
 
 
 

Het verhaal van het ware familiegeluk  
 

Een rijk man verzocht op een dag zenmeester Sengai voor hem een kalligrafie met 
een tekst over het ware familiegeluk te maken. Hij was van plan deze wijsheid na te 
laten aan zijn familie, opdat ze van generatie op generatie verder zou worden gege-

ven. Sengai nam een blad papier en schreef: ‘Vader sterft, zoon sterft, kleinzoon 
sterft.’ Toen de man dit las werd hij boos. 

‘Ik heb je gevraagd iets over het geluk van mijn familie te schrijven’, zei hij. ‘Maar jij 
schrijft hier over de dood, dus over het ongeluk.’ 

‘Je vergist je’, antwoordde Sengai. ‘Als je zoon zou sterven voor jij sterft, zou jou dat 
heel treurig stemmen. Als je kleinkind voor je zoon zou sterven, zou dat jou en je zoon 

het hart breken. Als je familie generatie na generatie, overlijdt in de volgorde die ik 
heb opgeschreven, komt dat overeen met de natuurlijke loop van het leven. En dat 

noem ik het ware geluk.’ 
 
 
 
 
 
 
 

Zenverhaaltje uit: Dit ene moment, van Margrit Irgang, uitgeverij Asoka 

 

 
 

Hand-out 8: De dood is een groot leraar / Het verhaal van het ware familie-
geluk 

 
 

Verlangen wij niet allemaal in een hoekje van ons hart naar absolute zekerheden, 
naar iets wat ons richting geeft en bevrijdt van de lastige uitdaging zelf beslissin-
gen te moeten nemen? Wel, hier is de enige absolute zekerheid: iedereen van 

wie ik houd zal op een dag doodgaan. 
 
 

De vijf contemplaties van de Boeddha: 
 

Het is mijn natuur oud te worden. 
Er is geen weg om aan oud worden te ontsnappen. 
 
Het is mijn natuur ziek te worden. 
Er is geen weg om aan ziek worden te ontsnappen. 
 
Het is mijn natuur te sterven. 
Er is geen weg om aan de dood te ontsnappen. 
 
Alles wat voor mij waarde heeft en iedereen die ik liefheb verandert van 
nature.  
Ik zal van alles gescheiden worden, daaraan kan ik niet ontkomen. 
 
Mijn enige bezit is de uitwerking van mijn daden op lichaam, woord en 
geest. 

 
 

We worden oud, ziek en gaan dood. Dat is niets bijzonders, het is onze natuur. 
Natuurlijk doen we toch al het mogelijke om ziekte te vermijden, want we weten 
dat een groot gedeelte van de ziekten die onze beschaving meebrengt aan ons 
zelf te wijten is en uit een verkeerde levenswijze ontstaat. Natuurlijk geeft deze 

kennis ons niet het recht uit iemands ziekte een tekort aan oefenpraktijk of ‘slecht 
karma’ af te leiden. 

 
 

Huiswerksuggestie: Reciteer dagelijks hardop drie keer vóór zazen de vijf 
contemplaties van de Boeddha. 

 
 

Citaten uit: Dit ene moment, van Margrit Irgang, uitgeverij Asoka 

 


