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Resumé van de negende toespraak

Jezus zei:
“De splinter in je broeders oog
die zie je,
maar de balk in je eigen oog
zie je niet.
Als je de balk uit je eigen oog wegwerpt,
dan zal je zo helder zien
dat je de splinter uit je broeders oog kunt halen.”
Zelfkennis is het aller moeilijkste – niet omdat ze moeilijk is, maar omdat je bang bent iets van jezelf
te kennen. Er bestaat een diepe angst. Bewust kun je denken: ‘Ik zou mezelf willen kennen,’ maar in
het onbewuste, dat groter, sterker, krachtiger is dan het bewuste, zal je zelfkennis uit de weg gaan.
De angst moet dus begrepen worden. Waarom ben je bang? Eén ding: als je werkelijk in jezelf
doordringt, zal blijken dat het beeld dat je van jezelf in de wereld geschapen hebt, vals is. Je gehele
leven zal dan niets betekenen, omdat het een droom geweest is. En je hebt daarin zoveel
geïnvesteerd, je hebt ervoor geleefd, dat het nu weten dat het een vals verschijnsel is geweest je
kwetst – nu is je hele leven waardeloos geworden.
Als je hele leven een pseudo-leven is geweest, niet authentiek, als je nooit hebt liefgehad, maar
gedaan hebt alsof, hoe kun je dan jezelf ontmoeten? Omdat het dan tot je doordringt dat het geheel
en al schijn is geweest: je hebt niet alleen gedaan alsof je liefhad, je hebt ook gedaan alsof je gelukkig
was in dat liefhebben. Je hebt niemand anders dan jezelf misleid. En nu terugkijkend, nu naar binnen
kijkend, grijpt de angst je aan.
Je hebt gedacht dat je uniek was, iedereen doet dat. Dat is het meest alledaagse in de wereld, menen
dat je iets buitengewoons bent, iets bijzonders, ‘een uitverkorene.’ Maar als je jezelf gaat bekijken,
zal je inzien dat er niets is, er is niets om egoïstisch om te zijn. Waar zal dan het ego kunnen staan?
Het zal omvallen, in het stof neerstorten.
Maar de angst is er, dus kijk je niet naar jezelf. En daar je niet kijkt, kun je dromen blijven koesteren
omtrent jezelf, beelden blijven scheppen. En het is heel gemakkelijk en heel goedkoop om een beeld
te scheppen, maar het is heel moeilijk en heel zwaar werkelijk iets te zijn. Je kiest altijd het
goedkoopste – en je hebt het goedkoopste gekozen. Nu naar jezelf kijken is moeilijk.
Je bent iemand in je eigen ogen. Ieder ander mag weten dat je niemand bent, maar jijzelf niet. Zelfs
een gek denkt, dat de hele wereld gek is. De hele wereld zegt: ‘Je bent gek’, maar hij zal niet
luisteren, omdat het te pijnlijk is. Hij zal alle mogelijke argumenten en verklaringen aanvoeren om te
zeggen: ‘Ik ben niet gek’.
Het is altijd de ander die het mis heeft, die gek is. Zo bescherm je je eigen gezond verstand; dit is een
bescherming. En iemand die niet naar zichzelf kan kijken, kan niet kijken, want hij is niet alleen bang

om naar zichzelf te kijken – in de grond
is hij te bang om te kijken. Want als je
naar de ander kijkt, kan die ander de
spiegel worden; als je in de ander kijkt,
kan de ander iets aanwijzen in jou. In de
ogen van de ander word je
weerspiegeld, dus kun je niet naar de
ander kijken. Je schept een fictie van
jezelf, en dan schep je ficties van
anderen. Dan leef je in een
droomwereld – en zo leeft iedereen.
En dan vraag je jezelf af, hoe je een
zegen kunt zijn! Je nachtmerrie is
natuurlijk: wat je ook hebt gedaan, er
kan enkel een nachtmerrie aan ontbloeien. En je vraagt je af, hoe je je op
je gemak kunt voelen. Niemand kan zich
op zijn gemak voelen met een fictie,
alleen met een feit. Hoe moeilijk dit ook
aanvaard kan worden, alleen een feit
kan je niet-gespannen maken, alleen
een feit kan je naar de waarheid
voeren. Als je de feitelijkheid ontkent, is
er geen waarheid voor je, en dan blijf je
in het rondtollen en bereik je nooit het
middelpunt.
Eens hoorde ik dit: een dokter kwam een patiënt opzoeken, een heel zieke vrouw. Hij ging de kamer
binnen en kwam na vijf minuten weer naar buiten. Hij vroeg de man die daar wachtte: ‘Geef me een
kurketrekker.’ De echtgenoot vroeg zich bezorgd af waartoe die kurketrekker moest dienen. Maar de
dokter kwam na vijf minuten, heftig transpirerend, weer terug, en zei: ‘Geef me nu een
schroevendraaier!’ De echtgenoot werd heel opgewonden, maar zweeg, omdat een dokter weet wat
hij moet doen. Na vijf minuten was de dokter nogmaals terug en vroeg om een beitel en een hamer.
Dit was te veel: de verschrikte echtgenoot kon het niet langer uithouden en zei: ‘Wat mankeert mijn
vrouw dan?’ De dokter antwoordde: ‘Dat weet ik nog niet, omdat ik mijn tas nog niet open heb
kunnen krijgen!’
En ik zeg je, je bent nog altijd aan die tas aan het morrelen! En je wílt haar zelfs niet open maken!
Want wat ga je doen, zodra je de tas open hebt? Dan moet de patiënt – en die patiënt ben jij –
onderzocht worden, dan moet je in jezelf kijken.
Iedereen is dus met de tas bezig – dat is je zaak, je beroep, je bezigheid. Iedereen streeft naar
voortdurende bezigheid, vierentwintig uur per dag. Als je bezig bent, zie je er enigszins gelukkig uit,
als je niet bezig bent, word je ongelukkig. Psychologen zeggen dat een mens, als hij lange tijd niet
bezig is, krankzinnig zal worden. Maar waarom? Omdat je krankzinnig bent! Je bezigheid verbergt
eenvoudig het feit.
Als je geen bezigheid hebt, voel je je ongemakkelijk, een diepe bezorgdheid komt in je op. Wat moet
je doen? Als er niets te doen is, lees je telkens opnieuw dezelfde krant – de krant die je al helemaal
gelezen hebt. Als er geen bezigheid is, doe je van alles wat niet nodig is, kun je je niet op je gemak
voelen. Vandaar dat alle meesters nadrukkelijk beweren, dat je, als je enkele uren kunt neerzitten
zonder iets te doen, spoedig tot verlichting zult komen.
Niet met je geest bezig zijn is meditatie, wel met de geest bezig zijn is de wereld, de sansara. Het
doet er niet toe wat voor soort beroep je hebt – of je geïnteresseerd bent in geld, of politiek, of
sociaal werk, of revolutie, dat maakt niets uit – de geestelijke toestand is dezelfde.

Psychologen zeggen dat mensen die zich teruggetrokken hebben tien jaar eerder sterven dan ze
gedaan zouden hebben als ze aan de gang gebleven waren. Wat gebeurt er? Waarom is het zo
moeilijk op jezelf te zijn? Toch denk je dat anderen zich gelukkig bij je moeten voelen – je vrouw zou
gelukkig met je moeten zijn, je man zou zich gelukkig met je moeten voelen, Je voelt je nooit gelukkig
met jezelf, hoe kan iemand anders zich dan gelukkig met je voelen? Als je zo’n vervelend iemand
bent, dat je jezelf verveelt, hoe zullen anderen je dan kunnen verdragen? Ze verdragen je om andere
redenen – niet omdat je zo’n aardig iemand bent, nee! Ze verdragen je, omdat je hen bezigheid
verschaft. Een echtgenoot is voldoende bezigheid voor een vrouw, een vrouw genoeg bezigheid voor
haar man. Dit is een wederkerige misleiding; ze zijn overeengekomen elkaar te misleiden, en helpen
elkaar aan bezigheid.
Als je jezelf bekijkt, voel je onmiddellijk dat je niemand bent, niets belangrijks. Maar dan valt de
gehele aarde, de grond onder je voeten weg, je valt in een afgrond. Beter niet kijken – en blijven
dromen. Al zijn het dan dromen, ze helpen je in ieder geval gezond te leven.
Niet alleen kun je niet naar jezelf kijken, maar ook niet naar de ander, want ook de ander stelt iets
voor. Dus weef je ook ficties om de ander: door haat schep je de fictie dat de ander een duivel is;
door liefde dat de ander een engel is, of een god. Je weeft ook ficties om de ander; je kunt niet
rechtstreeks kijken, je kunt er niet doorheen zien, je waarneming is niet direct. Je leeft in een Maya,
in een door jezelf geschapen illusie. Wat je dus ook ziet, is overdreven: als je iemand haat, wordt hij
onmiddellijk een duivel; als je iemand liefhebt, wordt hij onmiddellijk een god.
Waarom ben je zo overdreven in je waarnemingen? Waarom zie je niet duidelijk wat er is? Omdat je
bang bent voor duidelijk zien. Je wilt er wolken omheen, zodat alles in een nevel gehuld blijft. Je wilt
jezelf niet kennen. En allen die geweten hebben, dringen eropaan: ‘Ken jezelf!’ Boeddha, Jezus,
Socrates, ze blijven aandringen: ‘Ken jezelf!’ Religie is niets anders dan een aandringen jezelf te
kennen.
Mensen spelen spelletjes; er bestaan zelfs
geestelijke spelletjes. En tenzij je ophoudt met
spelen en sober het feit onder ogen ziet, dat de
ficties losgelaten moeten worden en de harde
waarheid aanvaard, is er niets mogelijk – dat is
de deur. En als niemand je steunt, dan moet je
jezelf steunen. Dan praat je niet langer met
mensen, omdat ze je niet kunnen begrijpen.
Je hebt nooit liefgehad, maar gedaan alsof: je
bent nooit eerlijk geweest, maar hebt gedaan
alsof – je hele leven is één lange reeks van
voorwendsels. En nu, omdat je zo’n groot deel
van je leven erin verdaan hebt, is de erkenning
dat het een fictie is geweest, te veel voor je. Nu
denk je: ‘Ik zal dit tot aan het einde van het
leven, hoe dan ook, moeten dragen.’ Maar als je
er geen einde aan maakt, en er tot aan het einde van je leven mee doorgaat, zal het je niets geven.
Het is louter verspilling; het is zonder meer verspilling, en tenslotte zal de frustratie geheel en al
losbarsten.
Daarom is de dood zo moeilijk. De dood is in geen enkel opzicht gevaarlijk, het is een van de
prachtigste verschijnselen in de wereld – je valt eenvoudig in slaap! En alles gaat slapen: een zaad
ontspruit, en dan is er de boom; dan ontstaan er opnieuw zaden en vallen neer en gaan slapen; en
dan zullen ze opnieuw ontspruiten. Na elke activiteit is er een rust nodig. Het leven is de activiteit, de
dood is een rust. Ze moet er zijn, wil er nieuw leven uit opstijgen. Er is niets verkeerds in de dood,
niets gevaarlijks.
Maar waarom is iedereen zo bang voor de dood? Omdat op het moment van de dood al je ficties
zullen verdwijnen; op het moment van de dood zal je zien, dat je hele leven een verspilling is
geweest. Waarom zeggen de mensen dat iemand op het moment van de dood zijn hele leven ziet?

Het gebeurt, het is waar: op het moment van de dood moet iemand zijn gehele leven onder ogen
zien, omdat er anders geen toekomst is en hij geen ficties meer kan scheppen.
Want voor ficties is de toekomst nodig, omdat ficties wortelen in hoop, ficties zijn voor morgen. De
dood maakt hem ervan bewust dat er nu geen morgen meer is; aan de morgen is een einde gekomen,
nu is er geen toekomst meer. Waar kun je nu dromen? Waar kun je nu je ficties projecteren? Je kunt
nergens heen. Plotseling zit je vast. Er is geen toekomst – waarheen zal je kijken? Je moet naar het
verleden kijken, en op het moment van de dood verdwijnt de maatschappij; je moet naar jezelf
kijken, er is niets anders overgebleven. Dan ga je de pijn, de smart om een volslagen verspild leven
beseffen.
Als dit plaats vindt, voordat je sterft, word je een religieus mens. Een religieus mens is iemand die
vóór zijn dood beseft heeft, wat iedereen bij de dood beseft. Een religieus mens is iemand die
gekeken heeft, toen hij nog leefde – gekeken heeft in het verleden, het hele spel doorzien heeft. Het
fictieve van zijn leven heeft beseft – in zichzelf gekeken heeft.
Om niet naar jezelf te hoeven kijken, gebruik je een techniek waarover Jezus het in deze tekst heeft,
en die techniek is: Kijk in een ander naar alles wat verkeerd is, zodat je tot de conclusie kunt komen
dat je goed bent. Er zijn twee manieren van goed zijn: goed zijn – dat is moeilijk; en er is een andere
manier en die is betrekkelijk: bewijs dat de ander verkeerd is. Je behoeft niet goed te zijn, als je maar
bewijst dat de ander verkeerd is. Dit geeft je het gevoel van goed zijn.
Dus zetten we ons er allen toe om te bewijzen dat de ander de dief is, de ander is de moordenaar, de
ander is de slechtaard. En als je dan bewezen hebt dat alle anderen verkeerd zijn, heb je plotseling
het gevoel dat je goed bent. Dit is een betrekkelijk verschijnsel: geen noodzaak jezelf te veranderen,
bewijs alleen maar dat de ander verkeerd is.
‘Jezus zegt: “de splinter in je broeders oog, die zie je, maar de balk in je eigen oog zie je niet.
Als je de balk uit je eigen oog wegwerpt, dan zal je zo helder zien, dat je de splinter uit je broeders oog
kunt halen.”’
Een politieke geest wil altijd de wereld veranderen, omdat hij zich niet kan voorstellen dat hij
verkeerd is – de hele wereld is verkeerd. Als hij verkeerd is, komt het doordat de hele wereld
verkeerd is en de gehele toestand. Hij moet verkeerd zijn – anders zou hij een heilige zijn. Een
religieus iemand kijkt precies van de andere kant. Hij denkt: ‘Ik ben verkeerd, daarom is de wereld
verkeerd, omdat ik bijdraag tot het kwaad erin. Door mij is de wereld verkeerd. Tenzij ik mezelf
verander, kan er geen verandering ontstaan.’ Een religieus mens verandert zichzelf. Hij verandert
enkel zichzelf, omdat dat het enig mogelijke is.
Jezus zegt: “Als je de balk uit je eigen oog wegwerpt, dan zal je helder zien…”
Alleen als de ficties losgelaten worden! Die zijn de balk in je oog, die zijn een nevel, een rook, een
wolk in je oog geworden. Als de balk uit je oog weggeworpen is, zal je helder zien. Helderheid moet
het doel zijn – enkel de helderheid van oog, zodat je direct kunt zien en tot het feit doordringen,
zonder er enige projecties omheen te scheppen.
Je kijkt naar een bloem en onmiddellijk begint je denken te praten: ‘een mooie bloem, nog nooit
gezien.’ Iets dichterlijks, natuurlijk ontleend, komt naar boven. Je mist de bloem, de liefde ontbreekt.
Woorden verdoezelen – kun je de bloem niet zien zonder haar een naam te geven? Zal de bloem
mooier worden als je haar botanisch kunt plaatsen?
Waarom zijn woorden nodig? Waarom zeg je: ‘Ze is mooi?’
Kijk naar de bloem en zeg niets. Het zal moeilijk zijn, het denken zal zich onrustig voelen, omdat het
een gewoonte geworden is. Kijk naar de bloem en maak er een meditatie van. Kijk naar de boom en
geef hem geen naam, zeg niets! Het is niet nodig, de boom staat daar – waarom zou je iets zeggen?
Mediteer over een boom, mediteer over de sterren, over de rivier, over de oceaan; mediteer op de
markt over de mensen die voorbijgaan – maar zeg niets. Oordeel niet! Gebruik geen woorden! Kijk
alleen! Als je je waarneming helder kunt maken, als je helderheid van kijken kunt bereiken, kan alles
bereikt worden. En zodra deze helderheid er is, zal je jezelf kunnen zien.

Zelfkennis komt tot een heldere geest, niet tot een geest gevuld met kennis, niet tot een geest
gevuld met oordelen van goed en kwaad; niet tot een geest vol schoonheid, maar tot een geest
zonder woorden. Zelfkennis is er altijd, je hebt alleen helderheid van geest nodig om haar waar te
nemen, zodat ze weerspiegeld kan worden; je hebt een spiegelende geest nodig, zodat
weerspiegeling mogelijk wordt. Zodra dit het geval is, kun je je buurman helpen, nooit eerder. Geef
dus niemand raad! Je raad is gevaarlijk, omdat je niet weet wat je doet.
Probeer iemand niet te veranderen, zelfs niet je zoon, zelfs niet je broeder. Tenzij je zelf
getransformeerd bent, waag je niet in een anders leven. Als je vervuld bent van licht, kun je iemand
helpen. Werkelijk, je behoeft zelfs geen enkele poging te doen tot helpen. De hulp gaat van je uit
zoals het licht uitstraalt van een lamp, of de geur van een bloem, zoals de maan schijnt in de nacht –
geen inspanning van de kant van de maan, hij schijnt natuurlijkerwijze.
Waar er geen inspanning is, daar is bloei. Dan is het als een bloeiende bloem, dan is er geen
inspanning voor nodig. Een
Boeddha spreekt – geen
inspanning, het gebeurt! Het is
een natuurlijk verschijnsel als
Boeddha spreekt. De bloem
bloeit niet voor jou. Als je langs
haar pad komt, zal de geur tot je
doordringen, je kunt ervan
genieten, je kunt in extase
geraken, je kunt dankbaar zijn –
maar de bloem ont-bloeide nooit
voor jou – ze bloeide zonder
meer.
Een Boeddha bloeit, een Jezus
bloeit en de hele wereld heeft er
voordeel van. Houd op te
proberen anderen voordeel te
brengen; niemand heeft er voordeel van, je berokkent veeleer schade. De wereld zou heel wat beter
zijn als er minder boosaardige mensen waren die haar probeerden te veranderen en om te zetten.
D.H. Lawrence heeft eens voorgesteld, dat we honderd jaar lang alle revoluties zouden stopzetten,
alle universiteiten zouden sluiten, alle hervormingen zouden nalaten en met alle praten erover
zouden ophouden, en honderd jaar lang zouden leven als primitieven. Een prachtig voorstel. Dan zou
de mensheid opnieuw tot leven komen, de energie zou toenemen en de mensen zouden tot
helderheid kunnen komen.
Woorden hebben verduisterd, ze zijn een zware last geworden, en je draagt zoveel kennis mee dat je
niet in de lucht kunt vliegen. Je bent zo overladen dat je niet gewichtloos bent, je vleugels zijn niet
vrij. En je klemt je vast aan de dingen, die je gevangenissen en je boeien zijn geworden, omdat je
meent dat ze waardevol zijn. Ze zijn waardeloos, en niet alleen waardeloos, maar ook gevaarlijk voor
je: woorden, geschriften, kennis, theorieën, ‘ismen’ – ze maken je alle kreupel. Helderheid kun je
door hen niet bereiken. Leg alle geschriften opzij, laat alle oordelen varen.
Kijk naar het leven als een kind dat niet weet waarnaar het kijkt, alleen maar kijkt – en dat kijken zal
je een nieuwe waarneming geven. Over die nieuwe waarneming spreekt Jezus. Ik herhaal de
woorden:
“De splinter in je broeders oog, die zie je, maar de balk in je eigen oog zie je niet.
Als je de balk uit je eigen oog wegwerpt, dan zal je zo helder zien, dat je de splinter uit je broeders oog
kunt halen.’

Alleen dat kan helpen. Als jij en licht wordt voor jezelf, kun je een licht voor anderen worden. Maar
dat is een bloei, en iedereen heeft er voordeel van – iedereen heeft er, al dan niet bewust, voordeel
van. Je wordt een zegen.
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