaya-leraar en verblijf bij een andere Zen-leraar, 
kwam hij op zijn vijfentwintigste naar Nanyuan, waar hij zes jaar bleef. 
Later trok hij naar de vervallen Fengxue-tempel om er te onderrichten; 
de slechte staat van de tempel dwong hem tenslotte naar een andere 
tempel te gaan waar hij meer dan twintig jaar als abt werkte. 
 
Koans: Blue nr 38, 61, Serenity nr 29, 34, Gate nr 24. 

Ervaring 

Toen Fengxue de eerste keer bij Nanyuan kwam, trad hij binnen zonder 
te buigen. 
Yuan zei: 'Wie hier binnenkomt, moet rekening houden met de 
huisheer.' 
Xue zei: 'Ik verzoek de meester om een duidelijke definitie daarvan te 
geven.' 
Yuan sloeg op zijn knie met zijn linkerhand. 
Xue slaakte meteen een kreet. 
Yuan sloeg op zijn knie met zijn rechterhand. 
Weer slaakte Xue een kreet. 
Yuan hief zijn linkerhand omhoog en zei: 'Deze schenk ik jou.'  
Toen hief hij zijn rechterhand en zei: 'Maar deze dan?' 
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Xue zei: 'Blind!' 
Yuan nam zijn staf. 
Xue zei: 'Wat bent u van plan? Ik zal die staf afpakken en u een pak 
slaag verkopen, meester. En zeg niet, dat ik u niet gewaarschuwd heb!' 
Yuan wierp daarop de staf neer en zei: 'Vandaag ben ik voor schut 
gezet door deze gele moerasbewoner.' 
Xue zei: 'Meester, het lijkt erop dat u niet in staat bent om uw eigen 
eetkom vast te houden, terwijl u intussen verkondigt geen honger te 
hebben.' 
Yuan zei: 'Heb jij dat nooit zelf meegemaakt?' 
Xue zei: 'Wat is dat voor gepraat?' 
Yuan: 'Ik vroeg het gewoon vriendelijk.' 
Xue: 'Daar houdt het voor mij niet mee op.' 
Yuan: 'Kom, ga even zitten en drink wat thee.' 
De dag erna stelde Yuan gewoon een normale vraag: 'Waar heb je de 
zomer doorgebracht?' 
Xue: 'Van de zomer ben ik bij uw assistent Kuo geweest in de 
Hertenpoort Tempel.' 
Yuan: 'Dan heb je dus inderdaad een ingewijde ontmoet voordat je hier 
kwam. Wat zei hij tegen je?' 
Xue: 'Van begin tot eind leerde hij me niets anders dan altijd meester te 
zijn.' 
Onmiddellijk sloeg Yuan hem en hij joeg hem de kamer uit met de 
woorden: 'Wat heb je aan iemand die een nederlaag aanvaardt?' 
Sindsdien voegde Xue zich en werkte in Nanyuan’s klooster als 
tuinman. 

Blue 235 

Onderricht 

Fengxue citeerde een oude leraar die zei: 'Ik heb een pijl. Eeuwenlang 
heb ik hem geslepen. Als ik schiet, vliegt hij in alle windrichtingen. 
Niemand kan zien waar hij op de aarde valt.' 
Toen zei Fengxue: 'Maar wat mij betreft: zo werkt het niet. Ik heb een 
pijl die nooit is geslepen. Hij vliegt niet in alle richtingen. En toch is er 
niemand die hem kan zien.' 
Een monnik vroeg: 'Wat is uw pijl?' 
Fenxue deed alsof hij met pijl en boog op de monnik schoot. 
De monnik boog. 
Fenxue riep: 'Haal dat dooie geval hier weg!' 

Heritage 289 
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Shou-shan Sheng-nien / Shoushan Xingnian [Shuzan 

Shonen] 926-993 

Shoushan, een leerling van Fengxue, staat bekend als degene die de 
Linji-stamboom in het verborgene heeft voortgezet tijdens het roerig 
einde van de Tang-tijd. Hij legde al vroeg de geloften af. Tijdens zijn 
latere zwerftochten door China zong hij dagelijks de Lotus-soetra. 

Ervaring 

Shoushan’s leraar Fengxue vroeg aan een monnik: 'Wat heeft de 
Wereldwijd Geëerde onuitgesproken gelaten?' 
De monnik antwoordde: 'De duif koert in de boomtop.' 
Fenxue: 'Waarom zo’n stomme versregels? Waarom doorzie je de 
woorden niet, waarom belichaam je ze niet?' 
Toen vroeg Fengxue aan Shoushan die aanwezig was: 'Hoe zie jij het?' 
Shoushan zei: 'Houd in je gedragingen de oude weg in ere, zonder de 
stille werking te verwaarlozen.' 
Toen zei Fengxue tegen de monnik: 'Waarom kun jij niet zien wat 
Shoushan net zei?' 

Heritage 310 

Onderricht 

Een monnik zei: 'Ik zou willen weten of u Linji’s kreet en Deshan’s stok 
kunt verklaren.' 
Shoushan zei: 'Probeer maar.' 
De monnik schreeuwde. 
Shoushan zei: 'Blind!' 
De monnik schreeuwde weer. 
Shoushan: 'Waarom staat die blinde dwaas hier te schreeuwen?' 
De monnik boog. Shoushan sloeg hem. 
 
Ten overstaan van de verzamelde monniken hield Shoushan een kam 
van bamboe omhoog, en zei: 'Als je zegt dat dit een bamboe kam is, 
dan ben je aan het grijpen. 
Noem je het geen bamboe kam, dan wend je je af. Wat zeg je dan?'  

Heritage 310 
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Fen-yang Shan-chao / Fenyang Shanzhao [Fun’yo 

Zensho] 942-1024 

Fenyang, leerling van Shoushan, verloor op zijn veertiende beide 
ouders en trok daarna rond als bedelmonnik (bezocht meer dan 70 
leraren). Hij was zeer intelligent en goed thuis in de literatuur.  
Vanuit zijn brede interesse maakte hij als eerste Linji-leraar gebruik van 
'de vijf posities', een leermiddel uit de Soto-school.  
Het formele gebruik van tekstcollecties en koanverzamelingen in de 
Zen-traditie wordt naar Fenyang herleid. Zijn verzen werden veel 
gelezen en geciteerd door tijdgenoten. 

Onderricht 

Een monnik vroeg: 'Hoe is het bij een ontmoeting van gast en gast?' 
Fenyang antwoordde: 'Vouw je handen samen zodra je voor de hut 
staat en vraag het de Wereldwijd Geëerde.' 
De monnik: 'Hoe is het bij een ontmoeting van gast en huisheer?' 
Fenyang: 'De ander is geen metgezel.' 
De monnik: 'Hoe is het bij een ontmoeting van huisheer en gast?' 
Fenyang: 'Wolken verzamelen zich boven de zee; trek het zwaard en 
rammel aan de drakenpoort.' 
De monnik: 'Hoe is het bij een ontmoeting van huisheer en huisheer?' 
Fenyang: 'Drie hoofden en zes armen jagen hemel en aarde de stuipen 
op het lijf, furieus luidt men de keizerlijke bel.' 
 
Een monnik vroeg: 'Wat is de weg?' 
Fenyang antwoordde: 'Leegte kent geen hindernis, je kunt overal 
vertoeven.' 
De monnik zei: 'Ik dank u uit de grond van mijn hart voor deze 
aanwijzing.' 
Fenyang: 'Wat noem jij de weg?' 
De monnik zweeg. 
Fenyang: 'Jij kunt de tijger wel bestijgen, maar je komt er niet vanaf.' 
 
Een monnik vroeg: 'Wat kun je doen als de geestesgrond verward is?' 
Fenyang zei: 'Wie bezorgt jou problemen?' 
De monnik: 'Hoe kun je ermee omgaan?' 
Fenyang: 'Je ontvangt wat je doet.' 
 
Een monnik vroeg: 'Als de lamp niet helder schijnt, wat dan?' 
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Fenyang antwoordde: 'Doe hem uit!' 
De monnik: 'En als hij uit is, wat dan?' 
Fenyang: 'Dan is het helder.'  

Heritage 330-331 

(Tzu-ming) Shih-shuang Ch’u-yuan / Shishuang 

Chuyuan 'Zhiming' [Sekiso Soen 'Jimyo'] 986-1039 

Shishuang, een leerling van Fenyang, verliet het ouderlijk huis op zijn 
tweeëntwintigste. Hij gaf een nieuwe impuls aan de Linji-school. 
Twee van zijn vijftig Dharma-opvolgers vormden nieuwe 'takken' (de 
Yanqi [Yogi]- en de Huanglong [Oryo]-lijn) die de basis vormen van de 
huidige Rinzai-school. 
 
Koans: Serenity nr 68, 89, 96, 98. 

Ervaring 

Shishuang ervoer twee harde jaren bij Fenyang die weigerde hem te 
instrueren en hem alleen maar ruw afblafte.  
Toen hij zich ging beklagen over deze behandeling, riep Fenyang: 'Wat 
jij weet is waardeloos! Hoe durf je me te miskennen!' 
Shishuang probeerde zich te rechtvaardigen, maar Fenyang bedekte 
Shishuang’s mond met zijn hand. 
Daarop ervoer Shishuang verlichting. 
Hij bleef daarna zeven jaar bij Fenyang fungeren als diens assistent. 

Heritage 351 

Onderricht 

'Hoe zet je een stap voorwaarts vanaf de top van een honderd meter 
hoge paal?  
Een oude wijze heeft gezegd: "Hoewel iemand die op een honderd 
meter hoge paal zit verwerkelijking heeft bereikt, is het toch nog niet de 
waarheid. Hij moet een stap voorwaarts zetten vanaf de top van de 
paal, en zijn universele lichaam volledig tonen in alle richtingen."' 

Gate 216 

Shishuang betrad de zaal en sprak: 'Alle boeddha’s en de hele 
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anuttara-samyaksambodhi53 van de boeddha’s komen voort uit deze 
soetra.'  
Hij hield zijn staf omhoog en zei: 'Dit is de staf van deze tempel. Waar 
is de soetra?' 
Na een lange pauze zei hij: 'Het is een lange tekst, ik zal hem jullie een 
andere keer geven.' Daarop verliet hij met een kreet zijn zetel. 
 
'Als je een zwaardmeester tegenkomt onderweg, toon hem dan het 
diamanten zwaard. Iemand die geen dichter is, moet je geen gedicht 
aanbieden.' 

Heritage 352 

Yang-ch’i Fang-hui / Yangqi Fanghui [Yogi Hoe] 

992-1049 

Yangqi was een leerling van Shishuang. Hij onderrichtte vanuit het 
principe dat Zen te vinden is in alledaagse gebeurtenissen. Hij had 
dertien Dharma-opvolgers. 

Ervaring 

Yangqi fungeerde jarenlang als overste in de gemeenschap van 
Shishuang. Hij was als overste belast met het bestuur van de diverse 
kloosters.  
Elke keer als hij voor onderricht kwam, zei Shishuang: 'Er zijn een hoop 
bestuurlijke zaken die de aandacht vragen. Ga die afhandelen.' 
Bij een andere gelegenheid zei Shishuang: 'Overste! Ooit zullen je 
nakomelingen de aarde bevolken. Waarom heb je zulke haast?' 
Op een dag was Shishuang juist naar buiten gegaan, toen het begon te 
regenen. Yangqi zag zijn leraar op het paadje lopen, rende hem 
achterna, greep hem vast, en zei: 'U moet nu met me praten, anders 
geef ik u op uw donder!' 
Shishuang zei: 'Overste! Je weet toch al precies hoe je moet zorgen 
voor alles, dat is toch genoeg!' 
Nog voordat Shishuang was uitgesproken, ervoer Yangqi diepe 
verlichting. Hij knielde en maakte op het modderig pad een buiging voor 
Shishuang. 

Heritage 377 

 
53 Zie Begrippenlijst. 
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Onderricht 

Na de dood van zijn leraar was Yangqi naar een klooster op de Jiufeng-
berg verhuisd. Maar leken en monniken van de oude congregatie 
kwamen hem vragen terug te keren. 
In die tijd wist magistraat Qin nog niets van Yanqi’s leraarschap; hij riep 
verrast: 'Begrijpt de tempeloverste Fanghui [Yangqi] Zen?' 
Yangqi aanvaarddde de uitnodiging, en bij terugkeer sprak hij tot de 
verzamelde leerlingen. 
Aan het eind van de bijeenkomst zei hij: 'Zijn er misschien nog vragen? 
Zo ja, laat het dan horen. Vandaag ligt mijn leven in de handen van 
ieder van jullie, het is afhankelijk van jullie steun. Waarom? De 
authenticiteit van een abt wordt scherp beoordeeld door de 
congregatie. Je kunt het niet wegstoppen en verbergen als een 
verscholen waterplant. Het moet getest worden ten overstaan van de 
gemeenschap. Kan iemand naar voren komen om het te testen? Zo 
niet, dan schiet ik er zelf alleen maar bij in.' 
Na die woorden stond Yangqi op, en verliet de zetel. 
Op datzelfde moment greep magistraat Qin hem vast, en zei: 'Ik ben blij 
dat ik vandaag eindelijk een oefengenoot heb gekregen.' 
Yangqi zei: 'Wat bedoel je met oefengenoot?' 
Markies Qin zei: 'Yangqi leidt de os. Markies Qin duwt de os.' 
Yangqi antwoordde: 'Hoe staat het op dit ogenblik: is Yangqi voorop of 
Jiufeng?' 
De markies wist niets te antwoorden. 
Yangqi duwde hem daarop weg en zei: 'Voorheen dacht ik dat we 
wellicht oefengenoten waren, maar dat blijken we niet te zijn!' 
 
Een monnik vroeg: 'Om te ontsnappen aan de kwellingen van de geest, 
moet men het oude onderricht begrijpen. Wat is het oude onderricht?' 
Yangqi zei: 'De heldere maan van het universum, de heldere golf van 
de blauwe oceaan.' 
De monnik vroeg toen: 'Hoe kan iemand dit begrijpen, als het hem niet 
duidelijk is?' 
Yangqi antwoordde: 'Onder zijn zolen.' 
 
'Er is niks bijzonders te vinden op de Yangqi-berg. Wat je zaait, dat zul 
je oogsten! De oude Shakyamuni murmelde wat in zijn droom. Waar 
vind je nu nog enig spoortje daarvan?' 
Toen sloeg Yangqi op het meditatie-platform en riep: 'Oefen!' 

Heritage 378-380 
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Huang-lung Hui-nan / Huanglong Huinan [Oryo 

E’nan] 1002-1069 

Huanglong was een leerling van Shishuang. 

Ervaring 

Shishuang schold Huanglong de huid vol, steeds weer opnieuw. 
Huanglong vroeg op een dag aan hem: 'Is schelden een mededogende 
manier om het onderricht over te dragen?' 
Shishuang schreeuwde: 'Scheld maar eens, en kijk dan zelf!' 
Bij die woorden vond Huanglong diepe verlichting. 

Heritage 372 

Onderricht 

'Voordat ik hierheen kwam om te spreken, had ik niets in mijn hoofd. 
Maar nu ik hier sta, zijn er vele vragen. Ik vraag jullie nu of het grote 
voertuig van onze school te vinden is in zulke vragen en antwoorden. 
Als het in zulke woorden te vinden zou zijn, hebben dan de verzamelde 
geschriften geen vragen en antwoorden? Maar desondanks zegt men 
dat de weg van Zen wordt overgedragen buiten de geschriften om.54 
Het wordt overgedragen aan de individuen die grote Dharma-vaten zijn. 
Als het dus niet in woorden te vinden is, wat heeft het dan uiteindelijk 
voor zin om vragen te stellen, al zijn ze nog zo scherp of diepgaand? 
Mensen die op pelgrimage zijn moeten hun ogen openen. Doe niets 
waar je later spijt van zult hebben.  
Als je al erover wilt praten, dan zou je kunnen zeggen dat het niet 
verwerkelijkt kan worden via mystieke waarneming of een beeld van 
jezelf. Noch kun je zeggen dat het voortkomt uit een of ander 
alomvattend begrijpen. De boeddha’s van de drie werelden hebben 
alleen maar gezegd dat je jezelf moet kennen. De hele canon van de 
geschriften is niet in staat om dit uit te leggen. 
Hoe staat het met degenen van jullie hier die nog steeds hechten aan 
de waan van hebzucht en onbegrip? Kunnen jullie deze dingen 
overwinnen en onze school in stand houden? Wie zijn huis verlaat moet 
een heldhaftige overtuiging bezitten, je moet de twee hoofden 
afhouwen en in afzondering oefenen in het huis van het zelf. Daarna 
moet je de deur opengooien, je ontdoen van de eigendommen van dat 

 
54 Een van de vier Zen-uitgangspunten van Bodhidharma [zie aldaar]. 
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zelf, en dan ontvangen en ontmoeten wat zich maar aandient, eenieder 
helpend die daarom vraagt. Op die manier kan het diepe mededogen 
van Boeddha enigermate worden terugbetaald. Dit is de juiste aanpak - 
een andere weg is er niet.' 

Heritage 374-375 

Slot 

Huanglong’s doodsgedicht: 
 

Onverworven verwerven, 
overdrachtloze overdracht: 
Hoe kan men reppen van 
terug naar de wortel en zicht op het wezen? 
Zij herinnert zich de lekken in haar oude woning - 
naar welk verblijf reist de nieuwe bruid? 

Heritage 376 

Yuan-wu K’o-ch’in / Yuanwu Keqin 'Foguo' [Engo 

Kokugon] 1063-1135 

Volmaakte Verlichting 

Yuanwu was een leerling van Wuzu Fayan 'Qingyuan' (1024-1104). Zijn 
commentaren op de 100 koans die Xuedou voorheen had verzameld 
en bezongen (in dichtvorm) vormen uiteindelijk de beroemde koan-
verzameling Verslag van de Blauwe Rots (Chin. Pi-yen-lu, Jap. 
Hekigan roku). Het boek werd direct een groot succes - zozeer zelfs dat 
Yuanwu’s opvolger Dahui zoveel mogelijk houten matrijzen van het 
boek liet vernietigen.  
Yuanwu ontving een gedegen confusianistische opvoeding en 
bestudeerde later ook de boeddhistische geschriften. Maar na een bijna 
fatale ziekte wendde hij zich tot diverse Zen-leraren. Hij verbleef 
jarenlang bij Wuzu, waar hij fungeerde als diens assistent. 

Ervaring 

Een ambtenaar genaamd Tixing kwam naar aanleiding van zijn 
pensionering bij Wuzu informeren naar Zen.  
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Wuzu zei: 'Hebt u toen u jong was niet het gedicht van Xiaoyan 
gelezen? Daarin stonden twee regels die ongeveer als volgt luidden: 
"Ach, deze sieraden betekenen niets, want ik verlang slechts naar de 
vertrouwde klanken van mijn geliefde."' Tixing zei: 'Ja, die heb ik 
gelezen.' Wuzu zei: 'Het zijn mooie woorden, goed geschreven.' 
Op dat moment kwam Yuanwu binnen. Hij vroeg: 'Ik hoorde u spreken 
over het gedicht van Xiaoyan. Kent Tixing dit gedicht of niet?' 
Wuzu zei: 'Hij kent alleen maar de woorden.' 
Yuanwu zei: '"Ik verlang slechts naar de vertrouwde klanken van mijn 
geliefde." Als hij die woorden kent, waarom begrijpt hij ze dan niet?' 
Wuzu zei: 'Waarom kwam Bodhidharma uit het Westen? De cypres in 
de tuin!' [bekende koan van Zhaozhou] 
Bij die woorden vond Yuanwu diepe verlichting. Hij ging naar buiten en 
zag hoe een haan opvloog naar de rand van een hek, met zijn vleugels 
sloeg en luid kraaide. Hij zei bij zichzelf: 'Is dit niet de klank?' Daarop 
schreef hij het volgende vers: 
 

De gouden eend verdwijnt in het vergulde brokaat. 
Met een eenvoudig lied keert de dronkenman terug naar het woud. 
Een prille liefdesverhouding: 
enkel de jonge schoonheid heeft er weet van. 

Heritage 424 

Onderricht 

'Het oog is niet in staat om het aldoordringend boeddhalichaam te zien. 
Het oor is niet in staat om het aldoordringend boeddhalichaam te 
horen. Spraak is niet in staat om het aldoordringend boeddhalichaam te 
beschrijven. De geest is niet in staat om zich een voorstelling te maken 
van het aldoordringend boeddhalichaam.  
Zelfs al aanschouw je de hele aarde in al zijn omvang, met alles erop 
en eraan, zelfs dan ben je nog maar halverwege. En gesteld dat je het 
zou doen, hoe zou je het dan kunnen beschrijven?' 
 
Een monnik vroeg: 'Wat is het meest wezenlijke onderricht in de hele 
boeddhistische canon?' Yuanwu antwoordde: 'Aldus heb ik gehoord.' 
Vervolgens zei Yuanwu: 'Dit zijn de woorden van Ananda55. Wat zeg jij 
zelf?' 

Heritage 426 

 
55 Ananda [zie aldaar] heeft Boeddha’s leringen bewaard. Alle soetra's waarin die 
leringen zijn vastgelegd beginnen met Ananda's woorden: 'Aldus heb ik gehoord' 
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Ta-hui Tsung-kao / Dahui Zonggao [Daie Soko] 

1089-1163 

Dahui was een leerling van Yuanwu. Hij liet alle verkrijgbare matrijzen 
van de koanverzameling Het Verslag van de Blauwe Rots verbranden, 
omdat de leerlingen zich ophingen aan de tekst. Desondanks werkte hij 
intensief met koans in zijn onderricht. 
Dahui was een kritische collega van Soto-leraar Hongzhi [zie aldaar], 
maar na de dood van Hongzhi voldeed hij aan diens verzoek en nam 
de verantwoordelijkheid voor diens klooster op zich.56 

Onderricht 

'De duizend en tienduizend twijfels die in je opkomen zijn in feite 
slechts één twijfel, zij barsten allemaal open als de twijfel wordt 
opgelost in de koan. Zolang de koan niet is opgelost, moet je je tot het 
uiterste ermee bezig houden. Mocht je je koan laten varen en een 
andere twijfel opwekken naar aanleiding van een woord of geschrift of 
een lering uit de soetra’s of een koan van de oude stamhouders, of 
mocht je twijfel laten opkomen aangaande wereldse zaken - dan 
betekent dit alles slechts dat je je verbindt met de geest van onheil.  
Je moet niet te snel akkoord gaan met een koanoplossing die je hebt 
ontdekt, maar je moet er ook niet verder over nadenken en oordelen. 
Vestig je aandacht daar waar het onsamenhangend denken niet kan 
komen. Zorg ervoor dat je je geest niet laat ronddwalen.' 
 
'Ga gewoon gestaag door met je koan, elk moment van je leven.  
Als er een gedachte opkomt, probeer die dan niet via een bewuste 
inspanning te onderdrukken, maar probeer slechts je intentie te 
vernieuwen om de aandacht bij de koan te houden. Of je nu loopt of zit, 
laat je aandacht onophoudelijk erop gericht zijn! Wanneer je merkt dat 
je koan volkomen ontdaan is van enig kenmerk, dan begint het laatste 
ogenblik te naderen - laat het niet ontglippen! Als dan plotseling geheel 
onverwacht iets opflitst in je geest, dan zal het licht ervan het hele 
universum verhelderen en dan zul je zien hoe het spirituele land van de 
Ontwaakte zich openbaart in het puntje van een haar en hoe het grote 
wiel van de Dharma wentelt in één enkel stofdeeltje.' 

Dumoulin I 256-257 

 
56 Zie de inleiding van Leighton, T. D.: Vruchtbare Leegte; De stille verlichting van Zen-
meester Hongzhi. Altamira-Becht 2002 
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Wu-men Hui-k’ai / Wumen Huikai [Mumon Ekai] 

1183-1260 

Wumen is bekend als de samensteller van de koanverzameling De 
Poortloze Poort (Chin. Wu-men-kuan, Jap. Mumonkan).  
Zie literatuur: Gate. 

Slot 

Wumen’s doodsgedicht luidt: 
 

Leegte verschijnt niet, 
leegte verdwijnt niet. 
Wie leegte kent, 
verschilt niet ervan. 

Encyclopedia 418 

Bassui Tokusho 1327-1387, Japan 

Hoog boven de middelmaat 

De dood van zijn vader - toen Bassui drie jaar oud was - bracht hem al 
vroeg tot intens zelfonderzoek. Hij schreef later aan een vriend: 'Als 
kleine jongen werd ik me bewust van de twijfel: als het lichaam is 
weggevallen, hoe kun je dan nog de vraag naar de identiteit van het "ik" 
beantwoorden? Vele jaren worstelde ik met die twijfel. En omdat het 
steeds pijnlijker werd, besloot ik om monnik te worden.'  
Hij had weinig affiniteit met monastieke rituelen; op zijn 
negenentwintigste liet hij zich weliswaar tot monnik wijden, maar 
zonder in te treden in een klooster. Bij zijn bezoeken aan verschillende 
leraren, verbleef hij tijdens zijn vele pelgrimages bij voorkeur op 
individuele, anonieme plekken.  
Ondanks voorgaande verlichtingservaringen vond hij uiteindelijk pas 
vrede via de ontmoeting met zijn leraar Koho Kakumyo (1271-1361). 
Na overdracht bleef Bassui rondtrekken en weigerde te onderrichten. 
Pas op zijn vijftigste vestigde hij zich op een afgelegen plek in de 
bergen. Later stemde hij erin toe om als abt te fungeren van de tempel 
Kogaku-ji.  
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Ervaring 

Tijdens zijn talrijke pelgrimages weigerde Bassui hardnekkig om de 
nacht door te brengen in een tempel. Hij gaf te kennen liever in een 
afgelegen hut op een heuvel of berg te verblijven, waar hij uren achter 
elkaar in zazen zat, ver weg van de tempeldrukte. Om wakker te blijven 
klom hij vaker in een boom, nestelde zich tussen de takken en verzonk 
tot laat in de nacht diep in zijn natuurlijke koan: 'Wie is de meester?', 
zonder notie van wind of regen. ‘s Morgens ging hij dan, nauwelijks 
geslapen of gegeten, naar de tempel of het klooster voor een 
onderhoud met de meester. 

Encyclopedia 30 

 
Op een dag vroeg Koho, die de rijpheid van Bassui’s geest bespeurde, 
aan hem: 'Zeg me, wat is Joshu’s Mu?' 
Bassui begon te antwoorden: 'Bergen en rivieren, gras en bomen, zijn 
ieder evenzeer Mu,' maar Koho onderbrak hem: 'Gebruik niet je 
verstand! Je antwoord vertoont nog sporen van zelfbewustzijn!' 
Plotseling, zo bericht zijn biograaf, voelde Bassui zich alsof hij 'zijn 
levenswortel verloor, als een vat waar de bodem uit werd geslagen.'  
Uit alle poriën begon zweet te stromen en toen hij Koho’s kamer verliet 
was hij zo versuft dat hij bij het zoeken naar de buitenste deur van de 
tempel verschillende keren zijn hoofd stootte tegen de muren.  
Nadat hij zijn hut bereikt had huilde hij urenlang uit het diepst van zijn 
wezen. 

Kapleau 170 

Onderricht 

Alle verschijnselen in de wereld zijn bedrieglijk, ze hebben geen 
duurzame substantie. Zowel stervelingen als boeddha’s zijn als 
weerkaatsingen op het water. Wie de ware aard der dingen niet ziet, 
verwart schaduw met wezen. Ter verduidelijking: in zazen wordt de 
toestand van leegte en vrede die veroorzaakt wordt door de 
ontkrachting van denken, vaak verward met je gelaat van vóór de 
geboorte van je ouders. Maar deze sereniteit is ook een weerspiegeling 
op het water. Je moet verder gaan, voorbij het stadium waar het 
verstand nog enig gezag heeft. In deze extreme situatie waarin je niet 
meer weet wat je moet denken of doen, vraag je jezelf: ‘Wie is de 
meester?’ Hij zal pas jouw metgezel worden nadat je een wandelstok 
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hebt geknakt die gemaakt was van konijnenhoorns of nadat je een blok 
ijs hebt geperst temidden van de vlammen. Zeg me nu: wie is die 
goede metgezel van jou? Vandaag is het de achtste van de maand. 
Morgen is het de dertiende! 

Encyclopedia 30 

Zie verder Bassui’s Rede van de Ene Geest [in de bijlage Teksten]. 

Slot 

Vlak voor zijn overlijden op zestigjarige leeftijd, zat Bassui in 
meditatiehouding en zei tot de aanwezigen: 'Laat je niet voor de gek 
houden! Kijk goed! Wat is dit?' 
Hij herhaalde dit nogmaals luid en duidelijk, en stierf toen kalm. 

Muso Soseki Kokushi 1275-1351, Japan 

Droom Venster, Nationale Leraar 

Muso werd al een boeddhistisch monnik op zijn achtste, en wijdde zich 
aan studie en esoterische rituelen in een Shingon-klooster. Na de als 
pijnlijk ervaren dood van zijn Shingon-leraar en een daaropvolgend 
droomvisioen, zocht Muso Zen-onderricht.  
Muso leidde aanvankelijk een ongedurig - en weinig bekend - leven; hij 
reisde veel en leefde graag op afgelegen plekken. Tenslotte werd hij 
abt van diverse kloosters en leverde een belangrijke bijdrage aan de 
verspreiding van Zen in Japan - mede door zijn invloed bij het 
shogunaat. Hij ontving van zeven keizers de eretitel 'Nationale Leraar'. 
Zijn bekendste werk is Muchu-mondo: 'Droomgesprekken over wakker 
worden.' 
Muso was van nature bezield door 'schoonheid'; hij bleek een meester 
in de kunsten, o.a. calligrafie en tuinarchitectuur. 

Ervaring 

Op een warme Mei-avond zat Muso in de schaduw van een boom te 
genieten van de koelte. Hij had geen notie van tijd, en zonder dat hij het 
merkte was het nacht geworden, met een donkere hemel, zonder 
sterren of maanlicht. Vermoeid stond hij op en strompelde terug naar 
zijn onderkomen. Onderweg meende hij een muur te ontwaren 
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waartegen hij kon leunen, maar dat bleek niet het geval te zijn: hij 
verloor zijn evenwicht en viel. 
Op dat ogenblik stortte de muur van duisternis met een luide klap in 
elkaar. Het was alsof de wereld volledig in elkaar zakte. Niets hield het 
ene ding van het andere meer gescheiden. Toen Muso opstond voelde 
hij een enorme kracht door elke vezel stromen. Om zich heen voelde hij 
de frisse ochtendlucht. De regels die deze ervaring beschrijven luiden 
als volgt: 
 

Vele jaren lang groef ik in de aarde, op zoek naar hemels blauw, 
en hoe vaak, hoe vaak niet voelde mijn hart zwaarder en zwaarder. 
Op een nacht, in het duister, nam ik steen en puin, 
en verbrijzelde onbekommerd het gebeente van de lege hemelen. 

Dumoulin I 157 

Onderricht 

Elk mens beschikt over een onuitputtelijk potentieel, dat niet wordt 
aangesproken omdat onze begeerten voortdurend naar verkeerde 
dingen uitgaan. Het advies dat we moeten afrekenen met begeerte 
betekent niet dat onthechting het doel is; het is slechts een middel om 
een einde te maken aan onze verkeerde oriëntatie en ons kennis te 
laten maken met ons onuitputtelijk potentieel. 
 
Het belangrijkste nut van Zen in het dagelijks leven is niet dat het ons 
blij maakt en verdriet verjaagt, maar dat het ons in contact brengt met 
de fundamentele realiteit die boven vreugde en verdriet verheven is. 
 
Een eenvoudige methode om demonen onschadelijk te maken, is het 
opgeven van alle vormen van mentale gehechtheid.  
In een klassiek verhaal waarin een vreemd personage het territorium 
van een meditatieleraar onveilig maakt, wordt dit op treffende wijze 
aanschouwelijk gemaakt. De ene keer nam deze persoon de gedaante 
aan van een boeddhistische heilige, een andere keer van en hemelse 
koning, terwijl hij de meest vreemde uitspraken deed. Jarenlang ging dit 
zo door. En ineens was het afgelopen. 
De meditatieleraar sprak tot zijn leerlingen: 'Een demon van gene zijde 
heeft mij een tijdlang lastig proberen te vallen. Maar welke gedaante hij 
ook aannam, ik heb altijd net gedaan of hij lucht was. Met de 
manifestaties van die demon is het nu afgelopen, maar aan de 
onverstoorbaarheid van mijn geest zal nooit een einde komen.' 
Zelfs de verschillende niveau’s van inzicht die op de weg stap voor stap 
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verworven worden, dien je uiteindelijk achter je te laten. Al deze stadia 
van spirituele vooruitgang zijn als medicijnen tegen een ziekte. Zodra 
de ziekte is verdwenen, zijn de medicijnen waardeloos.  
Daarom wordt er gezegd dat elke stap verder op de weg ontstaat uit 
het inzicht dat voorgaande stappen een dwaling waren. 
 
Vurig verlangen naar verlichting ontstaat alleen in een geest die 
volkomen op zichzelf vertrouwt. De verlichte staat ligt eeuwig en 
onveranderlijk in elk mens besloten. Alleen wie hierop vertrouwt, kan 
vurig naar verlichting verlangen.  
Er wordt gezegd: ‘Vanaf dit allereerste besef zal de verlichte met nooit 
aflatende toewijding alleen nog maar naar verlichting zoeken.’  
Maar ook als je in aangeboren verlichting gelooft, als het alleen maar 
bij geloven blijft en je er niet één mee bent, kan er nooit sprake zijn van 
een vurig verlangen naar verlichting. Het geloof of vertrouwen dat 
kenmerkend is voor dit vurig verlangen steunt niet op dogma’s of 
objecten in de buitenwereld.  
Het betekent dat men door het leven gaat zonder zich ergens aan te 
hechten; dat men spirituele stadia doorloopt zonder ze als absoluut of 
het allerhoogste te bestempelen. Zo’n ontwikkeling kan alleen maar 
plaatsvinden als je voortdurend beseft dat verlichting alle stadia van 
ervaren te boven gaat, en dat deze staat van verlichting al van tevoren 
in je eigen geest besloten ligt. In het vurige verlangen naar verlichting 
komt de groei van dit besef steeds sterker tot uitdrukking. 
 
Onwetendheid heeft geen substantiële basis; het lijkt op een 
ontmoeting in een droom. 

Muso 21; 24; 29; 33; 61; 109 

Slot 

Tijdens zijn laatste maanden trok Muso zich terug uit alle officiële 
ambten. Voor zijn dood schreef hij enkele afscheidsverzen, o.a.: 
 

In de wereld van de werkelijk authentieken is er geen scheiding. 
Hoezo zou je gaan wachten op een volgende keer? 
De traditie van de Gier-berg [de plek waar Boeddha regelmatig 
onderrichtte] is gevestigd. 
Het gezag van de Dharma heeft genoeg aan zichzelf. 

Dumoulin I 163 
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Ikkyu Sojun 1394-1481, Japan 

Ikkyu staat bekend om zijn onconventionele levensstijl en humor. Hij 
dreef de spot met de afgetakelde Zen van grote kloosters. Hij was een 
uitmuntend schilder, calligraaf en dichter (favoriete thema’s: wijn en 
liefde). Ikkyu leefde negen jaar lang bij zijn ascetische leraar, Kasô.  
Hij vond verlichting in de nachtelijke roep van een kraai, terwijl hij 
mediteerde in een boot op het meer. Maar het zegel van overdracht dat 
zijn leraar hem gaf, verbrandde hij; ook erkende hij geen opvolgers. 
Ikkyu noemde zichzelf graag 'de blinde ezel'.  
Na de dood van zijn leraar zwierf Ikkyu dertig jaar rond als bedelmonnik 
- niet zelden in louche stadswijken - en maakte vrienden in alle lagen 
van de bevolking. Daarbij hanteerde hij de diverse voorschriften op zijn 
eigen manier. Tegen het eind van zijn leven hielp hij een tempel 
restaureren en gaf er onderricht. 
 

 

Figuur 31: Ikkyu 

Als je de grond van je eigen geest reinigt en je eigen natuur gewaar 
bent, dan blijft er geen Puur Land om naar uit te kijken, geen hel om te 
vrezen, geen hartstocht om te overwinnen, geen dualiteit van goed en 
kwaad. Dan ben je vrij van de kringloop van wedergeboortes. Je zult in 
elk leven geboren worden zoals jouw eigen geest dat wenst. 
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Ooit, tijdens het bedelen in armoedige kledij, kreeg Ikkyu een stuiver 
aan de deur van een rijke grootgrondbezitter. Jaren later kwam hij er 
weer op bezoek, nu gekleed in het paarse gewaad van zijn abtsfunctie. 
Hij werd onthaald in een privé-vertrek en uitgenodigd voor een rijke 
maaltijd. Daarop stond hij op, deed zijn gewaad uit en plaatste het voor 
het eten, want - zo verklaarde hij - het feestmaal was niet voor hemzelf 
bestemd maar enkel voor het gewaad. 
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Slot 

Ikkyu’s doodsgedicht: 
 

Gisteren een maand geleden heb ik dit geleend. 
Ik geef het deze maand, vandaag, terug. 
Van de vijf die ik heb geleend, geef ik er vier terug. 
Dus ben ik quite, afgezien van Oorspronkelijke Leegte. 

Cirkels 97 

Takuan Soho 1573-1645, Japan 

Takuan, opgevoed in een Zen-tempel, was o.a. de leraar van Yagyu 
Munenori, de zwaardmeester van de weinig zachtzinnige shogun 
Iemitsu, van wie Takuan een eigen tempel kreeg toegewezen.  
Over de eenheid van Zen en budo (krijgskunst) schreef hij een 
beroemde verhandeling, getiteld 'De Geheimen van Onbewogen 
Prajna', waarin de mentale houding in budo uitvoerig aan de orde komt: 
'Alle boeddha’s bezitten onbewogen prajna [inzicht, wijsheid]. 
Onbewogen wil letterlijk zeggen: afwezigheid van beweging. De 
afwezigheid van beweging betekent niet de onbeweeglijkheid van 
stenen en bomen. Als de geest zich vrij beweegt, voorwaarts en 
achterwaarts, naar links en naar rechts, en in alle hemelrichtingen, 
terwijl hij zich nergens aan hecht, dan is dat onbewogen prajna.' 
 
Als je je aandacht richt op de lichaamsbewegingen van je 
tegenstander, zal je geest gegrepen worden door de 
lichaamsbewegingen van je tegenstander. Als je je aandacht richt op 
het zwaard van je tegenstander, zul je gegrepen worden door het 
zwaard van je tegenstander. Als je je aandacht richt op de poging om 
toe te slaan, zul je gegrepen worden door het wachten om toe te slaan.  
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Als je je aandacht richt op je eigen zwaard, zal je geest gegrepen 
worden door je eigen zwaard. Als je erop gericht bent om niet geraakt 
te worden, zul je gegrepen worden door de wens om niet geraakt te 
worden. Als je je aandacht richt op de houding van je tegenstander, zal 
je geest gegrepen worden door diens houding. Kortom, je kunt je geest 
nergens op richten. 
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Takuan was tevens geleerde en groot kunstenaar (poëzie, schilderen, 
calligrafie, theeceremonie). Hield van natuur en reizen, en was meer 
buiten dan binnen de kloostermuren te vinden.  

Slot 

Gevraagd om een afscheidsboodschap, calligrafeerde Takuan 
levensgroot: 'Droom'. 
 

Bankei Yotaku 1622-1693, Japan 

In zijn vroege (en ook latere) jaren zwierf Bankei door heel Japan; hij 
studeerde o.a. bij Umpo Zenjo. Daarna trok hij zich enkele jaren terug 
in een hermitage om zich in totale overgave (en in uitzonderlijk afzien) 
te wijden aan zazen. Dit leidde niet alleen tot totale uitputting en 
lichamelijke ziekte, maar ook tot verlichting.  
Bankei werd later leerling van de in Japan levende Chinese leraar Tao-
che Ch’ao-yuan, die hem - als enige van zijn leerlingen - overdracht 
verleende (Bankei verscheurde het door zijn leraar geschreven 
document). Jarenlang verbleef hij in de anonimiteit.  
In 1672 nodigde het keizerlijk hof hem uit om tempels te stichten en 
publiekelijk te onderrichten. Hij deed dit op een heel rechtstreekse en 
volkse manier, wars van formaliteiten of uiterlijkheden. 
Samen met Hakuin - die trouwens erg kritisch stond tegenover Bankei’s 
typering van koangebruik als 'ijdele haarkloverij' - was Bankei een 
belangrijk vernieuwer van de Japanse Rinzai-school. 

Ervaring 

De totale verwaarlozing van mijn gezondheid en de jaren van fysieke 
afmatting eisten uiteindelijk hun tol en leidden tot een ernstige ziekte.  
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Mijn conditie verslechterde gestaag, met de dag voelde ik me zwakker 
worden. Als ik spuugde, verschenen er grote klodders bloederig slijm. 
Toen de ziekte een kritiek stadium bereikte, kon ik een week lang niets 
anders slikken dan wat dunne rijstsoep. Mijn keel verdroeg geen ander 
voedsel. Ik was dan ook klaar om te sterven en op dat moment voelde 
ik geen spijt. Er was niets bijzonders meer overgebleven voor me.  
Het enige dat me bezighield was de gedachte dat ik zou sterven zonder 
mijn lang gekoesterd verlangen te hebben gestild.  
Toen kreeg ik een vreemd gevoel in mijn keel. Ik spuugde tegen een 
muur. Dik zwart slijm, zo groot als een zeepbes, liep langs de wand 
omlaag. Plotseling, op datzelfde ogenblik, besefte ik wat mij tot dan toe 
ontgaan was: alle dingen zijn volledig opgenomen in het Ongeborene. 
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Figuur 32: Bankei 

Onderricht 

Iemand vroeg: 'Gebeurt het [nl. de vervolmaking van het Dharma-oog] 
op een bepaald moment, heel onverwacht?' 
Bankei antwoordde: 'Nee, er is geen bepaald moment. Als het oog van 
de weg helder en duidelijk wordt, zonder ook maar de geringste 
gebrekkigheid, dan is het volmaakt en volledig. Dit vindt vorm door 
eraan te werken met onvoorwaardelijke, onophoudelijke toewijding.' 
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'Ik zorg er hier voor, dat mensen van begin af aan absoluut alleen 
staan, met hun ogen helemaal open, zodat zij zich kunnen bewegen 
door het hele universum.' 

Bankei 133 

Een monnik vroeg: 'Is het goed om te oefenen met het doel om satori 
[verlichting] te bereiken?'  
Bankei antwoordde: 'Er is geen satori. Jouw geest is de oorspronkelijke 
Boeddha. Ontbreekt er soms iets aan het boeddha-bewustzijn? Kun je 
van buitenaf verlichting verwerven?'  
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Zie verder Het Ongeborene [bijlage Teksten]. 

Slot 

In augustus 1693 liet Bankei zijn leerlingen weten dat hij zijn einde 
voelde naderen. Toen zij hem verzochten om een afscheidsgedicht te 
schrijven, zei hij hen dat ze goed moesten luisteren naar zijn dagelijkse 
doen en laten, dan zouden ze zijn afscheidsgedicht horen.  

Hakuin Ekaku 1685-1768, Japan 

Hakuin geldt als de grondlegger van de moderne Japanse Rinzai 
school. Hij maakte een eind van de degeneratie van koangebruik door 
dit instrument te ordenen en het opnieuw te verbinden met zazen.  
Ook zette hij zich in voor de verspreiding van Zen onder de algehele 
bevolking.  
Hakuin benadrukte drie essentiële voorwaarden voor Zen-beoefening: 
groot vertrouwen, grote twijfel, en grote motivatie.  
Een bekende koan van Hakuin luidt: 'Hoe klinkt het klappen van één 
hand?'  
Opgevoed in een boeddhistische context door zijn moeder, hoorde 
Hakuin als jongetje in een tempel de priester een bloemrijke schildering 
geven van de verschrikkingen in de hel. Uit diepe angst besloot hij 
monnik te worden, 'een man die niet kan verbranden door vuur en niet 
kan verdrinken door water.'  
Toen hij op zijn negentiende het verhaal over Yantou’s dood las57, 
verloor hij het vertrouwen in de Dharma. Maar na jaren van 

 
57 Zie Xuefeng. 
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koanbeoefening (de koan Mu) ervoer hij diepe verlichting - hoewel zijn 
leraar Dôkyô weigerde om deze (en ook latere) ervaringen te erkennen. 
Hakuin was een belangrijk schilder, calligraaf en beeldhouwer. Op zijn 
eenentachtigste schreef hij een autobiografie. 

Ervaring 

De meester [Dôkyô] hield mijn gedicht in zijn linkerhand en zei tegen 
mij: 'Dit gedicht is wat je via studie hebt geleerd. Laat me nu zien wat je 
intuïtie te vertellen heeft,' en hij strekte zijn rechterhand uit. 
Ik antwoordde: 'Als ik u iets intuïtiefs kon laten zien, dan zou ik het 
uitkotsen,' en ik maakte een braak-geluid. 
De meester zei: 'Hoe zie jij Zhaozhou’s mu?' Ik antwoordde: 'Wat voor 
een plek heeft mu, kun je er soms armen en benen aan plakken?' 
De meester verwrong mijn neus met zijn vingers en zei: 'Hier heb je 
een plek om armen en benen aan te plakken.'  
Ik stond paf, en de meester lachte luidkeels. 'Jij arm, duivels 
onderkruipsel!' riep hij. 
Ik schonk er geen aandacht aan en hij vervolgde: 'Denk je soms dat je 
voldoende inzicht bezit?'  
Ik antwoordde: 'Wat ontbreekt eraan volgens u?' 
Toen begon de meester over een koan die Nanquan’s dood behandelt. 
Ik legde mijn handen op mijn oren en liep de kamer uit.  
De meester riep me na: 'Hé monnik!', en toen ik me omdraaide, voegde 
hij eraan toe: 'Jij arm, duivels onderkruipsel!'  
Van toen af aan noemde de meester mij bijna elke keer als hij me zag 
een 'arm, duivels onderkruipsel'. 

Dumoulin II 371 

Onderricht 

'Het allerbelangrijkst is koanbeoefening die geen stilte of activiteit kent 
en ook niet daardoor geraakt wordt. Daarom zegt men dat de monnik 
die op de juiste manier oefent weliswaar loopt, maar niet weet dat hij 
loopt, en dat hij zit, maar niet weet dat hij zit. Om door te dringen tot de 
diepten van je eigen natuur en een werkelijk levende kwaliteit te 
realiseren die in elke situatie bewaard wordt, is er niets beters dan stille 
verzonkenheid temidden van activiteit.' 

Encyclopedia 124 

Zie ook Hakuin’s Loflied op Zazen [bijlage Teksten]. 
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 Bodhidharma (± 500)  
 
 Huike († 593) 
 
 Sengcan († 606) 
 
 Daoxin († 651) 
 
 Hongren († 675) 
 
 Huineng († 713) 
   Nanyang († 775) 
 
 Qingyuan († 740) 
 
 Shitou († 790) 

  
 Yaoshan († 828) 
 
 Yunyan († 841) 
 
 Dongshan († 869) 

 
 

  
 Tianhuang († 807) 
 
 Longtan († ?) 
 
 Deshan († 865) 
 
 Xuefeng († 908) 
 

 
Caoshan  
(† 901) 

Yunju († 902) 
 

 Daopi († ?) 
 
Guanzhi († ?) 
 
Liangshan († ?) 
 
Dayang († 1027) 
 
Touzi († 1083) 
 
Furong († 1118) 
 
Danxia († 1119) 
 

Yunmen († 949) 
 
Xianglin († 987) 
 
Zhimen († 1031) 
 
Xuedou († 1052) 

Xuansha († 908) 
 
Dizang († 928) 
 
Fayan († 958) 

Hongzhi  
(† 1157) 

 
Wansong 
(† 1246) 

 Zhijian († 1192) 
 
Rujing († 1228) 
 
Dogen († 1253) 
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 Bodhidharma (± 500)  
 
 Huike († 593) 
 
 Sengcan († 606) 
 
 Daoxin († 651) 
 
 Hongren († 675) 
 
 Huineng († 713) 
 
 
 
 Nanyue († 744) 
 
 Mazu († 788) 
 
 
 Baizhang († 814) 

 
Nanquan († 835) 
 
Zhaozhou († 897) 

Guishan († 853) Huangbo († 850) 
 

Linji († 866) 
 

Xinghua († 888) 
 

Nanyuan († 930) 
 

Fengxue († 973) 
 

Shoushan († 993) 
 

Fenyang († 1024) 
 

Shishuang Chuyuan († 1040) 
 
 

 

Yangshan  
(† 883) 

Xiangyan  
(† 898) 

 

Yangqi  († 1049)   Huanglong  († 1069) 

  
Yuanwu († 1135) 

 
Dahui († 1163) 

 
Wumen († 1260) 
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Uit de Dhammapada - Boeddha 

 
Wie overwint deze wereld, 

en het dodenrijk, 
met al zijn goden? 

Wie zal bewandelen 
het stralend pad 

van de waarheid? 
Jij alleen, 

zoals iemand, 
op zoek 

naar bloemen, 
de mooiste kiest, 
de zeldzaamste. 

 

* * * 
We zijn wat we denken. 

Ons hele bestaan is het product van gedachten. 
Met onze gedachten scheppen we de wereld. 

Wie vanuit een onzuivere geest spreekt of handelt, 
roept onheil over zichzelf af. 

Zoals het wiel de os volgt die de kar trekt. 
 

* * * 

U bent uw eigen meester. 
Wie anders zou uw meester kunnen zijn? 

 

* * * 

Door zich op één punt te richten 
legt de meester zijn gedachten aan banden. 

Hij maakt een einde aan hun gezwerm. 
In het centrum van zijn hart 

omarmt hij de vrijheid. 
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* * * 

De ene weg leidt naar rijkdom en aanzien, 
de andere naar het einde van de weg. 

Hoe kan iemand die het einde van de weg heeft bereikt 
de weg ooit nog kwijtraken? 

 

* * * 

Slechts weinigen steken de rivier over. 
De meesten stranden al aan deze kant 

en rennen dwaas langs de oever op en neer. 
Alleen de wijze die de weg volgt 
is in staat de rivier over te steken 

en aan de greep van de dood te ontkomen. 
 

* * * 

Vrij van gehechtheid en begeerte 
stelt de wijze zich open voor het onbegrensde licht. 

Zijn vrijheid is zijn hoogste goed. 
Hij is een licht voor zichzelf, 

zuiver, stralend, vrij. 
 

* * * 

De wereld staat in brand! 
En u staat te lachen? 

U verkeert in diepe duisternis. 
 

* * * 

Zij die ontwaken, 
verlaten hun huis. 

Als zwanen stijgen zij op 
en laten het meer achter zich. 

De hemel neemt ze op. 
Onzichtbaar is hun vlucht. 

 

* * * 
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Overdag schijnt de zon, 
de wapenrusting van de krijger blinkt. 

‘s Nachts schijnt de maan, 
de meester straalt in meditatie. 

 

* * * 

Ook al regent het goud, 
uw honger wordt niet gestild. 

 

* * * 

Wáár hij ook woont, 
in de stad of op het land, 
in het dal of op de heuvel: 

overal heerst grote vreugde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: 

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

Kaviratna, H.: Dhammapada; wijsheid van de Boeddha. Den Haag 1985  
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Overzicht van Beoefening - Bodhidharma 

 
Vele wegen leiden naar het Pad, maar in wezen zijn er slechts twee: 
wijsheid en oefening. 
Het pad te betreden via wijsheid betekent door aanwijzingen de 
essentie te verwezenlijken en te geloven dat alle levende wezens 
dezelfde ware aard bezitten, wat niet zo vanzelfsprekend is omdat dit 
verhuld wordt door heftige gevoelens en verwarring.  
Zij die zich afwenden van verwarring, terug naar de werkelijkheid, die 
gezeten tegenover een muur mediteren over de afwezigheid van een 
zelf en een ander, over de eenheid van de sterveling en de wijze, en 
die zich niet laten verstoren zelfs niet door de geschriften - zij zijn in 
een volmaakte en stilzwijgende overeenstemming met wijsheid. Zonder 
te bewegen, zonder inspanning betreden zij zogezegd het Pad via 
wijsheid. 
Het betreden van het pad via oefening verwijst naar de vier 
allesomvattende oefeningen [variaties van de 4 edele waarheden]: 
 

▪ onrecht verdragen 
▪ zich aanpassen aan omstandigheden 
▪ niets zoeken 
▪ de Dharma beoefenen  

Ten eerste: onrecht verdragen 

Wanneer degenen die het Pad bewandelen weerstand ontmoeten, 
denken zij bij zichzelf: 'Gedurende de ontelbare eeuwen die voorbij 
gingen heb ik het wezenlijke ingeruild voor het onbeduidende, en 
dwaalde ik - vaak nodeloos kwaad en schuldig aan talrijke 
overtredingen - door alle vormen van bestaan. Nu ondervind ik, hoewel 
ik niets verkeerds doe, de gevolgen hiervan. Noch de goden, noch de 
mensen weten wanneer een slechte daad zijn wrange vruchten zal 
afwerpen. Ik aanvaard het met een open hart, zonder mij over het 
onrecht te beklagen.' In de soetra’s staat: 'Wanneer je tegenstand 
ontmoet, maak je je niet druk. Waarom? Omdat je weet waar het 
vandaan komt.' Door dit inzicht ben je in harmonie met wijsheid, en 
door onrecht te ondergaan betreed je het Pad. 

Ten tweede: zich aanpassen aan omstandigheden 

Als stervelingen worden we geregeerd door omstandigheden, niet door 
onszelf. Al het lijden en alle vreugde die we ervaren hangen af van 
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omstandigheden. Wanneer ons een enorme beloning ten deel valt, 
zoals beroemdheid of rijkdom, is dat de vrucht van een zaadje dat in 
het verleden door ons is geplant. Als de omstandigheden veranderen is 
het afgelopen. Waarom verheug je je dan in het bestaan ervan? Maar 
terwijl succes en mislukking afhankelijk zijn van karmische 
omstandigheden, neemt de geest niet toe of af. Zij die niet bewogen 
worden door de wind van vreugde, volgen stilzwijgend het Pad. 

Ten derde: niets zoeken 

De mensen van deze wereld zijn in verwarring. Zij verlangen altijd 
ergens naar - zijn altijd op zoek. Maar de wijzen ontwaken. Zij 
verkiezen inzicht boven gewoonte. Zij richten hun geest op het hoogste 
en laten hun lichaam veranderen met de seizoenen. Alle verschijnselen 
zijn leeg. Zij bevatten niets dat de moeite waard is om te begeren. 
Rampen worden altijd afgewisseld door welvaart. Het wonen in de drie 
gebieden is als het wonen in een brandend huis. Een lichaam bezitten 
betekent lijden. Kent iemand die een lichaam bezit vrede? Degenen die 
dit begrijpen onthechten zich van alles dat bestaat en stoppen ermee 
om zich iets voor te stellen of iets te zoeken. In de soetra’s staat: 
'Zoeken is lijden. Niets zoeken is gelukzaligheid.' Als je niets zoekt ben 
je op het Pad. 

Ten vierde: de Dharma beoefenen 

De Dharma is de waarheid dat alle wezenlijke aard zuiver is. Door deze 
waarheid zijn alle verschijnselen leeg. Bezoedelingen en gehechtheid, 
subject en object, bestaan niet. In de soetra’s staat: 'De Dharma heeft 
geen bestaansvormen omdat het vrij is van de onzuiverheden van 
bestaansvormen. De Dharma heeft geen zelf, omdat het vrij is van de 
onzuiverheden van een zelf.' Zij die wijs genoeg zijn om deze waarheid 
te geloven en te begrijpen, zullen vanzelf de Dharma beoefenen. Het 
Dharma-lichaam kent geen enkel gemis, daarom geven zij uit 
vrijgevigheid hun lichaam, hun leven en hun bezittingen, zonder spijt, 
zonder de ijdelheid van gever, gift of begunstigde, en zonder 
vooroordeel of gehechtheid. Zij zijn in harmonie met de levensstroom, 
zonder gehecht te raken aan de vorm. Dit is hun eigen glorieuze Weg 
van Verlichting; dat komt anderen altijd ten goede. En net als 
vrijgevigheid beoefenen zij ook de andere deugdzame vervolmakingen 
(de zes paramita’s) om alle verwarring op te lossen. De vervolmakingen 
op deze manier beoefenen, is wezenlijk niets erop nahouden om te 
beoefenen. Zo beoefen je de Dharma. 
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Bron: 

Bodhidharma (Red Pine, ed.): De oorsprong van Zen. Amsterdam 1993  

Cleary, J.C.: Zen dawn; early Zen texts from Tun Huang. Boston 1986 

Ferguson, A.: Zen’s Chinese heritage; the masters and their teachings. Boston 2000 
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Vertrouwen  in  Bewustzijn - Sengcan 

 
De Grote Weg is niet moeilijk voor wie geen voorkeur kent. 
Vrij van afkeer en verlangen, verschijnt de weg helder en duidelijk. 
Maar zelfs het geringste onderscheid werpt hemel en aarde ver uiteen. 
Wil je de waarheid zuiver zien, laat meningen dan voor wat ze zijn. 
Vasthouden aan graag en niet graag is de kwaal van de geest. 
Als je de diepte van de oorsprong niet ziet, ondermijnt dit je 
gemoedsrust. 
De weg is volmaakt als de ruimte, waar gebrek noch overdaad heerst. 
Onze neiging tot kiezen verhindert ons dit in te zien. 
 
Streven naar uiterlijk of innerlijk veroordeelt ons tot gebondenheid. 
Zie gerust hoe alles Een is, en de denkbeelden zullen verdwijnen. 
Want pogen om de beweging te stoppen, zal jou in beweging zetten. 
Blijf je dralen in dualisme, dan blijft eenheid onbekend. 
En ken je deze eenheid niet, dan raak je verstrikt in conflicten. 
Het ontkennen van de werkelijkheid is een bevestiging ervan. 
Maar door de werkelijkheid te bevestigen, ontken je zijn ware aard. 
Hoe meer je praat en denkt, hoe verder je van de waarheid bent. 
Laat woord en gedachte varen, en iedere plek zal de jouwe zijn. 
 
Keer terug tot de oorsprong zelf, en alles vindt zijn zin. 
Jaag je verschijnselen na, dan verlies je de Bron uit het oog. 
Verlichting betekent verder gaan dan leegte of vorm. 
Alle veranderingen in deze lege wereld geschieden uit onwetendheid. 
Ga niet op zoek naar de waarheid, laat alleen je meningen varen. 
Verwijl niet in dualisme, vermijd elke hang ernaar. 
Elk spoor van goed en kwaad brengt de geest in verwarring. 
 
Het Ene maakt dualiteit mogelijk, maar laat zelfs dit Ene varen. 
Als de Ene geest niet verstoord wordt, is er niets dat aanstoot kan 
geven. 
En is er niets om aanstoot te geven, dan vallen alle hindernissen weg. 
Als elk voorwerp van gedachte verdwijnt, valt de denker zelf weg. 
Want dingen zijn dingen vanwege de geest, zoals geest geest is 
vanwege de dingen; 
deze twee zijn louter betrekkelijk; beide zijn in feite leeg. 
In leegte zijn ze niet twee, toch zijn alle vormen erin vervat. 
Als dit en dat niet langer gelden, hoe kan men dan een kant kiezen? 
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De Grote Weg is onbegrensd, en gaat gemak en moeite te boven. 
Kortzichtigen zijn bang en besluiteloos, hun jachtige haast remt hen. 
In zoverre je gehecht bent, zul je steeds weer blijven dwalen. 
Laat los, en alles gaat zijn gang. 
Het Wezenlijke blijft noch vertrekt; 
zie de ware aard der dingen, en je bewandelt de weg, vrij en 
ongestoord. 
 
Maar wie zich bindt aan denken, vindt verwarring en onduidelijkheid. 
Deze zware last bedrukt je - waarom blijf je toch oordelen? 
Wil je het edelste Pad bewandelen, verwerp dan ook de zintuigen niet. 
Want in al zijn volheid is de zintuiglijke wereld verlichting. 
De wijzen streven geen doeleinden na, maar onwetenden ketenen zich. 
De Ene Weg kent geen verschil, maar dwazen klemmen zich aan dit en 
dat. 
 
De Grote Geest te zoeken via het denken is een ernstige vergissing. 
Uit de kleine geest komen rust en onrust, maar de verlichte geest gaat 
beide te boven. 
Begoocheling brengt dualisme voort, dromen als bloemen in de lucht; 
vanwaar de moeite ze te grijpen? 
Winst en verlies, goed en fout, maak er voorgoed een einde aan. 
Wanneer je niet langer slaapt, zullen alle dromen vanzelf verdwijnen. 
 
Als de geest geen onderscheid maakt, zijn alle dingen zoals ze zijn: 
Een. 
Het ontdekken van deze verborgen Bron bevrijdt ons van verwikkeling. 
Beschouw je alles met 'gelijke Geest', dan keer je terug tot je Eigen-
aard. 
Deze enkele geest gaat direkt alle reden en vergelijking te boven. 
Stop 'beweging', en er is 'geen-beweging'; stop 'rust', en er verschijnt 
'geen-rust'. 
Houden rust en geen-rust op te bestaan, dan verdwijnt zelfs Eenheid. 
Dit uiterste einde kent geen wet en verdraagt geen omschrijving. 
 
Gaat de enkelvoudige geest samen met de weg, dan eindigt ieder 
egocentrisch streven. 
Twijfel en verwarring verdwijnen, en diep vertrouwen doordringt ons 
leven. 
Er is niets dat ons aankleeft en niets dat men achterlaat. 
Alles onthult zichzelf, leeg en helder, zonder geesteskracht te 
beproeven. 
Gedachten bereiken deze staat niet, gevoelens zijn hier vruchteloos. 
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In deze ware wereld van Leegte zijn er geen 'zelf' en 'ander' meer. 
Ga je deze ware lege wereld binnen, bekrachtig dan onmiddellijk 'niet-
twee'. 
In dit 'niet-twee' is alles gelijk, niets uitgesloten of gescheiden. 
Wijzen van alle tijden ontwaken in deze absolute waarheid. 
 
De weg gaat alle tijd en ruimte te boven, een ogenblik is tienduizend 
jaar. 
Niet alleen hier, niet alleen daar, de waarheid ligt precies voor je neus. 
Onderscheid van groot en klein is niet langer van belang nu. 
Het grootste is tevens het kleinste, grenzen kent men hier niet meer. 
Wat er is, is er niet - wat er niet is, is er. 
Als dit je nog niet duidelijk is, ben je nog ver van de waarheid. 
Een is alles, alles is een - weet dit, en alles is volmaakt. 
 
Wanneer men vertrouwen en bewustzijn niet scheidt, 
en bewustzijn en vertrouwen verbonden zijn, 
schieten alle woorden tekort. 
 
Hier is er geen gisteren, 
geen morgen, 
geen vandaag... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bron: 

Suzuki, D.T.: Manual of Zen Buddhism. Grove Press 1960 

Ferguson, A.: Zen’s Chinese heritage; the masters and their teachings. Wisdom 

Publications 2000  

Conze, E.: Buddhist texts through the ages. Shambhala 1990  
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Lied van de Verwerkelijkingsweg - Yongjia 

Heb je ooit een mens van de weg gezien? 
Er heerst gemak voorbij aandrang en kennis, 
geen vechten meer tegen verwarring of jagen naar waarheid. 
Het wezen van onwetendheid zélf is de Boeddha-natuur, 
en het onwezenlijke lichaam van illusies is het Dharma-lichaam. 
 
In verwerkelijking bezit het Dharma-lichaam geen objecten. 
Jouw ware aard is Boeddha-natuur, bron van alle dingen. 
De vijf bestanddelen van bestaan1 komen en gaan als richtingloze 
wolken, 
de drie vergiften2 zijn luchtbellen die verschijnen en verdwijnen. 
 
Realiseer Zodanigheid, waar geen zelf en geen dingen meer bestaan, 
en alle helse karma is ogenblikkelijk opgelost. 
Als ik hiermee misleidende onwaarheid verkondig, 
laat mijn tong dan eeuw op eeuw worden uitgerukt. 
 
Rechtstreeks ontwaken vervolmaakt het tijdloze Zen van je ware aard, 
alle paramita’s3 en de duizenden geschikte methoden zijn beschikbaar. 
Droom - en er zijn de zes bestaanswerelden;4 
ontwaak - en het grootste universum is onvindbaar. 
 
Geen tegenspoed, geen geluk, geen verlies, geen winst: 
niets is er te vinden of te verwachten in Nirvana. 
Als de spiegel geen schoonmaak meer behoeft, 
is zijn schittering onbeperkt zichtbaar. 
 
Immers, wie staat er los van denken en schepping? 
Het ongeborene wordt verwerkelijkt binnen het geborene. 
Kan een houten pop soms boeddhaschap bereiken 
door beoefening van niet-denken? 
 
Laat de vier elementen van dit lichaam hun gang gaan, 
drink en eet in Nirvana. 
Verschijnselen zijn ledig, alles is vergankelijk; 
dat is het volmaakt gewaarzijn van alle verlichte Zodanigen. 
 
Waarachtig monnikschap is zekerheid van visie; 
ontbreekt jou die toewijding, vraag me dan wat je maar wil. 
Boeddha’s Weg van Helder Gewaarzijn richt zich op de wortel 
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en verliest zich niet in takken en gebladerte. 
 
Het wensvervullend juweel wordt miskend door mensen; 
maar je kunt het vinden in de tathagata-schoot. 
Het zesvoudig functioneren5 - niet 'zijnde' en niet 'niet-zijnde' -  
is van één volmaakte lichtheid, niet gevormd en niet vormloos. 
 
Verhelder je vijfvoudige visie, 
en je vervolmaakt het vijfvoudig subtiele vermogen.6 
Zodra je de waarheid ervaart, 
is het met alle gissen gedaan. 
Kijk, je kunt weerkaatsingen zien in een spiegel, 
maar kun je de maan grijpen in het water? 
 
Je moet de weg nu eenmaal alleen bewandelen, 
maar weet: alle wijzen kuieren op dezelfde Vredesweg. 
Volg deze oude weg met een licht hart, 
niemand zal zich storen aan je directe blik en harde knoken. 
 
Een nakomeling van de Boeddha verkiest armoe, 
maar die armoe heeft geen betrekking op de Dharma. 
Want een voddenpij tekent weliswaar het haveloos lijf, 
maar het is een onbetaalbare geest die daar huist. 
 
En dat zeldzaam juweel is vrij inzetbaar 
bij hulp aan anderen of bij het voeden van bezieling. 
Het drievoudig lichaam en de viervoudige wijsheid komen eruit voort, 
de zes krachten en de acht bevrijdingen worden erdoor bezegeld.7 
 
Een goede leerling gaat direct naar de bron; 
maar gemiddeld of gebrekkig, is men van weinig zeker. 
Want de broze dracht dreigt verloren te gaan, 
de trots in de strijd om uiterlijkheid. 
 
Laat mensen mij verwerpen of beschimpen: 
zij proberen de hemel te onsteken met een lucifer. 
Als ik hen hoor, proef ik nectar, 
en ik besef het wonder van dit ogenblik. 
 
Scheldwoorden zijn een verhulde zegen, 
en mijn belediger is mijn beste leraar. 
Bewustzijn dat ruimte biedt aan laster en belediging 
geeft blijk van ongeboren mededogen en verdraagzaamheid. 
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Laten we overdracht en onderricht belichamen, 
stralend meditatie en wijsheid beoefenen, zonder hang naar leegte. 
Ik sta niet alleen in deze verwerkelijking: 
Boeddha’s, ontelbaar als zandkorrels, gaven er al blijk van. 
 
Ik spreek onbevangen en brul als de Dharma-leeuw, 
een klank waar alle beesten van krimpen. 
Maar terwijl zelfs de olifant onwaardig de vlucht neemt, 
luistert de hemelse draak rustig, en verheugt zich. 
 
Vroeger trok ik door bergen en rivieren, 
op zoek naar meesters en onderricht in Zen. 
Sinds ik het pad naar Huineng leerde kennen, 
leef ik voorbij geboorte en dood. 
 
Wandel in Zen of zit in Zen, 
op je gemak, sprekend of stil, lopend of staand. 
Blijf sereen, zelfs als jou een zwaard wordt getoond: 
een heldere geest is niet vatbaar voor gif. 
Ook onze leraar Shakyamuni ontmoette zijn leraar Dipankara 
slechts na talloze eeuwen van geduld-ascese. 
 
Want geboorte en dood, 
zij volgen elkaar in een onophoudelijke keten. 
Wie de Wet van het Ongeborene direct verwerkelijkt, 
staat los van vreugdevolle roem of pijnlijk verlies. 
 
Ik verblijf op afgelegen plaatsen, 
in bergen en dalen, temidden van dennen. 
Zorgeloos oefen ik in bescheiden onderkomens 
en geniet van onbekommerd leven. 
 
Wie de waarheid kent, gaat ontspannen zijn gang, 
onverklaarbaar naar wereldse maatstaven. 
Deugdzaamheid beoefenen om de hemel te verdienen, 
is als het afvuren van een pijl in de lucht. 
 
De kracht gaat verloren en de pijl valt ter aarde, 
en met hem alle verdienste. 
Onvoorwaardelijk leven is heel anders: 
je stapt rechtstreeks in het rijk van Zodanigheid. 
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Ga naar de wortel, negeer de takken. 
Het is als helder maanlicht dat sprankelt in kristal. 
Ken dit juweel van verwerkelijking, 
en gebruik het voor jezelf en voor anderen. 
 
De maan rijst boven de rivier, de wind strijkt door de bomen: 
een eindeloze nacht, puur en kalm - wat is dit? 
Het goedheidsjuweel van de Boeddha-natuur 
dat zijn zegel drukt in bewustzijnsgrond. 
Dauw, nevel, wolken, mist, 
zij vormen onze ware dracht. 
 
De bedelnap die draken onderwierp, 
de staf die rinkelend vechtende tijgers kalmeerde: 
het zijn geen oude zinloze fabeltjes, 
maar levende symbolen van de onbetaalbare Zodanigheidsstaf. 
 
Echtheid of waan, zoek er niet naar en vermijd het niet: 
beide zijn volledig leeg en vormloos. 
Leeg noch vormloos is levende Zodanigheid. 
 
De stralende bewustzijnsspiegel weerkaatst al wat zich vertoont, 
zijn grenzeloos licht doordringt ontelbare werelden. 
Alle bestaansvormen, de tienduizend ervaringen, 
zij verrijzen lichtend, zonder binnen of buiten. 
 
Cultiveer geen leegte door oorzaak en gevolg te negeren; 
dat is roekeloos, verwarrend, en nodigt tot onheil. 
De leegte ontlopen en vormen koesteren is net zo verkeerd: 
je springt in het vuur om verdrinking te voorkomen. 
 
Illusie verwerpen en de waarheid omarmen 
past mooi in de geest van voorkeur en afkeer, 
maar een leerling die zo zijn oefening vormt, 
verwisselt een dief met zijn eigen zoon. 
 
Inbreuk op de Dharma-weelde en afbreuk aan Ontwaken 
komen altijd voort uit afgeleide bewustzijnsstaten.8 
Wees je hiervan rechtstreeks gewaar, beoefen meditatie, 
en verwerkelijk het Ongeborene, de wijsheid van alle boeddha’s. 
 
Wees moedig, gebruik het zwaard van Gewaarzijn, 
zijn kling is scherp en schittert als bliksem, 
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het snijdt door verwarring en waan, 
van stervelingen en demonen. 
 
Laat de Dharma-donder beuken, sla de Dharma-trom, 
spreid de wolken van mededogen, sproei de regen van gelukzaligheid. 
Draken en olifanten staan de talloze schepselen terzijde, 
en begeleiden de vijf families in de drie voertuigen.9 

 
De maagdelijke weides van het sneeuwgebergte 
leveren de pure voeding die ik steeds waardeer. 
 
Het ene, volmaakte wezen doordringt alle wezens. 
De ene, universele werkelijkheid bevat alle werkelijkheden. 
Eén maan is zichtbaar in alle wateren, 
en al die manen zijn deze ene maan. 
 
Het waarheidslichaam van alle boeddha’s ben jijzelf, 
jouw aard is een met alle Zodanigen. 
Elk stadium van oefening bevat alle andere stadia, 
zonder vorm, zonder denken of handelen. 
 
Knip met je vingers, en tachtigduizend deuren gaan open, 
en de drie tijden smoren in een ogenblik. 
Namen en begrippen en andere bedenksels 
hebben niets van doen met innerlijke wijsheid. 
 
Het valt niet te prijzen of af te keuren, 
want het heeft geen raakpunten, net als de ruimte. 
Het is op een serene manier altijd aanwezig, 
dus doe geen moeite om het te zoeken. 
Je kunt het niet vasthouden of loslaten; 
doe niets, het is er. 
 
Zijn stilte spreekt, maar het spreekt in stilte. 
Zijn onbaatzuchtige vrijgevigheid zet de poort wijd open. 
Vraag je me welke leer ik verkondig, 
dan noem ik het de grenzeloze kracht van transcendente wijsheid. 
 
Wie zal zeggen of ik het goed heb of verkeerd, 
zelfs goddelijke lichtwezens mogen ernaar gissen. 
Na zovele jaren van beoefening, 
kan ik niet anders dan jou de waarheid vertellen. 
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Ik hijs de Dharma-vlag en verkondig de Huis-leer, 
die Boeddha overdroeg aan Huineng. 
In India was Mahakashyapa de eerste der achtentwintig 
stamhouders die de Lamp droegen en doorgaven. 
 
Oostwaarts kwam de Dharma naar het Rijk van het Midden, 
met Bodhidharma als eerste stamhouder. 
Zijn gewaad ging, zoals bekend, over op zes stamhouders 
en later op tallozen die de weg hebben verwerkelijkt. 
 
Het ware hoeft niet gevestigd te worden, het onware heeft geen 
bestaansgrond. 
Als elk idee van bestaan en niet-bestaan wegvalt, is alles leeg. 
De twintig leringen over leegte zijn slechts bedoeld om jou te 
ontknopen, 
zij belichamen niets anders dan de ene aard van Zodanigheid. 
 
Subjectieve geest werkt door middel van ervaringsobjecten, 
maar subject en object zijn als stof op de spiegel. 
Stofvrij schittert de spiegel. 
Als denken en dingen vergeten zijn, openbaart zich de ware aard. 
 
We leven in de Tijd van Afloop en in een droeve wereld, 
waar schepselen behoeftig zijn, en zich moeilijk voegen. 
Boeddha’s tijd ligt ver achter ons, en de verwarring is groot. 
De waan is sterk, de oefening zwak: angst en haat gedijen. 
Sommigen horen de Directe Weg van Zodanigheid, 
en zouden er het liefst niets van heel laten. 
 
Begeerte is een bron van lijden. 
Belast anderen niet met de schuld van je eigen daden. 
Wil je niet langer lijden, minacht dan niet langer 
het Dharma-wiel dat de Zodanige aan het rollen bracht. 
 
In het sandelwoud groeien enkel sandelbomen. 
De leeuw rust in het dichte groen, en zwerft rustig en alleen, 
zonder andere dieren of vogels in zijn buurt. 
 
Leeuwejongen volgen de ouderen,  
en zelfs driejarigen weten al te brullen. 
Een vos, zelfs al volgt hij het spoor van de koning der Leringen, 
opent na honderd jaar vergeefs zijn slimme bek. 
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Het radicale Rechtstreeks Onderricht staat los van persoonlijke 
gevoelens,  
er is geen plaats voor twijfel of besluiteloosheid. 
Deze monnik zegt dit niet om onrust te zaaien, 
maar enkel om je te wijzen op de valkuilen van vergankelijkheid en 
bestendigheid. 
 
Goed is niet goed, fout is niet fout: 
maar een haartje ernaast, betekent duizenden mijlen afstand. 
Een draken-meisje dat zich hield aan de bron, verwierf boeddhaschap, 
terwijl een monnik die zijn weg verzaakte, in de hellen werd herboren. 
 
In mijn jeugd verwierf ik kennis 
door het lezen van verhandelingen en commentaren. 
Ik verloor me in vormen en namen, moeizaam en zinloos 
als het ordenen van zandkorrels, diep op de oceaanbodem. 
 
De Boeddha had het over mij, toen hij zei: 
'Wat win je met het tellen van andermans schatten?' 
Ik besefte hoe ik jarenlang op een dwaalspoor zat 
en zinloos rondzwierf. 
 
Door onze vervormde neigingen en verkeerde visie 
ontgaat ons de rechtstreekse verwerkelijking van de Zodanige. 
Mensen van het Smalle Pad oefenen wel, maar zonder mededogen; 
wereldse geleerden bezitten kennis, maar geen wijsheid. 
 
In hun onwetendheid en dwaze uitleg, 
zoeken zij naar een wijzende vinger aan de lege hand. 
Zij houden de vinger voor de maan, zo ondermijnen zij hun oefening 
en scheppen ingewikkeldheden van zintuig en objecten. 
Maar als er niets meer wordt waargenomen, ontmoet je de Zodanige, 
dan heet je werkelijk de Soevereine Ziener. 
 
Wie de waarheid kent, ondervindt nergens karmische hinder; 
ken je de ware leegte niet, dan zul je je schulden moeten aflossen. 
Het is als iemand die honger lijdt en een vorstelijk diner afwijst, 
of iemand die ziek is en het doktersrecept weigert. 
 
Beoefen Zen in deze wereld van verlangens, 
als een lotusbloem die bloeit temidden van de vlammen. 
Zelfs Pradhanasura, al schond hij de geboden, 
ontwaakte in het Ongeborene en verwierf zijn boeddhaschap. 
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Allen horen het angstvrije onderricht, het brullen van de leeuw - 
hoe zal het degenen vergaan die halsstarrig blijven dralen? 
Zij verwaarlozen de richtlijnen, verliezen hun wijsheid, 
en miskennen de open deur naar verborgen Zodanigheid. 
 
Ooit werden twee monniken - de een voor sexueel wangedrag, de 
ander voor moord - 
onbillijk veroordeeld door de zwakke vlam van Upali’s wijsheid. 
Maar zij vonden verlichting dankzij de grote Vimalakirti, 
en hun verwarring smolt als sneeuw voor de zon. 
 
De onvoorstelbare kracht die schepselen bevrijdt 
wekt wonderen, talrijk als het zand van de Ganges. 
Wie zou de vier offergaven10 niet schenken 
aan degene die duizend goudstukken waard is? 
Beenderen en vlees tot stof laten vergaan, weegt niet op 
tegen woorden die garant staan voor een sprong over talloze 
tijdperken. 
 
Dit is de hoogste, soevereine Waarheid, 
de ervaring van ontelbare Zodanigen. 
Wetend wat de waarde is van dit wensvervullend bewustzijnsjuweel, 
deel ik het met eenieder die het in vertrouwen aanvaardt. 
 
Voor wie helder ziet, bestaat er niets, 
geen mens en geen Boeddha. 
Alle werelden van het universum zijn als zeeschuim, 
heiligen en wijzen zijn als bliksemschichten. 
Zelfs een witgloeiend rad van ijzer op mijn hoofd 
verbreekt deze grote verwerkelijkte oefening niet. 
 
Laat demonen de zon bevriezen en de maan verhitten, 
zij vormen geen beletsel voor de waarheid van deze woorden. 
Want wanneer een olifant het rijtuig voorttrekt, 
kan een sprinkhaan dan de doortocht verhinderen? 
 
Olifanten reizen niet over konijnensporen, 
verlichting laat zich niet vangen in kleinigheden. 
Waarom gebrekkig kijken om het kloppende te zien?. 
Ontbreekt het jou aan helderheid, ontraadsel dan dit Lied! 
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N O T E N 

1/ De 5 bestanddelen [skandha]: 1. vorm, 2. gevoel, 3. denken, 4. wens, 5. besef.  

2/ De 3 vergiften [akushala]: 1. begeerte (haan), 2. haat (slang), 3. onwetendheid 
(varken).  

3/ De 6 vervolmakingen [paramita]: 1. vrijgevigheid, 2. beheersing, 3. geduld, 4. inzet, 5. 
meditatie, 6. wijsheid.  

4/ De 6 bestaanswerelden [gati]: 1. hemelwezens [deva], 2. demonen [asura], 3. mensen, 
4. dieren, 5. hongerige geesten [preta], 6. hellewezens [naraka].  

5/ De 6 zintuigen [shadayatana]: 1. oog, 2. oor, 3. neus, 4. tong, 5. lijf, 6. brein.  

6/ De 5 visies van een boeddha [chakshu]: 1. fysiek -, 2. goddelijk -, 3. prajna-, 4. 
dharma-, 5. boeddha-oog. 

De 5 vermogens [bala]: 1. vertrouwen, 2. energie, 3. aandacht, 4. concentratie, 5. inzicht.  

7/ De 3 lichamen [trikaya]: 1. nirmanakaya - veranderingslichaam, 2. sambhogyakaya - 
zaligheidslichaam, 3. dharmakaya - waarheidslichaam 

De 4 wijsheden: 1. de spiegelende wijsheid, 2. de wijsheid van gelijkheid, 3. de wijsheid 
van onderscheidend vermogen, 4. de vervolmakende wijsheid. 

De 6 krachten [abhijna]: 1. helderziendheid, 2. helderhorendheid, 3. gedachten lezen, 4. 
herinnering van vorige levens, 5. helderwetendheid, 6. zelfkennis. 

De 8 bevrijdingen [vimoksha]: 1. besef van interne en externe vormen, 2. besef van 
externe vormen, 3. besef van schoonheid, 4. verwerkelijking van veld van onbegrensde 
ruimte, 5. verwerkelijking van veld van onbegrensd bewustzijn, 6. verwerkelijking van veld 
van afwezigheid, 7. verwerkelijking van veld van waarneming noch niet-waarneming, 8. 
wegvallen van besef en gevoel  

8/ Letterlijk: '...uit het achtste, zevende en zesde bewustzijn'. 
In het boeddhisme worden meerdere bewustzijnsniveau’s onderscheiden: 1 t/m 6 hangen 
samen met de zes zintuiglijke functies, 7 heet manas, bron van ik-besef, 8 is alaya, 
voorraad-bewustzijn of karmische bewaarplaats  

9/ Draken en olifanten: bodhisattva’s en hemelwezens.  

De 5 families: 1. wereldlijk, 2. Hinayana, 3. Bodhisattva’s, 4. twijfelend, 5. andersdenkend 

De 3 voertuigen: 1. shravaka’s (luisteraars), 2. pratyeka boeddha’s (afzonderlijk 
ontwaakten), 3. bodhisattva’s (verlichtingswezens)  

10/ De 4 offergaven aan monniken: 1. kleding, 2. voedsel, 3. onderdak, 4. medicijn.  

 
 
 
 
 
 

Bronnen: 

Lu K’uan Yu: Ch’an and Zen teaching (Series III). London 1962 

Suzuki, D.T.: Manual of Zen Buddhism. Grove Press 1960 
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Sheng Yen: The poetry of enlightenment. Boston 2006 



 

209 

Harmonie van Eenheid en Onderscheid - Shitou 

De geest van de grote wijze uit India 
is vertrouwelijk overgedragen van west naar oost. 
Mensen mogen weliswaar slim of dom zijn, 
maar de weg kent geen noordelijke of zuidelijke meesters. 
De spirituele bron straalt helder in het licht; 
de stromen vertakken zich in het duister. 
Het grijpen naar dingen is een teken van waan, 
maar opgaan in eenheid is nog geen verlicht zijn. 
Alle voorwerpen van zintuiglijke waarneming 
staan in samenhang, maar ze staan ook los. 
In onderlinge samenhang ontstaat betrokkenheid. 
Zo niet, dan behoudt elk zijn plek. 
Beelden verschillen van vorm en kwaliteit, 
geluiden zijn prettig of hinderlijk. 
Verfijnde en ruwe taal vallen samen in het duister, 
duidelijke en vage uitspraken krijgen betekenis in het licht. 
De vier elementen keren terug tot hun natuur 
zoals een kind terugkeert tot zijn moeder; 
Vuur verwarmt, wind beweegt, 
water doorweekt, aarde verstevigt. 
Oog en zicht, oor en klank, 
neus en geur, tong en smaak; 
Bij alle afzonderlijke dingen 
komen zo vanuit hun geworteld zijn de bladeren voort. 
Stam en tak delen de essentie; 
verheven en banaal, alles heeft zijn plek. 
In het licht bevindt zich duisternis, 
maar maak er geen duisternis van; 
In de duisternis bevindt zich licht, 
maar beschouw het niet als licht. 
Licht en donker contrasteren met elkaar 
zoals bij het lopen de voorste voet met de achterste. 
Elk van de miljarden dingen heeft een waarde 
die vorm vindt overeenkomstig plaats en functie. 
Verschijnselen zijn er; doos en deksel passen. 
Het principe is werkzaam; pijlpunten treffen elkaar. 
Begrijp wat er bedoeld wordt, zodra je de woorden hoort; 
hanteer geen eigen criteria. 
Als je de weg die recht voor je ligt niet vat, 
hoe weet je dan of je het juiste pad bewandelt? 
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Vordering is geen kwestie van veraf zijn of dichtbij; 
maar ben je verward, dan blokkeren bergen en rivieren jouw weg. 
Hen die het geheim onderzoeken zeg ik met alle respect: 
besteed jouw dagen en nachten niet vergeefs. 
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Lied van de Strodak Hut - Shitou 

Ik heb een strooien hut gebouwd die niets van waarde bevat.  
Na het eten ontspan ik en geniet van een dutje.  
Toen de hut klaar was, verscheen er vers onkruid.  
Nu hij langer bewoond is, heeft het gewas alles overwoekerd. 

De persoon in de hut leeft hier rustig,  
niet gehecht aan binnen of buiten of iets ertussen.  
Op plekken waar wereldse mensen leven, komt hij niet.  
Processen die wereldse mensen waarderen, raken hem niet. 

De hut is weliswaar klein, maar hij omvat de hele wereld.  
In enkele vierkante meters verlicht een oude man alle vormen en hun 
aard.  
Bodhisattva’s bezitten een onwankelbaar vertrouwen,  
maar een sterveling vraagt zich onwillekeurig af: houdt zo’n hut wel 
stand? 

Vergankelijk of niet, de oorspronkelijke meester is aanwezig,  
hij dwaalt niet noord of oost, zuid of west.  
Er is niets dat deze stevige basis van duurzaamheid kan overtreffen.  
Dit schitterend raam onder groene dennen - jade paleizen of 
vermiljoenkleurige torens halen het er niet bij. 

Gewoon zittend, met een dak boven je hoofd: alles is vredig.  
De monnik hier op deze berg heeft dan ook geen enkele verklaring.  
Hij leeft hier zonder nog langer te werken aan bevrijding.  
Wie zou hier trots de zetels gaan ordenen of gasten willen lokken? 

Richt het licht naar binnen en laat het stralen; draai het dan weer om.  
De onvoorstelbaar uitgestrekte bron kan men niet benaderen of 
verlaten. 
Ontmoet de voorouderlijke leraren, raak vertrouwd met hun onderricht; 
verzamel wat stro waarmee je je hut bouwt, en geef nooit op. 

Laat honderden jaren los: ontspan volkomen.  
Open je handen en ga onbevangen je gang.  
Duizenden woorden, miljoenen betekenissen,  
ze zijn er alleen maar om je te bevrijden van obstakels.  

Wil je kennismaken met de sterveloze persoon in de hut,  
wijk dan niet van je vleesvracht hier en nu.   
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Lied van de Kostbare Spiegel Samâdhi - Dongshan 

De Dharma van zodanigheid is vertrouwelijk overgedragen door 
boeddha’s en stamhouders; 
Je beschikt er nu over, zorg er goed voor. 
Een zilveren schaal vol met sneeuw; een reiger verscholen in maanlicht 
- 
stel ze aan elkaar gelijk, en ze zijn niet hetzelfde; breng ze in verband, 
en ze krijgen hun plek. 
De bedoeling huist niet in de woorden, enkel een cruciaal moment 
maakt het duidelijk. 
Beweeg, en je raakt verstrikt; ontloop de dingen, en je vervalt in twijfel 
en onzekerheid. 
Afkeren en aangaan zijn beide onzinnig, want het is als een 
vlammenzee. 
Alleen al een schriftelijke weergave is een vorm van ontwijding. 
In het nachtelijk duister is het volkomen helder; in het ochtendlicht is 
het verborgen. 
Het is een leidraad voor alle wezens; toepassing ervan stilt alle pijn. 
Al kent het geen structuur, het beschikt wel over uitdrukkingsvormen. 
Het is alsof je voor een kostbare spiegel staat: vorm en beeltenis 
aanschouwen elkaar. 
Jij bent niet het: het is jou. 
Als een pasgeboren kind, volledig voorzien van de vijf aspecten: 
Geen gaan, geen komen, geen opstaan, geen blijven; 
'Bawa, bawa' - wordt hier iets gezegd, of niet? 
Uiteindelijk zegt het niets, omdat de woorden niets betekenen. 
In het hexagram Verheldering hangen krom en recht samen, 
Bijeengenomen vormen zij drie, de combinaties geven vijf, 
Net als het kruid met de vijf smaken, of de vajra met de vijf punten.  
Wonderlijk verstrengeld binnen het werkelijke, beginnen trom en zang 
tezamen. 
Dring door tot de bron en bewandel de paden; verwelkom het gebied 
en waardeer de wegen. 
Je doet er goed aan dit te eerbiedigen; neem het niet voor lief. 
Het is iets natuurlijks en wonderbaarlijks, geen kwestie van illusie of 
verlichting. 
Temidden van oorzaken en condities, van tijdstip en seizoenen, is het 
sereen en verlichtend. 
Zo verfijnd dat het doordringt waar geen opening is, zo uitgestrekt dat 
het elke begrenzing overschrijdt. 
Wijk er een haartje van af, en je bent niet in harmonie. 
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Nu bestaan er plotse en geleidelijke manieren van onderricht en 
aanpak. 
Als men eenmaal onderricht en methoden onderscheidt, dan heeft elk 
zijn maatstaven. 
Maar of je nu onderricht en methoden beheerst of niet, de werkelijkheid 
stroomt onafgebroken. 
Van buiten onbewogen en innerlijk bevend, als geketende veulens of 
ineengedoken ratten, 
De oude wijzen bezagen zulke wezens met mededogen en boden hen 
de Dharma aan. 
Zij zien wat zwart is aan voor wit, als gevolg van hun waanideeën. 
Als het onnatuurlijke denken stopt, dan werkt de geest vanzelf 
bevestigend en harmonisch. 
Wil je de tijdloze sporen volgen, kijk dan toch naar de oude wijzen. 
Een die op het punt stond om de Boeddha-weg te verwezenlijken, 
verdiepte zich tien kalpa’s lang in een boom, 
Als een in de strijd gelouterde tijger, als een paard met grijze 
schenkels. 
Sommige mensen zijn alledaags, vandaar dure tafels en sierlijke 
gewaden. 
Sommigen hebben grote ogen, vandaar wilde katten en witte ossen. 
Boogschutter Yi trof het doel van honderd meter afstand. 
Maar hoe kunnen twee pijlen elkaar frontaal raken, louter op basis van 
vaardigheid? 
De houten man begint te zingen; de stenen vrouw staat op en gaat 
dansen. 
Je bereikt dit niet op grond van gevoel of besef, en wat heb je aan 
overwegingen? 
Ministers dienen hun vorst, kinderen gehoorzamen hun ouders; 
Niet gehoorzamen is respectloos, niet dienen biedt geen steun. 
Oefen heimelijk en werk anoniem, als een dwaas, een onnozelaar; 
Doe dit ononderbroken, dan heet je huisheer binnen de huisheer. 
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In Eenheid Zijn  - Huangbo 

§ 1 

Alle Boeddha’s en alle levende wezens zijn slechts de Ene Geest; er 
bestaat niets anders. Deze Geest, die geen begin heeft, is ongeboren 
en onvergankelijk. Hij is niet groen of geel en heeft geen vorm of 
uiterlijk. Hij behoort niet tot de categorieën van dingen die bestaan of 
niet bestaan, en termen als oud of nieuw zijn er niet op van toepassing. 
Hij is niet kort of lang, groot of klein, want hij overstijgt elke grens, 
maatstaf, naam, eigenschap en vergelijking. Hij is datgene wat je voor 
je ziet - begin erover te oordelen, en je zit meteen al verkeerd. Hij is als 
de onbegrensde ruimte die men niet kan peilen of bevatten. Enkel dit 
Ene Bewustzijn is de Boeddha, en er is geen onderscheid tussen de 
Boeddha en levensvormen, behalve het gegeven dat levende wezens 
zich binden aan uiterlijke verschijningsvormen en daarom 
Boeddhaschap zoeken buiten zichzelf. Juist door dit zoeken gaat het 
verloren, want dat is als het zoeken van de Boeddha via de Boeddha 
en het vatten van de geest via de geest. Al doen ze eeuwig hun uiterste 
best, zij zullen niet in staat zijn dat te bereiken. Zij beseffen niet dat als 
zij stoppen met rationele overwegingen en zich niet langer druk maken, 
de Boeddha voor hun ogen zal verschijnen, want de geest is de 
Boeddha en de Boeddha is elk levend wezen. 

§ 2 

Wat betreft het beoefenen van de zes paramita’s en ontelbare 
soortgelijke oefenvormen, of het vergaren van eindeloze aantallen 
verdiensten: jij bent in elk opzicht wezenlijk volmaakt, dus hoef je niet  
te proberen die volmaaktheid aan te vullen met zo’n zinloze 
oefeningen. Wanneer zich de gelegenheid aandient ze uit te voeren, 
doe dat dan; is die gelegenheid voorbij, bewaar dan je gemak.  
Als je er niet absoluut van overtuigd bent dat de Geest de Boeddha is 
en wanneer jij je bindt aan vormen, oefeningen en verdienstelijke 
handelingen, dan houd je er een verkeerde denkwijze op na die op 
geen enkele manier te verenigen is met de weg. De Geest ís de 
Boeddha, en er zijn geen andere Boeddha’s of andere 
bewustzijnsvormen. Hij is helder en vlekkeloos als de ruimte, en heeft 
geen enkele vorm of uiterlijk. Je bewustzijn gebruiken om begrippen te 
scheppen, is buiten het wezenlijke treden en je hechten aan vormen. 
De Eeuwig Levende Boeddha is geen Boeddha van vorm of 
gebondenheid. Het beoefenen van de zes paramita’s en de duizenden 
andere technieken om een Boeddha te worden, is vooruitgang in 
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stadia, maar de Eeuwig Levende Boeddha kent geen stadia. Ontwaak 
alleen maar in de Ene Geest, dan valt er helemaal niets meer te 
bereiken. Dit is de echte Boeddha. De Boeddha en alle levende 
wezens zijn Een Bewustzijn, en verder niets. 

§ 3 

Bewustzijn is als de ruimte, waarin geen plaats is voor verwarring of 
negativiteit; de zon beweegt er doorheen en schijnt in elke richting. Als 
de zon opkomt en de hele aarde verlicht, wint de ruimte niet aan 
helderheid; en als de zon ondergaat, verduistert dat de ruimte niet. De 
verschijnselen van licht en donker wisselen elkaar af, maar de aard der 
ruimte blijft ongewijzigd. Zo is het ook met de Geest van de Boeddha 
en van levende wezens. Wanneer je denkt dat de Boeddha een pure, 
heldere of Verlichte verschijningsvorm vertegenwoordigt of dat levende 
wezens een aangetaste, duistere of vergankelijke verschijningsvorm 
vertegenwoordigen, dan zullen deze ideeën die voortkomen uit 
gebondenheid aan vorm jou afhouden van het hoogste inzicht - en zo 
zullen er evenveel eeuwen verstrijken als er zandkorrels zijn langs de 
Ganges. Er is slechts Eén Bewustzijn, en verder is er niet het geringste 
waar je vat op kunt krijgen; dit Bewustzijn is de Boeddha. Als jullie, 
leerlingen van de weg, geen oog krijgen voor het wezen van jullie 
Geest, zul je de Geest inkapselen met verstandelijk denken; dan zul je 
de Boeddha buiten jezelf zoeken en gebonden blijven aan vormen, 
devote praktijken, enzovoort, en dat is alleen maar nadelig en niet 
bepaald de weg naar het hoogste inzicht. 

§ 4 

Respekt betuigen aan alle Boeddha’s van het universum is niet 
hetzelfde als respekt betuigen aan een volgeling van de weg die het 
verstandelijk denken heeft opgelost. Waarom? Omdat zo iemand op 
geen enkele wijze meer oordelen vormt. Het wezen van het Absolute is 
innerlijk als hout of steen: onbeweeglijk; en uiterlijk als de ruimte: 
zonder grenzen of obstakels. Het is subjectief noch objectief, heeft 
geen bepaalde plaats, is vormloos, en kan niet verdwijnen. Degenen 
die zich erheen haasten, durven het niet te betreden, uit angst naar 
beneden te storten in de lege ruimte zonder enige steun of mogelijkheid 
om hun val te breken. Dus deinzen ze terug als ze de rand zien. Dit 
geldt voor al diegenen die door middel van verstandelijk bewustzijn dat 
doel nastreven. Daarom zijn degenen die het doel nastreven via 
verstandelijk bewustzijn als de vacht (velen), terwijl degenen die een 
intuïtief bewustzijn van de weg verwerven als de hoorns (weinigen) zijn. 
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§ 5 

Bodhisattva Manjushri vertegenwoordigt de universele wet, en 
Samantabhadra staat voor aktiviteit. De eerste verwijst naar de wet van 
de ware onbegrensde leegte, en de laatste naar de onuitputtelijke 
scheppingsaktiviteiten die niet in vorm te vangen zijn. Bodhisattva 
Avalokiteshvara vertegenwoordigt grenzeloos mededogen, 
Mahasthama grote wijsheid, en Vimalakirti vlekkeloze benaming; 
vlekkeloos verwijst naar de ware aard der dingen terwijl benaming 
verwijst naar de vorm, maar vorm is in feite hetzelfde als ware aard, 
vandaar de samengestelde term vlekkeloze benaming. Al de kwaliteiten 
die deze grote Bodhisattva’s karakteriseren liggen in de mens 
verankerd en kunnen niet losgekoppeld worden van de Ene Geest. 
Word je ervan bewust, en ze zijn er. Jullie, leerlingen van de weg, laten 
dit inzicht niet toe, je bindt je aan verschijningsvormen of zoeken naar 
iets objectiefs buiten je eigen geest; jullie staan allemaal ruggelings 
naar de weg. Denk aan het zand van de Ganges!  
De Boeddha zei over dit zand: 'Wanneer alle Boeddha’s en 
Bodhisattva’s met Indra en alle andere goden het zand betreden, 
verheugt het zich niet; en wanneer ossen, schapen, slangen en 
insekten erover lopen, ergert het zand zich niet. Het hunkert niet naar 
juwelen en parfum, en het walgt niet van smerige mest en stinkende 
pis.' 

§ 6 

De Geest is niet de geest van het verstandelijk denken en heeft in geen 
enkel opzicht iets met vorm te maken. Boeddha’s en levende wezens 
verschillen dus helemaal niet van elkaar. Je hoeft je alleen maar los te 
maken van oordeelsvorming, dan heb je alles verwezenlijkt. Maar als 
jullie, leerlingen van de weg, je niet in een oogwenk vrijmaken van het 
verstandeljk denken, dan zul je het nooit bereiken, al blijf je eeuw na 
eeuw ernaar streven. Verstrikt in allerlei deugdzaamheidsoefeningen 
van de Drie Voertuigen zul je niet in staat zijn Verlichting te verwerven. 
Het verwerkelijken van de Ene Geest kan zich voordoen na lange of 
korte tijd. Er zijn er die zich meteen bij het horen van dit onderricht 
ontdoen van oordeelsvorming. Anderen doen dit na het doorlopen van 
de Tien Geloofsartikelen, de Tien Stadia, de Tien Handelingen en de 
Tien Geschenken van Verdienste. Weer anderen bevrijden zich na de 
Tien Stadia van Bodhisattva-ontwikkeling te hebben meegemaakt . 
Maar of ze nu het verstandelijk denken overschrijden via een langere of 
kortere weg, het resultaat is een staat van zijn; er ís geen devoot 
oefenen en geen proces van verwezenlijking. Dat er niets bereikt kan 
worden is niet zo maar een loze kreet; het is de waarheid.  



 

218 

En bovendien: of je nu je streven vervult in een enkele gedachteflits of 
na eerst door de Tien Stadia van Bodhisattva-ontwikkeling te zijn 
gegaan, de verwerkelijking zal hetzelfde zijn; want deze staat van Zijn 
verdraagt geen gradaties. De laatste methode heeft dus alleen maar 
langdurig lijden en zwoegen tot gevolg. 

§ 7 

Het aanleren van goed en kwaad brengt gehechtheid aan vorm met 
zich mee. Zij die dan in hun gehechtheid aan vorm kwaad doen, 
moeten nodeloos verschillende wedergeboortes ondergaan; terwijl 
degenen die in hun gehechtheid aan vorm goed doen, zich even 
doelloos onderwerpen aan geploeter en ontbering. In beide gevallen 
kun je beter rechtstreeks jezelf verwerkelijken en de fundamentele 
Dharma [Werkelijkheid] vatten. Deze Dharma is de Geest; zonder deze 
Geest is er geen Dharma. En deze Geest is de Dharma; zonder deze 
Dharma is er geen Geest. Bewustzijn als zodanig is niet het denken, 
maar het is ook niet gedachtenloos. Als je zegt dat Bewustzijn 
gedachtenloos is, dan houdt dat een bestaansvorm in. Laat een 
stilzwijgend inzicht heersen, meer niet. Weg met alle denken en 
verklaren. Dan zou je kunnen zeggen dat de Woorden-Weg is 
beëindigd en bewegingen van de geest zijn opgeheven. Dit Bewustzijn 
is de zuivere Boeddha-Bron die alle mensen eigen is. Elk kronkelend 
wezentje met gevoel in zijn lijf en elke Boeddha en Bodhisattva bestaat 
uit dit ene wezen, en ze verschillen niet van elkaar. Verschillen komen 
enkel voort uit een verkeerde manier van denken en zij brengen 
uiteenlopende vormen van karma teweeg. 

§ 8 

Onze oorspronkelijke Boeddha-Natuur bezit in diepste zin nog geen 
atoompje objectiviteit. Hij is leeg, alomvattend, stil, zuiver; het is een 
schitterende en geheimzinnige innerlijke vreugde - dat is alles. Maak 
het je grondig eigen door er zelf in te ontwaken. Wat zich hier voor jou 
bevindt, in al zijn echtheid, vertoont geen enkel tekort. Er bestaat niets 
anders. Zelfs al ga je stap voor stap door alle stadia van Bodhisattva-
ontwikkeling richting Boeddhaschap, wanneer je uiteindelijk in een flits 
volledige verwerkelijking bereikt, zul je slechts de Boeddha-Natuur 
hebben verwerkelijkt die jou gedurende al die tijd al eigen was; en met 
al die voorgaande stadia zul je er helemaal niets aan hebben 
toegevoegd. Je zult dan terugkijken op al dat werk en al die 
inspanningen, en weten dat ze niet verschillen van de onwerkelijke 
handelingen die je in een droom verricht. Daarom zei de Tathagata [de 
Boeddha]: 'Waarlijk, ik heb niets verworven met Weergaloos-
Volmaakte-Verlichting. Zou ik ook maar iets hebben verworven, dan 
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had Dipamkara Boeddha zijn voorspelling over mij niet gedaan.' Hij zei 
ook: 'Deze Dharma kent absoluut geen onderscheid, geen hoog of 
laag, en zijn naam is Bodhi [Verlichting].' Het is puur Bewustzijn, de 
bron van alles, en omdat het immers niet zoiets als `zelf’ of `ander’ 
kent, kent het ook geen onderscheid, of het nu verschijnt als levende 
wezens of als Boeddha’s, als rivieren en bergen van de wereld die 
vormen kent, of als iets vormloos, of als iets dat het hele universum 
doordringt. 

§ 9 

Deze pure Geest, de bron van alles, straalt voor eeuwig en in iedereen 
met de gloed van zijn eigen volmaaktheid. Maar de mensen in de 
wereld merken het niet op, omdat zij slechts iets als bewustzijn 
aanmerken dat ziet, hoort, voelt en kent. Verblind door hun eigen zien, 
horen, voelen en kennen, zijn zij zich niet bewust van de spirituele 
gloed van deze bronsubstantie. Als zij slechts alle oordeelsvorming in 
één keer zouden loslaten, dan zou de bronsubstantie zich manifesteren 
als de zon die opkomt in de ruimte en het hele universum verlicht, 
zonder belemmering of grenzen. Als jullie, leerlingen van de weg, dus 
proberen te groeien door middel van zien, horen, voelen en kennen, 
dan zal op het moment dat zintuiglijke waarneming wordt verbroken 
ook de verbondenheid met de Geest wegvallen en dan zullen jullie 
nergens een ingang vinden. Wees je er slechts van bewust dat die 
zintuiglijke waarnemingsvormen weliswaar een uiting zijn van de ware 
Geest, maar dat deze er geen deel van uitmaakt en tegelijkertijd ook 
geen afzonderlijk bestaan leidt. Je zou niet moeten beginnen te 
oordelen over deze waarnemingen, en je zou je door hen niet moeten 
laten verleiden tot begripsvorming; maar je moet de Ene Geest ook niet 
buiten hen zoeken of hen ontkennen in je beoefening van de Dharma. 
Zoek ze niet en wijs ze niet af, hang er niet aan en zoek geen 
verbinding ermee. Boven je, beneden je en rondom je vindt spontane 
schepping plaats, want er is niets te bekennen buiten de Boeddha-
Geest. 

 

 

 

Bron: 
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Vruchtbare Leegte - Hongzhi 

Dharma-woorden van Monnik Hongzhi Zhengjue 
van de Tiantong-berg in de Ming Provincie, 

Samengesteld en van Voorwoord voorzien door Monnik Puqung 

 

Voorwoord 

Hongzhi gaf diepgang en ruimte aan de heldere spiegel, en 
bracht dit volledig en aandachtig tot uitdrukking.  
Hij openbaarde de wonderlijke kracht van subtiele verandering, 
gaf zich vervolgens over aan zijn bestemming en ontdekte 
zonneklaar de kern.  
Alleen iemand die de ware visie bezat en die over een diepe, 
vloeiende welsprekendheid beschikte, kon dit gerealiseerd 
hebben!  
Mijn leraar leefde aan de voet van de Taipai Piek. Draken en 
olifanten struinden er rond. Hamer en beitel [van het onderricht] 
lieten er splinters springen.  
De boodschap van zijn woorden verbreidde zich wijd en zijd 
zonder aan inhoud te verliezen.  
Soms kwamen leken en geleerden die vertrouwen hadden in de 
weg, en vroegen hem om aanwijzingen; soms zochten 
bedelmonniken zijn instructie.  
Zij vouwden papier uit en noteerden zijn antwoorden.  
Hij sprak onbekommerd en beantwoordde hun vragen; zo 
ontstonden efficiënte Dharma-gesprekken.  
Sommige ervan heb ik uitgekozen en geordend.  
Ach, de leegte van de grote blauwe hemel, de stroming van de 
uitgestrekte oceaan.  
Ik heb deze laatste dimensies nog niet verwezenlijkt, daarom 
verontschuldig ik me voor mijn poging om zijn gesprekken vast te 
leggen.  
Ik moet uitzien naar degenen die op wonderlijke wijze vertoeven 
in spiritueel ontwaken; dan zal het ritme van zijn woorden 
beuken, en hun toon zal naar waarde worden geschat. 
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Het Heldere, Grenzeloze Veld 

Het veld van grenzeloze leegte bestaat uit wat er bestaat vanaf het 
allereerste begin. Alle neigingen die jij tot vaste gewoontes hebt 
gemaakt moet je zuiveren, genezen, verpulveren, wegpoetsen. Dan 
kun je je vestigen in de heldere cirkel van licht. Pure leegte bevat geen 
beelden, ware eigenheid is nergens van afhankelijk. Schenk alleen 
maar ruimte en aandacht aan de oorspronkelijke waarheid, zonder je te 
bekommeren om uiterlijke omstandigheden. Daarom maant men ons te 
beseffen dat geen enkel ding bestaat. In dit veld verschijnt er geen 
geboorte en dood. De diepe bron, transparant tot op de bodem, kan 
stralend en onbekommerd omgaan met elk stofdeeltje zonder er een 
relatie mee aan te gaan. Het subtiele zien en horen gaat veel verder 
dan louter kleur en klank. De hele zaak werkt zonder een spoor na te 
laten en weerkaatst zonder schaduwwerking. Op een heel natuurlijke 
manier worden geest en dharma’s vermengd en verenigd. Een oude 
wijze zei dat de weg van geen-geest wordt belichaamd en vervuld door 
geen-geest. In de belichaming van de weg van geen-geest vind je 
uiteindelijk vrede. Vandaaruit kun je de vergadering leiden. Zit stil, met 
heldere geest, en beland in het centrum van de wonderbaarlijke cirkel. 
Zo moet je doorgronden en onderzoeken.  
 

De Beoefening van Ware Werkelijkheid 

Om echte werkelijkheid te beoefenen hoef je slechts sereen te zitten in 
stille introspectie. Heb je dit doorgrond, dan kun je niet meer 
veranderen door uiterlijke aanleidingen en omstandigheden. Deze lege, 
volledig open geest verlicht op een subtiele, gepaste manier. Wees 
weids en vervuld, niet verward door grijpgrage gedachten, maak een 
einde aan gewoontepatronen en verwezenlijk het Zelf dat niet bezeten 
is van emoties. Leef niet kortzichtig maar integer, en teer niet op 
anderen. Zulk een rechtschapen onafhankelijke geest bezit het 
vermogen om niet langer onterende situaties na te jagen. Hier kun je 
rusten en zuiver worden, helder en duidelijk. Stralend en doortastend 
kun je je elk ogenblik wenden, en op een harmonische, adequate 
manier omgaan met gebeurtenissen. Alles vindt onbelemmerd plaats, 
wolken drijven gracieus omhoog naar de spitsen, het maanlicht glijdt 
sprankelend omlaag in de bergstroompjes. De hele omgeving wordt 
helder verlicht en spiritueel getransformeerd, zonder de geringste 
weerstand; zij geeft duidelijk blijk van onderlinge samenhang, zoals 
doos en deksel, of pijlpunten [die elkaar in volle vlucht raken]. Ga dan 
verder en ontwikkel en voed jezelf, zodat jij rijpheid belichaamt en 
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stabiliteit verwerft. Als je overal volkomen helder harmonieert en de 
scherpe kanten verwijdert zonder je op dogma’s te baseren - net als de 
witte os of de wilde kat [die verwondering oproepen] - dan kun je een 
volledig mens genoemd worden. Dit is wat de overlevering ons vertelt 
over het handelen op de weg van geen-geest; maar zolang geen-geest 
niet is verwezenlijkt, ondervinden we nog de nodige ontbering. 
 

Bezinning op het Tienduizendjarig Bestaan 

Voddenpijmonniken maken hun denken droog en fris, zij rusten uit van 
de naweeën van conditionering. Blijf dit deel van het veld voortdurend 
bijwerken en opschonen. Kap resoluut alle woekerend gras weg. Reik 
in alle richtingen tot aan de grens, zonder ook maar één atoompje te 
schenden. Spiritueel en helder, open en louterend verlicht je alles dat 
zich aandient.  
Zo maak je je het stralend licht ogenblikkelijk eigen; haar helderheid 
kan zich aan geen enkele smet hechten. Haal onmiddellijk het koord 
aan en beteugel de os via zijn neus. Jazeker, zijn hoorns zijn 
indrukwekkend en hij stampt wild in het rond, maar groenten en graan 
van de mensen zal hij steeds ongemoeid laten. Rondzwervend, 
aanvaard je hoe het gaat. Aanvaardend hoe het gaat, zwerf je rond. 
Raak niet gebonden aan of gevestigd in een of andere plek. De grond 
op het veld van de lege kalpa zal door de ploeg geopend worden. Door 
zo te werk te gaan zullen gebeurtenissen niet langer dubbelzinnig zijn, 
en elke ruimte zal een geheel vormen. Eén manier om je te bezinnen 
op het tienduizendjarig bestaan is door te beginnen je niet langer met 
omstandigheden bezig te houden. Daarom is er gezegd: de 
geestesgrond bevat alle zaad, en de universele regen doet ze alle 
ontkiemen. Met het opbloeien van ontwaken vervluchtigt elk gemis; het 
Bodhi-fruit is vervolmaakt zelf. 
 

Het Boeddha-werk Verrichten 

[Het lege veld] kan niet bewerkt of veredeld worden. Van begin af aan 
is het in alle opzichten volledig, ongerept en helder tot op de bodem. 
Verkeert alles in de juiste staat en heerst er nergens gebrek, verwerf 
dan de zuivere blik die alles doorstraalt. Zo wordt bevrijding 
werkelijkheid. Verlichting betekent belichaming hiervan; stabiliteit groeit 
uit beoefening hiervan. Geboorte en dood hebben in oorsprong geen 
wortel of stam, verschijnen en verdwijnen hebben in oorsprong geen 
aanduidingen of sporen. Het oerlicht doorstraalt de kruin. De 
oerwijsheid gaat om met condities - in stilte, maar evengoed 
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schitterend. Wanneer je de waarheid bereikt die geen midden of rand 
heeft, wanneer je hebt afgerekend met vantevoren en achteraf, dan 
verwerkelijk je de ene heelheid. Overal vinden zintuiglijke 
waarnemingen en verschijnselen vanzelf plaats. Degene die zijn brede 
lange tong uitsteekt geeft de onblusbare lamp door, straalt het wijde 
licht uit, en verricht het grote boeddha-werk zonder ooit van anderen 
ook maar één atoompje te betrekken van buiten de dharma. Het is 
duidelijk dat dit hele gebeuren zich afspeelt binnen de muren van je 
eigen huis. 
 

Je Niet Bekommeren om Verdienste Is Vervulling 

Houd jezelf verre van verwarring en treed al wat zich aan jou voordoet 
onbevangen tegemoet. Geen druppel sijpelt van buiten naar binnen. De 
twee vormen [yin en yang] hebben dezelfde wortel, en de tienduizend 
beelden hebben eenzelfde substantie. Ga mee met verandering en 
geef ruimte aan transformatie, dan wordt het geheel niet overschaduwd 
door voorgaande condities. Zo bereik je de basis van de grote vrijheid. 
De wind waait en de maan schijnt, en levensvormen belemmeren 
elkaar niet. Vestig je daarna weer in jezelf en neem je 
verantwoordelijkheid. Wijsheid keert terug en het principe is volledig 
verteerd. Omdat je je niet bekommert om verdienste, is jouw positie 
gevestigd. Laat je niet verleiden om eervolle functies te bekleden, maar 
stap in de wereldse stroom en deel in de droom. Vormloos, anoniem en 
meesterlijk: zonder uitleg is jou duidelijk dat overdracht verdienstelijk is, 
maar dat het niet jouw eigen verdienste is dat overdracht heeft 
plaatsgevonden. 
 

Zwerf en Speel Vol Vertrouwen in Samâdhi 

Leeg en verlangenloos, koel en iel, eenvoudig en echt, zo worden de 
resterende gewoontes van vele levens her geveld en verwijderd. 
Wanneer de smetten der oude gewoontes hun werking verliezen, 
verschijnt het oorspronkelijke licht: het zet je schedel in lichterlaaie en 
laat geen ruimte voor andere zaken. Uitgestrekt en weids, zoals lucht 
en water zich mengen in het herfstgetij, zoals sneeuw en maan 
dezelfde tint delen, zo is dit veld zonder begrenzing, zonder richting: 
één indrukwekkende entiteit zonder rand of naad. Dan, wanneer je je 
naar binnen keert en alles volledig laat vallen, vindt verwerkelijking 
plaats. Precies op dat moment van het totale wegvallen zijn 
overwegingen en gesprekken duizend, nee tienduizend kilometers ver 
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verwijderd. Toch valt er geen principe te onderscheiden; waar kun je 
dan de vinger op leggen, welke uitleg zou je kunnen geven? Mensen 
die de bodem van de emmer hebben verloren vinden meteen één en al 
vertrouwen. Daarom raadt men ons aan om eenvoudigweg onderlinge 
samenhang te realiseren en vertrouwd te raken met onderlinge 
samenhang, en daarna ommekeer te maken en de wereld te betreden. 
Zwerf spelenderwijs in samâdhi. Elk detail is jou duidelijk. Klank en 
vorm, echo en schaduw, alles vindt onbemiddeld plaats en laat geen 
sporen na. De buitenwereld en ikzelf proberen niet elkaar de loef af te 
steken, want er komt geen waarneming [van objecten] tussen ons. 
Alleen dit niet-waarnemen omsluit de lege ruimte van de majestueuze 
tienduizend vormen in het dharmarijk. Mensen met het oorspronkelijk 
gelaat moeten [het veld] belichamen en grondig onderzoeken, zonder 
enig onderdeeltje te verwaarlozen. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: 

Leighton, T.D.: Vruchtbare Leegte; De stille verlichting van Zen meester Hongzhi. 

Altamira-Becht 2002 
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Verwerkelijking van het Fundamentele Principe 

[Genjokoan] - Dogen 

Alle dingen zijn Boeddha-dharma - daarom zijn er illusies, 
verwerkelijking, oefening, geboorte en dood, boeddha’s en schepselen. 
De ontelbare dingen bezitten geen blijvend zelf - daarom zijn er geen 
illusies, geen verwerkelijking, geen oefening, geen geboorte en dood, 
geen boeddha’s en schepselen. 
De boeddha-weg is wezenlijk een je ontdoen van overvloed en gebrek - 
dus zijn er geboorte en dood, illusie en verwerkelijking, schepselen en 
boeddha’s. 
Maar al mag dat zo zijn, in waardering verwelkt de bloesem, en in hekel 
vermeerdert zich het onkruid. 
 
Het voortgaan van het zelf en de ontelbare dingen verlichten, is 
verwarring. 
Het naar voren treden van de ontelbare dingen die het zelf verlichten, is 
ontwaken. 
Zij die verwarring helemaal verlichten, zijn boeddha’s. 
Zij die verlichting helemaal verwarren, zijn schepselen. 
Bovendien, er zijn mensen die verwerkelijking op verwerkelijking 
ervaren, en er zijn mensen die binnen illusies nog eens illusies bezitten. 
Boeddha’s die werkelijk boeddha’s zijn, hoeven niet te beseffen dat zij 
boeddha’s zijn. 
Maar zij zijn verwerkelijkte boeddha’s, en zij blijven boeddhaschap 
verwerkelijken. 
 
Wanneer je met volledige betrokkenheid van lichaam en geest vormen 
ziet of geluiden hoort, dan is dat rechtstreeks gewaarzijn.  
Maar het is niet zoals dingen die weerkaatst worden in een spiegel, of 
als de maan die weerspiegeld wordt op het water. Als de ene zijde 
wordt verlicht, blijft de andere donker. 
 
De boeddha-weg bestuderen is jezelf bestuderen. 
Jezelf bestuderen is jezelf vergeten. 
Jezelf vergeten is verlicht worden door alle dingen. 
In het verlicht worden door alle dingen, vallen zowel je eigen alsook 
andermans lichaam en geest weg. 
Er blijft geen spoor van verlichting over, en deze spoorloosheid kent 
geen einde. 
Als je voor het eerst op zoek gaat naar Dharma, heb je de indruk dat je 
er ver van verwijderd bent. 
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Maar op het moment dat Dharma op de juiste manier wordt 
overgedragen, ben je onmiddellijk je oorspronkelijke zelf. 
Wie in een boot vaart en naar de oever kijkt, kan wellicht aannemen dat 
het de oever is die beweegt. 
Maar als je je blik rechtstreeks op de boot richt, dan kun je zien dat de 
boot voortbeweegt. 
Zo zou je, als je met een verward idee van lichaam en geest de 
ontelbare dingen onderzoekt, ook kunnen veronderstellen dat jouw 
geest en jouw aard blijvend zijn. 
Maar als je met volledige betrokkenheid oefent en terugkeert tot waar jij 
bent, dan zal het duidelijk zijn dat er niets bestaat dat een 
onveranderlijk zelf bezit. 
 
Brandhout wordt as, en wordt niet opnieuw brandhout. 
Maar zeg niet dat de as later komt, en brandhout het eerst. 
Je moet begrijpen dat brandhout de waarneembare uitdrukkingsvorm 
van brandhout is. 
Daarin zijn verleden en toekomst volledig vervat. 
En ook al bezit het zijn verleden en toekomst, het is er niet van 
afhankelijk. 
As is de waarneembare uitdrukkingsvorm van as, met volledig inbegrip 
van verleden en toekomst. 
Zoals brandhout geen brandhout meer wordt nadat het as is geworden, 
zo keert een mens ook niet terug tot leven na te zijn gestorven. 
Dit is de reden waarom in boeddha-dharma van oudsher wordt ontkend 
dat leven tot sterven leidt. 
Daarom wordt leven het ongeborene genoemd. 
Zo is er ook het onwrikbaar gegeven in Boeddha’s onderricht dat de 
dood niet tot leven leidt. 
Daarom wordt de dood beschouwd als niet-gestorven. 
Leven heeft zijn eigen tijd. Sterven heeft zijn eigen tijd. 
Je kunt het vergelijken met winter en lente. Je noemt de winter niet het 
begin van lente, zoals ook de zomer niet het einde is van de lente. 
 
Verlichting is als de maan die wordt weerspiegeld op het water. 
De maan wordt niet nat, en het wateroppervlak wordt niet doorbroken. 
Het weidse, krachtige schijnsel wordt zelfs in het kleinste beetje water 
weerspiegeld. 
De hele maan en de hele hemel zijn zichtbaar in de dauw op het gras, 
in een enkele waterdruppel zelfs. 
De persoon wordt door verlichting niet verdeeld, zoals ook de maan het 
water niet breekt. 
Je kunt verlichting niet tegenhouden, zoals ook een druppel niet de 
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maan tegenhoudt. 
De diepte van de druppel is bepalend voor de hoogte van de maan. 
Elke weerspiegeling, hoe lang of kort van duur dan ook, geeft 
uitdrukking aan de uitgestrektheid van de dauwdruppel en verwerkelijkt 
de grenzeloosheid van het maanlicht aan de hemel. 
 
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. 
Als je bijvoorbeeld met een schip naar het midden van de oceaan vaart 
waar geen land te zien is, en je kijkt in de vier windrichtingen, dan lijkt 
de oceaan cirkelvormig, andere vormen zijn er niet. 
Maar de oceaan is niet cirkelvormig en heeft ook geen richting; de 
wonderlijke kenmerken ervan zijn oneindig gevarieerd. 
Het is als een paleis, of als een juweel. 
Het lijkt alleen maar cirkelvormig, omdat je visie op dat moment zover 
reikt. 
Zo is het met alle dingen. 
Er zijn vele vormen binnen en buiten de stoffelijke wereld, maar visie en 
inzicht reiken slechts zo ver als de kracht van ons bewustzijnsoog. 
Om de natuur van alle ontelbare dingen te leren kennen, moet je - 
naast het zien van hun vorm en plaats - weten dat zij hele werelden 
bezitten aan onbeschrijflijk wonderlijke eigenschappen. 
En dat geldt niet alleen voor onze verre omgeving, maar ook voor wat 
zich onder je voeten bevindt, zelfs voor een waterdruppel. 
 
Een vis zwemt in zee en hoe ver hij ook zwemt, er komt geen eind aan 
het water. 
Een vogel vliegt in de lucht en hoe ver hij ook vliegt, er komt geen eind 
aan de lucht. 
Maar de vis en de vogel blijven binnen hun element. 
Is hun activiteit groot, dan is hun veld groot. 
Is hun behoefte gering, dan is hun veld gering. 
Zo komt elk van hen toe aan alle aspecten en aan het volledig ervaren 
van zijn leefgebied. 
Maar verlaat de vogel het luchtruim, dan zal hij onmiddellijk sterven. 
Verlaat de vis het water, dan zal hij onmiddellijk sterven. 
Weet dat water leven is en dat lucht leven is. 
De vogel is leven en de vis is leven. 
Leven is vogel, leven is vis. 
Je kunt nog verder gaan. Er is oefening-verlichting, waarin zowel 
voorwaardelijk als onvoorwaardelijk leven hun plaats hebben. 
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Welnu, als een vogel of vis probeert om de grens van zijn element te 
bereiken alvorens erin te bewegen, dan zal deze vogel of vis zijn weg 
en plaats niet vinden. 
Als je je plaats vindt op de plek waar je bent, dan treedt er oefening op 
waardoor het fundamentele principe wordt verwerkelijkt. 
Als je je weg vindt in dit ogenblik, dan treedt er oefening op waardoor 
het fundamentele principe wordt verwerkelijkt. 
Deze plaats, deze weg, is niet groot en niet klein, behoort niet toe aan 
jou of aan anderen, heeft niet voorheen bestaan en verschijnt niet enkel 
voor een ogenblik. 
Daarom geldt in de oefening-verlichting van de boeddha-weg: het 
bereiken van een ding is het doordringen in een ding; het aangaan van 
een activiteit is het beoefenen van een activiteit. 
Hier is de plaats; hier ontvouwt zich de weg. 
De grenzen van bewustwording zijn niet afgebakend, want bewustzijn 
komt tezamen met belichaming van de boeddha-dharma. 
Ga er niet van uit dat je zult waarnemen wat je verwerkelijkt, of dat je 
het zult vatten met je verstand. 
Al wordt verwerkelijking onmiddellijk gerealiseerd, het hoeft niet 
waarneembaar te zijn. 
De werking ervan gaat kennis te boven. 
 
Zen-meester Baoche58 van de Mayu-berg gebruikte een waaier om wat 
koelte te vangen.  
Een monnik kwam en vroeg: 'Meester, de aard van de wind is blijvend 
werkzaam, en er is geen plek waar hij niet reikt. Waarom gebruikt u dan 
een waaier?' 
'Je begrijpt weliswaar dat de aard van de wind blijvend werkzaam is,' 
antwoordde Baoche, 'maar je begrijpt niet wat de ware betekenis is van 
"er is geen plek waar hij niet reikt".' 
'Wat betekent dan "er is geen plek waar hij niet reikt"?' vroeg de monnik 
weer. 
Baoche ging door met waaieren.  
De monnik maakte een diepe buiging. 
 
Dit is wat verwerkelijking van de boeddha-dharma is, en de levende 
weg van juiste overdracht. 
Als je zegt dat je jezelf geen koelte hoeft toe te wuiven omdat de aard 
van de wind blijvend werkzaam is, en dat er ook zonder een waaier 
wind moet zijn, dan zul je noch het blijvend karakter noch de aard van 
de wind begrijpen. 

 
58 Zie Blue 31 en Serenity16. 
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De aard van de wind is blijvend werkzaam - daardoor kan de wind van 
het boeddha-huis het goud der aarde ontsluiten en de lange rivier 
stollen tot zoete room.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: 

Tanahashi, K. (ed.): Enlightenment Unfolds; the essential teachings of Zen Master 

Dogen. Boston 1999 

Yasutani, H.: Flowers Fall; a commentary on Zen Master Dogen’s Genjokoan. Boston 

1996  

http://www.wwzc.org/translations/genjokoan.htm 
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Dharma-rede over de Ene Geest - Bassui 

Indien men zich wil bevrijden van het lijden van samsara, moet men 
vóór alles de directe weg leren om een Boeddha te worden. Deze weg 
is geen andere dan de verwezenlijking van onze eigen Geest.  
Wat is nu deze Geest? Het is de oorspronkelijke natuur van alle 
bewuste wezens, die bestond voordat onze ouders waren geboren en 
dus vóór onze eigen geboorte, en die op dit moment bestaat, 
onveranderlijk en eeuwig. Daarom wordt hij genoemd iemands Gezicht 
voordat zijn ouders geboren waren. Deze Geest is van oorsprong puur. 
Als wij geboren worden, wordt hij niet nieuw geschapen, en als wij 
sterven, vergaat hij niet. Hij draagt geen merkteken van mannelijk of 
vrouwelijk, noch een kleur van goed of slecht. Hij kan met niets anders 
vergeleken worden en heet daarom de Boeddha-natuur. Toch 
ontspringen er talloze gedachten uit deze Eigen-natuur, zoals golven in 
de oceaan of beelden weerkaatst in een spiegel.  
 
Om zijn eigen Geest te verwezenlijken, moet men allereerst een blik 
werpen in de bron waaraan de gedachten ontspringen. Bij slapen en 
werken, bij staan en zitten, moet men zichzelf grondig afvragen ‘Wat is 
mijn eigen Geest?’ met een intense hunkering om deze vraag op te 
lossen. Dit wordt ‘training’ genoemd of ‘oefening’ of ‘verlangen naar 
waarheid’ of ‘dorst naar verwezenlijking’. Wat zazen genoemd wordt, is 
niet meer dan kijken in zijn eigen Geest. Het is beter vol toewijding uw 
eigen Geest te onderzoeken dan talloze jaren dagelijks ontelbare 
soetra’s en dharani te lezen en te reciteren. Zulke bemoeienissen, die 
niets anders zijn dan formaliteiten, geven wel enige verdienste, maar 
deze verdienste verloopt en opnieuw zult u het lijden van de Drie 
Slechte Paden moeten ondergaan. 
Omdat men door het onderzoeken van zijn eigen geest uiteindelijk de 
verlichting bereikt, is deze oefening een eerste vereiste om een 
Boeddha te worden. Ook al heeft men de tien slechte daden dan wel de 
vijf doodzonden begaan, wanneer men zich in de geest maar omkeert 
en zichzelf tot verlichting brengt, is men ogenblikkelijk een Boeddha. 
Maar bega geen zonden en verwacht dan door verlichting wel gered te 
worden (van de gevolgen van uw eigen slechte daden, want noch 
verlichting), noch Boeddha, noch patriarch kan iemand redden die 
zichzelf misleidt en slechte paden opgaat. 
 
Stel u een kind voor, dat bij zijn ouders slaapt en droomt dat het wordt 
geslagen, of pijn heeft omdat het ziek is. Hoe het kind ook lijdt, de 
ouders kunnen het niet helpen, want niemand kan de droomwereld van 
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een ander betreden. Als het kind zichzelf kon wakker maken, kon het 
vanzelf van dit leed worden bevrijd. Insgelijks: iemand die tot besef 
komt, dat zijn eigen Geest Boeddha is, bevrijdt zichzelf op datzelfde 
moment van het lijden dat ontstaat uit (de onwetendheid over de wet 
van) de onophoudelijke verandering van geboorte en dood.  
Als Boeddha het zou kunnen voorkomen, zou hij dan toestaan dat er 
ook maar een bewust wezen in de hel zou storten? Zonder Zelf-
verwezenlijking kan iemand zulke dingen niet begrijpen. 
 
Wat voor een meester is het, die op ditzelfde moment kleuren ziet met 
de ogen en stemmen hoort met de oren, die nu zijn handen opheft en 
zijn voeten beweegt? Iedereen weet dat dit functies zijn van onze eigen 
geest, maar niemand weet precies hoe zij tot stand komen. Men kan 
weliswaar aannemen, dat er achter deze handelingen geen iets is, toch 
is het duidelijk dat ze geheel en al spontaan worden verricht. Men kan 
aan de andere kant ook beweren dat het tóch de handelingen zijn van 
dit iets, dat echter onzichtbaar blijft. 
Als iemand in deze vraag geen gat ziet, zullen daarmee alle pogingen, 
om langs verstandelijke weg (een antwoord) te vinden, stoppen en zal 
men helemaal niet meer weten wat men moet doen. In deze gunstige 
toestand moet men zijn vurig verlangen steeds meer verdiepen, zonder 
aflaten, tot het uiterste. Als het diepe vragen doordringt tot op de 
bodem zelf en die bodem wordt opengebroken, zal er niet de minste 
twijfel meer aan bestaan, dat uw eigen Geest Boeddha is, het Leegte-
heelal. Er zal dan geen bezorgdheid meer bestaan over leven en dood, 
geen waarheid om naar te zoeken. 
 
In een droom kun je verdwalen en de weg naar huis kwijt raken. U 
vraagt iemand u te wijzen hoe u terug moet of u bidt tot God of 
Boeddha om u te helpen, maar het lukt u niet thuis te komen. Zodra u 
zich echter uit uw droomtoestand gewekt hebt, vindt u zichzelf in uw 
eigen bed liggen en beseft u dat de enige manier, waarop u thuis had 
kunnen komen, was uzelf te wekken. Deze (wijze van geestelijk 
ontwaken) noemt men ‘terugkeer tot de oorsprong’ of ‘wedergeboorte in 
het paradijs’. 
Dit soort innerlijke bewustwording kan met enige oefening worden 
bereikt. In feite kan iedereen die van zazen houdt en zich bij het 
oefenen inspant, of hij nu een leek of een monnik is, tot deze graad 
(inzicht) ervaren. Maar zelfs dit (gedeeltelijk) ontwaken kan niet anders 
worden bereikt dan door de beoefening van zazen. Men zou echter een 
ernstige vergissing begaan als men zou aannemen dat dit de ware 
verlichting was, waarin er geen twijfel bestaat over het wezen van de 
werkelijkheid. Dan zou men zijn als een man, die koper gevonden heeft 
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en daarom het verlangen naar goud opgeeft. 
Na zo’n ervaring moet men zichzelf nog indringender afvragen op de 
volgende wijze: ‘Mijn lichaam is als een hersenschim, als bellen op het 
water. Mijn geest die in zichzelf kijkt is even vormloos als lege ruimte, 
maar toch worden er ergens binnenin geluiden gehoord. Wie hoort er?’ 
Wanneer men zichzelf op deze wijze ondervraagt met volledige 
overgave, en de intensiteit van de inspanning nooit verslapt, zal de 
rationele geest uiteindelijk zichzelf uitputten en zal er alleen een vragen 
op het allerdiepste niveau overblijven. 
Tenslotte zal men zich niet langer bewust zijn van zijn eigen lichaam. 
De begrippen en voorstellingen, die men zo lang gekoesterd heeft, 
zullen verdwijnen, net zoals elke druppel water verdwijnt uit een ton 
waar de bodem uitgeslagen is, en de volkomen verlichting zal volgen, 
als bloemen die plotseling opbloeien op verdorde bomen. Met zo’n 
bewustwording bereikt men de ware bevrijding. 
Maar zelfs nu moet men steeds weer afwerpen wat werd waargenomen 
en terugkeren naar het subject dat waarneemt, dat wil zeggen naar de 
allerdiepste grond, en vastberaden doorgaan. Uw Eigen-natuur zal dan 
steeds helderder worden en meer doorzichtig, naarmate uw 
misleidende gevoelens verdwijnen, als een edelsteen die steeds meer 
gaat glanzen naarmate hij vaker gepolijst wordt, tot hij tenslotte positief 
het hele heelal verlicht.  
Twijfel hier niet aan! Wanneer uw verlangen te zwak zou zijn om u tot 
deze staat te brengen in uw tegenwoordige leven, dan zult u 
ongetwijfeld gemakkelijk tot Zelf-bewustzijn komen in het volgende, 
wanneer u tenminste als u sterft nog vervuld bent van dit vragen; net 
zoals het werk, dat gisteren half gedaan was, vandaag gemakkelijk kan 
worden afgemaakt. 
 
Als u zazen doet, moet u de opkomende gedachten niet verachten 
noch liefhebben; onderzoek alleen uw eigen Geest, de eigenlijke bron 
van deze gedachten. U moet begrijpen dat alles wat verschijnt in uw 
bewustzijn of gezien wordt door uw ogen een illusie is, zonder blijvende 
werkelijkheid. Daarom moet u niet bang zijn of geboeid door zulke 
verschijnselen. Wanneer u uw geest net zo leeg houdt als de ruimte, 
onaangeraakt door uiterlijke dingen, kunnen kwade geesten u niet 
verontrusten, zelfs niet op uw sterfbed. 
Maar wanneer u bezig bent met zazen, moet u al deze raadgevingen 
vergeten. U moet alleen de vraag worden ‘Wat is deze Geest?’ of ‘Wat 
is het dat deze geluiden hoort?’ Wanneer u zich bewust wordt van deze 
Geest zult u weten dat hij de bron zelf is van alle Boeddha’s en 
bewuste wezens. De Bodhisattva Kannon (Avalokitesvara) wordt, 
omdat hij verlichting verkreeg doordat hij de geluiden van de wereld om 
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hem heen waarnam (d.w.z. de bron ervan gewaarwerd), juist daarom 
Kannon genoemd. 
 
Of u werkt of rust, houd nooit op met te proberen tot inzicht te komen in 
wie het is die hoort. Zelfs als uw vragen bijna onbewust wordt, zult u 
datgene dat hoort niet vinden, en zullen al uw inspanningen op niets 
uitlopen. Toch kunnen er geluiden worden gehoord, ga dus verder uzelf 
af te vragen tot op een nog dieper niyeau. 
Tenslotte zal elk spoor van zelfbewustzijn verdwijnen en zult u zich 
voelen als een wolkenloze lucht. Binnenin uzelf zult u geen ‘ik’ vinden 
en u zult ook niemand ontdekken die hoort. Deze Geest is als de leegte 
en heeft toch geen enkel plekje dat men leeg kan noemen. Deze staat 
wordt vaak verkeerdelijk opgevat voor Zelf-verwezenlijking, maar blijf 
uzelf nog intenser afvragen ‘Wie is het nu die hoort?’ 
Als u zich steeds dieper in deze vraag inboort, u niet bewust van al het 
andere, zal zelfs dit gevoel van leegte verdwijnen en zult u zich van 
helemaal niets meer bewust zijn - een totale duisternis zal er heersen. 
(Houd hier niet op, maar) blijf uit alle macht vragen ‘Wat is het dat 
hoort?’ Pas wanneer u het vragen volledig hebt uitgeput, zal de vraag 
openbarsten; en u zult zich nu voelen als een mens, die teruggekomen 
is uit de dood. Dit is de ware bewustwording. U zult de Boeddha’s van 
alle heelals zien van aangezicht tot aangezicht en alle Patriarchen uit 
verleden en heden. 
Test uzelf met deze koan: ‘Een monnik vroeg Joshu: 'Wat is de 
bedoeling van Bodhidharma’s komst uit het Westen?' Joshu 
antwoordde: 'Die eik daar in de tuin.'‘ Zou u bij deze koan de geringste 
twijfel hebben, dan moet u weer gaan vragen ‘Wat is het, dat hoort?’  
 
Wanneer u in dit leven niet tot zelfverwezenlijking komt, wanneer dan? 
Wanneer u een keer gestorven bent, zult u een lange periode van lijden 
op de Drie Slechte Paden niet kunnen ontlopen. Wat verhindert dan 
verlichting? Niets dan uw eigen halfslachtige verlangen naar waarheid. 
Denk hieraan, en span uzelf tot het uiterste in. 
   
 
 
 
 
 
 

Vertaling: Rif Noorbeek - in: 

Kapleau, P.: De drie pijlers van Zen; leer, oefening en verlichting. Deventer 1980 
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Het Ongeborene - Bankei 

Niet één van jullie hier in dit gezelschap is onverlicht. 
Hier, op dit moment, zitten jullie hier voor mij als boeddha’s. 
Ieder van jullie ontving het boeddha-bewustzijn via je moeder toen je 
geboren werd, en anders niets. 
Jullie zijn een verzameling ongeboren boeddha-geesten. 
Als iemand denkt: 'Nee, ik niet. Ik ben niet verlicht,' dan vraag ik hem 
naar voren te stappen. 
Zeg me dan: wat maakt iemand onverlicht? 
 
In feite bevinden zich hier geen onverlichte mensen. Nu is het mogelijk 
dat je bij het verlaten van deze zaal tegen iemand opbotst, of dat 
iemand je van achteren omver loopt. Wanneer je naar huis gaat, kan 
het zijn dat je echtgenoot, zoon, schoondochter of iemand anders iets 
doet wat je niet leuk vindt. Als zoiets gebeurt, en je houdt daaraan vast 
en gaat daarover broeden - het bloed stijgt naar je hoofd, je hoorns 
gaan overeind staan, en je vervalt in illusie vanwege eigenbelang - dan 
zal het boeddha-bewustzijn veranderen in een aggressieve geest, of je 
nu wil of niet. Zolang dit niet gebeurt, leef je gewoon zoals je bent in het 
ongeboren boeddha-bewustzijn; je bent niet begoocheld of onverlicht. 
Maar zodra je er iets anders van maakt, word je een onwetend 
begoocheld iemand. Alle illusies werken op dezelfde manier. 
Daarom, wat iemand ook mag doen of zeggen, en wat er ook gebeurt, 
laat de dingen zoals ze zijn. Maak je er niet druk om en zoek geen 
voordeel voor jezelf. Blijf gewoon zoals je bent, direct in de boeddha-
geest, en maak er niks anders van. Als je dat doet, dan zullen er ook 
geen illusies verschijnen en dan leef je onophoudelijk in het ongeboren 
bewustzijn. Jij bent een levende, ademende, stevig gevestigde 
boeddha. Zie je niet? Je hebt een onbetaalbare schat in handen. 
 
Wat zazen (meditatie) betreft: dat is een kwestie van de boeddha-geest 
op zijn gemak laten zitten. Het is het boeddhabewustzijn dat 
onafgebroken zazen doet. Zazen beperkt zich niet tot de tijd die je 
zittend doorbrengt. Daarom, als mensen hier iets moeten doen terwijl 
ze zitten, staat het hen vrij om op te staan en het te doen. Het ligt aan 
henzelf, aan hun bezieling. Het is dan ook verkeerd om mensen een 
'grote bal van twijfel' aan te praten. 
Mijn weg heeft niets van doen met 'eigen kracht' of 'kracht van 
anderen'. Het gaat beide teboven. Het bewijs hiervoor is het volgende. 
Je zit hier tegenover me en luistert naar me; als er ergens een mus fluit 
of een kraai roept, of een man of vrouw zegt iets, of de wind ritselt in de 



 

235 

bladeren - ook al zit je zonder enige bedoeling om te luisteren, je zult 
elk geluid horen en onderscheiden. 
Omdat het niet jijzelf is die zorgt voor het horen, is het geen 'eigen 
kracht'. 
Anderzijds zou je er niets aan hebben, als een ander de geluiden voor 
jou zou horen en onderscheiden. Het is dus ook geen 'kracht van 
anderen'. 
Wanneer je zo luistert in het Ongeborene, wordt elk geluid 
waargenomen zoals het zich voordoet. En dat geldt voor alle andere 
dingen, op precies dezelfde manier: het wordt volmaakt verzorgd door 
het Ongeborene. Eenieder die zijn leven doorbrengt in het 
Ongeborene, zal ontdekken dat dit waar is - wie het ook moge zijn. 
Niemand die in het Ongeborene leeft, houdt zich bezig met zelf of 
ander. Hij leeft voorbij deze dingen. 
 
Een monnik: 'Als ik diep in slaap ben, droom ik soms. Waarom heb ik 
dromen? Wat betekenen ze?' 
Bankei: 'Als je stevig slaapt, droom je niet. Jouw dromen betekenen dat 
je niet stevig slaapt.' 
 
Het belangrijkste is te ontdekken wie je bent.  
Luister zorgvuldig naar mijn richtlijnen. Als je ernaar handelt, en je 
wordt er zelf absoluut zeker van, dan ben je op datzelfde ogenblik een 
levende Boeddha. 
Stop gewoon, en kijk waar dit zelf van jou vandaan komt.  
 
Als je ongeboren bent, ben je de bron van alle dingen. 
Het ongeboren boeddha-bewustzijn is de plek waar de boeddha’s uit 
het verleden allen hun verwerkelijking bereikten, en waar toekomstige 
boeddha’s datzelfde zullen doen. 
Al bevinden we ons in de nadagen van de Dharma, als ook maar 
iemand in het Ongeborene leeft, dan bloeit de Dharma in de wereld. 
Geen twijfel mogelijk.  
 
 
 
 
 
 

Bron: 

Waddell, N.: The Unborn; life and teaching of Zen Master Bankei. San Francisco 1984 
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Loflied op zazen - Hakuin 

Schepselen zijn wezenlijk boeddha’s. 
Het is als water en ijs. 
Zonder water geen ijs, 
zonder schepselen geen boeddha’s. 
 
Niet wetend hoe nabij de waarheid is 
zoeken stervelingen het onnodig ver. 
Het is als weeklagen van de dorst, 
terwijl je omgeven bent door water, 
of verzeild raken in de sloppen, 
als kind van een welvarend man. 
 
De oorzaak van geboorte in de zes werelden 
is de duisternis van onze waan. 
We betreden steeds weer duistere wegen. 
Hoe zul je aan dit rad ontsnappen? 
 
Mahayana  Zen-meditatie 
gaat alle lof te boven. 
Vrijgevigheid, discipline, en de andere vervolmakingen, 
het zingen van Boeddha’s naam, belijden, oefenen, 
en vele andere heilzame daden, 
zij komen alle voort uit zazen. 
 
Al zit je maar één keer, 
de verdienste ervan ontkracht talloze wandaden. 
Hoe kunnen er nog slechte werelden zijn? 
Het zuivere land is niet ver. 
 
Als je het geluk hebt 
om dit onderricht te horen, 
bewonder het dan, verheug je er in. 
 
Grenzeloze vreugde komt jou toe - 
en zoveel te meer voor wie zichzelf inzet 
en zijn wezen rechtstreeks verwerkelijkt. 
Jouw eigen-aard is geen aard. 
Jij overstijgt alle zinloos redeneren. 
De poort gaat open als oorzaak en gevolg onscheidbaar zijn, 
De weg van niet-twee, niet-drie leidt recht vooruit. 
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Maak van de vorm vormloze vorm, 
gaand en komend, niets beweegt. 
Maak van de gedachte gedachtenloze gedachte, 
hoor in elk handelen de zang van de Dharma. 
 
Ach, de onmetelijke hemel van ongerept gewaarzijn! 
Hoe stralend de volle maan van viervoudige wijsheid! 
 
Wat kan er nog ontbreken? 
Nirvana is hier. 
Deze plek is het lotusland. 
Dit lichaam is het boeddhalichaam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: 

Tanahashi, K. en Schneider, D.: Zencirkels. Amsterdam 1985 

Suzuki, D.T.: Manual of Zen Buddhism. New York 1960 
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Het Hart van Overschrijdende Wijsheid  

De Hart soetra 

Bodhisattva Mededogen, 
diep in wijsheid overschrijdend, 

zag de leegte der vijf delen. 
Zo vond hij verlossing. 

 
Sariputra luister: 

vorm is niets dan leegte, 
leegte niets dan vorm; 

verschijnselen zijn ledig, 
leegte een verschijningsvorm. 

Ook voelen denken willen en beseffen. 
 

Sariputra luister: 
alles is van oorsprong leeg 

en niets ontstaat er of vergaat, 
en niets bevuild of onbesmet, 

en niets is winst of armoe. 
 

Daarom is er in de leegte ook 
geen vorm gevoel denken wens of besef. 
Er is geen oog oor neus tong lijf of brein, 

geen kleur toon geur smaak aanraking of voorwerp, 
ook geen zicht noch blikveld of bewustzijn, 

geen onwetendheid noch einde aan onwetendheid, 
geen ouderdom of dood. 

 
Er is geen lijden en geen aanleiding tot lijden, 
ook geen einde aan het lijden en geen pad. 

Men kan hier inzicht niet verwerven of verzaken. 
 

Weet dan dat de bodhisattva, 
niet gehecht aan iets bijzonders, 

en gerust in wijsheid overschrijdend, 
vrij is van de banden der misleiding. 

 
Niets aan angsten onderhevig 

is verlichting hier bereikt. 
Want alle boeddha’s van verleden 

heden en toekomst, 
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in wijsheid overschrijdend, 
komen tot volmaakt ontwaken. 

 
Weet dat deze wijsheid dan 

de meest verheven lofzang is, 
de ongekende mantra, 

welke elke vorm van lijden wegneemt. 
 

Zonder feil onloochenbaar 
is dit de hoogste wijsheid. 

Weet en spreek zijn waarheid nu: 
 
 

V O O R B I J    V O O R B I J 

E N    O V E R S C H R E D E N 

A L    I S    O V E R S C H R E D E N 

O    W E L K    E E N    O N T W A K E N 

A L    I S    E E N 
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AHIMSA 
[lett. ‘niet-kwetsen’; geweldloosheid] 

ANUTTARA-SAMYAKSAMBODHI 
Hoogste weergaloos volmaakte verlichting: geen hoger (uttara = 
hoger), geen ander (samyak = gelijk, same), geen wijziging (sama = 
gelijk, same).  

Wisdom 87 

ASRAVA 
[woekering, kanker; lett. ‘uitvloeiing, afscheiding’] Zie ook ‘zekerheden’. 

1. kamasrava - woekering van verlangens 
2. bhavasrva - woekering van wording, bestaan 
3. avidyasrava - woekering van onbegrip 

1 en 2 scheppen, te samen met hang naar bevrijding (= 3), trishna 
(dorst, 2e van 4 waarheden). Zie ook 12 ketens. 

BARDO (4) 
[lett. tussengebied] 
 1. leven - natuurlijk 
 2. sterven - pijnlijk 
 3. dharmata - schitterend 
 4. wording - karmisch 

BEHEERSINGEN (8) 
[abhibhavayatana] 
Bij 1 en 2 gebruikt men een beperkt (klein) of onbegrensd (groot) 
gebied van eigen lichaam. Bij 3 en 4 kiest men een uiterlijk object 
(bloem bijv.); klein object voor onstabiele mensen, groot object voor 
misleide mensen, mooi object voor mensen met woede, lelijk object 
voor mensen met hebzucht. Vergelijk met 8 bevrijdingen: beheersing 1-
2 corresponderen met 1e bevrijding; beheersing 3-4 met 2e bevrijding; 
beheersing 5-8 met 3e bevrijding. 

1. waarnemen van lichaam m.b.t. beperkte vormen 
2. waarnemen van lichaam m.b.t. onbegrensde uiterlijkheden 
3. waarnemen van vormloos lichaam m.b.t. beperkte vormen 
4. waarnemen van vormloos lichaam m.b.t. onbegrensde 

uiterlijkheden 
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• blauw (schoonheid) 

• geel (schoonheid) 

• rood (schoonheid) 

• wit (schoonheid) 

BESTAANSVORMEN (6) 
[gati] 
1-3 hogere (goed karma), 4-6 lagere (kwaad karma); levensvormen in 
kamadhatu, een van de drie samsarische werelden, bepaald door de 3 
vergiften (akushala). 

1. deva (hemelse wezens): hebzucht 
2. mensen: woede 
3. asura (demonen): onbegrip 
4. preta (hongerige geesten): hebzucht [lett.: overledene] 
5. naraka (hellewezens): woede [beheerst door Yama] 
6. dieren: onbegrip 

BEVRIJDINGEN (3) 
[vimoksha] 
Ook genoemd: de drie poorten [trimukha] tot nirvana. 

1. leegte - besef van shunyata [leegte]: ego en verschijnselen zijn 
werking van bewustzijn, van leegte. 

2. vormloosheid - besef van animitta [tekenloosheid]: dharma’s 
zijn niet te onderscheiden; nirvana heeft geen kenmerken. 

3. gelijkmoedigheid - besef van apranihita [wensloosheid]: 
bestaan verdient geen verlangen. 

BEVRIJDINGEN (8) 
[ashta-vimoksha] 
Meditatie-oefening die 8 stadia van concentratie doorloopt als 
hulpmiddel om lichamelijke en niet-lichamelijke factoren te overwinnen. 
Vergelijk met de ‘8 beheersingen’: beheersing 1-2 corresponderen met 
1e bevrijding; beheersing 3-4 met 2e bevrijding; beheersing 5-8 met 3e 
beheersing. 
4-7 zijn identiek aan de 4 stadia van vormloosheid (arupasamadhi). 

1. besef van interne en externe vormen 
2. besef van externe vormen 
3. besef van schoonheid 
4. verwerkelijking van veld van onbegrensde ruimte 
5. verwerkelijking van veld van onbegrensd bewustzijn 
6. verwerkelijking van veld van afwezigheid, niets 
7. verwerkelijking van veld van waarneming noch niet-
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waarneming 
8. ophouden van besef en gevoel (nirodha-samapatti) 

BEWUSTZIJN (9) 
[vijnana] 
5e skandha, 3e keten. Zen hanteert model van Yogacara school (Zen 
Dawn p. 132): 
 1-6 zintuig-bewustzijn; geboorte en dood; subject-illusie. 
 7 manas: ik-besef; subject-beleving. 
 8 alaya-vijnana (ook: chitta): opslag-bewustzijn, voorraad-
bewustzijn; karma. 
In 7 en 8: geen geboorte en dood; het individu (anatman) blijft van 1-8 
in stand. 
Deze 8 geestesvormen zijn als een golf die voortkomt uit leegte, de 
oceaan van bewustzijn (atman). 

1. gezicht 
2. gehoor 
3. reuk 
4. smaak 
5. tastzin 
6. intellect 
7. manas (ik-besef) 
8. alaya (ook ‘chitta’; voorraad-bewustzijn; bevat ‘bija’, zaden van 

karma die kunnen rijpen [vipaka] tot ‘phala’, vruchten.) 
 
Manas: geest, intelligentie, denken. 
In hindoeïsme: een van de 5 anthakarana, innerlijke organen: jnana 
(kennis), manas (geest), buddhi (intellect), chitta (geheugen) en 
ahamkara (ego). Via manas ontvangen we indrukken die doorgegeven 
worden naar buddhi (categoriserend element van anthakarana). 'Het 
Hart is de bron van de anthakarana' (Talks, p. 360). 
In boeddhisme: mentale vermogens en activiteiten. 6e van de 6 
zintuigbases (shadayatana); conditioneert de andere 5 zintuigbases. 

BODHI 
Bodhi = verlichting; van dezelfde sanskriet-stam als ‘boeddha’, ‘de 
verlichte’. 

BODHISATTVA 
[lett. verlichtingswezen] 
Mahayana -tegenhanger van de arhat uit de theravada school. 
Beoefent de paramita’s; uit mededogen en wijsheid ziet hij af van 
nirvana. Zijn weg begint met verlichtingsbesef [bodhicitta] en met de 
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gelofte [pranidhana], en verloopt via 10 ‘landen’ [bhumi]. Twee 
dimensies: aards (mensen) en transcendent (helpers). Voorbeelden: 

• Manjushri [lett. Nobel en Zacht]; wijsheid [prajna]. 

• Avalokiteshvara [lett. Vernemer der Wereldgeluiden]; 
mededogen [karuna]; helper van Amithaba, zijn spirituele 
vader. 

• Samantabhadra [lett. De Alom Goede]; eenheid absoluut-
relatief; verbonden met Vairocana. 

BOEDDHA 
[‘verlichte’, ‘ontwaakte’, ‘helder gewaarzijn’] 
‘Wie zijn eigen aard ziet is een boeddha, wie deze niet ziet is een 
sterveling.’ (Bodhidharma: De oorsprong van Zen, p. 29) 
Historische boeddha: Siddharta (voornaam) Gautama (familienaam) 
Shakyamuni (wijze uit Shakya-stam, heersers over Kapilavastu in 
Noord India). 

CHAKRA 
[zie ‘wiel’] 

DHARANI 
[lett. houdster]. 
Korte soetra’s met magische formules, meestal langer dan mantra’s. 
Dragen de essentie van het betreffende onderricht over, door middel 
van herhaling. 

DHARMA 
[van ‘dhri’: vasthouden, dragen] 
'De sublieme dharma-melk van de drie voorschriften [zie ‘oefening’] en 
de zes paramita’s.' (Bodhidharma). 
'Bron van onbegrensde potentie' (Shunryu Suzuki). 
Zie ook ‘wiel’ (dharma-chakra). 

DOOD 
[uiterlijk-innerlijk oplossen] 
Tezamen met ziekte en ouderdom, een van de ‘goddelijke 
boodschappers’ (deva-duta). 
Uiterlijk (zintuigen + elementen: lichaam) 

1. aarde (berg) - vorm 
2. water (rivier) - gevoel 
3. vuur (vlammenzee) - waarneming 
4. lucht (wervelstorm) - samenhang 
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5. bewustzijn: winden samengetrokken in 'levensondersteunende 
wind' in hart 

Innerlijk (grof-subtiele gedachten/emoties: geest) 
1. witte essentie daalt - agressie verdwijnt: witheid verschijnt 
2. rode essentie stijgt - begeerte verdwijnt: roodheid neemt toe 
3. bewustzijn ingesloten - onwetendheid verdwijnt: zwartheid 

bereikt 
4. grond-luminescentie schijnt: boeddhanatuur (dharmata) 

Sogyal 

ELEMENTEN (5) 
[mahabhuta; vier dhatu + akasha] 

1. aarde - het vaste: bodem, basis 
2. water - het vloeibare: aanpassingsvermogen, continuïteit 
3. vuur - het verwarmende: helderheid, waarneming 
4. lucht - het bewegende: beweeglijkheid, verandering 
5. ruimte - het doordringende: onbegrensdheid (akasha) 

ESSENTIES (2) 
[bindu] 
wit: zetel bij kruin - pure essentie van zaad van vader 
rood: zetel bij navel - pure essentie van bloed van moeder 

FAMILIES, BOEDDHA- (5) 
[buddhakula] 
Kwaliteiten van Sambhogakaya; aspecten van prajna; ‘meditatie 
boeddha’s’. 

• Vairocana [lett. Zon-gelijkende] 
Alomvattende ruimte: openheid, oneindigheid - transformeert 
onwetendheid; centrum; wiel; ruimte; hart; mudra: hoogste 
wijsheid. 

• Akshobhya [lett. Onbewogene] 
Spiegelende wijsheid: weerspiegeling - transformeert woede; 
oost; vajra-scepter; water; voorhoofd; mudra: aarde raken. 

• Ratnasambhava [lett. Juweel-geborene] 
Gelijkheidswijsheid: onbevooroordeeld zijn - transformeert 
trots; zuid; ratna-juweel; aarde; navel; mudra: wens vervullen. 

• Amitabha [lett. Grenzeloos Licht] 
Onderscheidende wijsheid: helderheid - transformeert 
begeerte; west; padma-lotus; vuur; keel; mudra: meditatie. 

• Amoghasiddi [lett. Foutloze Vervuller] 
Vervolmakende wijsheid: volmaakte aanwezigheid - 
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transformeert jaloezie; noord; zwaard; lucht; geslacht; mudra: 
onbevreesdheid. 

HEMELSE WEZENS 
[deva] 
Een van de 6 bestaansvormen (gati) van samsara. 
Er zijn 28 hemelse rijken: 6 in de wereld van verlangen, 18 in de wereld 
van vorm, en 4 in de vormloze wereld (zie ‘werelden’). 

HINDERNISSEN (5) 
[nivarana] 
Overwinnen ervan maakt dhyana mogelijk. 
 1. verlangen [kama; abhidya] 
 2. kwaadaardigheid [pradosha] 
 3. luiheid [styana] + stijfheid [middha] 
 4. rusteloosheid [anuddhatya] + wroeging [kaukritya] 
 5. twijfel [vichikitsa] 

KANALEN (3) 
[nadi] 
 1. rood 
 2. wit 
 3. centraal 

KARMA 
'Moreel equivalent van de natuurkundige wet van oorzaak en gevolg.' 
(Bodhidharma: De oorsprong van Zen. p.133). Geactiveerd door 
lichaam, spraak en geest; deze drie manifestaties (voortkomend uit de 
drie vergiften hebzucht, woede en onbegrip) kunnen getransformeerd 
worden tot de 3 ‘lichamen’ via mudra, mantra en samadhi. Zie ook 
‘lichamen’, ‘kostbaarheden’ en ‘bestaansvormen’. 

KETENS (12) 
[pratitya-samutpada; lett. voorwaardelijk ontstaan] 
Kringloop van geboorte en dood. Beslaat 3 levens (1-2 vorig leven, 11-
12 toekomstig leven). Zie ook ‘samsara’. 
 1. avidya - onwetendheid (3e smet) 
 2. samskara - wens, vormgeving (4e skandha) 
 3. vijnana - besef (5e skandha) 
 4. namarupa - lett. naam-vorm, individualiteit 
 5. shadayatana - 6 zintuigen 
 6. sparsha - aanraking, contact met omgeving 
 7. vedana - gewaarwording (2e skandha) 
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 8. trishna - behoefte, dorst (2e waarheid) 
 9. upadana - gehechtheid, vasthouden 
 10. bhava - wording, bestaan 
 11. jati - geboorte 
 12. jara-maranam - ouderdom en dood 

KOSHA (5) 
[omhulsels] Uit de hindoeïstische traditie (Taittiriya-Upanishad). Vgl. 
met skandha’s. Zij omringen Atman. 
Van buiten naar binnen: 

1. anna-maya kosha - materieel: voedsel 
2. prana-maya kosha - energetisch: adem, levensenergie 
3. mano-maya kosha - mentaal: waarnemingen 
4. vijnana-maya kosha - intelligentie: onderscheid, wil 
5. ananda-maya kosha - zaligheid: innerlijke vreugde 

KOSTBAARHEDEN (3) 
[triratna] 
Vergelijk ook ‘trisharan’: 3-voudige toevlucht. Tibetaans: kyabdro. 
 1. boeddha - geest 
 2. dharma - spraak 
 3. sangha - lichaam 

KRACHTEN, BOVENNATUURLIJKE - (6) 
[abhijna] 
Eerste 5 zijn wereldlijk, verkregen via de 4 dhyana-stadia; de laatste is 
buitenwereldlijk, via vipashyana. 
 1. potentie (riddhi) 
 2. geluiden horen 
 3. gedachten kennen 
 4. vorige levens kennen 
 5. inzicht in levenswetten 
 6. kennis omtrent eigen functioneren 

LANDEN (10) 
[bhumi] 
Stadia van de bodhisattva; eerste zes zijn aardse paramita-stadia, 
overige zijn transcendente staten. 
 1. pramudita-bhumi: LAND VAN VREUGDE 
 
In dit stadium is de bodhisattva verheugd over het betreden van het 
pad van boeddhaschap. Hij heeft verlichtingsbesef (bodhichitta) 
verkregen en de bodhisattva-gelofte afgelegd. Hij beoefent met name 
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de deugd van vrijgevigheid (dana) en kent geen egoïstisch denken of 
behoefte aan karmische verdiensten. De bodhisattva erkent nu de 
leegte van het ego en van alle dharma’s. 
 2. vimala-bhumi: LAND VAN REINHEID 
Hier vervolmaakt de bodhisattva zijn discipline (shila); hij maakt geen 
misstappen. Hij beoefent dhyana en samadhi. 
 3. prabhakara-bhumi: LAND VAN SCHITTERING 
De bodhisattva verkrijgt inzicht in de vergankelijkheid (anitya) van het 
bestaan en ontwikkelt de deugd van verdraagzaamheid/geduld 
(kshanti), door moeilijkheden aan te gaan en andere levende wezens 
actief te helpen zich te bevrijden. Hij heeft de drie vergiften (akushala) 
ontworteld. Dit stadium is mogelijk dankzij vastberadenheid, 
verzadiging en gelijkmoedigheid. De bodhisattva verwerkelijkt de 4 
meditatiestaten (dhyana), de 4 stadia van vormloosheid 
(arupasamadhi), en de eerste 5 van de 6 bovennatuurlijke krachten 
(abhijna). 
 4. archismati-bhumi: HET VLAMMENDE LAND 
De bodhisattva 'verbrandt' resterende foute ideeën en ontwikkelt 
wijsheid. Hij beoefent de deugd van inzet (virya) en vervolmaakt de 37 
‘verlichtingsaspecten’. 
 5. sudurjaya-bhumi: LAND DAT ZEER MOEILIJK TE 
VEROVEREN IS 
In dit stadium gaat de bodhisattva op in meditatie (dhyana) om een 
intuïtieve greep op de waarheid te krijgen. Zo begrijpt hij de 4 edele 
waarheden en de ‘2 waarheden’. Hij heeft twijfel en onzekerheid 
opgeruimd en weet wat de bedoeling is en wat niet. Hij werkt verder 
aan de vervolmaking van 37 verlichtingsaspecten. 
 6. abhimukhi-bhumi: LAND MET ZICHT OP WIJSHEID 
Hier onderkent de bodhisattva dat alle dharma’s vrij zijn van 
eigenschappen, van wording, van veelvoud, en hij ziet het onderscheid 
tussen bestaan en niet-bestaan. Hij verkrijgt inzicht in de ketens van 
voorwaardelijke ontstaan (pratitya-samutpada), overschrijdt het 
onderscheidend denken door vervolmaking van de deugd van wijsheid, 
en begrijpt de leegte (shunyata). 
 7. durangama-bhumi: HET VER REIKENDE LAND 
De bodhisattva heeft nu kennis verkregen en de geschikte middelen 
(upaya) die hem in staat stellen elk levend wezen op de weg naar 
verlichting te leiden overeenkomstig diens mogelijkheden. In dit 
stadium vindt een overgang plaats naar een ander bestaansniveau, dat 
van een transcendente bodhisattva, iemand die zich kan manifesteren 
in elke denkbare vorm. Na dit stadium is het niet langer mogelijk terug 
te vallen in lagere bestaansvormen. 
 8. achala-bhumi: HET ONBEWEEGLIJKE LAND 
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In dit stadium kan de bodhisattva nergens meer door gestoord worden; 
hij heeft namelijk de voorspelling ontvangen omtrent tijd en plaats van 
zijn boeddhaschap. Hij wint het vermogen zijn verdienste over te 
dragen op andere wezens, en ziet af van het verzamelen van 
karmische schatten. 
 9. sadhumati-bhumi: LAND DER GOEDE GEDACHTEN 
De wijsheid van de bodhisattva is volledig; hij bezit de 10 vermogens 
(dashabala), de 6 bovennatuurlijke krachten (abhijna), de 4 zekerheden 
(vaisharadya), de 8 bevrijdingen (ashta-vimoksha) en de dharani. Hij 
kent de aard van alle bestaan en maakt het onderricht kenbaar. 
 10. dharmamegha-bhumi: LAND DER DHARMA-NEVEL 
Alle inzicht (jnana) en onmetelijke deugdzaamheid zijn verwerkelijkt. De 
dharmakaya van de bodhisattva is volledig ontwikkeld. Hij wordt 
omringd door talloze bodhisattva’s op een lotus in de Tushita-hemel. 
Zijn boeddhaschap wordt bevestigd door alle boeddha’s. Voorbeelden 
zijn Maitreya en Manjushri. 

Encyclopedia 35 

LICHAMEN (3) 
[tri-kaya] 
Zijnsniveau’s; transformaties van de manifestaties geest, spraak, 
lichaam, (zie ook ‘karma’). 

1. dharma-kaya (waarheidslichaam):  
essentie, ruimte, leegte, vrede 

2. sambhoga-kaya (zaligheidslichaam):  
aard, straling, licht, kracht 

3. nirmana-kaya (veranderingslichaam):  
manifestatie, werking, functie 

MAHAYANA  
Letterlijk 'het grote voertuig'. Een van de 3 grote stromingen in het 
boeddhisme, samen met theravada ('de leer van de ouderen') en 
vajrayana ('het diamanten voertuig'). 

MANTRA 
Heilige, innerlijke klank of woord(en); lett.: 'bescherming'. Veel soetra’s 
beginnen met de mantra Ohm. 

 
MEDITATIE (4) 
[dhyana] 
Vier stadia van loslaten van rupadhatu, via concentratie (samadhi). 
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Neemt 5 hindernissen (nivarana) weg en maakt bovennatuurlijke 
krachten (abhijna) mogelijk. 
Laatste stap van 8-voudig pad. 
 1. begrip, besef, interesse; welzijn (sukha). 
 2. innerlijke kalmte, vreugde, eenpuntigheid, welzijn. 
 3. aandacht, gelijkmoedigheid (upeksha), welzijn. 
 4. aandacht, gelijkmoedigheid. 

MERKTEKENS (3) 
[trilakshana; ook genoemd: trividya, de drie inzichten] 
Kenmerken van het geconditioneerde bestaan. 
 1. anitya (onbestendig): onbetrouwbaarheid 
 2. anatman (zelveloos): oneigenlijkheid 
 3. duhkha (pijnlijk): gebrekkigheid 

MUDRA 
Symbolisch/energetisch gebaar of houding. 

NIRVANA 
[‘afwezigheid van adem’] 
De andere oever. 'Dat wat, als het onderworpen is aan karma, samsara 
is, is, wanneer het niet langer onderwopen is aan karma, nirvana'. 
(Nagarjuna, in: Bodhidharma: De oorsprong van Zen. p.131) 

OEFENING, DRIEVOUDIGE BODHISATTVA- (3) 
[trishiksha] 
Bij Bodhidharma ‘bevrijdingen’, ‘voorschriften’ (disciplines); tegengif 
tegen de 3 vergiften/werelden; concreet tot uiting in ‘gelofte’. 
Correspondentie met lichaam, adem, geest.  
Zie voor algemenere ‘allesomvattende oefeningen’: waarheden. 

1. shila - moreel gedrag: einde maken aan alle kwaad. 
Geen hebzucht/begeerte (stap 3-5 van 8-voudig pad). 

2. samadhi - meditatie: deugdzaamheid ontwikkelen. 
Geen woede/vorm (stap 6-8 van 8-voudig pad). 

3. prajna - wijsheid: alle levende wezens bevrijden. 
Geen onbegrip/zelf (stap 1-2 van 8-voudig pad). 

OGEN (5) 
[cakshu] 

  
1. stoffelijk 

 2. goddelijk 
 3. wijsheids- ('derde oog') 
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 4. Dharma- 
5. Boeddha- 

Conze: Wisdom 32, 83, 94 

PAD, ACHTVOUDIG (8) 
[ashtangika marga] 

1. juiste visie [samyak-ditthi] 
2. juiste intentie [samyak-samkalpa] 
3. juiste spraak [samyak-vach] 
4. juiste handeling [samyak-karmanta] 
5. juiste levensonderhoud [samyak-ajiva] 
6. juiste toewijding [samyak-vyayama] 
7. juiste aandacht [samyak-smriti]; vgl. pali ‘satipatthana’. 
8. juiste concentratie [samyak-samadhi]; vier meditatievormen 

[dhyana]. 

PARAMITA (6) 
[lett. ‘wat de andere oever heeft bereikt’, ‘vervolmakingen’] 
Zij zuiveren de bodhisattva, door transformatie van de 6 zintuig-dieven; 
‘roeien je over’. 
 1. dana - geven 
 2. shila - discipline 
 3. kshanti - geduld 
 4. virya - inzet 
 5. dhyana - meditatie 
 6. prajna - wijsheid 

PRANA 
[‘ki’] Zie ook Essenties (bindu) en Kanalen (nadi). 
5 ‘hoofdwinden’ ondersteunen de 5 elementen. 
5 ‘subwinden’ ondersteunen de zintuigen. 
‘Wijsheidswinden’ door centrale kanaal (bewustzijn berijdt een wind: 
vogel). 

Bliss 

SAMADHI 
[lett. ‘vestigen, stevig maken’; ook vertaald als ‘concentratie’] 
Eenheid, vereniging van subject en object. Voorwaarde voor dhyana. 

SAMSARA 
[lett. reizend; ‘voortdurende stroom’] 
Gerepresenteerd in het ‘levensrad’ [bhava-chakra]: Yama, god der 
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onderwereld, symboliseert dood; zes segmenten zijn de 
bestaansvormen; drie oorzaken (vergiften) in het midden; op de rand 
de twaalf ketens uitgebeeld. 

SAMSKARA 
Impulsen, neigingen, karmische bindingen; lett.: samen-makers 

SANGHA 
Gemeenschap van Weg-bewandelaars. Een der 3 juwelen. 

SHUNYATA 
[‘leegte, ruimte’] 
Shunya = leeg, van de wortel 'zwellen', dus: gezwollen. Zonder eigen-
aard [svabhava]. Al het samengestelde [samskrita] is vergankelijk 
[anitya], zelveloos [anatman] en aan lijden [duhkha] onderhevig (zie 
‘merktekens’, trilakshana). 

SHILA (10) 
[regels, discipline, voorschriften, moreel gedrag] 
Zie ook ‘paramita’ en ‘oefening, drievoudige -’. 
 1. geen doden 
 2. geen diefstal 
 3. geen onzedelijkheid 
 4. geen leugen 
 5. geen verslaving 
 6. geen maaltijd na middag 
 7. geen vermaak (muziek, dans, etc.) 
 8. geen opsmuk (parfum, sieraden) 
 9. geen bedstee 
 10. geen contact met geld of kostbaarheden 

SHILA, BODHISATTVA- (10) 
[bodhisattva-regels; innerlijke discipline] 
 1. geen doden 
 2. geen diefstal 
 3. geen onzedelijkheid 
 4. geen leugen 
 5. geen verslaving 
 6. geen roddel 

  
7. geen grootspraak 

 8. geen afgunst 
 9. geen wrok 
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 10. geen loochening van de 3 juwelen 

SKANDHA (5) 
[groepen, verzameling, bestanddelen] 
Vermeld o.a. in de Tien Stadia Soetra. Zij creëren ‘ego’-illusie. 
Van buiten naar binnen: 

1. rupa skandha - elementen, stoffelijkheid, zintuiglijkheid, vorm 
2. vedana skandha - gevoel, sensatie 
3. samjna skandha - waarneming, perceptie, denken 
4. samskara skandha - mentale impulsen, wens, onderscheid 
5. vijnana skandha - besef, bewustzijn via de zes zintuigen 

STATEN (4) 
[brahma-vihara] 
Letterlijk: goddelijke staten. 
 1. maitri - onmetelijke vriendelijkheid 
 2. karuna - onmetelijk mededogen 
 3. mudita - onmetelijke vreugde 
 4. upeksha - onmetelijke gemoedsrust 

TATHAGATA 
‘De zodanig gekomene’ of ‘De zodanig gegane’, iemand die altijd 
verwijlt in het bewustzijn van de uiteindelijke werkelijkheid. Andere 
naam voor een boeddha. 

TRIPITAKA (3) 
[‘manden’ van de leer] 
 1. vinaya [lett. discipline]; voorschriften, regels, e.d.;  
  kent drie onderdelen: 
  1. monniken 
  2. nonnen 
  3. diversen 
 2. sutra [lett. draad] - onderricht;  
  kent vijf ‘verzamelingen’ [nikaya; agama]: 
  1. digha-nikaya [lange verzameling] 
  2. majjhima-nikaya [middelste -] 
  3. samyutta-nikaya [verenigde -] 
  4. anguttara [trapsgewijze -] 
  5. khuddaka [korte -]; o.a. Dhammapada 
 3. abhidharma [lett. speciale leer]; psychologie en filosofie. 

TRISHARANA (3) 
[lett. drievoudige toevlucht] 
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Ook ‘juwelen’ genoemd (kostbaarheden). 
 1. Boeddha, als leraar 
 2. Dharma, als ‘medicijn’ 
 3. Sangha, als gezelschap 

VERGIFTEN (3) 
[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 3-voudige oefening. 

1. hebzucht (lobha): lost op in grootmoedigheid [dana]. Symbool: 
haan. 

2. woede (dvesha): lost op in vriendelijkheid [maitri]. Symbool: 
slang. 

3. onbegrip (moha): lost op in inzicht [vipashyana]. Symbool: 
varken. 

VERLANGENS (5) 
 1. slaap 
 2. voedsel 
 3. zingenot 
 4. rijkdom 
 5. roem 

VERLICHTING 
[bodhi, lett. ‘ontwaakt’] 
Eenheid van nirvana en samsara; inzicht in shunyata; begrip van 
tathata (‘zodanigheid’). 

VERLICHTINGSASPECTEN (37) 
[bodhipakshika-dharma] 
 1. de 4 grondslagen van waakzaamheid [satipatthana] 
  1. lichaam 
  2. gevoel (vedana) 
  3. geest (chitta) 
  4. bewustzijn 
 2. de 4 volmaakte inspanningen [samyak-prahanani] 
  1. beheersen 
  2. overwinnen 
  3. ontwikkelen 
  4. onderhouden 
 3. de 4 wegen naar vermogen [riddhipada] 
  1. concentratie van intentie 
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  2. concentratie van wilskracht 
  3. concentratie van geest (chitta) 
  4. concentratie van moed/onderzoek 
 4. de 5 mentale wortels [indriya] 
  1. van vertrouwen 
  2. van toewijding 
  3. van aandacht 
  4. van concentratie 
  5. van wijsheid 
 5. de 5 krachten [bala] 
  1. vertrouwen 
  2. toewijding 
  3. aandacht 
  4. concentratie 
  5. wijsheid 
 6. de 7 factoren van verlichting [bodhyanga] 
  1. aandacht [smriti] 
  2. onderscheid tussen goed en kwaad 
  3. energie [virya] 
  4. vreugdevolle visie [priti] 
  5. overwinnen van passies [klesha] 
  6. gemoedsrust [upeksha] 
  7. onpartijdigheid 
 7. het achtvoudig pad [ashtangika marga] 

VERMOGENS (10) 
[dasha-bala] 

1. kennis omtrent wat mogelijk is of niet in elke situatie 
2. kennis omtrent het rijpen (vipaka) van daden 
3. kennis omtrent goede en slechte eigenschappen van anderen 
4. kennis omtrent neigingen van anderen 
5. kennis omtrent de vele bestanddelen van de wereld 
6. kennis omtrent wegen tot de diverse bestaansvormen 
7. kennis omtrent het ontstaan van reinheid en onreinheid 
8. kennis omtrent bezinning, samadhi, bevrijdingen en dhyana 
9. kennis omtrent dood en wedergeboorte 
10. kennis omtrent het uitwissen van alle bezoedeling 

VINAYA 
Voorschriften, regels. 
Derde van de 3 manden (Tripitaka). 

VISIES, VERKEERDE - (7) 
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[drishti] 
 1. geloof in een ego 
 2. verwerpen van karma-leer 
 3. eeuwigheidsgeloof 
 4. nihilisme 
 5. verkeerde regels volgen 
 6. karma uit slechte daden goedkeuren 
 7. twijfelen aan waarheden 

WAARHEDEN (4) 
[arya-satya; de 4 edele waarheden] 

1. duhkha - lijden 
2. samudaya - oorsprong: trishna (dorst, behoefte), 8e keten 
3. nirodha - oplossing 
4. marga (ashtangika) - pad (achtvoudig) 

Bodhidharma omschrijft ze als ‘de vier allesomvattende oefeningen’, 
houdingen of manieren van omgaan met 4 waarheden: 
 1. onrecht aflossen 
Gedurende vele levens heb ik het wezenlijke verwaarloosd en 
uiterlijkheden nagejaagd. Dat heeft allerlei onrecht en negatieve 
gevolgen veroorzaakt. Al doe ik dat nu niet meer, voor de gevolgen stel 
ik me verantwoordelijk; dit lijden is niet afkomstig van goden of 
medemensen. Denk aan de soetra: 'Wie lijden ontmoet, maakt zich niet 
druk. Het maakt je immers bewust van de grondoorzaak.' 
 2. de stroom volgen 
Levende wezens bezitten geen zelf; zij veranderen via karmische 
condities (omstandigheden). Plezier of pijn - als de karmische oorzaak 
is vereffend, komt het ten einde. Winst en verlies zijn karmisch bepaald, 
maar Bewustzijn wordt niet meer of minder. Als de wind van voorkeur 
gaat liggen, heerst er harmonie. 
 3. niets zoeken 
Stervelingen zijn altijd op zoek, hechten zich. Maar de wijzen zijn 
waakzaam, weten wat werkelijk is. Vanuit de innerlijke waarheid 
opereren zij in alle omstandigheden. De geest vindt vrede in Leegte, er 
is niets te wensen. Alles wat lichaam heeft moet lijden. Wie dit doorziet 
houdt op met zoeken. De soetra zegt: 'Waar zoeken stopt, begint 
gelukzaligheid.' 
 4. de weg beoefenen 
De weg is het Onderricht van de Werkelijkheid (Dharma): de innerlijke 
waarheid dat elke wezenlijke aard zuiver is. Deze waarheid maakt de 
veelheid van verschijningsvormen leeg. De soetra zegt: 'In de Dharma 
zijn er geen bestaansvormen, want de Dharma is niet besmet door 
bestaan, en de Dharma kent geen zelf, want de Dharma is niet besmet 
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door een zelf.' Wie deze innerlijke waarheid begrijpt, beoefent vanzelf 
de weg. Het werkelijkheidslichaam benijdt het stoffelijke lichaam niet. 
Daarom zijn de wijzen hartelijk en vrijgevig. Zij kennen de drievoudige 
leegte van gever, ontvanger en geschenk. En op basis van deze leegte 
beoefenen zij alle andere deugden (paramita) van de weg. 

Bodhidharma 

WERELDEN (3) 
[tri-loka; ook 3 ‘rijken’] 
Drie sferen waaruit samsara is opgebouwd en waarbinnen kringloop 
van geboorte en dood in de zes bestaansvormen plaatsvindt. Er is ook 
een ‘dharma-dhatu’. 

1. kama-dhatu (verlangen) 
Verblijfplaats van 6 laagste hemelbewoners, en van mensen, 
dieren, demonen, hongerige geesten en hellewezens. 

2. rupa-dhatu (subtiele vormen, gedaante). 
Verblijfplaats van 17 typen hemelbewoners (goden). 

3. arupa-dhatu (vormloos). 
Verblijfplaats van 4 soorten deva. 

WETTEN (3) 
 1. 4 waarheden 
 2. 12 ketens 
 3. 6 paramita’s 

WIEL 
[chakra] 

• dharma-chakra (waarheidswiel; 8 spaken symboliseren 8-
voudig pad) 

• bhava-chakra (rad des levens; zie ‘samsara’) 

• prana-centra (7) 

ZEKERHEDEN (4) 
[vaisharadya] 
Kenmerkt een boeddha. 

1. verlichting is onomkeerbaar 
2. einde aan alle woekering (asrava; lett.: uitstroom, afscheiding; 

ook: kanker) 
3. alle hindernissen overwonnen 
4. bekendmaking van de weg die samsara achterlaat 

ZELVEN (2) 
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1. boeddha - leven op basis van gelofte:  
onvoorwaardelijk / gewaar zijn 

2. sterveling - leven op basis van karma:  
geconditioneerd / gehecht zijn 

ZINTUIGEN (6) 
[shadayatana] 
Ook ‘bekoringen’ genoemd. Eerste zes vormen van bewustzijn. 5e 
‘keten’. Te transformeren tot 6 paramita. 
1. oog,  2. oor,  3. neus,  4. tong,  5. lijf,  6. brein. 
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