
 

 
 

Het verhaal van het mosterdzaadje  
 

In de tijd van de Boeddha was er een vrouw die Krisha Gotami heette. Toen haar enig 
kind een jaar oud was, werd het ziek en stierf. Krisha Gotami werd overweldigd door 
smart, liep met het lijk van haar kind op de arm door de straten en smeekte iedereen 
haar een geneesmiddel te geven dat haar kind weer tot leven zou wekken. De men-
sen keerden zich hoofdschuddend van haar af, totdat een man medelijden met haar 

kreeg en zei dat de enige mens die haar dit geneesmiddel zou kunnen geven de 
Boeddha was. 

Dus ging Krisha Gotami naar de Boeddha, legde haar dode kind aan zijn voeten en 
vertelde haar verhaal. De Boeddha luisterde naar haar, zweeg lange tijd en zei toen: 
‘Er is een middel tegen je lijden. Ga naar de stad en breng me een mosterdzaadje uit 

een huis waar nog nooit iemand gestorven is.’ 
Krisha Gotami ging direct naar de stad, klopte aan bij het eerste huis dat ze zag en 
deed haar verzoek. De heer des huizes schudde zijn hoofd: ‘In dit huis zijn al veel 
mensen gestorven.’ Ze klopte aan bij het volgende huis, het derde en het vierde. 

Overal was er al een sterfgeval geweest en zo was het ook bij de rest van de huizen 
in de stad. 

Teleurgesteld kwam Krisha Gotami terug bij de Boeddha. ‘Heb je een mosterdzaad-
je?’ vroeg hij. ‘Nee’, zei Krisha Gotami zacht. ‘Ik begin te begrijpen wat u me aan mijn 

verstand wilt brengen. In mijn verdriet geloofde ik de enige te zijn die een geliefd 
mens verloren heeft.’ ‘Waarom ben je dan teruggekomen?’ informeerde de Boeddha. 
Krisha Gotami zei: ‘Om u te verzoeken mij over de waarheid over de dood te onder-

richten en om u te vragen of er iets in mij is dat niet sterft.’ 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

Hand-out 9: De dood is een groot leraar / Het verhaal van het mosterdzaadje 
 
 

De reden voor onze jacht naar amusement en ontspanning is een subtiele angst 
voor de dood, waarvan haast niemand zich bewust is. En onze verheerlijking van 
alles wat jong en sterk is werkt soms als een bezwering tegen het oud worden, 

dat onherroepelijk eindigt in de dood. 
 

Het antwoord op het bestaan van de dood is onze oefenpraktijk van aandacht: 
volledig bewust vormgeven aan ieder afzonderlijk ogenblik. Voor de vormgeving 

komt echter het onderzoek… 
 

‘Er is helemaal niets wat is, niets wat bestaat. Er zijn alleen veranderingen, opera-
ties, processen.’ (Hans-Peter Dürr, kwantumfysicus)  […] 

Wordt hier niet de grond onder onze voeten weggevaagd, worden we niet in een 
troosteloos niets gestort? 

Nee, integendeel. Aan de veranderingen waarover de kwantumfysica spreekt 
neemt namelijk al het zijnde deel; hier wordt een creatief universum voorgesteld 

waarvan wij allemaal de schepper zijn: ‘De wereld gebeurt ieder ogenblik op-
nieuw.’ 

 
Onze enige zekerheid ligt in dit ogenblik, want de kwaliteit van dit ogenblik beïn-

vloedt de kwaliteit van het volgende. 
 

De talloze doden in ons leven leren ons los te laten en we hebben veel los te 
laten: onze voorstellingen van de hoe de dingen moeten zijn, onze meningen en 

oordelen over onszelf en anderen, onze hoop en angst. 
 

Niets uitsluiten betekent de dood in het leven accepteren. 
 

Verdriet vermijden is echter iets anders dan er niet aan hechten. 
 
 
 

Huiswerksuggestie: Koop of pluk een bloem en leg deze gedurende een 
week voor je tijdens je dagelijkse meditatie. Wat neem je – ook in jezelf – 

waar? Neem de bloem mee naar de volgende les. 
 
 
 
 

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

 


