


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

foto van een 18de eeuwsJapans 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
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N a j a a r s b :tj e c n k o in s t

Het naj aarsweekend zaI worüen gchouden oo 2 en 3 okto-

ber a.s. in Centre Myoe ParK te Drienergen. Met pro-



g:rarrrna 1s sa‹»engaste1d als volgt:

zaterdag 2 oktober

16.00 uur Aankomst der dee1nemers

17.DO uur ï e1komstwoord door de voorz1tstar

18, 00 uur Broodmaa1t1§ d

19. 30 uur Verslag doar da heer Er1k Bruton von z1§n on-

1angs ondernomen re1s naar Nast-T1bet

lLadakh) , mat d1a ’s .

H:terna theepauza an gesprekken.

zondag 3 oktober

7.00 uur Meditatie o.l.v. de heer Er1h Bruijn

8.00 uur Ontbljt

9.30 uur Toespraak door de eerwaarde lama Sherab

Gyaltsen Amlpa. Speciaal de begrlppen sam-

sära, kama en bodhicitta zullen worden toe-

gelicht. De voertaal van lama Amlpa is En-

gels.

1 0. 30 uur Koft1epauze

11. 00 uur Ge1eganhe1d tot het 9tä11en van vragen aan

lama /\«›1pa
12. 30 uur blärme fnaa1t1§ d

14, 00 uur Lama Arn1pa zal ons toespreken over samatha

med1tat1e en daar1n voorgaan.

15. DO uur Theepauze

Hoe de m1ddag verder zal verlopen za1 al-

hanke11§ k z1§n van hBt 1n1t1at1ef van lama

Am1pa en made van onszeIt.

17. 00 uur De voovz1tsten s1u1t de b1§esnhomst

Hat 1s moge11§ k dat van bovenstaand prograrx»a op bepaa1-

de punten wordt afgeweken. Veel zal afhangen van de Int-

t1atleven van lama Arn1pa en de ‹v1g ze ‹vaazop film de be-

sch1hbare t:t§ d wenst 1n te de1en. He L verheugt ans b1§-

zonder dat wtc lama Am1pa” bere1d hebben gevonden een

bezoek aan ons land te brengen en een b1§ eenkomst van

ons Centrum te 1a:tden. Lama Arn1pa, dle varb1:t§ f houdt

in het T:tbetaanse klooster te R1kon In Zw:ztser1and, 1s

aan varmaard schv1ftge1aerda of ”geshe” H1erondar nemen

w1§ een kort art1ka1 op met en1ge 1nformat1ss over z1§n

persoon.



-- Of- of 35,

Deelneming allcan «an oe bijeenkomst Op zazeroag

Aanmelding b1j de Penningmeester, schriftelijk of/en

door overschrijving van het verschuloigoe bedrag op

hoor giroroKaning (zie bovsnaan Deg. 4).

N.B. Uitcrlij Ls oatum van oar .c l t i j 28 september.

Gegevens ligging Hyde PsrR : Vona* utution Zeist-Drie-

borgen gaan de ouelijnen 50, 56 en 58 naar ”Myoe Park",

halte Boswij kl zan.

LAMA SMERAB C ALToEN AMIPA

prOzczmmc van cn= e hcrfsthijeen \omst in Oriclergen.

Lama Amipa 1s een prcrïnont vert egenwroroig er en

rij !•z rtrom*- n,;en üïC in r*z t «lj«mccn vrrdseld : O: oen

in c»cz pri ncïz)ï l= scholen.

0e=e worden " .oOd ” Cn " rsl" z*=,OOïd nczr dz !« l eur van

dc nzc=cn cia di monni nzm bij c«zzmoniile rn,’ mn.den

OP€j?n• ÖO "[OOÉ’,?/QcD " Ö]hDP2G É OÈ i(3 OUOö[ (3 ÖOïGÖËÜ* S-

tische tradities ran Tibct en houoen zich onder meer

lijK overgeleveroe Boeodhistische dogmatieK Dena-

drukt.



De leer van de Sahya-.sekte houdt angavaer het m1dden

t: ussen d1a van de tot de roodkappen behorende Kagyudpa

en die van de Kadampa, waaz'u1t In de 14e eeuw de Ce1ukpa

f gen1kappen J -sBkts ontstond door toedoen van da grote

hervozviar Tsongkhapa.

Lema Am1pa geef-t onderstcht 1n een progress1eve med1ta-

t1evorm d:ze u:It twee e1kaar kornp1eterende systemen be-

staat: een mBthode van d:zepgaande analyse en aan methode

van verst:t111ng van de geast , b1,j de Ind1ërs bekend als

vipasyana en samatha.

De kombinetie van deze mBthoden maakt het mogelijk het

diskursleve denken geleidelijk tot rust te brengen, waar-

door u1te1ndeI1jk de verlichting gerealiseerd ’kan worden.

Visualisatieprocessen waablj o.a. yantra ’ s t mandala’ s)

worden gebruikt, fysieke oefeningen en handhoudingen

(mudra ' sl en het gebruik van klankfocmules (mantra ' s)

dienen hierbij tot hulpmiddel.

Lama Amlpa is een guru die o.a. onderricht geett u1t

terma ’ s; geschreven lerlngen dle, om ze te behoeden

voor vernietiging, verborgen werden onder rotsen, in

grotten e.d. in een tijd dat het Boeddhisme in Tlbet

ve:cvo1gd ward. De meest bekende tertra 1s het T1betaan-

9e Oodenboek.

Na de Ch1nBse machtsovername In T:tbet :t n de v:z,j ft1ger

§ aren 1s lama Am1pa naar Ind1a gev1ucht . f1omentee 1

Va£'b11,j St h1,j 1n Zw1tser1and, wsar h1§ » erkzaam 1s b1§

hat T1betaanse Znst1tuut te R1kon.

E B.



BOEDDHISTISCHE ACTIVITEITEN

V)aaroe Dharmavrienoen,

Na een vakantieperiode van zwem maanden, waarin echter

wel werkzaamheden verricht zijn komen wij uw aanoecht

vragen.

De Mamtoren in Vlcut an is als centrum voor Karma Chöphel

Ling ingebruik genOmer. De t: lcfom is aangesloten, het

nummcr is 0?40 7 - 3i 8 i . *raKf isch de hele dag i z er ie.mand

in de toren om de tel e’oon te ueantwoordan. Momenteel

kamperen vicr l sden in de tOrcn, die allerlei soorten

arbeïo verrichten. In dc bij Douw, waarin de xoukcn, we

voorraaoKamer, de eetzaal, het washo K en ue centrale

verwarmingsruimte wordsn ondrrjehr»cht zïj n enkele

muren doorhroKen en worden t ug*n gemetseld. Ue zen

op dc 4 c etage von de Torenwordt reeds gaoruikt voor

de pu-j a's,' s mOrgens van E tot 7 uur en ' » avonds van

20 tot 24 uur.

Wij hoDsn, dat u alim gauw een keer in oa Torsn Komt.

U Dent van harte welkom. U hunt nu met eigen Dgsn zien,

wat er allomoal gebeurt. Schrikt u nict, nls u'w gast-

heer u tegemoet Komt met mstseltrof’el of homer in de

hand O* echter een geimprovisoer0e keukent a*sl stsat

en heerlijkheden aan het Dereidan is, wan’t hij zal u

graag alles laten zien. Cn als u oe de juiste tijd mOmt

kunt u in Oe gewijde rust van de “ pu -jaroom" oa pu- j a

meemaken. Tevens Kunt u oan zien met hoeveel energie

en kun0i heio oe werkers von de eerste tijd bezig zijn

met het verwezenlijKon van hun oroom, namelijk oen

waardig centrum voor Karma ChÖuhcl Ling.

De werkzaamheden in/om de Toren moeten in snel tempo

ooorgaan. Dringend zijn:

- ter besparing van ca f 900,-- op ds aanlegKosten voor

de gasleioing moet een ca 200 meter lange en 80 cm

d1epe steuh gegcaVen worden .

- er moet hak-, breek- en aonhce 1werken verricht wor-

den D:zj de aan I eg van de cent rad e verwarmtng , oe

gasMelding , de waten1e:t d:t ngen en alvoer1eidingen.

— De bovenverÖïepingen van oe tonen moeten schoon ge-

maakt worden en de vloeren gebeït st .
S



er za1 ekstra sanitalr aangelegd moeten worden.

er moet een verhard pad om de toren worden gelegd van

Banwezig puin.

er moet een kruidentuin worden aangelegd.

de beplantlng op het eiland moet uitgedund worden en

atvalhout verzameld worden.

op verschillende etages worden afscheldlngen getimmerd,

inklusief deuren Bn schilderwerk.

- het maken van boeksn-rekken voor de bibliotheek...en

nog veel meer.

Het 1s duidelijk, dat die werkzaamheden nlet allemoal

tegelijk aangepakt kunnen worden door de bBwoners vB& de

toren. Daarom doen wij een beroep op u te komen helpen,

al naar u tlj d hebt, voor enkele uren, een dag of een

weekend. Wanneer u opbelt kunt u in overleg met de ”tove-

naars" een karweitje uitkiezen.

Nu het adres van Kama Chöphel Ling Hamtoren Vleuten is

geworden vervalt het oude korrespondentle- adres Oranje-

laan 26, Harderwljk. WU allen, die het WBrk van het

eerste jaar in gedachten hebben, mogen ons welreall-

seren hoeveel liefde, werk en opoffering Adriana Tjoeng,

haar man en haar dochter hebben gegeven om het voorlopig

centrum in hun huls en yogs-ruimte gastvrlj te huls-

vesten. 0at wil echter niet zeggen, dat allB aCtivltei’

ten, slnds de behuizlng ven de toren een feit is, uit

hun huis zullen verdwljnen.

0e lnrlchting van de ruimten van de Toren zal nauwkeurig

overleg vereisen. In principe is behoefte aan vloer-

kleden, meubilalr, beddegoed en dekens, keukBn-inventa-

ris, servies, doeken voor wandbekledlng, b Bkenrekken en

boeken voor de blbliotheek. Alle goederen, die u ter be-

schikklng heeft kunt u telefonisch opgeven of per briet

aan het adres van de toren, waarna afgesproken wordt

wie en wanneer uw stoffBlljke bijdragen worden opgehaald.

U kunt ook zaken 1n bruikleen afstaan, maar dan moet u dat

wel duidelijk vemelden. WU zorgen er dan voor dat uw

brulkleenartikel duidelijk wordt genoteerd (bv.: een

beeldje, een schilderlj , een vaas...). Vooralsnog 1s de

Cinanci%le draagkracht niet zo groot, dat wij zulke sr-

tlkelen kunnen verzekeren.

WU he0ben de huidlge bewoners gevraagd een lijst aan te

leggen van dlngen, dle zij nodlg hebben. De lijst bevat



nu nog zeer uiteenlopenoe artikelen zoals cement, hout

en glas, alectraleioingbuis cn -Oraad, stopverf en

muurverf, draadnogels, plasticemmers enz. Maar al naar-

gslang het werK vordert verandert dat. Tot oD heden

hebDen oa bewoners op eigen Kosten de direkt benooigde

materialen oangcschdft en zijn ccn aantal voorzienin-

gen getrO*fcn mct goKregen on geleende spullen, zoals

bv. oen kcuKen mot camping j a-» r onder. Wij willen deze

noodvocrzicning en zo spoedig mogelijk vervangen dcor

definitieve. Daorvror is ollcrocrst nodig, dat de

ruimten gareeo kcmen rn dat de gasleioing gs l agd wordt.

Nogmaals: er is hendKracht n=dip , vrijwilligers, wie?

Voor de aanleg van centrale verwarming, oe gasleiding,

sanitair zal op Korte termijn cen lozing woroen ge-

slcten. [r is van grid ncOig in net begin, omdat bij

de oporacht vccr dc CV 40 % van de totale Kcstcn mcet

wordsn betaald cn vocr de ean lug van de gasleiding hot

helc Dedrag vO0ruit betaald moet woroen.

De groott s van de l cning wordt nog nader lepaalo. U Dc-

/ 4937 , --

u :t tgaven voCiF DLID ï ï kut ï £? 5 ,

re:t sge1d en voed:Ing Lanna ' s / 1 330, 40

saIdo / 3606, 60 waarven

f 75,-- in Kas en f 3S34, b0 oo 0e giro.

Er zijn twee kaskommissis leoen: Roet Muttinga, toren-

bewoner en Roland Coveliers, oie uit het Antwerpse

centrum is overgekomen om te helpcn oij de inrichting
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van het centrum.

Vitja zit nu met de financiën van een centrum in opbouw

en schrijft:

’Er zijn nu een aantal vaste kosten: de huur, gas, licht,

telefoon, bovendien komen dBar nog allerlei kosten bij

voor materialen. Wat ook nog betaald moet wordBn is

dB reis van de Lama. Over de centrale verwamlng en der-

gelijke praat lk nog nlet eens. 0m een lang verhaal

kort te maken, stuur alles wat je kunt mlosen en zo

spoedig mogelijk. de penningmeester W.P. Tschepurnoj.’

Van Adriana Tjoeng vernamen we, dat Akong Rinpoohe

mat z1§n vrouw en k:Anderen van 22 oktober tot 26 akt:o-

ber voor vakantie naar Nederland komt. Akong R . zal een

bezoek aan de Toren brengen en bovendien enkele talks

geven, waarover u nog nader wordt gelntomeerd.

Kalu Rimpoche, dle momenteel 1n Plaige verDlijft hopen

wij over twee of 2} maand in de Toren te kunnen ont-

vangen. Voorts vernamen wij, dat Z.H. nlet dit jaar naar

Nederland komt maar in mei 1977.

Van 12-27 juni 1976 werd de Mahayana Boeddhlstische me-

ditatie -kursus gegeven onder leiding van Thubten Pälgye

(Marcel bertels) met medeWerkin 9 van Anila Chödun [Ni-

cole) op het terrein van het Theoeofisch Centrum 1n

Huizen. De deelnemers werden vooral getroffen door de doel-

tFBffende wljze, waarop mBn zlch de Leer en de methode tot

het begrijpen van de leer in dB meditaties kan elgen ma-

kBn.

Karmapa T§enno

Namens het bestuur van

Karma [höphel Ling, de sekrBtaressB

( A. Boer1age-Jagen

P.S.

- Vanu:It Utrecht Centr. station vertrekt elk half uur een
tvB:zn naar Le:zden d1e In Vleuten stopt, 9 m:In. over elk

heel en half uur, aankomst kwal over e1k hee1 en half-

uu:c ( 6 mln. r1§-duurJ t vertrek u1t Vleuten -26 an -56

aankomst 2 mln. over elk heel en half uur.

- Vanaf het Jaarbeursp1a:zn vertrak om het uu:c -20 een bus

naar r1cht1ng Breuke1en 11§n 47. welke u na een kwartier

b1g de R.K. herk 1n Vleuten brengt.
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HOE EEN HERT EEN [DNING OVERREEDOE,
HET JAGEN ERAAN TE GEVEN.

0udt1§ ds , toen Brahrradatt a te Benares ten troon zat ,
daalde de Bodh1satta, ten e:tnde tvedergeboren te worden,
neer In de schoot van een hert . Ter were1d gekomen,
was film van gouden k1eur, z1§n ogen ge1eken edelste-
nen , z1§n horens g1ansden als z11ver, z1j n snu:zt had
de kleur van een stapel rode wo11en stoffen , z1§n v1er
hoeftes hadden de k1eur van geprepareerd tak, zijn
staart was als die van een yak en z:te n grote romp
had de laat van een veulen. HU heette N:tgrodha , kon:Ing
der herten , en met een gavo1g van vhfhonderd herten
richtte h:Ij z1ch een verb11jfp1aats in :tn het woud.
N1Bt VïBr daa:rvandaan hu1sde een ander hert , Sakha ge-
heten , eveneens met ean gevolg van v:z§ honderd herten,
en ook deze had een gouden huidsk1eur.
In dle thd was de kon:mg te Benares een 11efhebber
van de herta§ acht , h1j at n1et zonder vlees . HU haa1-
de da mensan u1t hun werk Bn zodra h1§ al1e stads- en
bu1ten 1u1 verzafne1d had, g1ng h:Ij op de kanInkt1§ ke
hertenacht . En de mensen dachten: Deze kon:Ing haalt
ons naar u1t ons werk. Als wtc nu eens In het park
voer voor herten zouden stroo:ten en dr:tnken k1aarzet-
ten en vervo1gens , a1s er vee1 herten In het park z1jn
gedreven , het hek gouden slulten en ze aan da kon1ng
zouden u1t1everen?- En a1d s stroD:zden zij met z n al-
len voer :zn het park, spre1dden er gras u1t , zetten
water klaar en 11aten de stadsbevo 1 I:Ing de poort s1u1-
ten. Daarna z:tjn ze «het medsnem:Ing van a11ar1e1 sp1e-
zen en het de wapens 1n de hand hat bos :tngegaan op
zoek naar herten. Za spraken a+ dat ze de herten zou-
don vangen na ze eerst oms:znge1d te hebben. to bezat-
ten ze een geb1ed van Ben
Kring nakende omslngelden zij de verblijfplaats van

de harten van N1grodha en” Sakha. En taen ze dle rren1g-
te herten zagen, sloegen ze met stokken op bv. een

hoop takken af op de grond en zo dceVen Ze de kuddO



hertsn uit da jung1a. Nessen zwaarden , p1j 1 an boog en

neer van zu1ka wapens opnemend, §oegen ze de kudde on-

der 1u1d geschreeuw het park In en s1oten hat hek. Daar-

na zochten ze dB kon1ng op en zetdan›"Heer, daar we

a1t1jd op de hartB§ Echt «›aeten gaan , verh1ndert ge ons ons

werk te doen . Uw park 1s nu stikvo1 heden dle we u1t

het bos erheen gedreven hebben, eat voortaan maar hsrte-

bout . " En de kon:Ing ver1of vragende g1ngen zo heen.

En de kon:Ing, dle hun woorden had aangehaord, bezocht

het park om naar de herten te k:zj ken en taen h1§ twee

herten zag mat ean gouden huidsk1eur deed h1§ hun gsan

kwaad. Haar sedertd1en” g1ng h:z§ nu eens zet-F , door-

boorde Ben hert en nare hst mee ; dan weer g1ng z1jn kok

arheen, schoot een hert neer en bracht het aan. En a1s

herten ds boog zagen , v1uchtten zij , verb1j sterd door

doodsangst . Twee of dr1e we:rden dan getroffen › z1j

raakten uitgeput en verzwakt door blcedver11es en st1er-

vBn.

Deze gang van zakBn werd door de herten kudde aan de

Bodh1satta bericht ‹ dle daa:rop Sakha ontbood en tot hem

zet : N ’ n waarde, er gaan zeer ve1e herken verloren .

Hoawa1 het onverm1§ de11,j k :z s dat z1§ hun e1nde v1nden ,

mogen de herten van nu af aan niet door een plv 1 door-

boord .worden . Laat Br op een plaats waar een boomstronk

1s dle voor executie kan d1enan , een hen door hat 1ot

worden aangewezen › de ene dag moet da beurt z1§n aan

aan hert u:It m1,jn kudde, de andere dag aan een hert

u1t § ouv› kudde. Het he:ct waarop het tot geva11en :t s ,

moet op het executfeb lok gaan 11ggan met z n kop erbu1-

tan. A1s het zo gebauW , zu1ten de herten tenminste

nlet verwond worden."

De ander ksurde hBt plan goed. En sedertd1en begaf het

hert dat door het tot was aangewezen, z1ch naar hst

OxBClJt 1Bblok en g1ng daar 11ggen , met z'n kea1 erbu1ten

En a1s de kOh dear aankomt gzijp L hIj het hert en venzekt

Ën toen gBbeurde het dat hat tot v1a1 op een w1§£§es-

hert u1t de kudde van S6kha, dat dracht1g was . ZIS

zochten Säkha op en zal: "Heer, Ik draag aen Jong b1§

mlj . Als Ik het gebaard heb , zu1ten we met ons twBeën

aan de 1ot1ng dee1nemen , laat me nu tn1§n beurt over-

staan.” Naar Sêkha antwoordde: ”Ik kan een ander nlet

§ouw plaats laten Innemen. Aanvaard dat het tot jou

hoaft aangewezen. Gei " Doch toen z1§ b1§ hem nlet gedaan



kreeg dat hij er natltie van nam, zocht zij de

Bodhisatta op en legde hem de zaak voor. En hij hoor-

de haar aan en ze1: "Hetzij zo. 0a maar, ik zal je

beurt overnemen." En zelf zich naer het executieblok

begevende ging hij erop liggen met z'n kop erbulten.

En t: oen de kok hem zag , dacht h:zj : N1jn hemel, de ko-

ning der herten ligt op het blok. Wat nu te doen0- en

snel terugkerend berichtte hij het de koning. En de

koning beklom terstond een wagen en ging met groot

gevolg erheen. Toen hij de Bodhisatta zag, zei hij :

“M'n waaroe koning der herten, ben je niet bang vDor

mij, waarom ben jij hier gaan liggen?“

”Grote koning, er is een drachtig wijfjeshert bij mij

gekomen dat mij vroeg in plaats van haar een ander

aan te wijzen. Ik kDn echter het leed van te moeten

sterven niet van de êén op de ander overdragen. Daar-

om ben iK zelf, haar het leven schenkende en het

doodslot dat het hare was, op mij nemende, hier gaan

liggen. Zoek er verder niets achter. grote Woning”.

En de koning zei: "Heer, Koning der herten met gou-

den kleur, nog nOoit heb ik onder mensen iemand ont-

moet die vervuld was van een zodanige lankmosdigheid,

liefde en deernis. Dat geeft mij een gevosl van vrede,

sta op, er is mijnerzij ds geen gevaar meer noch voor

jou noch voor haar.“ ”Nu er twee veilig zijn, hoe

staat het met de overigen, mensenKonlng?“

"0ok de anderen garandeer ik velligheid, heer.”

“0 konlng, zo zullen de herten 1n het park zich veilig

mogen weten, maar wat moeten de andere hertBn beglnnen?

0ok op hen zal ik niet meer jagen, heer."

”Grote koning, laten de herten van u het geschenk ont-

vangBn te mogen leven zonder vrees, maar wat met de

overige viervoeters?“

“0ok deze zijn voortaan velllg voor mlj, heer,”

“Laten de viervoeters veilig zijn, koning, maar wat

moeten de vogels doen?“

“Ook de vogels zal ik met rust laten, heer."

’Laten, koning, de vogels vrij van vrees mogen zlj
n,

maar wat met degenen die ln het watsr verblijven, wat

met de vissen?"

"Dok deze zullen veilig voor mij zijn, heers”

Zo heeft hij voor alle levende wezens van de koning

velligheid afgesmeekt. Mij verankerde het hart van
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de honlng 1n de vijf regels van goed godrag en, op-

staandë, zet h1§ : ”"Uando1 In gorscht1gho1d, “ grot”ë’ ko-

n1ng. Z1§ onder da vaüars en moeders, zon”en en dochters,

brahfnanen en hu1svedars en stads- en button1u1 dle In

\evacht1ghs1d wandelen, zu11en na hun dood naar een goede

bestexxn1ng, naar da Hemel gaan." Zo ondorr1chtta h1§ de

kon1ng In gerecht1gha1d tsët het spsB1se gemak van aon

Boeddha en vezt› 1eaf nog een paar dagen In het park, de

kon1ng het goedo voorhoudende. Daarna zocht h1§ , om-

r1ngd door de kudde herten hat woud weer op.

En hot wtcf§ashez1: baarda een zoon, dle getto k een 1otos-

stsnge1 was. Eene kwam h1§ , spolende, In de nab:t§ ho1d

van het hert S8kha. Maar toen zljn moeder dat zag, waar-

schuwde z1§ hem dat hl] nJet s›eer In de buurt van hee›

moBSt komen, maar 11ever hot geze1schap van N1grodha

zoeken en ze sprak deze versrege1s :

Moge men Nlgrodha volgen em ziuh verre houden van Sèkha.

Beter 1s do dood onder N1grodhs dan onder Sêkha to 1aven

Van dlen af aan echter aten de herten, dle nlets meer te

vrezen hadden, de 91akroppen der man9on opa En de mensen.

wetende dat dazp herten bëschar‹a1ng genoten, konden ze

nlet neerleggen ..noch venagen. Daarom kwaman ze samon

op het pat eizp1e1n an legden da kon1ng de zaäk voor.

En deze zal: "Tot vrede des hartan gakomen heb Ik aan

het ede1s hart N1grodho aen gunst verleend en Ik .zou

11ever troonsatstand doen dan d1t toestaan. Saat, nie-

mand In mljn kon1nkr1§ k kr1§gt toä9tB‹m1ng op herten

te § agen."

Hat hezd: N1grodha kwam ter ora wat gebeurd was.” HU 11et

de kudde herten b1§oenroepen an verbood za nog oo1t knop-

pen te eten dle anderen toebehoordo. Daarna 11et h1§ da

mensan weten: "Laten z1§ dle groente verbouwen, voortaan

geen schutt1ngen meer bouwen om hun groente” ta bescher-

men. ” maar hun akkär random afs1u1ton met eén hog."

Sadertd1an ›verd het da gewoonte om de va1den to schelden

door heggan gn' daarna wgs ar waar11§ k ook geen hert

meer dat z1•h d•az131nnan begeven zou, zoo1s de Bodh1satta

hêt ZP Op het ]•j0zt had gedrukt.

ZO de kuddon herten belerend en hlerln etandvastlg zo-
lang h1j leefde, .1» het de BOdhlsatta en de herten met

hBlTlp vergaan naar hun daden Ook de J‹on1ng 1s nlet meer

afgeweken van de weg dle de Bodhisatta gewezen had.



Hij heeft verdienstelljke dingen gedaan en ook hem is

het vergaan naar zijn werken.
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EEN BEROENDE METAFOOR VAN DE BOEDDHA

In de thd waar1n de Boeddha »etrad, lag ds au
tor1ta1t

In zake rs1ig1e b1§ de brahciaanse pr1esterkast
e. Hoe-

dial ds Boeddha zich In het a1gemeen we1n1g oph
ield

x›et vraagstukken betreffende were1d11§ka of ge
esta-

11a ke s›acht , oefende h1§ noga1 eens scherpe kr
1t1ek

u1t op da 1p1d1ng d1o de pr1ssta:rs gaven.

Een van z1§n bezwaren gold hun ”b11nda11ngs" a
ls he111-

ge viaarhB:zd accapteran van ovsr1evsr1ngen u1t
vroegere

t1§den. HU ge1oofds n1et In de onfe11baarha:Id
van oude

teksten. Het viel nlet meer na te gaan of en I
n hee-

vsrre da oude uitsprskBn op waarhe1d berustten
‹ evenmin

was het moge11§ k bevestigIng te verkr1§ gen 1n
de e1gen

arvav1ng. Nas hat méér dan een tabel dat de te
ksten

ontstaan zouden z1§n onder godda11§ ke 1nsp1vat
te?

In een gesprek «het een zekere Bhêrad a karakt
ar1seer-

da de Boeddha de priesters d1s elkaar en vor1g
e ge-

slacht:an maar napraatten , a1dus:

”Ik meBn, B has advaj a, dat a1 hetgeen de brahman
en zeg-

gen, te VBI'ge11§ kan 1s nlet een r1§ b1znden , d:
te z1ch

aan e1kaar vastk1errpan, maar van w1e dB VOorst
e nlet

z1en kan, en de m1dda1ste man nlet z1en kan, a
n da ach-

terste aok nlet . Zo staat het ooh net d:za brah
manan.

De eerste 1s b1:znd, en de middelste 1s b1in.d,
en de

T . K . -Sch.



Nur hierum bin ict geDoren. Noch meiner ewigen

Deburtsweise verma i ch auch nimmer zu ster-

ben: kraft meiner ewigen Geourtsweise bin ich

von [wigkeit her gewesen, and bin, uno werde

ewiglich bleiben. lur was ich als zeitliches

Wesen bin, däs wiro sterDen und lunichte wer-

Oen: denn es gehort dem ’age an, darum musz es,

wie oie Zeit, verschwlnoen. In meiner DeU -

wurden auch alle Dinge geboren : ich war zu-

gleich maine eigene uno aller Dinge Lrsache.

Und w'ollte ich: weder ich wäre ,noch alle linge.

Näre aber ich nicht, so wäre auch Oott nicht.

Oasz man dies verstehe, ist nicht erforder-

lich.

Leo 9oer .



DE IJZEREN FLUIT. 10ü ZEN KOANS

Het or1g1nes1 van ’Tattak1 Tösu1’ ( ’De 1Jzaren bluft’ J

werd In 1783 door Senro, een Zan meester van da SotO

school In Japan geschraven. HU schreef koans, cow»an-

taren an gedzchten. Fuga1, GBnr5 s opvolger, voegde h1er

en daar enkele z1nnen cownentaar toe .

In 1939 vartaa1de Nyogen Senzak1 hBt werk In het Enge1s

en voegde eveneens enke1e ComentarBn toe.

Tattak1 betekent : ” Ijzeren fIu1t“ . Ean f1uit 1s In Japan

meestal gemaakt van bamboe en heatt een mondstuk en

gaat§es . Deze f1u1t heeft echter geen mondstuk an 1s ge-

hae1 d1cht . Tösuz betekent : *het onderstBboven bespe-

len " .

De gewonB muzlkant za1 deza Zon f1u1t noo1t kunnen be-

spelen, maar degena dle de harp zonder snarsn bespee1t,

kan ook 9pa1en op de bluft zonder mondstuk.

Koan 48 :

TI-ts' ang s Boeddh:tsme.

0p een dag ontving T1-ts ' ang één van Pao-fu ' s leerlln-

gen als gast en vroeg hem: "Moe onderrlcht je leraar 1e

in boeddhisme?“ "Onze leraar” antwoordde de monnlk,

”zegt on9 onzB ogen te s1u1ten en geBn kwaad te z1en j

onzB oren te bedekken en geen valse gelulden te horens

de astlvlteiten van onze geest te stoppen en geen verkeer-

de idee%n te vormen."

"Ik vraeg j B niet je ogen te sluiten", zei Ti-ts ' ang,

’maar 1e zlet niets. Ik vraag je niet je oren te bedek-

ken, maar je hoort geen geluid. Ik vraag je niet de ac-

t1v1te1ten van §a gäë9È ta stoppen, maar §e vormt geen

snke1 Idee . "

Nyogan: “Deze monn1k was viaarsch1§n 11a k zonet §ong In §a-

lan als In Zen. Zijn gaest bteef steeds gehecht aan waar-

deloze en slechte zaken. ZISn algen leraar had r›eds11§ -

don met he« en gat hBm een 1e9§B lJ 1t de boadd1st1sche

k1eutovschoo 1, maar daar Zen-1nstvuct1es a1t1§d 1nd1-

v1duee1 gagevan vo:eden, had

raar zegt . . . . . . .

h1§ mooten zeggen: n te-



tenzij je die zelf bouwt

Vort. uit het Engels door

Carla Duing.
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B O E K E N

The Thousand-Petellsd LOtuS i9 de titel van een boeiend

boek over religleus leven in Indla. Het is geschreven

door Sengharakshito en een uitgave van Heinemann, Lan-

den. Sangharakshlta is de rallglBuze nam die de echrlj -

ver, de Engelsman D. P . E . Lingwood, ontvlng bij zijn w1j -

ding tot boeddhistieche monnlk.

Llngwood verkreeg deze wijdlng in 1949 in Kusinara, een

pelgrimsoord in Noord-India. Vljf jaar eerder was hij als

dionstplichtlg mllitair scheepgegaan near Bombayl nog

in zijn diensttijd leerde hij Dehli, Colombo, Calcutta,

Singapore kennen. HU sloot vrlendschap met een jonge

Indi9chman, een natlonalist en overtuigd hlndu-aanhan-

ger, hoewel een heftlg tegenstander van het kasten-stel-

sel. De schrlj ver zelf had al vÖÖr zljn vertrek naar

India het boeddhismo smhelsd.

Na de oorlog vlngen beide jongemannen, als "dakloze’

wlj9heidszoekers, de zwerftocht aan dle hen in bijnm

drle jaar tljd dwars door hst subcontinent van Zuid-

naar Noord-India zou voerBn. Na zoveel jaren is het boek

dat thans voor ons ligt, een verslag van deze rele.

Het is een intelligent geschreven en prettig leesbaar

boek geworden. 0e schrijver doet welbewust geen poglng

om toestanden te verklaren of analyserenl evenmin wordt

er een ulteenzetting van de boeddhlstlsche leer gege-

ven. Opvallend ls het begrip dat de schrijver toont

voor andBrsdenkenden, evenals de openhartlgheid waamee

h1j wantoestanden 1n de boeddhlstische wereld signa-

leert. Mensen en rellgleuze gemeenschappen zijn met

grote scherptB geportretteerd: ook hBt leven van de En-

gelse kolonie wordt ln enkele alinea’s raak in beeld ge-

bracht. Niets wordt geidealiseerd, maar de toon van

het boek wordt nergens spottend of bitter. Men krijgt

de indruk dat onbewust een gevoel van milde genegenhsid

altijd aanwezig blïjft. 0e schrijver toont zich onbe-

vangen, maar is zekBr niet nalef. Hij aanvaardt de rea-

lltelt van het leven , terwij 1 zljn eigen keuze op een

andere wereld is gericht.

Kort nadat hlj de monnlkswij dïng had ontvangen, ve9tigt

hij zich in Kalimpong, een stad aan de voet van de H1-

malaya, waar hlj een hloostor stichtte dat hlj nadien
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gedurende 14 j aar bestuurd heeft . Ïn 1964 keerde h:Ij

terug naar het besten , viervier j aar later werd hij de

T . K .- Sch.



TIJDSCHRIFTEN

Nor1d Buddh1sm, 153/3 Dutugemunust r. , Nugegoda,” Sr

Lanka. WU ontvingen het maart- en aprllnumer. Belde

bieden een aantrekkelijke variatie aan artikelen. Wij

noBmen de reBkeen “Mahayana Crlticlsm of Th019m’

door Nathen Katz; ”Middle Path Way to World Comunity’

door L.G. Hewage: ’Buddhagava Temple 1n Indian Buddhlsm“

door Shohal Ichimura. In het aprilnummer schreef Dou-

glae M. Burns “Buddhist Contributlon to Lcglc, Mathe-

matlcs”.

The Haha Bcdh1, 4/A Bank:tm Ehatter§ eestr. , Calcutta 12,

Ind1a. In het maartnummer van dit § aar v1e1 ons op een

aard1g art:z ke1 van Arnaras1r1 Neararatne, "Buddh1st Idaas

in Engl:tsh Poetry".

In verband met onze "cand1datuur" vcor da Bceddh1s-

t1sche Un1e van EurDpa ontvangt de redactie thans reet

en1ge regB1maat de "Octopus Int- armat:zon”, een ts.

°für Buddh:tsmus und Grenzgeb1ete", Pcstfach 53, A-1236,

tienen J en "Cah1evs Bouddh1stes“, PI. Pép1net 4, 1003

Lausanna te Zwitserland. Vooral de laatste heeft een

aantrekkelijke formule voor de lnhcud. Belde tljdachrift-

bea zljn ulterst eenvoudig van ultvoerlng, maar het

1s bemoedigend dat d1t soort ge9Chriften overal in

Europa begint De verschijnen.



SADDHARMA

is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Cen-

de Stichting werd opgericht op 8 november 1967

haar doelstelling ist

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

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 landelijke

bijeenkomsten, die een- of tweemaal per jaar gehouden wor-

den




