


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

foto van een 18de eeuws ,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 door Else Madelon Hooykaas
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HEDEDELINCEN VAN HET BESTUUR

Op 8 november 1977 za1 het tien j aar ge1eden zIj n dat

de Sticht:tng werd opger:t cht . N:Ij hebben het plan d:It

tweede 1ustrus te v:teren met een weekend dat een b1j -

zonder karakt e:r za1 hebben . FJadere medede1Ingen h:te:r -

over kunnen t hans nog n:l et worden gedaan.

De voorj aarsb1j eenkomst daarent egen zul ten w:Ij d1tmaa1

eenvoudig houden , maar hOD£?1:Lj k zeer sfeervo 1 maken.

Hem 1:tgt: in ons voornemen een b1j eenkomst van één dag

te organiseren , zo moge1:Ij k :t n "De Nerkstee" op kano-

goed Schovenho rst op de Vetuwe. Oe kosten van deze dag

f u neemt ze17 brood mee› w:Ij zorgen voor het over:Age)

zu1 1en voor de clee1nemers laag z1j n: n:l et boven / 7, 5ü .

Ez zu1 1en twee :t n 1eiders z:Ij n . B:Ij zonderheden h:t erover

kunnen wij nog niet ve:estnekken , ook de datum :t s nog

onzeker. Hebt u al een agenda voor 1977, dan kunt u

15 mei daarin alvast reserveren; maar nog wel met een

vraagteken. In het maart-nummer zult u de nadere aan-

kondiging vinden.
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R e c t i f i c a t i e ”B e s t u u r s s a m e ni-

s t e lli n g

In het september-nummer hebben wij u gelnfomeerd over

de samenstelling van het Bestuur. Zeer tot onze spijt

is hierbij door een misverstand een dubbele fout in-

ges 1open. Twee 1eden.. van het A1gemeen Bestuur werden -

n:l et in de 11j st opgenomen . Het betreft de heren :

I . den D oe r €e Nassena a c , en

Ü g Ê . Dg . Ü . fte s t No fl f Le 0roe s beek .

H 1 n i m u in d o n a t 1 e 1 9 7 7

Na ampe1 overleg hebben w:Ij. bes1oten de mln:tmum dona-

t :t e voor 19 77 n :l et te verhogen. Aangezien de kosten

echter niet ophouden te st:Ij gen, zouden w:Ij een vr1j -

willige verhoging van de donatie uwerzijds zeer op

prijs stellen.

0 p l e i d i n g M e d i ’t a t i e - i n s t r u c-

t e u r

Zoa1s we reeds eerder schreven zal onder ausp:t c:tän van

St:Icht:tng Universum een op1e1d1ng tot ned1tat te-:znst:cuc-

teur wo:eden gegeven. In de vomgev:Ing van deze u:ttge-

bretde fred:It at :z e- nu:csus z:zj n echter enke1e mlj z1g:zn-

gen aangebracht , terw:Ij 1 ook de p1aats van samenkomst

is veranderd.

De cursus zal in Den Haag worden gegeven onder le:Id:Ing

Stichting Univereum is werkzaam op levensbeschouwelijk

gebisd en stelt daarbij de presentatie en praktische

beoefening van meditatie en yoga centraal, in een

vorm die aangepast is aan de behoeften van de westerse

mens en aan ons eigen cultuurpatroon.

De stichting tracht een opleiding tot meditatie-in-

structeur mogelijk te maken, waardoor dit instructeur-
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schap in ons land op verantwoorde wijze Kan worden uit-

geoefend. Deze cursus is echter ook toegankelijk voor

Hoewel de volt ed:zge cursus in principe drie j aar duurt

kan men etk 1esj aa:r als een zelistand1g geheel beschou-

een: men verb:tndt z:ten dan ook maar voor een j aar tege-

1:Ij k.

De voornaamste neditat :t esysteinen zu 1 1en worden behan-

de1d, aI smede de p:bob 1emattek die z:t ch voordoet b1j hun

beoefening . Ook zu 1 1en de ps yo fi. o I og ï scne a cnt e rgronde n

en de fys:to 1ogïe van de med:ttat: :t e worden toege1:t cht .

H£3t DFE!ktische gedeelte za1 voorname1 ïj k best: aan u:ft

h£?t DgOelenen van de meest fundament eie med1tatïemethode ,

waa:nbij worüt uitgegaan van het ademhaIingspzoces .

Deze methode ïs een brulkbare bas:t s voor al 1e andere

ned:It at:tesysteinen. Daarnaast za1 ez aandacht worden ge-

schonken aan het 1 even geven van med:Lt at:te- :Lnst ruct:te

en houd:Ing scorrect :t e.

Degenen die :t n plaat s van een nu:csusJ aa:c de vo 1 1ed1ge

driejarige opleiding atmaken kunnen op eigen verzoek

een beoordeling laten volgen door een commissie, die

kan leioen tot erkenning van de Kandidaat als medita-

tie-instructeur. Deze commissie begeleidt tevens de gehe-

le cursus.

Oeze opleiding tot meditatie-instructeur kunnen we

beschouwen als een oijzonder systematische en uitgebrei-

de meditatiecursus. De lessen zullen op dinsdagavond

U januari 4977 starten in OEN MAAG. Het lesgeld be-

draagt ongeveer f SOO,-- per cursusjaar, inclusief l B %

BTW, lesmateriaal in de vorm van brochures, stencils enz.

Net eerste cursusjaar omvat tenminste twintig lessen

van elk 2, uur. Deze bestaan gewoonlijk uit een praktisch

en een theoretiscn gedeelte en zullen in principe twee-

maalper maand gegeven worden op een dinsdagavond. 0e

aanvangstijd is half acht.

Be1angste1 1 enden voor deze cursus kunnen zich schr1fte-

lijk aanmelden bij E . Bruijn, ZocherstraatBruijn, Zocherstraat b3_I tte

3



Eye n b o e d d h i’ s t i s c h D e n t r u m i n

V l a a n d e r e n

Uit Belgiä bereikte ons het bericht dat het mams

Boeddhistisch Centrum is opgericht. Het contastadres

ls de heer E . Verpoest, Blauwe Steenstraat 37, Kontlch,

B- 2550: tel. 0]1/573506.

Men heeft het voornemen een eigen sontactblad te gaan

uitgeven, “0e Middenweg”. De doelstelling 1s na ver-

want aan de onze: het boeddhisme en aanverwante wester-

se zienswijzenbestuderen, regelmatlg bijeenkomsten

houden, ook medltatie-bijeenkomsten: voorts in toe-

passing brengen van de boeddhistische beginselen in

het dagelijkse leven en het vertalen van boeddhistisohe

werken. Het is ean veelomvattend programma; het verheugt

ons bijzonder dat in Europa zich een nleuwe groep op

deze hasls (en zonder sectarische instelling) heeft

gevomd. Wij ontvingen tevens de tekst van een eerste

lezing door de heer Verpoest, welke hij 1n Antwerpen

heeft gehouden. Wij hopen dat men indeze geest zal

kunnen verdergaan, en spreken tevensgraag de hoop

uit, dat wij onze vrlendschapsbanden met de Belgische

donateurs nietzullen verliezen.

H a m t o r e n V l e u t e n

Zoals reeds eerder meegedeeld, 1s de Hamtoren te Vleu-

ten betrokken door de Karma Chöphel Ling stichting.

Blijkens mededelingen hebben er a1 verschillende blz-

eenk.omsten, geleid door lama's, plaatsgehad. 0p 27 no-

vembèr is Drs. C.L. Hoog gestart met een cursus Ti-

betaans van 10.lessen, elke zaterdag van 14.30 - 16.00

uur. De KOstBn van de gehele cursus bedragen f 75,--.

r r e l i g 1 o

Er is in ons land een Raad van Religie gBvormd waarln

voor hBt’ boeddhisme zitting hebben Drs. E . M.D. . Ondel

i Leiden) en Dr. M.P. 0ei Dhaia f Amstelveen).



EnKele kanttekenin n .

Oeze keer stond de bijeenkomst in het teken van Tibet

en het Tibetaans boeddhisme. 0p zaterdagavond gaf Erik

Bruijn een verslag van een door hem naar Tibet onder-

nomen reis. Een ”ooggetuigenverslag", wat wel bijzon-

der is, want afgezien van de spaarzame persoonlijke

reiservaringen, zoals die van A . Davi0-Neel (Voyage

d ' une Pdrisienne è Lhasa), blijven de verhalen over

Tibet toch grotendeels beperkt tot “horen zeggen".

Uiteraard waren er die avond veel schitterende dia's,

voorzien van een boeieno commentaar. Hetgeen echter

bij mij persoonlijk de diepste indruk heeft achterge-

laten, was de uitsDraak dat in het bezochte deel van

Tibet (Ladak nu een deel van India) Qe kloosters

die nog streng de hand houden aan de religieuze tradi-

tie, relatief gering in aantal zijn, terwijl in nog-

al wat Kloosters de boterlampjes niet meer branden.

Natuurlijk, er is de rigoreuze afsnijding van het

oude centrum van de religieuze cultuur: Lhasa , dat

overigens als zoddnig misschien wel helemaal niet

meer bestaat. 0ok is er de politiek van de Indische

machthebbers, die een scheiding teweeg poogt te brengen

tussen de vanouds hecht verbonden kunsttraditie en

religieuze traditie. Maar ik kan me toch niet aan het

gevoel onttrekken dat het niet alleen deze externe fac-

toren zijn, die de achteruitgang in het religieuze le-

ven heDben bewerkstelligd; iK vraag me af, of er ooK

niet - zoals in een aantal andere oosterse landen -

bepaalde interne factoren meespelen. Hoe het ook zij,

de impasse waarin het westers christendom geraakt is,

blijkt tot op zekere hoogte een pendant te vinden in

het verval van de religieuze traditie in bepaalde ooster-

se landen. 0it sterkt mij eens temeer in de overtuiging

dat eenontmoeting tussen beide werelden en hun gods-

oiensten van essentieel belang is en voor beide zijden

een nieuwe impuls zou kunnen betekenen. Hierbij denk

ik bepaaldelijk niet aan een vargaarbak van cultuur-

eigen en cultuurvreemde elementen, maar we1 aan een

open, doch Kritische dialoog.
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Aan deze enigszins pessimistische overpeinzlngen werd

echter een volledig halt toegeroepen bij het ontmoeten

van Lama Sherab Dyaltsen Amipa. die de volgende dag

het programma voor zijn rekening nam. Oeze geshe was

een dergelijk indrukwekkende persoonlijkheid dat het

feit dat hij bij zijn lezingen nauwelijks te verstaan

was een volkomen ondergeschikte rol spBelde. Overigens

moet hierbij opgemerkt worden dat Erik bruijn voor

een voortreffelijke simultane vertaling zorg droeg.

In de vroege ochtend, toen de gesne de meditatie in-

leidde, kon men getuige zijn van de indringende Kracht

die er van het gereciteerde woord Kan uitgaan. De half

gezongen, half gesproken, steeds weer herhaalde tekst

als ondersteuning van een ritueel is een oeroud ge-

geven, en het is bijzonder fascinerend om te zien hoe

er D . a . ïn het ]ibetaans boeddhisme naast ingewikkelde

filosofische en deels psychdogische stelsels dan inecns

het monotone reciteren van teksten staat, waarvan mijns

inziens een net zo indringends en doorbrekende Kracht

kan uitgaan als van wul Rc filosofische spltsvondighoid

dan ook.

In de late namiddag werd er een film gedraaid over Ti-

bet, die beelden liet zien waarvan ik aanneem dat za

slechts zelden door westerlingen aanschouwd zijn.

Voor zover ik begreep was het een film van Amerikaanse

makelij en ik heb de indruk dat indiBn er een Tibe-

taan aihter de camera gestaan zou hebben, de film er

anders uitgezien zou hebben: waarschijnlijk zou dw na-

druk wat minder gelegd zijn op kleurrijke en specta-

culaire zaken.

Tenslotte moet het me toch nog van het hart dat hoe

boeiend en sfeervol het week-end ook was, er bij mij

persoonlijk een zeKere onwennigheid bleeft bestaan.

Ik betrapte me voDrtdurend op een nogal intellectua-

listische benadering, terwijl een echte betrokkenheid

t.g.v. een.herkennen grotendeels achterwege bleef. Mls-

schien is dat ook niet zo vreemd voor iemand die ge-

boren is in dat gebied met de “brede rivieren" en het

"oneindig laagland'“, en met een cultureel erfgoed dat

tOch wel sterk afwijkt van dat van Tibet.

6
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SAMENVATTING LEZING LAMA AMIPA

Tijdens onze herfstbijeenkomst in ”Hydepark” te Drie-

bergen hield de Tibetaanse lama Sherab Gyaltsen Amipa

(S ' es-rab rgyal-mts ' an a-mi-pal een boeiende lezing

over enkele aspecten van het Vajrayêna boeddhisme.

Deze lezing werd gevolgd door een uiteenzetting over

de meditatie op de kwaliteit van mededogen, zoals deze

belichaamd wordt in de figuur van de Bodhisattva Ava-

loKiteshvara.

Lama Amipa, die behalve meditatieleraar ook schrift-

geleerde (geshe) is, legde vooral de nadruk op de be-

hoefte aan religie in ons dagelijks leven. Aangezien

vreugde en verdriet hun oorsprong vinden in de mense-

lijke geest is het Van belang om de geest door middel

van een geestelijke training of religieuze discipline

Dnder contröle te krijgen.

Aangezien ons bestaan getekend wordt door lijden Jat

voortkomt uit innerlijke verwarring en onevenWichtig-

heid doet de behoeRe aan religie in ons dagelijks leven

zich voortdurend voelen.

Lama Amipa wees er op dat het geluk dat voortkomt uit

materiële welvaart maar vluchtig en tijdelijk van aard

is. Ondanks de geweldige mogelijkheden op materiee[ ge-

bied door de ontwikkeling van wetenschap en techniekr

blijven duurzaam geluK en innerlijke gemoedsrust dingen

die hun oorsprong vinden in de geest. Vreugde en ver-

driet worden niet zozeer voortgebracht door onze omge-

ving, door de dingen buiten ons, maar doen zich vooral

voor onder invloed van allerlei innerlijke factoren.

Als de innerlijke weerKlank ontbreekt zijn zelfs de

sterkste uitwendige prikkels niet ln staat om vreugde

of pijn te verwekken.

Deze innerlijke factoren zijn min of meer de gevolgen van

indrukken die in de geest zijn nagebleven door hendellngen

die we in het verleden hebben verricht. Wanneer deze

'karmische formaties ' in aanraking komen met uitwendige

factoren ervaren we opnieuw vreugde of verdriet. Zodra

een uitwendige prlkkel optreedt zal de geest opnieuw lij-

den onderde gevolgen van de handelingen uit het ver-

leden.

0e behoefte aan religle ontstaat uit het verlangen een

eind te maken aan al het lijden . Het onder contr6le
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Krijgen van de geest is echter niet alleen van belang

voor ons huidige bestaan maar ook voor ons toeKomstlg

leven. Volgens de boeddhistische leer bestaat er een

causaal veroand tussen dit en een later leven. Hoewel

de aard van oorzaak en gevolg verschillend kan zijn,

is er toch sprake van een DepBdld onderling verband,

Het menselijk lichaam Kan Dijvoorbeeld worden waurge-

nomen, het heeft vorm en Kleur en zijn onmiddellijke

bron of oorzaak moetdaarom ook dezc eigenschappen

hebben. Aangezien de geest niet stoffelijk maar vorm-

loos is, moet zijn onmiddellijke bron of oorzaak ooK

vormloos zijn.

De geshe vervolgde met een vergslijking van de Dolal

Lama, die in dit verDand oDmerKt dai op analoge wijze

de eigenschappen van de zaden van geneesKrachtige plan-

ten geneesmiddelen voortbrengen en de zaden van gïf-

Hoewel ze in sommige regionen van het bestaan alleen

maar 'geest' [[ng. : mind) zijn bezitten de meeste

wezens een stoffelijk lichaam. Aangezien iets niet

zomaar uit het niets ontstaat moeten geest en lichaam

beide onmiddellijke bronnen hebben. 0p het ogenblik

van dr conceptie worden geest en lichaam gevormd en

beginnen ze beioe te functioneren. De direct aanwijs-

bare bron van een lichaam is dat van de ouders. Aan-

gezien stoffelijke materie geen vormloze geest kan

voortbrengen moet 0e onmiddellijke bron daarvan daerom

een geest zijn Oie al bestond voordat de cDnceptie

plaatsvond, of beter nog, een voortzetting zijn van

een geest cie reeds bestond.

Volgens de lama is dit het bwijs dat er een vorig leven

heeft bestaan. Talloze verhalen van kinderen en vol-

wassenen die zeggen zich hun vorige leven te herinne-

ren vormen een aanwijzing in deze richting. Hieruit

wordt de conclusie getrokken dat er een vroeger leven

is. geweest en dat er ook een toekomstig leven zal zijn.

Als het geloof in een later leven wordt aanvaard,

wordt het volgen van een geestelijke training of het

zich onderwerpen aan een religieuze discipline ter

voorbereiding van een later leven of voortbestaan een

noodzaak, die door geen enkele andere kan worden ver-

vangen.



Evenals een bepaalde ziekte in de wereld volgens ver-

schillende medische methoden wordt behandeld, zo’ zijn

er ooK talloze religies om geluK te brengen. Door ver-

schillende. verkondigers ’zijn Dp verschillende tijd-

stippen, Dp verschillende manieren vers’chillende leer-

stelsels gepredikt. Hun doel is' eshter over het alge-

meen hetzelfde. [en van deze religies is het boeddhisme,

dat de volledige verlichting en totele bevrijding van

allen nastreeft.

Lama Amipa weer er op dat ”het voor de boeddhist van

belang is om gemotiveerd te olijven en de gedachten

aGn de verlichting in zichzelf levend te houoen door

regelmatige meditatie op Bodhi-citta.

Hij noemde orie factoren die dikwijls een rcl spelen

bij de motivatie van de leerling op het geestelijke

pad, omzijn toevluchtte nemen tot de Orie Juwelen:

de Boeddha, de Dharma en de Sangha .

Allereerst speelt onze angst daarbij een rol, de angst

vocr het lijden dat het leven voortdurend overscha-

duwt. In de tweede plaats vertrouwen, het vertrouwen

in onze eigen natuur (sjGnyatal en in oe mogelijkheid

die te verwezenlijken. Als derde beweegreden om

bGeddhist te worden ofwel 'toevlucht' tot de Drie Ju-

welen te nemen ncemde oe geshe mededogen, het mede-

dogen met el wat leeft. Oeze laatste factor staat

centraalin het Mahêyêna boeddhisme.

Bodhi- citta, gaf de geshe een nadere u:It eenzetting

van de v:z sua1 :t satie van de Bodh1sattva Ava1ok1tesh-

vara.

Deze med:ttatie-oefening maakte de ontmoet :t ng net 1ama

Am:tpa tot een b1j zondez gebeuren dat zeer de moeite

waard was .

E . B .



De grote vernieuwende denkbeeldBn die de geschiedenis der

filosofie markeren, werden immer door degenen d1e ze oor-

spronkelijk voorstonden, uitnemend gefomuleerd. 0ok als

de denkbeelden zelf al eeuwenlang gemeengoed zijn geworden,

blijft de zuiverheid of dichterlijkheid van zegging door

de mens die ze 't eerst uitsprak, een bron van genot. Nu

is dit, waar het lmmers om grote denkbeelden gaat, ook

wel vanzelfsprekend. 0e vom die aan een gedachte wordt

gegeven, is. immers niet alleen belangrijk om wille van de

duidelijkheid, precisie of andere esthetische eigenschap-

pen. De vorm is tegelijk de gedachte zelf; denken be-

staat 1n taal.

Tot de grote wijsgerige èn literaire meesterwerken die

het Oosten ons heeft geschonken, behoren enkele der

Upanisjads, de boeken waarvan Schopenhauer heeft gezegd:

Ze zijn mijn troost geweest bij mijn leven, ze zullen

mijn troost zijn bij mijn sterven.

DB Üpanisjads zijn ontstaan in India, volgens een grove

schatting tussen de 9e en @e ee.uw voor onze tijdrekening.

Het zijn nevenboeken van de Veda ' s, die van oudere da-

tum zijn en tevens de oudste Indoeuropese literatuur

die wij hebben. Zo behoren de Upanisjads tot de basisli-

teratuur van het brahmanisme (het hindoeisme is van jDngere

datum: over hindoeisme spreken we eerst als de magi-

sche krachten van het oude geloof dadelijk gepersonifl-

eerde goden zijn geworden; hindoeisme is een volksgods-

dienst: brahmanisme neigt naar filosofie). Oorspronkelljk

waren de Upanisjads toegevDegd aan de zg. “woudboeken”,

boeken waar men uitsluitend “in het woud" in het geheim

over sprak en mediteerde; de naam Upanisjads duidt op

mediterend temeer zittBn.

In deze geschrlften is “brahman" hot heilige woord, ver-

wijzend naar het mysterie bovBn zijn en nlet-zljn, dat-

gene waarvan gezegd is: Brahman ademt ln, en de wereld

vergaat: Brahman ademt ult en de wereld ontstaat- en.

Brahman is als een zwaan die zwmt met één poot opgetrok-

ken boven het water,-één deel van Brahman's wezen is in

de tijdsstroom, één deel in het eeuwige.

TOt dezelfde hoogten wordt in de Upanisj ads de 8tman ver-

hBven, het Zslf der mensen,hun ware wezsn* dat aan Brah-



man toebehoort en er identiek aan is. In vroegere tij-

den had men zich van de ätman een nogal primitieve en

erg concrete voorstelling gemaakt. Zelfs stelde men ’de

êtman wel voor als een duiOgPOOt mannetje dat in het

hart zetelt. In de Upanisjads echter krijgt de êtman

geheel het karakter van een mysterie - het wordt adem,

Dewustzijn, wereldziel. let scnroom benadert men het

onzegbare via ontkenningen, de êtman is "niet zO, niet

zo", niet oit, niet dat is Brahman, zijn naam is "neen,

neen." “Wanneer iemand van hier gaat, mijn Kind, gaat

de stem in het verstano, het verstand in 0e levens-

adem, de levensadem in de gloed, de gloed in het hoog-

ste Wezen. Wat dat ijle is, dat heeft de ganse wereld

als haar ziel. Dat is werkelijKheio. Dat is de ätman.

Dat zijt gij (tat tvam asi)

den de beroemde regels in de Chênoogya Upanisjad.

Een andere gedachte die men in de oudere Upanisjads

alvindt uitgedrukt, is de idee dat de wereld ver-

strikt zou zijn in kama, begeerte. En nog andere

sleutelbegrippen van het latere Indische denkendui-

ken hier ip: die van karma en wedergeboorte. De groot-

ste denker die in deze boeken aan het woord komt, een

profetische, half-mythische figuur, is Yajnjavalkya,

die zegt: “Waar men t'weeheid ziet, hoorn, denkt, Kent

men. Niet waar eenheid is, - oaarom is er geen bewust-

zijn na de dood.“ Als hem gevraagd wordt waar de mens

zelf Dlij ft na oe Oood, doet hij gewishtig, wat hij

gaat antwoorden is diep geheim ("Sagt es niemand, nur

dem Welsen", is gebod in het oude India): "van de daad

(karman) spraken zij"... "Goeo wordt men door goede

daden, slecht door slechte“. En: "Begerenis het waar-

uit de mens bestaat".

In hoeverre de Boeddha door deze denkstromingen beïn-

vloed is, is nog een omstreden ’zaak. Geografisch zijn

de Upanisjads en het boeddhisme in India op verschillen-

de bodem ontstaan; het is dan ook zeer gDed mogelijk

dat de Boeddha er niet mee in contact is gekomen, ooK

al omdat men goeddeels afhankelijk was van mondelinge

overlevering.

Zeker is het onwaarschijnlijk dat de Boeddna het be-

grip Brahman in deze betekenis gekend heeft. In de

boeddhistische teksten komt Brahm8 voor als een dicht '
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bij de mensen staande god, zelf met de natuur van het

geschapene. Er is in deze gDd geen spoor van verwant-

schap met brahman als oertrilling, wezeldschoot.

Maar dan Kan ooK de uitspraak dat brahman en ètman iden-

tiek zijn, de Boeddha niet beKend zijn geweest. ’.Wel moe-

ten in zijn streek, en ook in zijn tijd (de oudere

Upanisjads zijn wel van vroegere datum), dezelfde ge-

spreKsthema' s overheerst hebben. Immers, ook de Boeddha

valt het êtman-begrip van zijn tijdgenoten aan, en gaat

nog verder in negatie dan het “neen, neen“ der Upanis-

jads. Hij zegt Kort en goed: de ètman is niet te vin-

den. Dat zijn oDtreden lster valt is duidelijk, reeos

Oldenberg ("Die Lehre der Upanishaden und die Anfänge

des Buddhismus”) heeft daarop gewezen.

In de Upanisj ads wordt ons een samenleving van koeher-

ders an eenvoudige landbouwers getekend, de maatschap-

pij in de dagen van de Boeddha echter is veel gecompli-

ceerder en meer versteoelijKt. 0ok zijn leer is geëvo-

lueerder en gecn geheimleer meer. Er is meer scepsis

en meer nationalisme. In een souvereine vrijheid, zegt

OldenDerg, heeft de Boeddha het verleoen beheerst en ach-

ter zich gelaten, en aen leer vsi’kOndigd waarin alles

op zijn plaats is gesteld, en die India ontsloten heeft

voor de wereld.

Niettemin, veel zaKon waar de Boeddha over sprak, hebben

in die eeuwen op het Indische continent "in de lucht

gezeten". In de Upanisjads ligt zelfs menig tekstdeel

vlak tegen het boeddhisme aan. Me hcbben al opgemerkt

dat de BOoddha in zijn êtman-opvattingen nog meer net

negatieve apsect accentueert. Toch komt de opvatting

van de ètman als iets onkenbaars en iets oneindigs, zo-

als we aantreffen in de Upanisjads, heel dicht bij de

bOeddhistische opvatting en beide opvattingen zijn te

beschouwen als correctie op de in die tijden gebruike-

lijke ideeën. Maar uiteindelijk zijn, of

ziensw:Ij zen van de Boeddha en van de

Upanisjads elkaars tegengestelde: in plaats van "on-

vindbaar” is de êtman voor de laatsten het enig ware.

Het verschil ligt vooral hierin dat de Boeddha de din-

gen onderzoekt vanuit de analyse van de persoon en de

wereld, terwijl in de Upanlsjads het accent ligt op gene

lijken, de
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boeddhisme mystiek ontbreekt, meditatie is ook hier

een techniek om mystieke ervaring te bereiken: ze komt

echter niet met zoveel woorden ter sprake, behalve in

enKele extatische vergelijkingen f zoals van het wezen

vande Boeddha met de oceaan, of met de ontelbaarheid

der zandKorrels langs de oevers van de Gonges).

tifïcatie aansluiten en een idealistische filosof ie

ontwikkelen. Deze toont dan zoveel overeenkomst met

die van net boeddhistische mahêyêna(dat van de andere

zijde deze visie zal benaderen?, dat het voor de mas-

sa der leKe-gelovigen in het oude India een verwarren-

de situatie wordt.

VIERDLIIZEND JAMEN VLIECENSVLIJG

Tonny K. -Sch .

In de Rigveda, een der drie veda ' s (een vierde is apo-

crie f?, die de oudste Indoeuropese geschriften zijn,

ontstaan in India misschien al vanaf 4 S00-4 200 v . Chr.,

staat eenberoemoe scheppingshymne, met de regels: ”Niet

was het Niet-zijnoe noch was het Zijnde tOen /......./

Waaruit deze schepDing geworden is, of Mij haar gemaakt

heeft of niet,/Die over haar waaKt in de hoogste hemel/

Mij weet het, - of misschien weet ook Mij het niet,...?”

Vanaf deze hymne, met zijn diepe huiver tegenover het

scheopingswonder, loopt een rechte lijn - langs gene-

ratie na generatie bezeten filosoferende priesters die

allen behoorden tot de brahmaanse kaste zodat hun erfe-

lijke eigenschappen èn erfelijk ambt geheel en al hier-

op werden toegespitst - eerst ’ naor het "neen, neen'",

"niet dit, niet ditl” waarin Yäjnjavalkya in de Upanis-
ads z1ch u:It spreekt ove:c het onbegrij pe1:Ij ke ; en ten

s1ott e naar de Boeddha, die zegt , geen synthese zoekend,
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naa r ve re:t jz end naar ee n onbes chri j Ï° ba re werke 1 :t jk-

nietzo , geen nihilisme, geen eternaliSrB, geen Zijn,

geen Niet-zijn, - de Weg, alleen zichtbaar voor het

0og der Wijsheid, ligt tussen deze uitersten in...

Het is of de Boeddha, ”zonder zich ooit op te drin-

gen, alleen in een laten uitstromen van bovenwereldse

rust” zoals Oldenberg zegt, tot ons spreekt vanuit een

andere wereld, waarvan hij de geheime toegang gevon-

den had, en vanwaaruit hij önze wereld geheel over-

zag en begreep.

Bijna tweeduizend jaar nadat Boeddha's woorden te

schrift zijn gesteld, dringen wij van een andere kant

uit, nl. van de kant der wetenschappen, dieper en

dieper door in raadselachtige gebieden. Zeker is dat

verder dan de 8oeddha de mensen in het begrijpen van

de wereld nog niet gevorderd zijn. Maar misschien is

wel het ogenblik’ nabij waarop wlj aan zijn Leer, zijn

Oharma, kunnen aanhaken, en *onder te breken met dit

verre verleden kunnen verdergaan.

Het symoool van de Dharma was van oudsher het Wiel. Mis-

schien maakte het in die tijd nog deel uitvan het

levensgevoel der mensen, dat de beschaving begonnen

was met de uitvinding van het wiel. In elk geval drukt

het Wiel van de Oharma de effectiviteit van de Leer

uit, het is een symbool van haar werkzaamheid en doel-

treffendheid; toen oe Boeddha het Rad van de Leer in

werking stelde, verwezenlijkte hij haar en maakte

haar universeel bekend.

Het is mogelijk te kiezen voor een cultuurpessimisme en

te men’ en dat alles wat eeuwen ”beschaving” ons brachten,

ons ln Versnellend tempo naar de ondergang drijft.

Het valt DOk zeker niet te ontkennen dat onze zoge-

naamde civilisatie dreigende en naargeestige kanten

heeft. Maar ook veel zegeningen: en hoe de vOortgang

in zijn totallteit te waarderen is, is voor ons, na

maar twee- tot vierduizend jaar, even moeilijk vast

te stellen als voor de geoloog de door hun traagheid

onmerkbare verschuivingen in oceanen of bergen.

De uitvinding van het Wiel moet eens een grote verrui-

ming van communicatie hebben gebracht; het was zeker

de eerste uitvindig die mede een ideële waarde had.

Laten wij dankbaar zijn, dat in onze tijd de communl-
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catiemiddolen zo snel en massaal universele contacten

mogelijk maken, dat wij een der grootste mensen dle

ooit op de aarde verb1even heeft , :t n de geBst kunnen

ontmoeten , zij n Dha:nina bestuderen , en bekend maken onder

onze t :tj dgenoten.

Tonny K . -Sch.

Eens werd de Bodh1satt a :t n een woud geboren EI1 s een boDlTl-

god, in een boom bij een 1otosv:Ij ve:n .

Toen was er op een keer :t n een anders, nogal k1e:tne v:Ij -

ver - het was een t :fj d van d:hoogte - we:Ln:Lg water en

daar waren veel v1ssen . En toen dacht een k:caanvoge 1,

dle v:ts sen z1ende, b:Ij z:t chzeII : "I k zal deze v:ts sen

beetnemen en ze ve:rs 1:t nden". En h:Ij ging erheen en

g1ng :z n gepe1ns op de oever z:Itten . En de v:tssen kregen

hem in de gaten en v:coegen: "daaraan zit j e te denken ,

waarde heer?"

"I k zit aan j u1 1:te de denken."

"daarom aan ons , vadertj e?"

"In daze vtjver :t s wein1g watez en we:tnig voedse1 en er

heerst een grote droogte. Zo z:It :t k aan j u1tie te den-

ken, me afvragende wat ,j u 1 11e v1ssen nu toch we1 moeten
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doen.“

“En wat dan wel, vadertje?“

“Als jullie naar mij wilden luisteren, zou ik jullie

eenvDor een in mijn snavelnemen en jullie naar die

grote vijver brengen die overdeKt is met lotosbloemen

in vijf Kleuren, en je daarin loslaten.“

“Vadertje, van het hegin der wereld is er nog geen

kraanvogel geweest die zich beKommerde om vissen.

jij wilt ons een voor een verslinden.“

"IK ga jullie, als jullie je aan mij toevertrouwt,

niet opetenl Maar els jullie niet op m'n woord ge-

looft dat de vijver echt bestaat, stuur dan èén vis

met me mee om de vijver te zien.“

En de vissen, hem nu geloof schenkende, zagen een

grote water-schildpad en overlegden dat deze zich

zowelte land als te water kon redden. "Ga met hem"

zeiden ze. [n hij nam hem op, bracht hem naar de vij-

ver en liet hem los. En toen hij de hele vijver be-

keken had, bracht hij hem terug en liet hem los in

tqgenwoordigheid van de vissen. En hij zong de vissen

de lof van de gesteldheid van de vijver. En zij,

zijn verhaal aanhorend, raakten vol verlangen erheen

te gaan. “Met is qoed vadertje" zeiden zij, “Neem

ons en ga erheen."

En de Kraanvogel nam als eerste die watersshildpad en

bracht hem naar de oever van de vijver. En toen hij de

vijver had laten zien, streek hij neer in de bOom die

daar aan de oever stond. Hij smeetde schildpad op een

vork van takKen en doorboorde hem met z'n snavel. Toen

hij hem zOver had dat hij de geest had gegeven, vrat

hij zijn vlees en liet de beenderen vallen aan de

voet van de boom. Hij vloog terug en zei: “0ie vis heb

ik losgelaten, wie volgt.“ En op die manier de een

na de ander te pakken krij gend vrat hij alle vissen

op. Tot hij, weeromKomend, niet één vis meer zag.

Alleen een kreeft was nog overgebleven. En de kraan-

vogel, begerig om Ook hem te verslinden zei: "Meneer

Kreeft, alle vissen zijn door mij meegenomen en losge-

1aten in de grote v1j ver, die overdekt :t s met fotos-

D1oemen. Kom, 1dat :t k j ou ook erheen b:mengen. "

”HOe houd j e me dan vast? "

"het in' n snave1. "
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”Maar als je zc met me wegvliegt, zul ju me laten

vellen, ik L»dank ervoor met je mee te gaan.'

"Wees niet ba ng, i k zal ja gort na sthou dan . "

Maar de kreeft dacht : "IK geloof er niets van dat hij

oe vissen nee’t losgelaten in de vijver waar hij ze

heeft heengebracht. Als hij mi.j er echter zal loslaten

dan is dat een goed ding, maar als hij het niet doet, zal

ik hem de keel afknij Dcc nn hem oooen." Daarom zei hij

tot hem: ”M'n beste kraanvogel, al heb je me nog zo goed

Deetgepakt, je zult me niet Kunnen vasthouden, maar iK-

zel’ kan goed iets vasthouden. Als iK mijn schaar ste-

vig om jouw Keel mag slann, zal ik met je mee%aan."

[n de kraanvogel, die niet ïn de gaten had dat hij hem

om de tuin wilde leiden, stemde toe. [n de kree’t klem-

de z'n scharen om z'n kool als een nij ptang en zei her

te vertrekken. [n hij hrachz bem naar de vijver,liet

*em oeze zien en vloog ooor naar de Doom. Bn de Kree’t

zei: "Oompje, hier is de vijver, maar jij voert me hier-

vandaan." )Jaaro p 0a kraanvogel: ”Een lief oompje ben ik

gp jij eCO heel ÖiePbäär neefje• Ü e §CDiedt M€€[, Ölt

ik je moet opnemen en m=t je rondzwerven en je slaaf bcn,

maar je hebt tCCh Dgen, OaCht iK. Kijk dan eens naar

die hoop graten aan Ja vcet van Oe boom. loal s al 0ie

vissen door mij zijn orgesloKt, zo zal iK ooK j oL ver-

slinden." [n de Kreeft zei: "Deze vissen zijn opgegetcn

OOor hun eigen Öwaashoio. Ik ecnter zal je niet tot

voeos sl straKken nochdat ellendig einde vinoen, want

jij was zO stcm niet Oöör te heDben dat iK een l . st gc-

bruikte. Stervenoe zullen we beioen sterven. Ik zal je

KOp a’nij pun en ter aarde werpen.“ [n met die wo rdcn

schroefde hij met z 'n scharen zijn Keel toe als pst een

tang. En de kraanvogel, met open ben en de tranen uit

z'n ogen stromeno, in coodsangst, smeekte: "Mijn heer

en meester, ik zal u niet opeten, schenK mij het leven. '

”Als je neervliegt en mij in de vijver loslaat. ”

[n hij keerde terug, daalde neer naar de vijver mn zet-

te de Kreeft op oe oever, in de modder. [n de kreeft

sneed zijn keel af also’ hij met z'n schaar een lotos-

stengel deed knappen, en zocht het water op. En de gOd-

heid oie in de boom woonde on deze gedenkwaarOige ge-

Deurtenis gezien had, schonk Oe kreeft bijval. Mij deed

het woud ruisen, toen hij met lieflijke stem deze vers-

regels sprak



N1Bt tR zeRc heeft de 1istige voordee1 van z1j n 1ist, -

Zoals de in bedrog bedreven kraanvogel ondervond door

de kreeft .

E6N KONING DER APEN

Oudtijds, toen in Benares Brahmadatta op oe troon

zat, werd de Bodhisatta wedergeboren als het j ong ven

een aap. Hij groeide op. Mij werd zo groot als een veu-

len en zeer krachtig. Toen hij voor zichzelf kon zor-

gen woonde hij aan de oever van een rivier.

In het midden van die rivier l8g een eiland met veler-

lei mango- en broodvruchtenbomen, waarvan de takken

beladen waren met rljpe vruchten. De Bodhïsatta, die

zo sterk als een olifant was, sprong op van de oever

en kwam neer op een rotsplateautje dat mldden in de ri-

vier aan deze zijde van het eiland lag. Vandaaraf nam

hij nog een sprong en belandde op het eiland. Daar at

hij van de verschillende vruchten en 's avonds keerde

hij op dezelfde manier terug naar zïjn woonplaats. 0e

volgende dag deed hij weer net zo. 0p deze manier had

hlj daar z'n leven ingericht.

In die tïjd echter woonde er in de rivier een krokodil

met z'n wijfje. En dat wijfje, dat keer op keer de

BOdhisatta zag komen, kreeg het smachtende verlangen

van een drachtig wijf naar het hartevlees van de Bodhi-

satta en ze zei tegen de krokodil: “Ik heb vreselijke

trek, m'n waarde, om het hart van die koning der apen

te eten“. En de krokodil zei: “0. K . , ik zal hem ver-

schalken. Vandaag nog vang ik hem, als hij terugkeert

van het eiland". En hij ging op weg en glng op het

rotsblok liggen. En de Bodhisatta zwierf die dag rond
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en toen de avond viel, keek hij vanaf het eiland naar

het rotsblok en dacht: "Die steen lljkt hoger gewor-

den, hoe komt dat?” Hij nam de stand van het water en

de hoogta van de steen goed op en bes1aot : "Vandaag

is het water van de rivier noch gevallen noch geste-

gen en toch ziet die steen er groter uit. Misschien

ligt er wel een krokodil om mij te vangen. Ik zal het

maar eehs onderzoeken." Nadat hij dit had vastgesteld

deed hij alsof hij een gesprek met de steen aanknoopte,

zeggende: "Meneer Steen'", en toen er geen antwoord

kwam riep hij weer, tot driemaal toe: “Steenl" Maar

de steen zal geen weerwoord geven. 0e aap ecnter zei

opnieuw tegen hem: "Waarom, meneer Steen, geef je me

vandaag geen antwoord?" En de Krokodil dacht: "Zeker

gaf deze steen op andere dagen wel antwoord aan de

koning der apen, nu zal ik hem maar antwoord gaven.’

En, hij zei: “Wat is er, waarde koning der apen?" -

"Wie ben jij?“ vroeg de ander. "Ik ben een krokodil." -

”En waarom ben je hier komen liggen?“-'0mdat ik trek heb

in je hartevlees." - De Bodhisatta dacht, ”Een andere

weg is er niet, iK zal ditmaal die krokodil moeten

bedriegen.” [n daarop zei hij tegen hem: "Beste kroko-

dil, iK geef me aan je gewonnen. Sper je beK maar open,

dan krijg je me te paKKen als iK bij je ben.” Want als

krokodillen hun bek openen, sluiten hun ogen zich. En

hij, zonder het foefje in de gaten te hebben, sperde

de bek open. En toen sloten z'n ogen zich. Zo lag hij

daar met open bek en dichte ogen. En de Bodhisatta zag

hoe het er voorstond, hij sprong op van het eiland,

kwam neer op de Kop van de Krokodilen vandaar weer op-

springand, flitsend als een bliksemschicht, stond hij

op de andere oever. Ende krokodil, toen hij ditonge-

looflijke bemerkte, dacht: “De koning onder de apen

heeft iets kolossaals gedaan."



B O E K E N

Wij geven u de titels van enkele Engelstalige boeken

over boeddhisme, diB onlangs verschenen zljn:

David Brandon, Zen in the Art of ’helping. Brandon con-

stateert dat veel van wat doorgaat voör altrusstisch

hulp bieden, in feite op een soort egotlsme berust.

Hij onderzoekt hoe dit veranderen kan, indien wij het

hulp-bieden benaderen vanuit het ZBn-perspectief.

(t @, 5D, paper t 4, 7Sl.

Oetlef I . Lauf, Tibetan Sacred Art, The Heritage of

Tantra. Dr. Lauf is docent aan het C.C. Jung Insti'

tuut in Zürich. Hij toont ons in dlt boek een prach-

tige collectie Tibetaanse kunst. De begeleidende tekst

expliceert de religieuze symbolen. Zoals bekend zljn

schilderkunstige atbeeldingen 1n het tantrische boed-

dhlsme de sleutel tot de meditatieve praktijk.

(Shambhala- publikatie. T 24,--; 86 kleurreprodukties).

Tenslotte twee boekuitgaven van de werldberoemde ti-

betoloog Herbert V . Guentheri

TrBasures on the Tibetan Mlddle Way (t 2,95? en

The Tantr:z c View of Usa. ( E 2, 80, gebonden £5, 50.

16 illustraties).

Belde boeken geven Dngetwïjfeld een diepgaande studie

van het Tibetaanse boeddhisme.

TIJOSCMRIFTEN

Wij ontvingen afleveringen van twee tijdschriften in

Taiwan: Bodhedrum en The China Buddhist Monthly. Aan-

gezien beide tijdschriften geheel, of vrijwel geheel

in Chinese karakters worden uitgegeven, kan uw redac-

tie hier niebmee uitrichten. Mochten er onder u sino-

logen zijn met belangstelling voor deze geschriften,

neemt: u dan contact net: ons op? ( adres z:te pag . 1 .

The Wheel of Ohamma is een goed verzorgd geschrift van

60 paglna ' s dat de BuddharamaTempel, thans drie jaar

beStadndB, het lisht deed zien. Er is eBn algemenB

inleiding tot het boeddhisme opgenomen en voorts zijn

er bijdragen in drie talen, Nederlands, Engels en Thais.



SADDHARMA

is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Cen-

de Stichöng 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 gelo.of zij

ook aanhangen — die op enigerlei wijze in het buddhisme

belang stellen of zich daarbij betrokken voelen

iedereen. ook oriranisaties 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 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




