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Voorwoord

Meditasie is die kern van die Boeddhisme, en van hierdie kern is die beoefening van sati 
(aandag) die basis.

In die kanon van die Theraváda-Boeddhisme kom hierdie tema begryplikerwys baie 
dikwels ter sprake. Die mees sistematiese en volledige behandeling vind ons in die 
Dïgha-Nikáya (D) (1) 22, in die Mahá-Satipatthána-Sutta (MSPS), die Groot Leerrede 
aangaande die Totstand bring van Aandag. Die weergawe wat D22 van hierdie rede gee, 
is identies aan die van die Majjhima Nikáya (M) 10, behalwe dat D22 ook ’n uiteenset- 
ting van die vier groot Boeddhistiese waarhede bevat wat by M10 ontbreek. Omdat die 
vier edel waarhede so ’n belangrike element van die Boeddhisme is, het ek besluit om 
wel die langer D22 te vertaal. In die toeligting egter sal die vier edel waarhede buite 
rekening gelaat word, omdat die omvang van hierdie boek andersins te veel oorskry sou 
word. Hierdie waarhede verdien eerder ’n afsonderlike behandeling.

Die (M) SPS is ’n juweel uit die skat van klassieke spirituele werke wat die mens voort- 
gebring het. Die geskiedenis van sy werking strek ongebroke oor ’n tydperk van 
ongeveer 2500 jaar, van die eerste uiteensetting van sy leer deur die Boeddha', tot van- 
dag toe. Die grootsheid van hierdie kort begrip van Boeddhistiese meditasie hou ver- 
band met sy toeganklikheid. Dit begin met wat voor-die-hand-liggend is, met die pro- 
sesse van elke mens se liggaam. Van hier af lei dit die volgeling tot die hoogste ervaringe 
wat uiteindelik uitmond in die ervaring van nibbána. Die weg van sati stuur vir die 
Boeddhis uiteindelik af op absolute, ongekondisioneerde kennis, anderkant diskursiewe 
denke, anderkant begeerte, anderkant sintuiglik-bemiddelde ervaring. Sati is volgens 
die antieke Boeddhistiese siening ’n natuurlike bewussynsfunksie wat deur oefening ont- 
wikkel kan word tot so ’n mate dat dit die grondslag kan vorm van twee ervarings: 
kalmte (samatha) wat die mediteerder bereik as hy deur middel van konsentrasie 
deurgestoot het na die diepste stilte van die menslike gees; en insig (vipassaná), die 
direkte, intuïtiewe ervaring van die diepste waarheid van die werklikheid, dit wil sê die 
waarheid van die verganklikheid, die onbevredigendheid, die nie-substansialiteit van 
alle dinge. In sy hoogste vorm lei hierdie insig en die volledige vereenselwiging met hier- 
die waarheid vir die Boeddhis tot verlossing (nibbána).

Om die weg van sati op ’n teoretiese vlak te verstaan, plaas die moderne leser daarvan 
nie voor onoorkomelike probleme nie. Die teks hoef maar net gelees te word om, altans
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viii VOORWOORD

wat die breë trekke daarvan betref, verstaan te word. Die grootsheid van hierdie ou 
dokument hang ook wel saam met die fyn en diepsinnige psigologiese en filosofiese ver- 
bande waarin dit staan. Die rykdom van hierdie verbande en die groot historiese afstand 
tussen die omstandighede van sy ontstaan in ou Indië en die Weste van vandag, maak 
inleiding en toeligting nodig vir die ernstige hedendaagse leser. In so ’n inleiding en 
toeligting soos hierdie, bly ons natuurlik slegs beweeg op ’n bloot akademiese vlak. Om 
die weg wat in die (M) SPS beskryf word werklik volkome te verstaan in die volle 
eksistensiële sin van die woord, is beskore vir diegene wat dit self lank beoefen het.
Ek glo dat boeke soos hierdie een van belang is. Ons leef vandag toenemend in ’n wêreld 
waarin van ’n gevormde mens verwag kan word om kennis te dra van die klassieke 
religieuse tradisies van die mensheid, al is hy nie noodwendig ’n aanhanger van sulke 
tradisies nie. Trouens, die Boeddha staan op die horison van die kulturele wêreld van 
die moderne Afrikaanssprekende. In die suide van Afrika is daar (afgesien van die in- 
heemse Afrika-religieuse tradisies) uitlopers van die komplekse kulturele en religieuse 
samehange wat sedert eeue voor die ontstaan van die Christendom op die vasteland van 
Eurasië en in Noord-Afrika ontwikkel het, van China in die Ooste af tot in Ierland in 
die Weste, met die groot Semitiese en Indiese kulture daartussen. A1 hierdie elemente is 
in Suid-Afrika aanwesig. Hoe meer religieuse tradisies mens ken, hoe meer wen jou insig 
in een tradisie aan diepte en perspektief.

My bedoeling is om primêr histories-rekonstruerend te werk en om sodoende ’n ware 
beeld van satipatthana-meditasie soos dit in die Theravada-tradisie voorkom, te gee. In 
hierdie taak het ek uiteraard geleun op die werk van groot Boeddholoë en kenners op 
die gebied van Theravada-meditasie, soos enige spesialis sal opmerk. Waar dit vir my 
nuttig of nodig gelyk het, sal die leser verwysings na die Christendom vind. Sulke ver- 
wysings is terloops en illustratief, om reliëf te gee aan die tekening van die Theraváda, 
eerder as sistematies en krities in die filosofiese sin van die woord. Die leser moet dus nie 
’n sistematiese, teoretiese bydrae tot ’n gesprek tussen Christendom en Boeddhisme ver- 
wag nie — al is ek van oortuiging dat sulke gesprekke en die ontwikkeling van ’n 
vergelykende hermeneutiek van groot belang is, en al besef ek dat ’n interpretasie van 
die (M) SPS as’t ware aandring op ’n algemene teorie van religie en ’n algemene teorie 
van meditasie. Wat hier gebied word, is met ander woorde minder as ’n fundamentele, 
kritiese gesprek wat sou afspeel op die pieke van die godsdiensfilosofie of ’n teologie 
van die religieë. Dit is ook meer as ’n blote beskrywing wat sou afspeel in die laagte van 
‘feite-kennis’.
Van iemand wat die (M) SPS ernstig wil lees, kan verwag word om hom of haar, as mens 
tussen medemense, oop te stel vir die intrinsieke adel van hierdie ou dokument en van 
die dissipline wat daarin vervat is, wat oor twee en ’n halwe millennia vir miljoene mense 
’n weg tot veredeling was en is, en wat aan die basis gelê het van sommige van die mees 
verfynde kultuurvorme wat die mensheid voortgebring het. Sowel foutvindery as pro- 
paganda is ver benede die waardigheid van hierdie ou dissipline.
Die inhoud van die boek val in drie hoofafdelings uiteen, naamlik (A) ’n inleiding 
waarin noodsaaklike agtergrondmateriaal vir die verstaan van die (M) SPS gegee word; 
(B) ’n vertaling van die teks in Afrikaans; en (C) ’n toeligting, waarin die teks self verder 
verduidelik word.
Vir die vertaling het ek gebruik gemaak van die uitgawe van die Pali Text Society'. In 
gevalle waar ek gemeen het dat die herhalings in die teks erg steurend op die moderne 
leser mag inwerk, het ek die vryheid geneem om deur verdere snoei aan die PTS-uitgawe 
’n maklike vloei in die Afrikaans te verseker. ’n Voorbeeld is die afdeling B2.6, wat
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handel oor die konsentrasie op die ontbinding van die liggaam, en ook die hoë mate van 
herhaling van die aanspreekvorm bhikkhave (‘monnike’). Dit is slegs gedoen in gevalle 
waar dit werklik noodsaaklik voorgekom het. Die sterk herhalende element is ’n op- 
vallende kenmerk van die Páli-teks. Die rede hiervoor was natuurlik om die inprenting 
van die inhoud in die geheue te vergemaklik, omdat hierdie sutta, soos al die ander, 
oorspronklik ’n voordrag- en luisterteks was, nie ’n leesteks nie. Dit het ook ’n tweede 
funksie, naamlik om die gedagte van die mediteerder tot uiterste konsentrasie te dwing. 
Elke woord, elke sinswending, elke herhaling het getel en was bedoeld. Die (M) SPS is 
alles behalwe ’n informele geselsie of ’n lossies-gestruktureerde toespraak of preek. 
Soos dit voor ons lê, is dit ’n hoogs gestruktureerde, formele, in ’n sekere mate selfs 
tegniese handleiding tot meditasie, alhoewel geensins droog nie. So het die 
oorspronklike hoorder of leser dit waarskynlik ervaar, en ek het gepoog om dieselfde ef- 
fek in Afrikaans oor te dra.
Páli is ’n sintetiese taal wat lief daarvoor is om woorde en sinne saam te smee tot 
eenhede wat soms formidabel kan voorkom. Veral in ’n taamlik teoretiese rede soos 
hierdie word ’n nogal abstrakte styl aangetref, met ’n voorliefde vir die vorming van 
naamwoorde. Omdat Páli oor so ’n groot woordeskat beskik om ’n wye veld van baie 
subtiele bewussynstoestande uit te druk en omdat die begrippewêreld in talle opsigte so 
drasties verskil van die waarin Afrikaans wortel, staan ’n vertaler telkens voor die vraag 
watter een van drie oplossings die beste sou wees: (a) Mens kan die naaste Afrikaanse 
ekwivalent gebruik, met die gevaar dat dit die misverstand by die leser kan skep dat hy 
of sy presies weet wat daar staan. Dit het ook die implikasie dat so ’n formele ekwivalent 
eintlik van ’n nuwe inhoud voorsien moet word. As hierdie weg gevolg word, is ’n 
toeligting waarin die betekenis van die Páli-woorde verduidelik word, belangrik. ’n 
Voorbeeld sou die woord upheka wees, wat as ‘gelykmatigheid’ vertaal is. Die betekenis 
wat die Afrikaanse woord het, dek die spesifieke strekking van upheka net by benader- 
ing. Nog ’n voorbeeld is die vertaling van bhikkhu as ‘monnik’. In Afrikaans het hierdie 
woord assosiasies aan Rooms-Katolieke geestelikheid wat misverstande kan skep. (b) 
Die vertaler kan in sommige gevalle meen dat daar geen Afrikaanse woord met ’n aan- 
vaarbare graad van ekwivalensie bestaan nie, en dat dit beter sou wees om die Páli- 
woorde onvertaald te laat. In hierdie gevalle sou toeligtings van die strekking van die 
oorspronklike woorde ook noodsaaklik wees. (c) Mens kan miskien poog om nuwe 
Afrikaanse woorde te skep, wat natuurlik ook verduidelik sou moet word. Ek het 
deurgaans uitweg (a) gevolg, met een uitsondering, naamlik nibbána wat ek onvertaald 
gelaat het. Met behulp van die inleiding, die toeligting en die indeks aan die einde is 
gepoog om reg te laat geskied aan die Páli-begrippe en om die betekenis wat aan die 
Afrikaanse woord geheg moet word, te verhelder.
Ter wille van die helderheid en om kruisverwysings tussen die vertaling (B) en die toe- 
ligting (C) te vergemaklik, is die (M) SPS hier opgedeel in eenhede wat tematies saam- 
hang, van opskrifte voorsien en genommer. Die indeling, asook die nommeringsisteem 
wat gevolg is, wyk af van die van die PTS-uitgawe. Die nommering van die PTS-uitgawe 
is ook in die vertaling tussen hakies aangedui, byvoorbeeld (1), (13), ens.

Wat die skryfwyse van Páli-woorde betref, het ek op weinig uitsonderings na, gehou by 
die volledige, korrekte Páli-spelling, met die nodige diakritiese skryftekens. Uitsonde- 
rings is gemaak by sekere woorde, soos byvoorbeeld ‘Boeddha’, wat reeds in Afrikaans 
ingeburger is.
Páli word in verskeie alfabette geskryf, waarvan die Romeinse alfabet een is. Die tran- 
skripsie van Páli in hierdie alfabet was nie altyd eenvormig nie. ’n Lys van die diakritiese 
skryftekens wat hier gebruik word en die betekenis wat hulle ten opsigte van die
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uitspraak van die woorde het, sal nie onvanpas wees nie. Volledigheidshalwe word die 
benaderde uitspraak van alle klanke in Páli gegee. Gelukkig is die wyse waarop Páli in 
die klassieke tydperk uitgespreek is, goed bekend. Wat klem betref, was dit in die vroeë 
Páli waarskynlik die geval dat die tweede laaste lettergreep beklemtoon is indien die 
woord uit twee lettergrepe bestaan (dúkkha), of indien daardie lettergreep lank is 
(anupadána). Indien die tweede laaste lettergreep kort is, word die derde laaste een 
beklemtoon indien dit lank is (kámatá). Indien die derde laaste een kort is, word die 
vierde laaste een beklemtoon (védiyati).
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— pad
— vflder
— p/t
— mier
— spoed
— loer
— lê (lank, behalwe as deur twee medeklinkers gevolg)
— móre (lank, behalwe as deur twee medeklinkers gevolg)
— merjs (nie ’n medeklinker nie; dui aan dat die voorafgaande klinker 

genasaleer word)
— /rat
— berge
— tj okker
— yellie

— boeAr/tou, ghoen, ens. (dui sterk aspirasie aan)

— man/efiek
— íee
— doen
— nee

— nar/iou, ens. (dui sterk aspirasie aan)

— berfank, ens. (tong word agtertoe opgelig)

— r/agha, ens. (dui sterk aspirasie aan)
— poi
— boi
— moi

— dophon, ens. (dui sterk aspirasie aan)
— yaptrap
—  rol
— /ank
—  vvil
—  son
— /toogte



Erkennings

Hierdie boek vloei voort uit bedrywigheid en ervaring wat oor ’n hele paar jaar strek. 
Van baie groot belang in die totstandkoming van die boek was die tydperk van navors- 
ing wat ek in 1984 in Sri Lanka kon deurbring. My reis na daardie bakermat van 
Theraváda Boeddhisme kon plaasvind danksy ’n finansiële toekenning deur die Raad 
vir Geesteswetenskaplike Navorsing — maar uiteraard is die menings wat hier 
uitgespreek word en die gevolgtrekkings waartoe geraak word, slegs myne, en moet nie 
beskou word as dié van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing nie.

Met groot erkentlikheid wil ek die name van veral die volgende persone noem, op wie se 
ruim kennis en vriendskap ek kon terugval met die skryf van die boek: prof L P N 
Perera van die University of Sri Jayawardhanapura, Nugegoda, wat berge versit het om 
my besoek aan Sri Lanka te laat plaasvind; prof Jotiya Dhirasekera, direkteur van die 
Post-Graduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya, wat so 
ruimhartig die fasiliteite van die Instituut tot my beskikking gestel het; mnr Hector Wi- 
jemanne, wat as my uitstekende gids opgetree het in die wêreld van Pali; prof Lily da 
Silva en dr Gunapala Dharmasiri van die University of Peradiniya, Kandy, en dr Henri 
van Zeyst, met wie ek baie waardevolle gesprekke kon voer; Godwin Samararatne van 
Nilambe, meditasie-meester by uitnemendheid; en Louis van Loon van die Buddhist 
Meditation Centre, Ixopo, wat die manuskrip gelees en van waardevolle konstruktiewe 
kritiek voorsien het. Ek wil graag Hazel van Rensburg en Thea Eicker van die Univer- 
siteit van Suid-Afrika bedank vir die noukeurigheid waarmee hulle toegesien het dat die 
manuskrip tegnies gereed gekom het.
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