


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 doris Else Madelon Hooykaas
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Drze 5s a’levering van "Sadüharma " bsreiKt u swat wat:

schuld daamer ïs , Onder meer, het berfetweRkc nf , dat

eerst afzewacr uienoe ts oruen alvorens deze ru-

briek verzcr=d kon v'orde=. "de Ee afleve r"* np, . eiKe

u in de maan december zal bereiken, zullen wïj doen

uitkomen in de vorm van een mededelingenllad.

Met her’stwee kend is, menen wij, voor allen oie net

hehben mogen bijwonen (en de Opkomst was aanzisn1ij * ),

weer een rijke Crvarlng geweest. behalve aan de goede

sfeer en oe intensieve onderlinge contacten was dit

in hst bijzonder tr danken aan oe vOortre” elij xe le-

zing van oe heer E. Bruijn, die terecht alom grote

bewondering oog stte: en vcorts aan oe buitengewoon

innemende toespraak van Oe monnik *6S» Jinamitt w

uit Winst erüam . Z ij n oecsoon I ij kheiÖ weSt e di en ont -

zag bij oI I e aan+ez ijen , havera I door zIj n beschei-

oenheid en oorechtheid. Vanaf deze plaats brengen wij

hem nOgmaals zeer hartelijk dank voor zijn komst en



Inmidd is ons, zowel uit onmlddellij k ge n reac-

ties al uit later ingezonden brieven, w8l ge eken

dat de belangstelllng voor het onderwerp groot is. Een

volgend maal zullen wij bij een analoog programmapunt

zorgen voor gBspreksgroepen, schriftelijke same&*8ttin-

gen en een algemeen, concluderend slotgesprek. - Eén

der inzendingen nemen wij in lets verkorte vom in dit

nummer op.

Aan het slot werden door de voorzitter Mr. Boer nog

een aantal structurele, organisatorische en fomele

zaken de Stichting betreffende aan de orde gesteld. Ze

zijn van groot belang en het bestuur is dankbaar voor

dB reacties en suggesties die van dB zijde der aanwe-

zigen ons bereikten. In hBt Mededelingenblad zullen

wij u uitvoerig over de resultaten van het overleg in-

lichten.

BOEDDHISTISOHE ACTIVITEITEN

Er ls een nieuwe boeddhistische werkgroep, “Buddhêgama“,

gevestigd te Arnhem. Hanzestraat 188, tel. 085 - 61104@ .

Het verheugt ons dat deze groep tot stand is gekomen

mede dank zij onze donateurslij st. Binnenkort gaat dB

groep van start met een cursus Zen-medltatle onder

leiding van Er1k Bruijn.

Er is opnleuw nogal wat te vertellen over het Ch8teau

de Plaige te Toulon. Allereerst: de heer Dubbink en

zljn vrouw hebben er een bezoek gebracht. Hij zond

ons een verslag van zijn ervarlngen, dat we hieronder

laten volgen.

Van de hB0F Schol te Bergen vernamen wij voorts het

volgende: het Ch8teau is inmlddels aangeboden en aan-

vaard als Tibetaane Dharma Centrum (hetgeen overigens

niet wil zeggen, dat er geen andBre , vBrwante activi-

teiten zullen plaatsvinden). De naam van het Centrum



Medio nuari a.s. zal de hootdlama van de a Kagyut

Orde, Z.H. de Gyalwa Karmapa Tshenno met een twaalftal

lama’s het Chateau bezoeken en daar o.a. uitvoering ge-

ven aan de Ceremonie met de Zwarte Hoed.

In verband met deze komst van Z.H. de Karmapa moet er in

het Centrum nog van allerlei gebeuren, wat niet meer al-

leen provisorisch kan zijn. Ten gevolge hiervan wor-

stelt men metgrote financiële problemen, waarvoor ook

onze hulp is gevraagd. Het is echter zö, dat dezelfde

problemen zich ook voor onszelf voordoen. 0e Gyalwa

Karmapa Tchenno (de 16e Karmapa), die normaal in Rumtek-

SikKim verblijft, maakt een maanden-lang durende

reis door het gehele westen. In oktober bezocht het

gezelschap diverse groepen en centra in de V.S., welko

aldaar onder leiding staan van Trungpa Rimpoche, - en

misschien is deze rondreis op dit moment nog niet ten

einde.

Wat voor ons Nederlanders van het hoogste helang is,

is de mogelijkheid dat de Karmapa van + 28 31 decem-

ber in ons land zou kunnen verblijven, als gast van het

Theosofisch Centrum te Huizen (en waarschijnlijk ook

van de groep der Jonge Boeddhisten in Waalwijk). - Dok

hier zou dan waarschijnlijk de ceremonie met de Zwarte

Hoed plaatsvinden.

Zoals u begrijpen zult, zijn de moeilijkheden aller-

eerst van financlÖle aard. Vandaar het inlegvel in dit

nummer, waarin het comité dat zich gevormd heeft voor

de ontvangstvan de Kermapa, eenberoep doet op uw

vrljgevigheid. Wilt u het ingelegde blad goed bestude-

ren? Ter nadere informatie over de se'cte waarvan de”

Karmapa het geestelijk hoofd is, hebben wij de tibetolo-

ge Drs. Constance Hoog verzocht om een artikel hierover

te schrijven. Tevens treft u een stukje aan uit een in

Amerika verschenen artikel, met de beschrijving van de

Ceremonie met de Zwarte hoed. Helaas bereikte het ons

te laat om het nog voor u te kunnen vertalen.

Tenslotte: mevrouw In 't Hout van Vloerden heeft tijdens

de herfstbijeenkomst f 62,50 ingezameld voor bonnen

voor maaltijden voor Tibetaanse kinderen. Zij betuigt de

gevers hiervoor haar hartelijke dank.



HE] BO HISTISCH CENTRUM IN PLAIGE (FRANKRI

Het bezoek det ik daar in oktober 1974 bracht, blBBk

enlgszlns te vroeg tB zljn. Het gebouw en het dagpro-

gramma waren nog in Ben staat van wording. Het gebouw

- BBn groot landhuis u1t de vorlge eeuw, gebouwd 1n

de stij lvan de Franse renaissance- Ts gelegen 1n

een prachtig landschap, en klj kt aan dB ene kant uit

ovBr het dal van de Arroux, Bn aan de andere kant

tegen langzaam oplopende heuvels. De bewoners be-

etaan u1t een groep Franse jongeren, dle voor een deel

rBBds enige tijd hebben doorgebracht in andere T1-

betaans-boeddhlstische meditatie-centra. Zij weren

druk bezig het gebouw verder 1n te richten en beter

bewoonbaar te maken. 0e centrale verwarming werkte

niet, de elektriciteit was nog niet volledig aange-

lBgd. Buiten regende het constant, en in het gebouw

was het zd koud, dat.men het, ondanks hard meewerken,

niet warm kon krijgen Tot overmaat van remp was

aangekondlgde lama de helft van de tijd in een ander

centrum, in Aix-en Provsnce. Deze nog betrekkellj k

jonge man wes toen pas êén maand in Frankrlj k, en

sprak nog geen woord Frans. [ontacten vonden plaats

door m*dde] vnn son s*ndonto Tlbetaans, diB Zelf klaar-

blljkelljk noA moeite had met het goed overbrengen van

de bedoelingen en esdachten van de vragenste11er en

<• •=• ==== == •=== - <==r de warke11§ ke waarde van

de persoon en van z1.1 n aanoak kan dus we1nig verteld

worden: de taa1barrière was wederz:zj ds onneembaar.

Echter, gez1ün de ernst en de toew:t,j d1ng van de lama

z1§n 1eer1:tngen twinfe1an w1j ar n1et aan, of h1er

een centnJmontstaan, dat lee:c en beoefen1ng van

te 1 z•n\›9ine- hr›orJrJh ! •== = de vers:te van de Kargyut-

na ' n me.t t7oo1 onthrn i i st •=== =an dB Fransen za1 weten

voor t: e 1eaeen.

Henk Dubblnk.



DE KAR APA S

Een belangrijke tak van de Kagyüpa school in het Tibe-

taanse boeddhisme is de Karma-Kagyü school, waarvan

het hoofd meestal wordt aangeduid als Karqapa. Oeze

secte gaat terug op Düsum Khyenpa, een directe leer-

ling van Gampopa, die de belangrijkste leerling was

van de bekende en geliefde Milareoa, de beroemde dich-

ter.

Milarepa had de verlichting gezocht en gevonden, op

aanwijzing van zijn leraar Marpa, in grotten hoog in

de Himalaja, maar Düsum Khyenpa stichtte aan het eind

van zijn lange leven (hij was in 1110 in Oost-Tibet

geboren) het klooster Tshurphu ten westen van Lhasa,

in Centraal Tibet. 0it nam niet weg, dat de betrekkin-

gen met Oost-Tibet, waar ook kloosters gesticht werden

ln die tijd, zorgvuldig onderhouden werden. De Situ

Rinpoche uit Pepung in Oost-Tibet is een van de le-

raren van de tegenwoordige Karmapa, die Tshurphu als

zijn zetel had.

0e inoarnatie- linie van de Karmapa ' s gaat terug tot

op Oüsum Khyenpa, en lsdaarmee veelouoer dan die van

de Dalai Lama's. Zij zljn de eersten die dit begrip

ln Tibet hanteerden. In de linie vöör Milarepa liggen

Marpa, Naropa en Tilopa: deze laatste twee waren In-

diêrs uit de yogi-serie van de z.g. ”84 Mahasiddha ' s”

en zij waren Dnder meer bekend om hun vermogen, het

bewustzijn van een oud, afgelegd lichaam over te

brengen op een nieuw, zodat men kan aannemen dat de

incarnatie -techniek u1t India stamt.

Wij hebben nu de XVIe Karmapa, Rangdjung Rigpei Dordje,

Alle Karmapa ' s laten vödr hun dood weten waar zij

zlch weer zullen incarneren en wanneer: zij schrijven

dit in een verzegelde brief, die een jaar na hun dood

wordt opengemaakt, zodat er naar de nieuwe incarnatie

dus niet hoeft te worden gezocht zoals naar een Dalai

Lama.

Meestal houden zij zich verre van de politiek, maar

soms hebben zij toch veel lnvloed uitgeoefend. 0e op-

volger van Düsum Khyenpa als hoofd van de Karma-Kagyü-

tak was Karma Pakshi, bekend als leraar van Kubilai,

de eerste keizer van de Mongolendynastie in China

(”1 260-1 368J .
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0e Hong ee Orootkhans waren gesntereseeer gods-

dienetige zaken: ze hadden de gewoonte om vertegen-

woordigBrs van verSChillende religies - Nestoriaanse

chrlstenen, boeddhleten, mohamedanen, taolsten-

disputen te laten houdBn, hoewelzlj zelf aan hun Mon-

goolse sjamanlsme vasthlelden. Zo werd Kama Pakehi

ook uitgenodlgd. HU wae een tijd ]ang zelt de leraar

van Kubilal, maar hij werd toch overvleugeld door de

Sakyepa ' s in de persoon van dB jonge lama Phagpa, dle

Kubilai en daamee zljn hele hof tot het boeddhlsme be-

keerde. U1t dank benoemde Kub11a1 has tot v1cekon1ng

over ds vaza1staat T1bet . Van deze b1jzondere pos1t1e

hebben de Sakyapa s ru1m een eeuw kunnen profiteren,

tot aon de val van de dynast:te :t n Ch1na.

OndertussBn was er een tweede tak van de school opge-

komen, de Rode Hoeden, dit 1n tegenstelllng tot de

oudere tak die de Zwarthoeden wordt genoemd. Een tijd

lang waren deze zo 1n de publieke belangstelling,

vooral in de 18e eeuw, toen [hina zljn invloed uitbreid-

de over Tlbet en de Engelsen ook probeerden er een

voet aan de grond te krijgen, dat deze benaming RodB

Hoeden in het westen nog altijd we1 gebruikt wordt

voor alle niet gerefomeerde, oude scholen. Na de dood

van de negende Roodhoed-Karmapa verbood de toenmalige

Dalai Lama om naar zijn opvolger te zoeken, zodat de

linie uitstierf, maar ik heb gehoord dat er nu weer

een §onge Zha-mar (Roodhoed J R1npocha b:t§ Kanrapa

wordt opgevoed.

De Zwarthoad Karmapa ' s hebben zich de laatste eeuwen

m1nder dan de Da1a1 Lama s met de politiek moeten bez1g

houden r z1,j hebben aen 1even ge1e1d dat voorname11§ k

aan hst hell van de andere ste:welIngen was gew1j d .

Daardoor werden z1j ook we:In:tg bekend, want hat leven

van veel be1angr1§ kB geeste1Ê/ ke leiders staat tBr-

z1§de van het fa1te 11cht van de pub11cite1t .

Geheel In overeanstemm1ng net de mag1schB Bn mystilke

gaven dle andarB Ka:emapa’ s ook bezaten an d:te een na-

tuur11§ k gevo1g z1§ n van hoge gevordardhe1d In msd1ta-

lte, hRBtt deze nu 1evande Kartnapa f d1B Ornstreeks

1927 1n Oost-T1bat geboren 19 J daor z1§n he1devz1end-

hB1d VOOz‘af kennis gekregen van de grote rampen dle

z1Ch OVBI‘ T1bet hebben vo1trokken en 1s h1§ met z1§ n

hele klooster fmensen, voowerpBn, b1b11otheek, druk-

p1anken J - ru1«›sch0ots van te voren ds bergen overge-



trokken naar SiKKim, waar hij nu een klooster heeft in
Rumte k .

Het is een merkwaardige zask dat tegenwoordig vele

Groot-Lama's zich naar het weston begeven. Men zegt

dat er oen voorsDelling van oQ 9D=ddha is, dat de

Dharma naar het westen zal gaan. Misschien zoeken zij

hier meer aanhang, nu veel jonge Tiletanen meer in de

esterse technocultuur geïnt eresseero zijn dan in het

onderzoeken van hun eisen mentale processen. [en anoe-

re reden kan zijn, oat zij zich nier helemaal haoDy

voelen in India; Oa Chinezen zittRn Bovendien vlakbij.

Zo »os in augustus van dit jaar Kelu *inpoche, de vOor-
naamste leraar van de Karma-[agyü , met zes monn)Kon

in Samye Lin% , net Tioetranse stuoiecentrum ten zuid-

oosten van Glasgow. Met is een cud l anogoeo midden in

de =tills heuvels van de Srhotss Lraglanden, vijftien

lOOut alleen ePn schoo]Öu s lanrs , raar in oe vakanties

ook die niet. Met centrum st ast nndar leiding van

Akong Rinpoche. [venals KarmaCa is *i) een leerling

van Kale.

Flke ochtend reciteerden Kalu sn de mcnniKen de puj a

voor Tara, sn 's words voor NahaKala. 0r gezette

momenten vielen dc ronniKen i= met een orkest het be-

stond uït twee trcmpetter, tv'ce lange Op de rrOnd

rusten dc uitschui’Do&e bOOrn e , §&<te en Kleins beKkens

on een tram. Kelu nanteercs 0s dOrja en de hel .' s ’id-

dogs ps’ hij van hal' vijf tot zes college, dat in het

[niels werd v=rrealc. Soeengepakt zaten ›wij up kussen-

tj e 8 OD dC /ro=d. 0oK ver›.. n or twee +«al per .! eek spe-

ciale rituelen, an Bovendien voerde kïj DeFsOouÏ ij K+

gesrrekKen met wie out aenvroej .

Een keer voerden wij allen een soeciale Lang-Leven-Pu-

ja voor [alu uit, om hem te danken vcor wat wïj van

hem haodan ontvangen: de teKst van het bij die gele-

genheid gereciteerde ge0ichz was van Rarmapa.

En nu gaat Karmapa waarschijnlijk ooK naar Nederlano

komen, op uitnodiging van ecn Oaartos gevormd Ccmitc.

OoK wij kunnen dan prO*iteren van ons goede karma, dat

ons in de gelegenheid stelt om kennis te maken met

een zo uitzonderlijk man.

Constance Hoog.
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THE EERE NY OF THE BLAEK CROWN

f z1e "Boeddh. Act:tv1te1ten”, pag. 3, ]

His Holiness the Gyalwa Karmapa sits on en elevated

throne. He 1s wearing a hat other then the Black Crown,

usua11y the med:It at:ton hat o-F Gampopa. He :Ls
surraunded

by h:t s monks and, beyond them, the aud1Bnce . The monks

begin to chant. In what they chant and do, they
repre-

sent the entlre gathering 1n a’ prolonged request
that

Karmapa assume his transcendental form of Ava
lokiteshvara,

the bodhisattva of compassion.

First, addressing Kacmapa as Tusum Khyenpa, the mani-

festat:ton of- Ava1ok:tteshavara , t: hey 1nvoke thB resence

of the Karmapa llnaage. Then, as a metal disc with

rice on it, a symbollc offerlng is made ot the entire

universe as a mandala. Then the action of invocation

takes the form of the traditional 7-*old service. First

1s a prostration expresslng devotlon to Karmapa-

Avalokiteshvara. Offerings are made symbolizlng the

body, speech and mind of the supplicants. Acknowledge-

ment ot misguidedness and imperfection is made with

a sense ot surrendering to the higher wisdom becoming

present. There is praise and adoration of the Buddhe-

activity of Avalokiteshvara. A request is made that

Karmapa-Avalokiteshvara turn the wheel of dhama,

making the teachings manifest. There is a further re-

quest that he remain 1n the world and not die. The

sevenfold service is ended by dedicating the bBneflts

of the activities of the participants to all sentient

beings.

In response to the suppllcation, His HOliness removes

his hat and repeats the ”0m mani padme hum“ mantra

while telling his crystal rosary. At this time, he is

openlng himself and preparlng to enter wholly end com-

pletely into h1s manltestation as Avalokiteshvara,

totally awakened and radlating the energy of compassion.

In relatlon to the meeting of mlnds which can take

place in thls oeremony, the audience cannot remain

paseive . Havlng made a glft ofterlng to begln wlth,

havlng particlpated in the surrenderlng and opBnlng

of the lnvocation and sevenfold servlce, the ground

1s now fully prepared tor a process of free exchange.

As His Hollness repeats the “manl“ mantra, the audience



should be ’ully attentive to him ano oermit its

awareness tc merPe with h. s . MaVinp ComDl9ted one

hunored reDetitions of the mantra ,

ces the rlacK Crown on his head. *his cOmrlctms the

linK with nis transcenoal aspect and with the audlence.

Mis MOliness then removes the brown ano the ceremony

is termlnated hy the chantlng o’ the ionKs, dedicatinj

the benefits ari sinp ’ron the oeremon v to all sentient

being s and asking ’Or lonr life for His Molinees.

It shoulo he clearly unoerstood that the o’+orinp

cererOny . G ivinr something c' valu- exrre s s cr surrenüz r

of one6 zosseszive or materi al istic outlook , Through

the seven’cld service, givirj becooes surrender,

surrender devoticn and oevotion a medium o’ communi-

cation. One ' a gift, tien, is ths stcn wh1< ’ i= itiates

the link bet !een on ssel’ and the lineegs .



BOEDDH ÏN ONS OAGELIJKS LEVEN

( Ingazonden resct1e op het gesprek thdans da hertst

Ik vind het jammer dat, na de twee schitterende le-

zlngen, waarvan we dit najaars-weekend mochten ge-

nleten, het laatstB programmapunt een andere kant

opging dan ik eigBnlij k verwacht had. Thulsgekomen

heb ik sens rustlg overdacht w8t ik dan eigenllj k

wèl verwacht had. Ik had het zlnnetje: “Boeddhieme

1ns ons dagellj ks leven“ vanaf het eerste moment

opgevat als een vraag: Wat doe j lj nu eigenlljk met

dat boeddhisme in jouw dagelijks leven?

Want ik ben me niet gaan lnteresseren voor boeddhisme

omdat lk religie zoek of voor etudiedoeleinden, maar

omdat ik een andere manler van leven wilde ontdekken



Na een ez:Ing, d1e Yüeh-shan op een morgen r de
monniken had gehouden, werd h:Ij door een der monni-
ken benade:cd. Deze zez : "Ik heb een prob1een, glft U
het voor m1j oplossen?" ’1 k zal het b1j de vo1gende
1ez:Ing voor je oplossen , " zet Yüeh-shan. Dle avond,
toen al de monn:Iken b:z§ et kaar kwamen :z n de grote ha1,
riep Yüeh-shan Nu:Id: "Dle monn:I k, die me vanmo:cgen
verte1de dat h:t§ een prob1een had, moet onm1dde1 1:Ij k
h:ter komen". Zodra de monn:z k naar voren kwam, verf:let
de meester z1j n stoel en pakte de monn:t k rus beet .

"K1j k eens naar deze knaap, monniken, h:Ij heeft een

probleem " zet h:Ij . Toen duwde h:Ij de monn:t k opz1j en

ver1iet de zaal zonder zt§ n avondtoespraak te houden.

Het commentaar van Nyogen hierop luidt:

“'lat een ri5 Stzak. Wat een prachtige lezingt IK vraag

me af hoeveel monniken d8t hebben begrepen?

Enige tijd geleden kwam er een prlester u1t Japan bij

mij op bezoek in deze Zendo. ”Wat is Zen“, vroeg hij.

Ik legde mijn vingers tegen mijn lippen en fluisterde:

“We spreken det in de meditatie-ruimte“. Toen hij me

volgde in de bibliotheek, wilde hij me dezelfde vraag

stellen, dus ik legde weer mijn vinger tegen mijn

lippen en zei: ”Hier lezen we boeken in stilte." Toen

we bij de keuken kwamen gaf ik hem niet de tijd om

een vraag te stelten , maar zet : "k!e koken h1er zonder

een woord en et:en zonder spreken". Toen :t k de deur

opende en zij n hand schudde h1j gde h:rj : "dat 1 s Zen?"-

en g:Ing heen .’

Hiermee le natuurlijk geen antwoord gegeven op zoiets

als het abortusvraagstuk. Maar in werkelijkheid is

dit het vraagstuk helemaal niet. Wat wil je in een

maat schaDp:I j met een enarme reclame voor sex, met een

vooroordee1 dat er :t et s mankeert aan degenen d1e a1 teen

zijn. Daar hoort abortus onverbrekelljk blj. Maar de

maatschapplj gaat van een verkeerd standpunt uit. Nog

sterker: Het uitgaan van een standpunt 1s op zichzelf

verkeerd, omdat dat een benoemen of fixeren van iets

bewegende is.

De enlge oplossing is om tot een nulpunt terug te

gaan en een geheel andere zienswijze op te bouwen. [n

dit is niet: Het vinden van een nleuwe Waarheid. Want

er is helemaal geen waarheid dle gevonden kan worden.
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Deren'). *roberen niet de frustraties van mijn ego

naar buiten te Droj ecteren en zooOende allerlei te wil

len en te verwachten van anderen. Kun je het negatieve

los laten, oan kort het positieve vanzelf, - althans,

dat is het enige ” gelOo* ' dat iK heb. Misschien heD ik

nog een zeer ons uiste zienswijze? Men neme het voor wat

het waard )* s.

Noot ven de rz fi act is :

1 2

Carla DOinj -

Muis in 't Veld.



B O E N

Wij ontvingen een verzorPd uitgegeven Doekje, "Vioas-

sanê Meditatie" geschreven ooor Bruno Mertens, oe

initiatiefnemer tot de TidorD-ÖtichtinR .

Met is ecn uit dieoe ernst en oDrecntheid geschreven

boeKje. De mentaliteit en cs ideeön die de %rondslap

vurmen van nit oanKen en beleven, zijn zuiver en meer-

malen vinden we een aanzet 0ie inspireert tot eigen

vor0cr-denken en streven naar zrotPre verheldering van

het s ipen begrip. Met is zeker een boekl, dat het

"terrein” oer meditatie weer eens vanuit cen andere

hoek en vanuit persoonlijks ervaring belicht. "en Kan

het locKje aanvragen hij ds schrijver, BrunO *ert ans,

Zuidzij0e 72a, Ocdegraven. Behalve in het (leda rlands

is het ook in het Enpels vcrkrijgbaar. kosten f Z, 50.

KDRT OVEPZICMT TTIDSCMH IFTEN

Yana, "Buddnisz i zc hes Nauw Seorg Grimm", 8945 Uttinr

a.i. SCDt . /O kt. 4Ü/4 . belangrijke heschouwin@ en zijn

van jax MopDe (Dhammupê lo), " Tereönlichkeit srazt altunc

und Refreiung” =n ver Klaus Schoenwert b , " Leitrac zu

F racer uür& DLdu!n i st ïsChr \ njgrsrzie nun„ ”. - 'ax

*ODne ÖC*ÏBiÏöont o.m. öe zehsel anoere houoinp die

dc «westerse ’iloso*i a ooor=anns hec’t ingenomen ze-

penover de levends natuur, het dier h. v .”Die europäi-

scher OenKer wachen oarüher, Oasz ihnen Keine Tien

in oor Fthik herumlau'en". Alleen üe mons en het men-

selijk bewustzijn zijn belanjrijK.

Dit brengt Max Mcone tot o.a. de volgenoe vergelijken-

de opmerkingen over het hoodohismc:

malige Bedeutung , auch hier ist der vollrusgebï ldete

menschliche IntelleKt ge*ragt, alleroings nur cer

Intellekt hinter dem das Bedür’nis steht, den Berg

zu bestei zen, der nach allen Richtungen pin Sicht bie-

tet. [r will die linge, dïe sich vor ihm äusDreiten,

mit Bezug suf ihren wahrcn Hert zu sich selb *# re-

hen. I hm erscheint Menschentum wie deP gFOSZe ÖiSËeiQe_



bahnho schlechthin nach allen Richtungen iuhtlg

umzusteigen, darauf kommt es an "

"Auch der Vollkommen-ErwachtB betont es, dasz Menschen-

tum schwer zu errBlchen 1st. Wenn es eher erreicht

ist, "was wäre da anderes zu tun. als recht zu han-

deln, in Frieden zu wandeln, Heilsames zu tun, Dünsti-

ges zu tun“ (Samy.-Nik . III, 3, Sl."

K1aiJs Schoenwert h onderwerpt de moderne parod1e van

de n:let-autor:tta:tre opvoeding , da z . g . "perm:zss1veness",

aan een kritisch onderzoek. Kostellj k is daarblj

een lang citaat uit de Politela van Plato, dat in

deze tijd geschreven zou kunnen zijn. Ter geruststel-

ling: het tegendeel, een autoritaire opvoedlng, wordt

evenmin bepleitl

WDrld Buddhism, 153/3 Dutugemunu Street, Nugegoda, Sri

Lanka. - Zeker de bestudering waard zijn twes artike-

len over ”The Theory of Kamma in Buddhism” door

Sayadaw U . Sobhana (Birma), waarvan het eerste in het

april-, het tweede in het meinummer verscheen.

The NahaBodh:z , 5 HeathJ°ieId Gardens, Londen N-4, U . K

( adres voor Europa J . - Het februari-nummer bevat

een boeiende var1at1e aan artikelen ; o . i . echter

geen van dergelijke kwaliteit dat wij het hier afzon

dmr4 iik zm‹ don wilJon °°°=°n.
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Ult: Fortmann, HINDOES

B11tho n j

EN BOEDDHISTEN ( oboekan

.... . Er is nog een reden waarom het boeddhiSmB in het

Westen de aandacht verdlent. Het heeft dB laatstB hal-

ve eeuw een groeiende aantrekkingskracht op de Euro-

pese en Amerikaanse geest.De meeste westerse landen

hebben thans wel een boeddhistische vereniging welke

haar adepten heeft onder mensen die in het tradltione-

le christendom geen bevrediging meer konden vinden.

Wat hen trekt is de systematlsche zorg voor de gezond-

heid van de geest, het nuchtere ”wetenschappelijke“

karakter van de leer, hetberoep op een voor iedereen

toegankelijke ervaring, die het geloof overbodig maakt,

en de zekerheid dat ieder mens tenslotte zelf zijn

heil moèt bewerken.

Enkele grDndbeprippen van het boeddhlsme zijn: anatta,

of de ontkenning van een onsterflljke ziel, het karma

(of kamma), de wedergeboorte, het nirvana (nihbana)

en de meditatie.

Niets is blijvend. Achter de verschijnselen staat

geen zelfstandigheid die er de draagster van zou zijn.

Er zijn niets dan processen. Er is geen ziel die blij-

vend Een die zou worden herboren. Er is geen ik - al

kunnen wij in het dagelijkse leven het woord "ik“ niet

mlseen. 0at er sen ik zou bestaan is integendeel een

gevaarlijke illusie, omdat zij de mens egoïstlsch

maakt. En die zelfzucht is juist de grootste bron van

het lijden.

Men moet zich de wedergeboorte na de dood dan ook niet

zo voorstellen als zou een onsterflijke ziel in een

nieuw lichaam overgaan. Want er is geen ziel en zij

kan dus ook niet worden herboren. Er is niets dan een

onafgebroken keten van processen. Iedere actie roept

een reactle op. ledera daad heeft haar consequentles,

niets gaat voorbij zonder een spoor na te laten. Dat

is goed wetenschappelijk gedacht. Alles wordt “in-

geschreven“ in mijn leven, niet door een alwetende

rechter, maar door het leven zelf. De dlngen wreken

en belonBn zich zelf. Karma nu is het feit dat al

onze daden, voor zover zij voortkomen uit begeerte,

haat en onwetendheid, hun onverbiddelijke conse-

quentle en uitwerking hebben. Is dat niet gebeurd

vddr de dood, dan erna. Het karma kan slechtsworden
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doorbr doordat w1j tegenover de begeerte “llefde-

volle ndelljkheid” plaatsen, tegeno’ver de aat het

medelijden en tegenover de onwetendheid de zelfkennls,

het inzicht in wat wij doen en wat ons drlj tt. Alleen

een lBven van standvaetige overwlnnlng op de drie oer-

vijanden: haat, begeerte en onwetendheld, kan de toestand

van volmaakte vrede brengen. 01t nibbana 1s geen ver-

nietiglng, zoals men vaak heeft gedacht, maar een

onbeschrij felijhe toestand van het hoogste geluk. De

meditatie is daartoe de konlnkllj ke weg. Want zij

maakt het juiste handelen mogelijk.

Deze gebrekkige samenvattlng van een aantal ten dele

uiterst moeilijke begrippen 1s nqtuurlijk niet 1n staat

:t ets over te dragen van de gene1d1ge macht d:te het
b edc!h1sne ap een groot deel van Az:të u1tOBf-ent Bn

van de stille begeestering die het in talloze geesten

wekt. De woorden die in alle conferentles in Ceylon

telkens terugkwamen, zijn: happiness, onthechting, lief-

devolle vriendelijkheid (loving kindness) en vooral:

zie de dinpen zoals ze zijn, doorbreek de onwetendheid

en de waan, die u van het ware geluk afhouden.

Wat 1s er van de leer - de dhamma - aldus onder de grote

scharen van het volk doOrgedrongen? Het moet ongeveer

dit zijn: de Boeddha zegt: uw ongeluk ligt 1n uw be-

geerte en haat, let op u zelf, geloof niet in mij, maar

ervaar zelf dat wat ik u leerde julst is, gij zijt de

meester van uw eigen geluk, heb e0rbled voor het leven

van ieder wezen en dring hun niet uw eigen mening op.
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SADDHARMA

is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Cen-

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 ’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 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 bladzijjle 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




