Korte impressie van Jataka 144:
God Aggi
Op 11 oktober 2016 hebben we met elkaar genoten van het samen bespreken van de Jataka met de
titel "God Aggi".
Hoofdpunten uit deze Jataka:
De hoofdpersoon, de Bodhisattva, werd eens geboren in een Brahmaanse familie van hoog aanzien.
Toen hij 16 werd en door zijn ouders gevraagd werd een keuze te maken voor zijn verdere leven,
koos hij voor het kluizenaarschap in het woud boven een profaan leven. Hij beoefende de ascese en
door o.a. te offeren aan de vuurgod Aggi hoopte hij de Brahmahemel te bereiken. Op een dag wilde
hij een koe offeren aan God Aggi. Alles was in gereedheid gebracht, toen hij bedacht dat er nog
zout ontbrak. Hij ging naar het dorp om dit te halen. Toen hij terugkeerde, was er van de koe alleen
nog de staart, poten en huid over. Rovers hadden het vlees deels opgegeten en deels
meegenomen. Toen hij dit zag zei hij:"verheven, heer Aggi- hoe zul je mij beschermen, als je niet
eens kunt waken over je eigen bezit?" Hij gooide de resten van de koe in het vuur en doofde het.
Vervolgens trok hij zich terug, verwezenlijkte de hogere trappen van meditatie en bereikte zo de
Brahmahemel.
Als we het verhaal voor de eerste keer lezen, denken we al snel te weten waar het over gaat. Door
er met elkaar over te praten komen we erachter dat het veel dieper gaat dan we in eerste instantie
hadden bedacht. Dan zijn we blij met het vooroverleg met Dorien en de avond kan beginnen.
Inmiddels weten we dat ons optimisme gedeeld wordt door alle deelnemers: als het verhaal je de
eerste keer ter ore komt, nog geen vermoeden hebt hoeveel diepgang, dharmaleer, erin zit.
En dan door met elkaar op de bijeenkomst van 11 oktober de Jataka te bespreken en uit te pluizen,
komt de enorme wijsheid naar voren, die aan het verhaal ten grondslag zou kunnen liggen. Het
geheel omringd door de stilte en in dit geval de mantra van Boeddha Manjushri die ons bij het
begin, na de pauze en aan het eind, steeds weer terug bij onszelf bracht.
We ontdekten, dat er door samen over deze legende "God Aggi" te filosoferen, steeds meer
helderheid ontstond over dit leven van de toekomstige Boeddha. Bijvoorbeeld, dat zijn manier van
offeren voor deze God Aggi ging over het verkrijgen van een wederdienst: dat zijn motivatie om de
Brahmahemel te bereiken was: zijn leven aan de vuurgod wijden en zo zijn gunst verkrijgen. Hij
wilde het offer van de koe heel perfect voor elkaar hebben, door te bedenken dat zout nodig zou
zijn. Toen hij terug kwam en het vlees van de koe al opgegeten was en er alleen nog staart, poten
en huid over waren, stortte zijn denkwereld ineen en ontstond het inzicht dat dit niet de methode
zou kunnen zijn om de Brahmahemel te bereiken. De Bodhisattva ging daarna de weg van meditatie
en innerlijk ervaren en bereikte zo op eigen kracht de Brahmahemel.
We leerden uit dit verhaal het volgende: Het offeren aan een godheid werkt niet. Interessant dat de
Boeddha in zijn laatste leven, voordat hij onder de boom, de verlichting bereikte, ook ascese
beoefende en tot de conclusie kwam, dat ascese de weg niet was. Nu was zijn motivatie heel
anders: hoe kan de mens zichzelf uit het lijden verlossen?
Door de legende zo met elkaar te bespreken, ervaar je naast de diepgang ook de warmte en de
openheid van en met elkaar.
Door het verhaal niet vooraf te kennen maar pas op de avond zelf te horen ontstaat er een
verfrissende en sprankelende sfeer: iedereen kan open zijn.
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