
  

 
Mahakassapa glimlacht naar de lotusbloem – door Hishida Shunso (1897), collectie Tokyo National Museum 

 
 
 
 

Het verhaal van de glimlach van Mahakassapa 
 

Op een dag – het was volle maan in Savatthi – hield de Boeddha een heel bijzondere 
dharmavoordracht. Kort te voren waren hem lotusbloemen geschonken en de Boeddha 

nam een van de lotusbloemen voorzichtig in zijn handen en hield haar omhoog. De 
gemeenschap van nonnen, monniken en leken wachtte op het onderricht, maar de 

Boeddha hield stil de lotusbloem in zijn handen en zweeg. Langzamerhand werden de 
mensen onrustig. Wat wil hij met die bloem zeggen, dachten sommigen. Er moet een 

verborgen betekenis achter deze bloem steken, dachten anderen. Alleen de eerwaarde 
Kassapa zat stil op de grond en op zijn lippen en in zijn ogen lag een glimlach. 

Toen glimlachte ook de Boeddha, wendde zich tot de gemeenschap en zei: ‘Ik heb het oog 
van de ware dharma, de schat van het wonderbaarlijke inzicht, en zo even heb ik het aan 

Mahakassapa doorgegeven.’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

25. Het verhaal van de glimlach van Mahakassapa 
 

Zen zegt dat er niets te bereiken valt op deze weg (die daarom nog niet eens een weg 
genoemd kan worden). Wanneer er echter niets te bereiken is – waarvoor dan al die 

moeite? Waarheen gaat deze reis; komen we uiteindelijk ergens aan, in een soort 
geboorteplaats, op een veilige plek, in een thuis? 

We komen aan in de stilte. 
 

Voor Mahakassapa was het een bloem. Voor jou kan het een boom zijn, een kat, een 
kunstwerk, je kind. De overdracht van de dharma vindt ieder ogenblik plaats, voorbij 

alle woorden. 
 

De stilte is de plaats van ons thuis, de plaats waar we zonder het te weten altijd vurig 
naar hebben verlangd. In de stilte hebben we geen woorden nodig om te begrijpen en 

begrepen te worden. Een glimlach, een blik, een lichte beweging van een hand is 
voldoende. En toch lijkt het alsof we pas in de stilte datgene waarnemen wat is, het 

zijnde in zijn eigen werkelijkheid ontdekken zonder het aan onze wensen aan te 
passen. 

 
Wanneer we zonder bedoeling zijn, rusten we in de stilte. Voordien hebben we 

vermoedelijk voortdurend een innerlijke dialoog met onszelf gevoerd, hebben we de 
gebeurtenissen uit ons leven beoordeeld, becommentarieerd, gevreesd of ernaar 
verlangd. Dit alles is nu tot rust gekomen, we verwijlen in de stilte. Zonder angst, 

zonder verwachting. Zonder te vergelijken, zonder te oordelen. 
 

Wanneer we innerlijk ophouden met praten, zien we dat niets wat buiten ons 
plaatsvindt de stilte verstoren kan. Wijzelf waren het die dit onverdraaglijke lawaai de 

hele tijd met onze gedachten hebben veroorzaakt. 
 

Nu begrijpen we misschien ook dat stilte niet hetzelfde is als zwijgen en wanneer we 
ons zwijgen onder de loep nemen, zien we dat het vaak weinig stilte bevat. 

 
De stilte is gelijktijdig in mij en buiten mij; in de stilte schijnen de grenzen die wij in het 

leven van alledag soms noodgedwongen om ons heen trekken, niet meer bestaan. 
 

De stilte is voor mij een vitale, pulserende, beschermende ruimte, waarin ik me voor 
de beproevingen van het leven in veiligheid kan brengen om geheeld te worden. 

 
 

Huiswerksuggestie: 
Bekijk je dagelijks leven als een voordracht van de Boeddha. En als er een 

glimlach verschijnt op je gezicht, laat deze toe en schenk deze aan je omgeving. 
 
 
 

Verhaal en citaten uit: Dit ene moment, Margrit Irgang 


