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'Yathapi ruciram puppham 
vannavantam sagandhakam 

evam subhasita vaca 
saphala hoti sakubbato.’ 

❜ Zoals een mooie bloem,  
Die kleurig maar ook geurig is, 

Zijn mooie woorden slechts vruchtbaar, 
Indien men er naar handelt. ❜ 

Dhammapada, Gatha #52 
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—Verantwoording—

VERANTWOORDING 

Een moderne metafoor.


Bij de verwerving van een auto vindt men steevast een 
lijvige gebruiksaanwijzing in het handschoenkastje. Ver-
mits de Nederlandse taal voor autofabrikanten blijkbaar 
erg onnatuurlijk aanvoelt wordt zoiets gemeenzaam een 
manual genoemd. 

Vooral onze Oosterburen zijn bedreven in het gründlich 
beschrijven van hun technische scheppingen. Het komt 
me voor dat nerds ongemeen opgewonden raken door 
het lezen van zulke innemende literatuur.


Voor de ongeïnteresseerden of de nitwits (ik behoor tot 
dit soort Beotiërs) bevat elke manual een tussengescho-
ven addendum waarop in kapitalen de bediening van het 
ding erg beknopt wordt uitgelegd. 


De volumineuze broer van het appendix blijft compleet 
onaangeroerd tot er onverhoopt een lichtje op het dash-
board rood kleurt. Waarna een (lange) zoektocht start 
doorheen het technisch vocabularium van de inhoudsta-
bel. Meestal gevolgd door een bezoekje aan de garage.


Ontstaat er enige herkenning?


Na de uitgebreide analyse en bespreking van de Satipat-
thana en de Sotapattimagga in mijn laatste twee boeken 
leek mij een beknopt addendum meer dan ooit op zijn 
plaats. Gemakkelijkheidshalve heb ik de bibliografie van 
beide boeken voor de lezer toegevoegd. Als referentie-
kader. Deze boekenlijst vormt voor mij tevens een intel-
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—Verantwoording—

lectuele restitutie én een dankbaar eerbetoon aan mijn 
vele leraars.


Dit boek bevat de kern van het pad naar zelfrealisatie. De 
essentie. De kwintessens.


Het is, overeenkomstig de woorden van de Boeddha, 
een directe weg—ekayano maggo—naar stroombetre-
ding en innerlijke vrede: 
1

'Monniken, dit is een (enige/directe/ongeëvenaarde) weg  
die leidt tot zuivering van de wezens; tot het overstijgen 

van verdriet en zorgen;  tot het beëindigen van dukkha en 
angst; en tot het verkrijgen van de juiste methode voor 
het realiseren van nibbana, namelijk door het viervoudig 

vestigen van opmerkzaamheid.' 

In het eerste deel vindt de lezer mijn integrale vertaling 
van de Mahasatipatthana-Sutta—de oerbron van deze 
beoefening. Hoe meer de yogi zich verdiept in de tekst 
van deze sutta hoe meer zijn inzicht zich ontwikkelt. De 
Boeddha noemde satipatthana 'de juiste weidegrond' (P. 
gocara)  voor een monnik. 
2

Sommige Dhamma-leraren, o.m. Bhikkhu Sujato, be-
schouwen ekayano maggo als een 'convergentiepunt'—
een plaats of weg waar verschillende vormen van medi-
tatie samenkomen wat finaal resulteert in een geïnte-
greerd pad dat de yogi naar bevrijding voert.


De lectuur van de Mahasatipatthana-Sutta is pariyatti. 

 Mahasatipatthana-Sutta, Digha-Nikaya 221

 Anguttara-Nikaya, V.352 — gocara (P.) = weidegrond.2
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—Verantwoording—

Het tweede deel beschrijft mijn beoefening van de sutta. 
Daar het hier gaat om een persoonlijke markering en in-
vulling is deze meditatie vatbaar voor uitgebreide indivi-
duele aanpassingen en bijstellingen door elke alerte yogi. 
Dhamma is immers een levend proces. Geen dogma-
tisch verhaaltje.


Deze individuele beoefening door de yogi is patipatti. 

Het derde deel ontbreekt. Het is niet geschreven omdat 
het door de yogi zélf moet worden geconcretiseerd. De 
realisatie van de beoefening vormt immers een persoon-
lijke opdracht. Een edele taak. Zonder hoofd boven zijn 
of haar hoofd. 


Dit is pativedha. 

Tenslotte heb ik nog één wens voor de lezer: moge dit 
boek bijdragen tot bevrijdend inzicht.


Guy Eugène Dubois

Koksijde, 18 juli 2020
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—De Mahasatipatthana-Sutta—

 DE MAHASATIPATTHANA-SUTTA  

—De Grote Leerrede over het 

Cultiveren van Aandacht—


❛ ALDUS HEB IK GEHOORD. 

(1.) INLEIDING 
      (P. Uddeso) 

Eens verbleef de Bhagavat in Kuru, in het marktstadje 
Kammasadhamma.  

Daar richtte hij zich tot de monniken:  

“Monniken.”  

“Heer”, antwoordden de monniken. 

Daarop sprak de Bhagavat als volgt:  

“Monniken, dit is een (enige/directe/ongeëvenaarde) weg 
 die leidt tot zuivering van de wezens; tot het overstijgen 3

van verdriet en zorgen;  tot het beëindigen van dukkha 4

en angst; en tot het verkrijgen van de juiste methode 
voor het realiseren van nibbana, namelijk door het vier-
voudig vestigen van opmerkzaamheid.” 

 'de (enige/directe/ongeëvenaarde) weg ' → vert. van 'ekayano 3

maggo'. 

 ‘het overstijgen van verdriet en zorgen’ → vert. van 'vitasoka’: 4

vita+soka: vita = vrij zijn van; het overstijgen van; soka = verdriet, 
zorgen. 
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—De Mahasatipatthana-Sutta—

En hoe, Monniken, wordt deze opmerkzaamheid viervou-
dig gevestigd? 

1.Welnu, Monniken, een beoefenaar observeert volhar-
dend het lichaam in het lichaam. Dit doet hij ijverig en 
energiek (P. atapi); met helder begrip en diep inzicht in 
de vergankelijkheid (P. sampajano); penetrerend aan-
dachtig (P. satima); en vrij en onthecht van elk werelds 
verlangen en afkeer (P. vineyya loke abhijjha-domanas-
sa). 

2.Hij observeert volhardend de gewaarwordingen in de 
gewaarwordingen. Dit doet hij ijverig en energiek; met 
helder begrip en diep inzicht in de vergankelijkheid; 
penetrerend aandachtig; en vrij en onthecht van elk 
werelds verlangen en afkeer. 

3.Hij observeert volhardend de geest in de geest. Dit 
doet hij ijverig en energiek; met helder begrip en diep 
inzicht in de vergankelijkheid; penetrerend aandachtig; 
en vrij en onthecht van elk werelds verlangen en afkeer. 

4.Hij observeert volhardend de geestinhoud in de geest-
inhoud. Dit doet hij ijverig en energiek, met helder be-
grip en diep inzicht in de vergankelijkheid; penetrerend 
aandachtig; en vrij en onthecht van elk werelds verlan-
gen en afkeer. 
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—De Mahasatipatthana-Sutta—

(2.) DE OBSERVATIE VAN HET LICHAAM 
      (P. Kayanupassana) 
   
I. Verhandeling over de opmerkzaamheid  op de Adem-
haling. (P. Anapanapabbam) 
5

“En hoe observeert een monnik volhardend het lichaam 
in het lichaam? 

Nadat een beoefenaar naar het bos, naar de voet van een 
boom, of naar een lege hut gegaan is, gaat hij met ge-
kruiste benen zitten, met rechte rug, terwijl hij zijn aan-
dacht richt op het gebied rond de mond. 
6

Hij ademt bewust aandachtig in; hij ademt bewust aan-
dachtig uit.  

Als hij diep (kalm, rustig, lang) inademt, weet hij dat hij 
diep inademt; als hij diep uitademt, weet hij dat hij diep 
uitademt.  

Als hij snel (oppervlakkig, gestresseerd, vlug, kort) ina-
demt, weet hij dat hij snel inademt; als hij snel uitademt, 
weet hij dat hij snel uitademt.  

Op deze manier traint de monnik zichzelf: 

 'anapanapabbam’ (P.) → anapana+pabba: anapana = ademha5 -
ling; pabba = de sectie, het kapittel, het onderdeel, de para-
graaf. Anapanapabbam = de paragraaf over de ademhaling.

 'het gebied rond de mond' → vert. van 'parimukham'. Een an-6

dere interpretatie is: de voorkant van het lichaam (zie infra).
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—De Mahasatipatthana-Sutta—

Terwijl hij inademt, oefent hij zich om bewust te zijn van 
zijn hele lichaam; terwijl hij uitademt oefent hij zich om 
bewust te zijn van zijn hele lichaam.  7

Terwijl hij inademt oefent hij zich om het hele lichaam tot 
rust te brengen; terwijl hij uitademt oefent hij zich om het 
hele lichaam tot rust te brengen.  

Monniken, het is te vergelijken met iemand die een draai-
bank bedient, of met een leerling die een draaibank be-
dient. Wanneer zo iemand een lange draai geeft, weet hij: 
‘Ik geef een lange draai,’ en wanneer hij een korte draai 
geeft, weet hij: ‘Ik geef een korte draai.’   

Precies zo, weet een monnik wanneer hij diep inademt: 
‘Ik adem diep in.’ Wanneer hij diep uitademt, weet hij: ‘Ik 
adem diep uit.’ Wanneer hij snel inademt, weet hij: ‘Ik 
adem snel in.’ Wanneer hij snel uitademt, weet hij: ‘Ik 
adem snel uit.’ 

[En verder:] 

‘Ik adem in en oefen me om bewust te zijn van mijn hele 
lichaam.’  

‘Ik adem uit en oefen me om bewust te zijn van mijn hele 
lichaam.’ 

‘Ik adem in en oefen me om mijn hele lichaam tot rust te 
brengen.’  

 Door de bewuste in- en uitademing komt er automatisch een 7

moment waarbij de adem het hele lichaam a.h.w. ’verzadigt’. 
Adem en lichaam worden één.
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