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*

But merkwaardige buddhistische sekte in
s h ïf, d . w . z . de school
van de Lotus van de Goede Wet, gewoonlijk naar
haar stichter NICHI-REN, de N I C H I R E N S H U genoemd.
_
Een leerling van NICHI-REN , NIKKO B enaamd,
stichtte de Nichren-soshK, de school waarmee direct ol indirect vrijwel alle moderne
japanse neo-religies verbonden zijn. Het aantal belijders van deze neo-Nichiren-scholen
bedraagt et t e t ij he mi Uoeneii . De Soka—Gakka i ,
in 1930 begonnen als een ntudiegroepje van
rond 30 mensen, telt nu meer dan 13 miljoen
aanhangers. De hishD- Kösei-Kai hijna 10 milJapan is de 11 o k k é -

NICHI-REN is een unieke persoonlijkheid geweest
in de geschiedenis van het wereldbuddhlsme en
ongetwijfeld een van de boeiendste figuren van
het japanse godsdienstige leven.
Door een onverbiddelijke consequentie en een
fanatieke eenzijdigheid wist hij zijn idealen
door te zetten en zijn volgelingen met een uitzonderlijke levenskracht te bezielen, die zij

t ot op heden weten te bewaren .

In 1222 werd NICHI-REN als zoon van arme ouders
in het kleine vissersdorpj e Kcminato geboren.
Op twaalfjarige leeftijd traÖ hij in het Tendaiklooster van Kiyosumi in de buurt van zijn geboorteplaats, waar hij met een uitgebreide studie begon van godsdienstfilosofische leren van
het brahmanisme en het b:ddhisme, de moraal van
Kungfu-tze, alsook van de geschiedenis en de litteratuur van Japar, hij werd diep getroffen
door de grote verdeeldheid en i ivaliteit van de
vele en verschillende buddüi zt ïsche sekten en
scholen toentertljd.
Hartstochtelijk zocht hij naar het alleen-ware
buddhisme. Twintig jaar lang hield hij zich bezig met de studie van het buddhisme, zoals dat
door de Tendai-school werd gepredikt, de school
die door de beroemde Dengyo Daishi in 805 op de
berg Hiei was gesticht.
Na een uiterst kritisch onderzoek van alle beschikbare texten, koos NICHI-REH tenslotte het
Lotus-sutra als zijns inziens de meest zuivere
weergave van het orthodoxe buddhl sme . HU raakte
zo overtuigd van de uit zonderl ij ke betekenl s van
het Lot us-sut ra , dat volgens hem alleen daarin
de zuivere leer van Buddha flakyamunl volmaakt
geopenbaard was .
Het Sut ra van de Lotus van de Goede liet , het
Saddharma-Pundarika-Sutra , in het japans Myoho- rengekyo of ook Hokké-kyo genoemd, is een
ven oudste maha yanistische sutra 's , behorende
tot de 9 heilige geschriften (de zogenaamde
d h a r m a' s) van het mahayana. Het is o.a.
door prof.dr. H. Kern vertaald in de serie Sacred Books of the East , Vol. XXI.

De datum van dit uit het noordwesten van India
afkomstige s
teget wooi’di 6 eSteld ron 1
het jaar 2OU van onze j aartell i ng. De oudste vcrta liig in het chiueea door Uharmarakqa dateert
van 2db . KumarajÏva (384-417) hezorgdc in 4Ub
nogmaals een vertaling uit het sa«a krit in het
chinees.
NlCHI-REN 's religieuze activitel t was geheel
gericht op een herleving van het huddhisme, gebaseerd op de voorstelling vr» do Leer, zoals

hij die geformuleerd vond in het Saddharmapundari kasutra .

’

Een visioen in 1253 overtuigde NICHI-REN tenslotte helemaal een geroepen profeet te zijn,
Dle zign lcven moest inzetten voor de prediking
van dc Lotus-boodschap. Hij beschouwde zich als
de i ncarnatie van Vi S ista-caritra (pap. JögyÖ) ,
dr bodhisattva die in hoofdstuk 14 van het
Saddharmapundarikasutra de opdracht van Buddha
Säkvo muni krijgt het gelooi te verdedigen en te
prop igeren.
NICHI-REN was echter niet allaen cen hartstochtelijk prediker, hij verbond met zijn reformat i e
en unificatiepogingen van het huddhisme ook be-

paalde politieke aspiraties,

die hem veel tegen-

• =n NICHI -BEN ' s leer waz
! de i dentifi‹at ) c van de godsdienst,
i
exclusieve
+z'orpretatie van het bu‹o
n» t het natio.»e leven
1 j n eigen profetis che ;‹a.’.(j ng het dreigen'
,‹
‹ ) var: de Leer van Ruddha Sakyamuui oen
h«
c‹eten toeroepen, en de rot s vas t o over‹u ,

-‹11 dr eng j ui sfe n trrp+ccatio te heb.Ucr f ware buddni smc s :iet anders dan
«und -cII ,( "), vloei do ps r-:rlogis ch-•rin«cno ewn f anat i ek-polem sche houding voort

Zijn felste aanvallen van dogmatische onverdraagzaamheid jegens anders-denkenden golden wel de
Jodo-shü , het door Honen Shonin (1133 - 1212) in
1175 ingevoerde Amida-buddhisme, een leer waarin
het accent valt op de genade van Amida, de Buddha van Oneindig Licht (AmitHbha) en Eeuwig Leven
(Amitayus) de Heer van "het westelijk paradijs"
(s u k h a y a t i).
Het devotionele Amida-buddhisme van de Jodo-shu
en de Jodo-shinshu is nog steeds de meest populaire vorm van buddhisme in Japan. De Jodo-Shinshu, gesticht door de benoemde Shinran Shonin
(1173-1262) is met een kleine 17 miljoen aanhangers ook numeriek de belangrijkse vertegenwoordiger van het buddhisme in Japan.
De bij na monothels t ls che vererlng van Amida nu
was in de ogen van NlCHI-RlilN ,niet minder dan verraad t en opzi cht e van Buddha Sakyamuni › de wer-

kelijke stichter van het buddhisme en de enig*are Heer van het universum, overeenkomstig de
definitieve en volmaakte openbaring in het Saddharmapundarika-sGtra.
Het beroemde NEMBUTSU, d.i. het gebed tot Amida
N a m u A m i d a B u t s u, zoals reeds voorkomt_ in de omstreeks 200 na christus te dateren
Sukhavati-vyuha, brandmerkte NICHI-REN als ”de
weg
Toch voe Ide

-REN b11 jkbaar behoe:ft e tegen-

over dit door hem zo gehate NEMBUTSU ook zelf
een min of meer magisch-religieuze formule te
creëren. Wat lag meer voor de hand dan de titel
van de meest vereerde text, het Lotus-sfl ira?
Het rituele gebed van de Nichiren-buddhisten, het
d a i m o k u, luidt dan ook n a m u m y o h or e n g e k y o - ere zij het Lotus-sutra van de
Goede Wet .

Recitatie van het DAIBOKU en verering van het
mandaLa waarop deze heilige *oorden zijn geschreven - als het ware een grafische representatie
van de *aarheid van de Beringen van het Lotussutra - vormen de belangrijkste ceremoni9n bij
alle Nichiren- en neo-Nichirensekten.

formule, ”opdat zelfs iemand die ii ct ii het
diepste wezcr van de heilige rext orrmg binnen
tc dringen, toch tenminste dw e 6""' ngen op
grord van deze rerering de•iach i ig moge worden
Tegen het eirüo van r ï ). lrven rcu NICHI-hK1 blj
}»in ’ ,a op cen gegcvcn cgrnb) k t orecht ges t e l cl
*wv, .i,maar op we:na) ! ‹r) ’ jLr ‹ ;z c ontsnapte

ning duurde maar drie jaar. De laatste jaren va:i
zijn l evoo hraoht hij ii hetrekkelij kc rust,

streng aket is ch, door in hot klooster var Hi nobu
in een bergdai aan de voet van do Fuj i \om:i .
NICHI -REN stierf 13 oktober 1292; zijn rustplaats
is onder een geweldige grafpiramide te Ikegami,
toen ii de buurt, nu midden in het centrum vanTöky6.
ue essentie van het buddhisme, i n de opvatting
va > 1( MI- WEN is, dat Buddha Sakyamuni - welisu.‹ « ici ›i ls de historische Gautama , maar als
de .. .’*'« u lomtegenwoordige Buddhanatuur - één
ïs :r r D«: 1 bewustzijn en met de gehele natuurlijke *ereld.

7

Eeuwige Ouüdha, alsmede dc exclusieve waardering
en religieuzc adoratie van het Saddharmapunda”
rikasutra.

maar beslist r i'uÖdhist i sche Het nieuwc
*aardoor MCMI-REN en zij:. .=..= l ïngen de aandacht troRRen en een (tcn dele) gerechtvaardig-de verontwaardiging opriepeo was de onverbiddelijke afwijzing en lanat i eke v erwerping van alle andere s ekten en andere Buddhar
Prof. Masaharu Anes aki noemt ln zijn boek ”Religous Life ol the Japanese People ' Tokye 1961,

de aanharige rs s an de Hokkë— shu , 'le ze ' onbuddhi s-

tische' buddhis ten , misschien niet geheel ter
onrechte 'de cal') nisten van hei 'uddhisme."

Toch getuigt de persoonlijkheid van NICHI -REN
zonder twijfel va)i grote integriteit en diepe te
ligi ositeit en NICHI-REN - door zijn volgelingen
als een Heilige vereerd - moet zeker gerekend
worden tot één van de belangrijkste figuren van
de japanse geestescultuur
Rev.Peter van der Beek a:m . m.

Eni ge 1 i t t eratuur :
SADDHARJ\1APU

ARIKASUTRA

edi t ed by
dr . P . L. Vaidya

Buddhi s t Sar.s kri t
Text s - no . ö

Darbhanga ( I ndia) 1 960 .

„

ed1 t . by prof . dr . x . Kern
and B . Nan,j 1 o , pub11 shed
1 n BI b 1 . Buddhi ca X .

BURNOUT, E . ,

St. Petersburg, 1908-12
be lotus de la bonne
Loi, PBris (1852)

KBRN, H.,

The Lotus of the True
Law , pub1ished In Sa-

cred Book» or the moet ,
Vol. XXI, Oxford (18B4)
reprint ed in New nelhl
(1965/.
@CHüLE*WNN, Gfnther

Die Botschaft des Buddha vom Lotos des guten

Gesetzes,
Freiburg I.B. (1937).
ANESAKI , ï\las aliaru

NI CHI -REN - The Buddh1s t Prophet ,
Cambridge (1. 94fi ) .

OPFNRR, Clark B . ,
an4 Henry van STRAELEN

bodem Japanese Religions,
Leiden (1963).

EOHLER, *erner

Dle Lotus- Lehre und di e
nodernen Reli glonen In
Zur1 ch (1 962 ) .

10

- de l.rots van de goede Leer -

Het vijftiende hoofdstuk uit het SADDHARMAPUNDA•
RÏKASü]RA, handelende over de levensduur van ' de
t a t h 8 g a t a, begint met een plechtig, driemaal herhaald begroetingsceremonieel.
Op verzoek van een grot e s chare bodhi sattva ' s ,
met aan het hoo:Id de bodhl sat t va mahäsat tva
AHA ITREYA , i s de verheven Sfikyamui:i bereid zi jn
dl eps te geheimeni s te onthuHen , name li jk de onei ndi ghei d van zi ,jn levensduur (äyus ) en de
eeuwl ghei d van het Buddha-s chap .

In hoogste waarheid zijn alle Buddha's slechts
emanaties van de DEVATIDEVA, de alles overtreffende GOD, ”the supreme being”, wï ens wezen
'leeg (sonya) is.
”Van een buddha die identiek is met de leegheid (Sunyata) kan men niet zeggen dat hij
geboren wordt, de verlichting bereikt of
sterft, men kan ook niet spreken van verschillende buddha's. In betrekkelijke waarheid zijn
er echter talloze, niet alleen die van het
heden, verleden en toekomst, maar in de onmetelijke uitgestrekte kosmos leven gelijktijdig talloze buddha's. Elk van hen heeft
zi,j n buddhagebied , waarover zij n verkond1ging

van de Leer reikt.” ENSINK, J ., De Grote Weg
naar het Licht, Amsterdam, 195a p . 137.

SADDHARMA
PUNDARÏKA SÜTfi A
Zo heeft de verheven Sakyainuni de Grdhrakutaberg te Rajagrha gekozen als plaats voor de verkondiging van zijn Leer van eeuwigheid tot eeuwigheid.

SADDHARMAPUNDARI KASUTRA

”En wat betreft de andere tathagata ' s, arhats
volmaakt verlichten, die ik genoemd heb, zonen van goede familie, de tath&gata Dïpahkara enzovoort, om die tath&gata ' s, arhats,volmaakt verlichten, het nirv&na te laten bereiken heb i k , de Leer op tact i sche wij ze ver-

kondigend, hun overlijden geënscëneerd. Voorts
zonen van goede familie, met het oog op de
vcrschillende graad van ontwikkeling van de
zintuigen en de mate van energie van de wezens die in elke periode geboren worden, geeft
de Tathfiga ta zi ch in e1ke periode een bij zon-

dere naam, zegt in elke periode dat hlj nIrvêna bereikt en stelt de wezens met verschillende uiteenzettingen over de Leer tevreden.
Dan, zonen van goede familie, zegt de Tathêgata tot de wezens, die zo uiteenlopende asplraties hebhen, geringe wortels van verdienste en veel kwellingen :” Ik ben jong, bhiksu ' s, kort geleden heb ik mijn stand verlaten
en heb ik de onovertroffen volmaakte verlichting bereikt”. Dat nu, zonen van goede familie, de Tath&gata, die toch lang geleden de
verlichting heeft bereikt, zegt kort geleden
de verlichting bereikt te hebben, die uiteenzettingen over de Leer zijn alleen verkondigd om de wezens rijp te maken, om ze houvast te geven. En a1 die uiteenzettingen over de Leer heeft de Tath&gata verkondigd om
de wezens te onderrichten. De woorden, zonen
van goede familie, die de Tath&gata spreekt
om de wezens t e onderr ichten , het zi,j hij zi ch-

zelf daarbij toont, door zijn eigen mond of
door de mond van een ander, al wat de Tsth8gata zegt, al die uiteenzettingen over de
Leer zij n naar waarheid gesproken , daar 1 s
geen onwaar woord van de Tathfigat a In , En
waarom? De Tathsgata heef t irige z i en dat de

wereld van drie sferen in waarheid niet geboren wordt, niet sterft, niet van het ene
bestaan in het andere overgaat, niet in samsara verkeert, niet het nirväpa bereikt, niet
waar is, niet onwaar, niet existerend, niet
niet-existerend, niet zo, niet anders, niet
onjuist, niet juist, niet anders, niet zo.
De Tzthêgata ziet de wereld der drie sferen
zoals de onwetende gewone mensen hem niet
zien. In deze positie zijn voor de Tathägata
de.dingen voorwaar manifest, niet verborgen.
Zo dan is ieder woord dat de TathQgata spreekt
- dat alles - waarheid, niet onwaar, niet
onjuist. En om dus bij de wezens, met hun
vers chi llend e gedragi ngen , nie t hun vers chi 1 —

lende verlangens, die handelen volgens hun
opvattingen, wortels van verdienste te verwekken geef ik, van verschillende punten uitgaand, verschillende uiteenzettingen over de
Leer; want wat de Tathêgata hoort te doen dat
doet de Tath2gata. Zolang geleden tot de verlichting gekomen bestaat de Tathêgata . al steeds
gedurende die onmetelijke tijd. Zonder het nirvlïna berei kt t e hebben doet hij a 1so1 hlj het
nirv&na bereikt terwille van het onderricht.
En zelfs nu, zonen van goede familie, is mijn
oude bodhisattvaloopbaan niet ten einde gebracht en is mijn levensduur niet vervuld. Ja
zonen van goede familie, nu liggen zelfs nog
tweemaal zoveel honderden trilliarden wereldperioden voor mij, omdat de tijd van mijn leven nog niet vervuld is. En ook nu weer, zonen van goede familie, terwijl ik het nirvana
here i k , t erwi,j 1 i k het ni rväna niet bere 1 k .

En waarom2 Op deze wijze maak ik de wezens
rijp, zonen van goede familie, opdat de wezens
niet, doordat ze steeds zien dat ik zeer lang
blijf, zonder zich wortels van verdienste te
verwerven, verstoken van goed karma, arm, begering naar het genot, blind, gevangen onder
de net t en der meningeu , wet end dat de Tatha—

gata blijft, denken dat het spelis, niet het
13

iQee krijgen dat een tath&gata &:ue*lijk ca
vinden is, denkend: 'Wij zijn dicht bij do Tath&gata, 'geen energie ontwikkelen om uit deze wereld van drie sferen te komen en niet het
idee krijgen dat een tath&gata moeilijk te
vinden is. Daarom, zonen van goede familie,
sprak de Tath&gata, bekwaam in tactische middelen, de woorden: 'Zelden, bhiksu ' s, verschijnt
een tath&gata'. En *aarom? Het kan zijn dat
dat die wezens in vele honderden trilliarden
jaren een tath&gata zien, of niet. Daarom dus
zonen van goede familie, daarvan uitgaande
zeg ik: 'Zelden, bhlksu ' s verschijnt een tath8gata. Als zij nog vaster denken dat de tath&gata ' s zelden verschijnen zullen ze verwonderd zijn, zullen ze verdriet hebben en, als
ze de tath8gata ' s, de arhats, de volmaakt verlichten, niet zien, zullen ze borsten naar de
aanblik van een tath&gata. De wortels van verdienste bestaande in aandacht gericht op de
Tath&gata zullen hun lange tijd tot nut, heil
en geluk strekken. Dit inziende zegt de TathBgata, hoewel hij niet het nirv8na bereikt, dat
hij het nirvêpa bereikt, met het oog op de onderrichting der wezens. In de leerrede van de
Tath&gata, die hij aldus uitspreekt, zonen van
goede familie, steekt geen onwaar woord van de
Tath$gata .

Daar is bijvoorbeeld, zonen van goede familie,
een mens, een arts, wijs, geleerd, schrander,
zeer bekwaam in het genezen van alle ziekten.
En die mens heeft vele zonen, tien, twintig,
dertig, veertig, vijftig of honderd. Nu gaat
die arts op reis en al dï e zonen van hem worden ziek van plantaardig of dierlijk vergii.
Door dat plantaardig of dierlijk vergif *orden zij door smartelijke pijnen overmand;
door dat plantaardig of dierlijk vergif
verteerd vallen zij ter aarde. Dan komt die
arts, hun vader, van de reis terug. En nu lijden die zonen door dat plantaardig of dierlijk
vergif smartelij ke pijnen, van sommige raken

de zinnrn verbïj st e r J ,

ÉFig Ö l i j L*> ÖÏ

zinnen. Zij allen, öo‹r 1)s

›

h<m

gekweld, be-

zeggen: 'Cclukkig, vadci J:
p‹ veilig en wel
teruggekomcn zijt. Verlos ”:
'a ;in onze
kwaal, hetzij plantaardig ol dierlijk ve rgif;
gecf ons het leven weer vader.' Als dan öie
arts zijn zonen door suar( gckweld ziet, door

tige geneesmiddel, mijn zonc , Jat je Juiste
kleur, geur en smaaL heelt, li. gr dit zeer
krachtige geneesmiddel edi cukwn hebt mijn
zonen, zu l c ge snel ;an dit plantaardig of

Aw nu die zonen van dc arts die bij hun zininn z i ,j ii de k1eu r van lie t genee s mi dde 1 z i en ,

ven, nemen ze het snol in e: het innemend worden ze geheel en al van die kwan verlost. Die
zonen echter wier zinnen verbijsterd zijn begroeten hun vader en zeggen: 'Gelukkig, vader,
dat ge veilig en wel zijt teruggekeerd, gij
die onze geneesheer zijt, ' Zo spreken ze, maar
dat medicijn dat hun aangehodon is nemen ze
niet in. En waarom? Door die onjuiste opvatting van hen staat dat medicijn dat hun aangehodcn is hun niet aan van kleur ,s taat hun niet
aan van geur en smaak. Daarop dan denkt die
arts: 'Van deze zonen ran mij z ija door dat
plant i.rdi g of dicrlij k vergif de zinnen verhijs terd. Zij nemon zowaar d ( krachtige medic ijr niet in, maar begroeten mi wel. kom,
laat 'k d‹v»’ tactische middelen deze zonen ertoe hewrgen öit medi oi:n in '‹ nemen'. Dan
zrgt dus d :e .‹ T s, d:u
nij ect tactische middels: sign o a.n dat geneesmiddel wil taten innemen
t: hen u f • a11i›
z‹uen van goede familie

oud en be,j aard , en mij n dood is nabi,j . Maar hebt
gi,j geen verdri et en wees t niet vers lagen. I k
heb u hier een krachtig medicijn gegeven; als
ge wenst, neemt het in. 'Als hij die zonen met
tact die raad gegeven heeft, gaat hij naar een
ander land en, daar zijnde, laat hij die zieke
zonen berichten dat hij gestorven is. Op dat
ogenblik worden die zonen hevig bedroefd en
jammerend luid: 'Onze vader, onze beschermer,
onze verwekker, de enige die zich over ons erbarmde, hij is gestorven. Nu zijn wij dus wezen geworden. 'Voorwaar, zich als wezen beschouwend en geen uitweg ziend, worden ze steeds
door verdriet gekweld en, doordat ze steeds
zo door verdriet gekweld worden, komen ze uit
hun ’z i ns ve rbi j s t eri ng weer tot hun zinnen . En
ze zien in dat dat medicijn de juiste kleur,
geur en smaak heeft. Dan nemen ze op dat ogenblik.dat medicijn in, het innemend, worden ze
van hun kwaal verlost. Daarop dan, als die arts
vernomen heeft dat die zonen van de kwaal verlost zijn, vertoont hij zich *eer.
Wat denkt ge nu, zonen van goede famllie2 Niemand zal toch die arts, die die tactische middelen aan*endde, van leugen beschuldigen.'
Zij zeiden:
'Natuurlijk niet, Verhevene, natuurlijk niet,
Sugata
Hij zeide:
'Evenzo, zonen van goede familie, heb ik weliswaar onmeetbare, ontelbare honderden trilliarden wereldperioden geleden deze onovertroffen volmaakte verlichting bereikt, maar vertoon, niettemin, de wezens tactisch zulke dingen en in dat feit steekt geen enkele onwaarheid van mij.'
De vertaling van bovenstaand textgedeelte en de
verklaring van enkele termen is met toestemming
van de auteur overgenomen uit:
DE GROTE %'EG NAAR HET LICHT - een keuze uit
de literatuur van het Mahêyana-Buddhisme.
Uit het Sanskrit vertaald en toegelicht
door dr.
£NqINK, Amsterdam (1955).
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iemand die de verloss ing bereikt heel t ;
”genoeg heel: t hij gedaan die door gestadige arbe id aan eigen
persoon zijn eigen verlossing heeft bewerkt".
FAMILIE

een groep van wezens
die tot ëén einddoel,
arhatschap, verlichting voor zich alleen
of volledige verlichting, is voorbestemd.

LEEGHEID

[skt. é u n y a t a),
de ware natuur van alle dingen, waarvan
men niet kan zeggen
dat het is, dat het
niet is, dat het is
en niet is of dat het
noch is, noch niet is.

SAHA

naam van onze wereld.

SAKYAMUN I

de 'historische' buddha .

SUGATA

letterlijk ’wel gekomen', een naam van de
Buddha.

TACTISCHE MIDDELEN

(skt. u p a y a), de
middelen die Buddha
te baat neemt om *ezens die de Leer nog
niet in haar volheid
kunnen begrijpen voorlopig op weg te helpen.

TATHAGATA

letterlijk 'aldus (tot
de verlossing2) gekonen ', een naam van de
Buddha

confrontatie
De in de confrontatie der godsdiensten geinteresseerde lezer willen wij gaarne attenderen op het boek van
de onlangs met emiritaat gegane nijmeegse godsdienstfenomenoloog prof. dr. W.H. van de Pol ”Het einde van
het conventionele christendom“ [verschenen bij J . J . Romen [ Zonen, Roermond 1967, prijs / 15.90).
haar de uitgever mededeelt wi1 dlt boek, op grond van
een zo alzijdig mogelijk onderzoek, een antwoord geven op de vraag hoe het komt dat het conventionele
christendom dusdanig ondermijnd is, dat wij de ineenstorting ervan beleven. Het verklaart en doorlicht
een godsdien*tige situatie, die nu eenmaal een feit i•
en als zodanig dient te worden benaderd.

Bijzonder interessant vonden wij wat prof.van de Poi
in het hoofdstuk 'Confrontatie met de niet-christelijke godsdiensten' over de confrontatie met het
buddhisme schrijft (blz. 322 e.v.)
De meest volstrekte tegenstelling in de verhouding
tussen de godsdiensten is die tussen het christendom
en het boeddhisme, De vragen, die het boeddhisme aam
het christendom stelt zijn in de grond van de zaak
precies dezelfde die in onze tijd steeds meer christenen aan zichzelf en aan elkander stellen. De nieuwe
wijze van bezinning op het Godsgeloof en de overwegen
de aandacht voor de menselijke existentie en haar vr»
gen scheppen als het ware een invalspoort voor het
boeddhisme of althans een bijzondere ontvankelijkheid
voor de leringen en de levenspraktijk van het boed=
dhisme .
Niet alleen principiële pacifisten maar velen met hen
appreciëren het felt, dat het boeddhisme wel talloze
hevige vervolgingen te verduren heeft gehad maar zelf
nog nooit getracht heeft zich gewelddadig in de wereld
uit te breiden. Boeddhisten hebben nooit hun tegens€ anders op de brands t apel ter dood gebracht maar
hoogstens bij wijze van getuigenis of protest zichzelf
levend verbrand .

Uit gesprekken met boeddhist-geworden christenen
blijkt, dat de voornaamste redenen van hun overgang
zijn gelegen in het feit, dat het boeddhisme geen op
sancties steunende leertucht kent, die de geestelijke
vrijheid en zelfstandigheid van de mens bedreigt en
de mens als gevolg van de uitoefening van gewetensdwang telkens in gewetensconllicten verstrikt; dat
het boeddhisme niemand verplicht om ongeloofwaardige
leringen en verhalen op gezag voor waar te houden,
ofschoon ze niet in overeenstemming gebracht kunnen
worden met het moderne denken; dat het boeddhisme een
verklaring geeft van het menselijk bestaan, zoals het
zich voordoet en ervaren wordt, die past in het raam
van de evolutiegedachte en niet zoals de erfzondeleer in botsing komt met de verworvenheden van de wetenschappen, die zich bezighouden met een onderzoek
naar het ontstaan en de ontwikkeling van de mens en
zijn beschaving; dat het boeddhisme de mens ertoe
brengt te blijven werken aan zijn vervolmaking en verlossing, doordat het de mens in ethisch opzicht op
e igen benen doet s t aan en ui et doet vertrouwen op het
plaat svervangend leven , 1 ij den en s t erven van Chris t us .
Het is duidelijk dat deze en dergelijke motieven van
negatieve aard zijn. Zij berusten op de persoonlijke
ervaring, dat het conventionele christendom, zoals men
thuis, op school en in de kerk geleerd heeft, op zdveel punten in conflict komt met het denken, het weten, het psychologisch inzicht, het zedelij$ bewustzijn, de algemene levenservaring en het leelmillieu
van onze tijd, dat het voor iemand, die zijn godsdienstig leven niet baseert op conventie maar op een
persoonlijk verworven inzicht in de totale werkelijkheid, ten enemale onmogelijk is om het nog langer te
aanvaarden. Aangezien het in het wezen van het mens
zijn ligt om te vragen naar het waarvandaan, het waarheen en het fundament van het mens-zijn, vinden velen
het onmogelijk om in een skeptische en louter 'diesseitige' levens- en wereldbeschouwing te blijven stsken en zoeken zij daarom naar een godsdienstig antwoord op hun levensvraag bij de niet-christelijke
godsdiensten.

Overigens komen de niet-christelijke godsdiensten
evenals het christendom voor in verschillende, sterk
van elkaar afwijkende variaties. Dit geldt met name
ook van het boeddhisme. Kraemer beschouwt Japan als
'het *erkelijke bolwerk' van het boeddhisme en 'ontwijfelbaar als het centrum der boeddhistische wetenschappen'. Dit neemt niet weg dat er geen ander land
is waar de secularisering de godsdienst zo zeer bedreigt en tevens geen land waar nieuwe godsdienst ige
belegtngen zo sterk om zich heen gnj pen .

Ondanks dit alles is het boeddhisme meer dan welke andere godsdienst een reële en lormidabele concurrent
van het christendom geworden in zijn poging om het
Westen voor zich te *innen en daardoor de wereldgodsdienst bij uitstek te worden. Wij moeten daarbij
echter niet vergeten dat ons begrip 'godsdienst' op
zichzelf reeds een western begrip is. Eigenlijk gaat
het niet om een vervanging van de ene godsdienst door
de andere maar om een geleidelijke doordringing van
het 'christelijk westen' met de boeddhistische visie
op de menselijke existentie.”
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1. het doden van levende ;eze«s
2. het nemen vai wat niet gegeven is
1. dodelijk onvcrantwooru gedrag
4. hct spreken van onraarheid
5. hct gebruik r an mlddelen die onverschi lligneid, traagheid en onachtzaamheid veroorza ke:.
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b o e k b e

p r e k I n g

lem&nd die geinteresseerd is in het buddhisme kan
tegenwoordig uit een enorme hoeveelheid litteratuur zijn keuze maken, tenminste als hij frans,
duits of engels leest.
Het aantal nederlandstalige hoeken op dit terrein 3s, helaas, nog maar zeer bescheiden en borendier • oor het merendeel niet van oorspronkelijke aard. Wij zullen u hier toch enkele noemen.
Om met 'de uitzondering die de regel bevestigt'
te beginnen: een zeer voortreffelijk en oorspronkelijk studiewerk is het boek SPEL ZONDER SHAREN
van de Jeidse s inologen dr. F, Vos en dr. E .
ZUrcher (N . kluwer n.v. Deventer, 1964). Het is
een boeiende en zeer objectieve inleiding tot
Zet en van een veel beter riveau dan bijv. Alan
Watts ”The Way of Zen”, dat in 1963 onder de titel ”Zen Boeddhisme” verscheen bij W . de Haan
Zeist / van Loghum Slaterus Arnhem.
Een aardig en zeer lezenswaardig boekje dat zich
eveneens met het Zen bezighoudt is dat van drs.
Ernst H . Verwaal ”Wijzen naar de maan”. (N .Aluwer n.v. Deventer).
Het door ir. Felix Ortt uit het amerikaans vertaalde boek van Paul Carus "Het Evangelie van
Boeddha” is een wetenschappelijk niet verantwoorde anthologie uit de buddhistische litteratuur,
maer bij gebrek aan beter ( ”De grote weg naar
het LIcht ” van dr . J . Ens ink , (A ' dam 1 955) is ,
helaas , reeds enkele j aren uItverkocht . ) zi,j n we

toch blij dat dlt verouderd boek - royaal uitgegeven - nog steeds in het fonds van Kluwer voorkomt (Deventer z . j . )

Hetzelfde kan gezegd worden van het boekje "Woorden van de Boeddha”, een secundaire vertaling,
*aarschijnlijk naar engelse bronnen, door wijlen

ir. J.A. Blok van enkele fragmenten uit de palilitteratuur, waaronder echter het volledige Dhammapada, de ueKendo spreuken verzameling over de
buddhis (i sche moraal (M . Kluwer Deventer z . j . )

Tenslotte N : , Prasan Shastri ' s "Meditatietheorie en praktijk" . N . K luwer, Deventer 1966)
De titel zou n «c =« 1o end kunnen voorkomen. Dit
hoekje beval « hr •i ’ni jzc .J cr weinig waardevols,
zowel t . a .›. uw i k‹ ene ai .= de praktijk ver de
meditatie.
Voor de in d‹ uudül i »( . L
'Geistcsrchulung"
b elnteressrerÖc :c’ r. • . Air boekje van geen enkel belang.

de Volkomen-Verlichte.
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ABHA YA

DANA ( s kt . )

t›e vrecs dhe id ';
volgens het Mahavairocana-sutra symboliseert
deze m u d r a (q , v.)

de vijf karakteristieke kenmerken van het
Buddha- en Bodhisattvaschap namelijk
s. raddhi

( ver t rouwen) ,

vlrya (ijver), smrti
(achtzaaxüieid), dhyäna

(concentratie) en praj na (wijsheid).
ABt1 I DHAMI\t4 ( p . )

lett. supplement op
de dhamma”: het is het
derde deel van de t ip i t a k a (q.v.) van
de theravada. Het is

grotendeels een commentaar op het s u t t ap i t a k a (de leerredcnen).

een personi f i cat ie van

de uiteindelijke en

hoogs t e werke 1 i,j kheid .
Zij u c. reat ieve kracht
wordt gesynibo 1 is eerd

door de b t a t h a-

g a t a s of d h y a —
n l—b u d d h a ' s ,

reep. Vairocana,
Aksobhya ,
Ratnasambhava ,
Am1 täbha en
Ainoghas iddhi .
lett. ”het niet-doden,

ni et kwet s en”; het eers te voors chri ft van het
p a n c a - 6 1 1 a ;

zi e pagi na 24

van di t

nummer, alsmede het
artikel A h i m s ä
i n het tweede nummer
van SADDHARII4A .

lett. ”levensonderhoud”,
s a m m ê - ê j [ v a ,
de juiste *ijze om in
zijn levensonderhoud
te voorzien, is de vijfde
”stap” op het achtledige
pad.
AKSOBHYA ( s kt . )

lett. ”de onverstoorbare_ ; éën van de 5
tathagata ' s.
Hij is de Buddha of JAna van het oostelijk
Paradijs (a b h i r at i).
Kanakamuni is de met
hem corresponderende

Zijn voertuig (v fl h a* a) is een blauWe olifant: zijn handhouding
(m u d r a) is die_ van
dc bhumisparsamudra.

AKUSALA (p . )

ett (karmisch) ”onheilzaam”; gebruikt
voor de uitingen van
de wil, die ontstaan
• begeerte (1 o bh a), haat (d o s a)
« ’ verblinding (m oh a ) en daardoor ka r—
in i s ch ongewens t e ge—
votgen veroorzaken .

lett. "schatkamer
(alaya)- bewustzijn
(vij nana)"; ”basis con
s ciousness”, omdat alle fenomenen zichself
manifesteren op basis
van dit bewustzijn.
Het is een term uit de
ct e v roege huddhi s t i s che
Jas ycho log i e , d i e i u
hoof dzaa k i s u i t gewerkt door Vi_9 nana
x Ada of Yogaca ra
s choo 1 i n I ndx a , waarv ari öe be i de broers
As aïiga en Vas nbandhu
( 4e eeuw n . chr . ) we 1
de Lie la ngrz j ke t e re—
pres c:n t an t en z i ,j ii .

z ie AMI TABHA

A8tITABHA

De Buddha van het oneindige licht, als
A in i t a y u s de

Buddha van het oneindige leven.
Amitäbha is de vierde

dhyani huddha en personificatie van het erharme::. In üe ”Reine
Land '- aekten in China
en Jay:: u i a Amitabha
de bemiddelaar tussen
de mens en de hoogste

werkelijkheid. Oeloof
en vertrouwen in hem
verzekerd de mens van
wedergeboorte ïn zijn
Paradijs (S u k h a « a t i).

AiI83GHAS IDDH I

lett. 'hij, wiens succes onfeilbaar is";
een van de 5 d h y an i b u d d h a ' s van
het mahayana.

Nbgörjun‹›

