
De enige manier om de dharma te vinden is naar je eigen hart kijken en zien wat waar is en wat niet, 

wat in balans is en wat niet.  

Als je erin slaagt om je zo eenvoudig mogelijk helemaal te openen voor je ervaring, betuig je 

Boeddha alle respect. 

Op dat moment zie je Boeddha zelf, zie je de dharma, word je Boeddha. 

 Zo eenvoudig en zo direct is het. 

Als er aangename dingen gebeuren, begrijp dan dat ze leeg zijn. 

Als er onaangename dingen opduiken, bedenk dan goed dat jij dit niet bent en dat dit niet van jou is.  

Het gaat wel weer weg zoals het gekomen is. 

 Beschouw die dingen niet als iets wat jij ben t en beschouw jezelf niet als hun bezitter. 

Alleen al door ze zo te zien zal je geest zijn kalmte terugvinden. 

 Je zult Boeddha in de allereenvoudigste dingen kunnen vinden. 

Je moet alleen maar in staat zijn om te kijken. 

En de essentie van die beschouwing ligt in een evenwicht waarin je niets bijhoudt en niets afwijst. 

 

De echte praktijk vindt plaats in je eigen hart.  

De echte praktijk is wat je doet om zelf tot je eigen Boeddhaschap te ontwaken. 

In onze dagen  zijn veel mensen in de greep van een misprijzen. 

Ze komen me in Thailand vragen om speciale ceremonieën te doen, alsof hun dat iets zou opleveren.  

Of -en dat zie je vooral bij westerlingen- ze komen me om onderricht vragen, alsof ze daarmee 

geholpen zouden zijn. 

Maar eigenlijk zijn dat allemaal maar vormen van zelfbeschimping. 

Want Boeddha en de dharma, de waarheid , bestaat in je hart. 

 Alles wat je moet doen, is de blik naar binnen richten en dat gebruiken, dat begrijpen , daarmee 

werken.  

Zo worden de zaken heel eenvoudig en zul je geen enkel probleem meer hebben.     

 

Ajahn Chah, Het gevaar van meningen 


