


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 dor›r Else Madelon Hooykaas
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DEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Al meenden wij toen het vorige nummer ter “Derse"

ging, dat wij voor het laatste nummer genoegen zo
uden

moeten nemen met een uitgave in de vorm van een m
ede-

delingenblad, is er toch anders door ons besloten:
wij

hebben er de voorkeur aan gegeven het jaar nog me
t

een onverkorte uitgave van Saddharma te besluiten
.

Over de structurele zaken de Stichting betreffend
e,

die in deze afleverlng aan de orde zouden ’worden
ge-

steld.het volgende:

In verband met de uitgebreide boeddhistische krin
gen

die zish het afgelopen jaar in ons land hehben ge
-

vormd, speciaal in Waalwijk en Amsterdam, welke v
eel-

al, mede door de aanwezigheid van bhikkhu ' s, een
uitge •

sproken karakter hebben, heeft het Bestuur gemeen
d

dat onze Stlchting er beter aan doet het streven
en de

pretentie een overkoepelende organisatie te zijn,
los

te laten. Als formule voor onze werkzaamhBid zal
al-

lereerst gehanteerd worden dat wij een ontmoeting
s-

plaats voor vrienden van het boeddhisme bedoelen
te

zijn; daarbij blijft grote nadruk liggen op het z
oe-

ken naar een vorm voDr het boeddhisme oessend bij
het

westerse cultuurpatroon, - hetgeen ook geheel ove
reen-



1s 1nfomiat1e ovor do atand van het boeddh1exie In ons

1and“ b1§een te en”' tar besch1kk1ng ken staan van b1’n-

ners an bu1ten1andse be1angste11enden.

0vezsenk‹xsst1g de. ivons .dez' aanwez1gen op onze Isat-

ale b1§eenkomst zal ar voozd:aan ook 1n het voorjaar

een weekend-b1§eenkomst worden gehouden. Hot kox›onde

gaar za1 deza vallen op 19 en 20 a z'11, woar In Can-

tzus›-Hyde . Paz'k te Dr1ebergen. 0var1gens zal het dök

x›oge11§ k z1§n om e1echts een der balde dagen b1§ te

wonan. In het februar1-nu‹mer zal u hBt progroima.

rozxJen voorgelegd. ”

B3E0DHISTISCHE ACTIVITEITEN

Het bezoek van Z.H. de Gya1wa Kazviapa aen one 1and

gaat doorl Huldo san het Comité det hst and hamft ge-

kregent Er 1e eew gewBldige lnzet en doorzettlng voDr

.
Ing*slotsn treft u woer een 9tencil van het . Com1t8

aod1g

hopen

geweest .

fungere,n ol»

vanzou In de ge1eganhe1d zullen z1§n
ean ot meer. der b1§eenhomsten b1§ te wonen. Ook ver-

ders ge1de11§ ke b1§dragen zu11on .b1§zonder ›•e1kox›

z1§n I Er ontbreekt nog £ 1ooo, --.



NZE WERELD EN DE VRAAG NAAR ONZE VERANTNOOROELIJ KM6IB

(Onder deze titel heeft uw redactrice een lezing ge-
houden voor de bijeenkomst van het 'feestelijk Ré-
veil" te Amsterdam in maart van dit jaar. Het the-
ma van de bijeenkomst was ”Is er een kentering gaan-
do?”

Hoewel enkele hierin vermelde zaken thans niet meer
actueel zijn, doen wij de gesproken teKst hier on-
gewijzigd VDlgen, menende dat de situatie in wezen
nog pefieel dezelfde is).

"Onze wereld en de vraag naar or.ze verantwoordelijkhe;d”:
het spijt mij, ik kan de vraag niet beantwoorden.
Ze behelst immers ook: kÜnnen wij verantwoordelijk
gesteld worden? Bestaat er wel zoiets als een vrije
wil, of verloopt alles langs onwrikDaFe banen? Het
is één der vragen waar het mensdom ai een paar dui-
zend jaar mee worstelt, ik heb niet de oretentie er
hier even een antwoord op te formuleren. Daarom, bui-
ten beschouwing latend de vraag of een mens ooit an-
ders kèn handelen dan hij doet, zal ik uitgaan van
het feitelijke gegeven, dat een menselijke handeling
tot: stand kan komen door een beaust e keuze u:It een
aant: al vogelIj kheden . D:te handel :t ng - of het nu het
scheDje room is dat u met het oog op uw hartvaten te
veel neemt of het aanbellen bij een familielid met
wie u na tien jaar oorlog de vrede wilt tekenen -
die handeling is op net zelfde moment ononkeerbaar en
zal gevolgen dragen. In zoverre nu als wij die ge-
volgen kunnen overzien, is er voldaan aan een voor-
waarde voor wat wij dan verantwoordelijkheid-dragen
noemen: VerantwoDrding legt men echter af aan een
ander of aan anderen, het is een sociale functie.
GBrealiseerd wordt dragen van verantwoordelijkheid
daarom eerst, indien wij de belangen van anderen bij
onze besluitvorming laten mee-wegen. Zo is vOor het
beléven van verantwoDrde1ij khc1d :t nvoe1Endsvermo en

nod:ig, dat andermans s1tuat :t e In de e1gen s1tuat1e
doet opnemen .



Het boeddhisme (en ik spreek tot u als een boeddhiste)

stelt dat de .menselij ke persoon wordt gevormd door

zijn handelen, de mens 1s wat hij doet - ook innerlijk

doet, wel te verstaan: we zijr. het wisselend samen-

spel van onze gedachten, gevoelens, enz. Bij elke

oogopslag ontstaat er een andere mens, leven ls een

voortdurend voortgaan, dus anders worden. Onze llchaams-

cellen worden onophoudelij k vernieuwd, onze voorstel-

lingen wisselen, onze kennis en ervaring nemen toe, we

gaan de mensen anders zien, kortom: we veranderen,

maar er blijft ’wel een verband bestaan (ongeveer zo-

als de draad ontstaat van dit betoog) dat de momen-

ten van ons 1 even aaneenr1j gt . üp grond van de baby

ontstaat de jongeman, wat we gisteren deden besliste

over wat we vandaag zijn, de wereld van vandaag gaat

over in de wereld van morgen die op haar beurt toekom-

stige werelden zal baren, en zoals we zaaïen zo zul-

len we oogsten. 0it is de levenswet die de boeddhist

“karma” noemt - een term die letterlijk betekent:

handeling, daad. Waarbij u goed bedenken moet dat er

tussen het “doen” van ons allemaal een wisselwerking

plaats vindt.

Deze kijk op het leven kan de wereld in een nieuw

licht plaatsen. Het blijkt dat nlets èn ’niemand een

vaste kern heeft, alles versmelt in een bewegend net-

werk van onderlinge relaties - er is, zoals de voor-

zitter van ons BDeddhistisch Centrum ’ het onlangs heeft

uitgedrukt, een ”onuitputtelijk verband", en wat be- ,

tekent dat al niet. Het betekent o.m. dat wij de last

van ons verleden mogen afwerpen, ieder ogenbllk kan

esn nieuw begin zijn en de dood is alleBn een veran-

dering op grotere schaal. We liggen niet vast aan

de keten van ons Ik. maar staan in open verbinding

met het geheel van het leven en dat kan one zeker

lichter maken van hart. Maar ook volgt er ult (wat

ons terugvoert naar ons thema) dat onze wereld, onze

mensenwereld zoals ze nu voor ons llgt, de som aan-

geeftvan onze eigen gezamenlijke daden. - Als wij er

hier een Auglasstal van gemaakt hebben, dan moet dat

onze eigen keuze zijn geweest: en als wij hem willen

reinigen, dan zullen we toch eerst tégen Oepaalde

andere zaken d1enen te k1ezen. AIs we een metro bouwen
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f voor niet s ten1end de waarde van een oude stad) ,

een idy1 1isch 1 andschap verwoesten voor de aan 1eg

Van een snelweg , he 1 e Dossen kappen om er reclame-

alf:tches van te drukken , ka1ver.en vetrnest en :tn k:t sten

of met ons honderddu:tzenden prij ssEh:teten op rn1 1-

joenen voge1 s, als we cDyra öf- som abonen tegen de

1 aagst moge 1 :tj ke prij s In onze havens ont:schepen ,

ook al be0uidt dat dat elders in de wereld de mot-

ten-wijken in stand blijven of de eiwitten die de

mensen zelf zo hard nodig hebben, worden afgestaan

om bij ons als veevoer te dienen,- dan gebeurt dat

allemaal omdat wij het zo willen. En het eigenaardi-

ge is dêt wij het willen, ondanks het feit, dat wij

ons ervan bewust zijn dat het mis is - gn boven-

dien duvelsgoeo wetend dat ooK wat mis is in ons

handelentegenover anderen, op den duur zich tegen

Onszelf zal keren. - Ontbreekt het ons aan bereid-

heid tDt invoeling, of levendigheid van verbeel-

ding f

Nu ïs het niet zo dat, laat ik het noemen net regu-

latiemechanisme van onze leefgemeenschao oas in onze

terugnlik in het verleden ontkomt aan een zekere

zwartgalligheid. Rij het verleoen in Oe leer gaan

Om onze toekomst in te vullen, is weinig bemoedigend.

De geschied=nis Van ae mensheid 1s met b1oed en

tranen geschreven - zo dat wij eigenlijk wel van

steen moeten zijn, dat wij hier niet in diepe wan-

hoop bËeenzitten. Het kan ons oOk vervullen met een

diepe huiver voor die oceaan van leed en in het ver-

lengde liggen bitterheid en vrees voor het leven als

zodanig en voor wat wij dan plegente noemen de

”schepping“, -zelfs als deze, zoals wij zagen, tege-

lijk onze eigen schepping is.

De vraag zou kunnen rijzen of wij niet biologisch

gezien in de evolutie een verKeerdeueg zijn inge-

slagen - evenals bijvoorbeeld de in Indonesië voor-

komende arguefazant. Hoe lang,er diens vleugels zijn,

hDe groter het imponeer-effect is op het wijfje, zo-

dat de lengte der vleugelpennen dienstig werd aan

de teeltkeuze . Tot: deze zo Iand en zwaar we:eden , dat

de vogel nauwelijks nog kon oovliegen, dus niet meer
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kon vluch en voor zijn belagers. Naar het echij is

nu de soortten dode opgeschreven.

Soms lijkt het of dnze speciallsatie: onze rede, ons

vernuft, ons eveneens de ondergang tegemoet drijft.

Het is nauwelijks geloofwaardig bijv. gezien het schOk-

kende tempo waarin het menselijk zijn op deze planeet

zich ontwikkelt, dat de soort "mens” laten we zeggen

nog 1 miljoen jaar zou overleven. Toch 1s de mens

nog maar een jong wezen op aarde, ook nog een labiel

en agressief wezen, juist dat maakt het zo moellijk.

Hel gaat, als elke vergelijking, ook deze met de ar-

gus-fazant mank. En dat zit in de kwaliteit van onze

specialisatie zelf, in de aanpassingsmogelijkheden

die ze biedt. Bij wijze van spreken: als we de ar-

gusfazant waren, zouden we trachten van onze vleugel-

punten een vlijmscherp vordedigingswapen te maken.

Als mens zullen we moeten proberen juist ons vernuft

nog meer te scherpen, om de uitdaging met onze eigen

gebroken natuur te aanvaarden.

ten: het instinct voor individueel zelfhehoud èn het

sociale instinct - onderling verbond en wederzijdse

agressie. Het vreemde is dat ze elkaar oproepen.

Prof. Stolk verklaart dat zonder agressie ook de

liefde ondenkbaar zou zijn, ja, oe band blijkt het

sterkste te zijn waar de strijdlust potentieel het

grootst is. Ik moet nu denken aan die joodse jongen,

die ik eenpaar weken geleden op hetT . V .- scherm zag

- 'n jaar of lS, 16. Hij had rondgelopen met paoi-

fistische ideeën en plannen. Maar in de oktoberoorlog

was zijn oudere enige broer, piloot in het Israëlische

leger, gesneuveld en hij zei nu zonder aen wimper-

slag aarze] L- g: Ik ga me wreken. 0e jongen bleef er

even sympathiek om en kreeg iets ontroerends - maar

het is duidelijk, dat deze houding de brand in het

Nabije Oosten niet zal blussen. [chter, de kracht

van het wraakgevoel van de jongen is recht evenredig

aan de kracht van de liefde, die hij koesterde voor

zijn broer, die hem door de dood heeft verlaten,

Uit deze combinatle van ego-lsme en gemeenschaps-

z1n volgt dat de gelukekansen daar het grootste zijn,

waar onze persoonlljke wensen en de eisen die de

situatie ons stelt, precies op elkaar aansluiten.



Dat geeft’ het individu dan een ervaring van vrij-
heid, zoals er bijvoorbeelo bij de meesten van ons,
hoop ik, op ”t ogenblik plaats vindt. Zolang de’ze
samenkomst duurt, zijn we’ niet alleen lijfelijk
verenigd in ’één ’ruimte, maar ook, OD grond van on-
ze gemeenschappelijke belangstelling, in éèn socia-
le ruimte. Dat schept een band die, voor 't ogenblik,
de band der vriendschap nadert. Bij toereikende on-
derlinge regelingen heeft deze integratie altijd wel
een eindweegs Dlaats: maar hoe gebeurt dat eigenlijke
In onze stuoententijO kan het Detekenen, aanlopen
achter een spandoek voor de strijd tegen de honger
in Ethiopië. Voor’ een huisvader zal het misschien
inhouden: meevechten voor een rechtvaardige inkomens-
verdeling, want ook hij wïl de oaardrijlessenvan
z'n dochter Kunnen betalen. [en reclame- tekstschrij-
ver, oie kans ziet ons te overtuigen dat met die
speciale cream onze rimpels in een paar weken zullen
verdwijnen, zal eerder solidair zijn met de libe-
ralen: en een fabrieksdirecteur is een alom geacht
man, als hij het bedrijf zo goed laat marcheren, ’dat
hij zijn concurrent de grDnd in boort. Dns handelen
heeft bijna altijd twee kanten, we zijn altijd aan
het schipperen. Nog in het slaapvertrek staan we OD
de markt in ons leven, of in de worstelring. bij de
peringste storing blijkt al dat de eipen huid het
dichtste bij is en net hemd nader dan de rok, met
hoeveel zwier we de rok ook dragen. Als uw vrouw
of kind bedreigd wordt, neemt u niet de tram naar
de binnenstad om bandieten te verdrijven uit een
juwelierszaaK in de Kalverstraat. Alleen om wille
van’ één mens, zijn eigen dochter, was de miljonair
Heerst’ opeens bereid zich te ontfermen over vele
’duizenden en niemand zal zich daarover verbazen. V!ie
nam het de Eurooese bewinos1 ieden echt kwal ij k dat
ze kushandj es gingen werpen naar de Arabische o1ie-
1eve:kane:ters , toen d:te met hun macht: swapen begonnen
te dre:igen? Hun taak 1s de Verder:ig 1ng van de e1gen

groep: van het 1andsbe1 ang al s ver1endstuk van het
eigenbe1 ang . Toch - h*e lachten ook v›e1 een beetj e in

ons vu1stj e , met een g 1imp van 1eeüvermaak Bn dui-

dë”1i”j l‹”' gérëäkt ”In ons gevoe1 voar humor. jaaron



eigenlijk? Ik geloof omdat hun optreden als voormannen

van een natie eerder gefomuleerde beginselen, aan-

gehangen 1n een tljd toen het nationale belang nog bui-

ten spel bleef, zo openlijk kraohteloos maakte. Dat

kan ons iets leren: Onze mooie beginselen - een soort

flirtatiD& met onszelf äls achtensweardig medemens,...

maar intussen: zolang ze ons niet ontrieven. Luoht-

kastelen worden vrijblijvend gebouwd - zolang er op

de grond niets gebeurt wat de droom verstoort. ’Nau-

welijks wordt onze aanpassing aan de wereld ons opge-

drongen, of ze gaat met innerlijk tegenepartelen ge-

paard. Er rijzen gevoelens van trustratle, in alle

graoen en soorten, en het is duidelijk dat hier de

seinen op rood springen, de brandende lont in het

kruit dreigt te slaan. In het rijtje voorbeelden dat

ik zoëven gaf• schijnt alleen die demonstrerende

student echt belangeloos op de bres te staan voor

gerechtigheid in de wereld: en in theorle is dat ook

zo. Maar ondergronds kan ook bij hem haat meespelen,

tegen de regent, tegen alles wat rechts en arrivé

is, hij zou met genoegen op de barricade springen. En

zo blijft het bloed vloeien.

Niet alleen is het verbond tussen de eigenliefde en

de neiglng tot de medemens wankel, - in de samenleving

van nu dreigt de disharmonie te leiden tot een totale

ontwrichting. Onze populatie overdekt de hele aardbol

en welk een wDnder de ruimtevaart ook is, ze zal ons

geen tweede woonplaats verschaffen om naar uit te wij-

ken. Daarbij zijn wij over het hele gebied in uit-

wissellng getreden en mét onze problemen grijpen oor-

zaken en gevolgen zo onontwarbaar’ ineen, dat het ons

nog zal vergaan als die tachyonen, die onlangs door

geleerden aangetoonde “deeltjes“ die sneller zouden

gaan dan het llcht, zodat’ de gevolgen eerder zichtbaar

worden dan de oorzaken. Niet zelden hollen ook wij

achter de ontwikkelingen aan. Wel roept elke kracht

een tegenkracht op (bevolkingsgroel - pil), maar wie

garandeert ons dat de tBgenkracht nlet oolt van de

orde van grootte van een atoomoorlog zal zijn? We

laten het maar niet na om, Ieder voor zich, en in

snel tempo, een almaer groter part op te eisen van

het banket dat de natuur ons voorzet. En geen Water-
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man - het Aouar:tusteken waaronder we een nzeuv t 1/ d-
perk :t ngaan - zal ons levend water schenken als wJ j
het eenmaal te ver hebben 1aten komen . - Door het

masker der maat schapoe1 ïj ke vormen heen gIuurt ste eds
bruta1er ons echte gez:I cht LI:te n:l et heeft v›1 1 heb ben,
vele heeft w1I behouden › z:L e aan het roer staat uï
er b1 :tj ven , de onderw :t ggende v›ï I bovenkomen en te-
rugbeuken: een geforceerde g 1 :tmd ach naar de hoger-
staande en traopen naar beneden ( wat zich al ver-
raadt :t n een fract ïe neerbu ïgendheid . Daa:cbovenu:t t
nog r:Ij zen psychïsch verm:In kten zoa1 s de gezeten 1 ozen:
verantv'oomde 1 :tj kheids ïozon - aï ge1 dt dat n:t et voor

é1 ke generaal f maa - meestal «het voo:c een kongsi J , -
en die meest 1‹ gubere •roep: de saoi sten , ae beulen.
Niet zonde:r reden val 1en menïgmaa1 de eerst e k1 appen
u itt n:t et s dan dode1 :t j ke angst voor e I kaas.

Hoe hebben v›e de GMD‹3Sse on . Het meest voor de hanc!
ligt : door een vomnthoorde1 ij kheidsbeset aan te

leven, en ik zal

en:ig szins onaer woorden proberen t e brengen hoe :t K

deze zie .

Het: komt nee:c op een algehele ommekeer : de sprong t» a-
Een u:It de maf1emo 1 en «/aarïn we maar om het cent rurr
draa:t en van ons Vermeende :t k, aSt :tj ö uitgaande van

ons eigenbelang , hoezeer ook u1tgebreid over onze
beni:tnden of over een 1evenst aak . üok zö kunnen ele ’» e1
komen tot een tota1e benrokkenhe:Id , maar bed e:c i s

prec:les ande:csom : dat u niet éérst uw› man of vrouw,

uw kind , u ze1+ , uw werk , uw t: aken , uw hond 1 :t et-
hebt , en vandaan:It dan ook we1 bere:Id bent het 1 even
te omhelzen en de rest te accepte:nen , - nee: eerst u
openen voor het 1evensgehee1 waartoe ook u behoort ,
en vandaaruit dan mede u:Itgaan naar uw ge1 leiden en



naar de taak die voor ui handen komt o+ het geluk dat
om de hoek 1 igt , dat vak uzel+ of a 1 s ' t’ niet anders
1 s van uw buren . Oeze ene ”st ap kan de st: ap zij n van

ke. En dat is een eindeloze, en ook wel onontbeerlij -
de t roost .

üames en heren , - wat :t k h:t er pree F. ‹ een z :t ch oQenen

voOr de wereld zoals ze is, zonder wroK o* vooroor-

geer Plato oeschrij ft in zijn "Symposion" de liefde
als fDWel de waardevolste als de armste en Zwakste,
gebDren uit de mensel’ijke onvolledigheid, uit onze
ontbering, uit de nunkering om buiten onszelf te tre-
den. 0ok in het boeodhisme neemt de idee een ereplaats
in, en wel duidelijk vanuit de omkering. De mens ’wordt

er uitgenodigd om, de liefde tot zichzelf tot getuige
nemend, zijn liefde uit te breiden tot de grens der
wereld. Vanzelf zal hij dan - waar de Oalai Lama bij

zijn bezoeK aan ons land no; Op heeft gewezen - de

e1nd:ig aanta I der 1 evende nezens . De te enste 1 1 Ing

— de ander versnelt , bots:mgen komen zacht er ” aan,
be1edigingen of teIeu:cs L el I:Ingen wezen minder zwaar.
UU zu11 en begr:tp opb:mengen voor het anders-geaarde
en het 1 even nlet: zIj n natuur1ij ke ge1ed:I ng en k1eu -

renrij koom ontnemen door te streVen naar een mono-

tonïe-naar-eigen - sn:It . J eze1T of de eigen clan wk I1en
doqrzetten betekent haat voo:c de ”ander . Maar haal
kwe1t de ande:c a1t :Ij d in:tnder dan onszeIT . "0p zu 1 k

een dwaas vaIt: het kwaad te:aug, / A1s bij n stof. dat
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tsgen de wind in wordt geworpen“ luidt een oeddhis-

tisch vers. Maat slaat Dm in zelfafwijzing, doodsver-

landen. Wat dit betreft: het geluk ligt op de goede

plaats.

AIteen: hoe ontdoen we ons dan nu wél van die metge-

zei van de liefde: de agressie, de haat? - In het

bDeddhiSme WDrdt onderscheid gemaakt tussen twee

soorten liefde. De ene is de liefde die, op welk ni-

veäU DOk, verbonden blijft met lust, of begeerte -

we kunnen zeggen: het is elke liefde vdör de omkerïng.

De religieuze liefde heet mett8 en is wezenlijk anders.

Er moet een koel worden aan voorafgaan, wil de sfeer

ontstaan waarin deze liefde gedijt. Een hartstocht

b i,jv.. is betrokken op een object en verengt het be-

wustzijn; mettê, ontluikend in dat zuivere bewust-

zijn dat ik al noemde, is een gezindheid. Ze wordt

niet gewekt door dit of dat of deze of gene, maar iS

er, onwankelbaar, in haar ideale vorm alles door-

dringend, naar allen uitstralend. Toch sluit ze ook

kracht tot oordelen in (over daden, niet over men-

sen! enin haar ontvankelijkheid voor de ander is ze

creatiover dan wat ook ter wereld. Ze is bovenal

bevreesd te kwetsen of te schaden en neemt een onbe-

grensoe verantwoor<rlij kb . id om zlch uï innerlijke

drang. Uit deze gezindheid is het dat in het hoeddhie-

me de idesalfiguur ontstond van de Bodhisattva, het

verlichte wezen, dat in zijn einco1oze ontferming de

belofte aflegt dat hij niet het nibb8na zal ingaan

vöör alwat leeft, alle gevoelenoe wezens, alwa « edem

heeft en van voedsel afhankelijk is (en dit strekt

zish ook uit tot dier en piano) mêt hem tot verlich-

ting is gekomen.

En dit is het dan. Ein einz ' ge:’ Augenblick kann al-

1es umgestaIten , lezen wii

zijn, maar toch zal

bij Wieland. Dat mag waar

waakzaamheid

ene ogenblik niet weer verloren te doen gaan. Waak-

zaamheid is een typisch boeddhistisch begrip, maar

denkt u niet dat het mikt op verdringing of ver-

wringing van de natuur1 Ij ke nezgingen . Nee, de waak-

zaaohezd moet 1eiden tot een verhe1dering van ons

gewaar-zzj n van de wereld, tot een 1ntenser concen-

treren op het leven , zonder poehah, en ook niet omdat
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we za nod:ig moeten u:Itgrae:ten tot een ede1er soort

wezens . Deze v›aak2aamhe1d moet ons ertegen besche:amen

dat we n:z et ve:est roo:Id denken , de zand1ope:r voor de

kooktij d van ons e:t :t n de gaten houd.end: Straks

toch eens vrJ. ende1:t,j k zij n voo:r dat ene eenzame domme

gans,j e b1j ons op kantoor-, en even later knorri» aan

ons ontbijt , z:itt en, onze mond brandend aan de te hete

thee, en het goede voornemen al g1ad vergeten.

H:ter :caak :tK al aan de vraag: hoe verta1en we de gro-

te a1gemene taak :t n de kleine , concret e d:te u:It onze

handen komen moet ? klant Ik heb t nu we1 over de we-

reld-:tn- het-groot , maar van N:txon en z:Ij ns ge1:Ij ken

waar ook ter wereId hoeven v›e de var:tat1esorong n:let

t e verwachten . Maar ook voor ons z:tj n de woo:eden vee1

t: e groot: . Zo zou om te beginnen ons mede1even ver-

-F:t§ nder moeten z1j n . De aanb1 Ik van een foto met een

doop raDa1m gel:cox-Fan kind verb:Ij st e:ct: ons en we leu-

gen de 1epe1 v›aarnee we onze soep aan t op tepelen

z1§ n, neer, in:t sse1 :tj k van afschuw, als we over de za-

d1a horen van de terecht: ste1 I:Ing van een jongeman aan

de wurgDaa 1 In Spant e . Maar onze fantasie ve:nsaagt

b:Ij een "bee1d1oos" bericht over genocide op een

abst:nact geta 1 naam1ozen :t n een land zo ver dat het

ez dag wordt a1s bij ons de nacht va1t .

Laten vze k1einer bep:tnnen. Overeenkomst:fg in:Ij n "om-

ker:tngs"-fomu1e dienen we n:let van het ind:tv:t due1e

naar het un:tverse1e te gaan: een pedant were1dher-

vorming s:tdeaa1 b:I j v. , boordevo 1 bet:wet er:tgheid of

bemoe:tzucht (waar een k1e1n land groot :z n kan z:Ij n . J ;

maar andersom: vanuIt een :t nner1ij ke vr:Ij held, d:te

ons de ander doet begr:Ij pen zoa1s we ons ze1 begrip -

pen , :t ede:c vraagstuk en ook de d:Ingen van al 1 edag

tegemoet te treden . üe Turk of Marokkaan d:te vöör

u staat aan het loket van postkantoor of öank en

maar niets begrijpt van de ambtelijke aanwijzingen,

het helpende woord bieden. Onze dochter door tegen-

werking omdat ze met “dle man” gaat trouwen, het le-

ven niet nog moeilijker maken dan het waarschijn-

lijk’ toch al voor haar wordt, - en niet langer uv) zoon

pijnigen , die niet leren kan, maar het zo-’nodig van u

möet. De wereld is er niet om naar uw tyrannieke
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(eipen)lie*de gemDdelleerd te worden en u bent er

nlet om het complex vastgelopen situaties nog te ver-

veelvoudigen, - maar juist Om Dpeningen te maKen en

uw medemensen ook in geestelijke zin ruimte en lucht

te gunnen. Dun ook aan uzelf die geestelijke ruimte.

Zit u niet te verbijten als u vast Komt te zitten

in een verkeersopstopping onderweg naar een Koud

wordende maaltijd thuis, maar zie wat het ogenolik u

biedt: de wemeling der rode achterliChten, de damp

Over de velden naast de verkeersweg , waar de koeien

doorheen waoen, hoe de schemer valt en de lamDen aan-

beelo u er dan voor behoeoen Oat u een uur later een

oorvijp uitoeelt aan uw kind dat een oeker melk heeft

omgestoten - niet dêêrom, maar omdat uzelf inmiddels

in al uw' twintig zakken vergeefs vingert naar uw

autosleuteltje, dat vermoedelijk of de stoep voor uw

huisdeur ligt.

Vergeeft u mij dat ik hier sta te wedijveren met de

vermaningen van de dagsluiter. Wellicht heb ik ons

allen vervuld van een nostalgisch visioen. Een «'e-

reld van liefde in plaats van haat, vreugoe in olaats

van nijd, mededogenin Dlaats vanwreedheid, gezamen-

lijkheidin plaats van eenzaomheio - zal het een ver

beeid in de lucht blijven, tot de mensheid ten onder

gaat? Evenals de dromen i'an een mens over zichzelf:

hoe hij zou willen zijn, meestal dromen blijven tot

hem einde... Levenslang kan men zich elke dag iets

voornemen, en het nalaten tot oD z'n sterfbed. Er

schijnt wel een onoverbrugbare kloof te bestaan tus-

sen het beelo Oat wij kunnen voortbrengen, en de wer-

kelijkhei0 die andere krachten in ons doen ontstaan.

We weten ook allemaal wel dat mooie woorden alleen

echt aanspreken wie toch, van z'n natuur uit, al

nauwelijks voorDestemd is om brokken te maken. De

dichter Marsman, de eigen aanmatiging doorziende,

vroeg: - Maar wie Kan er leven naar een recept? -,

en zo is het ook met u en mij. at wij ook vertellen,

de waarheid van ons leven voltrekt zich önder de

dremDelvan onze woorden en onze argumenten, - maar

dat ontslaat ons niet van de plicht (en daar gaat

het om) om met ons beetje bewustzijn ”bij te sturen“,
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TIJDSCHPIFTÜN

Tonny KurDershoek-Scherft .

Sinds november ontvingen wij slechts enkele afleve-

ringen van World Buddhism, 193/3 Outugemunu Street,

Nugegoda, Sri Lanka. Van het juninr. noemen wij het

derde deel van “The Theory o+ Kamma in Ouddhism" door

BayaoaW Ü. Sobhana, dezelfde schrijver die in het ju-

linr. start met een serie beschouwingen over "The

Anatta Ooctrine in Buddhism": "lust as an electric

light is only the outward visible manifestation of in-

ViSible electric energy, even so we are only the

outward manifestation of invisible Kammic energy“.



H1ero er vo1gt een :t ngezonden stukje. dat nog

ontv:t ngen op ons ve:czoek om meer react :t es aangaand e

het thema:

BOEDDHISTE IN ONS DAGELIJKS LEVEN

Met grote belangstelling heb ik de reactie van meer.

Carla Doing op het gesDrek “Boeddhisme in ons dage-

lijks leven' gelezen. Ze heeft precies doel getrof-

fen.

Naar mijn mening behoorde voor ons het dagelijkse le-

ven het oefenterrein te zijn, waar we in de praktijk

moeten aantonen, hoe ver onze voornemens, gegrond

op onze Kennis van oe Leer van de Verhevene, stano-

houden bij onze ontmoetinRen met andersgezinde men-

sen. Indien wij op tegenstellingen stoten, reageren

wij dan rustig of emotioneel? - met verwijzing naar

het paar teRengestelden - of naar datgene wat het te-

boven gaat? Het is niet gemakkelijk om er altljd

bovenuit te komen.

Er Kleven gebreken aan ons allemaal, we worden door

allerlei aandriften geplaagd. Daarom moeten wij zeker

allereerst onszelf veranderen, de "problemen" die

ons dwarszitten, zelf oplossen of ons standpunt zoda-

nig wijzigen dat ze vanzelf verdwijnen, - opdat we in

staat zijn er met een glimlach op te antwoorden. 6n

daartoe kan slechts de meditatie, het aanwezig blijven

van de waakzaamheid, ons helpen: zij is het meest e’-

fectieve midoel oij de zelfoDvOeding. We dienen

oaarbij geduloig te zijn, niet alleen tegenover onze

omgeving, maar ook tegenover onszelf, want de Slakken

die zich in ons ïnnerlijK door karma hebben opgehoo0t,

zijn alleen met prote moeite te verwijderen.

Het is niet voldoende een- of tweemaal daags te medi-

teren: ons dagelijks leven zelf moet tot een voort-

durende oefening van aandacht voor alle dingen die

wij ontmoeten, woroen. Ue moeten immers leven in het

NU en ons niet laten afleiden door herinneringen of

toekomst-verwachtingen. We moeten alle omstandigheden,

alle factoren die de dag ons brengt, te baat nemen

als middel voor onze geestelijke ontwikkeling, omdat

dit de enige manier is om vooruit te kunnen komen.
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Als wij slagen Altljd on2e handellngen aa chtlg

en bewust u1t te voeren an onder a11e omstand1ghsden

onze rust te ba» aren, dan z1§n wtc werke11§ k op de gos-

da weg.

Zo moeten we de concent:rat:te, dë ”E1nëp1t?1gh”s1t" van

de geest , nlet alleen ti§dan9 de med1tat1a beoefenen,

maar op ”leden” ögäriö 1Ikt als wlj z1tton dan dgnke/›. ws. aan

hat z1tten, - als wë eden of drinken, denken v›o aan de-

ze baz1ghe1d en aan n‘1ets anders › st.s zie ons. werk daen,

laten we ons niet etoren door bljgedachten, door onaan-

ganams ot aangename ”gevoelens of d1ngen van vroeger

öf later. t4:z§ ”w1nnen daars1§ nlet a11een aan gaaste-

11a ke riJst .• ook de kwa11ta1t van ons werk zot erdoor

toênemen.

Ook ””moetën we letten op ‹vat z1ch afspeelt op het n1veau

van het onder-”en halt bewuste, on hat zo, door het

zu1var waar te namen, te 1eren kennen en daardoor ts

varw1§deren. Hae «›ëer dat lukt , hoa meer ons Inzicht

wlnt san kracht, onze gewzt wordt ruetiger sn onge-

wenste lmpulsen worden steeds zwakker, waardoor een

voel vah wêlbehagen of vsn gelljkmoedlgheld oprijst.

deze wljze worden w1j het lBven meester en naderen

w1j later de overwlnnlng ervan.

Dat 1s het wat ih wilde zeggen.

B 0 E K E ’N

Van Karltrled Graf’ von Dürckhelm verschenen de verta-

lingen 'De wijze kat en andère Zen-teksten' (vertallng

van Joan Ih: Stakenburg) en "Hara, Net dragende mld-

dan van de. «›ens.". Belde z1§n uitgaven In de ür1ënt-.
sez1e van Ankh--Hszvias te Daventer, rasp. geh.7 10, 50

en / 25a., --- In het earstv.o1gende nummer hopen wtc
.

plaats ts, ,hebben vao,r een besprak1ng van belde boaksn.

Alva$t „d[t. wAt zijn Zen-tek9tsn toch 'VenséÏ1j k’, direct
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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 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 bladz 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




