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ACHTVOUDIGE PAD
Oefenen in heel je leven

In je zenbeoefening zijn de meditatie en het zelfonderzoek een fun-
damenteel onderdeel. Maar ook alle andere facetten van je leven – in 
feite ieder moment – vormen ieder voor zich en samen de essentie van 
zen. Wat doet onze manier van communiceren in de wereld? En – bij-
voorbeeld – de manier waarop we in ons levensonderhoud voorzien?

Achtvoudige pad: Juiste meditatie, juiste concentratie, juiste inspanning, juist  

levensonderhoud, juist handelen, juist spreken, juiste intentie, juiste visie – in om-

gekeerde volgorde van Tom Hannes.                       bron: Bodhitv.nl     
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Je overgeven aan het leven zoals het is en daarbij zo helder mogelijk zien 

wat er te zien valt, ook en vooral onze eigen lijdenspatronen, levert zoveel 

klaarheid op, dat je als het ware vanzelf in het achtvoudige pad valt. Het 

achtvoudige pad is dan ‘omgevormd’ van een morele opdracht tot een logi-

sche slotsom. Het leven zelf zet je op het achtvoudige pad. Laat het gewone 

leven, dat wil zeggen jouw gewone leven, je de weg wijzen. Scherp en helder 

zien is de enige voorwaarde. Met de opperste eerlijkheid naar jezelf. Wie zo 

het levende woord van zen volgt, zal ‘vanzelf’ ‘het goede’ trachten te beoe-

fenen en de bedoeling hebben ‘het kwade’ achterwege te laten, wat dat ook 

is… ‘
Verder lezen? Zie Zen is opendoen, pag 146-148 
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En ons leven zelf speelt zich onophoudelijk af in ‘het gebied’ tussen vorm en 

leegte, tussen zelf en geen zelf, tussen dualiteit en non-dualiteit, tussen nu 

en eeuwigheid, tussen menselijkheid en goddelijkheid, de middenweg. Spre-

ken over in ‘het gebied’ tussen schept een hachelijk beeld en is misschien wel 

onjuist. Mogelijk is het beter te spreken van gelijktijdigheid al schept dat weer 

een ander beeldprobleem. Vorm en tegelijkertijd leegte, zelf en tegelijkertijd 

geen-zelf, dualiteit en tegelijkertijd non-dualiteit, nu en tegelijkertijd eeuwig-

heid, menselijkheid en tegelijkertijd goddelijkheid. Het hoort allemaal bij elkaar, 

hangt volledig samen, is één. De al eerder aangehaalde zenmeester Shitou  

Xiqian (Sekito Kisen – 700-790) dicht in zijn weergaloze tekst Sandokai, De bron 

die alles doordringt:

Het alledaagse hoort bij de onpeilbare bron,

zoals een deksel past op een pan;

de ondoorgrondelijke bron verschijnt in het alledaagse

zoals twee evenwijdige pijlen samenkomen aan de einder.

Verder lezen? Zie Ohja, van kijken naar zien, pag 43-44


