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THE RIVER IS WIDE
The river is wide, I can’t get o'er
Neither have I wings to fly
Give me a boat that can carry all
And left behind the sadness and cry's
I lean'd my back against an oak
Thinking it was a mighty tree
But first it bent and then it broke
So did my live prove false to me
All this ilusions in my mind
Thinking the sweetest would there to find
But it lived me out to the bone
This illusion leaves pain behind
O live is handsome but is not kind
Gay as a jewel when it is new
But live grows old and waxes cold
It fades away like the morning dew
The river is wide, I can’t get o'er
Neither have I wings to fly
Give me a boat that can carry all
And left behind the sadness and cry's
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INHOUD

In de nacht van zondag 22 september is Norio Oya overleden.
Hij heeft ons meer dan 25 jaar belangeloos met raad en daad bijgestaan.
De Japanse gerechten die hij met Toya voor ons maakte waren legendarisch.
Vertalingen, zijn deelname aan de film ‘De traditionele rebel’, bestellingen
die hij voor ons in Japan deed, ze zullen ons nog lang heugen.
We hadden je nog graag veel langer bij ons gehad.
We wensen zijn familie de komende tijd heel veel sterkte.
De Suiren-Ji Sangha.
醉ふて寐て

INHOUD
In Memoriam/Colofon
Zen en de kunst van solex-onderhoud
Sesshin
Vijftig jaar Hobbitstee
Vijftig jaar Hobbitstee
Vijftig jaar Hobbitstee
Teisho door Harada Roshi
Teisho door Harada Roshi
Teisho door Harada Roshi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

夢に泣きけり

山櫻

Ik werd dronken, slaap
En ik huilde om een droom
Van kersenbloesem
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ZEN EN DE KUNST VAN HET SOLEX ONDERHOUD
Een maand of wat geleden vond ik
een klokgaaf “Willempie-helmpje” in
een tweedehands winkeltje. Precies
mijn maat en voor vijf euro werd het
mijn eigendom. Nu bestaat het woord
eigendom uit twee delen, “eigen en
dom”. Dus, je meent iets in bezit te
hebben en dat is dan je eigen
dommigheid, want bezit groeit tegen
de klippen op. Maar zo dom ben ik
natuurlijk ook niet want ik weet dat
zo’n helmpje meer dan vijf euro
waard is, meestal weet ik het wel voor
meer te slijten. De reden dat ik rond
snuffel in kringloopwinkels en
rommelmarkten is dat wij in ons
centrum een winkeltje hebben. Ik
doneer de tweedehands boeddha’s,
boeken, wierookvaten en aanverwante
artikelen aan het centrum en
regelmatig krijgen wij ook spulletjes
van de sangha leden. Ook heel veel
spullen in ons zencentrum zijn
tweedehands daardoor hoeven we
geen contributie of zo iets te vragen
maar bestaan we van donaties.
Maar……. iemand ziet dat helmpje
liggen (die ik niet voor het winkeltje
bedoeld had), hij zegt: Ik heb nog een
bijpassend vervoermiddel met
bijbehoren. Even later had ik een
gammele Solex, een leren jas, het
“Solex doe het zelf boek”, en een
hoop extra losse onderdelen die
meestal niet pasten op het “Solex
koffertje”. Toen ik de chef van de
plaatselijke supermarkt deze nieuwe
aanwinst toonde verleende hij mij
geduldig alle medewerking. Hij was
perslot als voorzitter van de solexclub
“Op z’n elfendertigst” een expert .
Uiteraard moest hij hem ook
uitproberen en onder krakend en
piepend protest van onze kuchende
aanwinst scheurde hij weg. Toen hij
weer hoofdschuddend de hoek om
kwam zetten zag ik al dat het niet
goed zat. De nieuwe acquisitie was
een bij elkaar geraapt zooitje wat met
tieribs bijeen gehouden werd. Maar ik
was optimistisch het motortje
produceerde het zelfde geluid als mijn
moeders “Singer”. Te vroeg gejuicht
bij de tweede wat langere rit begon
“Tieribje” hortend en stoten te
sputteren. Ik kwam tot de ontdekking
dat een Solex niet echt bedoeld is om

op te fietsen. Met rood hoofd en
bonzend hart reed ik de
parkeergarage van de supermarkt in.
Chef Arie kwam met een bedenkelijk
gezicht kijken, en sportief als hij is
begon hij met “Tieribje” in zijn
handen te joggen. Na veel gekuch van
“Ribje” en twee rondje in de parkeer
garage gehold te hebben was zijn
conclusie: “Geen benzine”. “Gooi die
plastik tank er maar vanaf, ik heb
thuis nog wel een ijzeren tankje
liggen, die je nog wel even moet
solderen”. In het grijze verleden heb
ik ooit een boek van ene meneer
Pirsig gelezen, “Zen en de kunst van
Het motoronderhoud” daarin staat
dat je met aandacht en concentratie

aan je motor moet sleutelen en dat je
goed naar haar gekuch en geronk
moet luisteren. Dit neem je ter harte
en met aandacht en concentratie is de
schuur tot een heus “Bromfiets
herstellingsoord” getransformeerd.
Op het nagelnieuwe
gereedschapsbord prijken zaken zo
als: “De Carterhalsruimer,
Spoelenplaattrekker,
Decompresseurfrees, en het
onmisbare: “Sleuteltje 9”. Met geduld
en concentratie heb ik alle tieribs
verwijderd, het voorwiel uit zijn vork
gelift om de uitlaat zo ver te kunnen
verbuigen dat hij weer naar behoren
vast gezet kan worden.
Vervolg volgende pagina

De plastik tank verwijderd, overmaatse
draad getapt in het onderste
bevestigingspunt van de tank. Het
gescheurde ontstekingsdeksel gerepareerd,
de valbeugel opgelapt, enz. Maar Solexen
zijn net kleine kinderen, af en toe wil je ze
achter het behang plakken. Koop je een
verzekeringsproof antidiefstal slot van
een heel duur merk….. past het niet om
het spatbord. Ik heb twee keer op het ding
gereden en ben nu een week aan het
sleutelen. Ik zal dat boek “Zen en de
kunst van het motoronderhoud” maar
weer aanschaffen daar stonden geen actie
foto’s in, alleen maar foto’s van stilstaande
motoren waar aan gesleuteld werd omdat
ze kapot waren. Ik snap nu ook waarom
die oldtimer verzekeringen zo goedkoop
zijn, wanneer kom je nou met zo’n barrel
de weg op, laat staan dat je zo iets voor
een redelijk bedrag ten gelde kan maken.
Van zulke spullen word het centrum alleen
maar armer (hoewel ik de verzekering het
het slot, gereedschap en de benzine
gedoneerd heb, maar dat mag ook wel
alleen ik rij op het barrel niemand anders
durft er op te stappen. Behalve dan de
chef van de suppermarkt,…. Helaas voor
de liefhebbers in 2006 is het ding toch nog
verkocht). Zo zie je dat veel mensen ons
centrum een warm hart toe dragen door
ons van onverkoopbare spullen af te
helpen.

Oktober Sesshin
Van 11 oktober 20:00 uur
tot 18 oktober 15:00 uur

Voor meer info:
Zie de website
(Activiteiten)

7:00 Choka

Contact
Sesshin 接
心 Hart

7:40 Oryoki

Waarom is een sesshin bijzonder?
In de eerste plaats omdat er voldoende deelnemers moeten zijn die hiervoor een week
kunnen vrijmaken.
Ook zijn voldoende mensen nodig die bekend zijn met de rituelen, een kok die bekend is
met de boeddhistische keuken, (er wordt volgens het Shojin Ryori principe gekookt).
Je hebt een Ino nodig om de tempeldienst te leiden. Dit is iemand die de gongen, bellen
en spleettrom kan bedienen. Er is iemand nodig die bekend is met de Sareitheeceremonie. Zelfs voor het afwassen en schoonmaken is expertise nodig.
De messen in de keuken zijn vlijmscherp die kun je niet zo maar in een afwasbak gooien
en er is veel keukengerei waar westerlingen niet bekend mee zijn. Dit geldt bijvoorbeeld
ook voor het schoonmaken van de tatamimatten.
Kortom, we hebben de laatste tijd nogal eens nee moeten verkopen, omdat we niet
voldoende deelnemers hadden die de sesshin konden begeleiden.
Maar dat is niet het bijzondere karakter van een sesshin.
Een sesshin is zo gestructureerd dat je, je vooropgestelde meningen, ideeën, de op jezelf
gerichte houding wel móet loslaten.
Alles is er op gericht dat je jezelf wel moet vergeten om zo tot de ervaring van een
33
groter geheel te komen.

50 JAAR DE HOBBITSTEE
In 1969 kocht Otto Munters voor
14.500 gulden een klein boerderijtje
van een keuterboertje in Drenthe, Ik
woonde toen in de commune aan de
Morssingel in Leiden. We leefden van
boeken met songteksten van de The
Stones, Bob Dylan, en met tekeningen
van Peter Pontiac .' We stencilden de
pagina's op een oude stencilmachine
en er lagen overal stapels gestencild
papier die handmatig tot een songbook moesten worden samengesteld.
Later begon de commune met het
uitgeven van witte Elpees.
13 November 1969

Begin zeventiger jaren, Otto met baard
Ik wist niet wat mij overkwam, het
boerderijtje leek verdwenen, na het
bordje 'Welkom op de Hobbitstee'
verrees om de hoek ervan een
gigantisch houten gebouw van drie
verdiepingen. Dat bordje mogen ze
nu wel veranderen in:

Otto is toentertijd verscheidene keren
bij ons op bezoek geweest en zo ben
ik in begin zeventiger jaren op de
Hobbitstee beland.
Maar communes zijn geen ideale
plaatsen voor langdurige relaties,
idealisme maakt na verloop van tijd
plaats voor teleurstelling of er is
simpelweg sprake van verandering van
spijs… Laat ik het zo zeggen: ik heb
in die tijd in vier communes gewoond
en hoewel veel herinneringen in het
vergeetputje van mijn geheugen zijn
verdwenen en ondanks
meningsverschillen, heb ik warme
herinneringen aan die tijd.
Een maand of wat geleden was ik op
bezoek bij een oud voorzitter van de
B.U.N. en die woonde een steenworp
van de Hobbitstee vandaan en na zijn
bezoek bracht ik een bezoek aan
'memorylane'.

‘Welcom in ‘De GOUW’,
Land of the hobbits’
Founder Otto Balings
Lived in ‘Bag End’
Achter in een open kapschuur waren
wat mensen aan het werk die er niet
woonden maar vrijwilligerswerk aan
het verrichten waren. Ze vertelden mij
dat het boerderijtje achterin stond en
ik het pad maar moest volgen. Mijn
verbazing werd steeds groter, ik
passeerde schuren, een zendo
(Yoga/meditatieruimte), een bakkerij,
een kampeerterrein met een tipi,
caravans, een gebouw met een
centrale keuken, en eindelijk
verscholen tussen groen het
boerderijtje waar alles begonnen was.
Maar… de tekst “De Hobbitstee” en
het 'Aum teken' waren van de
boerderij verdwenen.
Later vertelde de huidige bewoonster
dat de boerderij is afgebroken en weer
herbouwd met de zelfde stenen. Ook
vertelde ze dat er deze maand een
reünie zou zijn van alle Oudbewoners
ter ere van het vijftigjarig bestaan. Op

de terugweg naar mijn vervoermiddel
kwam ik een van de bewoners van het
houten huis tegen die mij voor een
kop thee uitnodigde. Wat een
verademing voor mij was deze
ontmoeting, eindelijk een zielsverwant
waarmee ik van gedachten kon
wisselen. Ik heb mij na afloop van het
gesprek meteen maar aangemeld voor
de reünie.
22 september
Ik tuf om negen uur richting
Wapserveen, en als ik iets over
twaalven aankom word ik ontvangen
bij het Keukengebouw, waar in de
tuin allerlei zelf gemaakte hapjes en
drankjes klaar staan. Mijn favoriet is
vlierbloesemlimonade met de
brownies. Iedereen heeft een sticker
met naam en de periode wanneer
zij/hij hier woonde of nog steeds
woont. De sfeer is: Hippietijd begin
zeventiger jaren geen taboes, je wordt
geaccepteerd voor wie je bent en er is
een grote betrokkenheid met het
welzijn van mens en milieu. Niemand
hoeft zich te verklaren of uit te
spreken met betrekking van zijn/haar
standpunt in het leven, een stuk of 40
zielen en één gedachte. Ik heb
onmiddellijk contact met iedereen,
nou dat voelt als een warm bad. Na
met een stuk of wat
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De Nieuwe aanbouw, we
kunnen niet meer spreken
van ‘De hobbitstee’
maar van
‘De Gouw’

bewoners kennisgemaakt te hebben
ontwaar ik Otto. Ontdaan van de
ravenzwarte baard en haardos, nu
met een muisgrijs kort kapsel, geef ik
de rebel van de zeventiger jaren een
hand.

weggelopen jeugd, die er ook niet
was. Ten einde raad kwam er iemand
van de gemeente en spijkerde een
bord op de deur met het opschrift;
'Onbewoonbaar verklaarde woning'..
Er werd van hogerhand medegedeeld

correspondentievrienden had toch
een persoonlijker tintje, Otto werd
verzocht om tekst en uitleg te gaan
geven in het gerechtshof. Nou dat
was al een stuk vriendelijker, als je
uitgenodigd wordt in de tuin van het
gerecht. Hoewel we niet van mening
waren dat Otto voor een maaltijd van
eigen groenten uit de tuin
uitgenodigd werd.
Ze wilden weten waarom Otto de
tekst had veranderd. Nou dat was al
even schokkend als simpel. De
bewoners van de Hobbitstee waren
van mening dat voor hen de wereld
onbewoonbaar was; er was geen lol
meer aan en daarom heeft de
Hobbitstee de wereld onbewoonbaar
verklaard. Nou als dat geen
vluchtheuvelidee is dan weet ik het
niet meer en sinds de zeventiger jaren

DE ZELFPLUKTUIN

t

Hij is qua inborst weinig veranderd
hij bouwt nog steeds aan een nieuwe
wereld en vecht nog steeds voor
mens en milieu. Later raak ik in
gesprek met de man die ik de vorige
keer ontmoette. Die nieuwe
wereldgedachte… Ik geloof er niet
zo in. Ik geloof wel dat je plekken
zoals de Hobbitstee als een soort
vluchtheuvel op dit aards tranendal
kunt creëren. Wat wel weer mooi
aansluit op de afscheidsspeech van
Otto. Hij vertelde dat de gemeente
Havelte niet zo blij was met het
langharig werkschuw tuig wat op de
hei bivakkeerde. Ze waren bang dat
iedereen een uitkering aan zou
vragen, wat niet het geval was want
we verdienden genoeg met kaarsen
maken. We hadden ook groente uit
eigen tuin, maar toch wekelijks kwam
de veldwachter langs, op zoek naar

dat het bord eigendom van de
gemeente was en op last van
vervolging niet verwijderd mocht
worden. Maar er aan prutsen was
volgens Otto niet verboden;
eigenhandig veranderde hij de tekst
in: ‘ Onverklaarbaar bewoonde
woning'.
Toen de veldwachter weer langs
kwam verschoot hij van kleur, maakte
spoorslags rechtsomkeer en bracht
verslag over deze halsmisdaad
onmiddellijk uit aan de burgemeester.
Een paar dagen later lag er een brief
van het Ministerie van Justitie op de
mat met het verzoek het aangegeven
bedrag, vermeldt in het schrijven
binnen twee weken over te maken.
De reactie van Otto was: 'Geen haar
op mijn hoofd ( en dat was
toentertijd heel veel) die daar aan
denkt'. De volgende brief van onze

Is de invloed van de Hobbitstee
gemeengoed gewordenen is en
uitgewaaierd over heel Nederland.
Chapeau Otto! Niet alleen hebben de
bomen op de Hobbitstee wortel
geschoten en zijn tot in de hemel
gegroeid, ook je dromen hebben
voor een groot gedeelte Nederland
veroverd. OK. Je woont zelf
inmiddels in een rijtjeshuis maar
gezien het piepjonge grut dat op de
Hobbitsee rondscharrelt… de
Hobbitstee zal jou wel overleven.

KLEINE IMPRESSIE VAN DE HOBBITSTEE

HET PRILLE BEGIN (foto1972)
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De eerste keer dat ik in Japan naar Bukkoku-Ji ging om zen te gaan beoefenen,
kocht ik onderweg bij een tempel een voorspelling (omikuju).
Ik kreeg “De Goudmijn”
Het voorspelde dat er een enorme schat was, maar dat ik er wel voor moest werken.
De mijn droeg ik al mee en voor de opleiding mijnbouw was ik op weg naar de beste mijnbouwschool ter wereld.
Het is lastig om buitenlands gesproken tekst leesbaar te maken in Nederlands, intonaties zijn moeilijk in tekst te vangen.
Ik heb naar beste kunnen getracht de essentie van het origineel te laten doorklinken in mijn transcriptie. En daarmee de
begeestering van Tangen Roshi die ons het vuur aan de schenen legde. Ik hoop dat dit (stuk) tot je hart spreekt.
In de teisho (leerrede) heeft Harada Roshi het over ‘Tantei’. De letterlijke vertaling van 'tantei' is 'doen'. Vaak gebruikte
Tangen Roshi de term Ichi Tantei (één doen). Maar het betekent veel meer dan dat, Tantei staat in directe verbinding met
je hara (tanden), met eenheid, met zijn die je bent, leven op zich).
Zeshin

Teisho door Harada Tangen Roshi 1992
Bukkoku-ji, Obama Shi, Japan
Je waardeert niet wat je hebt totdat het
weg is. Je begint pas iemand te missen
als ze weg zijn.
Toen ik op de middelbare school zat,
sprak onze directeur, die met pensioen
ging, de hele school toe om afscheid te
nemen. Zijn naam was 'Ganji', hij was
een erg sobere man en ik hoor hem nu
nog zeggen: "Je waardeert niet wat je
hebt totdat het weg is. Je begint pas
iemand te missen als ze weg zijn. 'Hij
was zo'n oude stempel schoolmeester,
grimmig, en we dachten dat hij om
niets of niemand gaf, hij was altijd
afstandelijk en in feite hadden we een
hekel aan hem. Hij werd zeker niet
door ons gewaardeerd, hij was
onbereikbaar. In werkelijkheid bestaat
er niet zoiets als een onbereikbare
plek, er is nergens iets dat buiten ons
bereik valt. Maar er lijkt altijd een plek
of iets te zijn die we niet kunnen zien,
waar we niet bij kunnen. Maar,
nogmaals, er bestaat geen plek die niet
wordt gezien. Altijd, elke plek, kijkt de
dharma in alle richtingen. We zagen
gewoon de toegang, de verbinding
met de man niet.
Maar echt… de mogelijkheid om niet
te verbinden bestaat niet.
Ligt het toevallig aan jou, jezelf ?
Alles, ligt zo dichtbij, te dichtbij om
het te zien. Te dicht op je huid om het
te begrijpen. Probeer maar eens je
rechterhand met je rechterhand vast te
pakken. Dan zeg je: "Kom nou, dat
kan niet, dat is onmogelijk." Ik kan
iets anders met mijn hand pakken,
maar niet de hand met de hand. Te

dichtbij om te vast te pakken.
We bevinden ons allemaal in deze
situatie. Vandaag is het alweer de
zevende dag van sesshin. Zelfs nu
praat ik over ditjes en datjes, dit,
dat…. er is een plek waar je tantei (je
oefening) niet dwaalt, niet verzwakt.
Gewoon tantei, weer tantei, weer
tantei. Leven veroorzaakt tantei.
Echt… het leven is tantei. Tantei is
het leven. Het beoefenen van deze
eenheid is leven. Daarom komt tantei
wanneer je er gestaag bij blijft, tantei
wordt het doen van tantei. Er is geen
scheiding, geen wezen buiten dit doen.
Tantei is je ware zelf. En hoe zou het
kunnen dat het ware zelf buiten het
ware zelf staat?
De basis van dit alles, of de 'bottom
line', is altijd inherent aan perfectie. Ja,
dat is zoals het is. Wat je zoekt, dat is
al van jou. Nu, hier. Het is alleen dat
onze kosmische verbinding, het weten
ervan, de realisatie, niet dichtbij is, dat
voel je, je denkt dat je voelt, dat wat je
zoekt, het goede… ergens ver weg is,
ver weg.
Dus je friemelt en worstelt met in de
verte zoeken naar 'het goede', daar vul
je je hoofd mee. Je brengt je dagen
door met een gevoel van
ontevredenheid, met het gevoel dat er
iets mist dat er iets ontbreekt. Dit is
zo algemeen. En dan op andere
momenten, wanneer je je op je gemak
voelt, kun je gewoon een dutje doen.
Maar je bent hier hier om te oefenen.
Om jezelf volledig op dit 'ene doen' te

storten, dit 'eenheids-doen' is vreugde,
pure vreugde.
Stralend helder, genieten. Gewoon
tantei, tantei, tantei. Levendig,
sprankelend - deze heldere precisie. Je
kunt op deze manier oefenen. Het
oorspronkelijke essentiële leven is
perfect.
Bodhidharma onthulde dit duidelijk.
De goudmijn ben jij. Iedereen… jij
bent het. Ieder van jullie is de meester
van de goudmijn. Van den beginne af
aan, vanaf het eerste begin, voor
eeuwig en altijd, de schat is van jou.
Net een stukje boven deze aarde
vliegend, die tot nu toe wordt gezien
als een volledig gescheiden eindige
entiteit, vliegend door de ruimte, de
ruimte van essentieel leven, kijkt de
astronaut neer op deze hard lopende
aarde en waardeert hij haar met het
verlangen naar de schoonheid en de
intimiteit . De warmte van dit leven
die de aarde is. Kijk nu om je heen.
Op dit moment, waar je ook bent, kijk
gewoon rond. Is alles niet helder en
verzorgend?
Maar Roshi, ik ben me er niet van
bewust en ik besteed er geen aandacht
aan. We creëren muren en afstanden
en grenzen, door dit te doen. We
maken onszelf tot solide stukjes
ongeluk. Dit is erg menselijk. Maar
wie zegt dat het zo moet zijn? Plots, in
de ruimte, net weg, ziet het er allemaal
anders uit. Neem jezelf nog verder,
verder en verder weg de ruimte in,
probeer een plaats ver weg in te
nemen, waarvan je denkt dat het

Onnoemelijk ver weg is. Je begint je
eenzaam te voelen. Je denkt dat je ver
weg bent, je ervaart een hunkering. En
je kunt er niets aan doen, alleen maar
oefenen. Maar echt, aan de basis,
ongeacht hoe ver verwijderd, hoe
vervreemd je je voelt, je bent geen
centimeter verplaatst of verwijderd.
Vanaf het begin is er geen afstand.
Je bent hier nu een week in de zendo,
de zevende dag van de sesshin. Wat
heb je geoefend? Wat heb je zoal
gedaan? Vallen en opstaan. Zelfs als je
valt, sta je weer op. Je valt naar
beneden, je staat op. Zeven keer lager,
acht keer hoger. Dat is wat je aan het
doen bent. Het getal zeven
symboliseert oneindigheid of
ontelbare keren. Het maakt niet uit
hoe vaak je valt, zeven keer, telkens
weer opnieuw en nog een keer
opnieuw. Zeven keer vallen, acht keer
omhoog dat is wat je oefent. Acht
symboliseert geluk. Openheid, het
opent telkens meer en meer voor je.
Het is oké. Alles is gewoon oké. Echt
waar, acht keer omhoog is oké, je blijft
niet liggen om in vergetelheid te
vervallen. Het probleem is, je zoekt
het in de buitenwereld, buiten jezelf, je
kijkt steeds naar buiten.
Het is niet zo dat er inherent iets mis
is. Het is niet zo dat er iets bestaat dat
minder dan absoluut perfect is. Alleen
dat je het buiten jezelf zoekt. Zelfs als
je niet helemaal wegkijkt, ben je nog
aan het slapen, half in slaap, op
afstand of in een waas. Je moet je
ogen wijd openen en wakker worden.
Word wakker! Je zult tot leven komen,
je zult wakker worden. Omdat het
leven daarvoor bedoeld is, om dat te
doen. Het leven ontwaakt. Er is niets
buiten dit/het leven. De basis, de
oorsprong van dit alles, is perfectie.
En als ik te veel nadruk leg op deze
inherente perfectie, zijn er onder jullie
die de neiging hebben om lui te
worden en dan dring ik niet meer tot
jullie door en denk je: 'Alles is perfect
vanaf het begin, dus ach, ik ga
gewoon achterover zitten'. In deze
luiheid begin je je te onttrekken aan de
bedoeling, de vervulling van je leven.
Je zegt misschien, ik heb geen honger,
maar het is duidelijk als ik naar je kijk
dat je honger als een beest hebt. Je
hongerige geest zoekt in elk hoekje en
gaatje. En je dierlijke instinct komt
tevoorschijn wanneer je je snel ergens

druk over maakt of als je luidruchtig
en onrustig bent, en is je altijd een
paar stappen voor . Of je wordt, in
een flits, vechtlustig, ontbloot je
tanden, en je ziet er onstuimig uit. Er
zijn tijden waarop je het gewoon niet
kunt helpen, maar agressief je
standpunt innemen over dit of dat, ja
toch? Andere keren voel je je jaloers,
wil je hebben wat iemand anders
heeft, of wil je zijn wat iemand anders
lijkt te zijn. De hele tijd verlies je
jezelf in ideeën van dualisme.
Dus het is zaak om wakker te worden.
Open je ogen, en niet je ideeën voor
wie je werkelijk bent. Shakyamuni,
negenenveertig jaar lang predikte
Boeddha alleen maar dit. Ontwaak uit
je lijden, je kunt ontwaken, in essentie
ben je een wakker wezen. Dus wees
niet luidruchtig, onrustig, druk, druk,
druk, geïrriteerd, bezig met dit en dat.
Raak niet verstrikt in zo'n spektakel,
neem er geen deel aan. Maar wordt
liever wakker, ga zitten en werk aan
wakker worden. Ontwaak tot jezelf.
En als eerste betekent dat: 'zitten'.
Strek je houding, zit recht, zittend in
het ware zelf. Zitten. Ga eerst zitten.
Daar is geen ontkomen aan, je kunt er
niet van weg-kijken. Waar zit je? Hier.
Waar is hier? Hier. Wat je
onwillekeurig, spontaan, zoekt en
zoekt, grote gemoedsrust, echte
voldoening. Zit je er niet middenin?
Hier. Waar kan ik wat rust vinden? Als
er een plek, of een gesteldheid is waar
geen angst bestaat, dat is alles wat ik
zoek. Waar is zo'n plek? Deze vragen
stel je altijd, altijd wanneer je het
buiten jezelf zoekt, dan stel je zulke
vragen. En we kunnen alleen hier
antwoorden, hier. Het is op deze plek,
Hier!
Is het magma van vreugdevolle
waardering al in je opgeweld? De
oorsprong van vreugdevolle
waardering vanuit de wortels van je
wortels? Een magma, dat alles
gesmolten heeft door hoge hitte, in
een bal van vuur (hara). Dit is de
gesmolten materie van het
aardoppervlak. Alles. Deze oorsprong.
Alles, weet je, is een onberekenbare
hoeveelheid. En jij bent de meester
van alles. Het magma van vreugde.
Het magma van vreugde en
waardering, het magma van vrede. Ik
ga nergens heen. Er is niets dat
verloren kan gaan en niets te winnen,

behalve vrijheid. Als alles al van jou is,
is er niets te winnen, niets te verliezen.
Als er geen geboorte is, is er geen
dood. Dit lijkt toch niet erg menselijk,
toch? Je denkt misschien, ik wou dat ik
kon zeggen dat dit van mij is, van mij.
Ga je gang. Je kunt verkondigen dat
het van jou is, als je dat wilt, want alles,
dat ben je zelf. En als er toch nog iets
buiten jezelf is, breng het dan naar
mij. Als er iets is dat je niet doet, dat
ben je niet en dat heb je niet, dat is
geen perfectie, nu, hier, breng het naar
mij. Jij bent alles, niets is weggelaten.
Deze wereld, waarmee kun je die
vergelijken? Een druppel water die een
eend uit zijn bek schudt vangt het
beeld van de maan. Deze wereld is
precies zo als ik het zegt, deze wereld.
Waarmee kunnen we deze wereld
vergelijken?
Een eend in de nachtelijke vijver, een
schattige vogel, kwak, kwak, ze steekt
haar kopje in het water, richt zichzelf
snel op, en schud al het water van haar
kopje. Zeven of acht druppels water
zullen van haar snavel vliegen en elke
druppel zal een glimp van de maan
opvangen. En in een flits, zou je het
snel kunnen noemen, je zou het
langzaam kunnen noemen, dat alleen
zo als jij het ziet, deze wereld. In een
flits vliegt de druppel terug om
verloren te gaan in het water van de
vijver.
Deze wereld, het is je eigen leven, een
eend - het is je eigen leven - zij steekt
haar kopje in de vijver, heft haar kopje
op en schudt haar bek, nietwaar? Zo
zie je er uit, weet je. Je kijkt hier rond
en kijkt daar rond en schud je hoofd.
Kijk daar en schud je hoofd. Pudum,
pudum ... Sommigen van jullie zijn erg
druk mee, bezig hier, pudum,
pudooom, je hoofd schuddend, en
dan daar, pudum, pudooom, en terug
daar, pudum, pudooom. En anderen
van jullie zijn een beetje ingetogen,
meer ingetogen, meer in een waas, niet
zo snel met je pudum, pudum. Maar
wat je stijl ook is, de waterdruppel
vangt het beeld van de maan in een
flits. Phaa, phaa, een druppel water is
een leven lang. Zo is het voor
iedereen. En wanneer we de neiging
hebben om het naar de keerzijde te
kijken, deze tijdelijkheid, de dood van
dit leven die op ons wacht, kan het
deprimerend lijken. Maar zo hoef je

er niet naar te kijken. Dit beeld van de
maan, altijd nieuw, net geboren.
Hmmm, Oké, je moet het wel zelf
kunnen zien. Totdat je dit doet, is er
alleen voor jou om je vast te bijten in
je oefening. Maar niet grimmig, deze
tantei is niet grimmig maar fris en
nieuw, nu. Geboren. Tegenwoordig
zijn mensen zo druk. Druk met
spelen. Druk met miserabel te zijn.
Druk met in de wereld te graaien.
Tegenwoordig is de wereld vol met
mensen die er niet van dromen om
een hele week stevig te zitten. Maar
voor mij hebt je het gedaan, je bent de
hele week blijven zitten. Hoe kan ik je
mijn oprechte dankbaarheid geven? Ik
weet niet welke woorden ik moet
gebruiken. Zelfs grootmoedertje kat,
en alle poesjes waren stil tijdens de
sesshin. Geen piepje van hen. Ze
wisten beter dan je lastig te vallen.
Iedereen hier is één, één hart, je gooit
al je energie er in, werpt jezelf op je
oefening. Zelfs de katten willen niet
dat je weg kijkt.
En hoe je het ook bekijkt we worden
gewoon echt goed verzorgd, Kannon
Sama zorgt voor ons . Als je het maar
zou beseffen. Maar als je handelt
vanuit de houding: "Wel, ik denk dat
ik het ooit wel zal beseffen", dan
verspil je misschien waardevolle tijd.
Omdat het niet gegarandeerd is dat je
altijd, leven na leven, de dharma kunt
ontmoeten. Als je je ontmoeting met
dharma licht opvat, als je deze
ontmoeting over het hoofd ziet, als je
doet alsof deze kosmische affiniteit
die je nu hebt met dharma niet echt
veel betekent, "ik pas", dan verzwakt
je verbinding met dharma en drijft
weg . Je wordt altijd beschermd door,
gevoed door, alles in het universum.
Je bent nu beschermd door, en
gevoed door, alles. Hoe kun je dit
horen? Echt horen? Wat is eigenlijk de
beste manier om dit naar je over te
brengen?
Ieder van jullie heeft zich gewapend
met zijn eigen gewoonten. Degenen
die de neiging hebben om zich rechts
te oriënteren, kunnen het gewoon niet
helpen om naar rechts te kijken. En
anderen oriënteren zich naar links en
anderen naar boven. Ver, ver, dichtbij,
dichtbij, iedereen heeft zijn
gewoonten. Maar de waarheid is, er is
in wezen alleen dit. Het lijkt erop dat
iedereen dit natuurlijk kan horen.

Uiteraard hiermee in
overeenstemming. Maar iedereen valt
in zijn eigen gewoonten. Daarom
hebben de boeddhistische patriarchen
zich aangepast aan onze gewoonten.
Overal, altijd zonder op zichzelf
gericht te zijn . Zelf koestering
afleggen om één te worden met de
mensen die bezig zijn er overheen te
kijken.
Maar zolang je je hen niet realiseert,
krijg je het niet voor elkaar, of wel?
Simpel gezegd, je wordt door alles
verzorgd. Door alles. Degenen die dit
kunnen horen, degenen die dit
kunnen zien, zijn precies in
overeenstemming, als een hand in een
handschoen. Welnu, in de eerste
plaats, wees bereid om elke notie van
dualiteit te laten vallen. En wees
zacht, flexibel. Het hele universum,
ongeacht welke vorm het ook
aanneemt, doet dit, en neemt vorm
aan door het ware leven. De
toewijding en instandhouding van
leven, ze wijdt zich aan jou. Aan
iedereen, iedereen, aan alles en
iedereen. Je kunt iemand worden die
spontaan, van nature, iedereen wordt
die je ontmoet spontaan vereert. Het
zal goed voor je zijn zo te worden.
Het is mogelijk, het is goed zo te zijn
Maar de beste weg om het te doen is
vanaf nu, hier, elke tantei. Dit
eenheidsdoen.
“GOOD, GOOD, YES!”
Als je maar wat aanrommelt , als je
treuzelt en het wel goed vindt, kan ik
het nog wel een keer zeggen: je
waardeert niet wat je hebt totdat het
weg is. Nadat het weg is, begin je het
te missen. Net zoals mijn leraar het
zei, de directeur van mijn school.
Geef alles wat je hebt. Geef alles wat
je hebt. Omdat je je niet realiseert wat
je hebt totdat het weg is. Neem
afstand van wat je als jezelf
beschouwd, zoals de astronaut die zei:
"Aaah", toen hij de aarde zag. Als je
wat afstand van je serieuze zelf
neemt, van al je sores, kun je je
dankbaar voelen. Ik geef een
voorbeeld. Daiun-Roshi, mijn leraar,
enkele jaren vóór zijn dood zei hij
vóór elke sesshin: “Dit is het. Dit is
mijn laatste sessie. ”Een jaar, twee,
drie, vijf, tien jaar, vijftien jaar zei hij
dat. Dit is mijn laatste sessie. Hij was
erg overtuigend, dus ik bedoel, ik
werd min of meer elke keer het

zwijgen opgelegd. Zo als: 'dit is het,
'Jemig', er is geen ruimte meer om
terughoudend te zijn, . Daar ben ik nu
zo dankbaar voor. Ik moet op de een
of andere manier antwoorden, dit
allemaal terugbetalen. Dit is de enige
kans, dit is het. Wat jammer als hij er
niet meer is.Hoe we het ook
benaderen, het echte leven is perfect.
Dat is alles wat we er over kunnen
zeggen. Maar om van deze perfectie
een soort mislukking te maken, of je
eigen perceptie van een mislukking,
een teleurstelling, wat een huilende
schande.
Ik hoop dat je deze woorden kunt
horen die ik zeg. Het leven, het
lichaam waarmee je vanaf het begin
gezegend bent, verspil het niet
vergeefs. Vertrouw niet op de illusie
van alles dat voorbijgaat, de
dauwdruppel die in een oogwenk uit
elkaar spat. Dit leven, dit lichaam
waarmee je vanaf het begin gezegend
bent, is het meest wonderbaarlijke, het
meest buitengewone, het meest
gezegende leven. Het is nu, hier, ichi
tantei, dit eenheidsdoen.
Houd je ogen hier, op dit ene punt
gericht, want er is niets anders. Het
lijkt alleen maar dat er iets anders is.
Ik zei al eerder je kunt nergens anders
zijn dan hier. Probeer maar en kijk
waar je bent. Ah, hier. Neem een stap,
hier. Neem een stap, HIER. Waar je
ook bent, de echte werkelijkheid is
gewoon hier. Dit lichaam waarmee je
vanaf het begin gezegend bent, daar
kun je niet van weglopen. Er zijn
alleen je eigen ideeën van zelf en
anderen. Je eigen ideeën van dualiteit
en afstand, waardoor het voelt alsof
er een barrière tussen jou en al het
andere is. Zolang je voelt dat alles
afstandelijk is, is er verlangen,
ontevredenheid. Maar dit leven, dit
lichaam waarmee je vanaf het begin
gezegend bent, ieder van jullie, JIJ, er
kan niets van je afgenomen worden.
Houd dit in gedachten, word ichi
tantei. In deze ademhaling, er is alleen
deze ademhaling, ichi tantei. Haal
gewoon adem. Je hoeft niet te
analyseren en te filosoferen. Daar kun
je later aan werken. Maar blijf nu
gewoon ernstig oefenen. Ga zo door
zoals je weet hoe je het moet doen. Je
weet wat je moet doen. Ga zo door.
Samen met alle wezens verwerven we
Boeddhaschap.

