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 handhouding van meditatie
het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum
de foto werd gemaakt dor•• Else Madelon Hooykaas
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Doordat over de hele’ linie de kosten in de loop van de
laatste jaren gestegen zijn, is onze financiële positie zodanig verzwakt ’dat wij een verhoging van de min.
donatie voor hetjaar l97Eniet meer konden vermijden.
De min. donatie is thans vastgesteld op
30,- p.p. ;
studerenden f 20,--; echtparen f 40,--.
De donatie dient te worden voldaan door oversch:czj v1ng
[Z1e’

L e z i n g

D r s. P

In dc november-afl. stelden wij u in het vooruitzicht
de inleiding die Drs. P . van der Beek op de naj aarsbijeenkomst heeft gehouden, hier te zullen publiceren.
De heer Van der Beek heeft echter bezwaar tegen publikatie, zodat wij tot onze spijt deze belofte niet kunnen nakoman. Uiteraard respect eren wtc ’z 1§ n bes tu:It
ten vo 1 te.
1

0p 11, 12 an 13 oktober 1975 z1§n In de zetel von ds
Franse Boeddh18 t1BCh6 Coim›un1ta1t, 40 Bue du Rana1 h
ta Par1§ e vertegenuooz'd:Égors von boeddh1st1scha gzoepan u1t 6 Europese 1andsn 1n vergedsr1ng b1§eengakomen tem oprichting van de” BOBDDHISTISEH[ UNI[ VAN
EUROPA. 0e dae1ne«›ende landen waz'ons Pz•ankz•1§k, Enga1and, 0u1ta1and, 0ostanv1§ k, Zw16cerland en Nedez'1and•

Vertegppwoordigers

aanvaard, doch staren“ varti1ndezd. Voor
g-.navrou v. In
sanixez1
NederJend waren
on ,e›s§ . Huisman u1t
Unen1e‹x wezd ovezeengekos›en dat een plan voor

tie tsr bevordering en ondersteuning hlervan nlet alleon xianee11J kg maar van nu of eon onontbeez'11§ k

delen› i»eor gelet op do spec1a1p pzob1eaen waamiqe. het
In Euzopa geco tzonteerd uozdt» werd bee1oten
booddhl
oan on“aftï.anke 1§ ke organ1 at1e In hot 1nvon 4:o zoeppn,
met . do varzekaWng van : ee
II. F.B.

neuwe brocdez•achap ‹set de

talen: Unïon Bo.uddh1que d'6u:mpm* Bu hImt . Un n o[
Euzopes ,Buddt›1st:1sche . Un1on Europa4z Weddh1sttsche

de letters B.6. zal wordsn

Da taak van de lJn1e ward anschreven In 12
dle koz : soxengevat behe1zen: 5o»eriviez'k1ng, en u1t-

bssshlhklng (voor belanq*ts*Iendenl ’.vsq de ozntrele
•z8•n1sat1e worden gesteld. In de t1§ös:f›hz•1ften . vm

dO VoT'sct›111ende groepen zal oen entge eut/»ta reser-

lijst van
specialiseerde bibliotheken en een
ddhis
tlsche bibliografie worden. opgesteld. In de toeko
mst
zal een drietalige publikatie van een tljdsthrif
t worden uitgewerkt. Men zal proberen bij te dragen aan
de
publikatie van de fundamentele csnonieke teksteni
n
vertaling. De Unie ondersteunt ondernemingen ln
het
int.eresse van oosterse religieuzen wier verblljf
in
6uropa bedreigd wordt. 0ok begunstigt de Unle conta
cten tussen boeddhistische organisaties of personen
en
de wetenschap, m.n. op het gebied van medicijnen
en
[para)psychologie. Later zal de Unie het initiatief
nemen voor studiereis-projecten naar de Oriënt.
Waar
zal de Un1e dee 1 nemen aan Europese cong:zesde doelstellingen de zin yan het boeddhisme benaderen, bv . huinani teire vragen , ölerenbescherming,’ ’enz.
Tenslotte werden 1n deze vergadering ook de statu
ten
van de Unie vastgesteld.
,
Het behoeft geen toelichting dat wij zeer gelukkig
zijn met deze ontwikkeling. Het komt ons voor dat
dit congres een mijlpaal zs geweest en de oprichting
van de Unie een zeer belangrijke gebeurtenis in
de
geschledenis van het westerse boeddhisme.

De man verdroeg zichzelf gestadig
in een wentelende wereld
ook mij was het niet duidelijk
waarom hij bleef
Alles op alles
om te ontworstelen
volhardend in zichzelf
futiele spraakverwarring

Diamanten zwaard
bot in mijn blinde handen
alles zwom dooreen;

Peter Maartsen
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DHANIYASUTTA: EEö BO[DDMISTISDME PARABEL
Dichterlijks dialoog tussen de boeddha en een herder.
De Ohanlyasutto uit de Falicanon (Sutta-Nipêtm 18-@4),
waarvan hieronder een vertaling volgt, heeft een dichtvom die wij in de westerse literatuur ballade noemen.
Het is een inhoudelijk apisch gedicht, maar met een
sterk lyrisch karakter. Het lyrisshe aspect is hier
vooral aanwezig in do zangurige toon, waarvan het effect versterkt wordt door de sttjlmiddelcn van
ling en contrast. De ’handeling, die in dit gedicht
al van innerlijke aard. is, wordt weergegeven in het
raam van een naieve dialoog. Binnen dle samenspraak, tusscn de Boeddha en can herder, vinden de herhalingen
en contrasten cp ongadwcngen wljze hun plaats. Aan de
ene zljde klinkt de trotse, triomfantelijke, bijna
ultdagendo toon van de herder; aan dc andere zijde is
daar de zekerheid van de Heer, cok met iets als triomf;
maar één die al voorbij is, zcdat de tcon bezonkener
is, rust1gsr, onthechter. Dp de uitroepen van Dhaniyo.
zijn het antwcorden die schijnen op tc klinken als een
de woorden van Dhaniyc omkarende onaardse echo.
Zoals ook in westerse balladen het geval is, verloopt
hut gebeuren, of hut ”drama“ (de handeling), sprongsgewij s en de lezer mcet zelf invullBn wat niet explicict wordt meegedeeld. In dit gedicht is dat o.m. de
beslissende feltellj ke gebeurtenis: we.begrijpen dat in
de *tormramp, dia “berg en dalvulde “ en aen overstroming veroorzaakte, het huis van Dhaniyo is weg gevdagd en zijn ves 1s omgekomen.
In de Sutta- Nipèta volgen nDg twee strofen evan een
zo tam zedelijke strehklng, datWDrdt aangenomen dat
ze een toevoeging zijn uit latere tlj d. Ik heb zB hler
dan ook weggBlaten. Toch ls ook zonder deze de Ohaniyasutta een zedeprent - maar wat voor éèn. Wat hier tot
ons kOmt, is het woord van een vrijbuiter naar de
geest, een bezitloze zwerver, die een waarachtig vrij
mens is. Het gedicht geett uitdrukking aan het ideaal
van de “o nbenuisde“ (een gebruikelijke benaming voor
de mon ni k-asceet), dc dakloze, “die de wereld verlaten
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heeft ". Het leven :t n de w:Ij e natuur wordt , zoal s u:It
tot van teksten b1 ïj kt , op z:t chze1t al al s ëen bevr:Ij d:Ing ervaren. Naar aant eg moet en Velen van deze monn:t ken-w:Ij sgeren geestverv! anten z:Lj n geweest van onze
midde1 eeuwse vaganten ; zwervende studenten die In het
jonge Eurooo van de ene stad naar de andere trokken,
avontuur1 ij ke ent housïash en, dle dorstten naar kenn:t s
en bovena1 naa:c een ongebonden 1even. A1 was b1j dezen het :t deaa1 zeke:r were1 dser van aard.
Hant in het Indische gedicht fungeert “dakloosheid"
tege1 :t k al s beeld: het beeld voor de eens, d:te n:l et s
behoeft omdat hlj al te gee:nt en heeft a-Fge1egd i d:te
van et ke zekerheid :t n t leven afst and kan doen omdat
n:l ets hem nog deeen kan. Zö staat het ook In de versregel s waa:mop de beroemde parabe1 waar:In de Leer met
de oceaan wordt verge 1 eken , e:t nd:Mgt:
Het ment in door een dak, het zegent niet in door o eheid.
DaayOm, open het sfgedekte; dan regent het niet Aeer in.

Een nog d:z epere z1n kr:tj gt het beeld , 1nd1en het 1 :t chaam of het bestaan zelf wordt voorgesteld als een
huis en het karma als huizenbouwer. Nadat de Boeddha
de Verllchting gevonden had, zou hij deze extatische
woorden hebben gesproken: "Gevonden zijt ge, huizenbouwenNiet zult ge me nogmaals een huis houwen.“
In de Ehaniyasutta is er een voortdurend ineenvloeien van werkelijkheid en beeld. Overal waar de tekst
gaat over het bezit van de Heer, gaat het in dezelfde
woorden ook over het geestelijk goed. Heel duidelijk
is dat in de strofe over het vlot. Wat verteld wordt,
is dat het vlot de Heer zal redden uit de vloedgolf,
die voor Dhaniyo de ondergang zal worden van zijn wereldse bezittingen. Maar het vlot waarop men oversteekt naar ”de andere oever”, is ook het zeer vaak
voorkomende beeld voor de Leer, dle het mogelijk
maakt om aan gene zljde var deze wereld te komen.
Eerst nadat de ”wereld“ voor hem in de zondvloed
ten onder is gegaan, kan Dhanlyo de geestesgesteldheid die nodig is om de Leer , of Dharma, te ontvangen,
berei ken .
5

De rijst, ,

ooxt, en vorso mcli: staan l:1uar - zo Dhaniyo,
Aando o. ver vsn de iishi staat mijn huis.
Hot hoeft oon dak • ict vuur is asngosto :en Alsgo :dlt, zond rcgon, homel!

Aan de Oover van de °ahi iieb ik con ondcrkomon roor een nacht
Oncr do blote hemol. 't Vuur is c*oofd -

Als

° idlt, zcnA recen, honl!

Geen horzel vindt een hier - zo Ohaniyo, de hcrdc:' fte ltoei en (grazen in het ricclcleri c c•=assen gras.

Gcvlochton is :mj n vlot, stCvig vorvaar‹ügd - zo dC door Hij di e, over estofieri , de andere oever bereikt heeft , - hij kan de vloed bediii ngen.
Bui teti dit vlot bezit ik niets A1 s de ‹Alt , zend regen , hcnel l
I.Ii j n herde rin i s toegeriij d en trouw - zo Ohaniyo de herder Al lage tijd mijn liefelijke gezellin.
'k Noor nooit iets kwaads vv had Alg go vilt, eend regen, hemel!
I:Iij n geest i s zonder vanl‹clen , bevrij d - zo spreekt dc Heer Al 1ari(;o tijd (estaah d en rel geten.d.
het s kwaads i s ui et te vinden II s ge r'i 1 t , zand regen, heibel !

Eis° nhandig verdien ik do kost - zo Dhaniro de horder Zn gelijkelijk cezond zijn miJn kinderen.
Nooit hoor ik over heniets kvaads Als go wilt , sond regen, hcmel!
'ïcr wereld niemands dienstknccht ben ili - zo dc ncer -’
!.Iet riijn verde enste kom ik allö landen rond.
Geen ander (jood dan het verdiende AI s ge iélt , zend regen , heriel !
Voarze n zij u er en zuigendc kalmeren - zo Dhaniyo de herder Drachtigc koeien , voortzetting van het ras,
in ook een stier , dc heer der köcien Al s ge wilt , zend regen , henel I
Hier ge4n vaarzon en ge en kelvoren - zo ’ spreckt de door -

Gcen machtigen, goen voortsotting van hCt G" Slacht
Noch gen stior, de hoer dor kooien Als go wilt, zend r"con, hemol l

£lclijk een stier öic zij n banden verbroken heeft - zo de heer 0f als een olifant die losbrak uit li anen,
zal ik niet neer afdalen in een aoederschoot Hs s» trilt , zand regen, henel !

-Yullendo öerg cn dxl
Dz:ü: nooüoer los.
En vcrnciiicnd van (het onheil‘ door) het henelvatcr,
Sprak Dhaniyo dit betekent svols:
'"Waarlijk nict klein is onze :‹inst,
dat zij do Ncer mochten zionL
I7ijkomen, Alziende, tot’ Ups onze toevlucht,
'Jeost gij, Wijre, ons tot loraar.
Ik en mj u troure hcrdori u,
Wij *illen, o Wel-gegane, het heilige lcven leiden.
l.aten xüj., ons vcrhcffcndc boven geboorte en dooö,

Eon oin

stcllon asn lecd’.

Tonny K .-Sch.

t'J1 c het bouquct der ccnzaamhe1 d geproefd heel-t
En gepuurd de smaak van het dat rust gekomen z:t§ n , Zonder vrees of- zonde d:n1 nkt h:t§
De nectar van de vreugde d:te de ï/aarhe:t d geeft .
t Bert . uit Pali, Dhammap ada 2o 5 J .

7

Voice of Buddhism. Deze zomer mae een Onzer donateurs

betreft een uitgave van de Uuddhist Missionary [Ociety,
Jalan Berhala, Brïckfields, Kuala Lumpur 09-06. Ualeiment kost [ 2,--. Wij geven de uitgave goarne alle

Het is goed en royasl gedrukt, prettig te lezcn. En
de inhoud is voortreffelijk. Gord gckozen citaten uit dc
Poli-literatuur wisscl«n af met nict te lanpe, kernachtigc b« schouwingrn, waarin ussentiölo zaKen aan de
orde worden gesteld.
Y5no , ”buddhistischcs Haus Goorg Grimm“, Utting a . A .
Het grootste deel van het nov . /drc . nr. wordt in beslag
ganomun door nct 2c hoofdstuk uit "0ie Wissonschaft dcs
buodhiomus" door do ver»erdo manêthera van deze groep,
Georg Grimm. Grimm lichtte hierin weer zijn eigen kijk
op ds anatta- leer toe, waarbij de Klemtoon ligt op de
vaststelling dat de Boeddha =«n Zelf wel onvindbaar
achtte, maar niCt loochrnde .

World Buddhism. 153/3 Dutugcmunu Str., Nugegoda, Sri
Lanka. Mot laatste nummer dat ons boreikts dateert
van august us . U:tt een bus chouwing door Stevan L .
"Two Truths in Nikaya & Mahayana Buddhism”, 2c deel.
nemen wij deze aardige formulering over: “The t oachings
of the Buddha are symbolsl not symbols which point
beyond themselves to a highcr reality but symbols
wh1 ch point precioely to the way to opprehend reality".
Méèr dan dit Kan immers zclfs de Boeddhaloring niet gcven, omdat ook zij thuishoort op het niveau der re latieve waarheid. Maar als zodanig is zij wal in ho s
mate functiOncel: en daarin l ïgt haar waarde.

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

