


de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een

foto van een 18de eeuw• Japans beeld.

Deze Buddha heet AMIDA, de Buddha van het oneindige

licht, heer van het westerse paradijs, gezeten in de handhou-

ding van meditatie

het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum

de foto werd gemaakt door Else Madelon Hooykaas



TIJDSCHRIFT ’STI OHTIND NEDERLANDS 60EDDMISTISCH C6NTRUM

8e jaargang 6e aflevering december 4975

Redactie-adres: Bornsestraet 61 - Hengelo [0.1

Secretariaat Stichting: Storm van 's EravesandeWeg 75,

t4as senaa:c .

Postg:t ro : 1 52 00 22, t . n . v . de penningmeeste:n van de

St1cht:tng Nede:cfands Bocdoh:t st1sch Centrus, H:I nke1oord-

Doordat over de hele linie de kDsten in de loop van de

laatste jaren gestegen zijn, is onze financiële posi-

tie zodanig verzwakt dat wij een verhoging van Öe min.

donatie voor het jaar l97E niet meer konden vermij-

den.

De min. donat:te :t s thans vastgeste1d op / 3ü , -- p . p . ,

studerenden / 20, --; echtpa:een / *0, --. ”“

De donat :t e d:tent te worden vo1daan door oversch:rij:v:I ng

In do november-afl. stelden wij u ’in het vooruitzicht

de Inleiding die Drs. P. van der Beek op ’de najaars-

bijeenkomst heeft gehouden, hier te zullen publiceren.

0e heer Van der Beek heeft echter bezwaar tegen publi-

katie, zodat wlj tot onze spijt deze belofte niet Kun-

nün nakomen. Uiteraard respecteren w:Ij z:t,jn bes Nu:It

ten vo11e.
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66N HISTORISCHE STAP

0p 44, 42 Bn 13 oktober 1 ]7S zijn in de zetel van de

Franse Boeddhistische Communiteit, 40 Rue du Ranelagh

te Parijs vertegenwoordigers van boeddhlstlsche groe-

pen uit 6 Europese landen in vergaderlng blj eengeko-

men ter oprichtlng van de BOEODMISTIS[ME UNIE VAN

EUROPA. 0e deelnemends landen waren: Frankrijk, Enge-

land, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland.

Vertegenwoordigers uit België on Ita1i% hadden de uit-

nodiging eveneens aanvaard, doch waren verhlnderd. VoOr

Nederland waren aanwezlg mpvrouw In 't Mout uit Venlo

en mej. Huisman uit Heerlen.

Unaniem werd overeengekomen dat sen plan voor onder-

linge samenwerking en da vestiglng van esn organisa-

tie ter bsvsrdering en ondersteuning hiervan niet al-

hen wense1:zj k, maar van nu al aan onontbeer11j k

was.

Hen onderzocht zorgvu Id:tg of het goed zou z1§n b1nnen

het kader van de World Fellowship of Buddhists te han-

delen, maar gelet op de speclale problemen waamee het

boeddhisme 1n Europa geconfronteerd wozdt* werd besloten

een onafhankelijke organlsatie in het levBn te roepen,

met de verzekering van een nauwe broederschap met de

N. F . B.

Oe naam van de organ1satte 1'a1dt in de versch111ende

talen: Union Bouddhique d ' Europei Buddhist .Union of

Europei Buddhistische Union Europas; Boeddhistische

Un1q. van Europa. Een gernBenschappe 11§ k emb1eem of

ze i * t de letters B.E. zal worden uitgewerkt.

De taak van de Un:te werd omschreven 1n 12 punten,

dle kort samengevat behe1zen : Samenwerk1ng, en u1t-

w1sse11ng van n:t euws en :t nformatto; de informat1e ver-

strekt door de dee1nemBnde landen za1 worden gabunde1d

In de vorm van een g1ds In dr:ze talen. Ieder land maakt

namen en adressen van sprekers bekende voordrachten

neemt men zovae1 mogeï1§ k op cassettes op d:te dan ter

beSCh1kk1ng ( voor be1angste11enden J van de centrale

organ:z sat1e warden gesteld. In de thdschr1ften van

de versch:t 1 lende groepen za1 men en1ge ,rWmta reser-

veren voor 1nfo:cmat1e u1t de andBre landen. Ook zal

In Ieder 1and, ten gebru1ke mede door de Un1e, een



lijst van gespecialiseerde bibliotheken en een boeddhis-

tischc bibliografie worden opgesteld. In de .toekomst

den uitgewerkt. Men zal proberen bij te dragen aan de

publikatie van de fundamentele canonieke teksten in

vertaling. De Unie ondersteunt ondernemingen in het

interesse van oosterse religieuzen wier verblijf in

Europa bedreigd wordt. 0ok begunstigt de Unie contac-

ten tussen boeddhistische organisaties of personen en

de wetenschap, m.n. op het gebied van medicijnen en

(para)psycholog1e. Later zal de Unie het initiatief

nemen voor studiereis-proj ecten naar de Oriënt. Waar

mogelijk zal de Unle deelnemen aan Europese congres-

san, waarvan de doelstellingen de zin van het boeddhis-

me benaderen, bv. humanitaire vragen, die’renbescher-

rr1ng, enz .

Tens1otte werden In deze vergader:tng ook de st:atuten

van de Unie vastgeste1 d.

Het behoeft geen toe11cht:tng dat w:Ij zaer gelukk:ig

z:t§ n met deze ontwikke1 :t ng . Het komt ons voor dat

d:It congres een in:Ij 1paa1 1s geweest en de opr:t cht:tng

van de Un:te een zeer be1angrzj ke gebeurten1s In de

gesch1eden:t s” van het westerse boeddhz sme.

De man verdroeg zichzelf gestadig

in een wentelsnde wereld

Alles op alles

Dm te ontviorstelen

vo1hardend :tn z1chze1f

futiele spraakverwarring

D:tamanten zwaard

böt :t n mljn b1:znde handen

alles zwom dooreen ‹

een stéén v1e1 1n het water

Peter Maartsen



EHANIYASUTTA: EEN BUEOOHISTISCHE PARABEL

Oichterlijke dialoog tussen de Boeddha en een herder.

De Dhaniyasutta uit de Pälioanon (Sutta-Nipêta 48-34),

waarvan hieronder een vertaling volgt, heett een dlcht-

vorm die wij in de westerse llteratuur ballade noemen.

Het is een inhoudelijk episch gedicht, maar met een

sterk lyrisch karaktcr* Het lyrische aspcct is hier

vooral ’aanwezig in de zangerige toon, waarvan het ef-

fect versterkt wordt door de stijlmiddel on van herha-

ling en contrast. Oe . handeling, die in dit gedicht voor-

al van innerlijke aard is, wordf weergegeven in het

raam van een naieve ’dialoog. Binnen dle samenspraak, tus-

san de Boeddha en cen herder, vinden dc hsrha1ingen

cn cont’rastc=n cp ongedwsngcn wtc ze hun plaat s . Aan de

wne zijde klinkt de trotse, triomfantelijke, bijna

ultdagenoe toon van de herder; aan de andere zljde is

daar de zekerheid van de Heer, cok met iets als trlomf ,

maar één die al voorbij is, zodat de tcon bezDnkener

is, rustiger, onthechtsr. Dp de uitroepen van Dhaniyo

zijn het antwoorden die schijnen op te klinken als een

de woorden van Dhaniyc omKerende onaardse echo.

Zoals ook in westerse balladen hst gevalis, verloopt

hut gebeuren, of hut ”drama” (de handeling), sprongs-

gewij s en de lezer ’mcet zelf invullen wat niet expli-

cict wordt meegodeold. In dit gedicht is dat o.m. de

beslissBnde feitelijke gebeurtenls: we begrijpcn dat ln

de »tormramp, die “berg en dalvuldo” en een over-

stroming veroorzaakte, het huls van Ohaniyu 1s weg-

gevaagd en z:Ij n vee :t s omgehOrrB. n.

In de Sutta-Nipata volgen nog ’ twee ’gtrofen van een

zo tam zedelijke strekking’, ’dat wordt aangenomen dat

ze een toevoeging zijn uit latere t1jd.’Ik heb ze hler

dan ook weggelaten. Toch isook zonder deze de Dhaniya-

s tta een zedeprent - maar wat voor één. Wat hler tot

one komt, 1s het woord van eenvrljbuiter naar de

geest, een bezltloze zwerver, die een waarachtig vrlj

mens is. Het gedicht geeft ultdrukklng aan het ideaal

van de "onbehuisde“ (een geDruikelljke benaming voor

de monnlk-asceet] , de dakloze, ”die de wereld verlaten
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heeft ". Het 1even In de vr:Ij e natuur wordt , ” zoa1 s u:It

tal van teksten b1 Ij kt , oo z:t chze1f a1 al s een bew:Ij -

d1ng ervaren . jaar aan1 eg moeten velen van deze mon-

n:I ken-w:Ij sgeren geestverwanten zij n geweest van onze

in:f dde1eeuwse vaganten • zwe:cvende studenten d:te :t n het

jonge Europa van de ene stad naar de andere t:cokken,

avontuur1:tj ke enthousïasten, d1e dorstten naar kenn:t s

en bovenal naar een ongebonden leven. AI was b1j de-

zen het :t deaa1 zeker were1dser van aard.

kant :zn het Ind:tsche ged:Icht fungeert "dak1ooshe:Id"

tegel:Ij k a1s bee1d: het beeld voo:r de mens , d:te n1et s

behoeft omdat h:t§ al te eerten heeft afge1egd; die

van et ke zekerhe:td :t n t Ieven a-F stand kan doen omdat

niets hem nog deren kan. Zö staat het ook :tn de vers-

rege1s waarop de beroemde parabe1 waar1n de Leer met

de oceaan wordt ve:cge 1eken , e1nd:tgt:

Het re(;ent in door een dale, het regent niet in door openheid.

Daarea, open het afgedekte; dan regent het niet: neer in.

Een nog diepere z:In kr:tj gt het bee1d, :t nd:ten het 1 1-

chaam of het bestaan zelf wordt voorgeste1d al s een

huis en het karma als huzzenbouwer. Nadat de Boeddha

de Ver1:t cht:tng gevonden had , zou h:Ij deze extat:tsche

woorden hebben gesproken: "Gevonden z:zj t ge, hu:zzen-

bouwer. Niet zu1t ge me nogmaa1 s een hu:t s bouwen. "

Zn de Dhan:ryasutta :t s er een voortdurend :t neenv1oe:t -

en van werket:tj khe:td en beeld . Overa 1 naar de tekst

gaat over het bez:It van de Heer, gaat het :t n deze1-Fde

woorden ook ove:r het geeste 1 1j k goed. Hee1 du1de1:Ij k

1s dat :t n de stro-Ee over het v1ot . Nat verte1d wordt ,

is dat het v1ot de Heer za1 redden u1t de v1oedga1f ,

die voor Dhaniyo de ondergang zal worden Van z:Ij n we-

reldse bez:ttt1ngen. Haar het v1ot waarop men over-

steekt naar "de andere oever", :t s ook het zeer vaak

voorkomende beeld v.oor de Leer, d1e het moge1:t§ k

maakt om aan gene z1jde van deze we:ne1 d t: e komen.

Eerst nadat de "were1d" voor hem :tn de zondv1oed

ten onder :t s gegaan , kan Dhan1yo de geestesgeste1d-

he1d d:te nod:tg 1s om de Leer , of- Dharma, te ontvangen ,

bevelken.
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Aan de oovor van de ahi hob il: can ondcrkomon voor een nacht

Ondor Öt blote hemel; 't Vuur is gedoofd -

’*" 6° Alt, zend °°con, hc wl l

Govlochtor 1S J° vlot, stovig vorvucrdigd - zo dc Voer -

Hij die, overgestoron, de andere oever bereikt hoeft, - hij kan de vloed bedwingen.

Buiten dit vlot besit ik niets -

Als je wilt, zend rtgen, hcmelt

Als go wilt, eend regon, hemell

I.tij n geest is zonder i'ianl‹c1en , bcvi-ij d - zo spreekt do Heer -

Al 1pc . tijd destaald en rc1 gotend.

Iets kwaads ïs nrct tc vinden -

A1s pc r'i1t , zand regen, _ hcnol !

£i$onhandifl VCrdicn ik dc kost - zo Dhuniyo de herder -

in gelijhelijk cezond ziju mij n kinderen .

Il ooit hoor ik over hen iets I:iiaads -

#° 8° wilt, zond regen, hcmel!

Ter wereld niemands dienstkncclat ben iI. - zo dc theer -

het mijn vcrdicnstc kon ik alle landen rond.

Geen ander goed dat het veFdiende -

Als ge wilt, zcnd regen, hemcl!

Vaarzen zij u er en zuigendc halveren - zo Dhaniyo de herder -

Dmachtige koeien, voortzetting van het ras

£n oo'x een stier , de heer der koeien -

A1• ce wilt , zend regen , hemel !

Geon drachtigon, tcon voortzetting vsn hot ceslacllt

Noch oen stloz , de hoer dor ›:ooieo -

Als go ’..'ilt, zon3 rayon, homoli



Palen staan opgericht , oniiankelbaar - zo Olianiyo de herder -

De touvcn van taai gras, nic•u\f en iiél 5cslagon,

kunnen dc kalmeren nooit vorbrcl:ent

Al s 5e ;i1t , zend roken, hemel !

Celijk een sticr die zijn banden verbroken he:eft - zo de heer -

0f als een olifant die losbrak uit lianen,

zal ik niet zeer afdalen in een aoederschoot -

Als c» wilt, zand regen, henel !

-Vullendo öerg on del

Dvd: noodweer los.

En verncmend vun (het onhcil door) het homel:tatOr,

Sprak Dhaniyo dit betokenisvols:

'•iïaar1ijk niet klein is onze winst,

dat blij dc Heer mochten zien!

\ïij komen, A1zicnde, tot U als onze toevlucht ,

'ïeost gij , I‘fij ze, ons tot leraar.

Ik en riij n trouve herdcrin,

Wij willen, o Wel-gegame; het heilige lcven leiden.

£aten vüj , ons vcrhcf:kende boven geboorte en dood,

Ecn eindc stollen aAn leed’.

Tonny K . -Sch.

\4ï c het bouquct der cenzaamhc1d geprocTd heeft

En gepuurd de snaak van het tot rust gekomen z1j n ,

Zonder vrees o-r zonde dr1nkt h:Ij

De nectar van de vreugde d:te de baarheid geeft .

(Vert. uit Pèli, Dhammapada 205).
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KORT OVERZICHT TIJDSCHRIFTEN

Voica of Buddh1stïï . Deze zomer v›a= een onzer donataurs

zo . attent ons een nummer van d1t per:tod1ek te zenden.

Door gebrek aan p1aatsru:tmte kunnen v›1§ . hierop ecrst

nu :neage:een.

Maar van het ultstel wilden wij geen afstel maken. Het

betreft een uitgave van de Buddhist Missionary [Ociety,

Jalan Berhala, Brickflelds; luala Lumpur 09-06, Malei-

sië. Als wij het goed begrijpen, verschijnt het ge-

schrlft ( @2 pag .' s) tweemaal 's jaarss een j aarabonnc-

ment kost & 2,--. Wij geven de ultgave goarne alle lof.

Het is goed en royaol gedrukt, prettig te lezen. En

de inhoud 1s voortreffellj k. Goed gekozen cltaten uit de

Pêli-litcretuur wissclen sf met niet te lange, kern-

achtige bLSChouwingen, wamrln aseentiële zaken ean de

orde wordwn gesteld.

Yona , ”Buddhistissheo HG 9 Georg Erlmm , Utting a.A.

Het grootste dsel van hot nov./dec. nr. wordt in beelag

genomen door het 2e hoofdstuk ult “Dle Wissensshaft dcs

Buddhismus“ door ds veraerde mahêthero van deze groep,

Goorg Grimm. Grimm lichtte hlerln weer zljn eigen kijk

op de onatta-leer tos, waarblj de klemtoon ligt op de

vaststelling dat de Boeddha een Zalf wel onvindbaar

achtte, meer niet loochanda.

Nor1d Buddh1sm, 1 53/3 Dutugemunu Str. , NUgBgoda. Sr1

Lanka. Hat laatste numer dat ons bereikte dateert

van augustus. Uit een beschouwing door Stevan L . DBviBS

"Two Truths in Nihaya & Mahayana Buddhlsm’, ]e deels

neman wlj deze aardige fomulerlng over: "The teachings

of the Buddha are symbols* not symbols which polnt

beyqgd . themsBlves to a hlgher reality but symbols

which ’point ’ prec1sely to the way to apprehend reality’.

Näér dan dlt ken lmers zolfs dB Boeddhalerlng nlet ge-

thulshoort op het niveau der rela-

tlava waarheld. Maar als zodanlg 1s z1j wel 1n hoge

mate ïunct1onae1 ; en daaz'1n 1:tgt haar waarde !



SADDHARMA

is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Cen-

trum

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 moedi-

gen

de Stichting is geen religieus genootschap maar wil helpen

diegenen te verenigen — welke levensovertuiging of gelo.of zij

ook aanhangen — die op enigerlei wijze in het buddhisme

belang stellen of zich daarbij betrokken voelen

iedereen, ook organisaties of instellingen, kunnen als beguns-

tiger aan de Stichting steun verlenen

het contact-adres van de Stichting is dat van de redactie van

Saddharma; 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 wor-

den




