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 handhouding van meditatie
het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum
de foto werd gemaakt door Else Madelon Hooykaas
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TIJOSCI-B I'FT STICHTING NEDERLANDS BDEDDHISTISEH EENTRUH

Redactie-adres: Bornsestraat 61 - Hengelo (0.1, telef.
05400 - 07575
Secret a:staat St :t cht1 ng : Hugo de Groot st raat 52, N:zj megen
Postgi ro : 1 52 00 22, t . n . v . de pennzngmeester van de
Sti chti ng Neder1ands Boeddhist is ch Centrum, Hinke1oordseweg 8, Nagen1 ngen.
é:I n. donatie 19 78 / 30, --, I echtpaar / *0, --, studerenden f 20, -- ) .
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR :

Z oat s reeds genie Id :t n het j un1 nuwer, wordt de nam aarsb1j een komst g ehouden op 21 en 22 oktobe:c a . s . in ftu:fze
HET SPIJK te EEFDE b :t§ Zutphen .
Het zaterdag -orog ramma :t s geu1§ z1g d :t n zover:re dat Ï:r.
He:t dena :t n het bu:t ten 1 and zal vertoe ven en dus geen tez:I ng over de Borobudur kan houden. In plaats daarvan zu1ten wtc U twee fi1ms ove:c de Borobudur vertonen. ( n i e L ,
s c h ij n t ' t , de F i 1s ve c t oon d v o O Z‘ de T , V . ) .
Prog rau>a :
Zaterdag 24 oktobe r:

1 6. 00
18.00
20.00

20. 30
21.00

ï 7 . 00 uU r: Aankomst der dee 1 nemers.
1 7 a 00 UMC § ’Open1ng van de b:tj eenkomst doo:c de
voorzitster.
19.00 uur: Broodmaaltijd.

Z0 . 30 uur: Film (met gesproken tekstl over de
Borobudur.

21 .00 uur: T heepauze.
21.30 uur: Tweede film over de Borobudur.

Zondaa 22 oktoöar:
Pu3<
uur: Ontbljt
uur:
Bhikthu Anand• *OÏ Ogh ÏetB
10.00 - 12 00
1en over z1§n ervaringen op Sz'1 Lanka fxiat 11chtbee1den ï . HU 1s . een
#eder1andm §ongman d1e enl‹s1e. Jaren op Sr1 Lanka vazb1even heett an
daar de «ionn1ksw1§d1ng ontv1ng.
Na de koff1epauze zal er ga1egenha1d
z1§ n voor het stellen van vrogen
en een gezemanl1jk . gesprek.
Kazv›e maa1t1§d:
14.00 uur: Ge9prek, na Korta 1n1e1d1ng, Ovsr
ons

(westerse) dagelijkse leven’.
MIN hopen b1§ ean te b11§ ven tot + 17 .ü0 uur.
KOSTEN VOOR HET HELE \4EEKENü : / 39,--. Ovarsch t§v1nB

van d1t bedrag op de postg1roreken1ng van de St1cht1ng
t z1a blz. II 1s havana opgave ven dea1nex›1ng . UITERSTE
0ATUf1 VAN INSCHRIJVING: 5 OKTOBER.
Er verrekt lader half uur ean bus van het station te
Zutphen naar Eefde.. Ha1ts: Hu1ze ”I-lat Sp1§k°,

Ten hulze van dB nestor van het boeddhlsme 1n Nederland,
In het Boeddh1ët: lach-”Instituut van da haer Ir. B1oms«iA te 's Gravenhage 1s op 25 kunt 1976 de Boeddh1et1BChe Un1a van Nedor1and tot etand gokoman.
Voor de verhrljglng ven het volwaardige lidmaatschap
van de Boeddh1st1scüe. Ug1e van Europa wss een netlonala federal:te van deze aard voozwnaz'de: Do BUN” zal do
boeddhletlBche groeperingen dlo aangseloten zljn, ln
het buitenland kuwnen vertegenwoordigen.
Aangesloten zijn (ln alfabett$ohe volgordzl:

Arya Meltreya Mandela
K•«»• Chbpe1 L1ng
Kama Dhagpo Ung

Nahayana hed1tat1e Cursusgroep ( o f U ‹bo E ne rgy kan j usr i )
’(Nederlandse Buddha-Dhowra St1cht1ng
(Baeddhayana Centra
(Nederlandse Orde van Upasaha en Upas1ka
Sakya ThB@Chen L1ng
St1cht1ng Jonge Baeddhzsten N e>er2and
Stichting Neder1ands "Boeddh1st1sch EBntrum

Tempel
Het bestuur van de BUN wordt gevormd door afgevaardigdBn van de aangesloten groeperingen.
De eerste taak waarvoor de BUN zich gesteld ziet, zal
zljn de ’ ontvangst vam de landelijke vertegenwoordlgers
van de Boeddhistische Unie van Europa, waarvan de jaarlijkse conferentie dit jaar 1n Nederland wordt gehouden, van J0 tot 43 september a.s., eveneens in Huize
”Het Spljk".
Bij het verschijnen van dit nummer zal de conferentie
waBrschijnlijk al tot het verleden behoren.

BOEODHISTISDHE ACTIVITEITEN
N e d e r l a n d s e
5 t 1 c h t :z n g

B u d d h a - D h a m m a

Bijzonder vele activiteiten gaan u1t van deze Stlchtlng,
waarvan het adres 1s Kepplerstraat 263, Den Haag.
Sinds lS maanden geleden de Nederlandse bhikkhu Dhamaviranata u1t Indoneslë terugkeerde in ons land, is de B uddha
Dhamma Stichting, die al enkele jaren bestond. op geheel
nieuwe basis herbegonnen.
“Boeddhayana” is ean zelfstandige navenorganisatie.
BOeddhgyana, ”het VoertUig vB& de Boeddha”, ls eenlndonesisch init1atiet (in Indoneeië zijn thans meer dan
10 miljoen boBddhlstenl ; het verenlgt 1n zich zowel denkbeelden van de theravada als van het mahayana Bn poogt
de kern van de leer van de Boeddha zo zuiver mogelijk te
presenteren.
j

Da 1 0Bztrëeste r van bh1hhhu Dhar‹rav1ranata In Indonesië was bh1kkhu Agga J 1nzrr1t to.
Er 1s door Boaddhayana een n1euw centrum 1n gebvu1h
genomen • Buys BMI1otst raBt 89, 2563 ZK ' s Gravenhage,
tal. o70 - 468383. De ofII c1ë te opan1ng vo n.d p1aats
op 17 september . 0p d:zs dag was bh1kkhu Agga J 1nen1tto
persoon 11a k oonv/ez tg om ’dc opening te verr1ch ten .
Eveneens een ze1 fstand1ga nevenozgsn1 sat1B 1s de Nederlandse 'Orde van Upasaka 's en Upas1ka' s f 1eksvo 1ge11ngen) .

Het blad ”Boeddhayana” is een maandelljkse uitgave,
die wordt toegezonden aan doneteurs vBn de ’BuddhaDhamma Stlthtlng .’ (f 5,-- .per ’maand). Er is een speciaalSBp€emöernummsr verschenen, dst 60 pagina's telt en
een gevarleerde lnhoud heeft van goed niveau.
Regelmatig doet men ook ”Boeddhayana Publlkaties” het
licht zien. No. 2 biedt onder de titel Tri Ratna de
teksten van Pali- recltatles met er naast de Nederlandse vertaling, aangevuld met vier meditatietechnleken.
Tenslotte verschlj nt nu en dan een klein fomaat boekje “Leerstellingen“, dat verkrijgbaar 1s voor f 0,80
(portikosten).
K e r m a

D h a g Q o

L i n g

Van de opr:t cht1 ng van d1t n1euwe Tibet aansa Kargyud-pa
centrum gewaag den ne reeds In het j un1nurrzner.
Op 20 § u li. Asa1a- dag, aard het centrum 1ngew1,j d door
Lama Gav/ang .
0p 20 augustus werd een grote ontvangst In het cantrum
gehouden. waarb1§ thdans ean spec1a1e recapt:t e het
Bestuur werd voorgeste 1d .
Pres1dent 1s Z . H . Gya1«a Kazniapa XVI. Secretaresse:
mevrouw Ans Stade i 2e sacretar1 s de heer J an C . Bouwens ›
penn1ngmeestêr de heer S. Sanderse. Adres van bet
centrum: Faust dreef 121, Utra«ht, tel.. 030-617504 .
Glronummer: Z8158S7, postgirokantoor Arnhem.

K a r m a

C h ö p e l

L 1 n g

Het centrum he9ft Ban n1euw adres. Hat 1s verhu1sd van
de Hatrtoran :t n Vleuten naar Zebradreef Z19 Overvecht .
Ook Lama Gawang en zljn verta1e r z1 n thans woonachtig op d1t n1euwe adres :t n Overvecht .
Van de groepen A:cya Ha1treya Handa1a, Dharma Huls Amsterdarr , Sakya Thegchen L1ng en Zen-Kring Amsterdam
werden door ons prof1e 1beschr1§ v1ngen ontvangen,
d:te wij h1erb1j afzonder1 Ij k doen vo 1gen.
Het Dharrra Hu:z s Amsterdam en Sakya Thegchen L1ng hebben
deze:r dagen ba:z de het voor:cech t genot:en Z . H . de Sakya
Trizln te mogen ontvan 8 en , evenä ls Karma Dho g Do L in9.
Van het Dhama Huis ontvingen wzj nog hBt v<!B endB bericht ter pub 1ikat1e :
HET TESTEN VAN üE GEEST

"A 1s we onze gedachten en emot:l es trachten te bedwingen. komen ze tegen ons :t n opstand . Als we ons er1n
ver1 1ezen, warden ze w1 1 d en chaot:t sch . het de zachte
d:r sc1p 11ne van med:t tat:t e temmen we onze geest, zodat
haar natuur 1:t§ ke he1derhe1 d ons leven kan ver1i chten".
Een v1j f--wekencursus gegeven door oudere studenten van
CHÖGYAN TPUNGPA , R INPOCHE . De cursus bestaat u1t V:t§ f
opeenvo 1gende b:tj eenkoms ten op de d:z nsdag avond. E1he
b1§ eenkomst omvat een med1tat1e-pe:ciode, gevolgd door
een 1ez:I ng en discus sie . Ned1tat1e-:z nstruct:t a an bege1 e:t d:Ing maakt dee 1 u:z t van het prog mamma. Aanvang:
19 septembe r, 8 uur s avonds . Kosten / 50, --.
Aanrne 1 den
b1j DHARNA-HUIS ANSTERDAN, Vater:t usstraat 1 36, te 1. i 722348.

TTJ OSCMRIFTEN
“The Middle day", 58 Eccleston Square, SWE VIPH. In
het augustusnummer verscheen het slotartikel van een
reeks artikelen door Gerald du PrO ”Scientific B ddhiem“.
(Omdat Je inhoud ons interessant leek met het oog op het
thems van onze hertstblj eenkomst hebben wij elders 1n
dat blad een vertaling van dit artikel opgenomen).
6r zljn voorts artlkelen van o.m. Paul Ingram, rhrietmas
Humphreys, Anne Bancroft, Br1an Gaf 1oway, Sangharaksh1ta.
OpgBnomen 1s voorts, tot onza verra9s1ng, een stuk,
5
over boeddhleme in Nederlmndl

DE ARYA NAITREYA NANDALA tAf1RJ

oe Orde Anya Na1treya f1anda1a 1s een Sangha, dle gastlcht 1s door de (van oorsprong Duitse) La«›a Anagar1ka Govinda In 1933. 011 gesch:tedde ts Darj ee11rig t Ind1aJ In opdracht van z1§ n 1eermaester Tar›o Geshe R1npoche, abt van versche:t dene k1oosters :tn T1bet en behorend tot de Ga1ugpa- secte.
In 1947 werd Lama Cov1nda opgenomen 1n dB Kargyütpas choo1 ven het T1bataans boeddh:t srne. In 1929 reeds klas
h1§ als monn:z k :t ngew1§ d In de Theravada In Burma.
De Orde :t s een re1 kg1euze gemeenschap van leden, d1e
In een broederschap van hart en geest met elkaar verbonden z:Ij n op grond van de Leer van de Boeddha. oe
cultus en de symbo1an (Boeddha ' s, Bodh1 sattva s an
Arhants) van de. Orde zij n daarbzJ wegw1§ ze’rs en geen
u1t1ngan van en1ger1e1 dogmat1ek › de Orde acht z1ch
b1§ de u1t1eg van de Lear n1et gebonden aan we1ke
school dan ook. Z:z§ streeft er vee1ee: naar de geha1e
boeddh1 st:z s che trad1t1e te beg r1jpen. Het bOBddh1s‹re
wordt door de Orde opgevat als een org an:z sch gegvoe1d
gahee1, voortgekomen uit de k:Innen. d1e de Boeddha In
ds harten ” van z:zg n vo 1ge11ngen p1antte. Qnder versch:t 1lende cond1t: 1es van vo 1keren cu1turen en k1:trraten
heeft de Leer z:z ch ontp1oo1d In een bonte schaker1ng
van vormen zonder daarb1§ de oer-eigen "smaak" te ver1:tezan, narre11§ k dle van de bevr:z§ d1ng, dB VeT’1iCh t1ng en de un:t versa 11te1t . De Orde tracht een aan de
westerse mens aangepaste weg van :z ntag rat:t e van de
diverse r:t cht1ngen in het boeddh1sme te volgen, daarbi,j gez nsp1reerd door de geest van het Va,j rayana
f DIarnanten Vaartuig, d . w. z . de T1betaanse vozm van
boeddh:z sue J .
De Orda kent: drie t aken:
1 . Ieder 1:Id te helpen bz§ de vswerke 1 Ig k1ng van ds
Leer In het eigen leven. :z n het b1§ zonder b !1 het naleven van de Bodh1sattva-gelofte» d:zC aan 11d b1j

z1j n

1wz$dtng «fzezt.

2. anderen te helpen, d:te arnst1g verfangen de Leer
van de Ver11chten te be@£'3. 0 n en naar een man1er
3
6

z€l9k6Fl deze Lees te verv/erke 1 :t§ ken i

methoden van re 11g1 euze oeJ°en1ng t sadhana J op bas1s
van het Van rayana voo:r haar leden toeg anke11a k te
maken 1n een spec1a1e 1Braar- leerling bat rekk1ng .

Off deze tahen IB vez teWe11j hen schr1§ft de 0z'de aan
haar’ leden voor de beoefen1ng van:
1 . thBOT‘et1sche stud1e› 2. eth1Bk i 3. nu111 sche handa11ngen (puj al i 4. med1tat1 e.
Tos1 at1ng tot de Orde geschiedt In de regel na dr1e
aar onderr1cht onder leid:z ng van een persoon 11a ke leraar ( ka1yanan1t ra) . In het esrste j aar wordt het H1nayana best udeerd a1s een voertuig, waar1n de 1nd1v1due1s ver1oss 1ng u1t de we:veld van e1 lende en vBrganke11a khe:z d wordt nagest:reefd, ofschoon geprojecteerd
1n een one1nd1g verre toekomst . In het tweede j aar
1eert men het Nahayana kennen a1s eBn Leer, die toont
hoe het 1 ïj den al teen ovez ionnen kan worden door medeJ 1§ den met de gehe1e menshe1 d. De nadruk komt h:t er te
11ggen op de Ver11 cht1ng als het en1ge waardevol te doe 1
van een leert:Ing van de Boeddha, zeIts a1s d1t betekent
de :z dent1ficat1e met het leed van al te levende wezens.
Op d1t n1veau wordt het ideaal van het H1nayana ( het
Arahat - schap , d .\v. z . het 1 nd1v1 duee1 var1ost z1j nl vervangen door het Bodh1 sattva- 1deaat . Het vroegere psycho log1sche , ana 1 yt:z sche rAa11sme gaat over :z n een 1dea11st sms an monist:t sche w1j sbegeerte . Het derde § aan
geeft onderr1 cht :f n het Van rayana, waar:In men - als In
een sp:graaf draaiend - terugkee:st op het n1veau vBn het
Hinayana . De psyohölog :t sche consequent:tas worden nu getrokken van de un:t versa 11 te1t van het bewust z1j n, zoals In het Nahayana onderwezen. Door het :t nz1cht In de
sanhe:z d van da wera1d der versch:Ij nse1en ï samsaraJ en
de were1d der vez1oss:z ng (nz rvana J worden prakt1 sche
methoden aan de hand gedaan om alle psychischa e1gans chappen en factoren van da mens ( voora1 ook da onbegrensde mO BI 1§ kheden van de archetypi schB st ructuren
In z:ten onbewuste J te benutten voor de ver1oss 1ng . Daze wordt nu beschouwd als de vo1 1ed1ge 1ntegrat1e of
ze1 fvewerke11§ k1ng Van de mens . Er b 11a kt veel overBBf3 kDMSt t£? bestaan met de opvatt1ngen van d1verse
psychot herapeut1 sche systermen . het versch11 b 11jft
echter, dat het Va,j rayana ook de p1aats van de mens
In da kosmos en ds z1n van z1§ n bestaan In z1§ n lear
bet rekt . Een kan ste 1 1en, dat f›et da moderne psych Ö“t fTE rap1e verr1§ kt mat een zefig1auza d1epte-d1mens1e.

kan toen had Van rayana beschr1§ ven ols een paycho-kos-

frt. sch E§9t w, dat behu 1pzaarr 1s b1§ de n›ensword1ng. ”
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:. .
Tot het Ksnd1daat 11ösaatschap vgn
tot de op1a1d1ng worden
§ aaz 11d zljn geweost vsn het ,",genootschap van Vr1enden van Ja 6ryo holtreyo MAndala’ . Na een or18ntezend
«›et de 1è1der van de Nederlandse tak van. do
Orde han iedersew met aerleuze lniersase toegelaten
worden tot dit Gonootachap. Er bestaat overigens geen
enhele verplichtln -voor de Vrienden van de Orde m later
11d von de Orda te worden.
In11cht1ngen Omtrent dé’ AIIE z1§ n te verkr1§gan b1§ het

eesretsriaat:
Mevr. 1. Leur1ng: ’ Döv#netelwég 75, 0on Haag, tel. 0]0 •
6B]3@4.

Het Dham›ahu1s an het boaddh1st1sshe paö.

-Het Ohaia HulsAmaterdi biedt een intenslevè eltg$t1e voor de beoeféning eh’ studie van het bo$ hlstïéohe
pad.
De etudlepro Bramma ' s en dagelijkse meditstle-zlttlngen
achepe•n het hlimaat waarin de Z500 j 0er oude boeddh]etieche traditie kan worden ervaren 1n tennen van ons
e1gèn ’ dagelij hse leven.
De BD0ddhadhO a - 'de leer van’ ds Boeddha - le uitdrukk1ng van aan ”1evanshoud1ng gebäaeerd op perooon11§ k Inzlcht sn warmte ten opzlchte van onszelf en anderen.
De bas1s van het boeddh1st1sche pad 1s da ontv›1kke11 ,ng

vén een’ fundemen0ale helderheid, waarln het gswone degelij &se loven en geestellj ke joel geen geashsïden
gebisdeü’ zljn. Boeddh1#tSeshe meditatie 1e ’ dan ODh nest
ger1cfït •öp het vervul1en van onza vaz tacI›t1ngan noch
ook 1s het een: "öde1 cm” da p1§n11§ ka z a11te1ten van
ons 1ev'erf -to wz6vtuchten In ep1rttuë1a cfcmen. Boeddh1s=
t1bcf›ë " med1tat16 ’schept” een zx›1r›t
v›aez'1n vt1§ ons zelfbadroBï” ”ona vezbozg-en spel van whoop en wees kunnen
l0ren doorzïan en eucepteren'vüwr wat het ta. Daardbor
ontstaat de ‹•oge11,}Jthe1d a» x›et. onszelf zoals we nu
+1§n met onzo pos14:1ova èn. negatieve kanten, ta gaan
«ierken op het .x›od1t:at1eve pad.

Ehögyan Trungpa, R1npache.

”

Het Dhama Huis Amsterdam staat onder supervisie van. de
Vaj racarya Chögyam Trungpa, Rinpoche.
Chögym Trungpa, Rlnpoche is eBn meditatie-meester en
geleerde (khenpo) uit de meditatieve tradities van de
Kagyu- en Ny1ng«a-sekten von het T:t but aans boeddh:t sire .
Ehögyam Trungpa lsde autour van o.m. "Cutting Through
Spiritual Matcrialism” (Sh ambhala: Ned. vcrt. Geestelijk Materialisme, uitg. Gottmer), ”Moditation in action” (Shambhala; Had. vert. Practische Meditatie,
Gottmer), "Myth of freedom” (Shambhala), "Born in
Tibet" (ShdTbh« l o ), en talloze artiKalen over du meditatieve traditie van het Tibetaans boeddhisme. Trungpa
Rinpoche stond aan’ het hoofd van verscheidene boeddhistische kloosters voor hij gedwongen werd Tibet te verlaten na de [hinese machtsovername. In 1970 stichtte
hij in de V.S. Vajradhatu, een organisatle van boeddhistische en studie-centra, waarvan het Dhama Huis Amsterdam de eerste Europese representant is.
Het Dhema Huis Amsterdam heeft twoe Nederlandse medltatle-lnstructeurs, Jane Debrot en Man de W1t.
Jane Oebrot en kan de Wit zijn oudere studenten van
Ehögyam Trungpa, Rinpoche. Z1j zijn door hem opgeleid
en gemachtigd om meditatie-instructie, verdere begeleiding en dhama- onderricht te geven volgens de mondelinge tradltie van het Kagyü boeddhlsme.
Ac1t1v1ta:t tien en prog anna ' s wan heten Dhazrna Hu1s Amsterdam.

Vanuit het Dhama Huis Amsterdam worden regelmatig medltatle-cursussen georganlseerd aan dlveree meditatieoBntra en universiteiten in Nederland.
In het Dhama Huis zelt zljn er de volgende mogelijkheden* dle openstaan voor geïnteresseerden.
Meditatie:
. Daga 11§ ks 1s er ga1egenhe1d om deel te nemen aan gazer»en11§ ke med1tat1e f kosteloos) op de vo1gende t1,jden.
( 7 .00 - 8. 00 uurJ
9.00 - 10. 3ü uur
17. 30 - 19.00 uur

. Individuele msd))mt1o-inetructïe en bageleidlng ïe

op aanvraag verkz•1§gbsar (zonden koetenJ .
1s er ga1agonhald
om een Ny1othün I - hale deg medttat1s, onderbroken
door gaze»en11§ kë maa1t1§denJ ts doen. üa Ny1nthün
bag1nt czn 9 uur en o1nd1Bt om 21 . 30 uvr. Voor maalt1§den v›ordt een vezgoed1ng gevraagd.
. kleel‹thün; een week van ha1e deg med1tat1e f 2 x“ par
Joord
. DathÜn, een meand van hole dag meditatle t1n ds’ zomsrl.

van ganerét1as van méd1tator9 dle ons voor z1§ n gagaon
op hat bosddh1st1scho pad. Door mad1tat1e kan vr1§ b11§vende specu1at1e worden voorko« an en kunnen da
boeddh1st1sche Inzichten persoon11§ k wozxJen getoetst aan
eigen leveneervarlg., Het gaan van hst eplrltuels pad
›voröt In .het T1betaana bogddh1sioe beschreven als een

persoonllj ke msditatlevs ontwlkhellng door dr1e ’ opeenH1nayana,
Mahayapa
In de etud1sprogro«»a ' s worden
de
lnzlchten stesds 1n nauws smenhang
mat da mad1tat1eve ontw1kke11ng van de studenten gepz'esantasrd an basprohen.
Er z1§ n de volgende stud1a-«›oge11j khadsn t
, In1e1denda 5 steken-cursussan 1n de vomi van lezingen
dooz' dp. mad1tat1s-1netructeure op een bepaalde avond
1n de uaek, voorafgegaan door gr»epsned1tot1o en’ Ind1v1due1a Instructie.
. Ïntens1eva Tra1n1ngB SBes1ss ( ZTS) een aaneengesloten pez1ode van 2 tot 5 dawn, gahea1 geu1§ d aan oe•
ditatie afgewla$eld door studle-perioden in de vorm
van lezingen met dlacussle.
. Varvo1gcursussen: voor da meneen ctu na een 1,nte1dende cureua of ITS dooz w11 1an gaand worden rago1aat1g
vervo1gcuz usäèn gegeven In de vom› van lezingen ”
door de mad1at1e-lnstructeurs en/of tapes van lezingen
van Chbgym Trungpa, RinpÖche en z13h naaete merlin-

. Leden- studlegroep: voor de studenten van Chögyam
Trungpa, Rinpoche zljn er permanente studie-groepen, waarin wordt gewerkt met tapes van Rinpoche
en Ösel Tendzin en met door Rinpoche geschreven of
aanbevolen teksten en lezingen door de instructeurs
van het Dharma MUis.
. Incidentele lezingen door bezoekende leraren van
boeddhistische tradities.
. Open Muis Avond: elke le woensdag van de maand is
openhuis -avond, waar geïnteresseerden en Oharma
Muis-studenten elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. (Vrij toegankelijk)
E lke 2s en 4e weekend 1s het Oharma Huls vana-F zaterdag 10. 30 ges 1oten.
dle contact op uï 1 nemen met het Dharma Hu:z s Amsterdam en/of op de hoogt: e u:II worden gehouden van de prag ramma s en act: 1vite1ten, kan z:I ch renden tot: Oha:erna
Muis Amsterdam, Valeriusstraat 436, 4075 CE Amsterdam
tel.: OZO - 722348.

SAKYA THEDCHEN LING
TIBETAANS MAMAYANA BUODHISTISCH [ENTRUM

Gevestigd door de Venerable Geshe Shereb Gyaltsen
A Mi Pa.
OM SVASTII

U met de milde stem
U verenigt de wijsheid van alle Buddha's in Een
De vom aannemend van een edele leek
Heeft U het net van onze verblinding verbroken.
Het heilig Sakya land, waar Zijne Heiligheld Ngawang
KÜnga Thegchen Trinle Palbar Wang-gi Gyalpo, de huidige Trizin (troondrager) werd wedergeboren, is de
hellige plek 1n Tlbet die te vergelijken is met 8uddh
Gaya in India.
De Indiase Psndlt 8tisa zag op zijn eerste reis naar
Tibet 1n Sakya een visioen waarln verschenen de 7
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lettertekens "DHIH", één lettertekBn ”HRIH” en één letterteken "HUNG” die symbollseerden dat er 7 emanaties
van Manjusri, één manatle van Avalokitesvara en één
emanatie van Vajrapanl in hst heilige land van Sakya
werkzaam zoudBn worden voor het welzijn van alle voedende wezens.
Pandit Atlsa zag ook 2 yak ' s grazen aan de zijde van
een heuvel die in Sakya “Pönpo Ri“ wordt genoemd.
Oeze 2 yak ' s symboliseerden det ’daar 2 manifestatles
van Mahakala werkzaam zoudBn zijn 1n het belang van
de Dharma.
Ngawang Kynga Thegchen Trinle Palbar Wang-gi Dyelpo *
de 40ste Petriarch van de Sakya werd op de eerste dag
van de Bste maand in het Houtvogelj aar in Tsedong geboren (7 september 1945).
Z1jn moeder, Sönam Dölkar, een dochter van de edele
Böncho- faml lie had een pelgrimstocht ondernomen near
de Kailash- berg en de te.mpels van Nepal voor de ’verdiensten voor de geboorte van haar zoon en zes blij,
op de terugtocht naar Sakya, wat te kunnen uitrusten
in het grote paleis dat vlakbij de stad Tsedong ligt.
Evenals het volgens de geschiedenis van Boeddha's geboorte met konlngin Mayadevi was gegaan, zo werd ook haar
kind geboren voordat zij haar doel hao ’. bere1kt.
Ofschoon de Heer van Tsedong deze gebeurtenls probeerde te beschemen als een paleisgeheim, hadden de bewoners van de stad drie regenbogen gezien, die met een
helder licht straalden op een van de paleisramen. Zonder dat men iets had gezegd, wisten zij dat er een
erfgenaam van de Sakya-troon was geboren.
6nlgs jaren na Ngawang Künga ' s geboorte stierven
zljn belde ouders en werden h1j en zijn zuster aan de
hoede van hun tente van moederszljde, Dagmo Kusho
Trlnle Zang No toevertrouwd.
De scholing voor het hoge ambt van een religieus leider
begon voor Z.H. Ngawang Kunga al heel vroBg, want dat
de leden van de Sakya Drde en de Ny1ngma Orde hem als
eeh emanatle van Manjusrl of van Padmasambhava vereerden. hield 1n dat zijn loopbaan alg leraar en geeetellj k lelder 1n zijn klnderj aren begon.

Toen hlj 4 jaar oud was, verleende zljn vader hem de

1nztiatzes over de cyc dus van Vaj rak1 1a an andere godheden van het Sakya pantheon . Na het over11j den van
z1§ n vader in 19 50 werd z1j n geestel1j ke opvoeding
toevertrouwd aan twee ge1eerden van het Dö1ma Pa1eis,
Künga Gya1tsen en Künga Tseuang .
0p S -jarige leeftljd reisde hij naar het grotc Klooster van Ngor om daar de Lama, de heilige abt van [hansar Ngawong Lodö Sh opan Nyingpo te ontmoeten, die hem
met vcle diepe ervaringen, zoals die in boeddhi stische
geschriften zijn vastgelegd bekend maaKte.
Hier ontving hij dC 3 series Vdn geestelijke geloften:
de Pratimokshn gelofte voor UpasaKaleken; de Mahayana
Bodhisattva gelofte en de Vaj rayana gelofte, en de
diepe leringen van de Margaphala Traditie (het Pad en
het Resultaat).
In 1951 bezocht Z . M . voor de eerste Keer Lhasa, waar hij
Z . M . de Oalai Lamd ontmoette.
Z n 19 52 werd h :Ij door Z . H . de Da tal Lüma al s de nieuwe
Tr:t z:I n ( t: roonbek1ederJ van Sakya erkend en nog :t n het
zet-Ede j aar werd hem de autor:t te:tt 'verf eend die de
Trï z:I n ter bes ch:t kk:I ng staat .
Wat er ook zou gebeuren, zijn studie in Ngor mocht niet
worden onoerbroken en gedurende 2 jaar kreeg hij intensief onderwijs over “Met Pad en het Resultaat“.

Op 8-j az:tge 1eoftïj d verk1 aarde h:Ij aan een verbaasde
groep monni ken :z n Sakya de gehele Heva§ ra Tant:na. üaarna t rok hij z1 ch te:aug voor 6 maanden en mediteerde
over de ter:Ing en van Hahaka 1 a, om de zegen van deze godheid te ontvangen, waarna h1j ve1e maanden med1teerde
over de Vaj ra- cyclus .
In april 4956 werd hij opgeroepen om een medelid van
het “voo rberelde nde comité voo r autonome rog io T ibst"
te worden, :t n wel ke h:z§ op aandr:t ngen van Haarscha1 k
Chen I van het [hinese leger werd ingeleid. Aan de
eerste zltting van het comité, die Z.H. de Dalai Lama
voorzat, werd Z.H. de Trizin opgeroepen om fomele toespraken te houden.

Toen Z . H . de Ir1z1n In de 1entB van 1 957 naar Sakya
terugkeerde , w1j dde h1§ zzch nog meer dan voorheen aan
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ra1:zg 1euze overgave. Hij t :rok z ich v oom 1ange t ijd. in eenza«›e afgesche1denhe1d terug on ta n ed1taren ovar de
"Dr1e L1n1as" Ben bekend werk van Konchog Lhundup dle
de prakt1§ ken verk1 aart van het Nargapha 1 a Pad met
z1§ n II 1osof1sche 1nz1 chten.

In 1959 kwamen er berichten blnnen over de opstand
van Lhsse en over de India-vlucht van Z.H. de Dalei
LOma sn men realiseerde zich dat binnen enkele dagen
hBt Chinese lager 1n Sakya zou b 1nnenva 1 ten.
Onder de weekzme ogen van de plaatselijke aanwBzige
Chinese officieren trok Z.H. de Trizin zich in de
grotten van K ' aotag Dzong terug (een geliefd oord
voor yogis die geheel afstand willen nemen van de
wereld) en vertrok mldden in de nacht met een groep
van lS begelelders en Z geleerden om naar de grens te
gaan. Met heel welnlg persoonlijke bezittingen belast
kwamen zij enel vooruit en bereikten na 4 dagen de
grens van Sikkim. Zij kampeerden 1n La-chen en wachtten gedurende êén maand op andere staatsbeambten en op
persoonlijke bedienden die zich daar bij hen zouden
voegen. Maar elk bericht stortte hen in de grootste
nood. Al vlug was alle hoop om near Sakym terug te
kunnBn keren verdwBnen.
In 1960 vest1gde Z . H . z1§ n hoofdkwartier 1n Dan ee11ng,
waar Sakya monn1 ken, aan w1e het gelukt was voar de
grenss Nu:st:Ing te vt uchten, hem bertchtten over hun
algen be1 even1ssen en moe11:t§ kheden. Vele gev 1uchte
monnlken trokken van dorp tot dorp; de meesten sloten
zlch aan bij stratenmakers om als eerste noodzaak eten
en onderdak te verdienen, terwijl studie en meditatie
een “ lu xe” waren geworden.
Z.H. zocht de monniken 1n de omgeving van Kalimpong
en andere plaatsen en plaatste ze in het Sahay klooster van Ghoom, 1n de buurt van Darj eeling. Hij stuurde leraren en een groot aantal monnlken naar Buxar
In Asse, opdat z1§ hun re11g1eUzg praht1g ken konden
onde:nhouden.
Vaak Meldde’ Z.H. de gebeden voor al het leed van de
ontheemden. zleken en achtergeblevenen.
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hlj Khenpo RlnchBn van Dzongsor uit om hem te helpen
b1j enkele boeddh1st1 sch di 1osoT1 sche werken zoe1s
de Prat napararrzta, Nady artt ka, DIa1 ectz ek, Abh:z dharma ,
Log1ca enz .
In 196] bezocht hij in Ohaiasala Z . M. de Dalai Lama,
waar sinds kort dlens vluchtelingen-regering was gevestlgd› zij wisselden de problemen uit om te komen
tot een mogelijkheid de Tibetaanse cultuur en religie
te redden en nemen zich voor een centraal instituut
te vestigen voor hogore studies voor de nu nog jonge
in India opgroeiende generatie van alle Tibetaans
boeddhistische Orden.

In hetzelfde jaar bezocht Z.H. de Tr1z1n New Delhi en
sprak met Pandit Jawaharlal Nehru, de toenmalige premier van India.
Het hoofdkwartier van Oarjeeling had Z.H. de Trizin
inmlddels verlBgd naar Mussoorie om de mogelijkheid te
hebben het werk van de vluchtelingen der Sakyabevolking beter te kunnen lelden als vluchtheuvel halverwege New Delhi en Oharamsala.
Intussen zette h:zj zij n stud:t e van boeddh:tst:t sche II1osof1e voort onder 1e1d:I ng van Khenpo Appey van Sera ang . Ook z1j n stud1e van de E nge1se taa1 werd weer
ernst1g opgenomen, hoawa1 h1j de noge1:Ij khe1d al had
orr het v1oe1end t e spreken.
Toen het 1nst1tuut voor hogere T 1betaanse stud1e In
het volgende j aan In Sarnath f In de buurt van Benares J
werd :t nge‹v:z§ d, werden 2 leraren en 36 studenten door
Z . H . de Tr1zin u1tgezacht om de Sakaya Drde te vertegenuoord1gen, nadat een speciaal stud1e- progrzxnma :t n
boaddh1 st1sche II 1osof1a was u1 tgewerkt . D1t gebeurde
door een keuze van abten en leraren 1n de resïdent1e
van Z . H . de Tr1 z1n 1n flussoor1e .
In 1967 gaf Z.H. da gezarren 11§ ha 1er1ng aver de methode
van "Het Pad en z1§ n Vruchten" 1n de T1betaanse k1oostsre van Sarnath . Deze gabeurten1s bracht leraren,
abten en tu1kus u1t da verste vern1e1 de steden tezmen
en gat hun de moge11§ khe1d de 1nspann1ngen van hun volge11ngan ta rehab111teren, te d1scuteren en hun plannen
ta coördineren.
1s

het ondevs'teun1ng van de T1betaanse InduetWo Rehob1-

11tat1one 5oc1aty *Sv‹1ssa1d" en andezs v1uchte11ngënhulp , begonnen da eez's :e 400 v1uchta11ngen mot hulzen 'te boia‹on sn akkozs ean te leggen.

0p aanraden van da Tntz1n werden In Ra§pur en In Purrata vertalingen ganoakt van da gehe1a tehet van
’Het dr1avoud1g v1e1oen’ von B1zwapa u1t het Sakya Lam
-Dä ( s ' Nong-gsuoJ an de ’Juue1enschat van w1§ze u1tspraken’ tLags-behadJ , öoh vele connontaren over tranVtsche med1tat1os.
Onder z1§ n 1e1d1ng verd ook hat ’Bodh1caravatara’ mat
de daazfl1§ behozenda c‹xwanta›mn veWaa1d.
Zo ook "Buddha's f1ean1ng", °The 1ottez• of Fz'1endsh1p"
en "Pazd:1ng fro» the 4'our Dea1re9" t4ovden 1n het bui-

tenland uitgegeven.
0i1 zijn Mahayana tehaton, die ‹bkand1daat voor de ervar1ngen van het bü1te ewone Va§rayana Pad voozbore1den.

Aan westerse leerlingen heeft Z.H. dlkwlj la in ds Engelse teal’ cursussen. Voor de jongeren die zlsü ïn de

med1tat1e terug ›v111en trehken

geeft Z.H. veak pez'-

soon11§ka lessen over b1§ zondeze p»akt1§ kan.

De volgende tz'antr1scha teksten vioz'den d1hw 1a dooz'
Z H. gelaerdj "The throo L1neB" Crgyud gs‹mJ › het Hs-‘
vaj ra-Tantra met de daarbij behorende commsntarew:
"Tha sunbeoc" van Tsaz'chen Losa1 Syatso, en ds ca»mentazen van "Vagrayog1n1 Tantra" van # azopa en at›dez'en.

Andere vertalingen die onder zljn toxrlcht zijw gemaakt
z1jn* ’Bodhicaryavatara’ met da daarbij behorende comx›entazon› het V1shashadvotan1‹ het Sührt1lekhs het Catuhbataka, en meerder kocta ge»ch1eden1sseo van de
Sakya Orda en z1§ n beroo»do “«ieeetezs .
Z.H. de TWz1n, d1o met vr1ende11§khe1d on groot mededogen 1s vervuld» zal op dooz•zs1a naar Ni›ez1ka ”ovez• Ne•
dor1and ra1zen en onze aandacht te wagon voor de T1betaanse k1ndezvti scholen en un1vers1te1tsn•

DE

ZEN-KPING

0e Zen-kring werd op 1 april 1968 duor mr. Leo Boer
en Janwillem van de Wetering 1n Amersfoort opgericht en
1s daamee het oudste centrum voor boeddhiotioche
Zen-meditatie in Nederland. Tegenwoordig is de Kring
gsVestigd in Amsterdam en stemt hij onder leiding van
Erlk Bruijn, leerling van de Japanse SctO- leroor
Miroku.
Bij de beoefening van meditatle wordt een min of meer
traditionele weg gevolgd, waardoor de bijeenkomsten
een fomeel karakter dragen.
Nieuwkomers zullen hierdoor wellicht even moeten wennen aan de ”stljl“ van de Zen-kring.
De oefeningen die gedaan worden vomen - tezamen met de

entourage- onderdelen van een bepaalde disclpline,
die het mogelijk maakt de Zen-geest te realiseren.

Een vereniging in de eigenlijke zin van het woord is
de Zen-kring niet: er is geen bestuur, er zijn geen
leden, statuten ontbreken.
De kring werkt onder auspiciën en met financiële steun
van Stlchtlng Universum te Amsterdam, hoewsl de *gt1viteiten grotendeels “ self-supporting” zljn. Deze
stichting wl l de studie van yoga en meditatie bevorderen en de praKtische beoefening ervan aanmoedigen in
een vom die aangepast is aan ons eïgen oultuurpatroon. Stichtlng Universum streeft ernaar, de wetenschappelijke verkennlng van het med1tatieterrs#n te bevorderen en wil bovendien fungeren als ontmoetingsplaats voor dlegenen d1e zich op enigerlei wlj ze betrokken voelen bij de theorle en praktljk van yoga en
mBditatie.
Het weke11§ ks programma van de Zen- kr1ng bestaat onder andere u1t enkele uren Zsn-med1tat1e t zazenJ ,
k1nh1n ( "zazen" In beweging ) en gezamen1:z§ k thee d:r1nken In st11te .
Dea1narne h1eraan 1s n1et geheel vr1§b11§ vend, ofndat
dB b1§eenkomsten een Formeel karakter dragen en rege1mat1ge deB1name een vere1sta 1s .
Bovend1en 1s het gekoppe Id aan hat donateurschap van
511cht1ng Un1versum.
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Het ligt voor de hend dat de deeln e:m aan de Zonhrlng* d1e de tradltlonele Soto-wog volgt, zich aen het
boeddhlame op zlgn mlnst verwant ’ wetsn Azen ie een
school van hot boeddhlemel.
Ook z1Jn z[j er van overtulgd dat hun ztroven alleen z1n
heeft als z1j regelmatig zazen beoefenen en trachten
Zen tot ultdiKking te brengen tn hun dagelijks leven.
nen doet er dan ools n1et verstandig aon, z1ch na1ef en
vo1ko«ien onvoorbeze1d 1n het med1tat1e•avontuur te
atorten. Ean. gedegen or1Bntat1e 1s ge›venat.
Zen la. doen en doazoo x›ordt d19CUBs18ren op de b1§een•
komsten van de king n1et aangamoed1gd.
Be1angBt 11endan kunnan z1ch schr1fte11§ k «ianden töt
het secrstar1aat van de Zen-hr1ng, Zochezstzaat 65 I,
1 ü54 LV Aiostazden.

Aanbevolen lltordtwur:
- Leo Boer, ’Inzlöht én ultzlcht’ (brochure Stichting
- ErftBruton, "üe weg van zazen", 1n1e1d1ng tot Zenmed1tat1a t Ankh-Hazmes bv. , Oovanter) *
Ph,111p Kapleau, ’“The Threa Pillare of. Zen’; Teaching,
Pract1oe ond Ent1ghterx tsnt f Beacon Press,. BostonJ
- Re1ho f1asunaga, "A Prtx›er of Sot:o Zen". A tz'ans1a•
t1on of Dogen ' s Shoboganzo Zu1monk1 f East-Mest Ean•
ter Praes Honolulu J
Shun u Suzuk1, ”Zan l't1nd, Beginner's f't1r›d"
f Neathez•h11I, New York and Tokyoï
- Yuho Yoho1, "Zen

and Tohyo
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k/ETENSCHAPPEL UK BüEDDHISNE

In dit artikel dat zijn serie besluit, zet Gerald du
Pré de voornaamste punten uiteen die uit zijn vorige
artikelen naar voren Komen. Hij betoogt dat de toekomst van het westerse boeddhisme niet ligt in de
eucumenische of vergelijkende religleuze benadering,
hoe prijzenwaardig deze benadering ook mag zijn,
maar in de wetenschap.
HU gelooft dat deze aanpak zou kunnen 1eïden tot een
vevr1j k1 ng zowel van het boeddh:z sme als de wetenschap,
met hei 1zane consequent :t es voor de mensheid .
De vergelijking van boeddhisme en wetenschap is niet
slechts een academische zaak. De westerse cultuur is
tot grote diepte verdeeld omdat zijn traditionele
religie niet verenigbaar is met de wetenschap. Reeds
meer dan vierhonderd jaar voert het christendom oorlog tegen de wetenschap en heeft het iedere slag verloren.Vandaag 1s de wetenschap het middelpunt van
onze cultuur en istot een onweerstaanbare kracht
geworden. terwijl het christendom in een hoek ie gedrukt.
Tosh ziet het er naar u1t dat deze verdeeldheid niet
zaleindigen met ds oppeiacht van de wetenschap en de
volledige verdw Ing van de religle, zoals vele mensen
dachten dat zou geDeuren. Het atheisme heeft bewezen
onvoldoende te zljn. Wetenschap zonder een bovenzinnelij h aspect schljnt ons koud, harteloos en werelds
toe, en het beglnt duidelijk tè worden dat transcendentle een fundamentele menselljke behoefte i
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2o is het gehomen dat er tw1nti@stonseuwze -m.S

qR gljg

dle de viel:anschap vezviazpen, en d1a zo•kan naar da
z1n van het leven in de rellgle, in dogmatlach marx1eme, In het occulte’ en 1n °a1tazfiat1.ave" xten18 ït

van 1svsn, Hat 1s een bonaf1de pog1hg mOAI• VOOT' hè'È' ”

grootste deo1 verkeerd gez•1cht, ” wänt “ door te zoek/èn
naar een ä1tevnat1ef van de wetenschap” verdiepen” ;d ze
mensen alleen mapr de fatale kloof tussen rélig'ïe éh”’
d1e aen de wortel van het probleem. llgt.
1s een samenbrengen van wel:ens
en
relIg1e. zodat de religie wetenswhappelIj k , wprdt en
wetenschap transcendent .wordt. Üet christendom -ts
ten enen male ongeschikt voor deze taak, Ik geloof
dat het antwoord te vinden ls 1n het boeddhlsme.

naar het . boveoz1mnel]j ke semen gebracht. Het bDwddlex›e kan onze cu1tuuz' genezen van z1§ n p1§n11§ ke gesp1a-

tof›he1d en tëga11§ kert1§ d kan hst oost an west tazonanbrengen. Boeddh1se›e en v etenechep se» engabunde1d
zou aan grondslag kunnen vozman voor aan vezsn1gde
v‹aza 1dcu1tuur.
een kracht1ga v1s1e op da toekoi» st. Ik ge1oot dat
d1t da toekomst 1s d1a aan hat usstarsa boeddh1sne
beschoren 1s. Het te achter gamakka11§ k genoeg op
deze stoutmoed1gs an ” iseBBlspsnde v13 za te aprakën.

Wlllen deze veronderatelllngen enlge waards bezltten,
dan zullBn zä gesteund moeten worden door Önweerlegbebe fe1ten, We’1ke feitelijke rech[vaardïgl
ie er
waardoor ” mën het’ boeddhlsme ’wetensshappélljh’
kx nom["
””
Boaddh1exie 1s sen wet:anechappe11j ke zs11g1e” a» dat het
la gebaseerd op d1racte waarneming. Het la oen” ez•var1ngs lear. D1t wordt benadz'ukt door prakt1ech 1edezv
sch»1§var ova.r, boeddh1e» e en het te v›ez•kg31§.k In
het gehee1 geen bat›v1e.tbaza be ver1ng. Pr1ns g1ddhow

zocht en z1Jn 1er1ngen z1§n gebaaoezxi op de «›ethoden dle near zijn ellen .ondemïnd1ng werkelljh werken. Door op1ettondhg1d leert jJe boei;Idh1st1sche «›ed1tator hoe. h1g watenschappe11§ke wo.gz»e»tngen kon

doen, onthecht, nauwkeurig, zonder arrogantie of botslngen, en geheelln het heden. Hij herhaalt de Boeddha's elgen waarnemingen en door actlef onderzoek vergBlijKt hij de leringen van de Boeddha met zijn eigén
cndervindingen.
Hieruit vclgt dat er in het boeddhlsme geen Dlaats is
voor een god, heiland of autoriteit. Er zijn geen dogma's en dus ooK geen geloof dat hen acceotsert. Met zijn
deze dlngen, goddelijke autorlteit, dogma en blind geloof, die het christendom, en feitelijk ieQere andere
godsoienst, onverenigbaar maKen met de wetenschap.
Maar het boeddhisme bezit oeze eigenschappen niet. Integendeel, het eerbieoigt dezelfde autoriteit als de
wetenschap, nl. die van de directe ondervinding, waargenomen met onverdeelde aanoacht en ontdaan van emotionaliteit. In feite zou Prins Siddhartha wel eens
de grondlegger van de wetenschappelijke psychologie
kunnen zij n . I k heb d1t: punt in "Boeddh:t sme en delenschap ” en ”Boeddh1sme en Psychologie “ uiteen gezet en
ik ge tool deze deze zaak een verder onderzoek waard 1s .
Het westen :t s en zo aan gewend geraakt om koplope:c te
z:Ij n op :t eder geb:ted van wetenschao , dat ve ronoerste Id wordt dat het: de psycho 1 ogie uï tgevonoen heeft .
Haar op d:It g eb :L eo zo n:l et op anüere , heeft het boeddh1a
Us Cie aoszen ïeoere reden om deze bewer:I ng te betw:i st en . A1 s :t n de loop der t :tj d d:t t punt werd t oegegeven , dan zou dat :t nhouden dat de hele ges chi eden:t s
der psy cho log ie hers ch:rev en zou moeten worden. jaar
gaat het t: ot hier en n:l et verde:c? Is het metenschaDpeI !) de ka:zakt er van het boeddh:z sue nu al teen nog maar
een h:t st ori s ch hebt, en de boedüh1st1 sche t: hea r:t e
s 1echts een dee 1 van de archeo 1og:t e van de wetenschap
zaa1 s al cbe z:t e en freno 1og ïe t he:csenbouw I een ?
Ik heb het gevoe1 dat t ot oo heden a1 te pogingen om
boeodh1 st:t s chs theo:ele te verge1:Lj ken met theorieën
van de moderne wetenschap ge1eden hebben onder lets dat
naar mijn gevoel een fatale misvatting is. In het
westen zijn we nog geneigd een metafyslsche kij K op de
psy cho 1 og1e te hebben, we z:t en dan de geest al s een

soort spookachtig half-stoffelijk, halt geestelijk
ding, nooit alleen het één of het ander. Als result aat negeert de popu 1a1ra psycho 1 ogie, zoal s dle van
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ten enen male onderzoek van
Jung
Incluelef de hergeosh en men spreekt
hat zanu«tgeate1
ODd*in loase fsien over.de ’geest’

t1ache paycho 1og1s het zenuv›ete1so1 ook n1et noes›t
1s het automatlKch vergeleken met d1t populalre en
grotendeels onweten8chappellj ka soort van westeme
peychologle. Toch ’verwerpt de boeddhletlscho psyeholog1a du1deï1§k de "z1e1-achtige" geest waorop üe weaterse psycho logte 1s gabeseord. En tezvi1§ 1‘ deza ‹westerse
psychologie weet van het bestaan van het zenuwstê 1se1
maar had ste1se1mat1g verk1ast ta negeren, noemen de
boeddh1at1scho psychologen het zenuwges'te1 a11eeö ‹naar
n1et czndat zë er n1ets vanaf v›eten. Ik ben ar zskav van
dat, 'a1s . ze onze moderne kenn1a hadden ” gehad, • ze vae1
van de Abh1ddhema psycho1og1e In tezznen van act1v1ta1ten van zenuwca 1lan zauden hebben besch»avan: ” klaar
d1t 1s .” natuur11§ k s1sëhts mlj n op1n1e d1e ook.'n1ët
bewezen kan v›ozden. \4at echter zakër te, 1s da't ’“de
boaddh1st1sche » theofi1o .s1echta beglnt’ te leven en z1ovol 1s a1a z1§ losgemaakt viordt van psycho-analyse
an Jung en anders rand•psycho1og1eBn en Inplaats daarvan In verband word:t gabracht met «moderne neurob1o 1og1a.
Dan kr1Jgen de :.Skandha ' s z1n, mad1tot1e «tordt toeganks11J k en do N1oano.' s mokan een sprong tot In de
tvi1nt1gste eeuw.

A1s da ’Shandfia’ s wordëh vertaald In neuro1og1ache tenman, dan b11§ ken ze een op»ërkaI1§ k nau›xkeur1g vak
alex te bevatten van hoe xtaarnex›Ing ”an erVar1ng
staan door he% contact Van de ontvangendB organen“mat
de z1ntu1g 11a ko prikkels:. Zk heb -hierover vers1og
uitgebracht In "\4etanschap an de Sksridho' s". De ”Shandha' e hebben one mlsschlen tegenwoggdlg n1et,e nieuwa
te b1eden, moa”r ze b1ëden no8 steeds ”een gezondere
theozet1scha bae1s dan da watje moderne acho1an van
paycho1og1e. bez EUen , Als de tweodo hs1ft von ”de
N1dano's vozdt bokahari vanu11: t›gt neuxolog1sche standpunt, b11§kt dle een voorloper 'van , Ivan Pav1ov én
de ”Behav1our1st1sche -Schoo1° van de paycho1og1e te
z1§ n. Net o1s wtc v‹ordt h1ez'. neuzoss beschzevan
als aangeleerde. e»ot1one1a gewoontorï .
aanpah vam Pavlov en ’ z1j n volgellngen en zïjn mé8r

dan an:tgsz1 ns varont rust omdat moderne psych1at rie vaak
Slet fïleer J.s dan een hu 1pn1 dde 1 van een onderdzukkende
reger1 ng, zowe1 kap1t al :t st als commun1st , 1n z1j n
streven naar sac1a1e gel:Ij kvorm1ghe1d. Boeddh 1sme het
zu1 ke mensen te verb1nden sch1j nt gehee1 onaanvaard-

baar.

Maar het zijn de zieken die een dokter nodlg hebben.
Gedragstherapie raakt het spoor bijster omdat het
d]av1sie mist van mentale gezondheid en bevrijding die
alleen het boeddhlsme kan geven. Zn plaats van boeddhistische therapie te plaatsen in contrast met gedragstherapie moeten we de twee verenigen. Oedragstherap1e kan boeddh:t sme de zegen:t ngen van de moaerne wetenschap schanken, Ieuw:tg 1 boeddh 1 sue gedrag s therapie
kan ve:nanderan van een gereedschap ter Dnderdrukk1 ng
:r n een weg tot bevr1j d:Ing .
Klinkt dit tè ambitleus7 Ik vind van nlet.
De Nidahatheorie, in zijn geheel genomen, beschrijft
geestelijke verwarring als de verbinding van emotionele gewoonten met de manier van ontvangen van gevoelservaringen, die circulaire zenuwactiviteiten veroorheersen zij n . I k heb d:It besproken :tn "wetenschap en
het Levensw1e 1". A 1 s het westen een betera theorie
over geestelljke verwarring heeft geproduceerd, moet
ik die nog ontdekken.
Maar nog belangrijker dan dit alles is het feit dat
boeddhismeeen genezihg weetvoor geestellj ke verwarring. N1r?ana,’ de staat van verlichtlng, is de staat
van complete geestelijke gezondheid en bevrijding.
In het westen hebben we een organisatie die beproeft
een maatstaf te bepalen voor geestelijke gezondheid.
Z1j n de leden van die organisatle er alvan op de
hoogte dat boeddhisme die maatstaven niet alleen al
heB+t vastge1egd, maar zelfs de 1evende voorbeelden
heeft geschapen 1n de vorm van ver1zchte mannen en
Vrouwen? Is de we9terse psychiatrle ervan op de hoogte dat deze levende idealen van geestelijke gezondheid heden ten dag in de straten van onze weeterse
steden rondlopenl Het schijnt dat dit niet zo 1s en
ih geloof dat het hoog tlj d ie dat hBt boeddhlsme
hen erop wlj st. Natuurlljk, ze mogen zich afvragen
23

”
”’
ot N1rvana wel dät ’1a uat der öoeddhEsten zeggsn dot hat
1s. In dät geval fioeven ze a1Iesn oaaz wetenschappe11Jka
proefnamtngen te doen ap verlichte oansen. Dat la fiee1
goed te rea11seran en werk von d1t soort la zo1ta al
begonnen 1n Japon.
De weg naar verI1cht1ng 1s boeddh.1at1scha med1J›at1e,
0p d1t ogenblik heart do ›‹eater1Ing dle z1ch ovezgaoft
aan boeddhlatlmche meditatle geen objectlef criterium
waaraan h1§ kan nagaan wat h1§ 'e1gen11Jk dost . Somn1ge
menaen maken h1er gabru1h van. Zn het Oosten, zeggen
ze, 1e de med1terende tavredan nat doen wat hm g9zegd wordt, on h1§ vraogt, n1at naai de reden. Kenn1s
övor medttat1e 1s maar af1e1dend. ondat hot 1nte11ectua11eat1a In de hand workt over wot mon’ doet. Naam Ik
ge1oot dat het ontbreken van hann1a. veruarr1ng »chspt
b1§ wester11ngen. 0p het moment wozdt h1§ steeds gap1aagd door de ”gedachten: "l•/st ]3£‘Dbee» Ik te doen ‹loon

en7" "f'laak ?”k eti1 s voorü1tgang 7 * A1a h1§ de antvtoorstoppen met denvragen, dan zou
hen over meclltotla, en hij zou zfoh van harüe op het
doen storten.:
Oeze vrogan kunnen baantwooz'd worden a1a boaddh1et1BChg
«›edttot1e wazdt bekeken op nauro 1og1ache w1§za. fted1tat1o woz<lt dan gaz1en als een 1oecpzocea - het . procee van h.et leren .var11‹›ht worden. Ik hob d1t u1teen

ih boeddhlstlaGhe med1t;at1e voorlopig heb ingedeeld
1n de vler fundamentele olemsnten’ maw ontspannïng* onvarstoozbaazhe1d, op1ettendt› d" ên » 1Jshe1d. Elke teoh-

nleh ’op’ het gobied van boeddhiatleohs modïtatïs *ou

hot In prakt1§ k brengen von êén of meer van deze v1oz'
elementen moeten zljn,’ en’ met bohulp’ van eon der&el1j[e
analyse kan de med1tezsnde pzec1os weten ›‹at h1§ probaezd: te b62'81kel3 : HU weet ot h1§” probeert z1ch te“
ontspannen o4' dat h1§ probeert z1ch van een e1eerde
exot1one1o reect1aa te oTïtdoen, ot h
tra1nt z1§n opIa'È€oftdh81d gf h1§ pzobeort w1§ahe1d ”'Le vezvez'ven,“
on b1§ da eerste date e1wtiênt:en ’1a het nlet zo i»oe1-"

11äk os de gleed ven - /öozu1tsane el te lezen. zzs ‹•en
het boeddhlsme In neuz•o”1og1ache tezsien u1tdzukt wozdt
had oöt‹ moga11§ k ”geo6akt het spec1ae1 In ”vezt›and te

brengen met moderne methoden van peychothsreple, zo
aIs ik heb geprofieerö te doen In "8oedöh isue en
PsychothsrapSe". Bijvoorbeeld, het ”onverstoorbaarheïds- aspect " van boeddhi st:t sche med1 tat:t e kan 1n
verband worden gebracht met de gedragstherapie die
uitgaat van het systematisch eankweKen van ongeVDe Ïighe1d .

Het is deze manïer van preclese, op de praktijk gerichte vergelijking die het aan boeddhistlsche meditatietechnleken ’mogelijk zel makBn de moderne
psychotherapie te veranderen 1n een weg tot bevrij d:Ing . Aan de andere kant kan de toepast Ing van de
uetenschappe 11j ke methode op boeddh1 sli sche med:t tatie haar In toenemende mate be:ne1kb aa:r en effect1ef maken.
Dit zijn enkele van de poeltieve manieren waarop
boeddhisme en wetenschap tezamen kunnen kOmen en
elkaar kunnen verrijken. Maar veel mensen dle tot
hler hebben gelezen zullen misschien zeggen: ”Ja
er zit mogelijk wel iets in wat je zegt, maar ben
je door het boeddhisme te vertalen 1n termen ven
het zenuwges te 1 n:z et bez:ig het nee:r te halen tot
mater:t a II sue, waa:c het boeddh:t sme zich fundamentae 1
tegen keert?" Boeddhlsme is zeker sterk gekant tegen
materialisme. In het bijzonder de Mahayana School
is er tegen, zoals zij ook tegen idealisme 1s. Maar
teiijl deze school materialisme verwerpt, wijst
In tegendeel, de Mahayana fllosofie
en meest diepzinnige filosofie van
is de
het boeddhlsme, mogelijk de oudste en mooiste filosofie
op het gebied van de wetenschap ter wereldl
zenuwges t e 1

De basis « » de ha 1s di 1osofie 1s hst ondersche:z d door
Nagarj una gemaakt tussen de re 1at1eve en de abso 1ute
waarheid. 0p h£?t eerstë @Bz1Cht 11j kt het n:t el zo n
bru1kb aar of or1g1nea 1 ondersche1 d . Iede:xs :ce1:k g:ze of
scheld te makRn tussen goddelijke en wereldlljke waarheden, of hogere en ]agere waarheid.

Haar Nagar§una ' s onderschB1d gaat een heel stuk dleper dan d1t soort dlngen. Dat 1s zo ofndat z1,j n absolute

’ervaring’ zoala het gebruiht wordt ïn oen psychologische dlssuasie. In plaats daarvan i$ het de totalitelt vac ervaring

nu in deze mlnuut. de directe

Net zo 1z de ’relatleve waarheid nlet een bepaalde
doctrlne of i8ta wat beksnd 1a. In plaate daarvan 1s
het son a]gemen8 term d1e elke waarheid’ omvat, dle
wordt u1tgodzukt In woorden of getallen of een onder
aoort symbo1en• De hele fllosotse 1s een fllosofie van
wetenschap omdat door te zeggon dat do rqletieye

daazmoe u1tdzukt öet thaor1eän op. dtz•ectè waarrÏem1ng

gobsseezd moeten zt§.n. Relatieve wosrhe1d batsl‹ent

en z1g n conseqüent1es besproken In ”De Boaddh1st1-

sche FI1osof1e van l•/etenachsp". Het etuk tx›eddh1et1sche theor1e ›‹at uitg h1erbovan aan een onderzoek hebben ondezv›orpen, de Skandha 's en N1dana ' s, ›ve»d door
do vvoagsta boaddh1st1sche scholen » etenschappe11§l‹
uitgewerkt - dat betekant dot het was gebaseerd op d1zoete waarneming. Haoz• toen het eerxneal ”wäa vastgelegd,
begon men de theov1e a1s vastgseta1d en onvorandezbear to beachouwan, De f1ahayana f11oaof1e v1e1
deze n1euwe dogmat1sche houd1ng oan on dwong ex . op
oan dat 1edsr woord op het gab1ed van boéddh1et1sche

theorie slechts relatieve, nlet absolute waarheid be-

vatte. Naam de Vzoage boaddh1st1eche Scholen accep•
togrden deze krltleh niet en de Mahayana school bleef
Z1Ch b1§na geheel bez1g houden «iet .de aöaotute v/aarhe1d.

En zo bies£ hst a8n het Westen Voorbehouden m een re#*t#** *°°rhéTd ult te werhèn eh te ”$yetematïaeren,
In de vozv› van da votenechap, Heden la, dank z1j de
moderne wetenschap het
OiBt0 8tUk PelatieVe waarhe”1d dat de ›ve»e1d oo1t

heeft gez;eq„ .oaer<m Ve

elhmt de Mahayamè flloaofïe

d6. #é6’teFt Chap 1n p1aata. yan z1ch ez' tegen te kezen.
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En ’verre van boeddhistische theorle onverenigbaar te
verklaren met de wetenschap, brengt het beide tezamen
omdat ze beide in gelijke mate relatieve waarheden
zijn, dat is, beide een in woorden Omzetten van ervarlng. En omdat dlt zo is, reduceert men het boeddhlsme
niet tot materialisme als men erover spreekt in termen van het zenuwgestel. Het zenuwgestel, zoals ïeder
ander aspect van boeddhlstische of wetenschdppellj Ke
theorie, is een aangenomen model, een woordelijke beschrijving van ondervinding. De materie is een woord.
Te zeggen dat het zenuwstelsel mater.ie is en dat materie het uiteindelijke is, zou het zeltde zljn als te
zeggen dat woorden de absolute waarheld kunnen uitdrukken, wat ze niet kunnen. Met is actuele ervaring die
uiteindelijk werkelljkheid uitdrukt, terwijl de “materiële wereld" slechts een hoeveelheid woorden is.
Met is deze Mahayena filosofie van wetenschap, veel
diepzinniger dan iets wat we in het Westen bezitten,
die de moderne wetenschap transcendent kan maken.
Zij kan dit bereiken door erop te wijzen dat de uiteindelijke waarheid’ niet slechts bewustzijnservaring
is maar totale ervaring. Concepten zijn niet alleen
gebaseerd op bewustzijns-ervaring, maar ze zljn op
zich zelf noeveelheoen ervaring. Concepten zijn ook
ervaringen. En zo komt het dat de hele structuur
van het wetenschappelijk denken, het hele verhaal
over de basisel emsnten van de materie. de evolutie van
het leven, en het ontstaan en vergaan van melkwegstelsels Kunnen besteon in actuele ervarlng, hier
en nu'
Dit standpunt mag moeilijk in te nemen lijken, en
het schijnt misechlen eerder te leiden naar verwarring dan naar transcendentie. Toch is het niet duister
en onbegrijpelijk, en het is slechts moeilijk aan te
nemen omdat het zo duidelljk en in het oog springend
is. Het wDrdt begrepen, en transcendentie wordt gerealiseerd, niet door erover te denken, maar door te
kijken, wat ook de eerste rege lis zowel van wetenschap
als boeddhisme. En we leren te zien Op ’ med1terende
wlj ze.

In deze serie over boeddhlsme en wetenschap heb ik een
grote hoeveelheid materiaal aangedragen, misschien
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veel te voet. Toch 1s er . zovee1 meer dat nog genooxd
zou i»oet:en ›xoxden , Hoa dan ook Ik ‘hoog› aat Uw tenm1nBto gano€@ heb gezagd oa› aon te tonen dat hot I»ogelijk 1s boeddh1éi»e en › etenächop op”. Ieder n1vaau

te ,combineren, ’prahtlssh* theoretlssh en filoéot1Böh. En d1t IB n1et slechte een acaöu»1”achs zook•
Het so»enbzangen van boeddh1sh1sche en s›etanschappe11§ ke . thsor1e kan psychothevep1e - Versndezan In een
weg tot bevrijding, terwijl Met de’ gehele zwaarw[ohtlge constructle van Öa wetennchep llcht, luchtig en
tz'anacendent han xiahen:” I.n onza cultuur dle In

t«ieehn nozdt gespleten door de onvozon1gbaarhe1d vond
onze ra11g1e an onze: wetenschap kan. het boeddh1eise
vieor eenhe1d brongan en vrede.
’

Gedurende doze eeuw 1a er een helsboel enargle gebrulkt om de religlo van deze wereld te verenlgen, met
het pr1§zenswaardiga doa1 ta ontdekken ‹vat ze gmesn
hebben an om to1erant1e tuasen han te bavozdaz•en.
I'1aar het heett” nlet tot een op1ov1ng ”vsn ds godsdienst
ga1e1d ondat” hotyene dat de maeste rs11g1m gamaah
hebben, het ge1oo-£ , do
een god ie, waardbor ze allemaal onverënigbaar norden
met de wet enschsp.
”.
"””
Boeddh1sma tan ook Tao1emeJ z1§ n do grote u1tzonder1ngen”i1eüp, wanf- het ls geen geloof en het hee ' t
geen e:tgen dogma of godda11g ke autov1te1t an accepteert de geld1gheId van een .der andere nlet.

Ik gelöéf nlet dat we zouden mbetem ’ trachten het
boeddhlsme te ” vozen2gan met andere zë11g1eë. ik: go-

loof dat dlt alleen tot verwarrlng leldt, Integendeel via zopden mooten streven. nssr
boeddhlsme
ren voor ”onze moderne ›ve 1d « Metonschappe11§k ”
boeddhlsme za1 vezwarz1ng vezdr1§ven door boeddh1et1acho prakt1§k, theoWe on f11osof1è te verhe1dez'an
en U veinlgen. en het zo tot een .bru]hbare basla

be ’Buddhïat Society heéft ’ altïjd geloofd da% sr
uiteindel11 h*ëéd 8pÄglÄÄOk 'ggsterBs ’vom’ van

me moet OFl8ataan d1o aan de ›‹eatezsa behoefte volTn m1$n oplnle za1 deze weoterso t«h v«n

boeddh1 sme hst wetens chappe2:I § k boeddh1sme z1j n .

Ik hoop dat deze serle van artlkelsn er toe mee
zal werKen om de fundamenten te leggen voor deze
school en dat mensen die mljn hoop delen ziCh Zullen
verenigen om het te laten groelen en bloeien.

CONFERENTIE BDEDDMISTISüHE UNIE VAN EUROPA IN HUIZE
"HET SPIJK “ TE EEFüE,

Hoe
het
van
BUN

1 0-1 3 SEPTEMBER 1 9 78.

be 1ang r1j k het § aar 1978 voor de ontwï kke1 :t ng van
boeddh1sn›e :t n Neder 1 and is geweest, 1s de teze:rs
d:It b 1 ad genaegz aam bekend: de opr:z cht1ng van de
( Boeddh:t st1sche Un:t e van Neder land) markeert het

Van even eminent belang ï s het ”wapenfelt“, dat wij
dank zij de samenwerking van de verschillende groeperingen, waartoe de BUN heeft geleid, erin geslaagd
zijn de vertegenwoordigers van de Europese landen de
mogelijKheid te Dieden in ons land te congresseren.
Aangezien bij mijn terugkeer van deze conferentie de
stencils van dit Saddharmanummer op mijn bureau lagen,
en nog enKele open pagina's vertOonoen,Kan iK nog
juist op deze plaats verslag ultbrengen.
Vertegenwoordigd waren: België, FranKrij K, Engeland,
Duitsland, Oostenrijk. Italië, Zwitserland „ Nederland.
Van Luxemburg en Zweoen was bericht van verhindering
ontvangen. 0oK Hongarije en Polen (waarmee contacten
zijn) waren niet in de gelegenheid aanwezig te zijn.
Onlangs is men voorts benaderd door Griekenland, Spanje
en Portugal: besloten is Spanje en Portugal uit te nodlgen voor een (voorwaardelijkl lidmaatschap.
De President van de BUE heeft een zittingsperiode van
twee j aer, mear kan worden herkozen. Thans is de president de heer Paul Arnold (Frankrijk). Onder zljn lvidlng is er drle oagen lang ochtend, middeg en avond
gewerkt, met groot enthousiasme en in zeer goede vers tandhoud° ng . ’s Nozgens le:z dde de Somboon S1ddh1yana
ven de Buddhapad1patemjäe1 In Lorden, d:te gewoontege-

*

de zïttin# hoeft- bïj#swoond* een Rome puja.

gzot:e congres dat ondez' de

•Le Bouddh1si»e pour

1 'Europe" van 15 tim 18 § un1 19È9 de

ög°1§B VQT ]3ÊQ6t6.

v1ndon , Het congres wordt gahouclon In hat gebouw van ”
de Unesco, vaar men 400 tot 500 daa1ne«›ers hoopt te
ontvangen. &kom h1arondez' nog op d1t cof grea tarug .

Aandacht kreeg voorta het adzesbosk van boeddh1st1sche
groeperingen In Europe. Het ls een 1oab1odJ.g cohler› dat
leds veracheg u,
iB koaten hiervan zijn f 12,50, mits
sen aantal exa«ip1azsn
döor qan groep besteld
wozxJt . In de aezste helft van 1979 za1 een t goedl‹opora”J
pocket-uitgave vazsch1§ nen

Het documentatïetsntrum van dw Unte” 1s te Wensm. bij
de uitgever de " heer” Skrleta, d1s de 0ctopus*u1tgavsn
verzorgt on ’ hêt tijdsuhrift0er Bodhiba‹m uitgeeft. ABgesproken ie-dat lnliChtlngmn over wat er in de verschillende landen op ons gebied gebeurd ïs en vooral
over hetgeen.er’.gebouwen gaat, liefst maandelijks aan
de heer Skrleta Verstrekt worden.’ 0m d1tooh» vooz. ons’
land te.doen functioneren, ia het zaak de vmrachlllxnde groeperingen. de intomatles over’ hun actiwltelten
zo tljdlg msgs]1j k berlchten aan het. mecretarïaa[ van
de BUH, Groeheveen &], Bij lmsmeer,’ llefet in korto
emenvattlng ïn het Dulte; of 6ngels* of frans.
Uitvoerig ls gesproken over de mogelljkheid een drialaI1g Europees thdschr1ft u1t te geven. D1t I1§ kt ochtaz
op Rörte tariril3 n nlet hoolbaor. Bealoten 1s te beginnen ”›ï› t dë u1tgäve van een ( §aarJ boak, dst von e1l‹a
11dstaat dr1a ” art1ke1an zal bevatten, êên over de gesch1aden1a va» het boeddh1s«›e 1ri het betreffende land,
en t«iee meer algemene a rt1keten waazwan ê6n over een
aspect

van de dhsma en ean andar ovar boeddfttstt›e”

ten moeten gaechzsven z1§n In
ten. Nen zal ” trachten het boek
congres In PaGjs.
Eveneens zu11en . In

be1angv1§kste
Uitg Ü€ Üi•$0aei$s. De , on rwemen waarover ln Parljs

psychotherapie, moderne ’filosofie, Bxacte wetenschappen, llteratuur en Kunst; de aanpassing van het boeddhlsme aan de Europeso mentaliteit en vice versa: het
boeddhlsme in het ’ dageIij kse leven ïn het Weeten; de
plaats en rol van desangha in Europa: de geschïedenle
van de verbreidlng van hat boeddhisme in het Verre 0osten 1n de Oudheid mct betrekking tot de leerzame aspecten ervan voor de toekomst van het boeddhlsme in Europa,
enz. Het is duidollj k dat slechts een deel hiervan aan
de beurt zml kunnen komen. De gedachte gamt uit naar
korte voordrachten, van _ 20 minuten.
Indrukwekkend was tijdens de conferentie het verslag van
een verte 8° nwoordigster uit het Verenigd Koninkrijk
(het was de eerste maal dat Engeland aanwezig was)
over de Buddhist Society. Dat Christmas Humphreys Dfficleel het boeddhisme heeft mogen vertegenwoordlgen bij
het regerlngsjubileum van koningln E]lsabeth ï s niet
slechts een formele aangelegenheid geweest, maar een direct gevolg van de feitelijke ontwikkelingen in Engeland.
Een voorbeeld: in het onderwijs is voor kinderen van 12
tot 46 jaar godsdienstOnderricht een verplicht vak.
Vroeger betrot dat alleen het christendom; door de grote
toevloed van immigranten in de laatste jaren heeft men
dit moeten veranderen, zodat thans onderricht in zeven
verschlllende godsdiensten wettelijk is voorgeschreven,
waaronder het boeddhisme. Met gevolg is dat het interesse onder de jeugd zo sterk ie toegenomen dat wordt overwogen zeer binnenkort bij het Ministerie van Opvoeding
een subsidie- aanvrage in te dienen voor het uitgeven van
boeken geschreven vanuit de boeddhistische gedachte, d1e
geschikt zijn voor kinderen van deze leeftijdsgroep.
Spreekster ber:z cht te tevens aver het ve1e werk döt het
bureau van de Buddhist Soczety dage11j ks moet verzetten,
de rned1 tatiesess:z ons dle oo k dDDr de s cho ten bBzDcht worden, de :t n1e1d:z ngscursus ssn waarvan er a1t:zj d drle pa:carltel 1open, de s chr1 fte11j ke cursussen :t n tharavada en
Z en, het b1b 1 ÉDtheekswerk de ” summe rschoo 1 d1s door 100
tot 200 ‹mensen tege11§ k beZDCht wordt sn dit § aar voor d‹è
29e maal 1s gehouden. De conc1 uste van
spreekster was
dat - na 60” ) aan Buddh1st So c1ety - het bceddh1 srre overke1ijk dee 1 bäg1nt u1t ta ‹raken van het leven 1n E nge1 and.
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Eveneens voo:e het eerst aanwezig was de vsrtegenwoord1ging uit Be1g1ë. De d1 rectsur van het ” inst 1 tut Be1 ge
des Hautes Etudes Bouddh1ques" bracht vers 1 ag u1t van
het werk dat tot haden docr het Inst1tuut verr:z cht :z s,
onder neer cp had geb1ed van uitgaven van net eerder
In een Europese taal gepub 11ceerde, ”DT 1n t gehee1
n1et eerdsr gepub 11ceerde tekstan, op het pun. t van b1b1 :t ograf:z sche u1tgaven, van de vozni1 ng evan” een b1b11c-,
d1a-, foto-, d1sco- sn magneto theek , enz . Onder andere
zJ.,j n 485 werken :t n het: V1etnarrees e:tgendom van het:

I nst1tuut, en d1t :t s maar een vocrbee 1 d . Het I nst1 tuut
heeft drle sect:l es: Etudes bouddh1ques ( exegese, f11osnf1e, 1eerJ ; Eu1ture bouddh1que (gesch1eden1s, kunst.
archeo1og:t s) › Centre da document at:zon et éd:t t1on. Het
adres van het Z nst1tuut 1s: Chaussee de Louva1n 696,
B- 1 0 30, Brus set.
Voortgang is er ook in Ita1i’ë . 6r 1s een ellandje bij
Venetië aangekocht waarop een Tlbetaans klooster zal
verrijzen. In Turljn 1s een school voor TiDetaanse
schllderkuneten een kllnlek die werkt op basis van
Tibetaanse geneeswij zen.

D1t: z1§ n enke1e grepen u1 t het Desprakene, dle ook
voor buttenstaande:xs we1 11cht :z nteressant z1j n . Tot
het we1s 1agen van de b1j eenkons t heeft wrede b:z§ gedragen de goede verzorging en goede sfeer en accommodatie
1n Hubze Het Sp:zij k t een k1 oos ter van de Lazar1 sten,
waar vroeger tevens een sem1 nar1e g aves t1gd was . OoK
past h1er een woord van harte1:zj ke dank aan de secret ar:L s
van de BUN, . de heer John He111ngman, d1B ten behoeve
van de ontvangst van de cangresgangers vee1 werk op
voortreffe 11j ke mlj ze heeft vsrzet .
Daarnaast echter w11 ten wtc dank brengen aan u a11en›
a 1 1an öie ög ve rwezen11§ k1ng van deze conferentie en
onze daadwerke 11j ka medewerk1ng aan ds Boeddh1 st1sche
Unie van Europa hebben gesteund, direct, of indlrect
door hun steun aan een van de b1j de BUN aanges loten
groepez1ngen, Als het zeker 1s dat de dhäcxca van de
BOsddha i8tS goeds w1l voor de menssn, dan ïs uw steun
aan de totstandkom ing van een ook 1n d1t opzlcht veren1gd Europa, van sen Europé6s boeddh1sc›e, nlet ver-
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SADDHARMA
is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum
de Stichting werd opgericht op 8 november 1967
haar doelstelling is:
de studie van de beginselen van het buddhisme te bevorderen
en de praktische toepassing van deze beginselen aan te moedigen

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 on:anisaties of instellingen kunnen als begunstiger aan de Stichting steun verlenen
het contact-adres van de Stichting is dat van de redactie van
Saddharma; dit adres is op de eerste 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 worden

