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Gedurende een aantal jaren heeft Drs*
Bevo Llevena ln Tai*an het chinees
boeddhisme bestudeerd en beoefend. In
de loop van 1980 zal in de reeks Dixit
van het Wereldvenster, Rearn, zin boek
"Ma-tsu : De gesprekken" verschenen. Het
Het hieronder volgende artikel vormt
de inleiding hiervan, Het aansluitende
artikel, "Gh'an-boeddhisme en Zen *t
merd door Meester Nan Huai-chln als ns=
woord voor dit boek geschreven (red.).

Ch'an (1) is de chinese benaming voor de
kern van het boeddhisme. Dit woord ia een
tranacriptie van het sanskriet 'dhyana', in
het japans 'zen' uitgesproken, en duidt oorspronkelgk op de boeddhistische meditatieprakt , meer bepaald op de vier atadia van
transformatie daarin. Met dit woord bedoeld
men nu meestal de chinese richting in het
boeddhiame die zich uit de indische dhyanabeoeFening ontwikkelde en via Japao in het
Weaten bekend xerd.
Meditatie is het hart van de boeddhistische
beleving, zoels het gebed in het christendom,
De beoefening van de meditatie ia echter niet
typlsch voor het boeddhisme, maar een univer-

sele methode die in elke grote geeatel$ke
traditle wordt teruggevonden. In de boeddhlatiache meditatle gaat het om 'de H$sheid',
dle mlob bierin ondersoheldt van andere religies en dearom ook ' filosofie' iA de oorapronkel e sln van het woord ( 'liefde voor
de wQsheld') genoemd kan worden.
9Qsheid wordt in het boeddhlsme omschreven
als lDsicht iD de ware werkelQkheid. Dit eordt
geboren uit coooentratie (lD de zin van heldere aandacht) * Zonder concentratie geen wgsheid. GoDcentratie-vermogen wordt geboren uit
een juiate levenswQze. Inzicht in de wetmatigheden Yan de mensel e geest heeft geleid tot
regela en geesteljke oefezingea die een esaentiele factor zon in het onderzoek naar de
uiteindel e waarheid, Zo hebben ook alle geboden en verboden, leefregels en voorschriften
in het boeddhisme (zoala bv. de armoede en
het celibaat) tot &oel de concentratie-krecht
op te wekken, te ontwikkelen of te beachermeA. Het zoo primaire voorwaarden die de senaibiliteit en de scherpte van geest on>wikkel•n. Concentratie is het instrument waarmee
het emplrlsch onderzoek naar de ultieme realiteit kan worden uitgevoerd. Hierb$ gelden
de zetten van elke xetenschappelQke diacipli-

paeré set äa zekerheid Int elke leorotelllng
ladordaad overa•astemt n•t dz xerkel halä ea
dat elke methode lndzdaeè l•ïdt tot de esp$rinentolu horkoanlng orvan (B•t boeddhlano noemt
non graag du notonschap vnn do u•tonachap )
Dlt geloof, dat go•n tu:l) f•1 of vraa8 onoPä«To•t
of onbeantuoord lnat , 1.s ac nood•r van do J)ehold
Do onuotendhold, on nlot do sonde , la
do uortal van allo nonaol o onvolkononhold
AllooR d0
Bhold leidt tot do volmaakt o bevrQdlng. filorln to oen mona als allen ona
voorgogaan, do Boeddha of' do Verlicht o
Oodurondo lt5 3uar vorkondlgde h( op velerlei
mason voor volorlol toehoorders de uag'
"De vorkond:£g1ng van do Boeddha hoo ft do

geest Sla kerx ex geen-methode als leer-methodo" so tu:£dt het citaat waarmee het Ch anbooddhlano door san stichter sta gedoflnloord
"Ch an la do benoeming voor de gaeat , do goeat
la de aubatante.o van Ch an". Ch' an 1.s do u1tlono kern van boeddha a loer, on zon methode
la sondor-methode o:f on-=t.aao1pk. Do Ch anachool "v:laat rechtatrooka op do geast , on do
oorapronke l o natuur to sten on Boeddha to
worden"
Hot begrepen van do genot on do ' d:1.roc to
nathoda ' van de Ch * an-achooI zon echter ook

aanleiding gexoest tot do miavattlmgen aopzxs
deme 'geest' zA de weg tot do #•rkenx1ng ervax. Zo betakext plotse vmrllcbtlng b$voorband geensminm dat er nleta wordt vooroaderateld. Verliobting wordt ia Cb'an-teksten
taak v•rgmleken aet eex bloem, en eex bloem
veronderstelt stengel en wortel . DhyaDa ia
mlet takel de fonetioche ooraprong, maar ook
de zort•l sam Ch'ax. Oeen plotae verlichting
soader geleldel e beoefen1ng... en gees geleidelqke beoefening zonder plotae verlicbtixgl
De bOeddhistlscMe weg tot verlichting bestaat uit een drieeenteid: inzicht - beo•fering - handelen. Inzicht ia 'het zien van
Tao' (2) (soala meA een goudm$n ontdekt), beoefening is de cozOentratie-eA meditatietraining en het onderhouden van de regels
( moels met eex goudmgo ontgint), handelen
is het gedrag en het uitvoeren in-de-sereld
( zoels man het goud op de markt brengt). Dese
drie dragen en bevruchten elkaar. Oeen inzicht
moxder beo•f•mïng en zonder hssdelex . De e1genl$ke beoefenlag beglnt paa se het inmlcht,
aensear kot fk aA zgx inspexnixgex verdzeaea
s$A. Het ware baadelen vloeit uit de verllcbting voort. Zond•r vardieAstex en deugden van
het handelen ('goede wortels' genoemd), blgft

olie koanla on boon lening vruchtolooa Dit
san do dr1.o p•1lora uaarop niko authontlcku
gooatoIqku bowuotuordlng boruat . Julat laslcht
3ulate coneontratlo en Julat hendelon
Do geschiedenis van hot Booddhlano kont
teen grote rt.oht1.ngen, n1 de Lagere Richting
of he t Klolno Voertuig ( lllnayana) on du Hogere R1cht1.ng of hot Grote Voertuig (Hahayana ) In hot vroogato Bouddhloiao kuan het

Kleine Vozrtulg tot volle ontwikkeling, set
de nadruk op do boon lening en de aeZf-roallaath Leter ontvllcke lde zich het Orote Voertuig
met do nadruk op do transcendento waarheid on
hot handelen In-de-wereld De dhyana-boos toning In strikte sin behoort tot do Wgero
R:l.cht1ng on 11gt aan do baala van do hogere
Richting, zoals loren boxen on achrQvon aan
‹te bas1s 11gt van het boger on‹tez'vgs . De
Cb! az›-eg}j § 1n Cg1oa beboo»t tot bet; Nabayana-booddhlaiao en :1.a do vrucht van do Hlnayana-methoden van boon lening
Do dhyana-baoo lening begin t ne t voorbereidende concontratl.o-oofanlngen, aoala b
voorboeld hot voatlgon van de aandacht op do
uit- en lnadonlng. Dean hebb•n tot doel hot
buuuatzQn i: verruimen on d• aandacht onafgebroken te laten raat•n op tin punt , (soala
Let licht van do zon sich vla non vergrootglas c oneontrourt In cnn brandpont en hierdoor alot vermindert ) ‹ Daarna kont non br•da

-6eaaizr van mogel boden al naar golaag de
aaAlo g •A sitsstie max de b$oefesaar (1) •
Al d9ne methoden van cozceAtratie, zisualiBBtle
en coxtzoplatie beogen de geleidel$ke mmaAcipatla ult 'de wereld van begeerte', de sfeer
san vmrlangeA namel$k waarin
leven. De
vrucht vao dese beoefening ls het blDAengean
in azn subtielere *meld, namelqk 'de sfeer
van de fane materie' o# 'de *ereld met vorm' *
Het binnengaan in deze wereld gaat gepaard
met een onmiskenbare fysische en mentale transformatie: men bevindt zicb in hot eerste stadium vaa de medidatie, de eerste dhyana. Deze
en de drie daaropvolgende dhyana' s worden bereikt in een toestand vaD volkomen concentratie
en luciditeit, waarin alle zintuigl e en
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psychische reakties zgn opgelost, 'samadhi'
geheten. TQdens dese vier dhyana' s sordt men
acbtereenvolgezs opgenomen in de 18 hemelen
van de wereld met vorm. BQ de vierde dhyaDa
(tQdens dewelke Boeddha *erd verlicht), beschikt men over bovennatuurlQke

soals de 'wonden kracBtes' (micbzelf vermenigzuldlgas, door alles heengaan als door
lucht, over water *andelen, ons. ) ,bet 'god=
delgk oog' en 'goddelgk oor', het keDnen van
kat b•axstzga faa and•ra n•nmzn oa x•nzas,
hot kerinaerma van vorig• oslmteaties, eam.

Men lm aan aogniat

totaal

onafhankel$k van de wetten en lotge-

vallen van het universum (bQ het verdx$nen
de wereld verdxQnt ook de dhyaDa, b$Yoorbeeld). Na de vier dhyana's Van de *ereld
met vorm volgen de vier samedhi's van de wereld zonder vorm...
Dit proces van meditatie-beoefenlng, meeatal 'de vïer dhyana' s en de acht samadhi' a '
genoemd, kent een *etxetig verloop dat elke
reele bevrQding uit het geconditioneerd bestaan kenmerkt. Zonder deze concrete, graduele realisatie, *aarb$ ook het lichaam wordt
'herboren', is elk inzicht niet definitief.
AnderzQds is dhyana een gecondltloneerde
beoe#en1ng binnen de sfeer van oorzaak en
gevoig, die alhoewel orthodox en efficiënt,
de immanentie van de drie voornoemde werelden
(d.i. de totale wereld) nog niet verlaat.
Ch'an is dua niet te herleiden tot dhyana,
of tot welke ervaring, toestand of transiormetie dan ook, Alle fenomenen, die in de
geest verBchQnen, zon niet de geest, en al
kent men de leegte dan kent men de kenner
nog nlet. Het ultleme inzicht is ulteraard
orgecondltioneard, nlet-dualistlscb en onmiddelgk. In de praktQk kan het voortsprlngan uit elk van de vele meditaties. Het veronderstelt niettemin een voorafgaendelgke

docond1t1on•r1ng *

dhyana on

ahold, ( dlo

ook ln u•n von.g leven kunnen san vernomen ) l
"'tao volgt de nutuur" •
Du Indische stk.ohtor van hot Ch an-booddh1an• de Patrlaroh Bodhldhar in , kuain te »lnt
8itd, kan de 5de eeuw naar China 'doen heerste
•r ln lntolloc tuoZo kringen ean algemene
beZangatoChing voor het boeddhlame dle och=
tor grotondoo la uea beperkt tot vertaeluork
on £11oaoflacho dlacuaale , on bol.nvload door
tnoI.o tlaohe Intarpretatlea Begrip voor de
Nahayana-bear had algemeen Ingang gevonden
doch faa nog van do roallaatle goacholden
door hot reälo proces van do booefonlng
Slechts non lclelno nlndorho Id wedde z1.ch aan
de praktQk van de Hlnayana-are thoden, en
daarin ontbrak nog de laatat o atap van de
goo ondltlono erde oe leningen naar het tranacondonte 'tao Ook do grote lndlacho aooatora
dlv voorheen de hoogste Nahayana-leer hadden
vertolkt , zoala Kuinara alva, waren zelf booefonaara van do Hlnayana-methoden

stige inset, leerde Bodhldharxe hem 'de ruot
van geest' *wanneer ulterlgke condities
hebben opgehouden en men innerl
zonder bunker is, dxn is de goest als 'n muur, en kan
men Tao binnengaan".
Alhoewel de oorspronkelQke annalen grotendeels legendarisoh zon, tocb blut daaruit
nergens dat er ao iets ia ala aen ' plota begrepen' (' aatori' in het japans) zonder geleidelQke beoe[ening, en evenmin ieta als een
verlichting wxarna niet meer beoefend *ordt. ’
BOVendien sas BodhidhAr 'a Ch'an en dat vin
de Patriarchen na hem integraal verbonden
met alle aapecteA van de boeddhlatlsche leer.
Het feit dat hQ de Lenka sutra heeït aangewezen als leiddraad bQ de realisatie van 'de
geest-grond', is een onmlakenbere aaneQzing
voor de centrale plaats van de meditatiebeoefening in de oorspronkel e Ch'aD-school.
De leer die Bodhldharme verkondigde was
een aamenvatting van de Hinayana- en Hahayana-autra'a, "Er san vele wegen om TaO binnen te gaan, mear alle komen neer op twee
ingangen. de ingaAg van de *aarheid en de
ingang van de praktQk. De ingang van de waarheld veronderstelt het sol#omea doorgronden
van de leer in al haar aspecten, het ontweken tot de geest ervan, en het diep goloof /j)
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in de sara natuur die alle aemens ult miohnelf ooraproaRal$# on volmaakt geseen hebbeD
doch door illusies en pesslea ïs verduisterd.
Wanneer opvattingen en voorstellingen hebben
plaatsgemaakt voor de terugkeer naar de waarheld en de eenvoud Yan de levende *erkeljkheid, wanneer men onwankelbaar en deflnitlef
in de medltatie ls gevestigd met een geest
ala een muur tumsen uiterl$ke factoren en inxerl e neigingen, wanneer men niet me•r afhankelgk in van tekaten en hun uitleg
zonder om*egen met ' de hele waarheid' is verzoend, wanneer men rust in de stilte van het
ongecondltioneerde en zodoende ia eenge*orden
met de kern van de leer...dan pes ia er sprake
van het binnengaan door de *aarheid" •
Het oorspronkelQke Ch'an-boeddhisme verx$dert zich dus geenszina van de leerstellige
achriftuur en stelt dat de ultieme kern van
Boeddha's leer enkel door de traditionele
dhyana-beo•fening toegaDkel
ls. AnderzQds
is dese beoefenlng slechts een doorgang tot
de absolute waarheid. De dhyana's en samadbl's
leiden ten hoogste tot 'de vruchten' van het
Kleine Voertuig, en zon dua niet de #ern van
Gb'an ( § ). Indien men slechts belmng hecht
aan de meditatie met het oog op de eigen realisatie, kan men ulteindal
do eena$dlge

leegte of het oDaoltooid Nirvana bereiken,
zat nog nlet de ware leegte of zonderl e rolbeld van het Groot-Nirvana ls (S). Al la men
in de meditatie gevestlgd als 'n muur, zolang
meD de kern van de leer door een ontwaken
nog Diet is binnengegaan, komt mon aan BOdhidharme's eerste lngang niet toe.
Met de t*eeda ingang, die van de prsRtQ#
of het bandeleA, *ordt niet alleen de komtesmens van het Gb'an-boeddhisme geboden, mear
tevens bet enige aanknopingspunt dat het BOeddblsae aet de chinese cultuur kon verenigen.
Hier llgt ook een fundamentele overeenkomst
met de christelQke cultuur van het ” Westen.
Dese ingang vat de levenshouding samen van
soxel het Kleine ala het Grote Voertuig:
ten allen tQde geconcentreerd zon op het
l
innerlQke en uiterlQke gedrag, het grondige Z
self-onderzoek en de zelï-vervolmeklng zo- 3
sel wat betreft het mentaal als het aociaal
gedrag, met als doel de verlossing van de @
*ereld. Zonder de transcendentale deugden
en verdiensten die uit deze reele praktgk
voortvloeien, ia de 'volmaakte vrucht' van
het Boed4f*schap uitgesloten. HierbQ verge-

leken is 'aatori' een verachgnsel in het
individueel be*ustzQn dat hoe indrukwekkend
ook sleuAtu b$komatig ls. ” Wie naar ••n=

leiding van een ervaring of plota Inzicht
zon tooatoand van nln of xuor begrepen voor
Ch* an aenslot en daarom onbozorgd on spontaan
zon gang gaat on van zichzelf woont verlicht
to zon, belandt vroeg o:f laat In hot ' napraatCh an van do opaohoppora on vr9donkora lion
klaat de ge akkelqkato nog an bokoinnart zich
niet hoo ann, na hot berolkon van do ' vreae
van do goaat naardoor aten Tao zou hunnen binnengaan', In hot gooatoMika uork van liefde
on dlenatbaarheid aan de wereld kan groeten
Non leoat graag do geen gdon van do Ch' anizooatera on meent dat de kern van Ch ' in In
do lcosn - on * nondo -lltoratuur te vinden
la Daarb:U verliest nen de fundanente le noorden en
an do authentlalie geoat van do
aioeotera uit het oog om op do "duaalve gan van
Ch an ' te belanden (6 )
D8ze lngnng van het gedrag' behela t
‹K
vier fraude dl.ngen : hot afloaaen van alle
achuld gehoorzamen aan het lot , onthecht zon
zljn van allea on h«nde1on In ovoroono temmlng
iz•t hot Dharaa xIo zlch op 'rao toologt naakt
slch öerat een 3u1ate levonahoudlng olgon
Dlt devon t.n de uorold betekent voor hen hot
afloaaon van alle achuld Er la vooreera t do
eigen achuld . or le nlota nat hQ n1•t aan nuanderen to daakon ho•ft . N:t«uana :ts hen 1oI;g

verschuldigd, Al deed h$ niets verkeerd in
dlt leven, den moet hQ nog de consequenties
dragen van vorige levena. Er ia geen toeaal
en alles heeft mgn oorzaak. HQ meakt zicb
dan ook nooit zorgen over *at hem overkomt,
omdat hq begr$pt. Door eeD leven te leiden
vaD selfvergeten opoffering bn door k*aad met
goed te vergelden, verlost hg ook aDdereD van
hun schuld. Bodhldharme illustreerde dït met
zon elgen leven: v]fmeal *erd h$ *ergiftigd
en nadat hQ zon opvolger had gevonden stierf
hQ daaraan sonder #4n woord van klacht. Hierln reveleert sich de ware filosoof en de *are
religieus. Zo dronR Socrates de gi[beker en
zo stierf Jezus op het kruis. De houding van
de gerealiseerde ('arhat') iD het Hlnayanaboeddbisme luidt: "Men leven is reeds voltoold, de heiligheid reeds gevestigd, ik heb
alles volbracht en ontvang geen verder leven
meer" * Ch'en-meester Yung-Chia zei: "BegrQpt
men, dan zon alle hindernissen Yan bet #arma
oorspronkel
leeg; begrQpt men nog niet,
dan moet men eerst zon schulden afloasen* "
Het boeddhisme stelt de leegte van alle
dingen, aens en wereld, voorop. Alle fenomenen san zerenderl$k, ontstaan en vergaan
door oorzekmn en omstandigheden. NietB h8eft

een selfstaxdige natuur. De lege natuur is

do uurs uorkeI@he1d uaarult allos ontstaat
on alloa nat ontstaat h•oft d• lengte aha
aatuur Dnnrln ls geen Ik, noch leta dat blaft
of oavurandorlqk ls Vreugde en vurdr1•t
voorspoed on tegenspoed, gonnd• on ongonado
san a11eana1 hot gevolg van onao vorlgo daden

l kent geen verlies of xlnst. D*arom meggen de
Gh'an-maesters " los te laten en het lot te
gehoorzamen, het oude karma op te loaaen en
geen nleua karma te cre@ren". Dlt is ook de
geeat vaa Leo-tzu, Coafuclua en de I Ghing.
Het lot volgen la de natuurl$ke weg van
Tao, en bet handelen zonder iets na te streven ls bet niet-doen van Tao* Nensen van-dewereld streven overal ieta oa en zon altgd
aan iata gehecht, en omdat me gehecht sgn
streeeD se in eeuwige verwarring. De x$ze ia
niet vaD-de-wereld daar h# zich niet hecht
aen dingen dle ontstaan zn meer vergaan.
*aar atr•van en gahecbtheld i* , daar la ook
l$d•n on szrdrlat om *at leeg ls, om zat
niet wordt bereikt en om *at zerlor•n gaat.
Haarbeid oA zreugdo bestaan juïat in het op

heuden a•t * *1l1*» ,

v*m-r*aii*mti* 1*t*-

grepeA. "Wie het Dharma mozkt
meta zoeken...“. Wle Ch'an wil begrgpen moet op de m[
eerste plaats leren sien hoe het leven en het
licbasm ia de wereld evolueren zolg•no de aot
vxn oorzaak en gevolg. Zon enige streven ïa
het zlch latax voltrekken van het oude karma
en daarom is hg dankbaar om alles *at aan heB
gebeurt, Ook hier geldt het "Tao volgt de aatuur" van Lao-tzu,
'In overeenstemming met het Dharma handelen'
is het handelen volgens de boeddhistiscbe
principes. Na het inzicht in de leegte van
mena en wereld en de bevr$ding door de transcedentala
sheid, is de 'bodhisattva' (verlichtinga-*ezeD) alleen nog gemotiveerd door
de lie#de om anderen dienstbaar te zon en de
*ereld te bevr$d•n (de bodhloattva-gelofte om
de volmaakte verlichting van een Boeddha niet
blnnen te gaan zolang nog een wezen niet is
verloat).
Dit io het '*are en juiste handelen' van
al xie zich op het boeddhisme toeleggen Hoe
de Gh' an-scholen sicb later ook ont*ikkel4ep,
’alles *at met 'de vier handelingen' van
ÈÄ /;
Bodhidbarma 's oorapron#elg#e Gh'an-boeddhisme
Diet overeenstemt, moet globaal als efw end
worden beschouwd. Rier kan niet de miDste

t*Qfel over bestaan. Indien anders$da de g8ea-

-16tel$ka beoefenlng zzr#•l

op dlt handelen ls

gebaseerd , dan san alle rogeZa , coneontrnt1.o
en rijshold daarin vervat"
(7 ) Gooato1§ko
beuuatuordlng ialat
dlopato krecht wanneer zo het runoar on het lI)don van do uerold
van slch afzet. Ult de nare lnkoor, hot niet
van-do-vorold zon , vordt de ultlcoor geboren
die not onbogronado llofde :1.n-de-uero1d la +
Hoe vaak echter wordt ziet ' ooatorao u(aho1d '
halve unerhodon bedoeld, on uordan gehechthaden on llluales verulasa1d voor gehechtheden on lllualoa , waarbQ naterlalla tlach
ogolaao piaata smaakt voor gooatelgk agolazie
Bodhldhariiia voorapoEde dat 200
na
syn dood bot Ch ' an-boeddhlaine zich aloai xou
voraproldon "Hat aantal van hen d:1.e Tao begrijpen on do uaarhold varkonal gen zal groot
z:lyn , doch hot aantal van han dle 'I'ao beoefenen
an do waarheid doorgronden filmen • " Tot do
norate hol:f t van do 8ate oeuu bleef syn Ch* an-

achool beperkt tot non aantal ' baoe fenaara
van 'tao dle In de borgen oen aac otisch lovon leidden Dank s§ de konaequont o ziadltatlebonotent.ng volgens do H:tnayana-methoden uaa
het aantal goroa11aoord•n onder hen groot
Zo b•gon non lndruhuokkondo beweging waardoor tegen hot eind van do 8ata aauu het
Ch CO-bpOd£lh: »a• over hunt Chlnn populair uaa

geworden. 0p eeD tot dan toe ongekende menïer,
die algemeen beval genoot ,xezen de Ch'anmeesters op de ulteindelgke zln Yan de boedd
dhistische leer en beoefenlng, De hoogste
leer van de geest, de dlepzinnige en ingewikkelde terminologie om het transcendente Tao
te benaderen, kreeg een uiterst levendige,
directe en eenvoudige uitdrukking. Io gewono
omgangataal en in het aimpele leven van elke
dag *erd de kern van Boeddha's leer als un1veraele en levende werkel heïd tegenwoordig
gesteld. Zo ontstond de typlach chlnese Ch'an=
methode: het zwaartepunt verlegde zich van de
schriftuurlg#e overlevering naar de levende
toehoorders enersQda, en van de leerstellige
interpretatie naar het levend getuigenis van
hen die de leer reallaeerden anderzQds. Dese
nleuwe vorm van onderricht, die uitgaande van
de konkrete mens ook de *olkatxal in bet
boeddhisme bianenbracht, vond sQn neerslag
in het nieu*e llteraire genre van de Gh'anliteratuur: "de oggetekende woorden van de
Ch' an-meesters".
Deze gedaanteverandering vaA de boeddhatische leerverkoodiglng was zowel de vrucht
van men ecuaenlange tradltle, als vaA xieowe
politleke, sociale en culturele factoren. In
bet nieuwe onderricht wordt de boeddhistische

traditle ln haar gahazl zorondersteld kokend
onmiddelgk inzicht centraal, ter l er nlet
vaeA en nadrukkelgk wordt gewezen op beoefenlng en realloatle. Het ontstond namel$k ln
kringen van monniken waar alle nadruk op de
beoefening en op de realiaatie lag. Het vloelde voort uit de praktische chinese levenshouding die, na de kern van het boeddhiame
gereallseerd te hebben, deze niet onloamekelek verbonden achtte met traditionele filosofische en religleuze vormgevingen. DaarbQ
werd niettemin de boeddhiatlache traditie in
ere gehouden, door haar op een even boeddhiatiache *use te negeren. Het Boeddhisme bevatte
ateeda in kiem de
van zon eigen
religie. De sutra ' s en commentaren xQzen erop,
eaar het over de 'hele waarheid' gaat, det de
ongecondltloneerde, non-dualiatische eare
wmrkelQkheld nooit tot geconditioneerde, duallBtlsche en voorlopige geatalten van religie
#an worden herleid. Dlt zgn 'heilsmiddelen'
die alhoewel orthodos en efficient, slechts
een voorbereldende en methodische rol speleow
"Wanneer men de oever heeft berelkt, laat men
het vlot sobter".

-19uit de realisatie van de hoogste waarheid,
was echter ook verantwoordelik voor de gevaren die het gaandeweg zouden uithollen. De
originele woorden en daden van de Ch'an-meesters, die steeds de uitkomst waren van een
grondige kennis en beoefening van boeddha's
leer, werden hoe langer hoe meer uit hun oorspronkelike context losgemaakt. Het 'inzicht'
werd benadrukt t en koe te van de ' be oe fenIng'
en he t ' handelen ' De ' opge tekende woorden '
die uitnonööan in de ' koan ' - li teratuur , werden voer voor hen die een inzic h t nas treven
zonder zich aan de reele beoefening en authen-

tieke realisatie te wQden, en
willen praten zonder zelf verlicht te zin,
dit mag ons echter niet beletten de ware
geest van het Oh'an-boeddhisme te eerbiedigen.
noten
(1) Ch'an wordt uitgesproken als tschan in
't schan- daal
(2) Tao is in deze context de chinese benaming voor het Absolute
( ] ) Ondanks de algemene interesse voor meditatle die momenteel in het Westen leeft,
is de literatuur
de boeddhiatische
meditatie-methoden zeer gering. Een teknopt overzlcht gebaseerd op de oorspronkeljke documenten vlzdt men ln het werk

van E*Conso: Baddhiat Hadltation (Londox, Dxa1n l@@§ ) es ln de heldere uiteennzttlng zon J. P.schnetzler: Le H6dita-

(It)

() )

tion Bouddhlque (Dorvy-l1TZ'0B, Parts
2.979) d1• •chter tot hot Kleine Vo•rtu1g
:La beperkt
In do voatarao lltoratour vlndt ann zonul do opvntting verdedigd dat Ch* an do
veruorplng la van dhyana-booefonlng, aha
dnt ' In dhyann zltten ( ' zn-acn In hot
§apnna ) de eaaentlo la van Ch an
De u1tdrukh:Ingen ' lengte * on nirvana
betekenen nlot meta* o£ af'uoxlghe1d *
Nat le•g* vordt bedoeld dat "alle dingen

is de negatieve benaming voor hat Onxoembere en betekent het einde zmn mile leden en on*olkomenhe1d. Het is s.a.al de
Vélkomenbeid, owschrezen als " de eeuwigbeid, de zclïgheid, de zelfheld en da
*uizerheïd" van het transc•ndante.
Terloops azen z$ orop dat vaol uïtdruk-

waarvoor het n•4erlaaès g•aa ad•quato
aqulvcl•ntan blmdt. Zo boteke#t 'g•lovon'
in d•no cont•xt at•eds overtuigd z$x ,

vertrouwen ln zichzelf en uït eigen ervaring bewust worden, en niet bv. " vsor *aar
aannemen op gesag van een ander"* 'Realisatie' duidt mteeds op de levende, reele ervaring, de waar-neemöere revelatie
van de werkelQkheid, die zlch proefondervindelQk openbaart als 'vrucht' van de
' juiste beoefening', letterl
' getuigen
van de vrucht'.
(6 ) Nan Hual-chin, wiens werken nog niet sin
vertaald.
Id .

ChiEeeD g hout, polychroom en verguld.

LBte Ming-period*,

600

Vltarka nndra. houdt In do andere hand een

vrucht

( t AO-BOEDDII ISNE EN ZEN

Het chinese Ch'an-boeddhisme (1) wordt
door hedendaagse auteurs nogal eens oppervlakkig voorgesteld als een revolutie tegen
het Boeddhisme. dit woord revolutie geeft
dan ook aanleiding tot de misvatting dat het
Ch'an-boeddhisme een reaktie zou zin tegen de
oorspmvkelijke boeddhistische leer en een verwerping van de traditionele boeddhistische
methoden van beoefening. Of het nu gaat om
revolutie of hervorming, dergelQke uitdrukkingen hebben in het gewoonte-denken meestal

een reaktionair karakter, Vandaar de verkeerde interpretatie van het Oh'an-boeddhisme,
naar aanleiding van wat " één iemand vals
heeft doorgegeven, en door honderd anderen
als waar wordt overgenomen”* (2). Nadat de
oorspronkelijke boeddhistische leer, met inbegrip van alle leerstellingen en beoefeningen van zowel het Kleine als het Grote
Voertuig, zich in China had verspreid, kristalliseerde deze zich tQdens de Sui en T'ang
periode (6e tot je eeuw) uit in de opkomst
van de Ch'an-school, die alle boeddhistische
leerstelllngen en methoden van beoefening in
hun geheel aanvaardde. Het was enkel en alleen omwille van de aanpassing aan de chinese

kultuur, opvattingen en sociale ometamdlgbzdex dat ook de essentie van het Gonfucianlsme ’an TaoÏsm• *erd opgenoueD en dat eeD
typieca chinese stgl van onderricht’ x•rd anxgoxeDd* Dit was echter niet alleen het geval
soor de Cb'an-scbool, mear esenmzer voor alle
'tien scholen' dle toen opgmng meskten, alsook voor de methode van boeddhlatiach onderzoek volgens 'de agatematlsatie en onderverdellng vwn de leer'. ( ] ). Oeer het algemeen werd blerbQ , ondan#a alle verahderïngen,
nooit afgeweken van de Lotegrale aanvaarding
van het boeddhlstlsch theoretlacb onderricht
en.zgn prsAtg# Dit kan door talloze illuatratleo duldel
*orden aangetoond, mear zou
ons hier te *er voeren en bovendien een ander boek in beslag nemen.
Eenvoudig en duldel
gesteld, de meesters san de Gh' aD-school huldigen ateeds de
bekende uitspraak: " Beheerat men de Gh'axschool masr niet de boeddWlatlache leer, dan
praat men nonsens wanneer aen de mond opendoet; bebomrat men de leer maar nlet de
school dan lukt sen goed ’op •en droak mot
6Ga oog. " (§ ). 0f moala Gh'an-memater Yungchia in z n "Rymne over de rzslisatie van.
T*0“ sogt: "Beheerst men. de sckool soaol gls
de leer, dsa *gn concentratie en
sbeid

volmaakt en helder, en blQlt zea niet vastzitten iA de leegte." ( ] ). Dit is wel de
beste verduidelgklng, doch onder hedendaagse
academici *ordt Yung-chia's hymne *el eena
kritisch in tafel getrokken, en so raakt
men boe langer boe meer verstrikt. Hier is
een uitspraak YaA de Cb 'an-meesters op sgt
plaata: "Alle dharma's zon oorspronkel$k op
hun gemak, alleen mensen maken zich druk.”
Zo zou men in de gesprekken van Ma-tsu,
aaD de band van boeddhistiache exegese, kuDnen aantonen dat geen enkele uitspraak niet
in overeenstemming is met een leeratellige
referentie uit de boeddhistieche schriftuur.
Dit sou echter weer een afzonderlQke studie
uitmakeD.
Aan het standpunt van de *esterae academici ligt natuurlQk nog een ver*gderde oorzaak ten grondslag, namelQk de studie van het
boeddhiame in Europe na de *7e eeuw. het
oorspronkelqke bronnenmateriaal i.v.m. het
vroegere boeddhisme waa toen niet voorhanden,en men eaa hoofdzakelQk aange*esen op het
tische pali-literatuur. Dear kwam nog bq dat
aen tgdens de 18e en 1 9• eeur, deels bewast
des1s onbevnst , de oh1nese kuïtuuz u1tdzokke1gk a£eees en gez1ngachatte wat gepaard

Vlug not non voronachtsncilng van hot nerenöool der gegevens over het booddhla:ne In Ch1na. Node h:1.erdoor kvan do inlavat ting tot
atand. Bovendien nerd na do tuoedo wereldoorlog de Zon-atudle ui. t Japan In Europn on
Amerika blnnongobrao ht. Non noot echter dat
het gaest:eanntonachappe1(lc ondarxooit In J&pan , nanoZQk do atudle van do sgn ooatorae
lcultuur , u.a uw de chlneao Cultuur, en on
het oven uelhe tara ervan , aadort de Not 31
Reatauratle ( 1867- i 9 i ) deela bewuo t doala
onbaaua t ae uesteree benadarlng geuoon ver-

der zette. En net zoxla in het Weoten was dit
onderzoek vertroebeld door factoren van nationalistische en politieke aard.
Onder dergelQke omstandlgheden ia de *are
geest van bet Gh'an-boeddhisme helemaal ontaard. Nen kan dit echter oo# beschouwen •)•
een uiting van de algemene tendens in de
menselg#e geschiedenis die leidt naar een
verble#1ng van de kultuur, en daar valt nu
eenmaal nlets aan te verhelpen.
De interpretatie van het Ch'an-boeddbiame
de verscRillendm religieuze mcholez elkaar
zoDdeD bekritiseren of beatrQden. Dit is xel
een ernstig probleem voor de v•rgelgkende
flloaofisca* studie van het boeddhisme, en

over bet algemeen kan men seggen dat om het
even *ie of om het even welke intellektuele
discipline er totaal verachlllende ideen op
na houdt omdet de standpunten verschillend
zgn. Ik ben echter van oordeel - en dat geldt
niet alleen voor boeddhiatlsche stelsels,
evenzeer voor alle andere religieuze
geatalten en onderichtmethoden - dat alle
religies in hun geeat vxn transcendentie onderling verwant en in harmonie zon, en dat ze
elkaar wederzQds kunnen aanYullen en *erduidelQken. Er is immers maar één waarheid, net
zoals de Boeddha sprak over 'het non-dualisme
(geeD-tweede leer) ', eD zoals de grote Gh'anmeesters stelden. "Buiten deze ene werkelQkheid is elke tweede niet waar.”
Het hoeddhiame in China, in zoverre men er
zich ernstig op toelegde, en ongeacht of men
de eeg van het Kleine of het Grote Voertuig
beoefende, heeft zicb altgd uitdrukkelgk het
zoeken Yan de realisatie ten doel gesteld.
De methoden tot reallsatie, gebaseerd op de
studie van de leer, sgn van begin tot eind
niet te scheiden van de grincipea der autra's,
Vinaya en saatra's. Ook de methoden Yen beoefening, ongeacht Klein o# Groot Voertuig,
hebben steeda de vier dhyana's en acht concentraties als fundament (6). Voor de Sui en

T'usg parlode waren de Nabayana-mcbriften
ao6 oiat zollzdlg vzrmpr•1d, za daarox volgde nen eerder de Hlnayana-methoden van jeditatie-booofening. In bet midden *an de T' ang
dYoastie was het niet eaRel dz Cb'an-scbool
dle tot volle bloei kwam, en het ia pes
daak z$ de gel$ktqdige opkomst van de overige
scholen dat het dhyana van het Hahapana algoixo•n lngang vond. Vanuit hot atandpunt van
do bear boochouud kan xen nat later :£n de
Ch an-achool " hit dhyana van do 7athagnta"
on " hot dhyana van do ineoatera-patrlarchon"
(7 ) nerd genoemd, eveneens :Pangach1)ckon onder hot dhyana van hot G roto Voortnlg
De inodltatlo-methoden van hat Klolne
Voertuig xan gobaaaord op do booddh:1.o tlacho
H1zia;;rana-doc trlne : door uitsluiting van do

slnnol o uoreld b4.nnen on bu:1.ten gooat on
l:1.chaam en door hot onverdeeld aandachtig
bewaken van de coneontratlo In gonood en gedachten,
recht nen de bavr9dlng u:1. t do
gobondanhald van dc atoftal:gka vorald te realiseren, In o•n zelfatandlgo nubllaorlng
' n1r§k unron den ook du ultlngcn van krach-

t:tqe over n•t resultaten aha bovonnatuurlqkc
vorxo$ena
zittend bevrijd uordon uri ntanndo
st•rvun en d•rg•lqko gocond1t1onc•rde prea=
<t1++ binnen do gr•nson vnn loven on JooJ•

vliegende bloem
ronddwarrelt, tot een coDcentratlepunt, (Coala bg de concentratie op
de in- en uitademing), daarna het meer wordt
weggegooid om voor altgd in een staat van
atllle leegte en zuiverheid te bleven (8).
De Mahayana-met hode ia eveneens gebaseerd op
de leeratelllngen van bet Groot en Klein
Voertuig: elk punt o# aspect van het beaxatsan sordt rechtstreeks vanuit san middelpunt Sla in een esploale verbroken, zodat de
ulteindelQke leegte helder tegenwoordig en
ona#hankelgk aanwezig ia.
In de Gh'an-school ten tQde van Ma-tsu
(709-789) *as de beoefening van de regels en
voorschriften vrg strikt. TQdens de bloedperiode van het boeddhlame in de T'ang dynastie onderscheidde men drie graden, nl* de Hinayana-voorachri#ten voor novicen, voor monniken, en de bodbiaattva-voorschriften vaD bet
bet M*h*yana* De monniken van de Gh'an-acbool
volgden meestal "de vier delem ViDaya
(9).
Wat de bodhisattsa-vooracbriften max het Nahayana betreft, in Chinx volgde man aeestxl
de Brahmsjala sutra (10), en in Tibet elge-

meen het Vinaya boek uit het " Yopmearabbumi
Wnder de sutra's dle tQdens deze periode
gangbaar *aren in de Gh'an-ochool, diende de
Diamant sutra (Pra jn[-peramitê
(12)
meestal als bBsis voor debutanten. Daarom
*erd de Ch'an-school later door sommigen
ook Prajna-school genoemd, naast BOdhidharmeen LeDka-achool. De grote Ch'an-meesters
legden echter steeds alle nadruk op de L*»k*sutra ( lj ), de Vimalakirti sutra (14) de
Nirvana sutra ( )b ), de Lotus sutra (16), e.a.
He0l sat meesters uit de v# f Gh'an-scholen
na Ma-tau, soals de Lin-chi school en de
Fa-yen achool, *aren bovendien grote leraars
van de Yog&cära-school (17) en de "enkel de
geest"-leer.
sChool? Om het zo eenvoudig mogelgk voor te
stellen: de hoogste boeddhistische leer van
de geest, de ingewikkelde en gedetallleerde
analytische methode om het transcendente Tao
te realiseren, werd herleld tot het simpele
leven van elke dag, en realiaeerbear temidden
der ge*one dingen, ZO heeft de Ch'an-school
ertoe bQgedragen dat het Boeddhlsme zich over
geheel ChlDa verspreidde en alle lagen biAxendrong, een central e plaats innam in de ohiaese

Cultuur, en met diepe *ortels en taaie stelen
Yan generatie op generatie werd doorgegeven.
Doch deze gedaanteverandering, van het boogate transcezdente Tao dat zich spontaan in
het gewone dagolgkse leven k*am manlfeateren,
*as tevens verant*oordel
voor de latere
golf van 'Gh'an-mamakken', nl. het 'babbelGh'an' van de debutanten die het oYer realiaatle hebben maar nog niets realiseerden en
over verlichting praten zonder verlicht te
zon. Vandaar dat in de Sung periode (9601279) dit omaloeg in een stimulans voor het
Neo-Confucianisme dat met een atreng rationalisme op de tekorten van bet oppervlakkige
'manlakken-Ch'an' reageerde. Vanaf het einde
van de Ming periode (1 ]68- 16a) aloeg deze
reactie *eer om in edele dzeperQ. Dergel e
reformatle en contra-reformetie met hun excessen zon een onvermQdelgk euvel van zowel
oude als nieuwe geeatelQke stromingen.
De popularisering Yan het Ch' aD-boeddhisme
hangt onmiddelgk aamen met bet feit dat de
grote meesters rond Ma-tsu'a ted do boeddhistische leerinhoud ln de meest courante omgangstaal vermoordden, en zo de diepmianlge

maar moeilQke technische terminologie ervan
ontsloten. Hierdoor ontstond het nieuwe genre
van 'de opgetekende *oorden ' ( i 8) ï* de bord-

dhlstlache literatuur, uiterst realistisch
qua stel en uiterst leseadlg qRa inhoud. De
meesters van de Gh'an-achool gaven aan Boeddha's verkondiging gewoonlQk een levenaechte
*n koakrete interpretatie, aan de hand van
alledaagse feiten en dingen, en met onze persoonlQke ervaring als uitgangspunt. Deze opgetekende woorden van de Ch'an-meesters enermQds, en de verhandellngen en Commentaren
xndermQds, dle zich *oordelQk en sin voor
sïn eensQdig op het theoretisch onderzoek
i richten, hebben elk hun eigen voordelen.
De 'kung-an' (19) **n de Ch' an-school zon
*eer verschillend van de opgetekende *oorden.
Deze laatste bebben duidelgk als hoofdtheme
de woorden van de Ch'an-meesters over 'de
serkelQkheid' (2O). De kung-an daarentegen
bevatten 'de gebeurtenissen' en de handelingen
uit het leven van de meestera. Ze verhalen
bQvoorbeeld naar aanleiding van eelk feit een
Ch'an-meester twg#el opvatte en op soek ging
naar do ultolndolQlco zin van mona en
Of ze vermelden onder welke omatandlghedon
of b( het horen van ua°qko woorden se lnzlcht
lcrogon In do hoogste waarheid , en uelho cruclnla verllchtlngon ze zin maakten In do loop
van hun roll.g1euse tra:tn1ng, enz» Alh Bae1
do kung-an op hot oorato gezicht alechta ver-

halende getuigeniasen zon van eDkele voorvallen met lohoud, zgn se toch een dynamische
studie van het leerproces en de ervaringen
der vroegere meestera. Ze volataan selfs als
lelddraad en stimulans voor latere leerlingen en zgn een doeltreffende hulp bQ het venfieren van het eigen inzicht.
Ten gevolge van de populariserlng en de
vulgarisatie van de opgetekende woorden en
de kung-an, maakten deze een diepere indruk
op de intellektuelen en werden ze gemakkel er aanvaard. Dlt ls dan ook een van de redenen waarom het Gh'an-boeddhisme na Ma-tsu
zo'n algemene verspreiding kende. Na een periode van stilstand
het hedentendage
Weer een heropleving door, en wordt zelfs
in Europa en Amerika populair. 0p de vraag
ln hoeverre het voor westerlingen een 'blade
boodschap' kan betekenen, antwoorden *e optimistisch. Het Ch'an-boeddhisme ia de reli euse school die "direct *Hst op de geeat
van de mens, om zon natuur te sien en verlicht te wordeA". Het boeddhisme zet zon ver-j
heven transcendente leer en san konkrete
oefen- eA reallsatiemethoden had zich in de
loop der Uden veelzQdig ontwikkeld en allerlei gestalten cao religieuze beleving en
leerstellige atrekkingen aangenomen. Het

*aa bovendien ingewikkeld geraakt in velerlei
dogmetlache geloofepunten en geboden. Onder
deze omstandigheden ontdeed het Ch'an-boeddhlsme zlcb van de beperkingen der traditie
en kwam ala 'n authentiek genie onweerstaanbear te *oorachjn* Vanuit een alomvattende
bezorgdheid om het non-duallame en de ene
xerkolQkheid van de geest radikaal zuiver te
atellen, betrachtte het de bevrQding door de
hoogste xQsheid en de zelfrealisatie in een
, geest van rmdlkale vrgheid en autonomie te
*verweselQken. De ingesteldheid en pedagogiek
geven de indruk niet-religieua, niet-filosofisch en niet-*etenschappelgk te san, doch
juist omdat het de bevrQding in zo'n grote
onafhankelQkheid en
aheid *aarborgt, biedt
het aan de religie, de filosofie en de wetenBChap een integraal antwoord. Ns a. s. het is
pss met een geest en een methode als die van
het Ch'an-boeddhlmme dat de mens sich *erkelek uit de verlegenheid van zon materie-gebonden aspïratlas kan redden om ’tot een authentieke geeatelQke transformatie te komen. In
een *ereld naar het mensdom door moterlele
beschaving ia verdoofd •n naar de rede door
bebzacbt ia overachaduxd, wordt hi•r een feilloos geDeeamiddel an een wonderl$ke verfrisBing geboden.

Real:on boter bekend onder do Japanse benaming Zeug
(2) Z:Ja bv Hu Shlh : Developiaant of Zen Buddhlaxi In China , In Ohlnaao Social and

and Polltlcal Science Revie*, ] §2

No § ,

(3) Naaat da Ch* an-school had mon da Lu-taung
(Vlnaya ) , Chu-afro ( ltoéa , Abhldhariaa of
Sarvastlvadln ) , Gh' eng-ahlh (Satya-alddhl )
San-hun ( Hüdhyaailka) , T' len-t ' a:1. (hotua ) ,
Hua-yan , Fa-halang ( Dhariaalaksan,a of Yogacära ) , Nl-taung (Chon-yan, eaoterlach )
en Ching-t' zu ( Zuiver End ) scholen De
vele uiteenlopende goachrliten van HRnayana an Nahayana uerdon :l.u China georganla eerd en goc laaal fleeerd volgens verschillende niveau' a en perioden van onderricht 1.u het loven van do Boeddha»
(b ) onder ' achool ' ( taung) verstaat nen een
apoc1fleka richting 1.u het booddhlaae
dle op de een of ander eaaent1eo1 aapec t
van de booddhlatlacho loer of praktijk do
nadruk lagt , toru(l ' koor ( chlao, onderricht of doctrlno ) hot geheel 1.a van alle
klaaaleke boeddhlatlacho hoera te11ingen
Elke achool benadert T':ta oen eigen onder-

richt- ax booafaosethod• é• uxiv•rsale
unnrheld, a1• aoor louter thoorotlache
konnla van do I•or nlot reallaeurbaar ls i
ltotzol fdo geldt ong•k••rd voor de eensI)d1go booof•n1ng van ann bopeaïdo aohool
of aekte zonder Inz:1.cht In hot gahool
van Boeddha a vorkondlglng
7ung-ohla: Chong-Tao-ke (' k8 No 2Ol b

PS*]69m), o.a. vertaald door Lu K'uan-yÜ:
Cb'an nnd Zen Teaching, Y0I . III, pg* 6Het medltatieproces verloopt volgens acht
opeenvolgwade stadia, nl. de vier dhyana's
van de formele wereld en de vier coxcentratlea van d• niet-formele wereld.
resp. de #lass1ake meditatie-beoefening
en die vxn de Ch'an-school.
De RïDuyana-teksten die bg de medltatimprakt$# v66r de Sui en T' sng periode
vooral xerdon gevolgd: Ta an-pan sbou-i
chlng (T 1], No 6o2), Ch'an-hsixg san-

mei ching (T 61a), Ch'an-fa yao-chieh
(7 6 16) , Ssu-na:t luoh-yao .ïa ( T 6 l 7 ) ›
Ta-wo-to-lo ch* an ching (T 6 18 ) , Fo-yin
aan-niet chln (T 62 1 ) , nu-1a1 tu-cheng
shlh san-iae1 ching ('I' 625) Voor een bespreking en aanenvat ting van enkele van
deze uerkan , sla Pa Deiniavllle . "de Yogacarebhiial de Sahgharakaa" ( BEFEO, XLIV-2,

994 ) •

taald door E . Conze; Buddhist Wiadom Books
Leng-ch'ieh ching (T ] 6, No 67o), vertaald door D.T. Suzuki: The Lenkavatara
Sutra.
Wel-mo ching (T 1 § , No #/§ ), o.m. vertaald door E. Lemotte, Gharlea Luk, R.
Thurman.
Nieh-p'an ching (T 12, No 37a) , vertaald
door Yamamoto K.
Miao-#a lien-hua chlng (T 9, No 262),
o.m. vertaald door L. Hurvlts, Nurano S*
Fa-haiang
YÜ-lu, jap. goroku
lette publiek geval, jap. köen
het Principe, (ook noumenon, waarheid of
theorie) en de verschgnselen (ook fenomenen of feiten) *

Thailand, brons, verguld.

Ayudhya-stgl, • 7oo
Dhyana mudra

NEN AAP IN VERMOMMING
(Jätaka 2j0. Vertaald uit het P9li)
In oude Uden werd de 9odhisatta eens geboren
in het konin4rjk van 9enares in een brahmaanse familie. Toen hQ volwassen was en zin
zoontje al op eigen beentjes
rondliep,

stierf zin vrouw. HQ nam het kind op de arm
en ging op weg naar de Himalaya. Hij verliet
de wereld volgens de gebruiken der isi's en
maakte de jongen tot kluisenaarszoontje. ZO
woonden in een hut die hQ gebouwd had van
bladeren.
In de regentQd, toen er maar geen einde
kwam aan de stortregens en de regen almaar
vallen bleef, liep er een aap rond die versteend was van kou, hg klappertandde en rilde.
De Bodhisatta had grote houtstapels aangedragen en een vuur aangelegd. HQ lag op een
rustbed, terwQl zon zoontje bQ hem sat en
san voeten messeerde. Die aap echter trok

kleren aan gemaakt uit boomschors, die hadden toebehoord aan een gestorven asceet, en
hulde sich daarin; hQ schlkte de huid van
een antilope over zon ene schouder en een
juk met aaterpotten meetorsende is hQ in de
vermommlng Yan een isï naar de hut gegaan.

HQ bleef otaan in de deuropening, want het
vuur *as de aanlelding van zgA verkleedtrus .
Het klulzanaarssoontj e zag hem en smeekte san
vader: "Pepe, er staat daar een asceet, gekxzld door de koude, besend. Roep hem hier,
bfl *el zich hier kunnen earmen)" H$ voegde
het eerste vers er aan toe.
staat aaar vormt ard , gekoeld door vmeo voor kou ‹
Al» tubll o:ft : beat hoe deze vonlng betreden ,
Laat koude •n i•doro kwelling vor vgn hem xljZi l

De Bodhlaat ta hoorde nat h:J) zot HJ atond op
an kz] hond (naar do bizarre gaat ) baxierkte
hQ dat het aan aap waa . Daarop aprak h het

tweede vera :
Deze use bomin] vrede noch zelfbedveng ,
Het ls aen aap die ovew boomtakken zendelt.

HQ bederft do bo•l,

is booaaordig en s1ccb]s
c

,

]emneer mes de*m binnas laat, gaat ook het huis
ten gronde.

Zo sprekende nam de Bodhlaatta een fskkel,
waarmee h$ het beest bedrelgde, en joeg hem

ditatie en ondcrxees het kluisenaarazoontje
in alles wat nodig was voor concentratie Op
objecten. Ook het kind ontvouzde sozel het
een als het ander en zo bereikten zQ beiden,
volhardend in meditatie, de Brabmehemel.

Thailand, brons, verguld.
Bangkok-st:l)l

elnd l 8e eeuw

EEN AMDERE ICAROS

(JatsAa §2$ . Vertaald uit het P&li)
Eens xerd de Bodhlsattva op de berg "Gierenpiek" wedergeboren als gier. R] had een zoon
Supatta, de Welgewiekte, de koning der gierom
met vele dDizandeD gieren tot onderdaan, on
zeer krachtig, Deze voedde zon ouders. Overmoedig door sgn kracht vloog bQ echter te
hoog en zon vader eaarschuxde bem dat hQ niet
hoger dan een sekere grena moest gaan. H$ sei
wel d8t het goed was. Maar op een dag regende
het, hQ steeg met de andere gieren op, maar
liet hen onder zich, klom tot voorb$ de grens
en werd gegrepen door de vind die op grote
hoogten blaast. HQ werd versplinterd.

Vertaald ult het Pali door
Tonny Kurpershoek-Scherft.

CONGRES 9ORLD PELLOBSRIP OF BDDDHISTS
Van -6 oktober lQ78 vond te Japen het
12]• congres van de Hond Felloasbip of
Budahlsts plaata, Hieronder nonun no

een vertaling op van d• belangr$kste op
dlt oongrem aangenomen resoluties alsaede Yan ée •sn bst e1nd van het congres n1tgesproken s1otverk1ar1ng (reö. ) ‹

- Met het oog op de toe#omotige ontxibkeling
van het boeddhiame, zullen de Dhammedutasktivlteiten zich onder leiding van de W.F. B.
gaan uitstrekken naar verachllleAde delen van
de wereld *la de verscheidene regionale centra, Ter ondersteuning van dit programma mal
de uitwiaaeling van monniken, meditatie-instrukteurs cn lntzllectueleu tussen de vers
schillende centra onderling bevorderd worden
ten behoeve van oeD beter begrip en zen versterkte vr1endachapsband*
Om de semsheid in de huidige materielistimcbe wereld te belpen mullen mogelQkheden
tot bot volqan van de medltatlezegmn der
varsobillzAdz scholen aangeboden worden. Dit
houdt 1.ri dat do oprI.chtt.ng van nleuuo nodltattooentra •n d• opleiding van nadltatlatnstructoure bevorderd zul1en uordon.

In de boeddblstische landen zullen Diet
all•ox bomddkistlschz bomkax mosr ook broohurus van eakele pm na' * , die een ssxznvattende inleiding tot de leer geven in de verschillende telen *an de toeristen aangeboden oor-

- Aangezlen binnen de W.F. B. vaak gediscusai•zrd is over de problemen rondom de ver*ezeDlQ#ing van een wereldvrede en rondom het
selzQn sam de mensheid, besluiten wQ op deze
conferentie dat we nu positieve stappen zullen moeten ondernemer om tot kontakt en samenwerking te komen met de leiders van het
christendom, de ialam, het h1odoe[ame , en vmg
andere religies. En ook dat we zullen moeten pogeo op meer diepgaande wgze jonge meA=
sen en vrouwen te betrekken in het vinden
van wegen tot en middelen om een duurseme
vrede in de sereld te bevorderen en te hes$*
javen.
- Aange z:i.on de V N hot plan opgevat hebben
on de voornallge glorie van hunb:Lat de het
llgo geboorteplaats van do Hoor Sakyanunl

Boeddha te herstellen, ala onderdeel van #Rp
atrevea d• xereldvred• •n de bro•dormchap
tussen de volkeren te handhaven, besluiten

— Jepan le tot nog too het enige land dat d•
verschrlkk$ng van do ntoonbon geleend hooft ,
uaarblJ ton gevolge van hot gebruik ervan aan
het eind van do 2o Wereldoorlog hondorddut. sondon xenaen guaoed of gezond worden Ze1f‘a tot
op de dag van vandaag sterven or nog monaen
door do nauerklng van radio-aktlevo atra1:1.ng
Aangezien dlv zogenaamde ' Vrode", dlv iaaar

eveneicbt txss•n die naties die atoom*apans
besittmn, inhzrant de mogel$kbeid van toekomstige atooaoorlogen mot zlch meebrengt, besluiten
nu in naam van d• algzaone vendering van de *.P. B* een aterk beroep te doen
op de hoofden van alle natles om de produktie,

vaarlQke aapenm geheel stop te setteo ea
atoom*apens volledig af te achaffen en die
energie te gebruiken voor vreedzame doeleinden om zo op een betere wQse bQ te dragen
aeA het welmQn van de mensheid. Verder besluiten xg er bQ alle regeringen van de wereld op
aan te driogeo atoomwapena eo andere wapena
die de mensheid kunnen vernietigen, af te
schaffen en in de plaata daarvan humanltaire
aktiviteiten te ontplooien om dese *ereld
vreedzaam te maken en *rg van angst of enigerlei apanning.

- WO, de leden van de World Fellovship of Buddhists, de boeddhisten van de *ereld vertegenwoordigend, aanwezig op de 12e algemene conferentie die onder de auspicieen van de Japen Buddhist Federatlon van 1 tot en met 6

oktober in het jaar 2§22 B.E. (1978) te Tokyo
en Kyoto gehouden werd, verklaren en bevestigen dat wg in de geest van de Inleiding, Altgesproken op de openingavergaderlng van de
W.F » B„ geRouden in Sr1 Lenka in 2§Q§ BVE.
16 juni 1 Q§O) zullen voortwerken, ons ertoe

aansporend om met alles wat in ons vermogen
ligt de serheveR leer van de Boeddha bekend-

held te gzYon mo dat de hzllzase kracht van
dlenstbmarhaid ox opoff•riagsgoz1nähe1d dle
ervax uitgaat de gehele *meld moge vorvxllen
mensen en geluk voor alle levende xzmens.
WO bevestlgen opnleux ona gelooï im de g•wetensvolbeid van de roorgangors van deze organisatie dim gevolg gaten aan de behoefte
aan wedermQds begrip en samenwerking tussen
boeddblsten die geografisch en hiatoriacb
gescheiden geraakt zgn door vele mglen en
vele eeuwen. WO prgzen oos gelukkig dat er
een groeiende band bestaat tassen de boeddhisten van de ooatel$ke en *estel$ke wereld.
Nu er betere mogel$kheden san Voor een nauwere kommunlcatle, kunnen boeddhisten een
beduidende bedrage leveren in de richting
van een xereld*rede en het geesteljk xelz$n
diAg eD met het oog op de huidige situatie
in de wereld verklaren wQ hierb$ plechtig:

). dat ze Vast besloten san alle mogel$ke hindernissen die het gevoel van eenheid, solidariteit en broederschap in de zeg coudan kunnen stxan, te o*er*innen.
2. dat ze ernaar mullen streven in samen-

talre organlaatleo ona In to zetten voor
vrede en hnrnonle , wet hot ultolnde1I)k
doel kon grote woraldgoizoonachap ta bouorkatelllgon
) dat no de onaangobroken bronnen op rellgloua
on edukatiaf geblod zullan aanboren ten
gunato van do Jongere genorat1.ea
9 dat no zullen bgataan In do algehele matauratle van Luinblnl , do gaboortoplaata

VERSLAO V00RJ*ARSBIJEENK0MST
In het fraale Internationaal Thzosofiaoh
Gentrux :tn do boeaon van lïaerdon, h•bbon do
Vra.•ndun van het booddhlaiao saiaon net do vork-

groep De Nlcaxe Mens, op 1 @ en 20 april een
drukbenooht• lente-b$eenkomst gehouden.
botekende voor deze ted, word zaterdagoohtond
ziotaoa al helder on boeiend bohandeAd door do
llpaaaka Nagabodhl van de Fr:l.outs of the Western Order In London, dle sprek aha plaatsvervanger van do aonnllc SanghaT'akah1ta

Hoewel de mens in dese ted l$k$ te worden
›*”
gereduceerd tot niet meer dan •zn statische
eenheid en de problemen naar de wereld mee
kampt misschien groter zon dan ooit tevoren,
san de oorzaken van die problemen in *ezen
niet versohillend van dle ten tgde van de
Boeddha, Sldus Nagabodhl. Die oorzaken zon beDe bedoellng Yan het boeddhlsme ia, die

kraoht san de medltatie, de duidel

z sorele

visie ez de niet-theïstlsche, nlet-autoritmire

instelling van het boeddhiame.
Het ls eeD "clnnige" religle, zei h$ Met
de Boeddha als voorbeeld biedt het een ide*al
van menmel#ke ver*olmek1xg. De Dbemme toont
ons daartoe een weg die al 2jOO jaar is beproefd.
Nagabodhl legde er grote nadruk op dat het
een geweldige inspanning vergt om ons te transformeren, de klelne zaadjes te ontwikkelen tot
volgroeide bloemen. De weg na*r de Verlichting
gaan betekent hard werken.
o.m. sterk
belDAloed door de voorkeur van vertalers en

geleerden voor bepaalde teksten, met een zwaar
accent op morele aspecten.
Een nadeel la ook, vond hQ , dat *Q gemekkel
veel te veel over het boeddhlsme te horen
en te lezen kunnen krggen voordat
er eigenlek aan toe zgn. Zodoende dreigen
’ soms te
verdwalen in de uiteenlopende ideeen *aarvan
*Q kennis nemen.
Gelukklg san er nu enkele bewegingen die
het boeddhisme in het Westen op een goede , siovolle manier ultdragen. Als voorbeeld Vertelde hQ uitvoerig over de Friends of the
Western Buddhist Order die in *967 door de
monnik Sangharskshita is gesticht.

De orde h•mft ondorm•er •akolz kleine ooopzratlas &as*1cht waartoe wiDkols en aol#m
usntal ozxtra van de FWBO, hoofdsakelg# in
Engeland, *uar wordt gzm•diteerd en cursussen
over het bozddhlsse worden gegevens
Het plan bestaat om binnen enkele laren ook
in Nodorland 0en centrum van de FHBO te stlBbton. Voor lnliohtlngea kunt u zicb zenden tot
Garollen Eykmsn, H.v. Pontlaan 109, Arabem,
tel . O8W61O277
ZOndagocbtond gaf drs.Ada Herpst in een
voordreoht over Zen en psychotherapie een duidxlv ov•rsiobt van verachillon en ov•roenkomsten tuason Zen en een aantal
peutlsche scholen.
Vooral de overe•nRomaten tusaen Zen-boed<b1mmo ex de psyobotbzraple Yan Rodgzrs men
treffend. De thzraple la gericht op het loslaten cao fixatlaa, de erkenning dmt
leven
in een voortdurend proces van verandering en
de aanzaerding van de eigen gevoelens, Maar
bet boeddbisaa gaat tenslotte verder: aanvaarding ven al het bestaande,
Dlt sloot aaa bg smt prof . dr.R.RO C. Jsassea
emrdzr in ••A cao d• gwspr•hagrozpzn Wad oador•tra$pt, nl* dat h•t bood4bimme joiat die religie ls d1• do nadruR legt op persan•nte v•r-

anderlng, Ret grondkenmerk max de boedd#1siocha
medltxtle lz , zei bg, dat alles la een stroom
van veranderlag la opgenomen.
H$ waaraohzsdo er oser:[gena tegen, al te
lichtvaardig aan meditatie te beginnen. Mensen
die zeer angstig en krampechtig in het leven
staan, kunnen door de ontspanning die door de
meditatie tezeag wordt gabracbt, huD verdedigingsmechanismeD tegen psychlache verdrlAglngmn
zien wegvallen, *aardoor mQ in een tozataDd
van volslagen radelooaheid kunnen geraken.
In de gespreksgroepen ontstonden geanimeerde
dlacussleo. Prof. dr.V. Westhoff leidde een groep
over boeddhimme en omgaxg met de natuAr, Erik
Bruin over tantra en Bruno Mertens over boeddhlsme en vegetarlome.
De Voordracht met dia's van Erik Bruin
oYer tibetaana boeddhisme waa mmterdagaAoud
een kleurrgk en #as<1oerend accent in het geslaagde voorjaarmzemkende van oude eo nieuwe
vrienden van het boeddhisme.
Jacques don Boor

MEDEDELINGEN
- NAJAARSBIJEENK0H9T STICSTINB VRIENDEN VAN
HET BOEDDRISME

Op T 2 octotzr zal lx de Schovenhorst te Putten
d$ najaarsb$oemkonst Yan de Stiohtlng gehouden
worden. Omtrent het programma zal nog nad•r
bericht xorä•n.
-SOROOL FOR ORIENTAL STUDIES
Op 16 Januari i 98 i xa1 In hot conferentiecentrum Do h•ouuonhora t to NoorduQk.orhout, do
corete uoolcond-oursua starten van do School
for Orleatnl Studloa In nederland»
H:l.or zal voor gel.nteroaaoorden do gelogenheld bontaaa op aondon:1.ach n1v•au oen
tische on prekt1.sche voriirl.ng to krijgen In

geentoZlÏke streeft.ac•n vnn India De cursus 1s
bestemd voor docenten en thoologon, paychlatara en a ohothorap•uth•n, voor hen dl.• a:i.ch
Intensief reet verschillende vormen van yoga
en zi•d1ta41u best.ghoudon en verder voor allen
dlv zon dïep• bolangatalling hebben voor d•

Hat ls dm b•do•llng, in dene ted van cosfrentm$io van oxltxrzn en godsdionstzn, de
6rote besobnvlng vnn Indïa van binnen uit t•

leren verstaan on tevens to loren onderkennen,
maart.u z9 van u«rtarao cultuur verschil t In
deze ontnoeting sullon we ook onze eigen cultuur boter leren begrepen
Ook zullen wo kunnen horen van do nah:dom
aan peycho1og4.soho 1nz1.chten on toehzrlokon van
geestolplco verruiming dlv In Ind::£a kunnen bogen op non eeuwenoude traditie on d:i. o In het

Westen eerst in deze eeuw tot oat*iRBeling
kxamen en eetenBcbappel$k erkennlog #regen.
Op ieder van de 6 weekends zal e8n van de
volgende oaderwerpex ala Oentraal tbeme aan
de orde gesteld worden:
de veda's
bewustmgnapsychologle
de upanishads
chakra-psychologie
yoga en tantra
filosofie en boeddhiame
Verder sal er aandacht besteed worden aan
t a a l en t r a d i t i e , m u s 1 e k,
d a D s en k u n s t en zal er gelegenheid
zon tot het beoefenen van m e d 1 t a t i e .
Als docenten fungeren specixllstea op elk
gebied. Daar velen uit India afkomstig zullen
zon, zullen de voordrachten in bet Engels gegeven worden.
De xe0keAds duren van vrQdaguvond tot ez
met zoAdagmiddag. Dese eerate cursvs zal boataan uit 6 seekeoda op de volgende data

Hot ourauago ld bedraagt II l §Oo,- Hlerb9 syn
Inbegrepen logles en xaaltqden In het oom:fortabobo on dood geoutllloordo contorentlocontruic
Voor uchtpnren en studont•n la reductie moge•
Sri Shyam Bmtnager en Sri Harish Johan
zullen deze cursus leiden, hierin bggestaan
door Prof.Henri van Preag en Drs.Jo van Orshoren, De orguniaatoriache leiding beruat bg
Ir.Emile Bmrbss en yvette Neger. Gobrdinatrlce
is Anne SteenmeQer.
Op de aorate cureua zullen nog tuee andere
volgen uaarna oen votonschappo ZQlx certificaat
bohaald kan worden. Gurauason over China $ 'tibet
on Japen san In voorberoldln g

ZJ dlv In aennurklng uonaon te konan voor
doaZnane ann doen •orato curnua goosteZ(ko
utrout:£ngen van Indla kunnen zich - vrQbZ(vond opgeven Daarop krijgt ann - over en:Ego ted nadere 1.nlorziatlo toogevonden, uaarna non deflnltlove opgnve kan volgen. Aarea : c/o Anno
Stoonno9or F»CgDondoraa trant 18, l 9Oz c8 Buanuzi

*•#•‹

) 59-) 5977.

*CENTRUM VOOR SHIN-BOEDDHISNE

o#rmto zaroposa Sbix oonfzren]ïo gahoxdza
baar b$ **Peel, Zittur4 16, 2# 9 Lllle (Poeder=
lmz ), Belgl].
-DRARMADHATD
OO v•rmo*k van Dh*r**db*t* A**t•rd** h**ft
sicb Michael K0hD persoonl#ke vertegenaoordïgmr van Gbogam Trust Rlnpocba in Errepa,
lD 1 979 ** *msterdaa gevectly&. Hg *•**t r*8***t#6
t•>#T#v# *ralnlag sessie's in *
sterdam, OzoningaD en Den Rumg* Inllcbtlngcn
b$ Dbarmmdbm*z, Ragsdaelkaa* 6], i o7a *x *› aan
- KDM NYE RELAXATION EN TIME SPACE KNOWLEDGE
Van )-Q september zal Hal Gurish van het
Nylngme Institute in Berkely, Oelifornla, in
Holland mgn. Hal ia leerllng en naaste medewerker van Thartheng Tulku, een ’fibetaanse
lame, HQ beeft bovendien een jarenlange ervaring als psychotherapeut en opleider. Hal zal
2 workshops geven en l leElug.
1 - § september
Kum Nye
donderdagavond § sept. lezing TSK
]
@ september
TSK
D* Kum Nye workshop wordt georganiseerd door
Wil van der HulBt an Carola de Vries RobleB.
De*l*xme eileen mogel$k voor de hulle drie
dagen* Maximum aantal deelnemers 2O* De koaten zgn * *7?*- , lnsl, all0 m*altgden, szrbl]f

•a oxeraachtiz p. TOe mlng voor deelname
gaschlzdt na entzangst van het lnmcbr$fforaxliar en lx volgorde van dz ontvangen golden,
op bmnkrek.no.: ]è ]] 10 7 $ ABN V$m•lstr.
A'dam. O1ronr. zaa de ABN: 6269, t.n.v. C*T*
de Vrles Robles, Prlnsen x**t *&g- I. Indien
er geen plaats moer over ls wordt U hiervan
lA kaxnia gesteld •n sml het overgzmeeAta bedrag wowden torvggestort . Inscbr$ffornulior
z•nd*n t/m )0 aug. naar Wll *an der Hwlst,
Sterren*acht 8, Leiden. Na ] 8 aug. ontvangt 0
bericht *an Carola over de defioltieve dynamo
en de noodz*kel$kz praktische informatie.
Het Tlae Spece Knowledge- ( -TSK) ammkend
uordt georganiseerd door do u•rkgroep Nleuuo
Nona on gehouden In hot Theoaof:lach Centrum
Naardon :Ln de Bosant Halt. Opgnvo v:ta lnachrlJ Ifornullor van do werkgroep Nleuue Nona Hot
ue•lcond sal In het Engola gegeven uordon » Alä•x•no inforzintlo tot : 02193-66091 . Sekrotarlaat : llouuog 1 7J , llvorauzi , 035-1)476
De TSK-lozing wordt gehouden :tn do KoBmoB
Pr:Lna Hendrlkkaao 1 g2 Asntordan, donderdagavond 9 september aanvang 2O 30 uur
Van 20 augustus t/zi auptonb•r sulZun dr:£o
kort• fllm boaohlkbaar sgn+ D•tun van verte
nlng nog nl.ot b•icond Op verzoek kunn•n do
flZaa gehuurd uordon Vanaf 2O aug koatakt
opn•non a•4 flnrola de Vr1•s RobZcs t•Z i 020(-

z5JO9k. D« drs.e korte fllaa sla i

Tlbetan Nod1clno, the 1:fte and vork of Dr.
Lobaang Dolzia
-Roque.on :for a :fa1th, an account of a ap1.rttual way of life *hich no longer exlats
-Meditation Cryotalllsed * Tpme Govinda's film
or the uae of art and lmagery in meditstion.
Kum Nye is een Tibetaans syateem van li=
chaamsbewegiagen, ademhalingaoefeningen, chanting, lopende en zittende meditaties en zelfa*oaage - dat negatieve houdingen en emotlozele conflikten transformeert en ons so evenxlchtiger eD gezonder maakt. De oeieningen zgn
geschikt voor mensen van iedere leeftQd en
kwnnen thuia voort geset worden. De oeïenboeken Kum Nye Relaxation zon tot op heden alloen
in het Engels ver#rQgbear. Tharthang Tulku
hee#t o.m. 2 boeken geschreven die het proces
beachr$*en van 't eerken aan jezelf via meditatiet Oesture of balance, vertaald in 't Neder
Panda : leven In evenwicht , Ultgeven Ank&lïarzioa
on : Oponosa Nlnd, vort In * t Nederlands :
Open beuuatzon, Ultgovery Karnak Do boaken
aan to boxtellen bp Carola
Thorthang Tulku Rlnpocho achroo:f o na hot
book 'I'lne Space Knowledge Dit book bevat can

nlouua kok op de roalltolt on zal aha baala
dlonan voor dit uuekond t "'gino , Space , Knowledge teacher na hou we can open our apace
uhlch la too narrou, our tlno uhlch la too
ahort and our Knowledge uhlch la too llzilted

'the proc tlco helpa ua IO d0Wa op 8a1 ï-dlSc 1-

pllne , cPanty of though t , faallng and act:l. on ,
so1 f-know1o‹ipa , aol. f-c entree and insight In to
and knowledge ei varloua aapac ta of aian ar.d
the world 'through exerc laea- and dlacueraf on
par clclpan tu vr111 expertanc e tha c1ar1ty and

-' irnt‹.›‹ vaxi›:i=x woi».s.rots
Het is .:oge] ]k voor betrekkolQk lage prQsen
een georgan:.seerde, vier weken durende reis
naar Kashmir te maken *aarbQ de volgende mogelQkhedon geboden aorde: :
-het beoefenen van Yoga en meditatie; het bezoeken van boedbhistlsche kloosters in Ladakh
of van de Niketan Ashmm 1n Pahalgam
- deelname aan een berguerentocht, trektocht
door de bergen en het wonen op woonboten
buiten de bewoonde *eruld
- oreatleve *orkshups (sïlversmeden, houtsnQwerk, papier macht, textiel, muziek en Urdu);
bezoeken aan *erkp1aatse•i on onderwQs).nstelInlichtingen bQ J . Goenen, 8t Jorlsstraat /,
1017 BC Amsterdam.

Als ver*oIg op het Theres lahoeveblm d ver-

Rat heeft non algoxoner karakter gekregen daa
hot Th•roa1ahoovobZad, naar het verband not
do Themalahoavo ls bleven bestaan door het
opnemen van do ' hroalahoova-aktlvltolton Het
blad probeert aan do hand van artikelen en
tokahn ( toeaprakon ) van oude en nlouvu Zonneoatora on Zon-begeleiders aan te gaven nat
Zan la of kan zon voor hot dagol s loven van
inedltorendon In do nadorlanda tal:tge gebieden

Een abor»eiaont koat f 1 O,-/Bf 1 §O,- on wan elk
noaiant lngean Eerdere nu izora van het 3aar
uorden dun ools toeQ0Btuurd Do ader:La:La trat1o
on het aokrotarlaet zon gevoa tigd In de Therealahoave Doizlnlcanona tr 25, )h9) JN I.angonbooinq
- NENOBEOPS

Op 9› 1 O en l l aiel
1. werd to lt11.verant
de derde Nono-boura omtrent lclelnac hallghold

gehouden, (Memo = mens en milieuvriendelQk
ondernemen.) Ret beurs-thema van dit jaar *as
"Energie en energieverbru1k“• MatthQs Schouten bleld hier eeD lezing getiteld: "Een
boeddhiatische visie op economie en energle."
De tekst van deze lesing sal verscbQnen bQ
de Kosmos in Amsterdam.

