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Verlichting is alledaags - Lingzhao’s shining grass 
 
Op een dag bestudeerde de heer Pang, een leken beoefenaar, de soetra’s terwijl hij in zijn vervallen huis zat. 
“Moeilijk, moeilijk, moeilijk”, riep hij plotseling uit, “Het is alsof je probeert tien bossen sesamzaad in een boomtop 
te zetten”. 
“Gemakkelijk, gemakkelijk, gemakkelijk”, reageerde zijn echtgenote. “Het is zoals je voeten de vloer aanraken als 
je uit bed stapt”. 
“Noch moeilijk, noch gemakkelijk”, antwoordde hun dochter Lingzhao. “Het is alsof het onderricht van de 
voorgangers op de punten van het gras schijnt”. 
(uit: The hidden lamp, verzameld door F. Caplow & S. Moon) 
 
Dit is een verlichtingsverhaal dat teruggaat tot de achtste eeuw en verteld wordt als overlevering van de Chan, 
de Chinese zen. Zoals misschien wel bekend, kwam de Chinese zen tot stand door een eeuwen durende 
vermenging van het Indiase boeddhisme en het Chinese taoïsme, en in zekere zin ook van het Confucianisme. 
Deze vermenging bracht een hele eigen interpretatie van boeddhistische begrippen met zich mee. En deze 
verhalen werden verteld om deze Chan interpretatie te ondersteunen. 
 
In de Chan stond de Dharma, de boeddhistische leer, net als in India centraal. In China was de alledaagse dimensie 
van de spirituele weg van het grootste belang. De weg die overgedragen wordt buiten woorden en geschriften 
om, van hart tot hart. Geen heiligheid, niet in een volgend leven, niet met een uitgeschreven achtvoudig pad. 
Bevrijding hier en nu, in het alledaagse leven met onze alledaagse geest IS de weg. De kunst van bevrijding is in 
feite meer een kwestie van weg laten dan van toevoegen. Bevrijding is anders waar te nemen dan gewoonlijk 
wanneer we opgesloten zitten in onze cocon. 
 
Vader Pang vond het bestuderen van de soetra moeilijk. Soetra’s zijn de ene dag glashelder, en de dag erop 
ondoordringbaar. En soetra’s zijn ook geduldig, want op papier vastgelegd. De verzuchting van vader Pang gaat 
denk ik ook over de moeilijkheid te leven. Hoe breng je de wijsheid van de soetra’s tot uiting in het leven van 
alledag. Daarbij, te leven in een ouder wordend lichaam, van geboorte naar sterven, is eindeloos problematisch. 
Niets kan ons redden, terwijl we steeds redding zoeken. De soetra’s, zazen en verlicht zijn redden ons niet. Te 
leven betekent moeilijkheden tegenkomen. Wie je ook bent, wat je ook doet. Te leven is als het omhoog slepen 
van bossen sesamzaad die dan door de wind verwaaien. Een treffende beeldspraak: doet denken aan Sisyfus, die 
als straf van Zeus de rest van zijn leven een zwaar rotsblok een helling op te duwen en dan steeds te zien dat het 
blok vlak onder de top te zwaar is en naar beneden rolt. Steeds opnieuw beginnen met een klus die alleen maar 
kan mislukken. 
 
Wanneer je het leven beschouwt als een kwestie van vallen en opstaan, is het woord moeilijk een vreemd woord. 
Spreekt haar man vanuit het perspectief van afgescheidenheid, echtgenote Pang kijkt vanuit eenheid. Vanuit dit 
perspectief is de werkelijkheid zoals deze is, compleet. En nog een stap extra: volmaakt. Er is geen willen, er 
wordt niet iets gedaan - en toch blijft niets ongedaan (Tao-te-Ching) - en er is geen verschil tussen hoe het is en 
hoe het voor mij zouden moeten zijn. Alles gaat van een leien dakje, het is als fietsen met wind mee, fietsen met 
losse handen. Alles zoals het is, is vanzelfsprekend zoals het is. Ik eet wanneer ik trek heb, ik drink wanneer ik 
dorst heb. Ik word ouder, krijg gebreken en zal sterven. Een leven in eenheid kan geen doel op zich zijn. Dan zou 



er sprake zijn van nieuw verworven afgescheidenheid. Een verlicht leven omvat eenheid en afgescheidenheid. Er 
wordt heel natuurlijk heen en weer gependeld. 
 
Van Lingzhao wordt verteld dat zij haar familie ondersteunde door het maken en verkopen van rieten manden. 
Het gras waarin de Dharma ook huist, is dus haar materiaal. De dochter vertolkt vader en moeder samen. 
Gemakkelijk en moeilijk zijn meningen over de werkelijkheid zoals het is. Haar boodschap is: het leven is noch 
moeilijk, noch gemakkelijk. Het leven is gewoon het leven, als je navelstaart gaat het leven langs je heen. In zen 
is de oproep steeds opnieuw: maak geen verhalen, ervaar de werkelijkheid direct. In de woorden van Kodo 
Sawaki: 
 
Waarom zou je zoveel ophef maken over winnen of verliezen? 
Wij geloven dat alles bestaat: goed en slecht, plezierig en onplezierig, correct en fout. 
Maar zijn er werkelijk twee kanten? 
Er is maar een werkelijkheid. 
En zelfs die ene werkelijkheid is leeg. 
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