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Verlichting is alledaags – De berg Moshan 

 
De monnik Guanxi Xian werd door zijn leraar, meester Linji Yixian, naar meester Moshan Liaoran gestuurd om 
haar, een sterke zenleraar, te ontmoeten. Toen hij arriveerde op de berg Moshan, waar zij verbleef, weigerde hij 
te buigen of zijn reishoed af te nemen.  
Hij vroeg: “Wat is Moshan?” 
Moshan antwoordde: “De bergtop kan niet gezien worden.” 
Guanxi vroeg: “Wie is de meester van de berg Moshan?” 
Zij reageerde: “Zonder de vorm van een man of een vrouw”. 
Hij schreeuwde: “Waarom transformeert zij zichzelf niet?” 
Zij reageerde: “Zij is geen wilde vos, noch is zij een geest. Wat zou je van haar willen maken?” 
Guanxi boog en nam zijn hoed af. Hij werd de tuinman in haar klooster en bleef drie jaar bij haar. 
 
Hoe raadselachtiger een gebeurtenis op je overkomt, hoe beter het is. Veel van de voorvallen die verlichting 
uitdrukken, laten ons in verwarring achter. En hoe de hoofdpersonen nu precies tot verlichting konden komen, 
blijft in nevelen gehuld. Wat je in dit verhaal kan helpen is een bergtop te worden. Hoe? Tja, dat is aan jou. Stil 
worden, zwaar zitten en met je top in de wolken. 
 
Niet getreurd, oefening baart kunst. Mede daarom is het geweldig dat onze voorgangers zich in de kaarten 
durfden te laten kijken. Hun verlichtingsverhalen spreken nu nog tot ons. In zekere zin tonen zij ons hun 
kwetsbare kant. Want wanneer kun je nu spreken van verlichting? Wanneer passeren ervaringen de 
ballotagecommissie? Dat doen ze natuurlijk niet. Er bestaat geen commissie, wat mij betreft. Verlichting en de 
ervaringen waardoor zij spreken, zijn alleen voor mij geldig. Indien je twijfelt aan de aard van een eigen ervaring, 
kun je de ervaring voorleggen aan een leraar. Hij of zij kan niets zeggen over de ervaring zelf, wel is na te voelen 
hoe degene over de ervaring vertelt. Is iemand van zijn of haar stuk, is iemand totaal verrast, weet iemand in het 
geheel niet wat te doen met de ervaring? Dan spitst de zenleraar zijn of haar oren. Er is ook een andere kant aan 
verlichting. Wees er niet op gericht, maak er geen persoonlijke zaak van. Anders wordt verlichting een paal waar 
ezels aan vastgemaakt worden. Aldus Lin Chi. 
 
Te lezen en te horen over dit soort verhalen kan ons helpen te wennen aan de verwarring. Wij houden niet van 
verwarring maar als je verlicht wilt raken, moet je verward wensen te worden. Ook kunnen deze verhalen 
verbinding maken met onze eigen ervaringen. Verlichtingsverhalen zijn nauwelijks goed na te vertellen, ook een 
prachtig kenmerk trouwens, maar wel te herkennen. 
 
Wat is hier gaande? Goed te beginnen met de opmerking dat Guanxi Xian een leerling van Lin Chi was en door 
hem op pelgrimage was gestuurd. Dit verklaart mogelijk de lompheid van de begroeting. Alle hens aan dek dus 
voor Moshan, over wie in het verhaal geschreven staat dat zij een stevige zenleraar was. Kennelijk moest dit 
expliciet vermeld worden. Guanxi speelt de vrouw kaart. Hij begroet haar niet en vraagt wat zij is, in plaats van 
wie zij is. En zij is als een berg, ze is onwankelbaar: niet onder de indruk. Moshan heeft haar naam geleend van 
de berg waarop ze leefde. Ik moet hier denken aan de uitdrukking: wie geschoren wordt moet stilzitten. En deze 
berg staat onbewogen. Aan dit verhaal kun je aflezen dat verlicht zijn altijd betekent verlicht handelen. 
 



Haar antwoord op wat zij is, is prachtig. De bergtop kan niet worden gezien. Niet worden gekend, in feite. Zij 
wijst de hork er fijntjes op dat hij een punt wil maken en dat hij vol beelden zit, maar dat zij niet is wie hij voor 
ogen heeft. Wie is de meester van de berg Moshan? En zij vervolgt haar stelling dat zij niet is wie hij voor ogen 
heeft, dat zij noch de vorm van een man, noch de vorm van een vrouw heeft. En evenmin klein noch groot, oud 
noch jong, dom noch slim, rijk noch arm. Noch het ene, noch het andere: iets buiten de categorieën. En dan 
begint de hork te schreeuwen: waarom transformeert zij zichzelf niet? En Moshan’s reactie is weer prachtig, de 
vos en de geest zijn zaken uit de traditie: wie wil je dat ik ben? 
 
Case closed. Hij neemt dan toch zijn hoed af en erkent de leraar. Hij blijft bij haar. Wat is hier verlichtend aan, 
zou je je kunnen afvragen. Elke ontmoeting is nieuw, het onderscheid wat wij aanbrengen, dekt de lading nooit. 
En hoe meer we dit proberen, hoe verder we afdrijven. We willen zelf gezien worden als uniek, maar zijn wel 
kien op het indelen van anderen. We zitten vol oordelen over anderen en het andere. En vreemd genoeg voldoen 
veel mensen niet aan onze verwachtingen. Omdat mensen natuurlijk doen wat ze doen, niet wat wij hadden 
verwacht.  
 
Wat ik mij ook realiseerde, is dat het denken of uitspreken van alle oordelen over de ander bevrijdend kan zijn. 
Oordelen die uitgesproken zijn, kunnen weersproken of bevestigd worden. Dit helpt de wederzijdse 
verstandhouding. En een vooroordeel in de lucht gegooid kan op de wind wegdrijven. Een ingehouden oordeel 
komt tussen ons in te staan, een uitgesproken (of een bewust) oordeel wordt onderdeel van onze band. In dit 
licht geeft Guanxi Moshan de gelegenheid zich te laten zien zoals zij is. 
Dit verhaal en de reactie van Moshan zegt mij ook nog iets over het omgaan met oordelen. Wat anderen ook van 
je vinden, laat je niet uit veld slaan.  
 
Laat je kennen, en blijf wie je bent. 
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