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❛ Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta — 

Mogen alle wezens gelukkig, gezond en voorspoedig zijn ❜ 

❛ We moeten onderzoeken: 'Wat is dit?’; 'Wat ben ik?; ’Wat 

is dit leven?’; ’Wat is dit lichaam?’; 'Wat is deze geest?'  

Een nederig erkennen van niet-weten, is de motor voor de 

zoektocht. ❜ 

Ajahn Chah 
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VOORWOORD 

Tijdloze wijsheid 

Guy Dubois en zijn literair werk leerde ik enkele jaren geleden 

kennen. Een eye-opener. Net als zijn dagelijkse Dhamma-zaad-

jes.  

In zijn teksten lees ik een bevestiging van dat wat altijd al ge-

weten had moeten zijn. Een bevestiging van wat sluiers voor 

de ogen wegnemen is. Het verwerpen van dogmatiek en we-

reldse structuren als onderdeel daarvan om datgene wat niet 

benoemd kan worden te ervaren en te zien. Zelf te zien. Helder 

te zien. De naakte waarheid. De realiteit zoals ze is. Wérkelijk 

is. Yatha-bhuta zoals Guy zou aanvullen.  

En daarbij weten wat je weet en weten wat je niet weet.  

De tijdloze, wijze, rebelse Boeddha-geest is werkelijk in elke zin 

aanwezig. Ik hou daarvan.  

Guy loopt met zijn dagelijkse Dhamma-zaadjes naast jou op 

het pad en geeft mee de richting aan. Als een vinger die naar 

de maan wijst. Zonder franjes. Zonder wolkensluiers die de 

helderheid van het maanlicht verduisteren.  

Hij geeft geen beschrijving van hoe de maan eruit ziet, alleen in 

welke richting je kan kijken om daarna bevangen te worden 

door het helder weerkaatsende licht.  

Een ideale bundel om je pad extra te verlichten in donkere en 

minder donkere dagen!  

Ken Verschoren  

Volle maan-nacht juli 2022 

Tremelo  
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❡ 

Ken Verschoren (1984) is bestuurslid, coördinator en medita-

tie-begeleider bij het Boeddhistisch Centrum Ehipassiko Ant-

werpen-Mechelen ©. Hij kwam in 2010 in contact met de The-

ravada-traditie binnen Ehipassiko maar heeft een affiniteit met 

het boeddhisme sinds zijn achttiende levensjaar.  

Voornamelijk het pad van zelfverwezenlijking (het niet buiten je-

zelf zoeken) trok hem daarin erg aan, met een onlosmakelijke 

verdieping in de praktische meditatietechnieken binnen de ver-

schillende boeddhistische tradities. Bert Caekelbergh vervulde 

daarin als leraar een prominente rol voor Ken en doet dit nog 

steeds.  

Naast zijn missie bij Ehipassiko is Ken net een eigen praktijk in 

de toegepaste psychologie opgestart in zijn woonplaats Tre-

melo (Vlaams-Brabant). 
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INLEIDING 

Deze uitgave vormt het tweede deel van de boekenreeks 
Dhamma-zaadjes.


Dhamma-zaadjes zijn berichtjes die dagelijks gratis aan de 
leden van Ehipassiko, het Boeddhistisch Centrum van Ant-
werpen-Mechelen © worden toegestuurd.


Deze dagelijkse berichtjes zijn korte, middellange of lange-
re teksten over Dhamma—de Leer van de Boeddha. Door 
het bundelen van deze teksten beoogt de samensteller van 
dit boek om de Dhamma dichter bij de beoefenaar en de 
belangstellende lezer te brengen. Ter lering, observatie en 
reflectie.


Volkomen in overeenstemming met onze sangha bezitten 
deze berichtjes geen vaste, gestructureerde vorm. In onze 
vereniging gaan we ervan uit dat vorm niet belangrijk is. 
Méér: dat vormen beletsels zijn voor inzicht. Wij gaan reso-
luut voor inhoud. Door de dingen te observeren zoals ze in 
werkelijkheid zijn. 


Structuren liggen ons niet. In Ehipassiko kiezen wij voor 
een niet-dogmatische, niet-sektarische beoefening: onaf-

hankelijk, eigenwijs, tegendraads, zonder hoofd boven ons 

hoofd. 

Zulke ongebonden beoefening zit als het ware vervat in de 

naam van onze sangha. Ehipassiko betekent "kom en kijk”. 
Een rechtstreekse uitnodiging en aansporing van de Boed-
dha aan iedereen om te komen kijken. Zélf te kijken. Met 
eigen ogen te kijken. Niet door de ogen van anderen. Om 
te onderzoeken. Om te verifiëren. Om te experimenteren. 
Vol van empirisch Vrij Onderzoek. Met trial & error. Om het 
Pad (P. magga) te beoordelen. Om de vrucht, het resultaat 
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(P. phala) ervan te proeven. Vrij van dogma’s. Zonder enige 
vooringenomenheid.


Deze Dhamma-zaadjes kunnen dus zowat van alles zijn: 
citaten van de Boeddha of van een boeddhistische leer-
meester; een gedichtje; een haiku; een uitleg over een be-
paalde uitspraak van de Boeddha of een etymologische 
verklaring, respectievelijk betekenis, van een Pali-woord. 
Of een persoonlijke, spontane, plotse Dhamma-ontboeze-
ming—een udana—van een kalyanamitta.


Dhamma is ‘de waarheid over hoe de dingen werkelijk zijn’. 
Yatha-bhuta. Het is de realiteit van het ontstaan en vergaan 
van alle verschijnselen, gezien als experiëntiele ervaring (P. 

paccanubhoti).  
1

Dhamma wordt uitgebreid beschreven in méér dan 10.000 
sutta’s in de Pali-canon. Maar toch een belangrijke noot: 
alhoewel de woorden en concepten van de canon de 
Dhamma extensief omschrijven, ze zijn deze realiteit niet.


Dhamma valt immers niet in woorden en concepten te vat-
ten. Dhamma is een ervaringsleer, een inzichtsleer—die 
door elke beoefenaar experiëntieel moet ervaren worden. 
Persoonlijk. De reden waarom we ook zo huiverig staan ten 
aanzien van elk dogmatisch sektarisch gedoe.


De buddhasasana—de leer van de Boeddha staat niet voor 
blind geloof. Scheppers, creators, opperbouwmeesters,... 
horen niet thuis in het lexicon van de Boeddha. Dhamma is 
een agnostische ervaringsleer zonder goddelijke interven-
tie. Wijsheid is een persoonlijke verwezenlijking. Wijsheid 
kan niet worden overgedragen. Niet door een schepper. 
Niet door een creator. Niet door een opperbouwmeester. 
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Dit zijn slechts placebo's. Het zijn, zoals dit woord etymo-
logisch zelf verklaart, slechts remedies die 'behagen' op-
wekken. Doekjes voor het bloeden die lijken te werken én-
kel en alléén omdat de gebruiker er zichzelf van overtuigd 
heeft dat ze werken.


Wijsheid (P. panna) is het rechtstreeks gevolg van het per-
soonlijk inzicht van de dhammanuvatti in de ware aard van 
de dingen. Wijsheid vergt geen woorden. Wijsheid komt 
voort uit stilte. Groeit spontaan. Ontstaat niet uit het dualis-
tische lawaai van het conceptuele denken. Vanuit stilte er-
vaar je de ware natuur van de dingen. Het kennen, weten, 
zien van de ware aard van alle geconditioneerde verschijn-
selen. De ware aard as it is. Yatha-bhuta. 

Beschouw de woorden en concepten in dit boek daarom 
uitsluitend als wegwijzers. Als vingers die naar de maan 
wijzen, maar de maan niet zijn. Woord na woord. Concept 
na concept. 


Leg deze woorden en concepten vooral niet vast in dog-
ma’s. Maak er geen doctrinair gedoe van. Maak er geen re-
ligie van. Bouw er geen structuren rond.  Kijk er etherisch 
doorheen. Geef ze ruimte om te ademen. Maak ze ‘vloei-
baar'. Spontaan. Door persoonlijk op zoek te gaan naar 
betekenissen die logisch zijn. En vooral nuttig naar beoefe-
ning toe.


Onderken zélf met groeiende nieuwsgierigheid en penetre-
rende opmerkzaamheid de onderliggende waarheid die 
zich in deze woorden en concepten verschuilen. Want elke 
stap die je zélf zet, maakt alles duidelijker. Verstaanbaarder. 
Geschikter.
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Observeer de diepe waarheid die ze vertegenwoordigen. 
Als vuurtorens. Als bakens van licht. Op jouw pad naar 
zelfrealisatie. Jouw persoonlijk Pad…


Thera Soma:


❛ Inzicht is het begrijpen van de ware aard van de dingen 

waardoor een volledige transfiguratie van het mentale leven 

plaatsvindt in de ziener en waardoor hij uitstijgt boven ge-

boorte en dood. 

Het begrijpen van de ware aard van de dingen komt neer 

op inzicht in de vergankelijkheid, onbevredigdheid en zelf-

loosheid van alle geconditioneerde verschijnselen. ❜


Dit ultieme moment van inzicht noemt men in de doctrine 
‘gotrabhu’. Het is het moment waarop 'het Dhamma-oog 

(P. Dhammacakkhu) zich opent'. d.i. het moment van de 
verwerving van het eerste niveau van ontwaken, namelijk 
stroombetreding (P. sotapatti). 

De stroombetreder (P. sotapanna) bereikt dit niveau door 
de vernietiging van de eerste drie schakels van de keten (P. 

samyojana) die hem/haar aan samsara bindt. Deze drie 
schakels zijn: het geloof in 'persoonlijkheid’ (P. sakkaya-

ditthi); sceptische twijfel (P. vicikiccha) en gehechtheid aan 
riten en/of ritueel (P. silabbata-paramasa). 

De lotusbloem die de cover van dit boek siert staat voor 
zuiverheid. De wortels van de lotus staan in de modder. 
Maar uit de duisternis groeit de lotus naar het licht. Dit 
refereert naar de menselijke gehechtheid aan het aardse. 
Maar tevens tot de mogelijkheid die zich opent om onze 
zintuiglijke gedachten, gevoelens en conditioneringen te 
overstijgen. 
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Uit de lotusbloem rees de liefdevolle godin Tara op. Tara 
geldt als de gemalin van Avalokiteshvara, de bodhisattva 
van het mededogen. Tara is de vrouwelijke Boeddha, de 
eerste vrouw die tot verlichting kwam. 


In het Sanskriet en het Pali betekent tari: ‘het vlot’, het 
bootje om de stroom over te steken. Tarati staat voor 'die-

gene die oversteekt’, en tariyati voor ‘diegene die anderen 

laat oversteken’. Zo is Tara diegene die helpt bij de over-
tocht naar de Andere Oever.


De Andere Oever, de Overkant, is niets minder dan onze 
oorspronkelijke staat, de boeddhanatuur die in ieder van 
ons aanwezig is. Het is ons ‘oorspronkelijk, ongeconditio-

neerd gezicht' dat we moeten naar boven halen. Ontdek-
ken. Ontginnen. Opdelven.


Guy 

Beerzel, juli 2022
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DHAMMA-ZAADJES 

De Boeddha is een leraar, geen profeet 

De Boeddha is geen profeet. Noch een god. Noch de zoon 
van een god. Noxh een avatar. Noch de incarnatie van iets 
bovennatuurlijks. 


De Boeddha is een mens. Een mens die niet de pretentie in 
zich droeg om zich voor zijn inzicht te beroepen op de in-
spiratie van enige externe bovennatuurlijke kracht. De Bha-

gavat wees al zijn realisaties en verworvenheden toe aan 
zijn persoonlijke menselijke inspanningen en menselijke in-
telligentie. Door dit uitgangspunt poneerde hij expliciet de 
stelling dat uitsluitend een mens een Boeddha kan worden. 
Dat énkel een mens het vermogen in zich draagt om tot 
zelfrealisatie te komen wanneer hij dit zélf wil en dit met 
volharding nastreeft. 


Dit is de ultieme bekroning van de mens als zijn eigen 
meester, zonder dat er enig hoger wezen of hogere 
instantie bestaat die zijn lot bepaalt. Atta hi attano natho. 
2

De Boeddha was ‘gewoon’ een mens. Weliswaar een groot 
Mens. Een Uitzonderlijk Groot Mens. Een Mahapurisa. Een 
Wijze. Een Muni. Een Leraar. Een Meester. Verlicht. Zelf-
gerealiseerd. Een Volledig Ontwaakte Edele Mens. Een 
Sammasambuddha.


De leer van de Boeddha (P. buddhasasana) is dan ook de 
leer van een Mens. Voor mensen. Voor allen die 'geen zand 

op de oogleden hebben’. Het is een Leer voor hen die door 
aandachtig én gelijkmoedig te ‘kijken’ naar de verschijnse-
len tot zelfrealisatie willen komen.
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