SADDHARMA

de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een
foto van een l 8de eeuw• Japans beeld.
Deze Buddha heet AMIDA, de Buddha van het oneindige
licht, heer van het westerse paradijs, gezeten in de handhouding van meditatie
het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum
de foto werd gemaakt dor• Else Madelon Hooykaas

ZEN üLDITLTIE in kosmos
Er bestaan pldnneu om gerogelJ te gaan mediteren, in
groepsverLanl, in de kosmos (runs Hendrikka le 142,
Amsterdam).
0elnteresseerJen kunnen terrrht jij Ei o o,
Telefoon: (020) - 6 /J// 2 j06 86.

i,(EDITATIL-TLi üE»TJE in een PA1HUIS
Sinds jaren bestelt or een klein med itatie- ter jeltje
in een pakhuis in Amsterdam ( haarlemmer Houttuinen 4)
Hier wor&t twee maal in de week gemeJiteer4 : iedere
zondagochtend vanaf half ne „en 's morgens, iedere
W oensüa oryen vanaf 6 uur. De meditatie ïuurt een
uur, daarna gaat iedereen wrer zijns wee gs. Het tenpelt j e is boeJJhisti soh maar behoort niet tot een
sekte. Li worct geen les gegeven, er is peer discussie. Als ienand hier interesse ir heeft, mzar dan
moet het wel serieuze interesse zijn, kan hij Henk
Kaper bellen, telefoon 02 j 2 4-4j/§ .

6ET IEVEII EN 700RBEE£ D VAIf BOEDDHA
( eers t e hoofd s tak van het boek "lüedi tab i on in Act i on"
door lana C höq am Trungpa , ui t gegeven door Stuart &
Watkins , naar s chi jnl i jk binnen een j aar o, ok in het
Neder lands verkri gbaar , de Inge 1 s e ei tgave kos t ongeveer e en ti ent e )
het is een heldere, warme, zomerdag, en de dikke takken van de sal bomen schitteren met bloemen en hangen
zwaar naar beneden door hun lading vruchten. Het landschap is wild en rotsachtig met vele grotten, en de
dichtstbijzijnde stad is meer dan 400 kilometer verder op. In sommige van de grotten zitten yogis met
lang vervilt haar, alleen gekleed in een dunne witte
katoenen lap, Sommige zitten op hertenhuiden en mediteren. Anderen zijn bezig met verschillende yogi oefeningen, zoals meditatie midden in een houtvuur, een
bekende ascetische oefening. Weer an&eren zeggen mantra's op of zingen. Het terrein heeft een atmosfeer
van vrede, eenzaamheid en stilte, het is er ook een
beetje griezelig.
l Iisschien is het wel zo geweest sinds de wereld werd
geschapen. Nio ts beweegt, alles is stil. Zelfs de vogels zingen niet .. Een grote rivier stroomt vlak bij,
maar er zijn geen vissers. De rivier is zo breed dat
de andere oever misschien wel tien kilometer weg l ï jkt.
Aan de rand van de rivier zijn asceten besig met rituele reiniging. jen ziet ’ hen in meditatie en sommigen
wassen zi dh in de rivier. Zo was het 2 §00 jaar geleden, de streek heet iairänjana en ligt in de provin•
cie Bihar in India,
De prins Siddharta komt aan. Hij ziet er artistocratisch uit. Hij heeft nog maar net zijn kroon afgezet,
en zijn oorringen en versierselen afgedaan, hij voelt
zich nogal naakt. Hij heeft zo juist zijn paard weggestuurd en zijn laatste bediende, en nu kleedt hij
zich in een schone wit-katoenen lap. Rij kijkt om
zich heen en probeert de andere aseet en na te doen.
Hij wil hun voorbeeld volgen en hij gaat naar êén van
hen toe en vraagt om instructie in het beoefenen van
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meditatie. Zerst verklaart hij dat hij een prins is
en dat hij het leven in het paleis doelloos vond.
Hij heeft ontdekt dat er geboorte bestaat, en dood,
en ziekte en ouJerJom. bij heeft ook een Wijze door
4e straten zien lopen en dat heeft hem ge-inspireert.
Dit is het voorbeeld en de manier van leven die hij
nu ook wil proberen. Alles is nieuw voor hem en
eerst kan hij niet aannemen dat dit werkelijk gebeurt, Hij kan de luxe en de lichamelijke genoegens,
ze draaien no 6 steo&s in zijn geest rond. Dir was
prins SidJharta, do toen:omstige Boeddha.
Hij krijgt instructie, misschien wel met een beetje
tegenzin, van zijn huidige Ouru. Er wordt hem verteld Jat hij ce ascese van een ” Fishi” moet beoefenen en hij leert in de lotus positie zitten en hoe
hij &e zeven houdingen van Yoga moet leren beheersen
en haalt adem op Yoga manier. Alles is zo nieuw voor
hem dat het een spelletje lijkt. Hij is blij dat hij
het voor elkaar heeft gekregen om eindelijk zijn
werelds bezit op te geven en deze wonderlijke manier
van leven te beginnen.
Hij &enkt nog steeds aan zijn vrouw, zijn kin&, zijn
ouders, cn de herinnering stoort zijn Yoga oefeningen, het lijkt wel of er geen metho&e is om üe geest
te beheersen. Ln Je Yogis vertelden hem nooit iets,
behalve dat hij 4e ascetische manier van leven moest
be-oefenen.

Dit was de ervaring van de 9oeJdha, 2 §00 jaar geleden. zn zelfs nu zou men ecn dergelijk landschap
vinden en dezelfde ervaringen hebben als men zou besluiten zijn huis te verlaten en de genoegens van
koude en warme baten op t e geven en het lekkere e t en
thuis te vergeten en de luxe van het rijden in auto' S
of zelfs het openbaar vervoer, dat ook een grote
luxe is. Sommigen van ons zouden per vliegtuig kunnen gaan en binnen enkele uren in dat landschap kunnen zijn: voor je weet waar je bent ben je al midden in lndia . S omigen, vat weer avont uurli jk , zul1 en ei s s chi en besluit en t e gaan liften. Maar ook dan

soü de ervaring onwerkelijk sign, de reis mou ä*eeäa
spannend blijven, men zou zich geen momen[ verwelex.
Tenslotte komeD we in India aen. Misschien ia def
wel een teleurstelling. India is een hei moderni8e=
ren, de betere klassen zullen wat opscheppsrig lijken, de beter geschoolde Indiërs imiteren de Engelsen zoals zij zich die van Yroeger herinneren, Men
voèlt sich wat ge-irri*eerd maar aOcepteer% de situatie tenslotte en verlaat de stad zo vlug mogelijk
en soeki het oerwoud (in dii geY*l een Tibeiaans
Klooster of een Indiase ashram). We kunnen bed voorbeeld van Boeddha volgen en misschien hebben we dsm
dezelfde ervaringen als de prins Siddharia.
Allereerst sal ons hst ascetische aspe#i be-indrukken, de afwezigheid Yan luxe. Zouden we nu iets lerem, deze eerste dagen of maanden? Misschien zullen
we ’ iets leren wat betreft de manier van leven. Heer
misschien, omdat we in een volmaakt vreemd land zijn,
zullen we steeds opgewonden zijn. Ben probeert altijd
alles te verhalen, en een interne conversatie windt
öich af in de geest terwijl we de barrières van communicatie en taal proberen af ie breken. We leven
nog steeds in onze eigen wereld. Mei als bij 4e ervaring ven BoeddhA blijven de opwinding en de niswwigheid van het in een vreemd lenB sijn nog ae&nden lang
doorgaan. We schrijven brieven nssr huis alsof we
volledig in beslag genomen sijn door dii vreemde
land, we sijn dronken van de opwinding. äls we den
de een paar dagen of weken terugkomen hebben we niet
veel geleerd, we hebben alleen maar een andep laAd
gezien, een andore manier van leven meegwmsaki . En
het zelfde sou mei de Boeddha gebeurd zijn als hij
hei oerwoud van Nairanjana had verlaten eA was ierag'gekeerd neer zijn koninkrijk in Ragjir.
Boeddha gaat door, hij mediieert onder leiding vea
BiDdoe 'leraren, en hij on*deki dat ascese en het
volgen van bepeslde religieuze dogma*s weinig Relpen.
Bij krijgt niet hei sn*woor4 Bal hig zoekt, lou jq,
dit gaYal weren de vragen al tot be-aniwoor4ing gen
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komen in zijn geeat, hij zag min of meer wat hij wou
zien, hij zag de dingen niet zoals ze zijn. Als men
het geestelijke pad wil bewandelen moet men de eerste
opvinding t e boven komen, dat i s één van de e s s entiële punten. Als men de opwinding niet te boven
komt kan men niets leren want ie&ere emotionele opwinding verblinda, len siet het leven nier zoals het
is omdat men probeert zijn eigen versie te sien.
Daar on noe t een zi ch nooit ophangen aan met voor re1 i gieus of poli t i ek sys t een kan ook, z onder eers t do
e s s ent ie de vinden die een z o ekt .
Zodra ve ons z e If non e t ike t opplakken, een as c et is che inani er van 1 even be - oe lenen of e en bepaald pakt e
aantrekken gebeurt er niet s , vic veranderen niet verkelijk.
Na enige jaren besloot Boeddha weg te gaan. Hij had
van alles geleerd, maar de tijd was gekomen om afscheid van zijn leraren, de Indiase Bishis, te nemen
en alleen verder te gaan. Hij ging naar een ver verwijderde plaats, ook aan &e oeVer van de Nairanj ana
rivier, en ging onder een pipal boom (ook wel bekend
als do Bodhi boom) zitten. Hij bleef daar verschei-

goed leek alleen te blijven en zelf te zoeken, liever
dan het voort en l‹1 van e en ander te vo1 gen. Hi j z ou
uis s chi en t of dc z elfde c onc lus i e s ge1‹ onen z i n a1 s
hi j een andere weg belande1d had. , naar daar gaat het
hier nie t on. . klaar het on gaat i s dat , wat een ook
prob een t e leren, non ö. irc cze ervaringen moe t hebben, dat ervaringers uit de e er st e hand be t er zi jn
dan het leren uit b oeken of van leraren, of ervaringen die uit o en bepaald sys t een komen . de Boeddha
ontdekt e de z e nanier van leren en door on was hi j e en
groot revolutionair op het gohied van het menselijke
denken. Hi j ontkende z el fs het be s taan van Brahi a, of
van C•od , de Scliepper van de were ld . Hi bes 1 oot niet s
aan te nemen dat hij nie t s elf uerke 1 i jk ontdekt had .
Dit betekent nie t dat hi de grot e en oude tradit ie

van India al s vaarde 1 oos be s chouwde IIi j res pe c t eerde de trad i t ie
Hi j vas geen anarchi st op ne gat ieve minier , en hi j was ook ge en revolut i onair in
communistische zin. De revolutie van Boeddha was
werkelijk en positief. Hij ontwikkelde de opbouwende,
creatieve, kant van de revolutie, hij weigerde hulp
van buiten af, maar ontdekte voor zichzelf. Het
Boeddhisme is misschien de enï ge religie die zich
niet bazeert op de openbaring van God of op geloof
en devotie voor God of wat voor goden dan ook. Dit
berekent niet dat Boe&dha een atheist was of een ongelovige. Hij argumenteerde nooit over theologische
of filosofische doctrines. Hij ging recht op de kern
af, op hoe de Waarheid zichtbaar wordt. Hij verloor
geen tijd met ijdele speculatie.

Als men zo'n revolutionaire houding aanneemt is er
veel te leren. Bijvoorbeeld, op zekere dag missen
we het middageten. *#e hebben geen honger, misschien
hebben we veel ontbeten, Daar het idee van niet geluncht te hebben stoort ons. Door onze manier van
leven worden be paal de 1evenspatronen gevormd en we
acce pt eren die patr onen z onder er verder bi j na te
denken . Hebben we e cht honger? Of proberen we al1 e en
naar e en bepaalde penode in de dag op t e vullen?
Di t i s een heet e envoudi ge en ongekuns t e Id voorbee1d .
Door op de z e1 fde inani er te red er eren konen we op de
vraag van he t Ego .
Boeddha ont dekt e dat z oi e t s al s " ik", Ego , nie t bestaat . Ve z ouden kunnen z e ogen dat een begrip a1 s
"b en”, " ik ben", ni e t be staat . Hi ont dekt e dat a1
de z e c oncept en, ide e ën, hoop , angsten, enoti e s , c onclusies, ontstaan door onze speculatieve manier van
denken en via de psychologische erfenis die we van
onze ouders en opvoeding hebben meegekregen, We plakken al deze ervaringen aan elkaar vast, en dat is
natuurlijk het gevolg van ons gebrek aan ervaring op
educatief gebied. 0ns wordt verteld wat we moeten
denken, en we proberen niets voor onszelf uit te vinden. Ascese, het ons onthouden van allerlei gemak,

de ervaring van lichamelijke pijn, is geenszins een
essentieel on&erdeel van het boeddhisme, Wat belangrijk is, is het doorbreken van het patroon van mentale concepten en formules die we gevormd hebben.
Dat betekent niet dat we 9en nieuw patroon moeten
ontuikke ten of zoe ten prober en on he et vreemd t e
gaan doen en nooit t e lunchen of nooit nat -dan- ook
t e doen. I? e hoeven niet a11 e s onderst e boven t e b.aten en e en ander masker aan onz e omgeving te t onen.
Dat z ou he t prob1 e en ook ni e t t oz e en op 1 os s ing brengen. De eni ge dani or om he t probleein op t e 1 os sen i s
her proble en z orqwuldi g i e beki jl‹en. A1 s we de z e be nadering t oepas s en b1i jkt her dat we e en z ekere eens
hebben - e en zuakl‹e eens -, e en gevoe 1 dat we er gens
bi willen horen . \f e denken er UW et eens over , hot
gebeurt vanz e 1. Daarom zoe t en we het idee van " oplettendhei&” gaan gebruik:en. Iedere keer dan we iets
doen moeten we op ons zelf letten en &e opinies die
we al gevormd had&en, en &e conclusies van het zogenaamde ”gezon&e verstand” opnieuw onderzoeken. We
moeten een’ wetenschappelijke benadering proberen toe
te pas sen en niet s z o naar ac c ept eren.
A11 e s zoe t door onz e eigen eicros c oop bekeken worden
en de c onclus ie s moe t en door ons z e 1 f getr okker. worden. Zolang we het niet doer. i s er ge en He i1an‹l , ge en
Gum , geen z epening en geen 1 eiding di e ons mannen
helpen.
(wordt vervol gd in de vo1ger.de
Saddharza)

DE REIWER
Een heer rijdt op de weg langs het Veluwe meer. Len

nacht ige he er in e en Merc ede s van he t duurs t e type .
Rij heeft een zware vierkante kop en kort stoppelhaar. Hij heeft een maatpak aan en houdt een dikke
sigaar tussen krachtige tanden, De snelheidswijzer
staat op 144 kilometer. Hij heeft haast. Hij is te

laa* ui* zijD bungalow weggegeen, bij is op weg naer
een oonferen*ie wssr hij, als presiden[ direc**
vsa
een grote orgänisa[ie , de openingsrede sal ui*sgzekan,
Volminnen rollen door mijn brein, . hij heeft geen tijd
gwhäd zich voor [e Dereiden.
Bij fikf tegén’ een metalen s*äefje, hij beweegt he*
stuur, soepel hsel[ hij
een oude Def in, een gwje” hoJ›seöé ox'ex bed boftbelig* wegdek broa*.
uIBf" denkt de beer.

Daf rijden, senuw*ül1jVers",
”"
Bij mie* een bebgsïêe msn

dénk* ’de beer. “EeW deugnie[ Een dichter in de
’tijstsnd. En wie b**äal*?

Ii."

Bij kijk] weer og zij en
slet een ze1gez', Ds z'e1ger is ae]’öp#évlog$n. IM
vogwl vliegt langmsem,
majes*ueus Be grote vleugols bewegend. 'Reigsr" denk* de beer. “Een blauwe

ze1gex. Stille vao 6e ooievaar. 0o1avaazs eten ez
n1et aeer. Reigezs 1even van v1s . *
Yooz hea is opeens vee1 verkeer op de veg: Ben paaz
vzachtuagens r1jöen ochtez e1kaaz. 7ao öe aodexe kaot
oadexen ook vxacbtvagena . oa heer toetext en geeft
11ohts1goa1en. BIC aoet ez 1augs. Xaaz hat. gaat a1et

Bij vloek* en blijf* aoh*er een vrachtwagen haxgwn..
Zijn oligno*eur blijft tliaken. Blz verwr1ng* zijn
dikke nek om een opening in alle beweging voor hem *e
vlnden.

In zijn spiegel ziet hij de Daf achter zich. De bebaarAe man zit ruetig achter het stuur. Hij glimlacht.
"Glimlach” &enkt &e heer. ”teken van tevreöenhei&.
Ieman& die glimlacht heeft plezier. Iemand die glimlacht kan het niet schelen.” Hij kan nu inhalen maar
het bevel van hoof& naar voet wil niet los komen,
De voet blijft in dezelfde stand, de snelhei&swijzer
blijft op /O staan.
Hij zet zijn clignoteur af.
”Het" denkt hij. “HET kan hem niet schelen. laan wat
is 2ET?” De Daf haalt hem in* De Debaarde man kijkt
op zij. Er is een vraag in zijn ogen. De heer knikt,
En alsof dat niet genoeg is - hij zwaait. De man in
st opt pt ot se ling. De vracli triage n acht er la en ge e ft
een verontwaardigde loei op &e claxon. De heer hoort
het niet. Hij is uitgestapt en kijkt over het water
van het Veluwe meer. Len reiger vliegt langs hem heen.
Hij kijkt naar 4e reiger. Hij denkt niets. hij kijkt
alleen maar. Vermoed zuigt hij even later op zijn
sigaar,
Hij stapt weer in zijn auto. Hij is te laat op &e conferentie, maar het gecft niet, hij is maar een paar
minuten te laat en er is op hem gewacht.
Zijn rede is kort, en een beetje verward. De volzinnen horten en stoten.
Na de vergadering lopen twee directeuren naar het parkeerterrein.
”De president directeur was niet erg op dreef vanavond, vond U niet?” zegt de ene.
De aD4eie knikt. "Hij wor&t oud, onze baas."
De eerste directeur kijkt voor zich uit.
”Ik week het niet” zegt hij na een tijdje. ”Als het
niet zo gek zou klinken zou ik zeggen dat hij aarBig
was vanavond. Aardig.”
De andere directeur knikt weer. ”Ja” zegt hij, ”Er is
nog een beter woord, Hij was lief vanavond.”
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We hebben nogal wat kopij die de moeite waard is,
o.a. enige t oekbesprekingen, maar er is te weinig
ruimte in dit kleine blaadje. i iisschien dat dit jaar
een extra SadJharma verschijnen kan.

Donateurs van de Stichting üederlanÖs Duddnistlsch
Centrum krijgen Saddharma thuis gestuurd. Men wordt
d onateur door tenminste

4j ,-- (meer mag ook en wordt

zeer gewaardeerd) te storten op post giro 4§20022,
ten nane van ce Peunin zcester, üe&. Buddh. Pentium,
Bornestraat 64, Hengelo (0).

SADDHARMA
is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum
de Stichting werd opgericht op 8 november 1967
haar doelstelling is:
de studie van de beginselen van het buddhisme te bevorderen
en de praktische toepassing van deze beginselen aan te moedigen
de Stichting is geen religieus genootschap maar wi1 helpen
diegenen te verenigen — welke levensovertuiging of geloof zij
ook aanhangen — die op enigerlei wijze in het buddhisme
belang stellen of zich daarbij betrokken voelen
iedereen, ook organisaties of instellingen, kunnen als begunstiger aan de Stichting steun verlenen
het contact-adres van de Stichting is dat van de redactie van

5addharma; dit adres is op de eerste bladzijde van dit
tijdschrift vermeld
begunstigers ontvangen regelmatig, tenminste vijf maal per
jaar, de afleveringen van Saddharma
zij hebben tevens het recht deel te nemen aan de landelijke
bijeenkomsten, die een- of tweemaal per jaar gehouden worden

