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Reflectie, dat wordt onze slogan voor
2019. Suiren-Ji Magazine is een EMagazine van zencentrum Suiren-Ji in
Bemmel (bij Nijmegen) en verschijnt
maandelijks.
Reflectie omdat ons uitgangspunt
religieuze verdieping is
_____________________________
Als de nacht mij omvat,
Kan niets mij nog deren.
Wat ik tot mijn geboorte had
Moet de dood mij nog leren.
WEES STIL.
Ssssst.
Iedereen slaapt, loop op je tenen zodat
niemand ontwaakt
Maak ze niet wakker, zachtjes, zodat de
trap niet zo kraakt
Laat ze maar stilletjes dromen, van
eindeloze schijn
Deinend op de golven, in deze boot die lek
schijnt te zijn

Sssst,
Iedereen slaapt, en de maan die verschijnt
Sluip je naar dek, waar de nacht je begroet,
Staar naar de einder geen begin, en geen
eind,
waar alles verdwijnt, de dood tegemoet

Colofon
Suiren-Ji Magazine is een uitgave

van Zencentrum Suiren-Ji
Doornik 1 Bemmel
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Ton Daiken Akveld
Distributie/Redigeren Column
SUNYATA
Vanaf het begin der tijden,
was het antwoord nooit verborgen.
Je hoeft niet te zoeken
‘T ligt in ons bestaan geborgen
Duizenden jaren hebben wijze
zij die waarheid ambiëren
hen de stilte in geleid
Om alles af te leren

Zeshin van der Plas
Column/artikelen

Een stilte waar is ‘in te zien’
Wat nooit vergeten is
Waar alles in verdwijnt
Zonder één enkel gemis
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zencentrum.nl

Je hebt het verdiend,
Dit hele mooie leven
Wat door de dood
Aan jou is gegeven

‘T is om je dood te schamen
Als je masker breekt
Als in duizend spiegelramen
Het zelf tot je spreekt

Er is altijd iemand om te groeten,
Er is altijd iemand voor een zoen.
Er is geen noodlot om te ontmoeten,
en geen morgen om het over te doen
Er is altijd iemand om mee te praten,
Mijn hart kent geen pijn.
Ik heb je nooit verlaten,
Ik kan niet anders, dan er altijd zijn

INHOUD

De reis lijkt heel lang maar is kort, naar
het schijnt
Jij staart naar de einder, geen begin, en
geen eind
Sterren, bloemen van de lucht, ze komen en
gaan
En iedereen slaapt, in het licht van de
maan

INHOUD
Voorwoord ‘Geen begin’
1
Shiguseiganmon sutra
2
Dank
3
Toya
4
Buigen
5
Brieven uit de oude
Doos
6,7,8,9,10,11

KANZEON

Niets is eeuwigdurend
Alles is maar spel
Zonder winnaar of verliezer
Met of zonder metgezel
Tijd glijd door je handen
Voor je 't weet ben je oud
Blijft er één vraag branden
Wat is de zin goedbeschouwd
Van pijn, geboorte, liefde, doob ?

Dit masker wat het kraambed gaf
Gebarsten door de tijd
Een stem vol giftigheid
Draag ik door dit leven wat is gegeven
Om het te verliezen
Zal ik deze schijn bovenal verkiezen
voor mijn geborgenheid
Dit veilig masker waar ik afgezonderd
Stiekem door de barsten kijk
Naar jou vele hoofden,
je duizend handen
Zo binnen handbereik .
Waar ren je zo hard naar toe?
Luister even, nee niet naar mij,
Luister naar je doen en laten
Het rent zo hard voorbij
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SHIGUSEIGAN SUTRA
Hoe ontelbaar alle levende wezens
ook zijn,
Ik beloof ze allemaal te redden.

positieve wending aan hun leven te
geven. Maar als je omgeving steeds
gewelddadiger wordt, hoelang zal jou
positieve leven dan stand houden?
Hoe onuitputtelijk mijn
Zen - beoefening is niet het aanleren
zinsbegoochelingen ook zijn,
van een methode of werkwijze,
Ik beloof ze allemaal te doven.
waarmee je, je leven weer op orde
krijgt, het is een authentieke leer die
Hoe onmetelijk de Dharma leerstof
generaties lang van geest tot geest is
ook is,
doorgegeven. Natuurlijk ben je zen
Ik beloof de gehele Dharma meester gaan doen om je leven een positieve
te worden.
wending te geven. Maar hoe zit dat als
zij die honger hebben, zij die ziek zijn,
Hoe oneindig het Boeddhapad ook is, verslaafd en dakloos jou positieve
Ik beloof het te volgen.
leven binnen dringen? We leven in
een interessante tijd, alles wat je
ontmoet geeft je de mogelijkheid om
je zinsbegoochelingen te doorbreken.
Het ware gezicht van de huidige tijd is
helder en duidelijk, de mogelijkheden
zijn legio. Zen gaat over
bewustwording, onwetendheid
doorbreken en dat houd niet op zodra
je van je kussentje af stapt. Zazen is
niet meer dan de brandstof voor
bewustzijn. Je kunt natuurlijk gaan
mediteren voor vrede in de wereld,
maar wat een desillusie als je ontdekt
dat vrede en oorlog de voor- en
achterkant van één en de zelfde munt
Deze sutra word elke avond als
zijn, je wilt juist geen geweld, geen
avondsluiting gereciteerd.
agressie. Je bent zen gaan doen om
Voor veel Sangha-leden is deze tekst
daar van los te komen, je bent opzoek
bovennatuurlijk,
naar zuiverheid, vrede en licht. Als dat
hoeveel mensen zijn er eigenlijk op de je werkelijke motivatie is stop dan
wereld? De sutra heeft het over
maar met Zen.
wezens, horen daar de dieren,
Zen is een religieuze techniek die
reptielen, insecten, bomen, bloemen
zinsbegoochelingen doorbreekt en je
en planten ook bij? Dat is
met beide benen in de oer Hollandse
onbegonnen werk, hoe moet je alle
klei zet. Je zult ontdekken dat
wezens redden?
duisternis de voorwaarde voor licht is,
Als je niet weet hoe dan zou ik er
hoe zou je licht kunnen maken zonder
maar niet aan beginnen.
duisternis. Ondanks dat je misschien
De tweede regel van de sutra, verwijst kromme tenen krijgt van wat ik schrijf
naar hoe je het moet aanpakken
is het een goede ontwikkeling. Het
idee wat je over zen had blijkt niet te
Hoe onuitputtelijk mijn zinsbegoochelingen kloppen, je raakt gedesillusioneerd, dat
ook zijn,
wil zeggen, je raakt een illusie kwijt, je
Ik beloof ze allemaal te doven.
doorbreekt een zinsbegoocheling.
Dit is een stap op weg alle levende
Wat zijn zinsbegoochelingen? Er is
wezen te redden, een stap op weg naar
een Engelse uitdrukking die er een
wijsheid. Zazen is de brandstof
redelijke verklaring er voor geeft,
hiervoor. In de zendo (meditatiehal)
makebelieve. (maken dat je het
staat het beeld van Monju die de
gelooft).
belichaming van wijsheid verbeeld. In
Het merendeel van Zenstudenten
de Tibetaanse traditie heeft hij een
doen zen om rust te vinden, hun leven vlammend zwaard in zijn handen
op orde te krijgen, kortom een
waarmee hij zinsbegoochelingen

doorklieft. In onze traditie ligt zijn
zwaard voor hem op het altaar in de
vorm van de Kyosaku, de houten stok
waar mee de Jikido patrouilleert.
In de media word zen aangeprezen als
panacee voor rust, ontspanning en
concentratie. Maar er word niet bij
gezegd dat die rust voortkomt uit het
doorklieven van je zinsbegoochelingen
en dat je tijdens dit proces
gedesillusioneerd raakt. Als je
werkelijk zen beoefend heb je geen
tijd om levende wezens te redden, je
worstelt om los te komen uit de
Karmische greep die je keel dicht
knijpt. Wat kun je nog doen je bent je
er van bewust dat alles wat je
onderneemt ellende veroorzaakt. Ja
veroorzaakt ellende en nee
veroorzaakt ellende.
Oorzaak en gevolg, wat moet je doen?
Geen enkele keuze is goed, vrede
veroorzaakt, oorlog, liefde veroorzaakt
haat. In plaats van dat je rust en
concentratie verkrijgt zit je
opgescheept met besluiteloosheid en
incompetentie.
De oplossing is:
concentreer je op je buik, tel je ademhaling en
laat je gedachten voor wat ze zijn, bemoei je
er niet mee. Gedachten zijn niet van jou, ze
komen en gaan naar believen.
De kern van zen meditatie is; 'stille
beschouwing'
Alle Boeddha's en Boddhisatva's
hebben precies het zelfde pad gevolgd
als wat jij nu volgt. Zonder te weten
wat het inhield hebben ze elke avond
de Shiguseigan-mon sutra gereciteerd.
Ze hebben met de zelfde twijfels
geworsteld waar jij nu mee worstelt,
geworsteld met de realiteit, de
Dharma. Dharma word vertaald met
'De Boeddhistische leer', een leer die
bestaat uit; leren van ontmoetingen
met de waarheid. Een leer die je los
maken van illusies, en leid naar de
universele waarheid Een ontmoeting
met deze universele waarheid, die elk
mens in zich draagt, bewerkstelligt
herkenning. Elk moment wat zich aan
je ontvouwt herken je als Dharma.
Hoe onmetelijk de Dharma leerstof ook is,
Ik beloof de gehele Dharma meester te
worden

Het fascineert je, voor deze
ontmoeting waren wolken, wolken,
bomen, bomen, regen, regen.
Maar nu zindert en sprankelt alles, en
wolken zijn wolken!
En bomen zijn Bomen! En regen is
regen!
Deze ontmoeting is 'Kensho' je
werkelijke natuur inzien.
Je realiseert dat alles uit geest
voortkomt en je begrijpt dat

Alle donateurs van Suiren-Ji
DANK JE WEL

alles geest is. Van geest tot geest is de
enige onderwijsmethode. Zen
bekommert zich niet om geschriften;
geschriften geven niet meer dan een
verklaring van de relatieve
werkelijkheid. Een ontmoeting met de
waarheid ontstaat alleen van geest tot
geest. Dit basisprincipe, dat
overeenstemt met alle wetten en
waarheden van de kosmos en aan elke
religie is voorbehouden, is het
oogmerk van zen. Als je, je afvraagt:
"Wat is geest?"; dat is jouw geest. Mijn
antwoord is mijn geest, hoe zou er
vraag en antwoord zijn zonder geest?
De laatste regels van de Shiguseigan
Sutra zullen je duidelijk zijn.
Hoe oneindig het Boeddhapad ook is,
Ik beloof het te volgen.

Amitabha heeft op je gewacht.

Hoe lang is het Boeddhapad?
Zenmeester Ikkyu bezoekt een
monnik die op sterven ligt en vraagt
hem. 'Zal ik u leiden?' De monnik
antwoord. 'Wat valt er te leiden? Ik
ben alleen gekomen en ik ga ook
alleen. Hoe zou u” mij kunnen
helpen?' Waarop de meester Ikkyu
antwoord: “Als u in de
veronderstelling bent dat u komt en
gaat dan is dat een waanidee. Staat u
mij toe het pad tonen waarop geen
komen, noch gaan is.
Het pad was zo duidelijk
geopenbaard, dat de monnik met een
glimlach stierf.
Zeshin
Geen begin
Geen einde
Onze geest
wordt geboren
en sterft;
De leegte van
leegte

Ikyu
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ZATERDAG 21 DECEMBER
20:00 u. TOYA FEEST
Nacht van de winterzonnewende

Op zaterdag 21 december is iedereen vanaf 20:00 uur
van harte welkom op ons Toya feest.
In verband met de inkoop van hapjes, versnaperingen
en drankjes vragen wij u, als u mee wilt doen aan dit feest
om voor 19 dec. een mailtje te sturen naar info.zencentrum.nl.
Nacht van de winterzonnewende
eenmaal per jaar genieten zen-monniken in de nacht van de winterzonnewende van een feestje. Ze
komen samen om te zingen, dansen, drinken en stunts uitvoeren. zelfs de meester neemt deel zodat de
monniken dichter bij hem kunnen komen, hij is tenslotte ook niet als monnik geboren. De leken
aanhangers van het klooster delen ook mee in de feestvreugde, van wie sommigen in de toekomst
grote zenleiders kunnen uitgroeien. Toya gaat om het ongedwongen samenzijn, de hapjes en drank
zijn ondergeschikt het plezier met elkaar.
Dit mag misschien vanuit westers oogpunt ketters lijken maar het is de enige mogelijkheid in het jaar
waar niemand ze aanrekent dat ze alcohol gedronken hebben. De volgende ochtend moeten ze weer
om 4:00 present zijn. In feite is het een wakeupcall waarom ze in het klooster zitten, niemand verplicht
ze om alcohol te drinken, het mag. Dogo-san zei de volgende dag ontnuchterd : ‘ You gain nothing
from Toya, that's why we have to honor this good lesson.

BUIGINGEN BINNEN ZEN
Buigingen binnen het zen-boeddhisme
drukken de wil uit je boeddhanatuur te
realiseren en heeft niets te maken met
onderdanigheid of onderwerping aan
wat of wie dan ook buiten jezelf.
Waarom doe je aan zen? Je komt naar
de tempel, zendo of meditatie ruimte
om te mediteren. Waarom? Je kunt je
aangenamer bezigheden bedenken.
Je had naar de kroeg , bioskoop,
theater, enz., kunnen gaan. Maar
je zoekt een oplossing voor de
onvrede die je met je huidige
situatie hebt.
Die onvrede kan groot, klein, of
zelfs je hele leven beheersen.
In zen geloven we dat het
realiseren van je
boeddhanatuur de oplossing is.
Daarom mediteer je in plaats van dat
je zelf verliest in vermaak. Om dit
doel, je boeddhanatuur voor ogen te
houden heeft iemand het volgende
bedacht. Je schuift je behoefte aan
vermaak opzij om je boeddhanatuur
te realiseren. Dit druk je uit door een
volledige buiging te maken en daarbij
je handen plat op de grond te leggen.
Vervolgens stapt denkbeeldig
Boeddha op je handen en til je, je
handen op om je eigen
boeddhanatuur te verheffen.
Toen ik zo'n dertig jaar geleden met het
boeddhisme in aanraking kwam heb ik voor
het zen-buddhisme gekozen, omdat dat zo
simpel was en omdat er naar mijn mening
weinig poespas bij kwam kijken. Ik had in
mijn leven al menige sekte met de meest
onzinnige rituelen van zeer dichtbij mogen
aanschouwen, en onder het mom van
'vrijwillig' hieraan verplicht mee moeten
doen. Wat een verademing was zen
voor mij. Op de toenmalige zen-cursus
moesten wij zegge en schrijve,
verplicht één liedje zingen. Totdat ik
in een spaans zen-klooster terecht
kwam. Ik kreeg het spaans
benauwd van al die ceremonies.
Eindeloos liedjes zingen, knievallen maken,
op toeters blazen, op bellen, trommen en
gongen slaan, voor alles en iedereen buigen....
Om kort te gaan, toen ik mijn etenskommen
ceremonieel moest uitpakken, afwassen,
inpakken, en als soldaat de eetzaal
uitmarcheren, was de maat vol.
Vol geestdrift liet ik mijn etenskommen met
de snelheid van het licht door de eetzaal

vliegen en pakte vervolgens het eerste het beste
vliegtuig naar Holland.
Later kom je er dan achter dat een Ego een
heel ding is. Je kunt ook van jezelf begrijpen
dat het allemaal even te veel was, met als
resultaat dat je voorlopig niet meer naar die
bewuste Zen-tempel kunt gaan.

Maar affijn, er zijn meer zen-tempels in de
wereld, en je vertrekt naar Japan.
Daar bleken net zoveel ceremonies te zijn als
in Spanje. Iedereen boog voor het boeddhabeeld, iedereen zong braaf alle liedjes mee.
Maar daar kwam ik niet voor, ik kwam om
verlicht te worden, om te mediteren, niet om
knievallen te maken voor een stom stuk
hout, brons of gips.
Om niet geheel uit de toon te vallen knikte
ik ook wel eens af en toe naar het Buddhabeeld. Het viel natuurlijk wel op dat ik de
ceremonies zo'n beetje liet voor wat ze waren,
maar aan niets was te merken dat ik mijn
houding zou moeten veranderen, niemand
corrigeerde mij. Tot de eerste Seshin.
Het zal ongeveer de 4e of 5e dag van de
Seshin geweest zijn toen mijn meester een
lezing hield over een monnik die zeer devoot
iedere morgen het Buddha-beeld oppoetste,
mooie liedjes voor het beeld zong, en bergen
wierook voor het beeld brandde.
Op een morgen toen de monnik het beeld
wilde gaan oppoetsen, trof hij zijn meester
met een grote bijl in de tempel aan. Vol
geestdrift stond deze het Buddha-beeld in
stukken te hakken.
Verbijsterd riep de monnik: “Meester, wat
doet u nu?" en de meester antwoordde:
"Het is koud vandaag, we hebben hout voor
de kachel nodig anders vriezen we nog dood."
Door de volgende klap die de meester aan het
beeld gaf rolde het hoofd van het beeld over
de grond. Plotseling had boeddha een bezweet
hoofd, dat van de meester die achter het beeld
stond die zei: “Het is maar een stuk hout,
door het Buddha-beeld op te poetsen bereik je
niets als het wilt verfraaien of je vrome

gedrag wilt tentoon
spreiden. En jij bent
maar een zak met botten.
Het poetsen heeft alleen nut
als het dient om je eigen
boeddhanatuur te bevrijden.
Vanaf dat moment heb ik,
als ik alleen was, als iedereen er bij was, vol
aandacht voor mijn boeddha-natuur gebogen,
en zal ik dit met alle respect blijven doen.
Een jaar later vroeg een Israëlische
vrouw of ik haar de volledige buiging
kon uitleggen. Je vouwt je handen
samen voor je borst, dit heet een
Gassho. Vervolgens zak je door je
knieën heen en buigt je volledig
voorover. Dan leg je, je handen met de
palm naar boven op de grond en stapt
er denkbeeldig een meisje van ongeveer
10 jaar op je handen. Kimura san die
het tafereel stond gade te slaan zei:
‘No, no, it is Buddha who steps on to
your hands’. En ik vroeg hem: And
what does the Buddha look like?
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LICHT OF ZWAAR
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SUIREN-JI
ZENCENTRUM

DE SUIREN-JI SANGHA WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2020
KENNEN
Ja,...... ik heb hem goed gekend
Hij kon heel goed vertellen
T' was een geweldige vent
Ik hoorde hem 't laatst spreken
Op een groot congres
Trouwens al zijn leerredes
Waren groot succes
T' is een groot gemis
Dat hij is heen gegaan
We zouden nog zoveel
Kunnen leren
Om de juiste weg te gaan
Ach wat is dat nu jammer
dat u hem zo mist
Is hij dan heen gegaan?
Heb ik mij zo vergist?
Ik breng hem toch dagelijks
Een glaasje water,
steek wat wierook voor hem aan
En als ik s' avonds buiten zit
kijken we samen naar de maan

Kalligrafie 20-05-1982
Hogen Daido Daiosho
歩歩成道( Ho Ho Sei Dô )
Stap voor stap ontrolt de weg
zich onder je voeten
Stempel (Shogen-Ji (lange oorsprong tempel)

Wat is dat toch zonde dat u hem zo
mist
Als u nu morgen komt
dan reiken we samen
hem een glaasje water aan
Kunnen wat wierook offreren
Dat zal hij zeker waarderen
U kunt aan hem vragen, samen te
kijken naar de volle maan,
kunt u toch nog iets van hem leren
Noch is er tijd van komen
En er is ook geen tijd van gaan

VLUCHTEN
Vluchten voor het leven
vluchten in Zen, alle confrontatie
voor een beter bestaan
graaien naar zekerheid
een kwaliteit van leven
maar je weet 'het is afgedaan'
Vervlochten met illusie
Een relatie met een droom
Zoek je houvast in een ademtocht
Gevangen in gedachtestroom
Schuif je werkelijkheid,
steeds voor je uit
En als uiteindelijk,
het rauwe leven je omarmt
Weet je dit is zekerheid,
de kou die je verwarmd.
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