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N I CH I - RE M
£len hoogst merkwaardige buddhis tische sekte in
Japan is de R o k k é - s h U, d . * . 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 f H U genoemd.
_
Een leerling ran NICHI-REN , NIXKO genaamd,
stichtte de Nichren-soshJ, de school waarmee direct of indirect vrijwel alle moderne
japanse neo-religies verbonden zijn. Het aantal belij ders van deze neo-Nichiren-scholen
bedraagt ettelijke miljoenen. De Soka-Gakkaï ,
i n 1 930 begonnen als een s tud iegroep,j e van

rond 30 mensen, telt nu meer dan 13 miljoen
aanhangers. Do hishD- Küsei-Kai bijna 10 mil-

NICH1-RIlt1 ls een unlehe persoonHJlthotd geweest

In de geschiedenis van het ueroldbudah:tsav en
ongetwlj feld een van de boelenda te flguron van
het ,japanse godsdienst lge leven.
Door een onvorbiddellJ ke consequent le en ann
fanat ieke eanzlj digheid wist hlj zij ri idealen
door te zetten en zlJri volgelingen met non uitzonderl Uke levenakranht te bealeten, dle zij
tot op heden weten te bewaren.
In l2 D2 werd NlCHI-RBN als zoon van anne ouders
in het kleine vlssersdorpje Kominsto geboren.
0p t*aalfjar1ge leeftijd trad hlj in het Tendai#looater van Eiyosuml in de buurt van zïjn geboorteplaats, wsar hij met een uitgebreide studie begon van godsdlenstfilosoflsche leren van
het brahmsnlsme en het buddhlsme, de moraal van
Kungfu-tse, alsook van de geschiedenis en de lltteratuur van Japan. HiJ word diep getrolEen
door de grote verdee ldhe Id en rlvaSiteIt van de
vele en verschillende buddhls tlache sokten on
schoten toentert lJd .
Hartstochtell) k nocht h1) naar het alleen-ware
buddhigne . Twintig Jaar lang hleld h1) zich bezig aet de studle van het buddhlsine , zoala dnt
door de Tandal-school werd gepredlkt , de school
dle door de beroemde Dengyo Da1gh1 In 805 op do
berg H1e1 faa gesticht .
Na een uiterst kritisch onderzoek van alain boachtkbare texten, koos NICill-É&K tonelotto hot
Lotus-sïitra als zlJns inz:tens de ixooat zuivere
weergave van het orthodoxe buddhlaiiio . HU raakte
zo overtuigd van de uitzonderlijke betekenis van

het Lotus-autra, dat volgens hem alleen daarin
de zuivere loer van Buddha éakyamunl volmacht
geopenbaard was .
Het Sutra van de Lotus van de Goede het , het
Saddhsrme-PundarIks-Sutra, in het japans Eyoho-rengekyo of ook Hokké-kyo genoemd, ls een
vAn oudste maha yanistlsche sutra 's , behorende
tot de 9 heilige geschriften (de zogenaamde
d h a r m a ' s) van het mBhayans . Het is o.a.
door prof.dr. H. Kern vertaald in de serie Ea-

cred Books ol the Bast , Vol. zal.

De datum van dit uit het noordwesten van India
afkomstige sutra wordt tegenwoordig gesteld rond
het jaar 200 van onze jaartelling. De oudste vertaling in het chinees door Dharmarakqa dateert
van 285. Kumarajiva (384-417) bezorgde in 406
nogmaals een vertaling uit het sanskrit in het
chinees.
NICHI-REN ' s religieuze activiteit was geheel
gericht op een herleving van het buddhisme, gebaseérd op de voorstelling van de Leer, zoals
hlj die geformuleerd vond in het Saddharmapun-

darlkasut za.

Een visioen in 1253 overtuigde NICHI-REN tenslotte helemaal een geroepen profeet te zijn,
dle zijn leven moest inzetten voor de prediking
van de Lotus-boodschap. Hij beschouwde zich als
de incarnatie van Vié ista-cêritra (jap. Jögyê),
de bodhisattva die in hoofdstuk 14 van het
Saddharmapundar[kasutra de opdracht van Buddha
Sakyamuni krijgt het geloof te verdedigen en te
propageren.
NICHI-REN *as echter niet alleen een hartstochtelijk prediker, hlj verbond met zijn reformatie
en unificatiepogin#en van het buddhisme ook bepaalde politieke aspiraties, die hem veel tegens tand , vijands chap en herhaa lde verbanning door
de regenngs autori teit en te Kamakura hebben bezorgd , want een van de merkwar‹rd igs te t rekken
van HI OII -REN ' s leer was r arts li jk de i dentl f1 cati e nan de godsdl enst , i
. zi j n exclus i eve
lnterpretat i e vän het buddhi eine , met het nati onale leven .
Uit zijn eigen profetische opvatting het dreigende verval van de Leer van Buddha Sakyamuni een
,halt te moeten toeroepen, en de rotsvaste overtuiging zelf de enig juiste interpretatie te hebben gevonden (”ware buddhisme is niet anders dan
de Waarheid zeli' ), vloeide psychologisch-vanzelfsprekend een fanatiek-polemische houding voort
tegenover al de andere buddhistische richtingen,
waarin verlossing werd gezocht.

Zijn felste aanvallen van dogmetlsche onverdraagzaaiiiheld )egens anders-denkenden golden wol do
Jodo-shit , het door linnen Shonln (1133 - 1212) In

1175 Ingevoerde Amida-buddhleme , oen loer vaarln
het accent valt op de genade van Aialda, do Buddha van Oneindig Licht (AinltBbha) en Beuwlg Leven
(Aml.täyus ) de Heer van ”het uestellJ k paradlJa ”
(s u k h U y a t T) .
_
Het devot lonelo Amlda-buddhlsme van de Jodo-chu
en de Jodo-shlnshu ls nog steeds de tanner populaire vorm van buddhlsixe In Japan. Do Jod‹»•Sh1nshu, geat lcht door de boroeiiide 8hlnran Bhonln
(1173-1262) ls niet een kleine 17 zillJ non aanhangers ook numeriek de belangrlJ ken vertegenwoordiger van het buddhlaiae In Japan.

De bijna monothelstische vererïng van Amida nu
was In de ogen van 1J1GtII-RBIl nlot minder dan vorraad ten opzlchte van Buddha SHkysmunl• de wer•
kelijke stichter van het buddhisme en de emgware Heer van het universum, overeenkomstig de
definitieve en volmsahte openbaring in het 8addHet beroemde NBHBUTfU, d.i. het gmbed tot Amlèx
N a h u A m 1 d a B u t s u, zoxls reeds voorkomt_in de omstreeks 200 na christus te dateren
fukhavati-vyuha, brandmerkte NICHf-RBN als "de
weg naar de he1 ".
Toch voelde XIQII -REX b11htbaar beboe£te tegea-

over dit door bem zo gehate NBMBUTSU ook *elf
een min of meer msgiecb-religieuze formule te
creëren. Pat lag meer voor de basd dan de titel
van de meest vereerde text, b0t LoËu6-BÄ%F8Ê
Het rituele gebed van èe Nïchïren-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 z1j het Lotua-s0tre vio de
Goede Wet.
Rec*tatie van het DAIND&U en verering vas bet
maqgala waarop de*e Heilige *oordeo *[jo geschreven - als het vare een grafische representatie
van de waarheid van de lerlngen van Wet LotussGtra - vormen de belangrïj&ste ceremonï8s bïj
,alle Nïchiren- en neo-m*obirensektex .

Hij werd toen naar 1ie .
-- uuj EaÜo ii hCt harre oooidr n va» ..pai v eiUanuon, maar dezc vorbanning duui dc maar drie jaar. De laatste jaren a u
zijn leven hracht hij in betrekkel ij ke rust,
streng aket ïs ch, door in het klooster van Miuobu
in een hergdal aan de voet van de Fuji umn.
NICHI -REN stierf 13 oktober 1282; zijn rustplaats
is onder een geweldige grafpJramide te Ikegami,
toen i» de buurt, nu midden in het centrum vanTöky6.
Ue essentie van het buddhi+ne , in de opvatting
va' 1ICHI- REN is, dat Buddha Sakyamuni - woliszaai : i ei als de historische Gautama, maar als
de :cuwig a lomtegenwoordige Buddhanatuur - één
is met het bewustzijn en met de gehele natuurlijke wereld,
Di t was e i gen 1

I: a 3. de doc t rine van de Tenda i —

school zcal s SA1CM0 (Dengyö Daishl) die formuleerdr. Ket Aüsrlut« en de wereld der fenomenen
zich ondc. ,i ng als de zee on de golf. De fenomenale w«. s id is slec!:ts in zoverre reeel, als
zij Lwsv. at in de Buddha-natuur +charmakaya) en
aar la.« veel heeft. Elk stofdceltj e kon tenslotte buddha worden. Deze opvattingen, met name die van het potentiele Buddha-schap, vinden
we bij rrïj wcl alle scholen van het iaLJyzna.
De leeis tellige filosofie van het Nichireu-buddhisme was dan eigenlijk ook niet ni eu'w, ol het
moest al zijn de ui t s luiteu lo nadiu )‹ op dc ; ersoon van ba[:yanuit Euddha als 1: is torische omponent van hct Hoogste Wczo», HORMAN-NOüO[ZON, de
7

Ieuwlge Buddha, alsmede de exclusieve waardering
en religieuze adoratle van het fladdharaapundari.kaaut ra.
‘
Het nleuwe - aaar bos list onbuddhla tlacho waardoor NICHT-RBN en EUn volgelingen do aandacht trokken en een (ten dele) gorochtvaardlg- de verontwaardlglng oprlopen faa do onvorblddo11) ke afwlJ zing an :fanatleke vemerplng van alle andere sekten en andere Buddhaa .
Prof . Basaharu Aneaakl noemt In zlJn booh "Rollgous Ufo of the Japanese People", 7okyo 19G1,
de aanhangers van de Hokkö-shu, deze ' onbuddhla-

tische ' buddhlsten, ixlaachlen niet geheel ton
onrechte ”de calvinlnton van het buddhlamo. ”

De fanatieke geest van HIGH-RBN en zljn dogmstische intolerantïe hebben veel strijd en onvrede gebracht in de neture zo milde en verdrssgzame Buddha-Leer.

Toch getuigt de persoonlijkheid van xICHI-RBN
zonder UU:fel van grote Integriteit on diepe re
ligioaitelt en NICHI-BBN - door sign volgelingen
als een Heilige vereerd - moet zeker gerekend
worden tot één ven de belangrijkste figuren veo
do Japanse gooeteacultuur .
Rev.Peter van der Beek a:m .è .
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- de Lotus van de goede LeeT' Het vijftiende hoofdstuk uit het SADDHARMRPUNDARIKASOTRA , hande kende over de 1evensduur van " de
t a t h B g a t a, begint met een plechtig, driemaal herhaald begroetingsceremonieel.
Op verzoek van een grote schare bodhisattva' s,
met aan het hoofd de bodhlsattva mahäsattva
MAITREYA, is de verheven SAkyamuni bereid zijn
diepste geheimenis te onthullen, namelijk de oneindigheid van zijn levensduur (8yus) en de
eeuwigheid van het Buddha-schap.
In hoogste waarheid zijn alle Buddha's slechts
emanaties van de DEVATIDEVA, de alles overtreffende GOD, ”the supreme being”, wiens wezen
'leeg (éflnya) is.
”Van een buddha die identiek is met de leegheid (3unyata) kan men niet zeggen dat hij
geboren wordt, de verlichting bereikt of
sterft; men kan ook niet spreken van verschillende buddha's. In betrekkelij ke waarheid zijn
er echter talloze, »iet alleen die van het
heden, verleden en toekomst, maar in de onmetelijke uitgestrekte kosmos leven gelijktijdig talloze buddha's. Elk van hen heeft
zijn buddhagebied, waarover zijn verkondiging
van de Leer reikt.” ENSINK, J . ,De Gyote Weg
naar het Licht, Amsterdam, 1955 p. 137.

SADDHARMA
PUNDARÏKA SÜTfiA
Zo heeft de verheven Sakyamuni de Grdhrakutaberg te Rajagrha gekozen als plaats ’ voor de verkondiging van zijn Leer van eeuwigheid tot eeuwigheid.
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gADDHA)BVJWXDARIKASUTRA
"Alu wat betreft de andere tathagata a , arhata
volmaakt verlichten , dle Ik gonooaxl heb, zonen van goede familie , de tathBgata D1pahk&re enzovoort , ont dle tathBgata ' a , arhata , volmaakt verlichten, het nlrvSp to laten bernie
ken heb ik, de Leer op tactische uijEe verkondigend, hun overlijden ge#o8cbneerd. Voorts
zonen van goede familie, met Aet oog op de
verschillende grixd vxn ontwlkkelïAg van de
zintuigen en de mate van energie van de wezens die in elke periode geboren eorden, geeft
do Tath8gata zich In elke periode non blznondere naan, zegt In elke periode dat hlJ mrs
vi9 bereikt en atelt de wezens mot verschillende uiteenzett lngon over do Leer tevreden.
Dan, zonen van goede fainhle , zegt do Tath8gata tot de uezena , dle zo uiteenlopende aaplratles hebbwn, geringe wortels van verdienste en veel koeltIngen : "Ik bon Jong, bhlkNu 's , kort geleden heb Ik mlJn stand verlaten
en heb Ik de onovertro:f:fen volianakte ven.testing bereikt ". Dat nu, zonen van goede :£am1lie, de Tath8gata, dïe toch lang geleden de
verlichting heelt bereikt, zegt kort geleden
de verlichting berelkt te hebben, die uiteenzettlngen over de Leer zijn alleen verkon-

digd oa de wezens r1)p te maken, oa zo houvast te geven. Bu al doe ultoenzettingen over de Leer heeft de Tath&gata verEoodlgd os
do vezene te onderrlchten. De woorden, zonen

van goede :fam111e , dlv do Tath$gata oprecht
oa de wezens te ondorrlchten, hetzlJ hlJ zichzet:£ daarbl) toont , door zlJn eigen aiond o:f
door de mond van een ander, al wat do Tüth8gata zegt , al dle ulteonzott lngen over do
Leer z1,jn naar waarheid goaprohon, daar 1s
geen onwaar woord van de Tath$gnta In. Bu
waaromP De Tath$gata heeft lngezlen dat de
12

wereld van drie sferen in waarheid niet geboren w ordt , niet s t erft , niet van het ene
be3taan i n het andere overgaat , ni et i n sam—

s8ra verkeert, niet het nirväna bereikt, niet
waar is, niet onwaar, niet existerend, niet
niet-existerend, niet zo, niet anders, niet
onjuist, niet juist, niet anders, niet zo.
De TathBgata ziet de wereld der drie sferen
zoals de onwetende gewone mensen hem niet
zien. In deze positie zijn voor de Tathêgata
de.dingen voorwaar manifest, niet verborgen.
Zo dan is ieder woord dat de Tathägata spreekt
- dat alles - waarheid, niet onwaar, niet
onjuist. En om dus bij de wezens, met hun
verschlllende gedragingen, met hun verschillende 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 Tath&gata. Zolang geleden tot de verlichtlng gekomen bestaat de Tath&gata . al steeds
gedurende die onmetelijke tijd. Zonder het nirv&ga bereikt te hebben doet hij alsof hij 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 vervuId i s . En ook nu weer , zo—

nen van goede familie, terwijl ik het nirv&ja
berei k , t erwi,j 1 i k het ni rvfina niet bere i k.
En waarom 7 Op deze wi,j ze maak i k de wezens
ri,j p , zonen van goede fami l ie , 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 netten der meningen, wetend dat de Tathêgata bllj ft, denken dat het spelis, niet het
13

lfiee krijgen dat een tath8gata moe111) k te
vinden ls , denkend : ’UU z1) u dlcht blz de Tat-

h8gata , ' geen energie ontwikkelen om uit deze wereld van drle sferen te komen en nlot het
Idee kr1,jgon dat een tath£gata moe111) k te
vlnden ls . Daarom, zonen wn goede lachte ,
sprak de Tathflgata, bekwaam in tact lache middelen, de woorden: ' Zelden, bhlks.u’s , verschijnt
een tathfigata '. Bu waarom? Het kan zij n dat
dat dle wezens :tn vele honderden tr1111ardon
Jaren een tathLgata zien, o:f niet . Dasrom dus
zonen van goede fam:t he , daarvan uitgaande
zeg Ik : ' Zelden , bhlkgu ' s versch:U nt een tathfigata . Als z1) nog vaster denken dat do tathflgata 's zelden verschijnen zullen ze verouderd z:tJn, zullen ze verdr:let hebben on, als
ze de tath8gata ' s , de arhats , de volmaakt verlichten, niet zien, zullen ze dersten naar de
aanblik van een tathEgata . De wortels van verdienste bestaande in aandacht gericht op do
TathEgata zullen hun lange tlJ d tot nut , holt
en geluk atrekken. Dlt lnzlende zegt de Tath4gata , hoewel hlJ nlet het nlrvLna bereikt , dat
hij het nïrvêna bereikt, met het oog op de onderrlcht Ing der wezens . Iu de leerredo van do
TethBgata , dlv hlJ aldus uitspreekt , zonen van
goede Camille , steekt geen onwaar woord van de
Tathhgata .
Daar la b13voorbeeld , zonen van goede familie ,
een ziens , een arts , vhs , geleerd, schrander ,
zeer bekwaam In het genezen van alle zinkten.
En dle mens heeft vele zonen, tien, twintig,
dertig , veortlg , vlk ft kg of honderd. Nu gaat
dlv arts op rels en al dte zonen van hem oorden ziek van plantaardl g of d1er11 3k vergt f .
Door dat plantaardl g of d1er11 Jk vergl f norden z1) door aniartoïl Jke ptorion overinand ;
door dat plantaardl g of dlerllJk vergt f
verteerd vallen z1) ter aarde . Dan knalt dle
arts , hun vader , van de rels terug. Bn nu Hjden dle zonen door dat plantaard4.g of dlerllJ k
vergif smartella ke plJnen, van sonunlge raken

de zinnen verLijs t c rJ .nderc hi ij vc u lig hun
zinnen. Zij allen, öoor !i r w:j :: : ':» 11, begroeten hun vader als zi hc» t’ rug ‹ cn en
zeggon: 'Celukklg, i”adei da5 » vo i ! i g en «el
teruggekomen z i jt. Verlos c'• nu vau onze
kwaal, hetzij plantaard ï , oï dl el lijl . ergi[;
geef ons het leven weer, vader. ' Als d:lr die
arts zijn zonen door smart „c1 &eld zich, door
pijn overmand, gelolterd, zicb op de grond wentelend, haalt hij een .eer geneeskraohtig
kruid van de juiste kleur, geur en .smaak, hij
maalt het op een steen fijn en geeft zijn zonen te drinken ei zegt: 'Drink dit .eer krachtige geneesmiddel, mïj n zoocn Jo t de juiste
kleur, geur en smaak heeft, Al: ge dit zeer
krachtige geneesmiddel edronker hohi. mijn
zonen, zult ge snel van dï t plantaardig of
dierlijk vergif verlost worden en weer gezond
zijn en niet ziek.'
Als nu dïe zonen van dc arts dïc bij hun zin»en zijn de kleur van het geneesmiddel zien,
de geur er van ruiken en de smaak er van proeven, nemen ze het sncl in en het innemend worden ze geheel en al van die V•aal 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 aangeboden is nemcn ze
Niet in. En waarom? Door die onjuiste opvatting van hen staat dat medicijn dat hun aangeboden is hun niet aan van k1 eur,s taat hun niet
aan van geur en smaak. Daarop dan denkt die
arts: 'Van deze zonen van mij zijn door dat
plantaardig of dierlijk vergif de zinnen verbij s terd. Zij nemen zowaar dit krachtige medicijn niet in, maar begroeten mi} wel. Kom,
laat (k door tactische middelen deze zonen ertoe bew °6°° dn medi c i l r in tr nemen'. Dan
zegt dus dle

rtr,

Lwli’ inj met tactische mid-

delen zljn xo‹rn lat qrucesmi dde] wil laten ini e»ien '- k heh ., f › ii»)› z<›i e›: vn :i goede familie
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oud en bejaxrd, en mijn dood ls nabij.N*ar hebt
gij geen verdriet en weest met verslsgeo. Ik
heb u hier een krachtig medicijn gegeven; als
ge venat, neemt hot In. 'Als hlJ dle wonen st
tact dlv raad gegeven heeft , gaat hlJ neer een
onder land on, daar zlJnde, laat hlJ dle stelde
zonen berichten dat lilJ gestorven 1s . Op dat
ogenblik worden dle zonen hovlg bedroefd on
Jazinerond duld : ’Onze vadar, onze beschermer,
onze vemokkor, do enige dm zich over ons orbarmde , hlJ ls gestorven. Nu zijn EU dus wezen geworden. ’Voozwaar, zich als voren beschouwend en geen uitweg ziend, worden ze steede
door verdriet gekweld en, doordat me steeds
zo door verdrlet gekweld worden, bomen se uit
bun ’zinsverb1jsterlng weer tot hun zlsnan* Sh
ze zien ln dat dcc iiiedtelJn de Ju1uto kleur',
geur en siaaak hoe:£t . Dan nemen so op dct ogenbl1k . dat medicijn in, het innemend, *ordsn se
van hun laat verlost . Daarop dan; als d:to arts
vernomen heeft dat dle zonen van do Jcoee1 verlost zlJn, vertoont hlJ sich voor.
*xt denkt ge nu, zonen van goede fosillet NioZlj zelden:
' IJatuurllJli niet ; Vorhovone , oetuurllJk niet ,

Sugata
HU solde :
Bvonzo, zonen van goede Vanille, heb :tk volleraar oniiiootbaro, ontelbare honderden trilliarden woroldparlodon geleden doen onovortrofkon volmaakte verlichting bereikt , gaar vertoon, nlottoziln, do vosons tactisch zulhu dlagen on In dat telt steekt geen onholg onvaarhold van nlJ . '
De vorJ:aling van bovenstaand toxtgodoolto on do
vorklarl ng ven enkele termen 1s tact tooalomnlng
van de auteur overgenomen ult :
DE gROTE WE& WAAR HBT LIOHT - een keuz• uït
de ïltoratuur van het mh£y8na-Buddhlauo .
Uw hoe: flanakrlt vertaald on toegelicht
door dr . J . BHSI10t , AmBlBrdam (1965) .

ema»d die de verlossing bereikt heeft;
denoeg heef t hi j gx—
claan di e door ges t ad l —
ge arbe id aan e igen

persoon zijn eigen verlossing heeft bewerkt”.
FAMI LJ E

een groep van wezens
die tot één einddoel,
arhat schap, verlichting voor zich alleen
of volledige verlichting, is voorbestemd.
(okt. ] 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.
naam vari onze were 1 d .

de 'historische' budd-

SUa4

I« t t•: r )i jk 'wel gekome:'

own naam van de

BudU'.i .
(okt. u p a y a), de
middelen die Buddha
te baat neemt om wezens die de Leer nog
niet in haar volheid
kunnen begrijpen voorlopig op weg te helpen

letterlijk 'aldus (tot
de verlossing?) geko-
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confrontatie
De in de conf ront at ie der gods di ens ten ge1nt eres s eer—

de 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).
Naar de uitgever mededeelt wil dit 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 inee« storting ervan beleven. Het verklaart en doorlicht
een godsdien*tige situatie, die nu eenmaal een feit ien 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 godsdiens ten is die tus sen het chris tendom

en het boeddhisme. De vragen, die het boeddhisme aar
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 nieu*r
*ijze van bezinning op het Gqdsgeloof en de overwegen
de aandacht voor de menselijke existentie en haar vi
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 feit, dat het boeddhisme wel talloze
hevige vervolgingen te verduren heeft gehad maar zelf
nog nooit getracht heeft zich gewelddadig in de *ereld
uit te breiden. Boeddhisten hebben nooit hun tegenstanders op de brandstapel ter dood gebracht maar
hoogstens bij wijze van getuigenis of protest zichzelf
levend verbrand.
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Uit gesprekken met boeddhlst-geworden christenen
bllJkt , dat de voornaamste redenen van hun overgang
zlJn gelegen In het telt , dat het boeddhisme geen op
aancties steunende leertucht kent, dle de geestelijke
vrlJheld en zelfatandlgheld van do mens bedreigt en
de mons als gevolg van do u1toe:£on1ng van gevotonadwang telkens In geuotonscon:f lieten voratrlkt ; dat
het boeddhisme niemand verplicht om ongoloofuaaFdlgo

Beringen en verhalen op gezag voor vaar to houden,
o:fachoon ze niet In overeensloiiialng gebracht kunnen
worden met het moderne denken, dat het boeddhisme non
verklaring gee:£ t van het nenaell3 k bestaan, zoals hot
zich voordoet en ervaren wordt , dlv pest In hot raaa
van de evolut legedachto en niet zoals de or:£zondoloer In bots:Ing kont niet de verworvenheden van do votênschappen, dle zich bezighouden met een onderzoek
naar het ontstaan en de ontuI.kko11ng van do mens on
zijn beschaving, dat hot boeddhlsao do mens ertoe
brengt te bllJ ven werhen aan z1)n vervoliaaklng on vorloaBlng, doordat het de mens In ethisch opzicht op
elgon benen doet staan en nlet doet vertrouwen op hot
plaatsvervangend leven, llJdon en sterven van Ghrlatua .
Het ls duldellJ k dat deze •= •=ee11J ke motieven van
negat leve aard zij n. ZIJ berusten op do poraoonllJ ke
ervaring , dat het consent lonnie chrlatondon, zoala mon
thula , op achool on In do kerk gehoord hoeft , op sövoel punten 1.n con:filmt hout wet het donhon, hot noten, het paychologlach Inzicht , het zodollJ 8: butzlJn, de algemene lovenaorvarlng on het leefmilieu
van onze tlJ d , dat hot voor lemand, dle zlJu godsd:tenatlg leven nlet baseert op consent to neer op non
peraoonllJ k verworven Inzicht In de totale vorX«11JRheld , ten enemaie oimogeHJk la on het nog 1•ngor 1:o
aanvaarden. Aangezlen het In het rozen van hot nooa
ziJ u 11gt om ta vragen naar het vanrvandaan, hot waarheen en het fundament van het menu-zlJn, vinden velen
het onmoge11) k on In een skopclacho on louter ' dlossoltlge ' tevens- en wareldbeachouw Ing to bllJvon" étokon on zoeken EU daarom naar een godadlons ttg antwoord op hun levansvraag blz de niet-chr1a4:mlj ke
godadlene ten.

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 werkelijke 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 godsdienstige
bewegingen zo sterk om zich heen grijpen.
Ondanks dit alles is het boeddhisme meer dan welke andere godsdienst een reêle en formidabele 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 oesters 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 visiw
op de menselijke existentie. '

PAÊI C A - Sl L A
- de 5 morele voorschriften -

panatlpata veraaianT-slkkhapada4i aaiiiadlyam4.
adlnnadana voraiuanl-slkkhapadam oamad1ya;n1

. musavada veramanE-sikkhapadaW samadiy•=i

slkhhapadaiii samad1ys-*

Ik neem voor de onthouding te beoefenen
(veramanl-elkkhapadam samfidlyäml ) van :

1. het doden van levende wezens

2. het neiaen van wat niet gegeven 1s
3. zedellJ k onverantwoord gedrag
4. het spreken van onwaarheld
5. het gebruik van middelen die onverschllligheid , traagheld en onachtzaamheid veroorzaken.

b o • k b e s p r e k I n g
Iemand 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 nederlandstallge boeken op dit terrein ] s, helaas, nog maar zeer bescheiden en bovendien voor het merendeel niet van oorspronkelijke asrd. Wij zullen u hier toch enkele noemen.
Om met 'de uitzondering die de regel bevestigt'
te beginnen: een zeer voortreffeli.jk en oorspronkelijk utudiewerk is het boek SPEL ZONDER SNAREN
van de leidse sinologen dr. F, Vos en dr. E .
Zdrcher (N . Kluwer n.v. Deventer, 1964). Het is
een boeiende en zeer objectieve inleiding tot
Zen en van een veel beter niveau 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 lezenswaard ig boekj e dat zich

eveneens met het Zen bezighoudt is dat van drs.
Ernst H . Verwaal ”Wijzen naar de maan". (N . Kluwer 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,
maar bij gebrek aan beter (”De grote weg naar’
het Llcht” van dr. J . Bnsink, (A ' dam 1955) is,
helaas, reeds enkele jaren uitverkocht.) zijn 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 s ecunda 1re verta ling ,

*aarschij nlijk naar engelse bronnen, door wijlen

Ir. J.A. Blok van enkele :f raginentan uit de peil-

lltteratuur, waaronder echter het volledige Dhea' aiapada, de bekende spreuken verzameling over do
buddhlat lsche moraal. (N. xluwer, Deventer z . J . )
'Pens lotte har:t Prasad Shastrl 's " eöltatlo4:hoOr1e on praktijk"

(H. KTuuar ,

ygpj;gp 19gB).

Do tltel zou u veelbelovend kunnen vooFhomen. D14:
book,Je bevat echter blz zonder wolnlg waardevols ,
zowel t . a . v. de theorie als de praktijk van de
medltat te.
Yoor de in de buddhlstlsche ”Gzlstesschulung“
geïnteresseerde lezer ïs dlt bosje van geen enkel bela .

NAMO BUDDHAYA

-

mijn vererlng geldt de Buddbs

DHARMA.YA

-

mijn vereriog geldt de Dharms

RANGHAYA

mijn vereriug geldt de SiAgAa

XA 3 7ASSA BIIAGAYATO ARAIIA7D SAMBA - SABBUDDIiASSA .

Mijn verering geldt de Yerhevene, de Volmaakte
de Volkomen-Verlichte.
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gazine

ABHAYA - DANA (sit,)

lett . "de gave van onbevreesdheld”,
volgens het ahavalrocan&-sutra symboliseert
deze in u d r a (q . v. )
de vlJI: karakterlst leke lenmerkên van het
Buddha- en Bodhisattvaschap, ’namelijk

SraddhB (vertrouwen) ,
vTrya (lJvor) , amrtl
(achtzaamhold) , dhjrBila

(consent ratle) on praJna (ulJahold) .
lett . "supplement op
de dhainaia ": het 1s het

derde deel van de t 1p 1 t a k a (q . v. ) van
de theravada. Het 1s
grotendeels oen commentaar opp hot a u t t ap 1 t a k a (do loerredenen3 .
ABHISEKA (skt.)

lett. ”besprenRellng
van het hoo:£d met water", in het tantrlach
buddhl sae (va)ray&na)

betekent het de initiatie van de I.eer11ng
(61 sya) door de guru .
Het Éater symboliseert
de fi-voud1 ge kennis
van oen Buddha .
is in het m8hsyans pantneon de :fundamonteIe
eer-Buddha , ”de door

zicn=eiz bestasnda".
s v a y a a b h u) ,

een personificatie van
de uiteindelijke en
hoogste werkelijkheid.
Zijn creatieve kracht
wordt gesymboliseerd
door de 5 t a t h ag a t a ' s of d h y a —
n l—b u d d h a ' s ,

resp . Vai rocana ,
Aksobhya ,

Ratnasambhava ,
Am1 tfibha en
Amoghas i ddhi .

lett . het nx en—doden ,
ni et kwet en”; het eer—
s te voors chri ft van het
p a u c a — ê i 1 a
zie pagina 24
van dit

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

lett. ”levensonderhoud",
s a m m ê - ê j E v a ,
de juiste wijze om in
zi j ri tevens onderhoud

te voorzien, is de vijfde
”stap" op het achtledige
pad.

AKSOBHYA (skt.)

let t . ”de onvers toor—
baren ; éën van de 5
tathagata ' s .
Hij ts de Buddha of Ji —

na van het oostelijk
Paradi,j s (a b h i r a-

t i).
Kanakamuni is de met

hem corresponderende

mBnusibuddha en Yaj rapint‘ zlJn bodhlaat tva.
ZiJn voertuig (v Y h an a) is een blauwe Olïfant : zlJn handhoudlng
(in u d r a) ls d1o_van

de bhu ispardamidra.

AXVSA£A (p. )

let t . (karmlach) onhe1 lzaan" ; gebruikt
voor de uitingen van
de w11, dle ontstaan
ult begeerte (1 o bh a) , haat (d o a a)
o:f verblinding (in c-

h a) en daardoor karmisch ongewenste gevolgen veroorzaken.
AIAYA

VIJÏÏAHA (sift . )

lett . "schatkamer
(alaya)- beanstz13 n

(vl3hana) ' ; 'baala con
sclousnoas ", omdat alle fenoaenen zichzelf
manlfesteren op baa1s
van dlt boemtzlJn.
Het ls een term uit do
de vroege buddhat lscho
psychologie , dlv In
hoofdzaak 1s uitgewerkt door YlJli na vada o:f Yogacara
school In India , waarvan de belde broers
Asanga en Vasubandhu
(4e eeuw n . chr . ) we1
de belangrl) kete representanten sljn.

z i e Aan I TABHA

ANITABHA

De Buddha van het oneindige licht, als
A m i t a y u s de
Buddha vau het oneindige leven,
Amitabha is de vlerGe
dhyani - buddha en per—
s oni I i cat i e van he t e r—
tiarme n .

I n de ”Re i ne

Land “-s ekt en i ii Ch i na
en Japan is Amitabha
de bemiddelaar tussen

AMOGHASIDDHI

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

Nögörjuna

