


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•• Else Madelon Hooykaas
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9.00 - 11 . 30 uur Lez1ng door Rev. Dh1ravamsa, gBvo1gd door

kofflepauze en gesprek n.a.v. de lezing.

Het Engels zal t.b.v. de aanwezigen wor-

den vertaald.

12.30 uur Wame maaltijd

Het programme van de zondagmlddag laten w1j over aan Rev.

Dhiravamsa, die de gehele dag in ons mldden zal zljn, en

BV. aan de improVisatie der deelnemers.

+ 16.30 uur S1u1t1ng der b1§eenkomst daov de Voor-

ZitStEF

Rev. Dhlravamse 1s een Thaise [dus Therav8da- )monnik, dle

43 jaar oud novice werd en als 18-jarige student werd aan

de boeddhistlsche Universiteit te Bangkoh. H1j Is hoofdmon-

nik geweest aan de Buddhapadipa Tempel te Londen en Med1-

tatle-meestBr 1n Vipassana Centre te MindhBaÖ ln Surrey.

Thans is hij Meditatie-meBSter in Valley Meditation

Centre te Lynton in Oevon, Vele malen is h1j ook werkzaam

geweest in Canada en de U.S. Hij is een beroemd auteur

over het boeddhisme. Slnds 1971 heett h1j het monniks-

kleed uitgetrokken, daar hij meent betor als gewoon bur-

ger, aangepast aan het westerse levenspatroon, tussen ons

te kunnen leven.

Het verheugt het Bestuur bljzonder Rev. Dhlravamse op de

nejaarsbijeenkomst der Stichting welkom te mogen heten.

Tot de uitnodiging aan hem 1s mede besloten om luister

bij te zetten aan de viering van het 10-jarig bestaan der

Stïchtlng, dat wij ln deze bijeenkomst gedenken.

KOSTEN VAN HET WEEKEND:

Ï 40,-- p.p. ; studBrenden (alleen zij dle volledige dag-

studenten zijn) f ]0,--: echtpaar f 70,--. Opgave van

deelneming door overschrijving van het verschuldlgde be-

drag op de glrorekening van de Stichting Azie p . 1], besllst

v66r 24 oktober a.s. ’

L1gg1ng Hyde Park: Vsnaf station ZB1St-Dr1abergen gaan de

bus11§ nen 50, 56 en 58 naar Hyde Park, halte Bosw1§ k1aan.

R e e r r e 0 o s t e n

51 Chts 5 personen hebben z1ch aangemaId a1s gegad1gden.

Daar d1t aantal ver benedën had m1n1mum aanta1 11gt,

' kan de re1s geen doorgang v1nden. Deze medede1Ing geldt

tevens a1s pBrsoon1Ink bericht aan de 5 gegad1gden.
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B o e d d h :t s t 1 s c h e U n 1 e van E u r o p a

üe ”Boeddh1st:zsche Unie van Eu:nopa" zal van 16-1 8 sep-

tember a.s. een congres houden in “Das Haus der Stil-

le" bij Hamburg.

De Voorzitster ’van de Stichting zal deze bijeenkomst

bijwonen. Mettertijd zal er hier uitvoerig verslag

over worden uitgebracht. ’

BO6DDHISTISCHE ACTIVITEI_EN

A1s deze Saddhama versch1j nt , zal het bezoek van Z . H .

de 16e Gya1wa Karmapa aan de KARMA CHüPEL LING ( Ham-

toren - V1eutenJ , dat zal duren van 5 - 1 5 september,

:t nni:t dde1s achter de rug z:Ij n . Het bezoek werd h:ter

eerder aangekond:tgd.

üok :t n DEN HAAG :t s thans een "Tibetaans Hahayana Bud-

dhistisch Centrum“ gevormd,. gevestigd door de Ven.

Geshe Sherab Gyaltsen A MI PA.

Lama Sherab resideert in het Tibetan Institute 1n

Rikon (zoals de begunstigers van onze Stichting wel-

bekend is). 0p 1, 42 en 43 november zal hij leringen

komen geven in het Haagse Centrum. correspondentie-

adres: Mevrouw A . M . N . Steenhuis-Hesteman, Van Bleis-

w:Ij kstraat 107, Den Haag , tel. : 070 - 559340.

0e BUDOHA DHAMMA STIEHTING heeft de Nederlandse bhiK-

khu Oharmaviranata, onlangs uit Indonesië teruggekeerd,

in ons land mogen veielkomen, De bhikkhu heeft zijn

intrek genomen in het tijdelijk centrum van de Buddha

Ohamma Stichting, de “Metta Karuna Vihara“ (vih8ra =

tempel), Populierenlaan 40, KRIMPEN a.d. IJSSEL. Ieder

die geïnteresseerd is, wordt verzocht te schrijven

aan bovenstaand adres.

In Antwerpen is opge:c:icht dé JODO SHINSHU TERA, een

Eentrun VODF Shzn-boeddh1srro . VDor in-Formatie over d:It

nieuwe boeddh:tst1sche cent:rum , ' dat nauwe batrekk1n-

gen onderhoudt met de Sh1n Buddhïst AssociatiDn :tn

Londen , wende men z1ch tot: de heer A , Pee1, Z:I t-

taart 1 8, 2419 Li 11e f Foeder1ee J . Te1. : OI 4/21 5248.
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Dp de ontmoetlngsdag van het instituut INTERRELIGIO-

NEDERLAND op 24 sept. a.s. in het Museum voor Land- en

Volkenkunde te Rotterdam geett Ir. H.W. Dunnewolt een

lezing met dia's over de Boroboedoer. Dit Saddhama-

nummer zal voor deze mededeling echter te laat Verschij-

nen. Ieder die PBgelmatig op de hoogte wil blijven van

de zeer vele activitelten van Interreligio vrage nadere

infomatie aan het adres: Lijnbaan/Weenapaviljoen 3Z -

Rotterdam, tel.: 010 - 115414.

In het blad ”Levensteken” van Interreligio werden wij

nog opmerkzaam gemaakt op het boek: "Boeddhisme in de

praktijk“ van de culturele antropoloog Dr. B.J. Terwiel

(uitg. van Gorkum), die hierln ervaringen met het boed-

dhisme in een dDrpsgemeenschap bij Bangkok beschrijft.

Het lnstituut ”Interreligio" beschikt voorts over een

aantal audio-visuele media. Zo biedt het te koop .’ aao

een tiental prachtige kleurendia- reeksen w.o. éên over

boeddhisme in Bima. Verkrijgbaar bij.,het Ver. Ned.

Filminstituut te Hilversum, Postbus S’15, tel. 035 -

17645.
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Nadat de heer zolang het hem belie[de te Benares ver-

bleven had. reisde hij af naar Uruvelê. Aldaar daalde

hij van de weg af in een dicht bosschage. Mier aange-

land en het bos binnengegaan, nam hij plaats bij een

boomwortel.

0p dat ogenblik zwierven in dat deel van het bos der-

tig vrienden uit BhaddavagBi rond met hun vrouwen. Een

van hen had geen vrouw, daarom had h1j een prostituée

meegenomen. En nu was deze lichtekooi er vandoor ge-

gaan met medeneming van zijn eigendommen, terwijl de

anderen zorgeloos plezier maakten.

Toen zagen die vrienden, die hun ene vrienÖ naar die

vrouw hielpen zoeken en zo in het dichte bos rond-

zwierven, de Heer daar zitten aan de voet van een boom.

Z1j gingen naar hem toe en vroegen: “Waarde heer,

hebt u misschien een vrouw gezien?“

“Waarom zoeken jullie, jongelui, een vrouw?“

"Wij. eecwaarde, zijn dertig vrienden uit Bhaddavaggi

en we vermaakten ons met onze vrouwenin gindse bos-

schages. Maar één van ons had geen vrouw, daarom had

hlj een prDstituée meegenomen. En toen , eerwaaFde , is

die lichtekooi, terwijl wij zorgeloos plezier maakten,

ervandoor gegaan met medeneming van zijn eigendommen.

Daarom helpen wij onze vriend die vrouw te zoeken en

kwamen we dit bos binnen.“

“Daar wat denken jullie, knapen, wat is beter voor

jullie: een vrouw te zoeken of jezelf te zoeken?"

"Zeker is het beter voor ons, eerwaarde, dat we ons-

zelf zoeken."

”Komaan dan jongens, ga zitten, ik zal jullie in de

Leer Dnderrichten.”

"Vooruit dan maar, eerwaarde”. En de vrienden uit

Bhaddavag8i begrDetten de Meer en zetten zich aan zijn

zijde.

En de Heer gaf hun geleidelijk onderricht, beginnen-

de met een leerrede over offervaardlgheid en juist

gedraag, en over de hemel. De nadelen van zingenot,

hoe bezoedeling naar beneden haalt, en het voordeel



dat getegen is :tn :cenunc:tatte , dat a11es zette h:zj u:It-

een . En toen h:t§ bewerkte dat hun geest gesch1kt geworden

was , gewi11ig en gehee1 open , opgeheven en sereen , taen

verk1aarde h1,j aan hen de onvo1p:wezen 1eringen der Boed-

dha’ s: het lij den, de oorzaak daarvan , de opheff:z ng ervan

en de Leg .

En waarlijk, zoals een rein gewaad, waarvan het stof is

afgeschuierd, gemakkelljK verf zou opnemen, zo ging voor

hen, precies zoals ze daar zaten, het smetteloge, vlek-

keloze 0og der Waarheid open, toen ze de leer dat alles

watontstaat ook ’weer teniet gaat, geheel en al begrepen.

Wellicht komt deze vertelling wat vreemd over bij lezers

die weten dat de boeddhistische leer ervan uitgaat, dat

een Zelf niet te vinden is. En hier vemaant de Boeddha

een aantaljongelieden om naär zithzelt te zoeKen.

Maar de betekenis der woorden overwegende zien we snel

in dat de tegenstrijd1g”hé’1d slechts schijnbaar is.

Het zich loswlnden uit’ de netten van de wereld is een

lange, lange weg en de eerste stap op die weg is zich

minder afhankelijk te maken van’ de buitenwereld en uit-

wendige omstandigheden: zich naar binnen te keren. Dat

is dan ook precies waartoe’ de Boeddha hler aanzet. Hij

spoort de feestvierders niet aan om het Zelf te zoeken.

maar zichzelf. Wend je aandacht naar binnen en ga eens

na wat daar voorvalt, dat is de gedrags-omkering waartoe

hij opwekt. Word autonoom in plaats van een speelbal

van begesrtofl DE Van andermans men:Ingen . De Boeddha w:t 1

hun rust geven en tegelijkertijd, want het één hangt met

het ander samen, Kans op innerlijke mobilitelt en inner-

lijke groei. Wie almaar dingen najaagt in de buitenwe-

reld, zal daar nooit aan toe komen.

Het is er mee als met een kunstwerk of kunstuiting: als

de dimensie naar binnen toe ontbreekt, ontbreekt het be-

langrijkste. Rust, en een bepaalde soort ontvankellj kheid

moeten de intensiteit begeleiden. Temperament alleen is

doelloos zonder een discipline van de geest die de gevoe-

ligheid bewaakt en bestuurt. Het gebeuren van het ogen-

blik moet een verlnnerlijkt gebeuren worden. Het is daar

dat de weg begint die in de julste richtlng leidt.
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In dit perspectief gezien, wordt ook begrijpelijk dat

van alles wat gedaan moet worden, "de geest zuiver

maken" het belangrijkste wordt genoemd. 0e juiste

geesteshouding is zowel de binnenkant en toetssteen

(als het ware) van het juiste gedrag als de oDrsprong

ervan, en meemalen zal ze zich uiten juist in het na-

laten van daden , zeIjs van daoen die goed bedoeld z1jn

of voo:c goed bedoe Ide daden doorgaan . Hoeveel kwaad

wordt n:l et :t n de were1d gesticht door weldaden die

worden opgedrongen en d:te voortkomen u:It een lompe,

agress:t e”ve geest . Niet zelden ont:breken een nate van

:fngetogenhe:t d en een :z nner11j k aanvoe ten van de ander,

en daarmee ontbreekt nu j u:t st dat be1angr:Ij kste . Goud

:t s goud door en door, staat er :t n de teksten. A1 1één

goed gedrag 1s vergu1dseI ; soms nuttig, maar aIt1j d

onbetrouwbaa:c .

Zo wordt ouidelijk oat “zoeK jezelf“ iemand blj de

startblokKen zet. In de boeddhistische canon staat

dezelfde opweKKing ooK op een sleutelplaats, die in

bijna ieder boek over het boeddhisme wordt aangehaald.

Als de Boeddha zijn einde nabij weet , drukt hij zijn

discipelen op het hart niet op hèm te vertrouwen, maar

op zichzelf. Wees een toevlucht voor jezelf, wees een

eiland voor jezelf. zo houdt hij allen die treuren

om zijn heengaan, voor. En ooK hier kan de vraag rijzen:

hoe moeten we onsdat voorstellen alser geen zelf te

vinden is?

Het antwoord is hierboven gegeven. Al zou er geen Zelf

zijn, het boeddhisme wijst niet een weg naar een scha-

kel-maar-uit ot laat-maar-gaan houding: dat zou geen

weg meer zijn( Dat wat de persoonlijkheid kan vervul-

len, ligt precies in het tegendeel van desintegratie,

-het is niet in ontbinding, maar vanuit volkomenheid

dat "uitdoving" mogelijk wordt.

L/1e b:Ij zichze1 beg:z nt en de rondgang door zïchzeII

aandurft. trekt u1t op een persoon1ïj k avontuu:c, en kan

vandaaruït gaan groe:t en . Zoals stoonkracht pas ontstaat

a1s waterdamp onder druk 1s geb:nacht , en :t n het alge-

meen energ:te gewekt OT Dezevoerd wo:ndt door een kracht



plus tegenKraoht, - zö worot men voor zichzelf het ele-

ment van weerstand, dat de beweging f groei) mogelijk

maakt. En als er Oan toch ooit, bv. in oe meditatie,

"gevoelens van weerstand wegvallen" [zoals het in de

teksten heet), Oan is, om de vergelijking aan te houoen,

Tonnv K . -Sch .

Overwinning teelt haat,

de overwonnene gaat onoer leeo geouKt.

Mij die groachton aan overwinning o” nederlaag uitDant,

hij vindt vrede en zijn leven is vervuld van geluK.



TWEE NIVEAUS VAN WAARMEIO

In Tibet wèrd heel vaak gediscussieerd over het onder-

werp van relatieve en absolute waarheid.

Dit begrijpen is werkelijk de wortel van Boeddha's

leer begrijpen.

ret relatieve is hct afzonderlijke en beperkte, het

absolute is het oz'.uperkte on universele.

Wmt is het dat men ziet wannoar men naar de wereld

Kijkt0

In dc enz betekenis ziet men de relatieve, afzonder-

lijke dingen gebeuren die steeds veranderen en toch,

hoe ziet men ze tezamen, alseen geheel?

Alleen vanwege het absolute. Bijvoorbeeld, veronder-

stel dat je naar een rlvier kijkt die voorblj stroomt.

Hoe weet je dat het een rivier is? Er 1s geen conti-

nuiteit in de waterdeeltjes: van moment tot moment

verandert de rivler en wij zien de zelfde rivier

niet twee keer „ Het wordt een rivier dank zlj de ab-

solute natuur van stromend ’water, waardoor de deel-

tjes samengevoegd -zijn tot een geheel: zonder het

universele kan men geen verbinding leggen tussen de

delen.

In het boeddhisme zeggen wij dat wij het relatieve

niet met het absolute moeten verwarren.

De meeste mensen zien alleen het relatieve, en vatten

het op als lets volledig echts. Zij gaan op in de

afzonderlijke dingen die zij doen, ooit deden, Df

zullen doen. Oeze worden zo “echt” dat al het andere

buitengesloten is en als er iets m1s gaat raakt de

persoon ondersteboven en llj dt. WU zeggen dan dat men

is beotgnomen door een kunstsla,ng. Je gaat een kamer

binnen waar iemand een speelgoed-slang heeft achterge-

laten; voor een ogenblik denk je dat hij echt is, en

dus schrlk je, maar zodra je ziet dat hij niet echt

is maakt hij je niet meer bang. Zo is het ock met alle

gebeurtenissen in de relatieve wereld, alle gevoe-

lens van plezier en pijn, ledere herinnerin8die wij

hebben: door te zien dat het niet het geheel van de

werkelijkheid is kunnen wij er vrij van komen.

Hoe komt men tot het zien van de absolute waarheid?

Men kan haar zien als een voorwerp, door te trachten



haar te vinden op een speciale plaats, of de ene ’rela-

tieve waarheid op de andere te stapelen totdat de sta-

pel hoog genoeg is. Maar zo gaat het nlet. Het geheel

is altijd daar - het is alleen door het geheel dat het

afzonderlijke bestaat, maar men kan niet het geheel zlen

zoals men een deel ziet.

Wij zeggen dat het is gelijk het oog dat ziet maar zich-

zelf niet kan zien, of het mes dat kan snijden maar zich-

zelf niet kan snijden. Dus om het absolute te zien moet

men zich niet vasthouden aan iets ln de relatieve ’we-

reld.

Er is een verhaal over een man dle aan het reizen was en

aangevallen werd door twee rovers. Hij was een erg sterke

man en dus greep hij ze beiden bij hun nek en stond op

het punt om hun hoofden tegen elkaar te slaan toen .hij

dacht, ”Wat heeft dit voor zin?” Dus liet hij ze gaan,

gaf ze alles wat hij had en keek naar ze terwijl ze weg-

liepen.

Toen ging h1j het bos in en mediteerde: wat essentieel

was kon nooit van hem afgenomen worden.

Aan de andere kant is het echter niet nodig om het’ rela-

tieve te vernietigen om het absolute te zien. Zi’j zijn

niet in conflict, het relatieve komt voort uit het ab-

solute op een natuurlijke en spontane manier. Het is al-

leen door onze manier aan de dingen te zien en door on-

ze gehechtheden dat er con.f] icten ontstaan.

Absolute waarheid is gelijk de maan in de lucht, en de

relatieve waarheid is gelijk de weerspiegeling van’ ’de

maan in een plas water.

Nomaal gesproken zien wij alleen de weersplegeling een

niet de echte maan, maar om de laatste te z1en’ hoeven

wij de weerspiegeling niet te vernietigen, we hoeven

slechts naar boven te kijken. In feite is proberen iets

te vernletigen een andere manier om het bestaan ervan

te benadrukken.

Wij moeten dus in het mldden zijn, op de messnede tussen

ja en neen, tussen bevestlgen en ontkennen van de rela-

tieve wereld. Zodoende zal het misschien gebeuren dat

wij de absolute waarheid zullen binnengaan: onze geesten

zullen allesomvattend worden. Wij kunnen d1t :- niet’• dwin-

gen, ofschoon wij tot op zekere hoogte ons erop hunnen

voorbereiden: het gebeurt voorblj onze inspannlngen.
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Wij zien het geheel - wij zijn het geheel, voorbij af-

schelding of onderscheld.

Hetzelfde onderscheid tussen absoluut en relatief is te

vi’hden in de praktisering van de boeddhistische reli-

gie. Toevlucht nemen, geloftes doen, ceremoniën hou-

den. teksten reciteren, de dhama-teksten lezen enz.,

- deze zijn alle relatieve waarheden. Zij kunnen ons

helpen en ons voorbereiden op een zeKer geloof of be-

grip, maar als wij eenmaal de absolute waarheid gezien

hebben, danis er geen behoefte om ermee door te gaan:

zij zijn slechts een schip dat ons brengt naar waar wij

werkelijk zijn.

Te zeggen dat boeddhisme is: toevlucht nemen in het

drievouoige juweel, de Boeddha, de Dhama en de Sangha

en het praktiseren van net Achtvoudige [dele Pad is al-

leen waar op een relatieve manier.

Boeddha vergeleek zljn leer meteen vlotdatde reizi-

ger naar de overkant van de levensstroom kon brengen,

maar hij vroeg: ”Als je was overgestokennaar de an-

dere oever, zoute oan doorgaan, je vlot op je rug

meedragend?"

De absOlute waarheid van boeddhisme is : - Nirvana-

en rvana heeft alles van Samsara in zich.

Men zegt dat men voor het Absolute wijsheid nodig heeft

en voor het Relatieve medelijden.

Na zijn verlichting hoefde BOeddha oe mensen niet te

onderwijzen om wezenlijk wijzer te worden, maar hij

deed dit om de mensen te helpen, om hun een middel te

geven waarmee enigen van hen tot hetzelfde begrip zou-

den kunnen komen, oat hij bereikt had. Dus al heeft men

oe absolute waarheid begrepen dan hoeft men niet tegen

oe uiterlijke vomen van religie te zijn: als zij het

beste geschikt zijn voor de behoeften en het begrip van

de mensen, kan men er juist mee werken.

Het absolute is niet in tegenspraak met het relatieve.

Nirvana is niet in tegenspraak met Samsara.

Nirvana is niet een andere plaats en tijd. Het is hier

en overal, een tijdloos heden waarin verleden en toe-

komst zijn opgenomen.

In Zen- eddhisme is er een uitspraak:

voordat men Zen praktiseert zijn bergen bergen en bomen

zijn bomen: dat wil zeggen, er is slechts de realiteit
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van da ze1a€1ave wereld. Nadat van een t1§d Zen heeft ge-

p kt1seard, zo gaat da uitspraak verder, zlen bergen

geen bezgan meer en de bonen geen bosen meer: men heeft

da absolute, ondar11ggenda eer›t›a1d von ella d1ngan gaz1en.

l•laar b1J de vo1too11ng ven- de: Zgn-prakt1ser1ng zlen de

bezgan weer bergen en bornsn ›‹eer boman: het re1at1eve 1s

het absolute en toch lege.1;t§kect1§ d hat re1at1eve. \ 1§

leven in deze.1fde. v/ereIÖ en toch 1s d1a vo11ed1g getrans-

tomieard. Ze ovezv/e1d1gt ons n1etj wtc hebben haar n1at

nod1g en toch kunnen wtc ervan genieten.

Za 1s een en toch verandert za a1t1§ d.

Voor de onv.ar11chte.. 1s ze ee.n bron van

voor de verlichte 1s . za. eén üron van vW§ha1d, van vr1§he1d

in het hart van alle dingen.

] 2
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De Gyalwa Karmapa is oe 16e ”Avat%ra" (Tulku) of in-

carnatie van een grote Tibetaanse heilige en hij is

het huidige hoofd van de kagyudpaschool van het Tibe-

taans boeddhisme. Zijn Vajrakroon is gedragen door

0e opeenvolgende incarnaties van de oorspronKelijKe

Karmapa. Deze was bekend onoer de naam Dusum Khenpa

en hij leefde in de J 6e eeuw. Dusun Khenpa was een

leerling van de Tibetaanse heilige en filosoof Campo-

pa. In feite gaat de herkomst van deze Heilige Kroon

terug tot in oude tijoen, bijna tot aan Oe prehisto-

rie. toen de Bodhisattva 1 ) Avalokiteshwara [Tsjen-

rezi) een menselijke gestalte aannam en in Midden-

Azië geboren werd als zoon van Koning Yung Khorsung.

Na jaren van meditatie in de bergen bereikte hij de

Haha (Grote) of "Pra-SiOdhi". Alle BOeddhB5 Of ÜeP-

lichte Wezens en Bodhisattvas eerden hem en boden hem

eenkroonaan, waarvan werd gezegd datdeze was ver-

vaardigd uit het haar van honoerdduizend hemelse we-

zens . De 1ij n van ïncarnat:tes (Avataras , Tu I kus J zette

zich voort in India tot aan de tijd van de dichter-

heilige Sarha. Hierna kwam de eerste Tibetaanse Incar-

natio : Dusum Khwnpa. Allé achtereenvolgende Tulkus

van deze Boddhisattva dragen deze krDon op hun hemels

lichaam, de kroon is niot zichtbaar voor het mense-

lijk oog, maar verschijnt aan hen die toegewijd zijn in

visioenen. Oaarom words gezegd dat de kroon er van-

zelf is op het hoofd van elke Kamapa-incarnatie, maar

alleen zij die een zuiver hart.en een sterke toewij-

ding hebben, kunnen hem ' zïen.

In de perlode van de vijfde Karmapa-incarnatie be-

sloot de [hinese koning Tamingchen, nadat hij de Hei-

lige Kroon in een visioen had gezien, er een stoffe-

1:Ij ke kop:ze van de maken en zo maakte h1j de nu nog
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bestaande Vajra Mukut. Deze Vajrakroon kan, wanneer hlj

wordt gedragen door een Inoarnatie. alleen al door het

zien ervan,’ leven’de wezens tot de staat van bevrijding

brengen. Koning Tamingchen schonk hem met de wens dat

hij ’ geheiligd en gezegend zou worden met de kracht om

lijdende wezens van de frustratie van Samsara 2) te ver-

lossen en tot vandaag de dag wordt deze biJna onbeschrijfe-

lijke eigenschap aan de Heilige Kroon toegeschreven.

Waar de Gyalwa Kannapa ook gaat, hij neemt altijd de

Heilige Kroon met zich mee. Zijn komst ln Europa en de

Ceremonie vDmen een enome stimulans voor de Dhama en

alie van materialisme afgewend geestelijk levens Velen

kunnen nu een weg vinden tot verwerkelijking van de

Boeddha-natuur: onbegrensd geluk en vrede.

1 J Bodhisattva: een wezen dat, op weg naar Boeddhaschap ,

z:Ij n gehele bestaan en al z:Ij n act1v1-

te1ten w1j dt aan de bevr1j ding van a1te

1evende wezens u1t Samsära.

2) Samsara
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het geconditioneerd bestaan: de wereld

van bestaansvormen, welke noodzakelijker-

wijs verbonden is met frustratie en leed.



Wat hebben mensen eraan, boedohist te zijn? In hoe-

verre heeft men er iets aan in de praktijk? Komen we

er verder mee, geeft het trDost of steun? Ja, een

nieuwe tijdspassering, en nieuwe contacten. Misschien

wonen we in een stad waar meditatiebijeenKomsten wor-

oen gehouden, of gespreKsdagen. 0f anders, als we ons

liever door rituelen in een verheven sfeer laten

brengen. kunnen we een tempel bezoeken.

Dit alles kan zeker van grote waarde zijn en een

kick geven die in ons hele leven doorwerkt.

Maar verder? Kunnen ooK mensen er iets aan hebben

die in nooduarkeren? De jongeman die te horen krijgt

dat hij aan een dodelijke ziekte lijot: oe man die

schuld is aan het auto-ongeluk waarvan zijn vrou'w

slachtoffer werd: de ouders van een kind Oat gaat

sterven aan leukaemie: de verlaten vrouw of de vrouw

wier huwelijk een ondraaglij ke last voor haar is,

erger dan slavernij; de verminkte of de mens met een

misschien alleen een naie* vroom mens, voor wie kin-

oerlij Ke visioenen van een hemel wernelijKheid zijn.

Maar wie de filosofie voor dit soort wishful thin-

king bedorven heeft, staat voor een veel hazdere

werkelijkheid.

De Boeadha wero eens opgezocht door een vrouw, die

gek was van ve:cd:ciet doo:c de dood van haar k:E nd . Z:tj

d:Voeg het dode k:E nd met z1ch mee en smeekte de Boéd-

dha net uit de dood op te wekken . jaar helaas , de

Boeddha is geen wonderdoener. Hij zegt de vrouw dat

hij het doen.zal indien zij hem een mosterdzaadje kan

Orengen’ uit een woning waar nog nooit getreurd is Dm

een dode. Vol hoop gaat zij op weg, maar slaagt er

niet in zo'n woning te vinden. Het dagend besef Odt

iedereen hetzelfde moet doormaken, dat het in de na-

tuur zelf van’ het leven ligt„ geneest ’haar van haar

waanzin. J5



Het lijkt een geringe troost die haar geschonken wordt;

maar het is wel een reële troost, en Niet een vom’van

escaplsme. Er wordt nlet eens gepoogd een zin aan het

lijden te geven, op de wijze waarDp chrlstenen elkaar op-

beuren. “Je moet nu door een dal heen, mear vat moed. het

heeft allemaal een zin, een bedoeling“. Waarom moet het

een zin hebben, of een bedoeling? Best mogelijk dat het

allemaal géén zln heeft en dat het gebeurt zonder de een

of sndere ”bedoeling“: ook de wreedheid van zulke slagen

van het lot is dan tenmlnste niet ”bedoeld“.

De vrouw die de Boeddha haar dode kind kwm brengen,

treedt later als non tot de Sangha toe, em wij mogen

aannemen dat de troost die zij vond, zich meer en meer

heeft verdiept. Nu geldt dat wel voor ieder, boeddhlst

of niet, die erin slaagt na een groot verdriet weer een

"zinvol“ leven op te nemen... op den duur. Zo is onze na-

tuurlijke veerkracht, -die echter door een bepaalde denk-

richting wel te vergroten valt.

En ”onthechting” dan? Weer een mooi woord, maar wat is

hete Moet het jonge meisje "onthechten", dat zich ver-

heugde op haar eerste vakantie in de bergen en de dag

voor de reis begint, haar been breekt? Niet zonder moelte

zal zij erin berusten geduld temoeten oefenen tot het

volgende jaar. Maar onthechten? Daar kan makkelijk over

praten wie alles al gehad ’heeft, of nergens meer lust in

heeft. En dan nög... Wie zover gekomen (of gevallen) is,

zal nog hechten aan zijn ochtendblad. of zijn goede naam,

of schone lakens. Bovendien is niet hechten aan zaken

waar je geen prijs meer op stelt, zonder verdienste.

“Onthechten“, waar men het in het boeddhisme zo druk over

heeft. betekent dus nlets.

De Boeddha WiSt OOk wel dat men 1n de praktlj k monnlk

moest z:t§ n om zo net hart en z:z e 1 voor het enige nod:tge

te’ k1ezen t bevr1j d1ng) , dat men al het andere 1os1aten

kan. Aan leken hield hlj eigenlijk alleen voor om:Ede

juiste prioriteiten te stellen, en het onvennljdelijke met

Wijsheid te aan.vaarden. Wet dat doet ieder verstandlg mens

en geBn filosoof of religleus leider die het anders leert

Intussen blijft dat zware woord ”onthe°hten“ nonsens, en

goddank dat niet iedereen monnik wordt. Zou het geen een-

tonige. stl ]staande wereld worden? Dan llever Demlnnen,
haten, streven, boksen. Al hebben wi3 er, denk ik. msar
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een vage voorstelllng van wat een (ideaal) monniks-

leven zou kunnen zijn, en hoe het zou zijn te kwalifl-

ceren, - ons ideaal is het niet, anders ZDUden wij er-

voor kiezen. Hoe we wlllen’ leven ’ en wie we willen zijn,

heeft meestal in eerste instantie even weinig met re-

ligie of moraal te maken als de dingen die we, terug-

kijkend op ons leven, het meeste berouwen. 0us kan re-

ligie ons in oeze zaKen ook niet tot steun zijn. Nemen

we er, onder de slagen van het leven, toch onze toe-

vlucht toe, dan mogen we ons wel metenige zelfspot

afvragen: is dit nu ècht?[loar is het echt, dan kan

oe winst onmetelijk zijn).

Het gezondste is ongetwijfeld, ook voor een boeddhist,

gewöön te doen, en ons niet te verbeelden dat we ver-

vuld zijn van gevoelens waar we lang niet aan toe zijn.

We ’ lopen minder gevaar ons te vergissen als we flink

cynisch denken over onszelf. 0es te meer vervult ons

met eerbied de manier waarop de Boeddha zijn mens-

zijn verwezenlijkt heeft: het is goed te weten dat er

zulke toppen bereikt konoen, en dus kunnen worden op

deze wrede èn mDoie planeet(

Als wij spreken over het boeddhisme is het vaak in

temen van "al...“, “hoewel...“, ”toch...’. Het boed-

dhisme redt ons uit de chaos, als het ware op de nipper.

Het confronteert ons met onverbloemd harde feiten, en

laat dan de keerzijde zien, een uitweg, een andere we-

reld..., "de Leegte, maar het is een geladen leegte”,

zoals Leo Boer het laatst zei. Het allemeest danken

wij aan het boeddhisme de Middenweg, het nee èn ja, dat

intuitief de zekerheid geeft een raadselachtige Waar-

heid te naderen. En die het ook mogelijk maakt o+ onze

natuurlijkheid te behouden, en tÖch dat ene stapje af-

stand te nemen, op grond vaninzicht in de algemene

aard der dingen, dat de Boeddha leerde aan de ongeluk-

kige vrouw, die haar kind verloren had.

En mediteren blljft hiervoor de meest beproefde, o . 1 .

beste oefening.

Tonny K .-Sch.
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THE t#üRL0 FELLONSHIP 0F BUODHISTS

Het lZe Algemene Congres van’ The World Fellowship of

Buddhlsts zei gehouden worden in Tokio, 30 september

tot 5 oktober 1978.

Het NFB (Bangkok: presidente ’Prin9es Poon Pismal OisKul)

heeft enkele eardigB programmapunten, zoals het ontwlk-

kelingsproj ect voor Lumbini [geboorteplek van de Boed-

dha in het huidige Nepal) en van Kus1F%ra. de plaats van

Boeddha's heengaan.

In oprichting is de Haha Bodhi Ashoka Viha m te Ajmer

(Rajasthan) in Inöla, waar een regionaal centrum van de

WFB ia gevestigd. De opzet is groots: een Dhamma hal:

een Ashoka Missieschool: een centrum voor het houden

van Vipassana meditatie-sesslons: Jivak Medlsche Bij-

stand-centrum ten dienste der amen: een bibliotheek en

leeszaal: een ”World Peaoe Hall“: inlichtingen Bn” bij -

stand-centrum voor pelgrim»; educatief en beroepskeuz.s-

en arbeidsbureau voor de jeugd: ople1dingscBnt.’rum voor

jeugdleiders e.d.: publikatie-centrum,

De president van dit project is lama .' K.G. Bakula M.P.

Bljdragen (bankcheques) te ' adreseeren aan de Haha Bodhl

Ashoka Mission, Dhamma Kuti, Buddha Vihara, Siddarth

Marg, Mayo Link Road, Ajmer (Raj asthan) India.

üüNATIES ” 1"9 7 "“ “

Er zijn begunstigers, die hÜn donatie over 1977 hog iiet

hebben voldaan.

Wij verzoeken dezen hun donatie thans over te schrijven

op de girorekening van de Penningmeester (zie’ p. 1.1.

Wij verwachten dat elk aan dit verzoek zal hebbeh ’Vol-

dan
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B O E K E N

Het lijkt ons met het oog op de naj aarsbijeenkomst

goed, hler enkele citaten te geven u1t een boek van

Dhiravamsa, ”A New Approach to Buddhism” (1972). Ti-

tels van andere boeken van Dhiravmsa zijn: “The ’Real

Way to Awakening“ en “The Middle Path of Llfe“.

'hé teaohïng of' az•eness. It 1s the on1y th:Ing wh1ch

ernbraces the (Buddha’s J whole teach:Ing . f p . 45 J

If we develop the power of awareness we shall percei-

ve the movement of life, uninterrupted Dy’ external

movements. (p . 9)

then we love, we can move . Love 1s the movement of

the heart, and in the heart. It is the movement it-

self. (p . 32)

Nomally we do not perceive clearly because the mlnd

ls so occupied and so dull that we cannot see things,

their beauty. We cannot see what beauty is. We may

see :z t only :t n ho:sms , In shapes , but: not the purB

beauty wh:i ch :t s bDth with and without No:cm. I p . 24J

There are two steps (to the state of freedom): the

tlrst 1s to be free from something, and the second is

to be free to be. to act, to move, to do anything

without obstruction. (p . Z7)

Beyond a certain point of fear and paln, the ego gives

up hope and releases its grip. The self disappears,

and in that moment all suffering also disappears, lea-

ving an impersonal purity of joy. (p . 491

The medltative way of life does’ not mean a holy life

whlch is 'up there'. It is simpllcity in life. (p . 46)



TIJDS£f€tIFTEN

•The N1dd1s Mey", Journal of the Bud&t1s6-9oc2s “”5S Ee-

g@ 'ggn Sguazq, Longen S.M. 1. Zn he‘t ata8tJs€Us-f3 , 7' 16

een 1ntezssaont azt1ke1 ”opgënoxan ven ft 0'E• Üa1et›s ove»

’Melater Eckhert and Buddü1sü’ i ,

0e middeleeuwse mysticus Holster Eckhert trskt ds -beat-

kringen. Ieder die zich in deze grote Europese eeeat ver-

d1ept, la verrast door de opva1lende overeonkoxsten von

zijn leer met het boeddhlsme. In’ Blk geval 1u. volgens

Walshe, juist vanuït ’hst boeddhisme deze toch 1n het

christendom qewortelde mystlcue het beete. te begrljpen.

Naar da xien1ng van da schW§ver staat h1§ van a11e boed-

dh1at1sche

van

atesds meer

§cho1an het d1chtete b1§ de I°ledhye»1ka school

NRgarjuna.

VoOz4:B In d1t nuimer: "P1aasuro Azsas" door I4ur1e1 Clark,

als o1t1§d zeer punt1g schr1§vend. En eäo artikel *Bud-

dh1em and Psycho1ogy" ”door Gära1d du Prë .

Aazxi1g 1s te vemie1den dat ChWstmas H‹znphreys , pres1-

dant van de- Buddh1st Soc1oty aariviaz1g heeft x›ogan z1§n

blz de OanRdienet, welke gefmu‹bn Is ; St. Paul ’ e Rathe-

draai ter gelegenheid van het zllveren jubllewn van Ko-

z1§da van da Aartsbisschop van Uezitts1ns.tez•, de .,0ppez'rab-

b1§n› de ABT'tSÖÊBBCtÏO{3 Von de ST'1ekse 0z1:hodöxe Kark en

andars hoofden van rs11g1euze ozgan1sat1es . Zo varkzoeg

het boeddhlame 1n Engeland een offlzl4le otatue ala re-

ba1anget'ä111ng boeddhleti*che

In verband iset het 10,-§aztg bestaan ven de St1cht1ng““zal

de bagunat1gezs In p1eeta van het 4e Saddhszsaa-ntmmz' een

boekje In o£fset-dzuk woz<lan eans•b•A•• ae• W ’ï« “•tn8
be zat dle Dr. Janssän h.eeft gehouc n t: dens öe öoz'§eors-

b1§eenkotiat der St1cht1ng.

”. .
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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

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




