
 
De vier edele waarheden en het achtvoudige pad  
 
De eerste edele waarheid: Leven is lijden. Geboorte is lijden, 
ziekte is lijden, dood is lijden, niet krijgen wat men wil is lijden, 
etc.  
De vijf complexen van gehechtheid (skandha’s) zijn lijden. (Skandha’s: het fysieke 
lichaam, gevoel, inzicht, mentale gewoonten, bewustzijn.)  
Bedachtzame meditatie werkt progressief door alle 5 skandha’s heen met het doel 
het menselijk bewustzijn te onderzoeken, te begrijpen en uiteindelijk te veranderen.  
 
De tweede edele waarheid: Het lijden wordt veroorzaakt door hunkering, ‘dorst’ naar 
voedsel, bezittingen, macht en seks. Het willen.  
 
De derde edele waarheid: Beëindiging van het lijden door verlossing van de 
hunkering. Hunkering leidt nl. tot meer lijden. Complete beëindiging van de ‘dorst’, 
hem opgeven, er afstand van doen, jezelf ervan bevrijden, jezelf ervan losmaken.  
 
De vierde edele waarheid: Het pad dat leidt naar de beëindiging van het lijden. Het 
Edele achtvoudige pad is de formule / het pad voor het opheffen van de hunkering. 
Dit is de beschrijving van de feitelijke oefening.  
 
Het ‘edele achtvoudige pad’  
Wijsheid  

 
1. Juiste inzichten / zienswijze  
2. Juiste bedoelingen / juist 
voornemen  

Ethisch/moreel gedrag  3. Juiste woorden  
4. Juist handelen  
5. Juiste levenswijze / wijze van 
levensonderhoud  

Concentratie  6. Juiste inspanning  
7. Juist bewustzijn  
8. Juiste meditatie / concentratie  

 
De 8 stappen worden niet in volgorde genomen. Ontwikkeling vindt plaats op het pad 
als geheel. Verschillende onderdelen kunnen tijdelijk een belangrijke plaats hebben 
in iemands doen en laten, maar het belangrijkste is het pad als geheel. De 8 stappen 
van het pad versterken en ondersteunen elkaar. Wanneer het pad als geheel zeer 
sterk ontwikkeld is, is het mogelijk verlichting te bereiken.  
Het zoeken van de boeddhist naar verlichting wordt vergeleken met de zoektocht van 
een veehoeder naar zijn os.  
 
Bronnen: Boeddhisme, red. Kevin Trainor (2009 Librero BV, Nederlandse editie); wikipedia; De lege Spiegel – Jan 
Willem van de Wetering 
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