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Ik heb gesproken,

maar tevergeol s ,

want wat kunneit woorden

mededelen over dingen,
dic geen gisteren, morgen of vandaag hebben?

STICRTIEG NBDFRLAW08 BUDDBI8TISQB CBGV,
liet Dage11 Aka Bestuur van de Setchtlng If. B . C . hoeft
het voornemen In het voorjaar van 1969 een koanlseakings-weekend to organiseren voor haar donatouro , dle
zlch eventueel van non lntroduc8 mogen laten vergezellen (echtgeno(o) t (e) , vennofde) .
De bedoellng la In oen ruatlge gelegenheid ergena In
het centrum van het land van zaternlddag 17. 00 uur
tot zondagalddag 14. 00 uur blJoon to zlJn .
Re4: uoekeäd zal een :tnfmoo1 karakter hebben niet
slechts het oogmerk om door persoonll Jke gesprekken
te komen tot een betere uoderzl Jdse Informatie on
kennlsaiaklng.
De voorbereidt.ng ls In handen van mevrouw drec . T3. zeivelder-van der Laan , 1Ienr1 Dunantlaan 23 te Delft .
If‹:›chton er onder de donateurs zlJn dle mlsschl on een
vaardevo l.te suggestl e kunnen doen voor hot slagen van
een derge11Jk weekend , dan zal mevrouw zewolder daarvan gaarne kern:ts nemen .
In hot 3anuarlnummer van SADDBARItA hoopt het bestuur
na aere ixadede lingen te kunnen doen .
Indlen u In prlnc1.po voelt voor deelnemlng aan dlt
weekend , dan zal na voorlopl ge opgave In verband uaI
do grootte van do ta reserveren accomodatl e reeda nu
btJzonder op prlJa gesteld uorden .
Bon br1efkaartJo aan het adrea van mevrouw Zelvolder ,
IIenr1 Dunantbaan 23 to Delft I.s voldoende .
In verband met haar zeer drukke werkzaamheden en
vele partl cullere activiteiten , o . m . ton behoeve van
tuea hier te lande vorbll3vende tlbotaanse lama ' s ,
hee:ft meJuf:trouw J . J . C . Perk zich genoodzaakt gezien
haar Annette als secretaresse van de 511chtlng neae»landa Buddhlst1ach Centrum neer te leggen .
De hoer J . kennlphaas , 11d van hol algemeen bestuur
en fungerend tveede secretarl s van de sIIchtlng n . b . c .
hoaft met lngnng van 1 okt:ober J . 1. het gehele secretariaat voor stan rekening genomen . not bestuur hoopt
spoedig In de vacature van een tweede secretarla te
kunnen voorzien .

Alle corres pondenti e bes temd voor de s t i cht i ng u . b . c .
dient voortaan geri cht te worden aan het adres van de
eers te s ecretari s de heer J . Kenni phaa s , Klaproos —

straat 28 te Zwijndrecht , tel 01850- 25198.

In Darj eeling (India) verschijnt sinds het begin van
dit jaar een nieuw maandblad getiteld TIBETAN REVIEW.
Het bevat mededelingen, commentaren en berichten over
Tibet en de tibetanen. Daar het niet gemakkelijk is
betrouwbare berichten uit Tibet te krijgen, zal dit
tijdschrift ongetwijfeld voor allen die geinteresseerd zijn in het tibetaanse volk van bijzondere betekenis zijn.
In de aankondiging lazen we onder meer:
”Naast regelmatige berichten en enquêtes over de huidige situatie in Tibet zal de TIBETAN REVIEW ook mededelingen doen over de 85.000 tibetanen die nu in
India, Nepal, Bhutan en Sikkhim leven, en over hun
pogingen zich economisch, cultureel en sociaal in hun
nieuwe vaderland te herstellen.
De TIBETAN REVIEW zal eveneens proberen haar lezers
in de culturele nalatenschap van het tibetaanse volk
te introduceren.”
Abonnement en kunnen recht s t reeke worden opgegeveu aan :

The Editor of TIBETAN REVIEW,
D a r j e e l i n g

1 (West-Bengal)

INDIA
Abonnementsprijs: surface-mail ca / 4,air-mail
ca / 10,- per jaar.
Dit bericht is overgenomen uit Der Kreis - Informationsblatt des Ordens
Ärya Maitreya Mandala.

M E D I T AT I E
H e d 1 t a t 1 e is van uitzonderHJ ke betekenis In
het buddhlsme . Door medltat le werd Oeutama dBkyamunl
tot Buddha en men kan dan ook met reden de medltatat ie
de hoekst een van het buddhi eine noemen. Zoals het gebed het hart ls van godsdlenst en als de lslam en het
christendom, zo ls medltat le het hart van de religieuze prax:ts In het buddhlsme , het fundaixent waarop de
gehele buddhls t lsche heils leer ls opgebouwd .
Eén van de belangrijkste oefeningen is het mediteren
in zittende houding naar het voorbeeld van d8kyainunl ,
die zeven weken onder de bodhi-boom zat alvorens hij
het verlossende inzicht , de innerlijke verlichting
(bodhi) bereikte.
Deze fundamentele vorm van meditatie ls op velerlei
wij ze beschreven. Een keer heldere lustructle geeft
blz voorbee Id de beroemde Zenaeeater Degen In zljn
FUIIANZAZEN-GI (zle noot) .
In de opvstt ing van Dagen Zenc 1 staat primair de fundament ele ervaring van de volkomen eenheid van lichaam
en gees t , dle volgens hem tot uitdrukking komt In zazen, de houding dle als het ware de materiele basls
ls waarop de ver14.cht Ing zich kan manlfeateren. HU
zag in dese vorm van meditatie de verwerkelljkiog en
vervulling van het gehele buddhlsme.
Voor het beoefenen van meditatie is een rustige plaats
noodzakelijk, terwijl een tevens redelijk uitgerust
en gevoed moet nijn, zodat een zeker gevoel van lichamelijk welzijn ('bodily comfort') verzekerd is.
Mediteren ls in het buddhisme immers geen rigoureuze

askese, zoals ten onrechte nog weleens gedacht wordt .
De kleding moet soepel en gemakkelijk zitten, maar
besliste nlet slordig, want men behoort ook uiterllj k
op *aardige *ij se te mediteren.
Er zijn verschillende voor meditatie geschikte wsana's (houdlngen); zeer gebruikelijk en reeds van v0dr-

buddhlst lache culturen bekend (o . a. In hot oude Egyp-

te') ls de houding met volledig gekruiste benen, de
sogenaaiiide padiafisana o:f lotushoudlng.

De procedure voor de padmasana is als volgt.
Zittend op een stevig en dik kussen wordt de rechtervoet zo hoog mogelijk op het linker dijbeen geplaatst
en vervolgens de linkervoet op het rechter dijbeen.
(Bij een vereenvoudigde vorm wordt alleen de linkervoet op het rechter dijbeen gelegd, nadat eerst de
hiel van de rechtervoet zo dicht mogelijk tegen het
schaambeen is geplaatst).Waarschijnlijk is deze fls ana
in het begin voor sommigen een weinig ongemakkelijk,
maar na eDige oefening is hij ongetwijfeld ook voor
een we8terling goed uitvoerbaar.
Het lichaamsgewicht rust stevig op de driehoek gevormd door de knieën en de stuit. Het evenwicht is
verlegd op de benen en zodoende is het zwaartepunt
van het lichaam zo dicht mogelijk bij de grond gebracht om de meest stabiele positie te verkrijgen.
De handen liggen rustig ontspannen op de naar bovengekeerde voetzolen (de linkerhand ligt in de rechterhandpalm; de beide duimen tegenelkaar).
Voor het juiste evenwicht wordt het lichaam nu heel
rustig enkele keren bewogen van links naar rechts en
van voren naar achteren; oren en schouders vormen
éên lijn, evenals neuspunt en navel (kin iets aangetrokken). De schouders worden losgelaten, zodat elke
verkramptheid verdwijnt; de hals-wervelkolom wordt
gestrekt, zodat het bovenlichaam zonder inspanning
rechtop gehouden kan worden (het hoofd soepel in de
zwaartelijn van de romp).
De ademhaling moet nu rustig en gelijkmatig worden;
er mogen echter beslist geen kunstmatig geforceerde
ademtechni eken toegepas t worden .
Denk nu niet meer aan goed df kwaad; oordeel noch ten
goede noch ten kwade. Indien een wens bij u opkomt,
geef u er dan rekenschap van om hem vervolgens te laten gaan. Volg de stroom van uw gedachten, uw wil en
bewustzijn; maak een einde aan alle verlangens, aan
alle begrippen en opvattingen, en peinservoorsl niet
over hoe een Buddha te worden.
Aan deze vorm van meditatie hechtte Dogen Zenji de
allergrootste waarde, omdat volgens hem werkelijke
verlichting (satori) slechts resulteert uit een juiste houding.

Aant . :
DOGEIJ ZENJI (1200-1253) , s II chter van de STU-

shu , ls vet de meest prominente :f1guur van het
Japanse Zen-buddhlsme . fI1,j was een re11geuze
persoonll3kheld van ultzonderll oke allure dle
aan het buddhl sme In Japan een geheel
pers pectl et gaf . Hat belangrl Jkste werk van Digen ls het ShBbogenzd , lett . "de schatka»ier van
het oog van do Pare Leer".
Dogens 's PUKAIï ZAZEII-GI werd In het dul ta vertaald door lIe1nr1 ch Duinoulln In: lfonunienta
III pponlca , 19fi8 , XIV , pp 429—436 "Adlgeaelne
Lehren zur Fdrderung des Zazen von Zen-lfelster.

AÊ OKA
In het midden van de derde eeuw v6dr christus regeerde in het toenmalige India keizer Aéoka, een heerser
uit de beroemde Eäurya-dynastie en ëén der grootste
vorsten uit de geschiedenis.
Na de bloedige overwinning in 261 van Kalinga, een
staat aan de Oostkust, werd Aäoka overtuigd pacifist
en tot het buddhisme bekeerd heeft hij gedurende de
rest van zijn regering ongelooflijk veel gedaan voor
de bevestiging en verspreiding van de Buddha Dharma
tot ver buiten zijn eigen rijk, dat vrijwel het gehele voorindisch subcontinent omvatte.
Aéoka onderhield goede politieke betrekkingen met de
diadochen, de heersers van de na de dood van Alexander de Grote (356-323) ontstane rijken Egypte, Syrië
en Bacedonië en hij zond naar hun hoven religieuze
gezanten.
ASoka heeft echter vooral grote bekendheid gekregen
door zijn beroemde rotsinscripties en zuiledicten,
die niet alleen getuigen van zijn vrome toewijding
aan de zaak van het buddhisme, maar ook als historische en archaeologische monumenten van uitzonderlijk grote wetenschappelijke betekenis zijn.
Zo heeit men bijvoorbeeld in december 1896 bij archaeologische opgravingen in de rulnen van Kapilavastu een stambha (d.i. een monolith) met grote inscriptie gevonden, die ASoka in het 20ste jaar van zijn
regering had doen oprichten op de plaats waar Buddha
S9kyamuni werd geDoren; volgens de traditie was dit
in het park Lumbinl (tegenwoordig Rummindêi).
De regeringsperiode van ASoka is de bloeitij d van het
buddhisme in India geweest. In 253(?) werd te Pätaliputra het derde buddhistische concilie bijeengeroepen
(het eerste concilie werd gehouden te Rêjagyha in 483,
direct na het parinirvana van de Buddha; het tweede
te Vai3êll in 383 v . chr.).

Tijdens de regering van de singhalese koning Devsnampiya Tissa (247 - 207) zond Aéoka een missie naar
Lankä (=Ceylon) onder leiding van zijn zoon Mahendra
(poli Itahi nda) ; later ging ook zi,j n dochter Sanghamit rd (pal i Sa'nghanit ta) als apos t e1 van het buddhisme naar Ceylon . Met t oestenuning van ASoka werd door
Sa'nghanitra een twij gj e van de oorspronke lij ke bodhiboon te Gaya in Indla naar Ceylon gebracht en daar in
aanwezighe Id van haar broer Ilahendra door koning
Devanampiya Tissa geplant in de IlahEnieghavana ( ' het
park van de grote regenwolk') te Anurêdhapura, de
toenmalige hoofdstad van Caylon. (Zie tekening van
Safighamitra met het twijgje van de bodhi-boom op
blz. 24; deze tekening is geinspireerd door het gelijknamige kunstwerk van de indiase kunstenaar
Nandlal Bose)
Anuradhapura , de eers te hoofds tad van bet ekenis die

in de singhalese pêli-kronieken MahEvamsa en Dipa-

vamsa wordt genoemd , neemt een buitengewoon belang—
rij ke plaats in in de geschiedenis van het buddhisme .

Zo was bijvoorbeeld de plaats van de Mähavihära, het
”klooster” (vihêra) dat zo een grote invloed uitgeoefend heeft op de geschiedenis en ontwikkeling van
het theraväda-buddhisme.
Tot in de tiende eeuw A.D., toen het om politieke redenen zijn positie als hoofdstad moest prijsgeven,
was Anurädhapura het erkende centrum van godsdienstige studie. Gedurende een periode van 1300 jaar werden
geleerden, die onderricht zochten in de leerstellingen van de theravädins, van heinde en ver aangetrokken naar Anuradhapura.
Anuradhapura is echter vooral beroemd om zijn vele
monumenten van de vroegste buddhistische kunst. De
stad bevat de meest uitgebreide overblijfselen van

buddhi s t ische kunstwerken in het oude Cey lon . De drie

geweldige thGpas (skr. stGpa), grote vijvers, massieve
geheel vrijstaande,.stenen Buddha-rDpas, kloostergebouwen enz. zijn enkele voorbeelden van het artistiek
kunnen van een voorbije generatie, die niet nalaten de

bewonder ing te oogs ten van de dui zenden pelgr lms die

deze rulne-stad nog steeds bezoeken.

De prachtige, *itte Mah9 ThDpa, de grootste van de
drie thDpas, werd gebouwd ïn de tweede eeuw v . chr.
In het midden van de 12e eeuw werd deze thDpa door de
beroemde singhalese koning ParäkramabHhu I (1153 11g6) geheel gerestaureerd.
Anaradhapura kan beschouwd worden als een ' bewaarplaats' van de oudste, de zuiverste en beste specimina van kunst en architectuur van de singhalese
buddhisten.

Lit teratuur :

(1961 ›
Nalalasekera, G.P., ed. Encyclopaedia of Buddhism,
sub voc
The Edicts of A3oka, edited and translated by N.A. Nikam and Richard Bc leon. Chicago (1959).
Vincent A . Sini th , Adoka , t he Buddhl s t Emperor of Indi a . Oxf ord ( 1 901)

Het Leeuwenkapiteel van A é o k a

‹

‹

Dit kapiteel, dat oorspronkelijk
een zuil met inscriptie bekroonde
is opgedolven te Sarnäth en is nu
het nationele wapen van India met
de spreuk
s a t y a m e v a

j a y a t e

(de waarhei d overwi nt ).

AHIMSA
*ons de andere wezeoe zljn,

zichzelf In anderen horhsan•nd,
zal de EUze nlot doden, noch tot doden

aanleiding geven".

oo primaire gedragarogel van het zogenaamde p a If c a - a T 1 a , de vijfvoudige norele code dle voor
alle buddhisten geldt, la het universele gebod van
a h i g s B : niet doden of laten doden, maar eerbied
te hebben voor alle PeEens: aena %n dier bn plant.
Het zich onthouden van de vernlet lglng van alle leven
1s typerend voor do Indische godadlonaton (hlndulame ,
3alnlame) en neemt vooral ook In do buddhat lache
ethiek een, heel bolangrlJ ke plaats In. Morgens hoinon
de budQhlat lache basladeugden 11e#de (akr.- aialtrZ ,

pBli:mettH) en medelijden (sRr. kBrugs) sterker tot
ultdrukhlng dan In het eerste gebod van het paflcaella .

De bekende buddhistioche apreuk: "mogen alle xezena
geluRRlg zljn'” is meer den een vroHe bede. Het ls een
dagelljkee intentie, een voortdurende gezïndbeid,
waarnaar gestree#d wordt in gedachten,' woorden en
daden. Hot gebod van ah1 h kan vr1)wo1 zonder onlge
krampacht lghold In het dagell) koe leven vomorho HJht
vorden. Hot niet-doden la namollJ k geen onvoomaardolln li gebod , geen catogorlacho liiiporat to: . Hot kernprobleem la het doden te vornlJdon,. vasr dat maar
mina zelfs bewust ander leven, inaer doen dat dan hopollJ h! - met een medellJdend hart . Raar echter
geen noodzaak ls om te doden , laten w1) daar dankbaar
zljn met alle levende vezene to mogen town.
De goede daad, 1.a d:te daad dle natuurEU koml3no , als
hot ware vanzelf , voortvloelt ult de Juiste gezindheld van «aaracht1.ge hefde , dat IS goedheid, medelln den en mede-vreugde . the zo handelt vindt zonder
moeite - en ook zonder wroeging o:f achuldboaef -’do

rechte levenshouding in gedachten, woorden en daden.
De uiterlijke gedragswij ze heeft echter alleen waarde,
als zij de vanzelfsprekende manifestatie en expressie
is van een innerlijk, zelfverworven standpunt.
Uiteraard is op di t punt ook in het buddhi sme sprake

van discrepantie tussen de mogelijkheden van het ideaal en zijn werkelijke resultaten in de praktijk van
het dagelijkse leven. Baar dat neemt niet weg, dat
het buddhisme over de gehele linie in de nu meer dan
vijfentwintig eeuwen van zijn geschiedenis met recht
gekwalificeerd kan worden als een religie van vrede en
welwillendheid.
Het algeheel accepteren van de ahimsä-gedachte als een
leidraad in het leven zou een onvoorstelbare vooruitgang in de humanitaire gezindheid voor de mensheid
betekenen.
De bekende engelse filosoof en geleerde Bertrand Russell heeft eensbeweerd, dat de godsdienst verhindert
dat wij de fundamentele oorzaken tot oorlog uit de
weg ruimen. Hoewel Russell in zijn veroordeling van de
godsdienst in het algemeen de grote godsdiensten op
ëén lijn stelt, zou hij - althans op dit punt - voor
het buddhisme een uitzondering hebben behoren te maken. Debuddhistische ethiek is namelijk - in tegenstelling met bijv. de christelijke - niet theologische
gefundeerd ( ëén van de gemaakte oorzaken), maar is
universeel-sociaal. Zuiver menselijke deugden, sociale deugden dus, zijn primair in het buddhisme. En
aangezien de buddhistische zedenleer niet gebaseerd
is op een dogmatisch systeem of godsdienstige voorschriften, heeft zij ook geen metafysische rechtvaardiging nodig voor haar redelijke oordelen.
Het feit dat het buddhisme - en juist door dit primaire gebod van ahimsä - een zo heilzaam effect op
zijn aanhangers heeft (de geschiedenis toont dit overduidelijk aan) is weliswaar geen bewijs voor de waarheid van het buddhisme, maar toch Wel een positieve
factor ten gunste ervan.

"Het goede doen; het kwade nalaten; beide met een
zqivere intentie", dat is eigenlijk de slotsom en
quintessence van de gehele buddhistische ethiek,
11

- Ik neen mlJn

toevlucht ' tot de BUddh8

Buddhag saran,am gacchBml

-

nhaiiizian saranam gacclianl

Ik neem mlJn ' toevlucht '
tot de Buddha

:tk neem mlJn’ toevlucht

’

tot de Dharma

-

Ik neem mlJn ' 4:oev1ucht '
tot de Sa'n’gha

Dutlyam pt Buddham sara,näm gacoham:t

ten tweede mate . .

Dhamin §i saranaili gacch&ml
Sangham saranaiii gacchBml

Tatlyam pt Buddham saran,abu gaccaa=1
Dhamm

ten derde mate . .

saraga6 gaccA8mi

Sangham sara,naéi gacchBml
Het t r i - é a r a

a nr a n a - de drlovoudl-

gegeven - 1s nlet all.een de vemoordlng van een persoon11 Jk besluit en rel:t g1euze opgave , naar 4:evena de
belangrijkste daad van verer:Ing (pii3äk&ra) In alle
Luddhl sti sche schot.en .

De hieronder volgende text, die een grote populariteit geniet in China en Japan, wordt toegeschreven
aan de derde Zen-patriarch Seng-ts ' an (+ 600 n . Chr).
Het is echter een uiteenzetting van de mahsy&na- leer
in het algemeen, en niet typisch een Zen-text.
De vertaling is gebaseerd op ”Buddhist Texts through
the Ages”, edited by Edward Conze, (1954).

VAl NET VEDTROUWEN
l9 NET NADT

(chin.: Hsin-hsin-ming)
(jap. : Shin jinmei)
Het volmaakte päd is slechts voor hen moeilijk, die
stseds te kust en te keur willen gaan; heb geen voorliefde noch antipathie - alles zal dan klaar en duidelijk zijn. Maak het geringste onderscheid, en hemel en aarde zijn gescheiden; indien ge verlangt dat
de waarheid u helder voor ogen staat, wees dan nooit
ergens voor of tegen. De strijd tussen 'voor' en 'tegen ' 1s de ergs t e ziekt e van de gees t ; . wanneer de

diepe betekenis wordt misverstaan, is het vruchteloos
na te denken over de rust. De Buddha-natuur is als de
oneindige ruimte, klaar en zonder iets bepaald karakteristieks; zij kent geen 'te weinig' of 'te von',
slechts omdat wij accepteren en verwerpen schijnt het
ons toe niet zo te zijn.
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dingen zouden zIJn, probeer mot p1)n en vordf1)vun
door te beweren dat zlJ nlot uorkollJk 1s ; Indien go
de zulvorhelfi In hot 8no zoekt , : ‘cal äo plJn olgonar
beweging verdvlJnon.
Houd op niet aldo Inspanning om rust to vorkrlJgon, on
de rust zet,:f zet rusteloos worden; bllJf blJ non van
belde uiterston lang at1latasn, en Eenheid :ts voor
haaer verloren.
ZIJ dle do Eenheid niet kuanon bereiken zullén In
belde govallon hun doel nlaaon: do realiteit verbannen betekent slechts dieper te zlnhen In hot florkollJko; tcouw aan hot lege alult In zich ontkenning
van zlJn leegheld.
Hoo meer ge erover spreekt , hoo amor go erover donht ,
doe to verder gaat go ervan vandaan; s4iaaL hot apzmJze
ken, staak hot denken, en or 1s niets dat go mol:
zult verstaan.
Eoor terug tot do oorsprong en go zult do betékanlu
vinden,. achtervolg hot llcht , en go zult zlJn bron
verliezen; rlcht uw billy naar blnnen, on In non fhI:s
unit ge OgenachlJ nllJ ke en het wege overwinnen.
A1 de vorblJatorond snelle opeonvolgüogoii van hot
0gonschlJnllJ ke en van hot lige slJn slechte het gaYolg van verkeerde zlenaulJzon, or la geen enkele
noodzaak de lfaarhold te zoehen; slech4:s 6än ding 1s
nod:tg : ophouden zlenavlJzon to hebben.
Neem geen van de txee standpunten (sc. bevestiging en

ontkenning) in, omdersoek ze net, achtervolg #e n*s*.

BIJ de gerlngüto gedachte aan "het 1s" on ”ho4: 1s
niet” ontstaat or verwarring on reekt do geen op
dwaaluegen.
O:fBGhoon ook de twee (atsndpunton) alechta dankzlJ
he4: Bm bestaan, hang toch ntot aan hot Eric,

geen opkomen (sc . van ’gedachten) , geen gedachte.

De dader vervluchtlgt tezamen mot do daad, do dead
verdvlJnt uaxuieor do dader la vernlotlgd.
Do daad hoeft geen zln afzondor14.J k van du dend, do
dader hoeft geen functie afzondorllJ k van do daad.

De uiteindelijke Waarheid betreffende de beide uite#sten is dat zij 99n Leegte zijn.
In die ëne Leegte zijn de twee niet meer te onderscheiden; elk bevat volledig in zichzelf de 'tienduizend vormen'. Slechts indien we aarzelen tussen fijn
en grof, zijn we geneigd partij te kiezen.
In zijn wezen is het Pad al-omvattend; het is even
onjuist het gemakkelijk te noemen als te zeggen dat
het moeilijk.
Gedeeltelijke zienswijzen zijn weifelend en onzeker,
nu eens in een draf vooraan, dan weer dralende in de
achterhoede.
Mateloos aan het ene of het andere hangend vertrouwt
het hart zijpaden, die het op een dwaalspoor brengen.
Laat de dingen hun eigen weg nemen; weet, dat het Wezen niét zal gaan noch vertoeven; laat uw eigen natuur zich vermengen met het Pad en vrij van zorgen
zult ge daarop wandelen.
Gedachten, die gekluisterd zijn, keren zich af van de
waarheid en gaan over in de dwaze gewoonte van voorliefde en afkeer.
Voorliefde en afkeer brengt afmatting van de geest;
verdeeldheid heeft geen doel.
Indien ge verlangt de leer van het Ene te volgen,
strijd dan niet tegen de wereld der zinnen. Slechts
door de wereld der zinnen te accepteren kunt ge de
juiste waarneming verkrijgen.
Zij die het meeste weten, doen het minst; dwaasheid
bindt zich vast met haar eigen banden.
In de Dharma (d.i.’ de universele Wet) zijn geen afzonderlijke dharmas, slechts de dwaas is gebonden.
Wat kan misleidender zijn dan het gebruiken van de
gedachte om gedachten te verzinnen2
Onwetendheid schept rust en onrust; wijsheid kent
liefde noch haat. Alles wat behoort tot de beide
uitersten berust op een verkeerde gevolgtrekking een droombeeld, 'een bloem in de lucht'; waarom pogen
het met de hand t e grij pen?

'Het is' en 'het is niet', winst en verlies verdwijnen eens en voorgoed: indien de ogen zich Ïn de slaap

nlet s lulten, kunnen er geen slechte dromen zlJ n; ladlen de geest geen onderscheidt naakt, zlJri alle dharkaas Oön.
Laat het Brie met zij n mysterie te niet doeii elk denken aan verwlkkellngen. I•aat de gedachte van de dharmae als het Als-BRB u brengen tot het zo-z1) u-In-zlchzelf . Op deze wlJze wordt hun oorsprong vergeten en
blij ft er nlets achter waardoor wtc ze tegenover elkaar zouden kunnen stellen.
Besctiouw het bewegende alsof het stflatond , en wat
bllJ ft er nog van beweging oven
Behandel het stllstaande als bewogen en het wordt
ontdaan van hetgeen standvaa tkg was .
Indien deze belde zo te nlet zlJ n . gedaan, wat wordt
er dan van het One?
Aan het uiterste punt, wssr bovenuit ge niet verder
kunt gaan, komt ge *aar geen regels, geen criteria
z13n , waar hot de gedachte mogellj k ls onpart lJdlgheld to aanvaarden, naar het gevolg van handeling ten
elnde ls , waar de tw1):£e1 ls weggevaagd en het ge1oo:f
8een belemmering heeft. Niets is achtergebleven, aso
niets’ is weer herinnering; de ruimte ïs schitterend
en zeIf-verllchtend, geen actlvltelt van de geeat
doet zlch hlör gelden.
De gedachte zonder meer kan ons zeker niet naar zulk
een plaata brengen, evenmin kan het verstand of het
gevoel het begrip pen.
Het la het 'lïerkellj ke-Zo ', do tranacendente sfeer ,
waar noch een'hlJ ', noch een ' Ik' ls te vlnden.
Gebruik om dlt gebled aan te dulden het begrip ' nlot
twee ', In het 'niet twee ' zljn geen a:fzonder11J ke
dlngen, en toch zlJn alle dingen er In begrepen.
De vlj zen van al de tien hexielatreken hebben toegang tot deze Oorspronke HJke baarheid ; want het 1s
niet lets wat u1tbre:td1ng heeft In HJd of ruimte;
fiön ogenblik en een wereldt l3dperk z13n In dl.t opzicht eön en hetxelfde .
O:f wlJ het zlen of 1.n gebreke b11) ven het te zlen,
het ls altlJd en overal gemanlfes teerd .
Het bijzonder kleine is als het seer grote, wanneer

grenzen worden vergeten; het zeer grote is als het
heel kleine, wanneer de uiterste lijnen ontbreJien.

Het Zij ndc is een aspect van het Niet- Z ij»de; het
Niet-zijnde is een aspect van het zijnde.
In een denken waar dit anders is vertoel t de geest op
dwaalwegen.
Het Ene is niets anders dan het Al; he( Al is niets
anders dan het Ene. Basseer u hierop, x de rest zal
vanzelf volgen; vertrouwen in het hart is het 'niet
twee' het 'niet twee' is vertrouwen in het hart.

I k héb ges proken , naar t e ve rgee f s ; want v a t kunnen
woorden medede 1 e n ove r d i ngen , d i e geen Ö i > f ë ren ,
morgen of vandaag het› beri ?

›7

b o e k b e s p r e k I n g
Inleiding tot het Zeo-Boeêdhisme”, D.T. SuzuRl, 2e
"Zeo-Zin, Zen-onzlo", Reul Reps.
drük .
Voor de boekjes over Zon In de lJoderlandae taal, Is
Kluwer vol bU u1ta4:ok de uitgever . Haar nlJn weten
z1,jn’ slechts enkele verken over Zon elders uitgegeven
(b . v . jatte ' Zen-Boeddhlsme bi J de Haan , Zelat , van
Loghun Slalerus , Arnhem.
Bvenuel vh dlt nog niet zeggen , dat alles vat blJ
itluwer op dlv: gebied hot llcht hee:ft doen zlen waardevol is .
waarom zo vraag Ik mlj a:f , nlet een vertal:fng op de
markt gebracht van b. v . de ”Zon teaching o:f Huang Po”,

van de Sutra of Hub Neng', van het "Manual of Zen
Buddhlsm' van Suzuki ?
Bronnonnatarlaa 1 b1,j nltnemendhold en bo verdien voor

de ueeteree lezer vrij goed vorteorba r .
Over de Imelding tot hot Zon-Boeddlsino van Suzuk:t ,
zoals deze thans In de tweedö druk verschonen la , valt
betrekke 11Jk wolnlg te zeggen . Voor de beginneling lx
dl t boekje een vrlJ harde noot om to kraken . niet 1. n
de laatste plaats omdat fuzuki aas de historische
Zes-Boeddhisme voorbij gaat. Geontvlkkellng van
lukkig dat een emïneot geleerde alo Prof. C . G. Jung
het voorwoord schreef. Een gemis blijf ik overigens
vinaen , dat hoogonaa«id geen aandacht vordt geschonken
aan Zazen , de Een-meditatie .
Een-zln en Een onzin , ls een vartallng van Paul Repa '
”Zon fleach , Zen bones . tool uitgegeven , maar waarom zlJn de houtsneden van Tom1k1 chtre Tokurl , dlv
Reps In zijn uitgave had opgenomen , vervangen door de
kCass loke osaen-prenten? De teelt chtlng op ,pagina 12G
la daardoor onjuist . hier en daar oen druk- o:f vorË&ä1fOï2Ë)e l )&Q1Zl& dfl "z1 " 1 . p . v . zet , "voer hot dan
uil" In plaala van "breng het vog" (vgl. pagina 60
van Suzukl" s I melding naar vet do Ju1s4:e vertaling
voorkomt)

the t boek,j e bevat om t e beginnen honderd en een Z en

verhaaltjes. Lectuur waaruit duidelijk blijkt, dat
Zen te maken heeft met het dagelijks leven.
Vervolgens ”The Gateless Gate” - de Uumon -kan, een
koan verzameling. Een koan is, in de diepere zin van
het woord, een raadsel. speciaal bij de Rinzai -school
is een het een integrerend onderdeel van de discipline , dat de s tudent wet i nzet van zi 5 n hele persoon op
een van derge li,jke ”raads els ” concent reert . Hi j be—
merkt dan, dat een logische oplossing van de koan even
onmogelijk is, als het verstandelijk doorgronden van
het ”raadsel des levens”.
De zin van de koan is namelijk evenals deze zin des
levens van a-rationele aard en daarom zal hij veeleer
bij zijn intuïtie als bij sijn verstand te rade moeten
gaan. In de ware betekenis van het woord, ontstaat er
een geestelijke worsteling met de koan, welke door
de Meester nauwgezet wordt gevolgd. Totdat na maanden
of jaren de juiste oplossing wordt gevonden. Daarna
wordt een nieuwe, een zwaardere koan opgegeven.
Reeds deze summiere to$llchting moge duidelijk maken,
waarom ik mij afvraag *at de westerse lezer met de
Numon-kan moet aanvangen.
Daarbij komt nog het volgende; het is mij opgevallen
dat de vertaling van Reps hier en daar nogal eens afwijkt van de vertaling van R.H. Blyth (serie Zen and
Zen Classics”, deel vier, TheHokuseido Press, Tokyo)
een schrijver die bovendien bij iedere koan een uitvoerig eigen commentaar geeft.
EDkele voorbeelden mogen dit illustreren.
Tozans ' three pounds of f lax .
Reps : A monk as ked Tozan when he was wei ghx’ ng some
”what i s Buddha?”

Tozan said: ”This flaX Weighs three pounds.
Blyth : A monk asked Tozan; “ What is the Buddha?"
Me replï ed; Three pounds oï flax."
*hat is the Buddha?
Reps: A monk asked Ummon : ”What is the Buddha?”
Ummon answered hiin : ‘Dri ed dung .'

Blyth:A monk asked Ummox: ”What iS the Buddhä?”
”It is a shit-wiping stick” replied Ummon.

Voor m1)n gevoek la or een essenI1.ooi varachl l tusaen
deze teksten . Do vraag ls nu , aan ule van do veT'Èä10FB
nen zlJn vertrouwen u1 1 geven. IIlJn keuze valt daarbij op Bïyth. Ik doe dlt niet: aljon omdat deze auteur een geniaal Reinier van het Chinees 1s gereset
maar ook , omdat zlJn vertaling naar mlJn oordeel hot
moes4: In ovoreonai:eiiiin1ng ls mot de geest van Zon .
Diegenen dlv de &umon-kan serieus Uhm bestuderen ,
zou Ik dan ook villen verr:t azen naar het boek van
Blyth , terwlJ 1 Ik tevens kan aanbevo ton : Bolnrlch
moulln 5 . J . "Nu-iron-kuan , Der Pnea ohne Tor”
Sophia University Press, Tokyo 1953.
Sene Ilonuzionta lJlpponlca onographs , no 13.
De tleD ossen-prenten , welRe na de HumoD-#ao volgeo,
geveD symbolïscb de fasen meer, om tät zelfrealïaatïe
te ke.mon .
Zlj zïjo van Taoïstiscbe oorsprong. In de twaalfde
eeu* werden zïj opnieuw bewerkt door de chloese koester &skuas. VeelbeteReod is, dat de serie, welRe bïj
aanionstelda niet , zoala do oude , olndlgdo mot do hoogte (prent . 8. ) naar dat hlJ er tuco blJ plaatste : na
het ervaren van de Leegte terug In do uoreld .
Tenslotte *ïjs er ïn het boekje nog opgeoomes 112 yogeregels, afkomstig uit Kasbmir. Daaronder bevinden
zich voorschriften, welRe *eker voor toepassing io
aanmerking komen.

Rr. L. Boer.

Zoekt u bepaalde buddhia tlache 11tterst:uur , dlv inogéEUk alleen nog antlquarlsch verkrlJ gbaar 1s , c›:f cht
u van een bepaald boek liever een tweedehands exemplaar, dan 1s de hoer H.B. Ifovack, Hulasenaeat raat
150
to .Arnhem gasrne bereid deze zo mogollJ k voor
u op te sporen en aan te bleden tegen de geldende
prijs verhoogd met portikoeten.
Ook b1,j eventuele aanvragen gaarne porto voor anteoord bijvoegen.
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ZEITBN DBC STU
Östliche und westllche Wege zur felbstverwlrklichung.

De heer en mevrouw van Ogtrop zullen In het rustige
Falah0ft , direct aan de dultae Ooatzeekuat gelegen,
ook d:ft aar meer hun ultstekende ontapannlnga- en
meditat lecursussen geven, nu onder het motto ”Zetten
der Stllle”.
De cursussen worden gehouden van 14 - 20 oktober 1968
2O - 30 januari 1969
30 maart - 11 april

2T mel - 7 juni 1969
Voor nadere informatie en/of opgave voor deelneming
kunt u zich rechtstreeks - in het nederlands- *enden
tot de heer Arnold van Ogtrop
Maus ’Yogelshoye
2341 F a l s h d f t
West-Deutschland

Slnds de oprlchllng per 1 . 4.' 6a ls do krlng aens per
maand blJeen genees t . Gesprek en zen-medltatle vormen
het programma . Geïnteresseerden kunnen zich uendon tot
het corres pondentlo -adres : Snoockgonsheuve 1 83 , Amersfoort ; tel. 03490-17494 .
lectuur voor oen eerste onentorlng aanbevolen:
D . T . Suzukl , „ Inleldlng Zen-Boeddhlsme" uitgave
N . Kluwer Deventer . A . Watts", Zen-Boeddhlamo', PCladlum-reeks , uitgave de Haan , Zetst-van Loghun Slaterus , Arnhem .
R . H . Blyth , "Zen and Zen C1asa1 cs', dael I , ultgavo
The Ilokuseldo Press , Tokyo .

PER I OD I E K E N
BUDDHISTISCHE MONATSBLATTER
Het tijdschrift Buddhistische Monatsblätter wordt
uitgegeven door de Buddhistische Gesellschaft
Hamburg e . V . , ’Geschäftsstelle: Rehmkoppel 17,
Hamburg-64.
Een jaarabonnement op de Buddhistische Monatsblätter bedraagt DU 18.UITTEILUNGEN ffr Buddhisten in der Schweiz
Publikationsorgan des Informationsbüro ffr Buddhismus, Postfach 681,
8021 Zürich (die Schweiz). Editor: Fred Gadient.
THE FRIENDLY WAY
Journal of the Buddhapadipa Temple
99 Christchurch Road, East Sheen, London, S . W . 14
(England)
Editor: The Ven. Sobhana Dhammasudhi
THE WESTERN BUDDH I ST

Journal of the Full Buddhist Tradition
Editor: Rev. Jack Austin, 100, Roundwood Way,
Banstead, Surrey (England).
THE MIDDLE WAY
Journal of the Buddhist Society
58, Eccleston Square, S.W. 1, (England)
Editor: Christmas Humphreys
YANA - Zeitschrift für Buddhismus und religiöse
Kultur auf buddhistischer Grundlage
Dit tijdschrift, dat reeds zijn 2lste jaargang
beleeft, wordt uitgegeven door de Altbuddhistische Gemeinde e . V . te Utting am Ammersee.
De abonnementsprijs bedraagt DB 10.- per jaar.
Sekretariat der Altbuddhistischen Gemeinde,
”Buddhistisches Haus Georg Grimm”, 8919 Utting am
Ammersee, (West Germany)

