
DE IDENTITEIT VAN VEELHEID EN EENHEID

Het wezen van de grote wijze van India werd op intieme wijze van West naar 

Oost overgedragen. Mensen zijn helder of verward, maar de Weg kent geen 

zuidelijke of noordelijke leraar. De geheime bron is klaar en doorschijnend, 

zijn vertakkingen zijn duister en stromen overal. Aan het relatieve gehecht zijn 

is illusie, het zien van het absolute is nog geen verlichting. Al het subjectieve 

en al het objectieve zijn tegelijkertijd wederzijds gebonden en volkomen 

zelfstandig. Oneindig gebonden en vrij bewegend, verblijven ze toch in hun 

eigen positie. Vorm verdeelt de eenheid. Geluid geeft aanleiding tot 

aangename en onaangename gevoelens. In duisternis zijn beter en slechter 

niet onderscheiden, in helderheid is het zuivere en onzuivere duidelijk te zien. 

De vier elementen hernemen ongedwongen hun natuur, zoals een kind kan 

vertrouwen op zijn moeder. Vuur is warm, wind waait, water is nat, de aarde 

hard. Ogen zien, oren horen, de neus ruikt, de tong proeft. Alle zijn zelfstandig 

maar de verschillende bladeren komen van dezelfde wortel. Oorzaak en 

gevolg komen voort uit dezelfde bron. Hoog en laag worden relatief gebruikt. 

In feite is er duisternis in helderheid, maar je moet de duisternis niet willen 

ontmoeten. Er is helderheid in duisternis, maar zoek niet naar die helderheid. 

Duisternis en helderheid horen bij elkaar, zoals de linker en de rechter voet bij 

het lopen. Elk van de tienduizend dingen heeft van nature zijn eigen 

waardevolle functie, waarvan je het natuurlijke functioneren met betrekking tot 

alle andere dingen zou moeten zien. Het alledaagse bestaan hoort bij het 

ondoorgrondelijke zoals een deksel op een pot past. Het ondoorgrondelijke 

harmonieert met het alledaagse zoals twee pijlen elkaar treffen in de lucht. 

Deze woorden tonen de Grote Werkelijkheid. Voor een oordeel is geen 

maatstaf toereikend. Als je de Weg niet ziet, zie je hem ook niet als je hem 

gaat. Als je de Weg gaat, is hij noch nabij, noch veraf. Wanneer je de Weg uit 

het oog verliest, ben je er mijlen van verwijderd. Vol respect zeg ik tegen hen 

die verlicht wensen te worden: verspil geen tijd, dag of nacht. 



MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYO

KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN NYA HA RA MI TA JI SHO KEN

GO ON KAI KU DO IS SAI KU YAKU SHA RI SHI SHIKI FU I

KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI JU SO

GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU

SHO FU METSU FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE KO KU CHU

MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI MU GEN NI BI ZES SHIN NI MU

SHIKI SHO KO MI SOKU HO MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI

KAI MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI

YAKU MU RO SHI JIN MU KU SHU METSO DO MU CHI YAKU

MU TOKU I MU SHO TO KO BO DAI SAT TA E HAN NYA HA RA

MI TA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO MU U KU FU ON

RI IS SAI TEN DO MU SO KU GYO NE HAN SAN ZE SHO BUTSU

E HAN NYA HA RA MI TA KO TOKU A NOKU TA RA SAM

MYAKU SAM BO DAI KO CHI HAN NYA HA RA MI TA ZE DAI JIN

SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU JO SHU ZE MU TO TO SHU NO JO

IS SAI KU SHIN JITSU FU KO KO SETSU HAN NYA HA RA MI TA

SHU SOKU SETSU SHU WATSU GYA TEI GYA TEI HA RA GYA

TEI HARA SO GYA TEI BO JI SOWA KA HAN NYA SHIN GYO



GROOT PRAJNA-PARAMITA HART SUTRA

Nadat Avalokitesvara de stroom van prajna-paramita was binnen gegaan

werd de bodhisattva bewogen de vijf skandha’s te zien en te zien dat zij 

zonder eigen bestaan waren. Hier, Shariputra, is vorm leegte, leegte vorm; 

vorm is niet te scheiden van leegte, leegte is niet te scheiden van vorm; al 

wat vorm heeft, is leegte; al wat leegte is, heeft vorm; en zo ook sensaties, 

gedachten, drijfveren en gewaarzijn. Hier, Shariputra, zijn alle dharma’s 

gekenmerkt door leegte, niet voortgebracht, niet ongedaan te maken, noch 

onzuiver, noch zuiver, noch onvolmaakt, noch volmaakt. Daarom 

Shariputra, in leegte is geen vorm, geen sensatie, geen gedachte, geen 

drijfveer en geen gewaarzijn; geen oog, oor, neus, tong, lichaam en 

denkorgaan; geen vorm, klank, geur,smaak, aanrakingspunten en 

gedachteobjecten; geen veld van waarneming enzovoort, tot geen veld van 

geestelijke activiteit. Geen onwetendheid, geen einde aan onwetendheid 

enzovoort, tot geen ouderdom en dood en geen einde aan ouderdom en 

dood. Geen lijden, geen oorzaak, geen opheffing, geen weg; geen inzicht, 

geen bereiken en geen niet-bereiken. Daarom, Shariputra, in de staat van 

niet-bereiken, gesteund door prajna-paramita, verblijft de bodhisattva 

zonder verduistering van geest. Zonder verduistering van geest is de 

bodhisattva niet bevreesd, overwint aldus onjuiste opvattingen en is het 

rusten in nirvana tenslotte bereikt. Alle Boeddha’s van alle tijden zijn door in 

prajna-paramita te verblijven volledig ontwaakt tot volkomen verlichting. 

Daarom, zou je de grote mantra van prajna-paramita moeten kennen, de 

mantra van groot inzicht, de volkomen mantra, de onvergelijkbare mantra, 

die alle lijden tot rust brengt, die waar is en niet op bedrog berust. Op grond 

van prajna-paramita is de mantra verkondigd, die luidt aldus: gate, gate, 

paragate, parasamgate, bodhi, svaha! Hiermee eindigt het Groot 

Prajna-paramita Hart Sutra. 



ENMEI JUKKU KANNON GYO

KANZEON NA MU BUTSU YO BUTSU U IN

YO BUTSU U EN BU PO SO EN JO RAKU GA

JO CHO NEN KANZEON BO NEN KANZEON

NEN NEN JU SHIN KI NEN NEN FU RI SHIN



GATHA TER OPENING VAN HET SUTRA

De Dharma, onuitputtelijk diep en grenzeloos subtiel,

wordt zelden getoond, zelfs in geen honderden jaren.

Nu zien, horen, ontvangen en zorgen wij voor de Dharma.

Mogen wij de Tathagata’s ware betekenis volledig realiseren.



DE VIER BODHISATTVA-GELOFTEN

Hoe talloos de levende wezens ook zijn,
ik beloof ze allen te bevrijden.

Hoe peilloos de oorzaak van lijden ook is,
ik beloof haar geheel te verwijderen.

Hoe talloos de Dharma’s ook zijn,
ik beloof ze allen te verstaan.

Hoe eindeloos de Boeddha-weg ook is,
ik beloof hem teneinde te gaan.


