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Woord vooraf van de vertaler 
In deze laatste sutra is de stervende Buddha Shakyamuni omringd door een onbekend aantal 
‘bhikku’s’, zoals ze in het origineel genoemd worden. Dit zijn bedelmonniken en mogelijk ook 
bedelnonnen, naaste beoefenaars van de Buddhaweg, die gekozen hebben voor een bestaan als 
bedelmonnik en bedelnon. Een aantal van de richtingwijzers voor een goede, heilzame leefwijze 
die in deze toespraak aan de orde zijn, hebben betrekking op hun specifieke leefwijze. Verreweg 



de meeste dingen waar de Buddha op ingaat zijn echter vormen van de ‘dharma’ waar iedere 
mens baat bij heeft en waar iedere mens mee kan beoefenen. 
 
Om de universaliteit van deze laatste toespraak goed tot uitdrukking te brengen begint de 
navolgende vertaling daarom met deze opmerkingen en is in de tekst het originele ‘bhikku’s’ 
weergegeven als ‘beste mensen, beoefenaars’. Zie ook de Toelichting na de vertaling. 
 
De toevoegingen tussen haken [ … ] zijn van de hand van de vertaler. 
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Inleiding 
Toen Buddha Shakyamuni voor de eerste keer het wiel van de Dharma in beweging bracht, werd 
Ajnata-Kaundinya (Kondanna) bevrijd. Aan het einde [van de tijd dat hij onderricht gaf] 
verklaarde de Buddha de Dharma zodat Subhadra bevrijd werd. Al degenen die hij kon helpen 
bevrijd te worden, waren bevrijd. De Buddha bevond zich liggend tussen een tweetal sala-bomen 
in, klaar om het laatste nirvana binnen te gaan. Op dat moment, in het midden van de nacht, was 
het stil en geluidloos. Omwille van al zijn leerlingen gaf de Buddha een korte uitleg over 
belangrijke dingen van de Dharma. 
 
Ordening Onderhouden 
De Buddha zei: “Beste mensen, beoefenaars, nadat ik ben heengegaan hebben jullie de 
pratimoksha [de discipline die bevrijd, de richtingwijzers voor een heilzame leefordening of 
leefwijze] te respecteren en te onderhouden. Dat is alsof je een licht in de duisternis hebt 



gevonden, alsof je een arme mens bent die een schat ontvangt. Besef dat dit jullie grote 
leermeester is; dit verschilt niet van mijn feitelijke aanwezigheid in de wereld. 
 
Wie een zuivere [heilzame, onvertroebelde] leefwijze of leefordening [戒 jiè, technische term 
voor buddhistische monastieke discipline] in praktijk wil brengen moet zich niet bezighouden 
met koop, verkoop of handel. Zo iemand bezit geen land of huizen, en evenmin personeel of 
(grote) huisdieren. Zo iemand bewaart grote afstand tot alle vormen van rijkdom en bezit, alsof 
je een vuurkuil ontwijkt. Oogst geen gewassen, rooi geen bomen, ploeg geen velden om, graaf 
niet in de aarde. Houd je niet bezig met kwakzalverij, fortuin voorspellen, sterren lezen, 
maanhoroscopen of andere horoscopen opstellen. Al zulke zaken helpen niet. 
 
Zorg goed voor je lijf, eet alleen op de gepaste tijd, leid een zuiver en onafhankelijk leven. Raak 
niet verstrikt in wereldse zaken, evenmin in diplomatieke betrekkingen. Laat je niet in met 
esoterie of het verwerven van onsterfelijkheid. Investeer niet in relaties met mensen die een hoge 
maatschappelijke positie hebben door hun gunsten na te jagen en laatdunkend om te gaan met 
mensen in een mindere positie. 
 
Zet je vanuit een oprechte houding van hart-en-geest en met wakkere aandacht in voor 
bevrijding. Verberg je vergissingen niet, zet geen masker op om anderen te misleiden. Weet 
bescheiden en tevreden te zijn met betrekking tot de vier soorten gaven [eten en drinken; 
kleding; onderdak; medicijnen]. Wanneer je gaven ontvangt, stapel niets op. 
 
 
 

 
 
 
 
Dit is een korte verklaring van vormen om ordening [een juiste, heilzame leefwijze] te bewaren. 
Ordening is de wortel van ware bevrijding. Daarom wordt het Pratimoksha [letterlijk: bevrijding 



(moksha) nabij (prati); intiem met bevrijding] genoemd. Op basis van deze ordening (sila) wordt 
meditatieve concentratie (samadhi) voortgebracht en wordt wijsheid (prajna) verwerkelijkt die 
lijden doet ophouden. Onderhoud daarom een zuivere, heilzame ordening, beste mensen, 
beoefenaars, en verbreek dat niet. Iemand die een zuivere ordening weet te bewaren zal goed met 
de dingen (dharma’s) omgaan. Zonder zuivere ordening geen goede omgang met de dingen en 
geen goed gedrag. Weet daarom dat deze ordening bij uitstek de verblijfplaats is van goede 
omgang met de dingen. 
 
Hart-en-Geest Beheersen 
Beste mensen, beoefenaars, wie volgens zulke ordening leeft, beheerst de vijf zintuigen. Laat de 
vijf soorten verlangens [verlangens naar de objecten van deze zintuigen, naar wat je graag ziet, 
hoort, ruikt, proeft en voelt; ook wordt met de vijf verlangens vaak bedoeld: verlangen naar 
faam, bezit, rust/slaap, eten en drinken, seksueel verlangen] ze niet naar believen gebruiken. Dat 
is net als met iemand die een os hoedt en een staf bij zich heeft terwijl hij op het dier let. Zo 
iemand laat het niet toe dat de os [dezelfde metafoor als in de Plaatjes van de Os!] er vandoor 
gaat naar de velden en gewassen van een ander. Wanneer je de vijf zintuigen de vrije teugel geeft, 
worden de vijf verlangens grenzeloos en onbeheersbaar. Dan is het als met een op hol geslagen 
paard dat niet meer naar de teugels luistert en z’n berijder ten val laat komen. Wanneer je 
beroofd wordt of verwond raakt, duurt de pijn kort, maar de gevolgen van het leed, veroorzaakt 
door losgeslagen zintuigen, duren lang voort. Dit onheil weegt zwaar; ben niet achteloos. Daarom 
controleren wijze mensen hun vijf zintuigen en laten ze niet de vrije loop. Ze houden ze vast als 
dieven die niet op vrije voeten worden gesteld. Laat je ze een tijdje los, dan duurt het niet lang 
voor het mis gaat.  
 
 

 
 
 



Aangezien hart-en-geest [心 xin]  de vijf zintuigen bestuurt, dien je goed op hart-en-geest te 
letten. Hart-en-geest kan net zo gevaarlijk zijn als een uiterst giftige slang, als een wild roofdier 
of als een verwrongen rover. Zelfs een groot vuur waarmee je in laaiende brand staat is nog geen 
passende analogie hiervoor. Het is als met iemand die rondrent met een pot honing en een diepe 
kuil niet ziet, doordat hij alleen maar aandacht heeft voor de honing. Of als met een losgeslagen 
olifant waarvan de olifantendrijver z’n haak [waarmee hij de olifant ment] verloren is. Of als met 
een aap die hoog in de bomen rondspringt en niet te bedwingen valt. In alle gevallen dien je snel 
de controle te hernemen en die niet meer te laten gaan. Degenen die hun hart-en-geest de vrije 
loop laten missen de gunstige gelegenheid die het biedt om mens te zijn. Maar voor wie hart-en-
geest als één punt geordend weet te houden, is er niets dat niet volbracht kan worden. Werk 
daarom vastberaden met hart-en-geest, beste mensen, beoefenaars, en breng deze in orde. 
 
Matig met Eten 
Beste mensen, beoefenaars, wanneer je eet en drinkt, doe dat dan alsof je medicijn inneemt. 
Neem niet méér van de dingen die je lekker vindt en mìnder van de dingen die je niet graag hebt. 
Gebruik eten en drinken om honger en dorst te voorkomen en je lichaam in conditie te houden. 
Monniken gedragen zich zoals bijen bloemen bezoeken; die verzamelen enkel stuifmeel zonder 
de vorm of geur van de bloem te beschadigen. Net zo neemt een (bedel)monnik de gaven van 
mensen aan om lijden te laten ophouden, zonder teveel te krijgen en zijn zuivere intentie te 
bederven. Hij is als een wijze mens die goed weet wat voor vracht zijn lastdier aankan en de 
krachten van het dier niet op de proef stelt door die maat te boven te gaan. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Slaperigheid Vermijden 
Beste mensen, beoefenaars [monniken en nonnen in het bijzonder], beoefen overdag met 
vastberaden intentie de Dharma en laat de gelegenheid niet voorbij gaan. Ben ook in de vroege 
nacht en in de vroege ochtend niet laks en reciteer  midden in de nacht sutra’s om wakker te 
blijven. Laat slaap er niet de reden van zijn dat dit unieke leven ijdel voorbij gaat, zonder 
realisatie. Herinner je eraan dat het vuur van onbestendigheid door heel de wereld raast. Zet je in 
voor bevrijding, zit niet te slapen. Kweldieven staan altijd klaar om ons te overvallen, ze zijn 
erger dan je vijanden. Hoe kun je dan in slaap sukkelen in plaats van jezelf aan te sporen en 
wakker te worden? Giftige kwelslangen sluimeren in hart-en-geest. Het is als een zwarte cobra 
die in je kamer slaapt - gebruik de speer van de pratimoksha [de discipline die bevrijd, de 
richtingwijzers voor een heilzame leefordening of leefwijze] om er meteen mee af te rekenen. 
Alleen wanneer die slapende slang weg  is kun je rustig slapen. Wie slaapt zonder deze slang aan 
te pakken is zonder schaamte. 
 
Luisteren naar schaamtegevoel siert een mens. Schaamtegevoel is te vergelijken met een stevige 
haak die iemand ervan kan weerhouden onheilzaam te handelen. Daarom is dit schaamtegevoel 
van groot belang; raak het geen moment kwijt, want verlies je het, dan is ook je goede gedrag 
weg. Mensen met schaamtegevoel weten goed met de dingen om te gaan. Wie dat niet heeft is 
hetzelfde als wat wij een beest noemen. 
 
 
 

 
 
 
 
Woede Vermijden 
Beste mensen, beoefenaars, als iemand je stuk voor stuk de ledematen zou afsnijden, zou je hart-
en-geest daardoor niet aangedaan moeten zijn. Geef ook dan niet toe aan de neiging woedend te 
worden. Let ook op je woorden en vermijd kwade taal. Wanneer je je inlaat met woedende 
gedachten, zul je je eigen Weg belemmeren en je goede gedrag verliezen. Geduld (ksanti) is een 



deugd waarmee zelfs het onderhouden van de pratimoksha of het beoefenen van ascese niet te 
vergelijken is. Iemand die geduld kan betrachten mag een groots mens met kracht genoemd 
worden; als je niet in staat bent het vergif van kwaadaardige, beledigende handelingen met 
genoegen en geduldig te ondergaan, alsof je zoete dauwdruppels aan het drinken bent, dan kun je 
geen wijs mens die de Weg betreedt genoemd worden. Waarom? Omdat het onheil dat van 
woede komt al je goede gedrag ruïneert en je goede reputatie teniet doet. Nu en in de toekomst 
zullen mensen zo’n persoon niet eens willen zien. Weet dat een woedend hart erger is dan een 
laaiend vuur. Wees er altijd voor op je hoede en laat het niet binnen, want er is geen dief die 
woede overtreft, als het gaat om het wegroven van je goede gedrag. Woede is misschien te 
vergeven bij leken die zich in verlangens verliezen, die de Weg niet beoefenen en niet weten hoe 
ze zichzelf kunnen beheersen. Maar voor hen die het wereldse leven hebben verlaten, die de Weg 
beoefenen en zich niet door verlangens laten meeslepen is het koesteren van woede niet te 
aanvaarden. In een heldere, koele wolk hoort niet ineens een donderklap los te barsten. 
 
Arrogantie Vermijden 
Beste mensen, beoefenaars, [bedelmonniken en bedelnonnen in het bijzonder] herinner je eraan 
dat je afstand hebt gedaan van alle opsmuk en dat je nu eenvoudig gekleed gaat [in lappengewaad 
zoals de Buddha]. Je draagt een bedelnap met je mee en bedelt voor je kost. Kijk zo naar jezelf en 
indien er dan toch arrogante gevoelens verschijnen, laat ze terstond voorbijgaan. Zelfs gewone 
mensen van de wereld achten het onjuist om trots en arrogantie te koesteren. Hoeveel te meer 
geldt dat dan voor iemand die z’n wereldse thuis heeft achtergelaten om de Weg te betreden. Ben 
omwille van bevrijding nederig en bedel om voedsel. 
 
 
 

 
 
 



Gevlei Vermijden 
Beste mensen, beoefenaars, een hart-en-geest die bezig is met gevlei gaat tegen de Weg in. Zorg 
daarom dat je hart-en-geest van oprechte intentie is. Weet dat oneerlijkheid en gevlei niets dan 
misleidingen en leugens zijn. Iemand die de Weg begaat kan daar niets mee. Laat je hart-en-geest 
oprecht zijn met juiste intentie als basis. 
 
[De volgende 8 paragrafen beschrijven acht beoefeningen of kwaliteiten van iemand die wakker 
de Weg begaat. Dogen behandelt in zijn laatste geschreven tekst - tevens het laatste hoofdstuk 
van zijn Shobogenzo - Hachi Dai Nin Gaku (1253), precies deze acht en citeert daarbij uitvoerig 
dit laatste onderricht van Buddha Shakyamuni. Overigens komt dit onderricht ook voor in de 
sutraverzameling Anguttara Nikaya IV 229-235, in een gesprek van de Buddha met dezelfde 
Anuruddha die later in dit sutra aan het woord komt.] 
 
Verlangens Verminderen 
Beste mensen, beoefenaars, weet dat mensen met veel verlangens veel bevrediging najagen en 
daarom ook veel onvrede (dukkha) kennen. Mensen met weinig verlangens zijn bevrijd van dit 
najagen en streven en hebben daardoor dit probleem niet. Blijf doorgaan met de beoefening om 
je verlangens te verminderen. Bovendien brengt minder verlangens meer goed gedrag met zich 
mee. Mensen met weinig verlangens zijn niet bezig met gevlei en oneerlijkheid om andermans 
gunst te verwerven. Evenmin worden ze meegesleept door hun zinnen. Zij die het verminderen 
van verlangens beoefenen kennen een hart-en-geest die kalm is en vrij van zorgen en angst. In 
welke situatie ze zich ook bevinden, wat ze aantreffen is voldoende en ze zijn niet ontevreden. 
Waar verlangens verminderen is nirvana. Dit wordt genoemd: zijn met weinig verlangens. 
 
Tevredenheid 
Beste mensen, beoefenaars, als je vrij wilt zijn van alle vormen van lijden, onvrede en kwelling 
(dukkha), weet dan wat tevredenheid is. De ordening (dharma) van tevredenheid is de 
verblijfplaats van voorspoed, geluk en vrede. Al slapen ze op de grond, tevreden mensen zijn op 
hun gemak en gelukkig. Al bevinden ze zich in het paradijs, ontevreden mensen beklagen zich 
ook daar. Wie niet tevreden is leeft in armoe, zelfs temidden rijkdom. Wie tevreden is leeft in 
rijkdom, zelfs temidden armoe. Wie geen tevredenheid kent wordt altijd voortgesleurd door de 
vijf verlangens en wordt beklaagd door wie tevreden is. Dit wordt genoemd: tevredenheid. 
 
Onthecht Alleen Zijn 
Beste mensen, beoefenaars, vind rust en stilte, onvoorwaardelijke vrede. Laat je niet opslorpen 
door alle drukte en gedoe, maar weet waar dan ook onthecht alleen te zijn. Wie in stilte verblijft 
wordt geprezen door Indra en alle Goden. Onthecht je dus van je groep, van alle groepen en leef 
onthecht alleen, om zo de wortel van het ophouden van onvrede te doorgronden. 
Ben je graag in een groep, dan ben je ook onderhevig aan de kwellingen die er binnen zo’n groep 
zijn. Het is net als met een grote boomtak: als zich daar teveel vogels op verzamelen, is er het 
gevaar dat hij het niet houdt en afbreekt. Wereldse bindingen en gehechtheden zuigen je mee in 



velerlei leed. Het is als een oude olifant die in de modder wegzakt en er niet meer uit weet te 
komen. Dit wordt genoemd: onthecht alleen zijn. 
 
Inzet 
Beste mensen, beoefenaars, zet je in, gebruik al je energie en niets zal meer moeilijk voor je zijn. 
Doe dat dus: zet je in en geef je energie. Het is net als met een klein waterstroompje dat 
voortdurend op een stuk rots valt en daar uiteindelijk doorheen gaat. Als van de andere kant 
deze houding van een beoefenaar vaak onderbroken wordt, is dat als vuur willen maken met een 
vuurboor, maar ophouden voor er voldoende hitte is ontwikkeld. Al wil je vuur maken, zo gaat 
dat niet. Dit wordt genoemd: energieke inzet. 
 
 
 

 
 
 
 
Wakkere Aandacht (Mindfulness) 
Beste mensen, beoefenaars, op zoek gaan naar een goede lerares of leraar dan wel een spirituele 
vriendin of vriend is toch niet te vergelijken met wakkere aandacht. Als je wakkere aandacht niet 
veronachtzaamt, kan geen van de kweldieven je in bezit nemen. Houd daarom steeds wakkere 
aandacht gericht op je hart-en-geest. Verlies je deze wakkere aandacht, dan verlies je ook je 
goede gedrag. Wanneer de kracht van wakkere aandacht goed gevestigd is, zullen de dieven van 
de vijf verlangens je niet schaden, ook al ben je erdoor omringd. Het is alsof je een slagveld 
opgaat terwijl je goede wapenrusting draagt; dan heb je niets te vrezen. Dit wordt genoemd: 
wakkere aandacht. 
 
 
 



Meditatieve Concentratie (Samadhi) 
Beste mensen, beoefenaars, verzamel je hart-en-geest en laat deze in meditatieve concentratie 
(samadhi) zijn.  Is hart-en-geest verzameld, dan ontstaat inzicht in de kenmerken van alle 
verschijnselen van ontstaan en vergaan [geboorte en dood, verschijnen en verdwijnen]. 
Ontwikkel daarom voortdurend en vastberaden alle vormen van meditatieve concentratie. Als je 
dit verwerkelijkt zal je hart-en-geest niet verdeeld of verward zijn. Het is als met een huishouden 
dat zorgvuldig met water omgaat en goed voor de greppels zorgt die het water verzamelen. Wie 
beoefent doet hetzelfde; zo iemand ontwikkelt gestadig meditatieve concentratie omwille van 
het water van wijsheid, opdat het niet weglekt. Dit wordt genoemd: meditatieve concentratie. 
 
Wijsheid 
Beste mensen, beoefenaars, wanneer je over wijsheid beschikt ben je zonder gretig verlangen of 
gehechtheid. Onderzoek jezelf voortdurend en bega geen vergissingen. Op die manier realiseer je 
binnen deze Dharma bevrijding. Doe je dit niet, dan ben je noch iemand van de Weg, noch een 
leek; voor zo iemand bestaat geen naam. Ware wijsheid is het stevige en veilige schip om de 
oceaan van ouderdom, ziekte en dood mee over te steken. Wijsheid is eveneens als een groot 
helder licht te midden van de duisternis van onwetendheid, als een betrouwbaar geneesmiddel 
voor wie ziek is, als een scherpe bijl die onze kwelbomen velt. Ontwikkel daarom jezelf door 
wijsheid te beluisteren, te beschouwen en in praktijk te brengen. Mensen met het oog van 
wijsheid beschikken over helder inzicht, ook al zijn hun ogen slechts van vlees. Dit wordt 
genoemd: wijsheid. 
 
Niet Vertroebelend Uitwaaieren 
Beste mensen, beoefenaars, wanneer je gedachten en gevoelens op allerlei manieren 
vertroebelend uitwaaieren, is je hart-en-geest troebel en verward. Zelfs als je de wereld hebt 
achtergelaten ben je in zo’n geval niet bevrijd. Laat daarom het vertroebelend uitwaaieren van 
gedachten en gevoelens in een verwarde hart-en-geest snel voorbij gaan. Als je de vrede van 
nirvana wilt verwerkelijken is het nodig te snappen hoe je dit probleem van vertroebelend 
uitwaaieren aanpakt. Dit wordt genoemd: niet vertroebelend uitwaaieren. 
 
 
 
[Einde van de acht beoefeningen of kwaliteiten van iemand die wakker de Weg begaat.] 



 
 
 
 
Aansporing om te Beoefenen 
Beste mensen, beoefenaars, ben onverdeeld als het gaat om goed gedrag en intentie. Laat alle 
toegeeflijkheid achter je, zoals je een gehate dief zou schuwen. De Dharma die de compassievolle 
Buddha omwille van jullie welzijn onderricht heeft is reeds compleet; het is aan jullie om je 
toegewijd in te zetten en dit onderricht in praktijk te brengen. Of je nu in de bergen woont dan 
wel in een vallei, dan wel op een rustige plek onder de bomen, behoed de dharma die je 
ontvangen hebt en laat niets ervan verloren gaan. Zet je voortdurend in om deze dharma 
toegewijd te beoefenen. Sterf niet in het spijtige besef dat je dit leven verspild hebt. Ik ben als 
een kundige arts die een diagnose van de ziekte stelt en geneesmiddelen voorschrijft; het 
innemen ervan hangt echter niet van de arts af. En ook ben ik als een ervaren gids die de beste 
route aangeeft; de fout ligt echter niet bij de gids wanneer de raad wel gehoord maar niet 
gevolgd wordt. 
 
Over het Ophelderen van alle Twijfels 
Beste mensen, beoefenaars, als je ook maar enige twijfel hebt over de Vier Edele Waarheden - 
over dukkha en de rest [het ontstaan ervan, het ophouden ervan en het pad daarheen] - stel dan 
nu je vragen. Koester geen twijfels en verzuim niet ze op te helderen.” Toen herhaalde de Buddha 
dit tot driemaal toe, maar niemand stelde een vraag. Waarom? Omdat niemand in die sangha 
twijfels koesterde. 
 
Op dat moment peilde Anuruddha [de meest helderziende van de naaste leerlingen] de geesten 
van het verzamelde gezelschap en sprak respectvol tot de Buddha: 
 
 

 



“Heer, al zou de maan heet worden en al zou de zon afkoelen, de Vier Edele Waarheden kunnen 
nooit anders zijn. De Buddha onderricht de waarheid van dukkha (lijden, stress en alle vormen 
van onvrede) en zij beschrijft daadwerkelijk dukkha; dat kun je geen geluk noemen. Opstapeling 
[van onwetendheid en verlangen] is daadwerkelijk  de oorzaak van het ontstaan van dukkha; er is 
geen andere oorzaak. Om dukkha te stoppen [het ophouden van dukkha, de derde waarheid] 
moet de oorzaak stoppen, want als de oorzaak ophoudt, houdt ook het gevolg op. Het pad dat 
voert tot het stoppen van dukkha is daadwerkelijk het pad, er is geen ander. Heer, al deze beste 
mensen, beoefenaars zijn zeker van de Vier Edele Waarheden en hebben er geen twijfels over. 
 
In deze sangha zullen degenen die nog niet verwerkelijkt hebben wat verwerkelijkt kan worden 
[namelijk volledig ontwaken] zich zeker bedroefd voelen wanneer ze de Buddha in het laatste 
nirvana zien heengaan. Zij die nog maar net de Dharma ontmoet hebben en de Buddha hebben 
gehoord zullen allemaal bevrijd worden; zij hebben de Weg gezien, als een bliksemflits in het 
duister van de nacht. Maar degenen die al verwerkelijkt hebben wat verwerkelijkt kan worden 
[de zgn. arhats], die al de oceaan van dukkha zijn overgestoken, zullen toch deze gedachte 
hebben: ‘Waarom steekt de Buddha zo spoedig over naar het laatste nirvana?’ “ 
 
 
 

 
 
 
 
Zo sprak Anuruddha en inderdaad had iedereen in de aanwezige sangha de betekenis van de Vier 
Edele Waarheden volledig doorgrond. Toch wenste de Buddha iedereen te sterken, daarom sprak 
hij met grote compassie opnieuw: 
 
“Beste mensen, beoefenaars, ben niet bedroefd of gespannen. Al zou ik nog jaren en jaren (een 
kalpa, periode van astronomische duur) in deze wereld vertoeven, ook dan zou aan ons samenzijn 
een einde komen. Samen komen zonder weer uiteen te gaan is onmogelijk. De Dharma die tot 



heil is van jezelf en anderen is reeds compleet. Als ik langer zou leven zou dat niets toevoegen. Al 
wie bevrijd zou kunnen worden, zowel onder hemelse wezens als onder mensen, is reeds bevrijd, 
en al degenen die nog niet bevrijd zijn hebben de oorzaken en omstandigheden van hun 
bevrijding reeds in beweging gebracht.  
 
 
 

 
 
 
 
Onophoudelijk doorgaan met beoefening van de Dharma ìs de eeuwige en onverwoestbare 
aanwezigheid van het Dharmalichaam (dharmakaya) van de Tathāgata [aanduiding van de 
Buddha die hij vaak zelf gebruikte: ‘die nergens vandaan komt, nergens heengaat, die zó ìs’].  
 
Besef dat alles in de wereld onbestendig is. Iedere ontmoeting kent ook een afscheid. Ben niet 
bang, dit is het kenmerk van alle verschijnselen. Maar zet je vastberaden en toegewijd in, gericht 
op onmiddellijke bevrijding. Maak met het licht van bevrijdende wijsheid een einde aan de 
duisternis van onwetendheid. De wereld is werkelijk vol gevaar, breekbaar en niet bestendig. 
 
Nirvana binnengaan is alsof een ernstige ziekte van je afvalt. Laat het lichaam, dat we ten 
onrechte ons ‘zelf’ noemen en dat verdrinkt in de oceaan van geboorte, ziekte, ouderdom en 
dood, afvallen. Kan een wijs mens anders dan blij zijn om dat los te laten, als reken je af met een 
gehate dief? 
 
Beste mensen, beoefenaars, zet je onophoudelijk, onverdeeld en toegewijd in voor bevrijding. 
Alles in de wereld der verschijnselen, in beweging of niet in beweging, is zonder uitzondering 
onderhevig aan verval en is vergankelijk. Stop nu; er hoeft niets meer gezegd te worden. De tijd 
gaat voorbij, mijn wens is nirvana. Dit is mijn laatste onderricht.” 
 
 



 
 
 
 
[In een andere tekst die de laatste dagen van de Buddha beschrijft, het zogenaamde 
Mahaparinibbana Sutta (het zestiende sutta in de verzameling van Lange Gesprekken, Digha 
Nikaya) staan deze laatste woorden: 
 
“Handa ’dani bhikkhave amantayami vo:  
Vayadhamma sankhara; appamadena sampadetha’ti!” (Pali) 
 
“Luister goed, bedelmonniken, ik spoor je aan:  
uiteenvallen is de natuurwet van al wat samengesteld is;  
zet je samen in zonder achteloos te zijn.”] 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting op de status van dit sutra als ‘laatste’ onderricht 
Er bestaan verschillende teksten met het ‘laatste’ onderricht van de Buddha en met een 
beschrijving van zijn laatste ogenblikken. De klassieke Pali-tekst die binnen de Theravada-
traditie als authentiek wordt beschouwd is het net hierboven aangehaalde Mahaparinibbana 
Sutta (Digha Nikaya, nr.16). In de latere Mahayana-traditie bestaan wel dertien zogenaamde 
‘Nirvana’ teksten.              
Binnen de zentraditie geniet de tekst die hier vertaald is de voorkeur als laatste onderricht. Zoals 
reeds vermeld zijn de laatste geschreven woorden van Dogen, Hachi Dai Nin Gaku (Acht 



Wakkere Praktijken van een Groots, Ruimhartig Mens) (1253), voor een groot deel citaten uit 
deze tekst. Dogen beaamt ten volle de laatste inzichten van de Buddha, ze vormen ‘de schat van 
het ware dharma-oog en de subtiele, wonderbare hart-en-geest van nirvana’ (shobogenzo nehan 
myo shin).  
Mensen van de Buddhaweg mogen dat nooit vergeten! 
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