
VERTALING



Die groot leerrede aangaande die tot 
stand bring van aandag

1. INLEIDING

1.1 Aldus het ek gehoor:
1.2 (1) By geleentheid het die Deurlugtige onder die Kurus gewoon, in ’n dor- 

pie met die naam van Kammássadhamma. Daar het die Deurlugtige toe die 
monnike aangespreek: ‘Monnike!’ ‘Heer!’, het die monnike die 
Deurlugtige geantwoord, en hy het die volgende gesê:

1.3
1.3.1 ‘Dit is die een weg, monnike,
1.3.2 wat lei tot die suiwering van lewende wesens,
1.3.3 tot die oorskryding van smart en droefheid,
1.3.4 tot die verdwyning van lyding en leed,
1.3.5 tot die bereiking van die regte pad,
1.3.6 tot die ervaring van nibbána,
1.3.7 naamlik die tot stand bring van die vier vorme van aandag.’

1.4 Wat is die vier?

1.4.1 Wat dit betref, bly ’n monnik, in die geval van die liggaam, die liggaam 
betrag, ywerig, noulettend, aandagtig, ontslae van begeerlikheid en 
ongelukkigheid in die wêreld;

1.4.2 hy bly, in die geval van sensasies, sensasies betrag, ywerig, noulettend, 
aandagtig, ontslae van begeerlikheid en ongelukkigheid in die wêreld;

1.4.3 hy bly, in die geval van gees, gees betrag, ywerig, noulettend, aandagtig, 
ontslae van begeerlikheid en ongelukkigheid in die wêreld;

1.4.4 hy bly, in die geval van verskynsels, verskynsels betrag, ywerig, noulet- 
tend, aandagtig, ontslae van begeerlikheid en ongelukkigheid in die 
wêreld.
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2. AANDAG TEN OPSIGTE VAN DIE LIGGAAM
2.1 Aandag ten opsigte van asemhaling

2.1.1 (2) En hoe bly ’n monnik, in die geval van die liggaam, die liggaam 
betrag?

2.1.2 Wat dit betref, nadat ’n monnik na ’n woud, ’n boomwortel of ’n leë plek 
toe gegaan het, gaan hy sit, bene gekruis, lyf regop, en met toegespitste 
aandag.

2.1.3 Slegs aandagtig, asem hy in en, aandagtig, asem hy uit. Terwyl hy lank in- 
asem, besef hy “ ek asem lank in” , of terwyl hy lank uitasem, besef hy “ ek 
asem lank uit” ; terwyl hy kort inasem, besef hy “ ek asem kort in” , of ter- 
wyl hy kort uitasem besef hy “ ek asem kort uit” .

2.1.4 Hy oefen met die voomeme “ bewus van die hele samestelling van die 
asem sal ek inasem” ; en hy oefen met die voomeme “ bewus van die hele 
samestelling van die asem sal ek uitasem” .

2.1.5 Hy oefen met die voorneme “ terwyl ek die asemhalingsfunksie kalmeer, 
sal ek inasem” , en hy oefen met die voomeme “ terwyl ek die asemha- 
lingsfunksie kalmeer, sal ek uitasem” .

2.1.6 Monnike, presies soos ’n vaardige draaier of ’n leerlingdraaier, terwyl hy 
’n lang beweging draai, besef “ ek draai ’n lang beweging” , of terwyl hy 
’n kort beweging draai, besef “ ek draai ’n kort beweging” , presies net so 
besef ’n monnik “ ek asem lank in” terwyl hy lank inasem, of “ ek asem 
lank uit” terwyl hy lank uitasem; terwyl hy kort inasem, besef hy “ ek 
asem kort in, of terwyl hy kort uitasem, besef hy “ ek asem kort uit.” Hy 
oefen met die voomeme “ bewus van die hele samestelling van die asem 
sal ek inasem” ; en hy oefen met die voomeme “ bewus van die hele same- 
stelling van die asem sal ek uitasem” . Hy oefen met die voomeme “ terwyl 
ek die asemhalingsfunksie kalmeer, sal ek inasem’ ’; en hy oefen met die 
voomeme “ terwyl ek die asemhalingsfunksie kalmeer, sal ek uitasem” .

2.1.7 So bly hy, in die geval van die liggaam, die liggaam innerlik betrag; of bly 
hy, in die geval van die liggaam, die liggaam uiterlik betrag; of bly hy, in 
die geval van die liggaam, die liggaam én innerlik én uiterlik betrag.

2.1.8 Hy bly ontstaansfaktore aan die liggaam betrag, of hy bly verdwyningsfak- 
tore aan die liggaam betrag, of hy bly ên ontstaans- ên verdwyningsfakto- 
re aan die liggaam betrag.

2.1.9 Nou is sy aandagtige besef “ dit is liggaam” gereed, in voldoende mate vir 
kennis en vir aandag.
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2.1.10 En hy bly onafhanklik en is nie verknog aan enigiets in die wêreld nie. 
Presies so bly ’n monnik, in die geval van die liggaam, die liggaam betrag.

2.2 Aandag ten opsigte van liggaamshoudings

2.2.1 (3) En verder, monnike, terwyl ’n monnik loop, besef hy “ ek loop’’; ter- 
wyl hy staan, besef hy “ ek staan” ; terwyl hy sit, besefhy “ ek sit” ; terwyl 
hy lê, besef hy “ ek lê” ; in watter houding sy liggaam ook al mag wees, hy 
besef dit.

2.2.2 So bly hy, in die geval van die liggaam, die liggaam innerlik betrag; of bly 
hy, in die geval van die liggaam, die liggaam uiterlik betrag; of bly hy, in 
die geval van die liggaam, die liggaam én innerlik én uiterlik betrag. Hy 
bly ontstaansfaktore aan die liggaam betrag; of hy bly verdwyningsfaktore 
aan die liggaam betrag; of hy bly én ontstaans- én verdwyningsfaktore aan 
die liggaam betrag. Nou is sy aandagtige besef “ dit is liggaam” gereed, in 
voldoende mate vir kennis en vir aandag. En hy bly onafhanklik en is nie 
verknog aan enigiets in die wêreld nie. Presies so bly ’n monnik, in die 
geval van die liggaam, die liggaam betrag.

2.3 Noulettendheid ten opsigte van liggaamlike aktiwiteite in die algemeen

2.3.1 (4) En verder, monnike, in vorentoe-beweeg en in terugbeweeg beoefen 
die monnik noulettendheid; in vorentoe-kyk en in wegkyk beoefen hy 
noulettendheid; in buig en in strek beoefen hy noulettendfteid; in die dra 
van die onderkleed, die bedelbak en die bokleed beoefen hy noulettend- 
heid; in eet, drink, kou en proe beoefen hy noulettendheid; in ontlasting en 
in urinering beoefen hy noulettendheid; in loop, staan, sit, slaap, wakker- 
wees, praat en stilbly beoefen hy noulettendheid.

2.3.2 So bly hy, in die geval van die liggaam, die liggaam innerlik betrag; of bly 
hy, in die geval van die liggaam, die liggaam uiterlik betrag; of bly hy, in 
die geval van die liggaam, die liggaam én innerlik én uiterlik betrag. Hy 
bly ontstaansfaktore aan die liggaam betrag; of hy bly verdwyningsfaktore 
aan die liggaam betrag; of hy bly én ontstaans- én verdwyningsfaktore aan 
die liggaam betrag. Nou is sy aandagtige besef “ dit is liggaam” , gereed, 
in voldoende mate vir kennis en vir aandag. En hy bly onafhanklik en is 
nie verknog aan enigiets in die wêreld nie. Presies so bly ’n monnik, in die 
geval van die liggaam, die liggaam betrag.

2.4 Ontleding van die dele van die liggaam

2.4.1 (5) En verder, monnike, ontleed ’n monnik juis hierdie liggaam, van die
voetsole af boontoe en van die kroontjie af ondertoe, omhul deur vel en vol 
allerhande ontbindende onsuiwerheid, soos volg: “ Daar is aan hierdie lig-
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gaam kophare, lyfhare, naels, tande, vel, vleis, senings, bene, murg, 
niere, hart, lewer, borsvlies, milt, longe, ingewande, dermvlies, maag, 
faeces, gal, slym, etter, bloed, sweet, harde vet, trane, sagte vet, speeksel, 
mukus, gewrigsvog en urine” .

2.4.2 Presies soos wanneer daar ’n sak met twee openings is, vol allerhande 
soorte graan (naamlik heuwelpadie, padie, ertjies, akkerboontjies, sesam- 
saad, en ongekookte en gekookte rys), en ’n skerpsiende man die sak sou 
leegmaak en die inhoud soos volg sou ontleed: “ Hierdie is heuwelpadie, 
hierdie is padie, hierdie is ertjies, hierdie is akkerboontjies, hierdie is 
sesamsaad, hierdie is ongekookte rys, hierdie is gekookte rys” — presies 
net so ontleed ’n monnik juis hierdie liggaam, van die voetsole af boontoe 
en van die kroontjie af ondertoe, omhul deur vel en vol allerhande ont- 
bindende onsuiwerheid, soos volg: “ Daar is aan hierdie liggaam kophare, 
lyfhare, naels, tande, vel, vleis, senings, bene, murg, niere, hart, lewer, 
borsvlies, milt, longe, ingewande, dermvlies, maag, faeces, gal, slym, et- 
ter, bloed, sweet, harde vet, trane, sagte vet, speeksel, mukus, gewrigs- 
vog en urine” .

2.4.3 So bly hy, in die geval van die liggaam, die liggaam innerlik betrag; of bly 
hy, in die geval van die liggaam, die liggaam uiterlik betrag; of bly hy, in 
die geval van die liggaam, die liggaam én innerlik én uiterlik betrag. Hy 
bly ontstaansfaktore aan die liggaam betrag; of hy bly verdwyningsfaktore 
aan die liggaam betrag; of hy bly én ontstaans- én verdwyningsfaktore aan 
die liggaam betrag. Nou is sy aandagtige besef “ dit is liggaam” gereed, in 
voldoende mate vir kennis en vir aandag. En hy bly onafhanklik en is nie 
verknog aan enigiets in die wêreld nie. Presies so bly ’n monnik, in die 
geval van die liggaam, die liggaam betrag.

2.5 Ontleding van die vier materiële elemente

2.5.1 (6) En verder, monnike, ontleed ’n monnik juis hierdie liggaam, in watter 
houding dit ook al mag wees, met verwysing na die elemente, soos volg: 
“ Daar is in hierdie liggaam die aard-element, die water-element, die vuur- 
element en die wind-element” .

2.5.2 Presies soos ’n vaardige slagter of leerlingslagter, nadat hy ’n bees geslag 
en hom in stukke opgesny het, daarmee by ’n kruispad sou gaan sit, presies 
net so ontleed ’n monnik juis hierdie liggaam, in watter houding dit ook al 
mag wees, met verwysir.g na die elemente, soos volg: “ Daar is in hierdie 
liggaam die aard-element, die water-element, die vuur-element en die 
wind-element” .

2.5.3 So bly hy, in die geval van die liggaam, die liggaam innerlik betrag; of bly 
hy, in die geval van die liggaam, die liggaam uiterlik betrag; of bly hy, in
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die geval van die liggaam, die liggaam én innerlik én uiterlik betrag. Hy 
bly ontstaansfaktore aan die liggaam betrag; of hy bly verdwyningsfaktore 
aan die liggaam betrag; of hy bly én ontstaans- én verdwyningsfaktore aan 
die liggaam betrag. Dan is sy aandagtige besef “ dit is liggaam” gereed, in 
voldoende mate vir kennis en vir aandag. En hy bly onafhanklik en is nie 
verknog aan enigiets in die wêreld nie. Presies so bly ’n monnik, in die 
geval van die liggaam, die liggaam betrag.

2.6 Konsentrasie op die ontbinding van die liggaam

2.6.1 (7) — (10) En verder, monnike, as ’n monnik op ’n weggooiplek vir lyke 
'n weggegooide lyk sou sien, al vir ’n dag of twee of drie dood, opgeblaas, 
blou en etterend; dan ’n lyk, besig om opgeëet te word deur kraaie, valke, 
aasvoëls, honde, jakkalse of allerhande wurms; dan ’n geraamte nog met 
vleis en bloed daaraan, aanmekaar gehou met senings; dan ’n geraamte 
sonder vleis maar met bloed gesmeer, aanmekaar gehou met senings; dan 
’n geraamte sonder vleis en bloed, aanmekaar gehou met senings; dan los 
bene in alle rigtings verstrooi, hier ’n handbeen, daar ’n voetbeen, daar ’n 
skeenbeen, daar ’n dybeen, daar ’n heupbeen, daar die ruggraat, daar 
weer die skedel; dan wit bene, die kleur van skulp; dan ’n hoop bene, meer 
as ’n jaar oud; dan verrotte bene, tot poeier vekrummel, konsentreer hy 
soos volg op hierdie liggaam van hom: “ Inderdaad, hierdie liggaam van 
my het dieselfde aard. Dit sal net so wees. Aan hierdie toestand sal dit nie 
ontkom nie” .

2.6.2 So bly hy, in die geval van die liggaam, die liggaam innerlik betrag, of bly 
hy in die geval van die liggaam, die liggaam uiterlik betrag; of bly hy, in 
die geval van die liggaam, die liggaam én innerlik én uiterlik betrag. Hy 
bly ontstaansfaktore aan die liggaam betrag; of hy bly verdwyningsfaktore 
aan die liggaam betrag; of hy bly en ontstaans- én verdwyningsfaktore aan 
die liggaam betrag. Nou is sy aandagtige besef “ dit is liggaam” gereed, in 
voldoende mate vir kennis en vir aandag. En bly hy onafhanklik en is nie 
verknog aan enigiets in die wêreld nie. Presies so bly ’n monnik, in die 
geval van die liggaam, die liggaam betrag.

3. AANDAG TEN OPSIGTE VAN SENSASIES

3.1 (11) En hoe bly ’n monnik, in die geval van sensasies, sensasies betrag?
3.2
3.2.1 Wat dit betref, terwyl die monnik ’n aangename sensasie ervaar, besef hy 

“ ek ervaar ’n aangename sensasie” ; terwyl hy ’n onaangename sensasie 
ervaar, besef hy “ ek ervaar ’n onaangename sensasie” ; terwyl hy ’n sen- 
sasie ervaar wat nóg onaangenaam nóg aangenaam is, besef hy “ ek ervaar 
’n sensasie wat nóg onaangenaam nóg aangenaam is” .
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3.2.2 Terwyl hy ’n aangename ordinêre sensasie ervaar, besef hy “ ek ervaar ’n 
aangename ordinêre sensasie” ; terwyl hy ’n aangename verhewe sensasie 
ervaar, besef hy “ ek ervaar ’n aangename verhewe sensasie;” terwyl hy 
’n onaangename ordinêre sensasie ervaar, besef hy “ ek ervaar ’n 
onaangename ordinêre sensasie” ; terwyl hy ’n onaangename verhewe sen- 
sasie ervaar, besef hy “ ek ervaar ’n onaangename verhewe sensasie” ; ter- 
wyl hy ’n nóg onaangename nóg aangename ordinêre sensasie ervaar, 
besef hy ‘ ‘ek ervaar ’n nóg onaangename nóg aangename ordinêre sen- 
sasie” ; terwyl hy ’n nóg onaangename nóg aangename verhewe sensasie 
ervaar, besef hy “ ek ervaar ’n nóg onaangename nóg aangename verhewe 
sensasie” .

3.3 So bly hy, in die geval van sensasies, sensasies innerlik betrag; of bly hy, 
in die geval van sensasies, sensasies uiterlik betrag; of bly hy, in die geval 
van sensasies, sensasies én innerlik én uiterlik betrag. Hy bly ontstaans- 
faktore aan sensasies betrag; of hy bly verdwyningsfaktore aan sensasies 
betrag; of hy bly én ontstaans- én verdwyningsfaktore aan sensasies 
betrag. Nou is sy aandagtige besef “ dit is sensasies” gereed, in voldoende 
mate vir kennis en vir aandag. En hy bly onafhanklik en is nie verknog aan 
enigiets in die wêreld nie. Presies so bly ’n monnik, in die geval van sen- 
sasies, sensasies betrag.

4. AANDAG TEN OPSIGTE VAN GEES

4.1 (12) En hoe bly ’n monnik, in die geval van gees, gees betrag?

4.2

4.2.1 Wat dit betref, erken die monnik ’n begerige geestesmoment as “ begerige 
geestesmoment” ; hy erken ’n nie-begerige geestesmoment as “ nie- 
begerige geestesmoment’ ’.

4.2.2 Hy erken ’n afkerige geestesmoment as “ afkerige geestesmoment” ; hy 
erken ’n nie-afkerige geestesmoment as “ nie-afkerige geestesmoment” .

4.2.3 Hy erken ’n verblinde geestesmoment as “ verblinde geestesmoment” ; hy 
erken ’n nie-verblinde geestesmoment as “ nie-verblinde geestesmoment” . 
ment” .

4.2.4 Hy erken ’n verengde geestesmoment as “ verengde geestesmoment” ; hy 
erken ’n verstrooide geestesmoment as “ verstrooide geestesmoment” .

4.2.5 Hy erken ’n ontwikkelde geestesmoment as “ ontwikkelde 
geestesmoment” ; hy erken ’n onontwikkelde geestesmoment as “ onont- 
wikkelde geestesmoment” .
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4.2.6 Hy erken ’n oortrefbare geestesmoment as “ oortrefbare geestesmoment’’; 
hy erken ’n onoortrefbare geestesmoment as “ onoortrefbare geestesmo- 
ment” .

4.2.7 Hy erken ’n gekonsentreerde geestesmoment as “ gekonsentreerde 
geestesmoment” ; hy erken ’n ongekonsentreerde geestesmoment as “ on- 
gekonsentreerde geestesmoment’ ’.

4.2.8 Hy erken ’n bevryde geestesmoment as “ bevryde geestesmoment” ; hy 
erken ’n onbevryde geestesmoment as “ onbevryde geestesmoment” .

4.3 So bly hy, in die geval van gees, gees innerlik betrag; of bly hy, in die 
geval van gees, gees uiterlik betrag; of bly hy, in die geval van gees, gees 
én innerlik én uiterlik betrag. Hy bly ontstaansfaktore aan gees betrag; of 
hy bly verdwyningsfaktore aan gees betrag; of hy bly én ontstaans- én 
verdwyningsfaktore aan gees betrag. Nou is sy aandagtige besef “ dit is 
gees” gereed, in voldoende mate vir kennis en vir aandag. En hy bly 
onafhanklik en is nie verknog aan enigiets in die wêreld nie. Presies so bly 
’n monnik, in die geval van gees, gees betrag.

5. AANDAG TEN OPSIGTE VAN VERSKYNSELS

(13) En hoe bly ’n monnik, in die geval van verskynsels, verskynsels betrag?

5.1 Die vyf belemmeringe

Wat dit betref, bly ’n monnik, in die geval van verskynsels, die ver- 
skynsels met verwysing na die vyf belemmeringe betrag. En hoe bly ’n 
monnik, in die geval van verskynsels, die verskynsels met verwysing na 
die vyf belemmeringe betrag?

5.1.1

5.1.1.1

5.1.1.1.1 Wat dit betref, terwyl sinlike begeerte innerlik teenwoordig is, besef die 
monnik “ daar is innerlike sinlike begeerte in my” ;

5.1.1.1.2 terwyl sinlike begeerte nie innerlik teenwoordig is nie, besef hy ‘‘daar 
is nie innerlike sinlike begeerte in my nie” .

5.1.1.2

5.1.1.2.1 Hy besef hoe die opkoms van sinlike begeerte (indien dit nog nie 
opgekom het nie) plaasvind;
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5.1.1.2.2 hy besef hoe die versaking van sinlike begeerte (indien dit opgekom 
het) plaasvind;

5.1.1.2.3 en hy besef hoe die terugkeer van sinlike begeerte (indien dit versaak is) 
in die toekoms nie plaasvind nie.

5.1.2 Terwyl afsku innerlik teenwoordig is, besef hy “ daar is innerlike afsku in 
my’’; terwyl afsku nie innerlik teenwoordig is nie, besef hy “ daar is nie 
innerlike afsku in my nie” . Hy besef hoe die opkoms van afsku (indien dit 
nog nie opgekom het nie) plaasvind; hy besef hoe die versaking van afsku 
(indien dit opgekom het) plaasvind; en hy besef hoe die terugkeer van af- 
sku (indien dit versaak is) in die toekoms nie plaasvind nie.

5.1.3 Terwyl traagheid en botheid innerlik teenwoordig is, besef hy “ daar is in- 
nerlike traagheid en botheid in my” ; terwyl traagheid en botheid nie in- 
nerlik teenwoordig is nie, besef hy “ daar is nie innerlike traagheid en 
botheid in my nie” . Hy besef hoe die opkoms van traagheid en botheid (in- 
dien dit nog nie opgekom het nie) plaasvind; hy besef hoe die versaking 
van traagheid en botheid (indien dit opgekom het) plaasvind; en hy besef 
hoe die terugkeer van traagheid en botheid (indien dit versaak is) in die 
toekoms nie plaasvind nie.

5.1.4 Terwyl rusteloosheid en angstigheid innerlik teenwoordig is, besef hy 
“ daar is innerlike rusteloosheid en angstigheid in my” ; terwyl 
rusteloosheid en angstigheid nie innerlik teenwoordig is nie, besef hy 
“ daar is nie innerlike rusteloosheid en angstigheid in my nie” . Hy besef 
hoe die opkoms van rusteloosheid en angstigheid (indien dit nog nie 
opgekom het nie) plaasvind; hy besef hoe die versaking van rusteloosheid 
en angstigheid (indien dit opgekom het) plaasvind; en hy besef hoe die 
terugkeer van rusteloosheid en angstigheid (indien dit versaak is) in die 
toekoms nie plaasvind nie.

5.1.5 Terwyl onsekerheid innerlik teenwoordig is, besef hy “ daar is innerlike 
onsekerheid in my” ; terwyl onsekerheid nie innerlik teenwoordig is nie, 
besef hy “ daar is nie innerlike onsekerheid in my nie” . Hy besef hoe die 
opkoms van onsekerheid (indien dit nog nie opgekom het nie) plaasvind; 
hy besef hoe die versaking van onsekerheid (indien dit opgekom het) 
plaasvind; en hy besef hoe die terugkeer van onsekerheid (indien dit ver- 
saak is) in die toekoms nie plaasvind nie.

5.1.6 So bly hy, in die geval van verskynsels, verskynsels innerlik betrag; of bly 
hy, in die geval van verskynsels, verskynsels uiterlik betrag; of bly hy, in 
die geval van verskynsels, verskynsels én innerlik én uiterlik betrag. Hy 
bly ontstaansfaktore aan verskynsels betrag, of hy bly verdwyningsfaktore 
aan verskynsels betrag; of hy bly én ontstaans- én verdwyningsfaktore aan
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verskynsels betrag. Nou is sy aandagtige besef “ dit is verskynsels’’ 
gereed, in voldoende mate vir kennis en vir aandag. En hy bly onafhanklik 
en is nie verknog aan enigiets in die wêreld nie. Presies so bly ’n monnik, 
in die geval van verskynsels, die verskynsels met verwysing na die vyf 
belemmeringe betrag.

5.2 Die vyf aggregate van verknogtheid

5.2.1 (14) En verder, monnike, bly ’n monnik, in die geval van verskynsels, die 
verskynsels met verwysing na die vyf aggregate van verknogtheid betrag. 
En hoe bly ’n monnik, in die geval van verskynsels, die verskynsels met 
verwysing na die vyf aggregate van verknogtheid betrag?

5.2.2

5.2.2.1 Wat dit betref, besef ’n monnik telkens “vorm, die ontstaan van vorm, en 
die verdwyning van vorm”

5.2.2.2 “sensasie, die ontstaan van sensasie, en die verdwyning van sensasie” ;

5.2.2.3 “persepsie, die ontstaan van persepsie, en die verdwyning van persep- 
sie” ;

5.2.2.4 "emosionele en wilsfaktore, die ontstaan van emosionele en wilsfaktore, 
en die verdwyning van emosionele en wilsfaktore” ;

5.2.2.5 “bewussyn, die ontstaan van bewussyn, en die verdwyning van 
bewussyn” .

5.2.3 So bly hy, in die geval van verskynsels, verskynsels innerlik betrag; of bly 
hy, in die geval van verskynsels, verskynsels uiterlik betrag; of bly hy, in 
die geval van verskynsels, verskynsels én innerlik én uiterlik betrag. Hy 
bly ontstaansfaktore aan verskynsels betrag; of hy bly verdwyningsfaktore 
aan verskynsels betrag; of hy bly én ontstaans- én verdwyningsfaktore aan 
verskynsels betrag. Nou is sy aandagtige besef “ dit is verskynsels” 
gereed, in voldoende mate vir kennis en vir aandag. En bly hy onafhanklik 
en is nie verknog aan enigiets in die wêreld nie. Presies so bly ’n monnik, 
in die geval van verskynsels, verskynsels met verwysing na die vyf ag- 
gregate van verknogtheid betrag.

5.3 Die ses sintuiglike sfere

5.3.1 (15) En verder, monnike, bly ’n monnik, in die geval van verskynsels, die
verskynsels betrag met verwysing na die ses innerlike en uiterlike sin- 
tuiglike sfere. En hoe bly ’n monnik, in die geval van verskynsels, die ver-
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skynsels betrag met verwysing na die ses innerlike en uiterlike sintuiglike 
sfere?

5.3.2

5.3.2.1 Wat dit betref, monnike, het ’n monnik ’n besef van die oog, en van vorme 
... Hy het ’n besef van die oor, en van klanke ... Hy het ’n besef van die 
neus, en van geure ... Hy het ’n besef van die tong, en van smake ... Hy 
het ’n besef van die liggaam, en van tasbare dinge ... Hy het ’n besef van 
gees, en van geestesobjekte,

5.3.2.2 en van die boei wat, deur hulle albei bepaal, ontwikkel;

5.3.2.3 hy besef hoe die ontstaan van die boei (indien dit nog nie ontstaan het nie) 
plaasvind;

5.3.2.4 hy besef hoe die verbreking van die boei (indien dit ontstaan het) plaas- 
vind;

5.3.2.5 en hy besef hoe die weer ontstaan van die boei (indien dit verbreek is) in 
die toekoms nie plaasvind nie.

5.3.3 So bly hy, in die geval van verskynsels, verskynsels innerlik betrag; of bly 
hy, in die geval van verskynsels, verskynsels uiterlik betrag; of bly hy, in 
die geval van verskynsels, verskynsels én innerlik én uiterlik betrag. Hy 
bly ontstaansfaktore aan verskynsels betrag; of hy bly verdwyningsfaktore 
aan verskynsels betrag; of hy bly én ontstaans- én verdwyningsfaktore aan 
verskynsels betrag. Nou is sy aandagtige besef “ dit is verskynsels” 
gereed, in voldoende mate vir kennis en vir aandag. En hy bly onafhanklik 
en is nie verknog aan enigiets in die wêreld nie. Presies so bly ’n monnik, 
in die geval van verskynsels, verskynsels met verwysing na die innerlike 
en uiterlike sintuiglike sfere betrag.

5.4 Die sewe faktore van verligting

5.4.1 (16) En verder, monnike, bly ’n monnik, in die geval van verskynsels, die 
verskynsels met verwysing na die sewe faktore van verligting betrag. En 
hoe, monnike, bly ’n monnik, in die geval van verskynsels, die ver- 
skynsels met verwysing na die sewe faktore van verligting betrag?

5.4.2

5.4.2.1 Wat dit betref, terwyl die verligtingsfaktor aandag (ondersoek van ver- 
skynsels; inspanning; geesdrif; kalmte; konsentrasie; gelykmatigheid) in-
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nerlik teenwoordig is, besef die monnik “ die verligtingsfaktor aandag is 
innerlik in my” ; terwyl die verligtingsfaktor aandag nie innerlik teen- 
woordig is nie, besef hy “ die verligtingsfaktor aandag is nie innerlik in my 
nie” .

5.4.2.2

5.4.2.2.1 Hy besef hoe die opkoms van die verligtingsfaktor aandag (indien dit 
nog nie opgekom het nie) plaasvind;

5.4.2.2.2 en hy besef hoe die vervolmaking van die verligtingsfaktor aandag (in- 
dien dit opgekom het) deur ontwikkeling plaasvind.

5.4.3 So bly hy, in die geval van verskynsels, verskynsels innerlik betrag; of bly 
hy, in die geval van verskynsels, verskynsels uiterlik betrag; of bly hy, in 
die geval van verskynsels, verskynsels en innerlik ên uiterlik betrag. Hy 
bly ontstaansfaktore aan verskynsels betrag; of hy bly verdwyningsfaktore 
aan verskynsels betrag; of hy bly ên ontstaans- ên verdwyningsfaktore aan 
verskynsels betrag. Nou is sy aandagtige besef “ dit is verskynsels” ge- 
reed, in voldoende mate vir kennis en vir aandag. En hy bly onafhanklik 
en is nie verknog aan enigiets in die wêreld nie. Presies so bly ’n monnik, 
in die geval van verskynsels, verskynsels met verwysing na die sewe 
faktore van verligting betrag.

5.5 Die edel waarhede

En verder, monnike, bly ’n monnik, in die geval van verskynsels, die ver- 
skynsels met verwysing na die vier edel waarhede betrag. En hoe bly ’n 
monnik, in die geval van verskynsels, die verskynsels met verwysing na 
die vier edel waarhede betrag?

Wat dit betref, besef ’n monnik werklikheidsgetrou ‘ ‘dit is lyding ’ ’; besef 
hy werklikheidsgetrou “ dit is die oorsprong van lyding”; besef hy 
werklikheidsgetrou “ dit is die beëindiging van lyding”; en besef hy 
werklikheidsgetrou “ dit is die weg wat lei tot die beëindiging van lyding ’ ’.

5.5.1 (18) Lyding

En wat behels die edel waarheid van lyding?

Geboorte is lyding; ouderdom is lyding; die dood is lyding; droefheid, 
klagte, pyn, leed en wanhoop is lyding; onvervulde verlange is lyding; 
kortom, die vyf aggregate van verknogtheid is lyding.

En wat is geboorte? Die geboorte van alle wesens, in watter kategorie van 
wesens ook al, hul ontstaan, verskyning, wording, die aan die lig tree van
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die aggregate van verknogtheid, die bekom van die sintuiglike sfere — dit, 
monnike, word geboorte genoem.

En wat is ouderdom? Die ouderdom van alle wesens, in watter kategorie 
van wesens ook al, die verval, die stukkende tande, die grysheid, die ver- 
rimpeldheid, die vermindering van lewenskrag, die afneem van vermoëns 
— dit, monnike, word ouderdom genoem.

En wat is die dood? Die heengaan van alle wesens, uit watter kategorie van 
wesens ook al, die verwydering, die ontbinding, die vergaan, die oorlye, 
die dood, die voltooing van die lewenspan, die ontbinding van die ag- 
gregate van verknogtheid, die ontslae raak van die lyk — dit, monnike, 
word dood genoem.

En wat is droefheid? Inderdaad, monnike, die droefheid van iemand wat 
agtervolg word deur een of ander ongeluk, wat getref word deur een of 
ander ramp, sy rou, treurigheid, innerlike leed en verdriet — dit, monnike, 
word droefheid genoem.

En wat is klagte? Inderdaad, monnike, die jammer van iemand wat agter- 
volg word deur een of ander ongeluk, wat getref word deur een of ander 
ramp, en sy klagte, sy gejammer en gekla, sy jammerende en klaende toe- 
stand — dit, monnike, word klagte genoem.

En wat is pyn? Inderdaad, monnike, liggaamlike pyn en liggaamlike 
onaangenaamheid, die pynlike en onaangename gevoel as gevolg van lig- 
gaamlike kontak — dit, monnike, word pyn genoem.

En wat is leed? Inderdaad, monnike, geestelike pyn en geestelike 
onaangenaamheid, die pynlike en onaangename gevoel as gevolg van kon- 
tak van die gees — dit, monnike, word leed genoem.

En wat is wanhoop? Inderdaad, monnike, die vertwyfeling van iemand wat 
agtervolg word deur een of ander ongeluk, wat getref word deur een of 
ander ramp, en sy wanhoop, sy verslae en moedelose toestand — dit, mon- 
nike, word wanhoop genoem.

En wat is onvervulde verlange as lyding? By wesens wat onder die dwang 
van geboorte staan, kom die verlange op: “ Ag, as ons tog nie onder die 
dwang van geboorte gestaan het nie! As geboorte tog maar nie nader 
gekom het nie!” Maar dit kan natuurlik nie bereik word deur blote 
verlange nie. So is onvervulde verlange lyding. By wesens wat onder die 
dwang van ouderdom, siekte, dood, droefheid, klagte, pyn, leed en 
wanhoop staan, kom die verlange op: “ Ag, as ons tog nie onder die dwang 
van ouderdom, siekte, dood, droefheid, klagte, pyn, leed en wanhoop ge-
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staan het nie! As ouderdom, siekte, dood, droefheid, klagte, pyn, leed en 
wanhoop. tog maar nie nader gekom het nie!” Maar dit kan natuurlik nie 
bereik word deur blote verlange nie. So is onvervulde verlange lyding.

En wat is, kort saamgevat, die vyf aggregate van verknogtheid wat lyding 
is? Dit is die verknogtheidsfaktor vorm, die verknogtheidsfaktor sensasie, 
die verknogtheidsfaktor persepsie, die verknogtheidsfaktor emosionele en 
wilsfaktore, en die verknogtheidsfaktor bewussyn. Dit word, kort 
saamgevat, die vyf aggregate van verknogtheid genoem wat lyding is.
Dit word die edel waarheid van lyding genoem.

5.5.2 (19) Die oorsprong van lyding

En wat behels die edel waarheid van die oorsprong van lyding? Dit is daar- 
die smagting wat aanleiding gee tot hergeboorte en wat gepaard gaan met 
lus en begeerte terwyl dit hier en daar bevrediging vind, naamlik die 
smagting na singenot, die smagting na bestaan en die smagting na nie- 
bestaan.

Maar waar kom hierdie smagting tot stand, en waar vat dit pos? Hierdie 
smagting kom tot stand en vat pos in enige lekker en aangename vorm in 
die wêreld. Wat is lekker en aangename vorme in die wêreld?

Die oog, oor, neus, tong, liggaam en gees is elkeen ’n lekker en 
aangename vorm in die wêreld, en daar kom hierdie smagting tot stand en 
vat dit pos.

Sigbare vorme, klanke, geure, smake, tasbare dinge en geestesobjekte is 
elkeen ’n lekker en aangename vorm in die wêreld, en daar kom hierdie 
smagting tot stand en vat dit pos.

Oog-, oor-, neus-, tong-, liggaams- en geestesbewussyn is elkeen ’n lekker 
en aangename vorm in die wêreld, en daar kom hierdie smagting tot stand 
en vat dit pos.
Oog-, oor-, neus-, tong-, liggaams- en geesteskontak is elkeen ’n lekker en 
aangename vorm in die wêreld, en daar kom hierdie smagting tot stand en 
vat dit pos.

Die sensasie wat telkens voortvloei uit onderskeidelik die oog-, oor-, neus-, 
tong-, liggaams- en geesteskontak is elkeen ’n lekker en aangename vorm 
in die wêreld, en daar kom hierdie smagting tot stand en vat dit pos.

Die persepsie van onderskeidelik sigbare vorme, klanke, geure, smake, 
tasbare dinge en geestesobjekte is elkeen ’n lekker en aangename vorm in 
die wêreld, en daar kom hierdie smagting tot stand en vat dit pos.



66 VERTALING

Die voomeme tot onderskeidelik sigbare vorme, klanke, geure, smake, 
tasbare dinge en geestesobjekte is elkeen ’n lekker en aangename vorm in 
die wêreld, en daar kom hierdie smagting tot stand en vat dit pos.

Die smagting na onderskeidelik sigbare vorme, ldanke, geure, smake, 
tasbare dinge en geestesobjekte is elkeen ’n lekker en aangename vorm in 
die wêreld, en daar kom hierdie smagting tot stand en vat dit pos.

Die aanvanklike analitiese ondersoek van onderskeidelik sigbare vorme, 
klanke, geure, smake, tasbare dinge en geestesobjekte is elkeen ’n lekker 
en aangename vorm in die wêreld, en daar kom hierdie smagting tot stand 
en vat dit pos.

Die deeglike deurdenking van onderskeidelik sigbare vorme, klanke, 
geure, smake, tasbare dinge en geestesobjekte is elkeen ’n lekker en 
aangename vorm in die wêreld, en daar kom hierdie smagting tot stand en 
vat dit pos.

Dit word die edel waarheid van die oorsprong van lyding genoem.

5.5.3 (20) Die beëindiging van lyding

En wat behels die edel waarheid van die beëindiging van lyding?

Dit is die volledige verdwyning en beëindiging, die versaking, verwer- 
ping, bevryding en losmaking van juis hierdie smagting.

Maar waar word hierdie smagting opgegee en waar word dit beëindig? 
Hierdie smagting word opgegee en beëindig in hierdie lekker en 
aangename vorme in die wêreld. Wat is lekker en aangename vorme in die 
wêreld?

Die oog, oor, neus, tong, liggaam en gees is elkeen ’n lekker en 
aangename vorm in die wêreld, en daar word hierdie smagting opgegee en 
beëindig.

Sigbare vorme, klanke, geure, smake, tasbare dinge en geestesobjekte is 
elkeen ’n lekker en aangename vorm in die wêreld, en daar word hierdie 
smagting opgegee en beëindig.

Oog-, oor-, neus-, tong-, liggaams- en geestesbewussyn is elkeen ’n lekker 
en aangename vorm in die wêreld, en daar word hierdie smagting opgegee 
en beëindig.
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Oog-, oor-, neus-, tong-, liggaams- en geesteskontak is elkeen ’n lekker en 
aangename vorm in die wêreld, en daar word hierdie smagting opgegee en 
beëindig.

Die sensasie wat telkens voortvloei uit onderskeidelik die oog-, oor-, neus-, 
tong-, liggaams- en geeskontak is elkeen ’n lekker en aangename vorm 
in die wêreld, en daar word hierdie smagting opgegee en beëindig.

Die persepsie van onderskeidelik sigbare vorme, klanke, geure, smake, 
tasbare dinge en geestesobjekte is elkeen ’n lekker en aangename vorm in 
die wêreld, en daar word hierdie smagting opgegee en beëindig.

Die voorneme tot onderskeidelik sigbare vorme, klanke, geure, smake, 
tasbare dinge en geestesobjekte is elkeen ’n lekker en aangename vorm in 
die wêreld, en daar word hierdie smagting opgegee en beëindig.

Die smagting na onderskeidelik sigbare vorme, klanke, geure, smake 
tasbare dinge en geestesobjekte is elkeen ’n lekker en aangename vorm in 
die wêreld, en daar word hierdie smagting opgegee en beëindig.

Die aanvanklike analitiese ondersoek van onderskeidelik sigbare vorme, 
klanke, geure, smake, tasbare dinge en geestesobjekte is elkeen ’n lekker 
en aangename vorm in die wêreld, en daar word hierdie smagting opgegee 
en beëindig.

Die deeglike deurdenking van onderskeidelik sigbare vorme, klanke, 
geure, smake, tasbare dinge en geestesobjekte is elkeen ’n lekker en 
aangename vorm in die wêreld, en daar word hierdie smagting opgegee en 
beëindig.

Dit word die edel waarheid van die beëindiging van lyding genoem.

5.5.4 (21) Die weg wat lei tot die beëindiging van lyding

En wat behels die edel waarheid van die weg wat lei tot die beëindiging 
van lyding?

Dit is die edel agtvoudige weg, naamlik regte siening, regte voomeme, 
regte spreke, regte handeling, regte lewensonderhoud, regte inspanning, 
regte aandag en regte konsentrasie.

5.5.4.1 En wat is regte siening?

Monnike, die kennis aangaande lyding, die kennis aangaande die 
oorsprong van lyding, die kennis aangaande die beëindiging van lyding, en



68 VERTALING

die kennis aangaande die weg wat lei tot die beëindiging van lyding — dit 
word regte siening genoem.

5.5.4.2 En wat is regte voomeme?

Die voomeme tot prysgawe, die voomeme tot nie-kwaadwilligheid, die 
voorneme tot nie-wreedheid — dit word regte voorneme genoem.

5.5.4.3 En wat is regte spreke?

Die onthouding van leuentaal, die onthouding van skinderpraatjies, die 
onthouding van krenkende taal, en die onthouding van geklets — dit word 
regte spreke genoem.

5.5.4.4 En wat is regte handeling?

Die onthouding van doodmaak, die onthouding van diefstal, en die ont- 
houding van seksuele wangedrag — dit word regte handeling genoem.

5.5.4.5 En wat is regte lewensonderhoud?

Wat dit betref, vermy die edel dissipel verkeerde lewensonderhoud en leef 
van regte lewensonderhoud — dit word regte lewensonderhoud genoem.

5.5.4.6 En wat is regte inspanning?

Wat dit betref het die monnik ’n vaste voomeme, span hy hom in, wek hy 
sy krag op, dwing hy sy gees en doen hy sy bes dat slegte, ongeskikte 
geestesprosesse wat nog nie ontstaan het nie, nie ontstaan nie. Hy het ’n 
vaste voomeme, span hom in, wek sy krag op, dwing sy gees en doen sy 
bes dat slegte, ongeskikte geestesprosesse wat wel ontstaan het, verbreek 
word. Hy het ’n vaste voorneme, span hom in, wek sy krag op, dwing sy 
gees en doen sy bes dat geskikte geestesprosesse wat nog nie ontstaan het 
nie, ontstaan. Hy het ’n vaste voomeme, span hom in, wek sy krag op, 
dwing sy gees en doen sy bes dat geskikte geestesprosesse wat wel ont- 
staan het, gevestig en verhelder word, groot en volledig word, en ontwik- 
kel en vervolmaak word — dit word regte inspanning genoem.

5.5.4.7 En wat is regte aandag?

Wat dit betref, bly ’n monnik, in die geval van die liggaam, die liggaam 
betrag, ywerig, noulettend, aandagtig, ontslae van begeerlikheid en 
ongelukkigheid in die wêreld; hy bly, in die geval van sensasies, sensasies 
betrag, ywerig, noulettend, aandagtig, ontslae van begeerlikheid en
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ongelukkigheid in die wêreld; hy bly, in die geval van gees, gees betrag, 
ywerig, noulettend, aandagtig, ontslae van begeerlikheid en ongeluk- 
kigheid in die wêreld; hy bly, in die geval van verskynsels, verskynsels 
betrag, ywerig, noulettend, aandagtig, ontslae van begeerlikheid en 
ongelukkigheid in die wêreld — dit word regte aandag genoem.

5.5.4.8 En wat is regte konsentrasie?

Wat dit betref, ontslae van sinlike genietinge en ontslae van ongeskikte 
geestesprosesse, bereik ’n monnik en bly hy in die eerste versinking. Hier- 
die versinking gaan gepaard met ’n aanvanklike analitiese ondersoek asook 
’n deeglike deurdenking. Dit word gebore uit afsondering en is geesdriftig 
en gelukkig. Na die uitskakeling van die aanvanklike analitiese ondersoek 
en die deeglike deurdenking, bereik hy en bly hy in die tweede versinking. 
In hierdie versinking is die bewussyn innerlik kalm en verenig. Dit is 
sonder die aanvanklike analitiese ondersoek en die deeglike deurdenking. 
Dit word gebore uit konsentrasie en is geesdriftig en gelukkig. Na die ver- 
vaging van geesdrif, bly hy gelykmatig, aandagtig en noulettend, en aan sy 
eie lyf ervaar hy die geluk wat die edeles soos volg beskryf: “ gelykmatig 
en aandagtig, bly hy gelukkig’’. So bereik hy en bly hy in die derde ver- 
sinking. Na die uitskakeling van geluk en ongeluk en die verdwyning van 
sy vroeëre lief en leed, bereik hy en bly hy in die vierde versinking, ’n vlak 
vry van ongeluk sowel as geluk, volkome gelouter in gelykmatigheid en 
aandag. Dit word regte konsentrasie genoem.

Dit word genoem die edel waarheid van die weg wat lei tot die beëindiging 
van lyding.

So bly hy, in die geval van verskynsels, verskynsels innerlik betrag; of bly 
hy in die geval van verskynsels, verskynsels uiterlik betrag; of bly hy, in 
die geval van verskynsels, verskynsels én innerlik én uiterlik betrag. Hy 
bly ontstaansfaktore aan verskynsels betrag; of hy bly verdwyningsfaktore 
aan verskynsels betrag; of hy bly én ontstaans- én verdwyningsfaktore aan 
verskynsels betrag. Nou is sy aandagtige besef “ dit is verskynsels’’ 
gereed, in voldoende mate vir kennis en vir aandag. En hy bly onafhanklik 
en is nie verknog aan enigiets in die wêreld nie. Presies so bly ’n monnik, 
in die geval van verskynsels, verskynsels met verwysing na die vier edel 
waarhede betrag.

6. SLOT

6.1 (22) Waarlik, monnike, as enigiemand sewe jaar lank hierdie vier vorme
van aandag tot stand sou bring, kan een van twee resultate van hierdie per- 
soon te wagte wees: óf volmaakte kennis hier en nou, óf, indien daar nog
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’n oorblyfsel van verknogtheid sou wees, die stadium van nie-terugkeer. 
Laat staan sewe jaar. As enigiemand ses, vyf, vier, drie, twee, een jaar 
lank hierdie vier vorme van aandag tot stand sou bring, kan een van twee 
resultate van hierdie persoon te wagte wees: of volmaakte kennis hier en 
nou, óf, indien daar nog ’n oorblyfsel van verknogtheid sou wees, die 
stadium van nie-terugkeer. Laat staan ’n jaar. As enigiemand sewe, ses, 
vyf, vier, drie, twee, een, ’n halwe maand lank hierdie vier vorme van 
aandag tot stand sou bring, kan een van twee resultate van hierdie persoon 
te wagte wees; 6f volmaakte kennis hier en nou, 6f, indien daar nog ’n 
oorblyfsel van verknogtheid sou wees, die stadium van nie-terugkeer. Laat 
staan ’n halwe maand. As enigiemand sewe dae lank hierdie vier vorme 
van aandag tot stand sou bring, kan een van twee resultate van hierdie per- 
soon te wagte wees: 6f volmaakte kennis hier en nou, óf, indien daar nog 
’n oorblyfsel van verknogtheid sou wees, die stadium van nie-terugkeer.

6.2 Om hierdie rede is hierbo gesê: “ Dit is die een weg, monnike, wat lei tot 
die suiwering van lewende wesens, tot die oorskryding van smart en 
droefheid, tot die verdwyning van lyding en leed, tot die bereiking van die 
regte pad, tot die ervaring van nibbána, naamlik die tot stand bring van die 
vier vorme van aandag” ’.

6.3 Dit het die Deurlugtige gesê. Die verheugde monnike was ingenome met 
die woorde van die Deurlugtige.


