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Contemplatie over het kenmerk van 

niet-zelf (anatta) 

 

Inleiding 

 

De overweging van de onpersoonlijkheid, van 

leegheid is de bevrijding door inzicht dat alles leeg is 

van een zelf. Meditatie over leegheid is erg belangrijk 

en kan iemand leiden naar Ontwaking. 

“Als iemand veel vertoeft met zijn geest 

gesterkt door waarneming van niet-zelf in lijden, dan 
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wordt zijn geest bevrijd van de waanvoorstellingen die 

dit lichaam met zijn bewustzijn en alle externe dingen 

behandelen in termen van ‘ik’ en ‘mijn’.”  
1

 

“Als iemand zes beloningen ziet, moet dat 

voldoende voor hem of haar zijn om waarneming van 

niet zelf onbegrensd in alle formaties te vestigen. Het 

zijn de volgende zes beloningen: 

1. Hij of zij zal bevrijd zijn van de wereld van alles 

(van de gehele wereld). 

2-3. Hij of zij zal niet meer gehinderd worden door te 

handelen in termen van ‘ik’ en ‘mijn’. 

4. Hij of zij zal de kennis verkrijgen die niet door allen 

gedeeld wordt. 

5-6. En hij of zij zal duidelijk de oorzaken zien en ook 

oorzakelijk ontstane dingen.”   
2
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“Afzondering is geluk voor de tevredene; en 

vriendelijkheid jegens de wereld is geluk voor degene 

die in verdraagzaamheid leeft. Geen behagen 

scheppen is geluk voor degene die zinsverlangen te 

boven is gekomen. Maar bevrijd te zijn van de mening 

‘ik ben’, dat is het grootste geluk van alles.” 

 

1. De groepen van bestaan 

 

De groepen van bestaan worden op drie 

verschillende manieren ingedeeld, namelijk: 

(a) De vijfvoudige indeling: lichamelijkheid, gevoelens, 

gewaarwording, geestelijke formaties, bewustzijn. 

(b) De tweevoudige indeling: nama-rupa: geest en 

lichamelijkheid. 



(c) De drievoudige indeling: bewustzijn, geestelijke 

factoren, lichamelijkheid. 

 

Wat als individueel bestaan wordt beschouwd, is 

in werkelijkheid niets anders dan een proces van die 

geestelijke en lichamelijke verschijnselen. Deze vijf 

groepen echter vertonen noch apart noch collectief 

een zelfstandig, op zichzelf bestaand iets (atta), noch 

is er een zelfstandig iets te vinden afzonderlijk van die 

groepen. Deze vijf groepen vormen een abstracte 

rangschikking maar ze hebben geen werkelijk bestaan 

als vijf volledige groepen. Er kan maar één 

vertegenwoordiger van deze groepen ontstaan met 

één staat van bewustzijn. Bijvoorbeeld, met eenzelfde 

eenheid van bewustzijn kan slechts één enkel soort 

van gevoel (vreugde of verdriet) verbonden worden en 

nooit meer dan één. Evenzo kunnen geen twee 



verschillende gewaarwordingen op hetzelfde moment 

ontstaan. Ook van de diverse soorten bewustzijn kan 

slechts één tegelijk aanwezig zijn.
 

3

“Wat is de groep van lichamelijkheid? - Het zijn 

de vier primaire elementen [aarde, water, vuur, lucht] 

en lichamelijkheid daarvan afhankelijk. 

Wat is de groep van gevoel? Het zijn de zes 

klassen van gevoel: gevoel door visuele indruk, gevoel 

door klank-indruk, gevoel door geur-indruk, gevoel 

door smaak-indruk, gevoel door tast-indruk en gevoel 

door geestelijke indruk. 

Wat is de groep van gewaarwording? Er zijn zes 

klassen van gewaarwording: gewaarwording van 

zichtbare objecten, gewaarwording van geluiden, 

gewaarwording van geuren, gewaarwording van 

3 
zie ook: Buddhist Dictionary p. 99—104.

 



smaken, gewaarwording van lichamelijke indrukken en 

gewaarwording van geestelijke indrukken. 

Wat is de groep van geestelijke formaties? Er 

zijn zes klassen van wilstoestanden, namelijk m.b.t. 

zichtbare objecten, m.b.t. geluiden, m.b.t. geuren, 

m.b.t. smaken, m.b.t. lichamelijke indrukken, en 

m.b.t. geestelijke objecten. 

Wat is de groep van bewustzijn? Er zijn zes 

klassen van bewustzijn: oogbewustzijn, oorbewustzijn, 

neusbewustzijn, tongbewustzijn, lichaambewustzijn en 

geestbewustzijn.”   
4

 

Over de onafscheidelijkheid van deze groepen is 

gezegd: “Wat er ook bestaat aan gevoelens, 

gewaarwordingen en aan geestelijke formaties, deze 

dingen zijn verbonden, niet onverbonden. En het is 

4
 S.22.56. 



onmogelijk het een van het ander te scheiden en het 

verschil ervan aan te tonen. Want alles dat men voelt, 

dat neemt men waar; en wat men waarneemt, 

daarvan is men zich bewust.”  
5

Verder is gezegd: “Het is onmogelijk het 

verdwijnen uit het ene bestaan en het intreden in een 

nieuw bestaan uit te leggen, of de groei, toename en 

ontwikkeling van bewustzijn uit te leggen 

onafhankelijk van lichamelijkheid, gevoel, 

gewaarwording en geestelijke formaties.”   
6

 

Betreffende de onpersoonlijkheid (anatta) en 

leegheid (suññata) van de vijf groepen is gezegd: 

“Wat er ook bestaat aan lichamelijkheid, gevoel, 

gewaarwording, geestelijke formaties en bewustzijn, 

hetzij in het verleden, tegenwoordig of toekomstig, 

5
 M.43. 

6
 S.12.53. 



eigen of van anderen, grof of fijn, hoog of laag, veraf 

of nabij, dit moet men overeenkomstig de 

werkelijkheid en met ware wijsheid aldus begrijpen: 

‘Dit behoort mij niet toe, dit ben ik niet, dit is niet mijn 

zelf.’”  
7

 

2. Contemplatie over niet-zelf 

 

"Vorm is niet zelf. Als vorm een zelf was, zou 

men de vorm kunnen laten zijn zoals men wenst. Maar 

omdat vorm geen zelf is, daarom leidt ze tot lijden, 

onvoldaanheid, en daarom kan men niet ermee 

handelen zoals men wenst. 

Gevoel is niet zelf. Als gevoel een zelf was, zou 

men het gevoel kunnen laten zijn zoals men wenst. 

Maar omdat gevoel geen zelf is, daarom leidt het tot 

7
 S.21.5. 



lijden, onvoldaanheid, en daarom kan men niet ermee 

handelen zoals men wenst. 

Waarneming is niet zelf. Als waarneming een 

zelf was, zou men de waarneming kunnen laten zijn 

zoals men wenst. Maar omdat waarneming geen zelf 

is, daarom leidt ze tot lijden, onvoldaanheid, en 

daarom kan men niet ermee handelen zoals men 

wenst. 

Geestelijke formaties zijn niet zelf. Als 

geestelijke formaties een zelf waren, zou men de 

geestelijke formaties kunnen laten zijn zoals men 

wenst. Maar omdat geestelijke formaties geen zelf 

zijn, daarom leiden ze tot lijden, onvoldaanheid, en 

daarom kan men niet ermee handelen zoals men 

wenst. 

Bewustzijn is niet zelf. Als bewustzijn een zelf 

was, zou men het bewustzijn kunnen laten zijn zoals 



men wenst. Maar omdat bewustzijn geen zelf is, 

daarom leidt het tot lijden, onvoldaanheid, en daarom 

kan men niet ermee handelen zoals men wenst.” 

Vorm is niet-blijvend en wat niet-blijvend is, is 

smartelijk. Wat niet-blijvend is, wat smartelijk is 

omdat het onderhevig is aan verandering, daarvan kan 

men niet zeggen: ‘Dit is van mij, dit ben ik, dit is mijn 

zelf.’ 

 Op gelijke wijze is het met gevoel, waarneming, 

geestelijke formaties en bewustzijn. Ook die zijn 

niet-blijvend; ze zijn onderhevig aan verandering, en 

daarvan kan men niet zeggen: ‘Dit is van mij, dit ben 

ik, dit is mijn zelf.’ 

Zo moet met juist begrip elke soort van vorm - 

hetzij vroeger, toekomstig of tegenwoordig ontstaan, 

hetzij ruw of fijn, inwendig of uitwendig, hetzij laag of 

verheven, veraf of nabij - worden beschouwd zoals ze 



werkelijk is, namelijk: ‘Dit is niet van mij, dit ben ik 

niet, dit is niet mijn zelf.’ 

En ook elke soort van gevoel, van waarneming, 

van geestelijke formaties en van bewustzijn moet 

aldus worden beschouwd zoals ze werkelijk is, 

namelijk: ‘Dit is niet van mij, dit ben ik niet, dit is niet 

mijn zelf.’ 

Wanneer een edele volgeling die de waarheid 

heeft vernomen, op die manier ziet, wendt hij zich af 

van vorm. En ook wendt hij zich af van gevoel, 

waarneming, geestelijke formaties en bewustzijn. 

Wanneer men zich afwendt, ebt de hartstocht 

weg. Met het wegebben van de hartstocht is men 

bevrijd. En wanneer men bevrijd is, is er het zekere 

weten dát men bevrijd is. En met de gedachte: 

‘Volbracht is wat volbracht kan worden, niets gaat 



meer hierboven uit,’ begrijpt men dat het heilige leven 

is vervuld." 

“Materiële dingen zijn niet blijvend, en ook 

gevoelens, waarneming, geestelijke formaties en 

bewustzijn zijn niet blijvend. Materiële dingen zijn niet 

zelf, zij hebben geen zelfstandig bestaan. En ook 

gevoelens, waarneming, geestelijke formaties en 

bewustzijn zijn niet zelf. Alle formaties zijn niet 

blijvend; alle dingen zijn niet zelf.”  
8

  

3. Contemplatie over niet zelf (2) 

 

“Lichamelijkheid, gevoel, waarneming, 

geestelijke formaties en bewustzijn, - dat alles is 

niet-blijvend. Niets ervan zal steeds hetzelfde blijven, 

zonder aan verandering onderhevig te zijn. Indien er 

zo'n kern, zo'n ego bestond, - blijvend en 

8
 M.35. 



onveranderlijk, - dan zou een heilig leven dat naar de 

volledige uitdoving van lijden leidt, niet mogelijk zijn.”  
9

 

“Als bepaalde dingen gecombineerd worden, 

spreekt men van een wagen. En evenzo, als alle vijf 

groepen verschijnen, gebruiken wij de aanduiding 

‘mens’. Ellende slechts ontstaat en ellende slechts 

bestaat en vergaat. Niets anders dan onvoldaanheid, 

lijden verschijnt en niets anders dan onvoldaanheid, 

ellende verdwijnt.”  
10

 

4. Contemplatie over niet-zelf (3) 

 

Bij contemplatie over niet-zelf overweegt men 

aldus: ‘Het oog is niet zelf; vormen (zichtbare 

objecten) zijn niet zelf. Het oor is niet zelf; geluiden 

9
 S.22.96. 

10
 S.V.10. 



zijn niet zelf. De neus is niet zelf; geuren zijn niet zelf. 

De tong is niet zelf; smaak is niet zelf. Het lichaam is 

niet zelf; aanrakingen (lichamelijke contacten) zijn 

niet zelf. De geest is niet zelf; gedachten en ideeën 

(mentale objecten) zijn niet zelf.’ - Zo denkt men na 

over niet-zelf.”  
11

 

5. Analyse 

 

Een mens is een wezen, samengesteld uit vijf 

groepen:  

(a) De groep van materie, namelijk vaste, vloeibare en 

gasvormige stoffen, hitte en beweging. Eveneens 

behoren ertoe de zintuigen en de corresponderende 

objecten: oog met zichtbare vorm, oor met geluid, 

neus met geur, tong met smaak en lichaam met 

11
 A.X.60; A.V.108. 



tastgevoel. Het verstand en de geest met gedachten 

en ideeën behoren ook ertoe.  

(b) De groep van gevoelens: de gevoelens 

ondervonden door het contact van lichamelijke en 

geestelijke organen met de buitenwereld.  

(c) De groep van gewaarwordingen: er is herkenning 

van objecten door de gewaarwording.  

(d) De groep van geestelijke formaties: hiertoe 

behoren alle wilsactiviteiten. De wilsactiviteiten 

brengen moreel resultaat voort. Tot de wilsacties 

behoren o.a. aandacht, vertrouwen, verlangen, 

concentratie, energie, afkeer. - In totaal zijn er 52 

geestelijke activiteiten.  

(e) De groep van bewustzijn: bewustzijn is een reactie 

met als basis een van de zes zintuigen en met het 

corresponderende uiterlijke verschijnsel als object. Zo 



heeft bijvoorbeeld visueel bewustzijn het oog als basis 

en de zichtbare vorm als object. 

Nergens is een zelf, een kern, een ik, een 

zelfstandig iets te vinden. 

Gevoelens ontstaan, gevoelens vergaan. 

Begeerte ontstaat en begeerte vergaat. Geestelijke 

formaties ontstaan en vergaan. Lichamelijkheid 

ontstaat en vergaat. Dat alles is niet van mij. Als "ik" 

me eraan hecht, is dat een oorzaak voor leed. "Laat 

los, laat gaan," dat moet ik me voortdurend inprenten. 

Nergens aan hechtend, ben ik vrij. Zo moet geoefend 

worden. 

Er is niet een komen en gaan van gevoelens etc. 

Dat zou de indruk kunnen wekken alsof iets voorheen 

al bestond, dan aankomt en daarna weer verder gaat. 

Maar zo is het niet. Een gevoel was er voorheen niet 

en als het vergaan is, is het er niet meer. Er is dus 



alleen sprake van ontstaan en vergaan. En als een 

soortgelijk gevoel opkomt, na het verdwijnen van een 

eerder gevoel, dan is dat niet "alweer dat gevoel". Het 

is een ander gevoel en een ander bewustzijn dat van 

het gevoel bewust is. 

 "Er zijn drie soorten van gevoel, aangenaam, 

onaangenaam en neutraal gevoel. Elke soort van 

gevoel is vergankelijk, oorzakelijk ontstaan, aan 

vernietiging en verdwijnen onderhevig. 

Wanneer een goed onderwezen discipel dat zo 

ziet, wordt hij ontnuchterd tegenover elke soort van 

gevoel. Hij wordt dan begeerteloos. Zijn geest is 

bevrijd. En hij weet dat het heilige leven is geleefd, 

dat gedaan is wat gedaan moest worden. 

 Iemand wiens geest zo bevrijd is, verbindt zich 

met niemand en maakt geen ruzie met iemand. Hij 



gebruikt de gebruikelijke taal, maar hecht er niet aan."

  
12

 

6. Niet-zelf  

 

 Vorm is niet zelf; vorm is niet de plaats van het 

zelf; in vorm is geen zelf. Gevoelens zijn niet zelf; 

gevoelens zijn niet de plaats van het zelf; in gevoelens 

is geen zelf. Gewaarwording is niet zelf; 

gewaarwording is niet de plaats van het zelf; in 

gewaarwording is geen zelf. Geestelijke formaties zijn 

niet zelf; geestelijke formaties zijn niet de plaats van 

het zelf; in geestelijke formaties is geen zelf. 

Bewustzijn is niet zelf; bewustzijn is niet de plaats van 

het zelf; in bewustzijn is geen zelf.  
13
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 M.74. 

13  Vimuttimagga, p. 305. 



7. Leeg I 

 

 Het lichaam is leeg, zonder zelf. Het is ontstaan 

afhankelijk van oorzaken. Het is veranderlijk en 

vergankelijk. Gevoelens ontstaan en vergaan; zij zijn 

afhankelijk van omstandigheden, ze zijn zonder zelf. 

Waarneming is oorzakelijk ontstaan, is afhankelijk, is 

zonder zelf. Bewustzijn is oorzakelijk ontstaan, is 

afhankelijk, is zonder zelf. Al het samengestelde is 

ontstaan, is afhankelijk van oorzaken. Alleen Nibbana 

is zonder oorzaak, is niet samengesteld. Die staat is 

niet geboren, niet geworden, niet geschapen. 

 

8. Ik-loze oorzaak 

 

“De lichamelijkheid is niet-ik. En wat de 

oorzaak, de voorwaarde is voor het ontstaan van de 

lichamelijkheid, ook dat is niet-ik. De lichamelijkheid 



die ontstaan is door iets dat zonder een ik is, hoe zou 

die een ik kunnen zijn? 

Evenzo is het met gevoel, waarneming, de 

formaties en het bewustzijn. Die zijn allemaal niet-ik. 

En wat de oorzaak, de voorwaarde is voor het 

ontstaan ervan, ook dat is niet-ik. Gevoel, 

waarneming, formaties, bewustzijn, ontstaan door iets 

dat zonder ik is, hoe zouden die een ik kunnen zijn?"   
14

 

9. De uiteenzetting van de elementen 

 

Er zijn deze zes elementen: het aarde-element, 

het water-element, het vuur-element, het 

wind-element, het ruimte-element en het 

bewustzijn-element. 

 

14
 S.22.20. 



Het aarde-element kan zowel innerlijk als 

uiterlijk zijn. Het innerlijke aarde-element bestaat 

hierin: wat er bestaat aan vaste innerlijke dingen die 

tot iemand zelf behoren en die object van hechten 

zijn, zoals hoofdhaar, lichaamshaar, nagels, tanden, 

huid, vlees, spieren, pezen, beenderen, beendermerg, 

nieren, hart, lever, middenrif, milt, longen, dikke 

darm, dunne darm, maag, ontlasting of wat er anders 

nog is aan innerlijke dingen, dat noemt men het 

innerlijke aarde-element. 

Zowel het innerlijke als het uiterlijke 

aarde-element zijn alleen maar aarde-element. En dat 

moet met gepaste wijsheid overeenkomstig de 

werkelijkheid aldus beschouwd worden: “Dat is niet 

van mij, dat ben ik niet, dat is niet mijn zelf.” Wanneer 

men zo het aarde-element beschouwt, dan wordt men 

tegenover dat aarde-element ontnuchterd en maakt 



men de geest vrij van begeerte wat betreft het 

aarde-element. 

 

Het waterelement kan zowel innerlijk als 

uiterlijk zijn. Het innerlijke waterelement bestaat 

hierin: wat er aan innerlijke dingen die tot iemand zelf 

behoren, water, waterig is en object van hechten, 

zoals gal, slijm, etter, bloed, zweet, vet, tranen, talg, 

speeksel, snot, gewrichtsvloeistof, urine of wat er 

anders nog aan innerlijke, tot iemand zelf behorende 

dingen, water, waterig is en object van hechten, dat 

noemt men het innerlijke waterelement. Zowel het 

innerlijke als het uiterlijke waterelement zijn alleen 

maar water-element. En dat moet met gepaste 

wijsheid overeenkomstig de werkelijkheid aldus 

beschouwd worden: “Dit is niet van mij, dit ben ik 

niet, dit is niet mijn zelf.” Wanneer men het 



waterelement zo beschouwt, wordt men tegenover het 

waterelement ontnuchterd en maakt men de geest vrij 

van begeerte wat betreft het waterelement. 

 

Het vuur-element kan zowel innerlijk als uiterlijk 

zijn. Het innerlijke vuur-element bestaat hierin: wat er 

bestaat aan innerlijke dingen die tot iemand zelf 

behoren, die vuur zijn, vurig en object van hechten, 

dus datgene waardoor men verwarmd wordt, ouder 

wordt en verteerd wordt, en datgene waardoor 

verteerd wordt wat gegeten, gedronken en geproefd 

is, of wat er anders nog aan innerlijke dingen die tot 

iemand zelf behoren, vuur, vurig is en object van 

hechten, dat noemt men het innerlijke vuur-element. 

Zowel het innerlijke als het uiterlijke vuur-element zijn 

alleen maar vuur-element. En dat moet met gepaste 

wijsheid aldus bezien worden: “Dit is niet van mij, dat 



ben ik niet, dat is niet mijn zelf.” Wanneer men het 

vuur-element zo beschouwt, wordt men tegenover het 

vuur-element ontnuchterd en maakt men de geest vrij 

van begeerte wat betreft het vuur-element. 

 

Wat er in de persoon zelf aan vaste, vloeibare 

en gasvormige elementen zijn, dat noemt men de 

eigen vaste, vloeibare en gasvormige elementen. 

 

Het wind-element kan zowel innerlijk als 

uiterlijk zijn. Het innerlijke wind-element is aldus: wat 

er aan innerlijke dingen die tot iemand zelf behoren, 

wind, winderig is, en object van hechten, namelijk 

opstijgende winden, neergaande winden, winden in de 

buik, winden in de darmen, winden die door de 

ledematen stromen, in- en uitademing, of wat er 

anders nog aan innerlijke dingen die tot iemand zelf 



behoren, wind, winderig is en object van hechten, dat 

noemt men het innerlijke wind-element. Zowel het 

innerlijke als het uiterlijke wind-element zijn alleen 

maar wind-element. En dat moet met gepaste wijsheid 

aldus bezien worden: “Dit is niet van mij, dat ben ik 

niet, dat is niet mijn zelf.” Wanneer men het 

wind-element zo met gepaste wijsheid overeenkomstig 

de werkelijkheid beschouwt, dan wordt men tegenover 

het wind-element ontnuchterd en maakt men de geest 

vrij van begeerte wat betreft het wind-element. 

 

Het ruimte-element kan zowel innerlijk als 

uiterlijk zijn. Het innerlijke ruimte-element is aldus: 

wat er aan innerlijke dingen die tot iemand zelf 

behoren, ruimte, ruimtelijk is en object van hechten, 

dus de oorgaten, de neusgaten, de mondopening, en 

de opening waarmee datgene wat gegeten, 



gedronken, verteerd en geproefd is, afgeslikt wordt, 

en de opening waarin het zich ophoopt, en de opening 

waardoor het beneden uitgescheiden wordt, of wat er 

anders nog aan innerlijke dingen die tot iemand zelf 

behoren, ruimte, ruimtelijk is en object van hechten: 

dat noemt men het innerlijke ruimte-element. Zowel 

het innerlijke als het uiterlijke ruimte-element zijn 

alleen maar ruimte-element. En dat moet met gepaste 

wijsheid aldus bezien worden: “Dit is niet van mij, dat 

ben ik niet, dat is niet mijn zelf.” Wanneer men het 

ruimte-element zo met gepaste wijsheid 

overeenkomstig de werkelijkheid beschouwt, wordt 

men tegenover het ruimte-element ontnuchterd en 

maakt men de geest vrij van begeerte wat betreft het 

ruimte-element. 

 



Al die elementen zijn zonder wezen en zonder 

zelf; zij zijn oorzakelijk ontstaan, zijn vergankelijk, 

aan verval onderhevig. 'Dit is niet van mij; dat ben ik 

niet; dat is niet mijn zelf.' Door zo te overwegen wordt 

de geest vrij van begeerte met betrekking tot die 

elementen. Door meditatie over de waarneming van 

vergankelijkheid wordt elke mening van „ik“ 

overwonnen."   
15

 

10. De stromen van de voorstelling 

 

“Wanneer de stromen van de voorstelling 

iemand niet meer overstromen, wordt hij een ‘wijze in 

de vrede’ genoemd.  

‘Ik ben’ is een voorstelling; ‘ik ben dit’ is een 

voorstelling; ‘ik zal zijn’ is een voorstelling; ‘ik zal niet 

zijn’ is een voorstelling; ‘ik zal bezitten’ is een 

15
 zie M.62 en M.74 en M.140. 



voorstelling; ‘ik zal vorm bezitten’ is een voorstelling; 

‘ik zal vormloos zijn’ is een voorstelling’; ‘ik zal 

waarnemend zijn’ is een voorstelling; ‘ik zal niet 

waarnemend zijn’ is een voorstelling; ‘ik zal noch 

waarnemend noch niet waarnemend zijn’ is een 

voorstelling. Voorstelling is een ziekte, een gezwel, 

een stekel. Doordat men elke voorstelling overschrijdt, 

wordt men een wijze in de vrede genoemd. En de 

wijze in de vrede is niet geboren, hij wordt niet ouder, 

sterft niet; hij wordt niet bewogen en heeft geen 

verlangen. Want in hem is niets meer aanwezig 

waardoor hij geboren zou kunnen worden. Niet 

geboren, hoe kan hij dan ouder worden? Niet ouder 

wordend, hoe kan hij dan sterven? Niet stervend, hoe 

kan hij dan bewogen worden? Niet bewogen, hoe kan 

hij dan verlangen hebben?”  
16
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11. De niet ziekelijke geest 

 

De Boeddha zei eens aan de oude Nakulapita: 

"Ziekelijk is het lichaam, gebrekkig. Maar de geest 

moet niet ziekelijk zijn." De eerwaarde Sariputta legde 

dit later uit. 

"In hoeverre is het lichaam ziekelijk en ook de 

geest? – Een onervaren wereldmens, die de edelen 

niet kent, die niet bekend is met de leer van de 

edelen, die er niet in geschoold is, die beschouwt 

lichamelijkheid als het zelf of het zelf als 

lichamelijkheid bezittend, of de lichamelijkheid als in 

het zelf of het zelf als in lichamelijkheid. 'Ik ben de 

lichamelijkheid; de lichamelijkheid is van mij.' Hij blijft 

stoer bij zo'n mening. Bij hem verandert nu die 

lichamelijkheid. Door die verandering ontstaan bij hem 

geweeklaag, gejammer, pijn, droefenis en wanhoop. 



 

Evenzo beschouwt hij het gevoel, de 

waarneming, de formaties, het bewustzijn als het zelf, 

of het zelf als gevoel, waarneming, formaties, 

bewustzijn bezittend, of gevoel, waarneming, 

formaties, het bewustzijn als in het zelf of het zelf als 

in gevoel, waarneming, formaties, bewustzijn. 'Ik ben 

gevoel, waarneming, de formaties, het bewustzijn; 

gevoel, waarneming, de formaties, het bewustzijn is 

van mij.' Hij blijft stoer bij zo'n mening. Bij hem 

verandert nu dat gevoel, de waarneming, de 

formaties, het bewustzijn. Door die verandering 

ontstaan bij hem geweeklaag, gejammer, pijn, 

droefenis en wanhoop. 

Zo is het lichaam ziekelijk en ook de geest. 

 



Hoe is het lichaam ziekelijk maar niet de geest? 

– Een edele volgeling, die de edelen kent, die bekend 

is met de leer van de edelen, erin geschoold, die 

beschouwt de lichamelijkheid niet als het zelf of het 

zelf als lichamelijkheid bezittend of de lichamelijkheid 

als in het zelf of het zelf als in lichamelijkheid. Hij blijft 

niet stoer bij de mening: “Ik ben de lichamelijkheid; 

de lichamelijkheid is van mij.” Bij hem verandert de 

lichamelijkheid. Maar bij hem ontstaan door die 

verandering van de lichamelijkheid niet geweeklaag, 

gejammer, pijn, droefenis en wanhoop. 

Evenzo met het gevoel, de waarneming, de 

formaties, het bewustzijn. Hij beschouwt die niet als 

het zelf of het zelf als gevoel, waarneming, formaties, 

bewustzijn bezittend of gevoel, waarneming, 

formaties, bewustzijn als in het zelf of het zelf als in 

gevoel, waarneming, formaties, bewustzijn. Hij blijft 



niet bij de mening dat hij het gevoel, de waarneming, 

de formaties, het bewustzijn is, dat ze hem 

toebehoren. Er komt verandering in het gevoel, de 

waarneming, de formaties, het bewustzijn maar door 

die verandering ontstaan bij hem niet geweeklaag, 

gejammer, pijn, droefenis en wanhoop. 

Zo is het lichaam ziekelijk maar de geest niet."  
17

 

12. Leeg II 

 

Eens zei de eerwaarde Ānanda tot de 

Verhevene: “De wereld is leeg; op welke manier, Heer, 

is de wereld leeg? Wat is de betekenis ervan?” 

De Boeddha gaf ten antwoord: “De wereld is 

leeg in zoverre ze leeg is van een zelf (attā) en leeg 

van wat toebehoort aan een zelf. Het oog is leeg van 

een zelf en van wat toebehoort aan een zelf. En 

17
 S.XXII.1; vgl. S.22.117. 



evenzo is zichtbaar object leeg van een zelf, en ook 

het oogcontact is leeg ervan. Op gelijke wijze is het 

met de andere zintuigen, met de objecten van die 

zintuigen en met de contacten van die zintuigen. Zo is 

het ook met het coördinerende zintuig, herkenbare 

objecten, mentaal bewustzijn en contact. Dat alles is 

leeg van een zelf en van wat toebehoort aan een zelf. 

En wat er ook voor prettige, frustrerende of neutrale 

gevoelens ontstaan met betrekking tot de zintuigen en 

tot de coördinerende geest, ook die zijn leeg van een 

zelf en van wat toebehoort aan een zelf.”   
18

 

13. De zesvoudige zesheid 

 

“Zes inwendige gebieden moeten ingeprent 

worden, en zes uitwendige gebieden. Zes bewustbare 

rijken moeten ingeprent worden en zes beroerbare 

18
 S.IV.54. 



rijken. Zes voelbare rijken moeten ingeprent worden 

en zes dorstbare rijken. 

 

1. De zes inwendige gebieden zijn: het gebied van 

het oog, het gebied van het gehoor, het gebied van de 

reuk, het gebied van de smaak, het gebied van de 

aanraking, het gebied van het denken. 

 

2. ‘De zes uitwendige gebieden zijn: het gebied 

van de vormen, het gebied van de geluiden, het 

gebied van de geuren, het gebied van de smaken, het 

gebied van de aanrakingen, het gebied van de 

gedachten. 

 

3. De zes bewustbare rijken: Door het oog en de 

vormen ontstaat het zienbewustzijn. Door het gehoor 

en de geluiden ontstaat het hoorbewustzijn. Door het 

ruikzintuig en de geuren ontstaat het ruikbewustzijn. 



Door het smaakzintuig en de smaken ontstaat het 

smaakbewustzijn. Door de tastzin en de 

aanrakingsobjecten ontstaat het 

aanrakingsbewustzijn. Door het denken en de 

gedachten ontstaat het denkbewustzijn. 

 

4. De zes aanraakbare rijken: Door het oog en de 

vormen ontstaat het zienbewustzijn; de inslag van die 

drie geeft contact. Door het oor en de geluiden 

ontstaat het hoorbewustzijn; de inslag van die drie 

geeft contact. Door het ruikzintuig (de neus) en de 

geuren ontstaat het ruikbewustzijn; de inslag van die 

drie geeft contact. Door het smaakzintuig (de tong) en 

de smaken ontstaat het smaakbewustzijn; de inslag 

van die drie geeft contact. Door de tastzin (het 

lichaam) en de aanrakingen ontstaat het 

aanrakingsbewustzijn; de inslag van die drie geeft 



contact. Door het denken en de gedachten ontstaat 

het denkbewustzijn; de inslag van die drie geeft 

contact. 

 

5. De zes voelbare rijken: Door het oog en de 

vormen ontstaat het zienbewustzijn; de inslag van die 

drie geeft contact; door het contact is het gevoel 

veroorzaakt. Door het oor en de geluiden ontstaat het 

hoorbewustzijn; de inslag van die drie geeft contact; 

door het contact is het gevoel veroorzaakt. Door het 

ruikzintuig (de neus) en de geuren ontstaat het 

ruikbewustzijn; de inslag van die drie geeft contact; 

door het contact is het gevoel veroorzaakt. Door het 

smaakzintuig (de tong) en de smaken ontstaat het 

smaakbewustzijn; de inslag van die drie geeft contact; 

door het contact is het gevoel veroorzaakt. Door de 

tastzin (het lichaam) en de aanrakingen ontstaat het 



aanrakingsbewustzijn; de inslag van die drie geeft 

contact; door het contact is het gevoel veroorzaakt. 

Door het denken en de gedachten ontstaat het 

denkbewustzijn; de inslag van die drie geeft contact; 

door het contact is het gevoel veroorzaakt. 

 

6. De zes dorstbare rijken: Door het oog en de 

vormen ontstaat het zienbewustzijn; de inslag van die 

drie geeft contact; door het contact is het gevoel 

veroorzaakt; door het gevoel is de dorst veroorzaakt. 

Door het oor en de geluiden ontstaat het 

hoorbewustzijn; de inslag van die drie geeft contact; 

door het contact is het gevoel veroorzaakt; door het 

gevoel is de dorst veroorzaakt. Door de neus en de 

geuren ontstaat het ruikbewustzijn; de inslag van die 

drie geeft contact; door het contact is het gevoel 

veroorzaakt; door het gevoel is de dorst veroorzaakt. 



Door de tong en de smaken ontstaat het 

smaakbewustzijn; de inslag van die drie geeft contact; 

door het contact is het gevoel veroorzaakt; door het 

gevoel is de dorst veroorzaakt. Door het lichaam en de 

aanrakingen ontstaat het aanrakingsbewustzijn; de 

inslag van die drie geeft contact; door het contact is 

het gevoel veroorzaakt; door het gevoel is de dorst 

veroorzaakt. Door het denken en de gedachten 

ontstaat het denkbewustzijn; de inslag van die drie 

geeft contact; door het contact is het gevoel 

veroorzaakt; door het gevoel is de dorst veroorzaakt. 

 

‘Het oog is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij het oog wordt een ontstaan en 

vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een ontstaan 

en vergaan waargenomen wordt, daar moet iemand 

‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat laten 



gelden. Daarom treft de bewering ‘het oog is het zelf’ 

niet toe. Zomede is het oog niet het zelf. 

‘De vormen zijn het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij de vormen wordt een 

ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij evenwel 

een ontstaan en vergaan waargenomen wordt, daar 

moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als 

resultaat laten gelden. Daarom treft de bewering ‘de 

vormen zijn het zelf’ niet toe. Zomede is het oog niet 

het zelf, zijn de vormen niet het zelf. 

‘Het zienbewustzijn is het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij het zienbewustzijn 

wordt een ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij 

evenwel een ontstaan en vergaan waargenomen 

wordt, daar moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en 

vergaat’ als resultaat laten gelden. Daarom treft de 

bewering ‘het zienbewustzijn is het zelf’ niet toe. 



Zomede is het oog niet het zelf, zijn de vormen niet 

het zelf, is het zienbewustzijn niet het zelf. 

‘Het ziencontact is het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij het ziencontact wordt 

een ontstaan en vergaan waargenomen, Waarbij 

evenwel een ontstaan en vergaan waargenomen 

wordt, daar moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en 

vergaat’ als resultaat laten gelden. Daarom treft de 

bewering ‘het ziencontact is het zelf’ niet toe. Zomede 

is het oog niet het zelf, zijn de vormen niet het zelf, is 

het zienbewustzijn niet het zelf, is het ziencontact niet 

het zelf. 

‘Het gevoel is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij het gevoel wordt een ontstaan 

en vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een 

ontstaan en vergaan waargenomen wordt, daar moet 

iemand ‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat 



laten gelden. Daarom treft de bewering ‘het gevoel is 

het zelf’ niet toe. Zomede is het oog niet het zelf, zijn 

de vormen niet het zelf, is het zienbewustzijn niet het 

zelf, is het ziencontact niet het zelf, is het gevoel niet 

het zelf. 

‘De dorst is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij de dorst wordt een ontstaan en 

vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een ontstaan 

en vergaan waargenomen wordt, daar moet iemand 

‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat laten 

gelden. Daarom treft de bewering ‘de dorst is het zelf’ 

niet toe. Zomede is het oog niet het zelf, zijn de 

vormen niet het zelf, is het zienbewustzijn niet het 

zelf, is het ziencontact niet het zelf, is het gevoel niet 

het zelf, is de dorst niet het zelf. 

 

‘Het oor is het zelf,’ een dergelijke bewering kan 

niet toetreffen; bij het oor wordt een ontstaan en 



vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een ontstaan 

en vergaan waargenomen wordt, daar moet iemand 

‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat laten 

gelden. Daarom treft de bewering ‘het oor is het zelf’ 

niet toe. Zomede is het oor niet het zelf. 

‘Het geluid is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij het geluid wordt een ontstaan 

en vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een 

ontstaan en vergaan waargenomen wordt, daar moet 

iemand ‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat 

laten gelden. Daarom treft de bewering ‘het geluid is 

het zelf’ niet toe. Zomede is het oor niet het zelf, is 

het geluid niet het zelf. 

‘Het hoorbewustzijn is het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij het hoorbewustzijn 

wordt een ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij 

evenwel een ontstaan en vergaan waargenomen 

wordt, daar moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en 



vergaat’ als resultaat laten gelden. Daarom treft de 

bewering ‘het hoorbewustzijn is het zelf’ niet toe. 

Zomede is het oor niet het zelf, is het geluid niet het 

zelf, is het hoorbewustzijn niet het zelf. 

‘Het hoorcontact is het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij het hoorcontact wordt 

een ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij 

evenwel een ontstaan en vergaan waargenomen 

wordt, daar moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en 

vergaat’ als resultaat laten gelden. Daarom treft de 

bewering ‘het hoorcontact is het zelf’ niet toe. Zomede 

is het oor niet het zelf, is het geluid niet het zelf, is het 

hoorbewustzijn niet het zelf, is het hoorcontact niet 

het zelf. 

‘Het gevoel is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij het gevoel wordt een ontstaan 

en vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een 



ontstaan en vergaan waargenomen wordt, daar moet 

iemand ‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat 

laten gelden. Daarom treft de bewering ‘het gevoel is 

het zelf’ niet toe. Zomede is het oor niet het zelf, is 

het geluid niet het zelf, is het hoorbewustzijn niet het 

zelf, is het hoorcontact niet het zelf, is het gevoel niet 

het zelf. 

‘De dorst is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij de dorst wordt een ontstaan en 

vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een ontstaan 

en vergaan waargenomen wordt, daar moet iemand 

‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat laten 

gelden. Daarom treft de bewering ‘de dorst is het zelf’ 

niet toe. Zomede is het oor niet het zelf, is het geluid 

niet het zelf, is het hoorbewustzijn niet het zelf, is het 

hoorcontact niet het zelf, is het gevoel niet het zelf, is 

de dorst niet het zelf. 



 

‘De neus is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij de neus wordt een ontstaan en 

vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een ontstaan 

en vergaan waargenomen wordt, daar moet iemand 

‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat laten 

gelden. Daarom treft de bewering ‘de neus is het zelf’ 

niet toe. Zomede is de neus niet het zelf. 

‘De geuren zijn het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij de geuren wordt een 

ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij evenwel 

een ontstaan en vergaan waargenomen wordt, daar 

moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als 

resultaat laten gelden. Daarom treft de bewering ‘de 

geuren zijn het zelf’ niet toe. Zomede is de neus niet 

het zelf, zijn de geuren niet het zelf. 



‘Het ruikbewustzijn is het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij het ruikbewustzijn 

wordt een ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij 

evenwel een ontstaan en vergaan waargenomen 

wordt, daar moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en 

vergaat’ als resultaat laten gelden. Daarom treft de 

bewering ‘het ruikbewustzijn is het zelf’ niet toe. 

Zomede is de neus niet het zelf, zijn de geuren niet 

het zelf, is het ruikbewustzijn niet het zelf. 

‘Het ruikcontact is het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij het ruikcontact wordt 

een ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij 

evenwel een ontstaan en vergaan waargenomen 

wordt, daar moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en 

vergaat’ als resultaat laten gelden. Daarom treft de 

bewering ‘het ruikcontact is het zelf’ niet toe. Zomede 

is de neus niet het zelf, zijn de geuren niet het zelf, is 



het ruikbewustzijn niet het zelf, is het ruikcontact niet 

het zelf. 

‘Het gevoel is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij het gevoel wordt een ontstaan 

en vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een 

ontstaan en vergaan waargenomen wordt, daar moet 

iemand ‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat 

laten gelden. Daarom treft de bewering ‘het gevoel is 

het zelf’ niet toe. Zomede is de neus niet het zelf, zijn 

de geuren niet het zelf, is het ruikbewustzijn niet het 

zelf, is het ruikcontact niet het zelf, is het gevoel niet 

het zelf. 

‘De dorst is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij de dorst wordt een ontstaan en 

vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een ontstaan 

en vergaan waargenomen wordt, daar moet iemand 

‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat laten 

gelden. Daarom treft de bewering ‘de dorst is het zelf’ 



niet toe. Zomede is de neus niet het zelf, zijn de 

geuren niet het zelf, is het ruikbewustzijn niet het zelf, 

is het ruikcontact niet het zelf, is het gevoel niet het 

zelf, is de dorst niet het zelf. 

 

‘De tong is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij de tong wordt een ontstaan en 

vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een ontstaan 

en vergaan waargenomen wordt, daar moet iemand 

‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat laten 

gelden. Daarom treft de bewering ‘de tong is het zelf’ 

niet toe. Zomede is de tong niet het zelf. 

‘De smaken zijn het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij de smaken wordt een 

ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij evenwel 

een ontstaan en vergaan waargenomen wordt, daar 

moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als 

resultaat laten gelden. Daarom treft de bewering ‘de 



smaken zijn het zelf’ niet toe. Zomede is de tong niet 

het zelf, zijn de smaken niet het zelf. 

‘Het smaakbewustzijn is het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij het smaakbewustzijn 

wordt een ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij 

evenwel een ontstaan en vergaan waargenomen 

wordt, daar moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en 

vergaat’ als resultaat laten gelden. Daarom treft de 

bewering ‘het smaakbewustzijn is het zelf’ niet toe. 

Zomede is de tong niet het zelf, zijn de smaken niet 

het zelf, is het smaakbewustzijn niet het zelf. 

‘Het smaakcontact is het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij het smaakcontact 

wordt een ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij 

evenwel een ontstaan en vergaan waargenomen 

wordt, daar moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en 

vergaat’ als resultaat laten gelden. Daarom treft de 



bewering ‘het smaakcontact is het zelf’ niet toe. 

Zomede is de tong niet het zelf, zijn de smaken niet 

het zelf, is het smaakbewustzijn niet het zelf, is het 

smaakcontact niet het zelf. 

‘Het gevoel is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij het gevoel wordt een ontstaan 

en vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een 

ontstaan en vergaan waargenomen wordt, daar moet 

iemand ‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat 

laten gelden. Daarom treft de bewering ‘het gevoel is 

het zelf’ niet toe. Zomede is de tong niet het zelf, zijn 

de smaken niet het zelf, is het smaakbewustzijn niet 

het zelf, is het smaakcontact niet het zelf, is het 

gevoel niet het zelf. 

‘De dorst is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij de dorst wordt een ontstaan en 

vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een ontstaan 



en vergaan waargenomen wordt, daar moet iemand 

‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat laten 

gelden. Daarom treft de bewering ‘de dorst is het zelf’ 

niet toe. Zomede is de tong niet het zelf, zijn de 

smaken niet het zelf, is het smaakbewustzijn niet het 

zelf, is het smaakcontact niet het zelf, is het gevoel 

niet het zelf, is de dorst niet het zelf. 

 

‘Het lichaam is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij het lichaam wordt een ontstaan 

en vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een 

ontstaan en vergaan waargenomen wordt, daar moet 

iemand ‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat 

laten gelden. Daarom treft de bewering ‘het lichaam is 

het zelf’ niet toe. Zomede is het lichaam niet het zelf. 

‘De aanrakingen zijn het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij de aanrakingen wordt 



een ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij 

evenwel een ontstaan en vergaan waargenomen 

wordt, daar moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en 

vergaat’ als resultaat laten gelden. Daarom treft de 

bewering ‘de aanrakingen zijn het zelf’ niet toe. 

Zomede is het lichaam niet het zelf, zijn de 

aanrakingen niet het zelf. 

‘Het aanrakingsbewustzijn is het zelf,’ een 

dergelijke bewering kan niet toetreffen; bij het 

aanrakingsbewustzijn wordt een ontstaan en vergaan 

waargenomen. Waarbij evenwel een ontstaan en 

vergaan waargenomen wordt, daar moet iemand ‘mijn 

zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat laten gelden. 

Daarom treft de bewering ‘het aanrakingsbewustzijn is 

het zelf’ niet toe. Zomede is het lichaam niet het zelf, 

zijn de aanrakingen niet het zelf, is het 

aanrakingsbewustzijn niet het zelf. 



‘Het aanrakingscontact is het zelf,’ een 

dergelijke bewering kan niet toetreffen; bij het 

aanrakingscontact wordt een ontstaan en vergaan 

waargenomen. Waarbij evenwel een ontstaan en 

vergaan waargenomen wordt, daar moet iemand ‘mijn 

zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat laten gelden. 

Daarom treft de bewering ‘het aanrakingscontact is 

het zelf’ niet toe. Zomede is het lichaam niet het zelf, 

zijn de aanrakingen niet het zelf, is het 

aanrakingsbewustzijn niet het zelf, is het 

aanrakingscontact niet het zelf. 

‘Het gevoel is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij het gevoel wordt een ontstaan 

en vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een 

ontstaan en vergaan waargenomen wordt, daar moet 

iemand ‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat 

laten gelden. Daarom treft de bewering ‘het gevoel is 



het zelf’ niet toe. Zomede is het lichaam niet het zelf, 

zijn de aanrakingen niet het zelf, is het 

aanrakingsbewustzijn niet het zelf, is het 

aanrakingscontact niet het zelf, is het gevoel niet het 

zelf. 

‘De dorst is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij de dorst wordt een ontstaan en 

vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een ontstaan 

en vergaan waargenomen wordt, daar moet iemand 

‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat laten 

gelden. Daarom treft de bewering ‘de dorst is het zelf’ 

niet toe. Zomede is het lichaam niet het zelf, zijn de 

aanrakingen niet het zelf, is het aanrakingsbewustzijn 

niet het zelf, is het aanrakingscontact niet het zelf, is 

het gevoel niet het zelf, is de dorst niet het zelf. 

 



‘De geest is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij de geest wordt een ontstaan en 

vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een ontstaan 

en vergaan waargenomen wordt, daar moet iemand 

‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat laten 

gelden. Daarom treft de bewering ‘de geest is het zelf’ 

niet toe. Zomede is de geest niet het zelf. 

‘De gedachten zijn het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij de gedachten wordt 

een ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij 

evenwel een ontstaan en vergaan waargenomen 

wordt, daar moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en 

vergaat’ als resultaat laten gelden. Daarom treft de 

bewering ‘de gedachten zijn het zelf’ niet toe. Zomede 

is de geest niet het zelf, zijn de gedachten niet het 

zelf. 



‘Het denkbewustzijn is het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij het denkbewustzijn 

wordt een ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij 

evenwel een ontstaan en vergaan waargenomen 

wordt, daar moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en 

vergaat’ als resultaat laten gelden. Daarom treft de 

bewering ‘het denkbewustzijn is het zelf’ niet toe. 

Zomede is de geest niet het zelf, zijn de gedachten 

niet het zelf, is het denkbewustzijn niet het zelf. 

‘Het denkcontact is het zelf,’ een dergelijke 

bewering kan niet toetreffen; bij het denkcontact 

wordt een ontstaan en vergaan waargenomen. Waarbij 

evenwel een ontstaan en vergaan waargenomen 

wordt, daar moet iemand ‘mijn zelf ontstaat en 

vergaat’ als resultaat laten gelden. Daarom treft de 

bewering ‘het denkcontact is het zelf’ niet toe. Zomede 

is de geest niet het zelf, zijn de gedachten niet het 



zelf, is het denkbewustzijn niet het zelf, is het 

denkcontact niet het zelf. 

‘Het gevoel is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij het gevoel wordt een ontstaan 

en vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een 

ontstaan en vergaan waargenomen wordt, daar moet 

iemand ‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat 

laten gelden. Daarom treft de bewering ‘het gevoel is 

het zelf’ niet toe. Zomede is de geest niet het zelf, zijn 

de gedachten niet het zelf, is het denkbewustzijn niet 

het zelf, is het denkcontact niet het zelf, is het gevoel 

niet het zelf. 

‘De dorst is het zelf,’ een dergelijke bewering 

kan niet toetreffen; bij de dorst wordt een ontstaan en 

vergaan waargenomen. Waarbij evenwel een ontstaan 

en vergaan waargenomen wordt, daar moet iemand 

‘mijn zelf ontstaat en vergaat’ als resultaat laten 



gelden. Daarom treft de bewering ‘de dorst is het zelf’ 

niet toe. Zomede is de geest niet het zelf, zijn de 

gedachten niet het zelf, is het denkbewustzijn niet het 

zelf, is het denkcontact niet het zelf, is het gevoel niet 

het zelf, is de dorst niet het zelf. 

 

Het volgende is het pad dat leidt naar het 

ontstaan van persoonlijkheid: 

‘Het oog, de vormen, het zienbewustzijn, het 

ziencontact, het gevoel, de dorst - dat is van mij, dat 

ben ik, dat is mijn zelf,’ zo zegt men. 

‘Het oor, de geluiden, het hoorbewustzijn, het 

hoorcontact, het gevoel, de dorst - dat is van mij, dat 

ben ik, dat is mijn zelf,’ zo zegt men. 

‘De neus, de geuren, het ruikbewustzijn, het 

ruikcontact, het gevoel, de dorst - dat is van mij, dat 

ben ik, dat is mijn zelf,’ zo zegt men. 



‘De tong, de smaken, het smaakbewustzijn, het 

smaakcontact, het gevoel, de dorst - dat is van mij, 

dat ben ik, dat is mijn zelf,’ zo zegt men. 

‘Het lichaam, de aanrakingen, het 

aanrakingsbewustzijn, het aanrakingscontact, het 

gevoel, de dorst - dat is van mij, dat ben ik, dat is 

mijn zelf,’ zo zegt men. 

‘De geest, de gedachten, het denkbewustzijn, 

het denkcontact, het gevoel, de dorst, - dat is van mij, 

dat ben ik, dat is mijn zelf,’ zo zegt men. 

 

[Zo is het pad dat leidt naar het ontstaan van 

persoonlijkheid]. 

 

Dit evenwel is het pad dat naar de opheffing 

van de persoonlijkheid leidt: 

Men denkt: ‘Het oog, de vormen, het 

zienbewustzijn, het ziencontact, het gevoel, de dorst - 



dat is niet van mij, dat ben ik niet, dat is niet mijn 

zelf.’ 

Men denkt: ‘Het oor, de geluiden, het 

hoorbewustzijn, het hoorcontact, het gevoel, de dorst 

- dat is niet van mij, dat ben ik niet, dat is niet mijn 

zelf.’ 

Men denkt: ‘De neus, de geuren, het 

ruikbewustzijn, het ruikcontact, het gevoel, de dorst - 

dat is niet van mij, dat ben ik niet, dat is niet mijn 

zelf.’ 

Men denkt: ‘De tong, de smaken, het 

smaakbewustzijn, het smaakcontact, het gevoel, de 

dorst - dat is niet van mij, dat ben ik niet, dat is niet 

mijn zelf.’ 

Men denkt: ‘Het lichaam, de aanrakingen, het 

aanrakingsbewustzijn, het aanrakingscontact, het 



gevoel, de dorst - dat is niet van mij, dat ben ik niet, 

dat is niet mijn zelf.’ 

Men denkt: ‘De geest, de gedachten, het 

denkbewustzijn, het denkcontact, het gevoel, de dorst, 

- dat is niet van mij, dat ben ik niet, dat is niet mijn 

zelf.’ 

[Zo is het pad dat naar de opheffing van de 

persoonlijkheid leidt]. 

 

‘Door het oog en de vormen ontstaat het 

zienbewustzijn; de inslag van die drie geeft contact; 

door het contact ontstaat een gevoel van welzijn of 

van wee of noch van wee noch van welzijn. Door een 

aangenaam gevoel getroffen ervaart men vreugde, 

bevrediging, vermaak eraan; en een begeerlijke 

impuls komt bij iemand op. Door een onaangenaam 

gevoel getroffen wordt men verdrietig, beklemd, men 



jammert, slaat zich steunend op de borst, raakt in 

wanhoop, en een impuls van tegenzin komt bij iemand 

op. Door een noch onaangenaam noch aangenaam 

gevoel getroffen kan men het begin en vergaan, 

lafenis en ellende en overwinning van deze ervaring 

niet overeenkomstig de waarheid begrijpen; en een 

onwetende impuls komt bij iemand op. Maar dat 

iemand, die bij aangename gevoelens een begeerlijke 

impuls niet heeft verloochend, die bij onaangename 

gevoelens een impuls van tegenzin niet heeft 

afgewezen, die bij noch onaangename noch 

aangename gevoelens een onwetende impuls niet 

heeft uitgewist, onwetendheid niet heeft verloren, 

weten niet heeft verworven, - dat die persoon nog 

tijdens zijn leven een einde kan maken aan het lijden: 

dat is onmogelijk. 

 



Door het gehoor en de geluiden ontstaat het 

hoorbewustzijn; door het ruikzintuig en de geuren 

ontstaat het ruikbewustzijn; door het smaakzintuig en 

de smaken ontstaat het smaakbewustzijn; door de 

tastzin en de aanrakingen ontstaat het 

aanrakingsbewustzijn; door het denken en de 

gedachten ontstaat het denkbewustzijn; - de inslag 

van die drie geeft contact, door het contact ontstaat 

een gevoel van welzijn of van wee of noch van wee 

noch van welzijn. Door een aangenaam gevoel 

getroffen ervaart men vreugde, bevrediging, vermaak 

eraan; en een begeerlijke impuls komt bij iemand op. 

Door een onaangenaam gevoel getroffen wordt men 

verdrietig, beklemd, men jammert, slaat zich steunend 

op de borst, raakt in wanhoop, en een impuls van 

tegenzin komt bij iemand op. Door een noch 

onaangenaam noch aangenaam gevoel getroffen kan 

men het begin en vergaan, lafenis en ellende en 

overwinning van dat gevoel niet overeenkomstig de 



waarheid begrijpen; en een onwetende impuls komt 

bij iemand op. Maar dat iemand, die bij aangename 

gevoelens een begeerlijke impuls niet heeft 

verloochend, die bij onaangename gevoelens een 

impuls van tegenzin niet heeft afgewezen, die bij noch 

onaangename noch aangename gevoelens een 

onwetende impuls niet heeft uitgewist, onwetendheid 

niet heeft verloren, weten niet heeft verworven, - dat 

die persoon nog tijdens zijn leven een einde zal maken 

aan het lijden: dat is onmogelijk. 

 

‘Door het oog en de vormen ontstaat het 

zienbewustzijn; de inslag van die drie geeft contact; 

door het contact ontstaat een gevoel van welzijn of 

van wee of noch van wee noch van welzijn. Door een 

aangenaam gevoel getroffen ervaart men geen 

vreugde, geen bevrediging, geen vermaak eraan; en 

een begeerlijke impuls komt niet bij iemand op. Door 

een onaangenaam gevoel getroffen wordt men niet 



verdrietig, niet beklemd, men jammert niet, slaat zich 

niet steunend op de borst, raakt niet in wanhoop, en 

een impuls van tegenzin komt niet bij iemand op. Door 

een noch onaangenaam noch aangenaam gevoel 

getroffen kan men het begin en vergaan, lafenis en 

ellende en overwinning van dat gevoel overeenkomstig 

de waarheid begrijpen; en een onwetende impuls 

komt niet bij iemand op. Maar dat iemand, die bij 

aangename gevoelens een begeerlijke impuls heeft 

verloochend, die bij onaangename gevoelens een 

impuls van tegenzin heeft afgewezen, die bij noch 

onaangename noch aangename gevoelens een 

onwetende impuls heeft uitgewist, onwetendheid heeft 

verloren, weten heeft verworven, - dat die persoon 

nog tijdens zijn leven een einde zal maken aan het 

lijden: dat is mogelijk. 

 



Door het gehoor en de geluiden ontstaat het 

hoorbewustzijn; door het ruikzintuig en de geuren 

ontstaat het ruikbewustzijn; door het smaakzintuig en 

de smaken ontstaat het smaakbewustzijn; door de 

tastzin en de aanrakingen ontstaat het 

aanrakingsbewustzijn; door het denken en de 

gedachten ontstaat het denkbewustzijn; - de inslag 

van die drie geeft contact, door het contact ontstaat 

een gevoel van welzijn of van wee of noch van wee 

noch van welzijn. Door een aangenaam gevoel 

getroffen ervaart men geen vreugde, geen 

bevrediging, geen vermaak eraan; en een begeerlijke 

impuls komt niet bij iemand op. Door een 

onaangenaam gevoel getroffen wordt men niet 

verdrietig, niet beklemd, men jammert niet, slaat zich 

niet steunend op de borst, raakt niet in wanhoop, en 

een impuls van tegenzin komt niet bij iemand op. Door 

een noch onaangenaam noch aangenaam gevoel 



getroffen kan men het begin en vergaan, lafenis en 

ellende en overwinning van dat gevoel overeenkomstig 

de waarheid begrijpen; en een onwetende impuls 

komt niet bij iemand op. Maar dat iemand, die bij 

aangename gevoelens een begeerlijke impuls heeft 

verloochend, die bij onaangename gevoelens een 

impuls van tegenzin heeft afgewezen, die bij noch 

onaangename noch aangename gevoelens een 

onwetende impuls heeft uitgewist, onwetendheid heeft 

verloren, weten heeft verworven, - dat die persoon 

nog tijdens zijn leven een einde zal maken aan het 

lijden: dat is mogelijk. 

 

Bij een dergelijke overweging krijgt de ervaren 

heilige discipel een tegenzin van het oog, van de 

vormen, van het zienbewustzijn, van ziencontact, van 

gevoel, van de dorst. Hij krijgt een tegenzin van het 

oor, van de geluiden, van het hoorbewustzijn, van 



hoorcontact, van gevoel, van de dorst. Hij krijgt een 

tegenzin van de neus, van de geuren, van het 

ruikbewustzijn, van het ruikcontact, van het gevoel, 

van de dorst. Hij krijgt een tegenzin van de tong, van 

de smaken, van het smaakbewustzijn, van het 

smaakcontact, van het gevoel, van de dorst. Hij krijgt 

een tegenzin van het lichaam, van de aanrakingen, 

van het aanrakingsbewustzijn, van het 

aanrakingscontact, van het gevoel, van de dorst. Hij 

krijgt een tegenzin van de geest, van de gedachten, 

van het denkbewustzijn, van het denkcontact, van het 

gevoel, van de dorst. 

Door de tegenzin wendt hij zich ervan af. 

Afgewend maakt hij zich ervan vrij. ‘In de bevrijde is 

de bevrijding,’ dit inzicht ontstaat. ‘Opgedroogd is de 

geboorte, het heilige leven is volbracht, de taak is 

gedaan, deze wereld is niet meer,’ zo begrijpt hij dan.” 

 



Zo sprak de Verhevene. Tevreden verheugden 

zich die monniken over de woorden van de Verhevene. 

Tijdens deze uiteenzetting was bij ongeveer 

zestig monniken het hart zonder hechten bevrijd van 

onwetendheid. [Zij waren Arahants geworden].  
19

 

[Kortom, de zintuigen zijn niet zelf, ze ontstaan 

en vergaan. De zintuiglijke objecten zijn niet zelf, ze 

ontstaan en vergaan. Het bewustzijn ontstaan door 

contact van zintuig en object is niet zelf, het ontstaat 

en vergaat. Het contact tussen zintuig en object is niet 

zelf, het ontstaat en vergaat. Het gevoel ontstaan door 

contact tussen zintuig en object is niet zelf, het 

ontstaat en vergaat. De dorst ontstaan door het 

gevoel, is niet zelf, die ontstaat en vergaat. Dat is niet 

van mij, dat ben ik niet, dat is niet mijn zelf. Zo weet 

19
 M.148. (M.XV.6) Chachakka sutta. 



men dan, zo ziet men in. En men hecht nergens meer 

aan. Wanneer men onthecht is, is men vrij.] 

 

14. Het zelf 

 

Wanneer iemand het zelf uitlegt, dan legt hij het 

ofwel uit als in vorm begrenst of als in vorm 

onbegrensd; of hij legt het uit als vrij van vorm 

begrensd of onbegrensd. Wie het zelf op een van die 

manieren uitlegt, die legt het zelf uit dat het in het 

heden zo is, of dat hij het in zo'n toestand zal 

brengen. 

Wanneer iemand het zelf opvat, dan vat hij het 

als volgt op. 'De gewaarwording is het zelf. Of de 

gewaarwording is niet mijn zelf; mijn zelf is vrij van 

gewaarwording. Of mijn zelf is in staat tot 

gewaarworden.' Wie de gewaarwording als het zelf 

opvat, hem is het volgende te vragen. “Er zijn drie 



soorten van gewaarwordingen: de prettige, de 

onprettige, de niet prettige noch onprettige 

gewaarwording. Welke van deze drie gewaarwordingen 

vat u op als uw zelf?” 

Wanneer men een prettige gewaarwording 

ervaart, op die tijd ervaart men geen onprettige noch 

neutrale gewaarwording. Wanneer men een onprettige 

gewaarwording ervaart, op die tijd ervaart men geen 

prettige noch neutrale gewaarwording. Wanneer men 

een neutrale gewaarwording ervaart, op die tijd 

ervaart men geen prettige noch onprettige 

gewaarwording. De prettige gewaarwording is niet 

blijvend, is oorzakelijk ontstaan, is onderhevig aan 

verdwijnen, is aan verval onderhevig, is aan 

beëindiging onderhevig. En evenzo de onprettige 

gewaarwording en de neutrale gewaarwording. 

Wanneer iemand een prettige gewaarwording ervaart, 



dan denkt hij: 'Dat is mijn zelf.' Bij het verdwijnen van 

de gewaarwording denkt hij dan: 'Mijn zelf is 

verdwenen.' En evenzo denkt hij wanneer hij een 

onprettige en een neutrale gewaarwording ervaart. 

Degene die zegt: 'De gewaarwording is mijn 

zelf,' die vat het zelf daarom al in dit bestaan op als 

vergankelijk, als gescheiden van vreugde en leed, als 

onderhevig aan ontstaan-vergaan. Daarom is het niet 

juist het zo op te vatten: 'De gewaarwording is mijn 

zelf.' 

Wie nu aldus spreekt: 'De gewaarwording is 

helemaal niet mijn zelf, mijn zelf is vrij van 

gewaarworden,' tot hem moet als volgt gesproken 

worden. “Als er helemaal geen gewaarwording is, kan 

er dan een “ik ben” zijn?' - Neen heer. – Daarom is het 

niet goed het aldus op te vatten dat de gewaarwording 



helemaal niet mijn zelf is; dat ze vrij is van 

gewaarwording. 

Wie nu aldus spreekt: 'Helemaal niet is de 

gewaarwording mijn zelf, noch is mijn zelf vrij van 

gewaarwording; mijn zelf wordt gewaar, mijn zelf is in 

staat tot gewaarworden,' hem is als volgt te 

antwoorden: 'Wanneer gewaarwording helemaal te 

gronde ging, helemaal niet daar was, zou er dan een 

”dat ben ik” zijn?' – Neen heer. – Daarom kan men het 

niet als volgt opvatten: 'Helemaal niet is de 

gewaarwording mijn zelf, noch is mijn zelf vrij van 

gewaarworden; mijn zelf wordt gewaar, mijn zelf is in 

staat tot gewaarwording.' 

Wanneer iemand de gewaarwording niet als het 

zelf opvat, noch het zelf als vrij van gewaarwording 

opvat, noch opvat dat het zelf gewaarwordt, noch de 

opvatting heeft dat het zelf in staat is tot 



gewaarworden, diegene hecht niet meer aan iets in de 

wereld. Nergens aan hechtend beeft hij niet; niet 

bevend komt hij uit eigen kracht tot volledig uitdoven. 

“Vernietigd is geboorte, het reinheidsleven is 

uitgeleefd, de opgave is volbracht, hierna is niets meer 

te doen." 

Wie nu met betrekking tot die persoon zou 

zeggen dat hij van mening is dat de Volmaakte na de 

dood is, of dat de Volmaakte na de dood niet is, of dat 

de Volmaakte na de dood zowel is als niet is, of dat de 

Volmaakte na de dood noch is noch niet is, – dat is 

een onmogelijkheid. En wel omdat die persoon bevrijd 

is van benoeming, uitleg, bevrijd in direct inzicht.” 

 

15. Vernietiging van de boeien 

 

“Als iemand weet en ziet dat het oog niet zelf is 

en dat vormen niet zelf zijn, als iemand weet en ziet 



dat het oor niet zelf is en dat geluiden niet zelf zijn, als 

iemand weet en ziet dat de neus niet zelf is en dat 

geuren niet zelf zijn, als iemand weet en ziet dat de 

tong niet zelf is en dat smaken niet zelf zijn, als 

iemand weet en ziet dat het lichaam niet zelf is en dat 

aanrakingen niet zelf zijn, als iemand weet en ziet dat 

de geest niet zelf is en dat gedachten niet zelf zijn, - 

dan worden zijn boeien vernietigd.”  
20

 

“Waarneming van niet-zelf bereikt het punt 

waarop de waan verdwijnt van ‘ik ben’; en dat 

verdwijnen van die waan is de uitdoving (Nibbāna) 

hier en nu.”   
21

“Het is onmogelijk dat iemand die juist denkt, 

iets beschouwt als zelf.”   
22

20
 S.35.55. 

21
 Ud.IV.1. 

22
 M.115. 



 

"De edele volgeling(e) heeft juist inzicht, 

namelijk: “Vorm is niet het zelf. Men heeft er geen 

macht over en men kan daarom niet zeggen: ‘Mijn 

vorm moet zo zijn; mijn vorm moet niet zo zijn, moet 

anders zijn.’ 

Evenzo met gevoel, waarneming, geestelijke 

formaties en bewustzijn. Ze zijn niet het zelf. Men 

heeft er geen macht over en men kan daarom niet 

zeggen: ‘Mijn vorm moet zo zijn; mijn vorm moet niet 

zo zijn, moet anders zijn.’ 

Vorm is niet onvergankelijk maar vergankelijk. 

Wat vergankelijk is, is onvoldaan, niet tevreden 

stellend, leed brengend. Daarvan kan men niet 

zeggen: ‘Dit is van mij, dit ben ik, dit is mijn zelf.’ 

Evenzo met gevoel, waarneming, geestelijke 

formaties, bewustzijn. Die zijn niet onvergankelijk 



maar vergankelijk. Wat vergankelijk is, is onvoldaan, 

niet tevreden stellend, leed brengend. Daarvan kan 

men niet zeggen: ‘Dit is van mij, dit ben ik, dit is mijn 

zelf.’  

Daarom moet men niet gehecht zijn aan 

dukkha, moet zich niet aan dukkha vasthouden en 

daarom moet men datgene wat dukkha is, niet zo 

beschouwen: ‘Dit is van mij, dit ben ik, dit is mijn 

zelf.’”  
23

 

“Men moet niet menen dat men gelijk is aan de 

zes zinsorganen (inclusief de geest), aan de zes 

zinsobjecten en aan de corresponderende zes soorten 

bewustzijn. Men moet niet menen: ‘Zij behoren mij 

toe.’ Noch moet men menen dat men zelf gelijk is aan 

het geheel van die dingen.  

23
 M.35. 



De wijze volgeling die aldus geen onjuiste 

meningen meer heeft, hecht zich niet langer aan iets 

in de wereld. Als men niet meer aan iets hecht, beeft 

men niet. Door niet langer te beven, bereikt men in 

eigen persoon de uitdoving van alle ijdelheid. En het 

weten is er: ‘Wedergeboorte is uitgedoofd, het heilige 

leven is geleefd, er is geen verder bestaan te 

verwachten.’”   
24

 

“Geef op wat niet van jou is. En wat is niet van 

jou? - Lichamelijkheid, gevoel, waarneming, 

geestelijke formaties, bewustzijn, - zij zijn niet van 

jou. Geef ze op. Wanneer je ze opgeeft, zal dat je voor 

een lange tijd welzijn en geluk brengen.”   
25

“Alwat kan worden ingesloten als materiële 

vorm of als gevoelens of als waarneming of als 

24
 S.35.90. 

25
 M.22; zie ook M.62. 



geestelijke formaties of als bewustzijn, - zulke dingen 

ziet men als niet-blijvend, als lijden, als kwaal, als een 

gezwel, als een angel, als een ramp, als een kwelling, 

als weerzinwekkend, als ontbinding, als leeg, als 

niet-zelf.”   
26

Wanneer een edele volgeling die de waarheid 

heeft vernomen, op die manier ziet, wendt hij zich af 

van vorm. En ook wendt hij zich af van gevoel, 

waarneming, geestelijke formaties en bewustzijn.  
27

Wanneer men zich afwendt, ebt de hartstocht weg. 

Met het wegebben van de hartstocht is men bevrijd. 

En wanneer men bevrijd is, is er het zekere weten dát 

men bevrijd is. En met de gedachte: ‘Volbracht is wat 

26
 M.64; A.IV.124. 

27
 d.w.z. men beschouwt ze niet meer als eigendom, 

als tot zichzelf behorende. Men laat ze los; men wordt 

niet meer erdoor geraakt. 



volbracht kan worden, niets gaat meer hierboven uit,’ 

begrijpt men dat het heilige leven is vervuld." 

 Wat er bestaat aan lichamelijkheid, aan gevoel, 

aan waarneming, aan formaties, aan bewustzijn, 

verleden, toekomstig of tegenwoordig, eigen of 

vreemd, grof of fijn, gewoon of edel, veraf of nabij, - 

van elke lichamelijkheid, elk gevoel, elke waarneming, 

elke formatie, elk bewustzijn geldt: 'Dit is niet van mij, 

dat ben ik niet, dat is niet mijn zelf.' 

Wanneer men dat overeenkomstig de 

werkelijkheid met juiste wijsheid inziet, is men zonder 

hechten bevrijd. 

Met een dergelijk inzicht is de geest bij dit 

lichaam inclusief het bewustzijn en erbuiten bij alle 

voorstellingen vrij van de eigendunk van ik en mijn. Er 

is geen waanidee van ik en mijn. De geest heeft dan 



de verschillende soorten van hoogmoed overschreden, 

is vol vrede en volledig bevrijd."   
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12. Eindoverdenking 

 

Het oog is ontstaan. De zichtbare vormen zijn 

ontstaan. Het zienbewustzijn is ontstaan door contact 

van oog en zichtbare vorm. In het dagelijks 

spraakgebruik heet dat: “ik zie”. Maar in feite is er 

geen "ik" die ziet. Er is alleen een oorzakelijk ontstaan 

van zienbewustzijn. Wat ontstaan is, zal weer vergaan. 

Het is niet blijvend; het is zonder een “zelf”. 

 

Het oor is ontstaan. De hoorbare geluiden zijn 

ontstaan. Het hoorbewustzijn is ontstaan door contact 

van oor en hoorbare geluiden. In het dagelijks 

spraakgebruik heet dat: “ik hoor”. Maar in feite is er 
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geen "ik" die hoort. Er is alleen een oorzakelijk 

ontstaan van hoorbewustzijn. Wat ontstaan is, zal 

weer vergaan. Het is niet blijvend; het is zonder een 

“zelf”. 

 

De neus is ontstaan. De ruikbare geuren zijn 

ontstaan. Het ruikbewustzijn is ontstaan door contact 

van neus en ruikbare geuren. In het dagelijks 

spraakgebruik heet dat: “ik ruik”. Maar in feite is er 

geen "ik" die ruikt. Er is alleen een oorzakelijk 

ontstaan van ruikbewustzijn. Wat ontstaan is, zal weer 

vergaan. Het is niet blijvend; het is zonder een “zelf”. 

 

De tong is ontstaan. De proefbare smaken zijn 

ontstaan. Het smaakbewustzijn is ontstaan door 

contact van tong en proefbare smaken. In het 

dagelijks spraakgebruik heet dat: “ik proef”. Maar in 



feite is er geen "ik" die proeft. Er is alleen een 

oorzakelijk ontstaan van smaakbewustzijn. Wat 

ontstaan is, zal weer vergaan. Het is niet blijvend; het 

is zonder een “zelf”. 

 

Het lichaam is ontstaan. De aanraakbare 

voorwerpen zijn ontstaan. Het aanraakbewustzijn is 

ontstaan door contact van lichaam en aanraakbare 

voorwerpen. In het dagelijks spraakgebruik heet dat: 

“ik raak aan”. Maar in feite is er geen "ik" die 

aanraakt. Er is alleen een oorzakelijk ontstaan van 

aanraakbewustzijn. Wat ontstaan is, zal weer vergaan. 

Het is niet blijvend; het is zonder een “zelf”. 

 

Het geestelijke is ontstaan en zal weer vergaan. 

Het geestelijke is niet blijvend, het is zonder een 

zelfstandig iets. 



Gedachten zijn ontstaan. De denkbare dingen 

zijn ontstaan. Het denkbewustzijn is ontstaan door 

contact van geest en denkbare dingen. In het dagelijks 

spraakgebruik heet dat: “ik denk”. Maar in feite is er 

geen "ik" die denkt. Er is alleen een oorzakelijk 

ontstaan van denkbewustzijn. Wat ontstaan is, zal 

weer vergaan. Het is niet blijvend; het is zonder een 

“zelf”. 

Gevoelens, emoties zijn ontstaan. In het 

dagelijks spraakgebruik heet dat: “ik heb een gevoel”. 

Maar in feite is er geen "ik" die een gevoel heeft. Er is 

alleen een oorzakelijk ontstaan van gevoelens. 

Emoties, een glimlach, een traan, ze zijn oorzakelijk 

ontstaan. Wat ontstaan is, zal weer vergaan. Het is 

niet blijvend; het is zonder een “zelf”. 

Herinneringen zijn ontstaan. In het dagelijks 

spraakgebruik heet dat: “ik herinner me”. Maar in feite 



is er geen "ik" die zich iets herinnert. Er is alleen een 

oorzakelijk ontstaan van herinneringen. Wat ontstaan 

is, zal weer vergaan. Het is niet blijvend; het is zonder 

een “zelf”. 

Het lichamelijke is ontstaan en ook het 

geestelijke. En wat ontstaan is, zal weer vergaan. Het 

is niet blijvend, is zonder een “zelf”. Wat niet blijvend 

is, is niet van mij; dat behoort mij niet toe. Dus moet 

ik dat loslaten, mij ervan afkeren. Ik moet me nergens 

meer aan hechten, noch positief noch negatief. Ik 

moet nergens een voorkeur voor hebben en nergens 

een afkeer van hebben. Door inzicht noemt men niets 

meer zijn eigen. Zo wordt de bevrijding van lijden 

bereikt. 

 

Wanneer men niets meer zijn eigen noemt, dan 

is er bij het zien alleen het zien, bij het horen alleen 



het horen, bij het ruiken alleen het ruiken, bij het 

proeven alleen het proeven, bij het aanraken alleen 

het aanraken, bij het denken alleen het denken.
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Als de geest vrij is, niet meer beperkt, dan is 

aan het lijden een einde gekomen. En dan zijn ook 

bovennatuurlijke krachten mogelijk. 

 

De Boeddha onderwijst dat het bewustzijn dat 

niets zijn eigen noemt, oneindig is en helder stralend. 

De Boeddha had een diep begrip van de aard van het 

niet-indicatieve bewustzijn van een Arahant. Dat 

niet-indicatieve bewustzijn determineert niets als basis 

voor de illusie van een "ik". Het is doorzichtig, 

onvindbaar.   
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