
Essentie van de Sutra van Grote Wijsheid die ons in 
staat stelt naar de overkant te gaan
De bodhisattva van het Grote Mededogen, Avalokiteshvara, ziet door zijn diep-
gaande beoefening van de Grote Wijsheid, dat de vijf aggregaten slechts leeg-
te (ku) zijn en door dit begrip, verlicht hij al het lijden. Shariputra, de vormen 
(shiki) zijn niet verschillend van de leegte (ku) en de leegte is niet verschillend 
van de vormen. Shiki zelf is ku, ku zelf is shiki. Dit geldt ook voor sensatie, per-
ceptie, mentale constructie en het bewustzijn. Shariputra, alle bestaansvormen 
hebben het uiterlijk van ku. Ze worden niet geboren of sterven niet, ze zijn noch 
zuiver noch verontreinigd, ze nemen niet toe of nemen niet af. Dus, in ku, is er 
geen vorm, geen gewaarwording, geen waarneming, geen mentale voorstellingen, 
geen bewustzijn; geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam, geen be-
wustzijn. Er is geen kleur, geluid, geur, smaak, aanraking of gedachte. Dus, in ku 
bestaat het domein van de zintuigen niet. Er is geen onwetendheid of stopzetting 
van onwetendheid, geen illusie of stopzetting van illusie. Er is geen sprake van 
degeneratie en dood, noch van stopzetting van degeneratie en dood. Er is geen 
lijden, geen oorzaak, geen stopzetting, geen weg. Er is geen wijsheid, geen ver-
krijgen, geen niet-verkrijgen. Voor de bodhisattva, dankzij de Grote Wijsheid die 
naar de overkant leidt, kent de onbelemmerde geest geen angst, en alle illusie, alle 
gehechtheid is ver weg. Hij kan het ultieme doel bereiken, nirvana. Alle Boeddha’s 
van het verleden, heden en toekomst beoefenen de Grote Wijsheid en bereiken zo 
het meest perfecte ontwaken. We moeten dus begrijpen dat Hannya haramita de 
grote briljante en lichtgevende mantra is. De hoogste van alle mantra’s die onver-
gelijkbaar is. Zijn kracht snijdt al het lijden af. Dat is de echte mantra. Door hem 
is het mogelijk om de essentie van alle waarheid te bereiken: Ga, ga, ga, samen 
gaan verder dan de overkant, tot de totale vervulling van de Weg.


