SADDHARMA

de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een
foto van een 18de eeuws ,}apans 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
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Komeno najaar wacht ons een u nieKe F ebeurtonis, uniek
niet alleen in ü e geschiedenis van het Ouodhisti s ch
Centrum en z o l *s niet eileen voor ol Oege nen ln ons
Ï dmÖ die VcO& hCt DOeudhismo belangstelling hebben,
maar u nieK uoK dearir het het een historische datum

het naar Inoia verbannen st aatsnoofd van Tibet, geestelijk leider der Tibet aanse boeod bisten, voor het eerst
in do geschiedenis acn reis naar Europa maKen en Oaarbij 12 Curopeso landen bezoeker.
C.a. zal in Italië het Vaticaan g astheer zljn; de DalaiLama zal er ontvangen worden door oe paus; in Kngelsnd
zal hij gespre R Ken voeren met oe aartsbisschop van kan-

terbury
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Hoewe 1 w:Ij meenden deze ze Id zane kans n :t et t e mogen 1 aten voorb:Ij gaan, waren w:Ij t evens van men:Ing dat w:Ij
t e kI e:I n waren zone 1 cm d e verantwoorde 1 ij khe:Id a 1 s de
f:t nanc:t ö 1 e consequent les a I ï één te kunnen dragen . N:Ij
z:Ij n dan ook zeer dank.baar dat wij dr:te andere organ:t sat ies , t . w. de T heosofi sche Veren:t g:t ng , d e Soefi en d e
SHAT ( St i cht :t ng Hu 1 p aan T ïbet anen ) , bere1d vonden om
met ons samen t e werken.
De u1t nod iging :t s :t nm:t dde1 s door de D a1a:t Lama geaccep t eend . Er :t s een

"Eom:t t é to t Ont vang st van Z . H . de

Dat ai Lama" gevoerd . waarvan de v:toe- voorz:t tt er van het
Centrum, Pret. D r . V . L! est holt-, voorz:t t t er i s en de
penn:t ngmeest er mevrouw Kurpershoe k secret ar:t s -penn:t ng meest er. T even s ï s en een rege 1 :t ngscomm1 ss1e samengest e 1d waarin onzerz:Ij ds z itt Ing hebben onze voo:cz:I t t er
f4r . L . Roer al s voorz St t er van de comm:t s s :t e › onz e se cret ar:t s de heer I . den Boer al s secret ar:t s - penn:Ing meester ervan j en E n:t k !3 ruyn .
Voor het bezoe k ï s een concept - prop rarrma apgest e 1d .
Z ondagm1doag 7 o ktober om 4 uur za 1 een grot e man1 fest at ie worden gehouden, ve woede I lj k in de grot e z aa 1
van het TFDDenmu s eum t e Amst erdam , waarbij de Dat ai Lana
een ongeveer d rïe kwart :t en durend c toespraak za 1 houden .
I n de pauze zu 1 1 en schrift e 1 :tj k vragen kunnen worden InP,edï end ; een se1ectie h:t eruit zal door de üa1a:t Lama na
de pauze worden beantwoord . De vcertaa1 zal Enge1 s z 1j n .
Donat eurs en 1 eden der samenwerkende organ:t sat ies hebben
voorrang b:I j de kaart ve:c koop .
U kunt dus een toegang sb11j et ontvangen . Na aanv:waag b:Ij
de penn:t ngmees t er van de St:t cht ing , mèt opgave van het
aanta 1, wo:eden u de bi Ij ett en toegest uurd . Ter best r:Ij d 1 ng van d e ko st en wordt u verzoc ht om een ge 1 :tj kt Ij d:tge
oversch:c:t j ving van een b:Ij d rage van / 1 0, ü0 p. Q . f zronr .
ZIS ÜO V£?GfiCD n+ ..II. U zu 1t begr Ij pen d at een hogere bïj drage b:Ij zonder gewaardeerd zal worden . Aanvragen worden behande Id :t n volgorde van ontvangst . dacht u n :l et
tot de zaal :t s uitt verkocht

Na deze mani bestat :t e zal de Dat a:t Lama de T :z betaanse
vluchtelingen ontvangen. 0p maandag zal o.m. een bezoek worden gebracht aan kardinaal Alfrink. 's Middags
zal er, op uitdrukkelijk verzoek van de Dalai Lama,
een gedachtenwissel ing plaatsvinden met geestelijke leiders en wetenscnapsmensen, die zich met fundamentele
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d w geVGrrOe g o spreKKen een hoekje te Kunnen uitgeven. 0e
T.V. z sl uitsluitend worden uitPenod igd aanwezig te zijn
bij de aankomst op Schio hol en bï j de grote manifestatie
oO zonrl ag . - De laatste dag van het hezoe k zal hoofozakelijK zijn gswij d aan "sight - seeing". 0 . m . staat een bezoc K aan het ? ij Ksmuseum en een rondvlucht boven de 0eltaworker op öet programma. Ook zal or die oag een ontvangst zijn voor do pers.

in #mi t ard am dr uu hliKet io te verzorgen van een tijdschri #'”°"'*'r r »p r T ibet. dit nummer zal iij o rapen bewtten van ds prontste buO0 bo l ogen en = i betuloy en van
ons land. Met is nc beooelinp dat het on zeer rorte
termijn zal vcrizai j nr n . kan onze do nateurs zal Kosteloos een cx emp l aa r nrde n toegezonden.
Ip gR F&<mÜ TCt Qy Kosten van Oeze uitgave hebben wij de
Omvang van dit sep t emnornummer van Saod harma wat extra
bescüei0en g e =.»uden.
lu tijdens hez Le zo e n van de Dalai Lama een voor onze
donateur s toeg anKelij Ke grote mn nifo ststi o wordt gehouden, Komt onze ber*st b ijeenKomst te vervallen. Met

0s cursus boedc hi »mc door PrOf. U r. 1. E n s inK zal
eveneens voO:lopig geen Uoorganp vinden. Tot op heden
hehl c n zich voor deze cursus t ê « s in i g pegedigoen gnmelo. Uij biijven hopen dat het uitstel geen afstel
zal bet e Kcnen.
0e toegezegde lijst met de adressen der donateurs zal
u einde dit jaar worcen toeg ezonoen. Enkele donateurs
die hun naam niet in deze lijst oDgenomen wensen te
zien, hehben niervan ons secretariaat bericht gezonden. W)j hebben hiervan goed nota genomen.
Nog a l tij o is er een mantal donateurs dat de donatie 4973 nog niet heeft voldaan.

I nd1en uw overs chr:Ij v:Ing n1et vöör e1nd september door
de penn:t ngmeest er ontvangen :t s , zult u een aanman:t ng
ontvangen, waarbij het bedrag van uw donatie met / 2, -za 1 word en verhoogd .

T enstott e een vraag: zouden de werkgroepen ons rapperten
w:t 1 ten doen toekomen van hun act i v:t te1 t en? - N1§ zul ten
daar :t n een volgende al1 ever:I ng dan gaarne gewug van
maken.

In een huis dat eigendom is van het lid van ons Algemeen Destuur, Ir. Bloemsma, hebben zich sinds kort twee
Thaise monniken gevestigd: Phra. MahaTheraphsn Mettaviharee en Phra. Samuh Pherm Ariyvamso.
Het adres der monnt ken its: I3uddh:t st I nst St ut e, PCppe 11 ngstraat 6 6, Den Haag . T et . £I 7 0 - 2571 42.
De be:tde monn:I ken huud en :t n het centrum Het G:was, Joh.
V e:nmeers traat 19, Amst erdan, et ke woensdagavond om 8 uur
een gespreksgroep en e1 ke donderdagavond een med:It at:t egroep, eveneens om 8 uur.
Wie een bijdrage wenst te storten voor hun levensonderhoud, kan d1t doen op de Ra1 fFei senbank In Den Haag,
t . g . v . Phra . T heraphan Nettaviharee, rek . nr . 3231 . 42664,
of, eveneens te z:Ij nen gunste. op de g:troreken:t ng van de
ban k nr . 4 5 544.
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Het Bod hï satt va- id£3öl a1 :t s een begrïD waaraan :f n het
Nahayana grot e aandacht wordt besteed ; een Bod h1 sattva
i s Der dektn :t t :t e een wezen dat op Bodh1 ger:Icht 1 s , op
de V.e:nt 1 cht 1 ng die z1j n zu:t verst e u1t dr ukk:I ng heeft gevonden 1 n de Budd ha .
Bod h:f s abt va s hebben de ge lokt e ange legd, SDMS ifI11§ oe nen j azen ge leden, d at z:Ij de andere bewust e ‹wezens in
deze wereld van 1 :tj den tot verf :t cht Ing zu1 ten brengen,
en daa:d na hebben z1j :t n een b:Ij na e i nde1 oze reeks van
1 evens oo onze 1 fzu cht :t ge en vaa k he Id halt 1ge w1j ze
andere , in :t nder peëvo 1 uee:ede schepse 1 en voort geho 1 pen ;
n :t et voor n :t et s worÖt i n het T :t bet aans het woord Bod h:t sattva weergegeven met E hangchub Sempa , de He1d van de
Bod h:t -ge lokt e .
AB 1 n de oudere Nahayana sutra s , zoal s de Saddharma pundar:t ka ( de Lot us van d e Ec ht e het J , bev:t nd en zich
du:t zenden Bod ht sam t va ' s onder de myrïad en wezens , zone 1
mense 1 Ij ke a 1 s bu:t tenmense 1 :tj ke , d:t e verzane Id z :tj n
Om d e pred 1 k1ng van deze suf ra t e horen .
Aan het Ja hayäna wordt door de oud ene sc hoo1 van het
boedd h1 sme, de T heraväd a of het HÏnayan a , een 1 eg:tt :t eme
OD£'Spzong ontzegd : hun sütra ' s , zoal s d e Prat nê- param:t U' s , de Lankfi vat ö:ra etc. zouden n:l et door de Buddha zet f
z Ij n verkond 1gd .
Toch weten de Üahöyöna- scho 1 en 1 :t n les van meest ers op t e
noemen, waardoor z 1§ via de grote ge 1 eerden van India,
en vöör hen de oude patrï archen, teruggaan tot de vroegst e t ict den. üe Budd ha hee+t de werken d:te w1j nu mln de
P‹3 1 ï-canon hebben, geozeekt voor aardse wezens: het
" N:te1 der het" werd voor het eerst gedraa:Id 1n het Hert enpark van Sarnat h b1j Benares, en dat :t s voor de T heravöda de eerste en en:t ge keer i maar daarnaast neemt het
Hahöyèna nog twee "Draa1 ingen" aan: a 1 1 e sütra ' s en
t antra ' s van de Buddhad harma i n T:t bet word en geac int door
de Budd ha zelf gepreekt te z:Ij n .
T ot voor kort z agen de "zu:t de1:tj ke beeld h1st en" op de
"noorde 1 1j ke" neer. Daar:In :t s nu wel verander:t ng gekomen ;
in en voe 1 t: , dat samengaan bete:c :L s dan ve:Idee 1 dhe1 d en
:t npJ aat s van over de verschï 1 lende Yöna ' s of Voertu1gen
sp reekt men al over "Geen- yöna" en 1 at en de 1 e:t ders
van d e versch:t 1 1end e groeoer:t ngen z:i ch samen fotogra-

feren.

De f4ahöyön:t st en waren a1t ij d t rot s op hun Bod h:t satt va:tdeaa1, dat z 1 j al s hun special :tte1t besGhouwcl en tegenover wat z:Ij de egoï st:t sche v:t s:t e van d e T heraväda nDemd en , n . 1. d e V er 1 :t cht 1 n e- voor- z:t chze 1 f, - beha I ve dan
in het geva 1 van d e toekomst:t ge Budd ha , d e Leeuw der
Sö kya s .
jaar het Nahöyöna heeft er toch wel de meest e aandacht
aan best end en het begrip een veel grotere u:t tbre:I d:t ng
gegeven. Oeroemde werken over de stadia waarin de "Weg“
van de Bodhisattva te verdelen valt, zijn Shäntideva ' s
Bod h:t caryöva tara en T song kbaoa ' s zeer I ange, d :t epz1 nn1ge en ui t voer ige "Lam- r:tm" of Opeenvo 1gende Trappen.
Het eerste 1 s en:age malen vert aa Id , aan een verta1:t ng
van het laatste wordt nog gewerkt.
Naast het begrip Bod ht sattva ( C hang chub Sempa J kent
het Tibetaanse buddhisme de TulKu (sanskrit Nirmänakäya).
Een kleine duizend stee0s wederkerende incarnaties van
dit sOort wdren behend. In deze begrippen zit een onderscheid. Bodhisattva ' s kunnen er zijn van alle graden; mensen die grote idealen nastreven en dit doen tot
welzijn van alle bewuste schepselen, zijn öök Bodhisattva s . In de lagere stadia :t s een te:nugva1 moge1 Ij k .
Tu 1 ku s hebben de zevende trap achter de rug , vanwaar
geen teruggang naar lagere bewustzijnsgraden mogelijk is.
Bovendien zijn er nog enkele Grote TulKu ' s. Deze zijn
totaal aan hetdienenvan de mensheid en alle wezens
toegewijd. 0e Oalai Lama is zo'n Tulku.
In gespr ekken met hem valt op, dat hij zich nooit haatdragend over de Chinezen uitlaat, die zijn land toch in
zulke onnoemelijke ellende hebben gestort, de cultuur hebben vernietigd, het land leeggeroofd en dulzenden mensen omgebracht. Wat h1j zegt is: ”0ok Voorzitter Mao
zal eens de staat van Buddha bereiken”. Samen met Z.H.
Karmapa, het hoofd der z.g. Rode sekten, die nu in het
klooster Rumtek in Sikkim woont. bezielt en leidt hij
de Tibetaanse vluchtelingen waarvan er een 90.000 hun
vaderland hebben verlaten. De derde GrDte Incarnatie,
de Panchen Lama, is in Tibet gebleven, maar is naar
een strafkamp getransporteerd toen hij niet met de
nieuwe meesters wilde samenwerken. en sedertdien is
Van een Grote Incarnatle als de Dalai Lama gaat een zegenend e
invloed uit , d:te door z:t ,] n ba 1 1 :t ngschap bu1ten
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T:t bet nu Ind:t a en de he1e wereld kan bevel ken.
bij h:t en :t n Neder1 and behoren tot degenen , wier goed
karma hen met de Dat al Lama :t n contact brengt . Ons
geest e 1 :tj k leven kan r:Ij pen door de ontmoet Ing waarvan w:Ij het voorrecht zul 1 en hebben› laten w1j ons wél
bewust z :Ij n, höe buitengewoon bevoorrecht wtc h1ermee z1j n
Eonst ance Hoog .

INevr. Dus . C . Hoog 1 s t 1bet o1 oog .
pag. 5 is van Erik Bruynl.

De teken1ng op

KORT DVERZIDHT TIJDSCHRIFTEN
The Hidd1 e day, The Buddh:I st Soc:t ety, 58 Ecc1 estcn Sq . ,
Londen. Af1. augustus 1973. üok h:z er wordt rne1d:I ng gemaakt van het bezoek van de Dat a:t Lama aan Europa.
In Enge1and zal h1j 9 dagen verb1 Ij ven. - Het groot ste
deel van d1t numme:r :t s gew1j d aan de idne van de wedergeboort e . Er z:tj n dr:te art 1 kel en over d1t onderwerp ,
van Eyr1 1 H . N:t 1 son, met een typ:t sch westerse v1s:t e
op d:It vraagstuk, en van Ven. Caramutto Bh:t kkhu en A .
Gu:f rdham,
d:te veel concFet er :t n wederg eboort e ge loven dan N11son doet .
Yana , A1tbuddh. Ceme:t nde, 8919 Utt:I ng a . A . , "Buddh .
Haus George Gr:tmm". De atf. van me:t-j un1 bevat een be1angr1j k art:t ka1 van Nax Hoppe, o . a met ' n citaat v oa:min
de Boeddha met nadruk stelt , dat z:t§ n Lean geen waarde zou hebben 1nd1en ze a1 1een voor monn:I ken en nonnen ,
en n:let öök voor teken "In de were1d 1evend", b=sta r‹:I zou z Ij n .
Der Kreis. Ts. Orde 'Arya Maitreya Mandala' voor Westeuropa. Afl. juli/aug. '73. In een interessant artikel
wordt door Lama Anagarika Covinda, de in mei overleden Jean Cebser herdacht, hoDgleraar VDOr vergelijkende “Kultur1 ehre” aan de univers1teit van Sa1zburg .
Nor1d Budd hi sm. Nugegoda, Sri Lanka [Cey1on J 1 53/3
Dutugemunu Street. Afl. april en juni 4973.
Uit de april-afl. nemen we een citaat over dat ons
allen (en speciaal uw redactle) tot een kleine troost
mag zijn: “If I bring you a basketful of earth from
Mount Fuj i, I have not brought you the mountain, but
the basketful, small though it is, is still a bit of
the sacred soil“.
En uit het juni-nr., in een beschouwing over het
boeddhistische concept van de vrije w1l: “There is cause. there is reason for the defilement of creatures...
There ls cause, there ls reaaon for the purificatlon
of creatures .. There is strength, there is energy, there
is human vlgour, there 1s human effort: all creatures,
all beings.. are not wlthout power, energy... they are
not bent by fate, chance and nature“.
0ok dit is een citaat ult de Palicanon. De schrijver
van het artikel toont aan dat hier de basls 11gt op
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grond waarvan het streven naar absolute vrlj heid mdgelijk wordt. (En uiteraard is dit probleem heel wat
ingRwlkkelder dan hier in een paar woorden kan worden samengevatl)

MONNIKEN EN MEOEMENSEN
ders, die u ondersteunen met kleding en bedel nap, met
bed en zetel, geneesm1c! de1en en verdere benod1gd heden in geval van ziekte.
Van groot nut, monnlken, zijt g1j voor brahmanen en
huisvaders, hen onderrichtend ln de Leer, dle lieflljk
is in aanvang, voortgang en voltooiing, beide nnar de
letter en naar de geest, - die het geheel volmaakte,
geheel zuivere heilige leven openbaart.
Zo monniken, wordt dit heilige leven geleid in wederzijdse afhankelijkheid, om de vloed van de wereld over
te steken, ter beëindiging, op de juiste wijze, van
leed.
Iti - vuttaka IV , 8
1) de Boeddha spreekt.

Nonni ken, er zij n twee soorten d:Ingen die men g. even kan,
de één van stokje I :t,] ke en de ander van geest e 1 z j de aard .
jaar van deze be:Ede :t s er één de hoogste , - en dat 1s de
geeste 1 :t j ke g1ft .
Net zo , mannt ken, z 1j n er t: wee daden d:te van we 1gez 1ndheld get u*ogen , één van 1 :t chame 1 ïj ke aard en de daad dle
in de geest gesch:t edt . Ook van deze twee , monniken , 1s
die van de geest het hoogste.
En evenzo, monniken, zijn er twee offers, het stoffelijke
offer en het offer van de geest. En weer is van deze beide het offer van de geest het hoogste.
Iti - vut.taka

I'Y, 1

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 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 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 landelij ke
bijeenkomsten, die een- of tweemaal per jaar gehouden worden

