
1 BOEDDHA 

Boeddha
In de zesde eeuw voor Christus
leefde in India prins Siddharta,
die wij kennen onder naam van
Boeddha. 
Er wordt verteld dat hij, voor
hij Boeddha werd, in het
lichaam van prins Sivi van de
Kamsa-dynastie leefde. In dat
leven bereikte hij de staat van
perfectie en mocht hij het
Nirvana, de eeuwigheid van de
Gelukzaligen, binnengaan.
Daarna keerde hij voor het
laatst op aarde terug om elk
levend wezen van pijn en dood
te verlossen. 

Het regende al drie dagen.
Boven in de allerhoogste toren
van het paleis lag prins Sivi
met gesloten ogen op een bed
van bloemblaadjes. Hij
ademde moeizaam. Zijn
moeder bevochtigde zijn
voorhoofd met een linnen doek.
Een olifant trompetterde in het
woud. De jonge prins opende
langzaam zijn ogen en keek
naar buiten, naar de hemel.
Het regende niet meer en een
reusachtige trap, in de kleuren
van de regenboog kwam van
bovenaf naar beneden tot aan
de muren van de toren. 

De jongen glimlachte. 
“Waarom lach je, kleine Sivi ?” snikte zijn
zusje Sujata, die op haar knieën naast het
bed zat.
“Kijk, de deuren van de hemel zijn open.
De Goden vieren feest vanwege mijn
verlossing.”

De prins zag zijn moeder over een kom met
vers water gebogen staan. Hij pakte haar
hand waarmee ze de doeken in het water
dompelde en zag haar betraande gezicht. 
“Moeder, zuster, vier met me mee, het is nu
verboden te huilen. Lach samen met mij.”
Hij wachtte even, sloeg zijn ogen neer en



2 BOEDDHA 

vervolgde : “Mijn intrede in het Nirvana
wordt in grote spanning afgewacht. De
Goden hebben mij herkend.”
Maar de kleine Sujata barstte in tranen uit :
“Sivi, Sivi, ga niet weg, laat ons niet
alleen.”
Zusje, moeder, ik verlaat jullie niet, wees
niet bezorgd. Ik zal spoedig terugkeren en
uit de hemel van de Gelukzaligen neerdalen
om de mensen te verlossen. De mensen zijn
blind geworden : ze lijden en ze weten niet
waarom. Luister naar het feestelijke geluid
dat uit het woud opklinkt.”
De wind ging plotseling liggen. Het woud
verstomde. De kraaien keerden terug naar
hun nesten en de slangen naar hun holen.
Uit de takken van de bomen ontsproten
bloemen met onbekende vormen en de
zoetste geuren en de rotsen werden bedekt
met zilverkleurige mossen. Een intense,
verblindende gloed verlichtte de vlakte van
de Ganges. De grote rivier kwam tot rust.
Een krachtig tromgeroffel zwol in de lucht
aan totdat het oorverdovend werd. 
“Moeder, zuster, de Goden roepen me. Het
is tijd om afscheid te nemen.”
De jonge prins sloot de ogen, ontspande
zijn ledematen en stierf. 

Diezelfde nacht had de kleine Sujata een
droom. 
Ze droomde van een schitterende ster met
zes stralen die de hemel overstak en
vervolgens als een zon op de zwarte aarde
neerdaalde. In het licht zag zij haar broer,
hij was een man geworden. Hij zat op een
gouden zetel. Zijn haar viel tot op zijn
schouders en was met juwelen bezaaid. Er
dansten meisjes om hem heen die in
doorzichtige sluiers gehuld, hun zilveren
armbanden lieten rinkelen. De prins bracht
de dans tot stilstand en riep de vrouwen bij
zich. De zespuntige ster begon op de zwarte
aarde rond te draaien. Plotseling stond ze
stil. De stralen vormden een groot wiel. De
prins stond op, ontdeed zich van zijn
sieraden en zijn vorstelijk gewaad. In een
eenvoudig kort kleed betrad hij het
middelpunt van het wiel. 

“Kijk, zei de prins, wat jullie hier zien is
het Hemelse Wiel, het teken van mijn
wedergeboorte in de wereld van de mensen.
Kom bij mij zitten en luister naar wat ik
jullie te vertellen heb. Het is de legende van
mijn leven, dat net als de cirkel en het wiel
geen begin en geen einde kent en daarom
toebehoort aan allen die het aanhoren. 
Toen de kleine Sujata wakker werd, ging zij
naar haar moeder toe en zei : “Moeder,
mijn broer is teruggekomen, hij is nog
sterker geworden en heet Siddharta.”

Op dat tijdstip leefde er in India een
koningspaar uit een zeer edel geslacht. De
koning, Sjoeddhodana, was heel
verschillend van de andere wereldlijke
heersers. Zijn gestalte was statig, zijn macht
onbeperkt. Hij was onmetelijk rijk. Hij was
goed, vroom en rechtvaardig.
Zijn echtgenote was de jonge koningin
Maya, een wonder van schoonheid en
deugdzaamheid. Zij was niet als de andere
vrouwen, zij praatte nooit teveel, zij
vertelde nooit leugens. Hoogmoed en
ijdelheid waren haar onbekend. Zij was
altijd tevreden, vroom en zedig. Haar
gedachten waren rein. Steeds speelde een
liefdevolle glimlach om haar lippen. Haar
ogen glansden als de kelk van een blauwe
lotusbloem, haar voorhoofd was zonder
rimpels. Haar hals was blank als sneeuw.
Zij kende geen afgunst, was altijd geduldig
en welwillend. Daarom droeg zij ook de
naam Maya, dat betekent ‘Bekoring’. 
Koningin Maya had zich net gebaad, haar
dienaressen wreven haar in met welriekende
olie. Zij had soepele, met gouddraad
doorweven gewaden aan. Zo ging ze naar
Sjoeddhodana. Hij ontving haar in de
prachtige zaal, omringd door zijn
hofhouding, gezeten op een troon van goud
en ivoor. Aan zijn rechterzijde nam de
koningin plaats, ook op een goudversierde
troon. Met lachende ogen richtte ze zich tot
de koning en zei : “Heer en gebieder over
de aarde, ik koester de wens om mij een tijd
lang in mijn vertrekken terug te trekken. Ik
wil je vragen niemand bij mij toe te laten en
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ook zelf niet tot mij te komen.” 
De koning antwoordde : “Het geschiede
naar uw wens.”
De dienaren brachten de hoogstgelegen
kamers van het paleis in gereedheid. Haar
bed werd met bloemen versierd. Een groot
baldakijn werd opgericht om haar te
beschermen tegen de brandende zon. Het
was voorjaar en de bloesemgeuren hingen
om de bomen en de vogels zongen vol
blijdschap.
De koningin lag op haar bed en viel in een
zachte, zoete, wondermooie droom. Ze zag
een sneeuwwitte olifant met zes gouden
slagtanden haar lichaam binnengaan. Nooit
eerder had ze iets mooier of verhevener
ervaren. 
Toen ze wakker werd, zond ze onmiddellijk
een dienaar naar de koning. Die liet niet
lang op zich wachten. Met zijn handen
eerbiedig voor de borst gekruist stond hij
voor zijn echtgenote. Ze vertelde haar
droom aan hem. En hij wist dat hij vader
zou worden van de Verhevene. 
Zeven maanden bleef de koningin in de
hooggelegen kamer van het paleis. Maar
toen was het uur van de geboorte nabij,
want de Verhevene wilde niet langer in de
schoot van zijn moeder blijven. 
Veel wondertekenen kondigden aan dat er
een belangrijke gebeurtenis op til was :
jonge leeuwen daalden van de Himalaya
naar beneden en namen - zonder iemand
kwaad te doen - hun intrek in het park van
het paleis. Er kwam een witte olifant uit het
bos en betastte met zijn slurf de voeten van
de koning. Het gekras en gehuil van
kraaien, uilen en gieren verstomde en alleen
de aangenaam klinkende geluiden bleven
over. Alle rivieren en beekjes gingen geuren
alsof er rozenolie bij hun water was
gevoegd. In de wolken werden de gestalten
zichtbaar van godenmeisjes, half lichaam
half geest. Onzichtbare muzikanten
strooiden muziek uit over het land. Alle
mensen onderbraken hun werk en hielden
een rustdag, want niemand was ongevoelig
voor de heiligheid van deze dag.
Nog veel meer wonderen gebeurden er toen

de Verheven voor de laatste keer zijn aarde-
zijn betrad. 
Intussen had de koningin, omgeven door
haar dienaressen, zich begeven naar een
heilige plek temidden van de bomen van het
grote park. Daar, op het met bloemen
overdekte grasveld wachtte zij af wat er
ging gebeuren. Opeens boog een boom zijn
schoonste takken als om te groeten, tot
tegen de grond. Vlug nam de koningin de
takken vast. En op dat ogenblik trad de
bodhisattva - zo werd hij genoemd die voor
de laatste keer geboren wordt - aan de
rechterkant uit de zijde van zijn moeder. Op
de pel waar hij voor het eerst de grond
raakte groeide onmiddellijk een lotusbloem.
Alle schepselen juichten van blijdschap. De
wolken aan de hemel, gekleurd door het
morgenrood, dreven uiteen en de zon ging
op. Het woud ruiste en de blijde
vogelstemmen schalden door de lucht.
Beken en rivieren versnelden hun stroom,
de knoppen aan bomen en planten gingen
open en zoete geuren omzweefden de
bloemen. De bijen vonden rijkelijker
honing dan anders, de koeien in de weide
vonden malser gras. Meer room kwam er op
de melk en uit de room kwam smakelijker
boter en de mensen kregen rodere wangen. 
De bodhisattva had zijn goddelijke geest in
de geboorte behouden en kon kijken in de
wereld van de stervenden en in de wereld
der goden. Onverschrokken als een leeuw
richtte hij zich op en deed zeven schreden
in alle windrichtingen, naar het oosten, naar
het westen, het zuiden en het noorden en
sprak : “Ik wil een voorbeeld geven van de
goede eigenschappen die ertoe bijdragen dat
het lijden op aarde kan worden
overwonnen. 
Tegen de steile helling van de Himalaya
leefde in die tijd een oude ziener, hij heette
Asita. Lange jaren van ascese hadden zijn
ziel gereinigd en zijn geest versterkt. Plots
zei Asita tegen zijn leerlingen : “Ik heb een
wonder aanschouwd. In het land van de
oleanders is een groot juweel uit de hemel
gevallen. In het paleis van koning
Sjoeddhodana is een knaap geboren die alle
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kentekenen van een grote geest in zich
draagt. Als hij zijn woning en de
verlokkingen van de wereld verlaat, dan zal
hij een voltooier van het pad zijn. Als hij
het wereldse leven trouw blijft, dan zal hij
de machtigste vorst ter wereld worden. Ik
ga deze knaap begroeten.”
De ziener stond op en begaf zich op weg.
Toen hij in het rijk van koning
Sjoeddhodana was aangekomen en voor de
poort van het paleis stond, zag hij een grote
schare van goede geesten omheen het
koninklijk paleis. Tegen de bewaker zei hij:
“Ga de koning zeggen dat er een oude
ziener voor de poort staat.” Onmiddellijk
liet de koning een stoel klaarzetten en
gebood zijn dienaren de vreemdeling
binnen te laten komen. Asita trad binnen en
begroette de koning met de woorden :
“Overwinningskracht wens ik u toe, o dele
vorst, alsmede de genade van de goden en
dat je immer rechtvaardig moge heersen.”
De koning liet water brengen voor zijn gast
om zijn voeten te wassen en nodigde hem
uit om plaats te nemen. Toen sprak hij hem
vol eerbied toe : “Met welk doel bent u naar
hier gekomen ?” Asita antwoordde : “Er is
u een kind geboren, grote koning. Ik ben
gekomen om hem hulde te brengen.” De
koning antwoordde : “Het kind slaapt.”
Daarop zei Asita : “Een dergelijk verlicht
wezen slaapt niet lang.” Nauwelijks was
Asita uitgesproken of de bodhisattva sloeg
zijn ogen op. De koning tilde het jongetje
uit zijn wieg en legde het voorzichtig in de
armen van de oude ziener. Asita bekeek het
kind en merkte de tweeëndertig tekenen van
een ingewijde en sprak de blijde woorden :
“Hier is waarlijk een hoogverheven wezen
op aarde geboren.” Toen stond hij van zijn
stoel op en knielde neer voor het kind.
Zeven dagen na de geboorte stierf koningin
Maya. De zuster van Maya werd de
pleegmoeder van de bodhisattva. 
Volgens oeroud gebruik moest de prins naar
de tempel worden gebracht. Koning
S j o e dd h o d a n a  z e i  :  “ La a t  d e
ge luks t rommels  ro f fe l en  en  de
vreugdeklokken luiden, laat de straten met

bloemen bestrooien en laat aan poorten en
ingangen bloemenkransen ophangen.
Ontbied brahmanen opdat zij heilige
spreuken ten gehore kunnen brengen. Tref
alle voorbereidingen voor een groot feest.”
Alles geschiedde nu zoals de koning had
bevolen. De wagen die de prins droeg was
prachtig met goud en zilver versierd en
werd getrokken door witte paarden. Aan het
hoofd van de grote optocht liepen olifanten,
met kleurige tapijten behangen. Dan
volgden de raadslieden van de stad, burgers,
handwerkers en volk van allerlei slag. Uit
de huizen weerklonk muziek, de vlaggen
wapperden vrolijk in de wind. Er kwam
geen einde aan de opgewekte drukte in de
straten. 
Zo betrad de koning, omgeven door zijn
hofhouding, in grote pracht en waardigheid
met het jongetje de tempel. Toen gebeurde
er een wonder : de levenloze beelden van de
goden verhieven zich van hun plaatsen en
vielen de bodhisattva te voet. Daarbij trilde
de tempel en de hele koninklijke stad werd
als door een zware aardbeving geschud.
Duizenden muziekinstrumenten klonken
zonder dat zij werden betokkeld,
aangeblazen of geslagen. En de goden, van
wie de beelden in de tempel stonden,
verschenen nu zelf in al hun pracht en
luister en spraken : “Niet zou de Himalaya
zich voor een zandhoop buigen, niet de
oceaan voor een plas water; zon, maan en
sterren buigen niet voor een glimworm, de
oceaan niet voor een plas water; zo zouden
wij voor dit wezen niet buigen als hij niet
gelijk zou zijn aan de goden !”

De prins groeide op en werd een jongeling.
Er ging geen dag voorbij of er gebeurden
wonderen. Zo ook, toen hij met zijn
leeftijdgenoten de school bezocht. De
bodhisattva nam een lei en een griffel en
vroeg aan de leraar : “Welke van de
vierenzestig soorten schrift wilt u mij leren,
meester ?” Weldra bleek dat hij al de
schriftsystemen beheerste, terwijl de leraar
er slechts enkele kende. Toen de leerlingen
het alfabet opzegden, voegde de bodhisattva
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er bij elke klank een vrome spreuk aan toe.
Hij was de edelste van allen maar was ook
de bereidwilligste in het helpen. 
Stilaan geraakte de oude koning in zorgen :
wie moest hem opvolgen en voor de
toekomst van zijn rijk zorgen, als zijn zoon
voorbestemd was om te gaan zwerven en de
bereider van het pad te worden ? Hij
overlegde met zijn raadslieden en zij
bedachten een middel om de prins aan land
en hof te binden. “Overlaad hem elke dag
met de genietingen van het leven,” zeiden
ze, niets lelijks, niets zieks, niets gebrekkigs
mag hij te zien krijgen. Alleen schoonheid,
jeugd en bloeiende gezondheid mogen hem
omringen. Laat voor hem de lieflijkste
bruid zoeken en laat hem, tezamen met een
duizendtal danseressen, zangeressen en
dienaressen in een prachtig paleis leven.
Iedere dag moet vol genot zijn, dan zal hij
er niet meer aan denken om zijn koninklijke
staat op te geven.”
De koning was zeer tevreden met deze raad.
Hij liet zijn zoon bij zich komen en deelde
hem mee dat hij binnenkort zou trouwen.
De bodhisattva vroeg zeven dagen
bedenktijd en dacht na over het besluit van
zijn vader. “Ik zou veel liever in de
eenzaamheid gaan leven en mijn eigen
zielenheil nastreven door strenge ascese.
Maar een bodhisattva mag niet alleen aan
zichzelf denken, hij moet zijn zoals een
lotusbloem, die ook temidden van andere
planten in een vijver leeft. Bovendien
herinnerde hij zich dat vroegere
bodhisattva’s steeds getrouwd waren
geweest, vóór zij boeddha waren geworden.
Dus wilde hij de wens van zijn vader
opvolgen. En hij zei : “Zoek een bruid die
bij mij past, maar ze moet zijn : mooi en
bekoorlijk, vrijgevig en vriendelijk, ijverig
en handig, verstandig en verlangend naar
eenvoud, trouw en oprecht, rein in
gedachten, woord en daad en altijd vroeg
uit de veren.” 
De koning gaf opdracht om in het hele land
naar zo’n bruid te zoeken. Na lang zoeken
vond men een uitzonderlijk mooie,
bekoorlijke jonge vrouw, haar naam was

Yasodhara. Zij was niet te groot, niet te
klein, niet te mager, niet te dik, niet te
donker, niet te licht. Ze was in de bloei van
haar jeugd en voldeed helemaal aan de
wensen van de bodhisattva. 
Nu liet de koning een lange rij van mooie
jonkvrouwen komen. Die kwamen een voor
een voorbij de bodhisattva. Hij bekeek ze
amper, gaf hen een geschenk en liet ze
verder gaan. Als laatste kwam Yasodhara.
Ze keek de bodhisattva met haar grote ogen
aan en wendde haar blik niet af zoals de
anderen. Maar de prins had alle geschenken
weggegeven en Yasodhara zei met een
glimlach : “Prins, waarmee heb ik u
beledigd, dat ge mij niets schenkt ?” Toen
trok de prins een kostbare ring van zijn
vinger en gaf die aan Yasodhara met de
woorden : “Neem deze ring van mij aan.”
En hij keek met welgevallen naar
Yasodhara. Zij werd zijn echtgenote en
betrok met hem een prachtig paleis dat de
koning voor hen had laten bouwen. Een
tijdlang leefde de bodhisattva in dat paleis.
Niets lelijks of gebrekkigs kwam onder zijn
ogen, want de wachters lieten alleen hén toe
die haast volmaakt waren, jong, mooi en
gezond. 
Maar op een nacht had de koning een
droom, waarin hij zag hoe zijn zoon dat
prachtige leven vaarwel zei en zich in de
wildernis terugtrok. Hij vroeg de volgende
dag aan zijn raadgevers wat hij moest doen.
Zij zeiden : “Laat drie paleizen bouwen :
een warm paleis voor de koude tijd,  een
koud paleis voor het warme seizoen en een
middelmatig warm paleis voor de
regentijd.” De koning liet in een prachtig
park de drie paleizen bouwen. Hij liet zware
grendels op de deuren aanbrengen. Zonder
ophouden werden er in die paleizen feesten
gegeven, steeds was er spel, dans en vrolijk
gezang te horen. Maar zelfs dit kon de
bodhisattva niet langer boeien en op een
dag stuurde hij een boodschapper naar zijn
vader met de woorden : “Ga mijn vader
berichten dat ik het paleis uit wil om een
rijtoer te maken.”
Toen zijn vader dit vernam, was hij zeer
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bezorgd. Maar hij wilde zijn uiterste best
doen om de wensen van zijn zoon waar te
maken. Hij liet zijn zoon weten dat hij over
zeven dagen de rijtoer zou kunnen maken.
In die tijd gaf hij bevel dat alle straten
gereinigd moesten worden en met verse
bloemen bestrooid. Aan de huizen moesten
bloemenkransen opgehangen worden en
iedereen moest een vrolijk gezicht opzetten.
Kreupelen en zieken mochten niet op straat
komen. Toen de dag van de rijtoer
aangebroken was, besteeg de prins een
prachtige wagen. Zijn wagenmenner reed
met hem door de oostelijke poort van het
paleis. Zo reden zij door een prachtige stad,
maar onderweg kwamen zij een oude man
tegen die met gebogen rug langs de kant
van de weg stond. Hij was uitgeteerd,
graatmager. De aderen op zijn handen
waren gezwollen, zijn gezicht droeg diepe
rimpels. Hij beefde en steunde op een stok.
Zijn mond was scheefgezakt en zijn ogen
traanden. Nog nooit had de prins zo iets
gezien en hij vroeg aan de wagenmenner
wat er toch met deze mens kon gebeurd
zijn. De wagenmenner zei : “Deze man is
oud. Jeugd en schoonheid vergaan,
ouderdom komt in de plaats.” Toen vroeg
de bodhisattva : “Overkomt dat alleen
mensen van zijn soort ?” “Nee, zei de
wagenmenner, de ouderdom komt voor
iedereen, niemand ontsnapt daaraan. Ook u
en al de mooie vrouwen in uw paleis zullen
eens door de ouderdom ingehaald worden.”
“Draai maar om, zei de bodhisattva, voor
vandaag heb ik genoeg gezien.”
Een tijd later maakte hij weer een rijtoer en
reden ze uit door de zuidelijke poort. Maar
amper waren ze buiten de stad of ze
kwamen een mens tegen die zwaar ziek
was. Hij lag hulpeloos tegen een muur. Hij
lag in zijn eigen vuil, met opgezwollen lijf.
Zijn gezicht was van pijn vertrokken. Hij
beefde over zijn hele lichaam. Hij kon
slechts met veel moeite adenhalen. “Wat is
er met deze mens, vroeg de bodhisattva, dat
hij in deze toestand in zijn eigen vuil ligt?”
“Deze mens is ziek, zei de wagenmenner.
Gezondheid en kracht zijn van hem

heengegaan, hij is niet meer te redden.”
“Keer maar om, zei de bodhisattva, voor
vandaag heb ik genoeg gezien.”
Niet lang daarna reed hij weer uit, door de
westelijke poort. Nu kwamen ze een
lijkbaar met een dode tegen. De familie
volgde de draagbaar en weende luid en had
het hoofd met as bestrooid. De bodhisattva
vroeg : “Waarom ligt die mens
onbeweeglijk op een draagbaar en waarom
hebben die mensen as op hun hoofd
gestrooid en waarom wenen zij zo luid ?”
De wagenmenner antwoordde : “Deze mens
is dood. Zijn levenstijd was verstreken. Hij
heeft iedereen nu verlaten en is in een
andere wereld opgegaan.” De prins zei :
“Jeugd, gezondheid en leven zijn dus
vergankelijk. Keer maar om, ik heb genoeg
gezien.”
De vierde en laatste rijtoer vertrok door de
noordelijke poort. Nu kwamen ze voorbij
een plaats waar een bedelmonnik stond. Hij
stond daar, zachtmoedig en in volkomen
rust langs de weg in zijn boetekleed. Nu
vroeg de prins : “Wat wil deze man ? Hij
lijkt me bezonnen, zonder hoogmoed. Hij
straalt rust uit.” De wagenmenner
antwoordde : “Deze man is een monnik. Hij
heeft zijn lusten bedwongen. Zijn ziel is
van hartstocht bevrijd. Alle vijandigheid is
uit hem verdwenen. Hij leeft ver van zijn
familie, onthecht van alles. Daarin zoekt hij
het hoogste geluk. Hoger dan wat de wereld
met zijn voorbijgaande genietingen kan
bieden.” Dit antwoord vervulde de
bodhisattva met vreugde. Hij prees deze
man en gaf zijn wagenmenner een teken om
de paarden met kalme tred naar huis te laten
terugkeren. 
Het was alsof de prins uit een droom
wakker werd. Nu zag hij het echte leven.
Toen hij op een keer ‘s nachts wakker werd,
zag hij de vrouwen, de danseressen en
zangeressen in hun slaap en hij kreeg diep
medelijden met hen. Ze lagen daar, de een
had piekharen, de ander had een vertrokken
mond, anderen knarsten met hun tanden,
sommigen kwijlden in hun slaap, anderen
snurkten sommigen gingen wild te keer en
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krabden zichzelf, anderen rochelden
sommigen rolden met hun ogen. Allemaal
waren ze min of meer misvormd. Hij
bekeek hen aandachtig en dacht : “Het
lijken wel bontgekleurde kruiken die gevuld
zijn met bederf.” Toen wist de bodhisattva
dat het uur van zijn afscheid was gekomen.
Maar hij wilde niet vertrekken zonder zijn
vader daarvan op de hoogte te stellen. Toen
de koning de wens van zijn zoon vernam,
barstte hij in snikken uit en vroeg hem wat
hij moest doen om hem van zijn voornemen
af te houden. De bodhisattva zei : “Drie
wensen heb ik, als je die kan vervullen, dan
wil ik blijven. De eerste wens is : laat me
mijn hele leven lang jong blijven. De
tweede is : laat me steeds gezond blijven en
de derde is : geef me het eeuwige leven
zodat ik niet hoef te sterven.” De oude
Sjoeddhodana moest toegeven dat dat
onmogelijk was. Toen zei de prins : “Laat
me dan leven zoals ik het verkies.” 
De koning liet alle poorten sluiten en met
zware grendels vergrendelen. Bij elke deur
en elke poort plaatste hij wachters. Zo
hoopte hij de prins tegen te kunnen houden.
De volgende nacht echter was de hele stad
en het hele paleis in een diepe slaap
gezonken, ook de wachters sliepen. Alle
geluiden hielden op en alleen goddelijke
klanken stegen op. De bodhisattva stond op,
wekte zijn wagenmenner en vroeg hem zijn
lievelingspaard Kanthaka te zadelen. De
wagenmenner gehoorzaamde en bracht het
paard. De bodhisattva besteeg het en verliet
het paleis. De poorten openden zich vanzelf
en sloten zich weer achter hem. De
volgende morgen keerde Kanthaka terug
naar het paleis. Yasodhara omarmde het
paard en weende bittere tranen en was
vervuld van diepe smart. Het paard wilde
vanaf dat moment geen eten noch drinken
meer nemen en stierf korte tijd later. De
wagenmenner troostte de prinses en zei :
“De nacht was heel geheimzinnig, we
waren allen in diepe slaap gehuld. Toen
kwam de Verhevene naar mij en gebood
mij Kanthaka te zadelen. Ik wilde u
wekken, maar mijn stem had geen klank

zodat ik u niet wakker kon maken. Laat het
zijn zoals nu geschied is. Want weldra zal
je zien hoe hij als de onsterfelijke voltooier
van het pad zal weerkeren. Je moet hem dus
niet bejammeren. Je moet blij zijn omdat hij
de bron is geworden van duizend goede
daden.”
Zo troostte hij Yasodhara. Ook de oude
koning kwam tot het inzicht dat een
bodhisattva niet op de wereld komt om
koninklijke heerschappij te verwerven,
maar dat hij komt voor het welzijn van alle
mensen. 
Ver weg, buiten stad en paleis, stond de
bodhisattva voor het eerst van zijn leven
helemaal alleen. Hij legde zijn koninklijke
gewaden af en droeg vanaf nu alleen een
eenvoudige pij van plantenvezels gemaakt.
Hij droeg hem in weer en wind. Het enige
voedsel dat hij at waren de vruchten in het
woud. Zo zwervend vond hij de weg naar
een kluizenaar. Daar begint zijn inwijding
tot boeddha. Zijn leer is samengevat in het

 ‘ACHTVOUDIGE PAD’



8 BOEDDHA 

HET ACHTVOUDIGE PAD

HET JUISTE GELOOF
DE JUISTE DOELSTELLING

HET JUISTE WOORD
DE JUISTE DAAD

HET JUISTE LEVENSONDERHOUD
HET JUISTE STREVEN
DE JUISTE MEDITATIE

DE JUISTE CONCENTRATIE

 of

OVERWINNEN VAN DE VERLANGENS
OVERWINNEN VAN DE BEGEERTE

OVERWINNEN VAN HONGER EN DORST
OVERWINNEN VAN DE HARTSTOCHT

OVERWINNEN VAN DE ONVERSCHILLIGHEID
OVERWINNEN VAN DE ANGST

OVERWINNEN VAN DE TWIJFEL
OVERWINNEN VAN DE TOORN

of
 

JUIST INZICHT
JUIST BESLUIT
JUISTE WOORD

JUISTE DAAD
JUIST LEVEN

JUIST STREVEN
JUIST DENKEN

JUISTE MEDITATIE
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