Doornik 1 Bemmel www.zencentrum.nl

TEISHO

entrum Su
i
nc

re

e

n -J

i

.G

oe
dd
oel.

ONGEDULD

Magazine

chting Z

Suiren-Ji

達磨
宗

Sti

Juni 2020

oe
dgekeurd g

VOORWOORD

GUAN YIN ( godheid van
mededogen)
Al in 1848 werden Chinezen
aangemoedigd om te emigreren naar
Amerika en daar te gaan werken als
goedkope landarbeiders. In het begin
waren de meeste Chinese migranten
daoïstisch of boeddhisten.
Na 1870 werden deze emigranten bij
aankomst begroet door Guan Yin, althans
ze hielden het vrijheidsbeeld wat net klaar
was voor Guan-Yin (Kannon Sama) wat
niet zo verwonderlijk is. Zeker niet als je
het gedicht op de sokkel van het beeld leest
Colossus
Not like the brazen giant of Greek fame,
With conquering limbs astride from land
to land;
Here at our sea-washed, sunset gates shall
stand

A mighty woman with a torch, whose
flame
Is the imprisoned lightning, and her
name
Mother of Exiles. From her beaconhand
Glows world-wide welcome; her mild
eyes command
The air-bridged harbor that twin cities
frame.
"Keep, ancient lands, your storied
pomp!" cries she
With silent lips. "Give me your tired,
your poor,
Your huddled masses yearning to
breathe free,
The wretched refuse of your teeming
shore.
Send these, the homeless, tempest-tost
to me,
I lift my lamp beside the golden door!”
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Waarschuwing.
Ik heb erfelijk overdraagbare aandoening
genaamd dyslexie. Door omstandigheden
is de tekst deze keer niet geredigeerd.
Mocht dit irritatie bij u opwekken dan
is dat dom. Ik ben niet dom, al werd ik op
de lagere school wel voor dom versleten.
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ONGEDULD
Toen ik mij in 2015 mijn taken
overdroeg en mij terug trok als leider
van Suiren-Ji is de tempel naar
Bemmel verhuist.
Het nieuwe onderkomen werden de
stallen van het “Huis Doornik”. De
verbouwing en inrichting heeft
behoorlijk wat tijd in beslag genomen.
Omdat de aannemer niet echt bekend
was met de inrichting van een tempel
werd mij gevraagd om de adviseur van
de aannemer te worden.
Maar ja,….een aannemersbedrijf uit
het Gelderse achterland uitleggen hoe
je een altaar bouwt…….
Laat ik eerst uitleggen hoe we op een
Gelders Landgoed terecht zijn
gekomen.
Na mijn terugkomst in 1992 uit Japan
werd mij door een paar vrienden
gevraagd of ik zen-onderricht wilde
geven. Als snel was mijn boven huisje
te klein. Ik kon een groter pand huren
en toen ik dit voorlegde aan de
toenmalige sangha werd besloten om
maandelijks 20 gulden per maand aan
de tempel te geven. Met deze
inkomsten konden we het nieuwe
onderkomen huren. In 1994 vroeg ik
de eigenaar van het pand of hij bereid
was het pand te verkopen en tot mijn
verbijstering zij hij spontaan ja en
noemde een bedrag waarvan je gek
zou zijn om daar niet op in te gaan.
Om kort te gaan na 9 maanden had ik
een bank gevonden die onder
bepaalde voorwaarden er wel brood in
zag om een hypotheek te verstrekken.
Uiteindelijk is het pand in de Euro-tijd
weer verkocht en van de winst kon de
tempel zich in Bemmel vestigen.
Maar ik had mij terug getrokken, een
tempel is gewoon een bedrijf met
boekhouding, belasting,
vergunningen, enz. Het bouwen en
runnen van een tempel hadden bij mij
zijn sporen wel achter gelaten.
Een tijdje terug zei een van onze
sanga-leden 'Je lijkt wel een bouwpastoor'.
Weer stond ik min of meer weer
midden in de bouw van een tempel.

Nu gelukkig met hulp van een
bouwbedrijf en ondersteuning van het
tempelbestuur. Toen het binnen klaar
was lag er nog een tuin te wachten.

kast is een kast met veel laadjes en
met een houten bus gevuld met
eetstokjes.

Tuinen zijn belangrijk voor tempels.
Na de poort van een tempel kom je
altijd in de tuin, de tuin is het
visitekaartje van een tempel. Ook de
tempelbel en kerkhof horen daarbij,
kun je het je voorstellen 4 keer per
dag de tempelbel van een zentempel
luiden in het Gelderse achterland waar
de bijbelbelt zich doorheen slingert.
Als het aan mij lag zou er nu een
platform met een klokkenstoel staan
met een boomstam die tegen de bel
gestoten word.
Maar… Boeddhistische beelden daar
kunnen ze toch geen bezwaar tegen
maken? Om kort te gaan we hebben
een prachtig Kannon beeld
(Avalokitesvara) bij de vijver staan en
in 2017 plaatsten we 6 Jizo beeldjes
op een waterbak. De enige dissonant
is het gebouw dat is een oer
Hollandse koeienstal de rest is Japanse
tempel.

2017

En hier komt mijn ongeduld om de
hoek kijken. Wat hebben toevallige
passanten die in zen geïnteresseerd
zijn met Jizo, een tempelpoort een
grindtuin en een kannonbeeld.
Ze vinden het allemaal mooi maar
bijna niemand geeft de Jizo beelden
water of steeken een wierookstokje
aan? Door de onbekendheid dat de
geur van wierook en Jizo water geven
een brug is tussen de onzienlijke- en
onze wereld blijft dit in ongebruik.
Wel maken veel mensen gebruik van
het prieeltje bij de vijver. Maar
ondanks de uitleg op het prikbord
blijft Jizo dorstig. Dus je gaat dingen
bedenken die meer uitnodigen tot
participatie en je maakt een Omikuji
kast,… en dat werkt. Een Omikuji-

In de bovenkant van de bus is een
klein gaatje en door te schudden komt
er een eetstokje uit de bus. Daarop
staat een nummer wat correspondeert
met een nummer op een van de
laadjes. In elk laadje ligt een
voorspelling die een geschiedenis van
bijna 1000 jaar heeft en begonnen zou
zijn in oude tijden toen mensen veel
trokken om een goddelijke mening te
horen. Het is zo iets als je horoscoop
in de krant lezen, het zegt niks en toch
doet half Nederland het. Wat een
Omikuji voor heeft op een horoscoop
is dat de lezer iets van het
Boeddhisme mee krijgt. Onze tuin is
het voorportaal van de tempel en om
er een bezoekje te brengen hoef je
geen boeddhist te zijn maar als je iets
mee krijgt van lotsverbondenheid met
alles en iedereen door de sfeer in onze
tuin,…… Ik ben ongeduldig ik zou
graag veelmeer lotsgenoten zien in
onze pleisterplaats. Waardoor ik
ontdekte dat ik ongeduldig was de
foto in een artikel wat ik in 2017 voor
het Boeddhistisch Dagblad schreef
over de installatie van de Jizo-beeldjes.
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Ze staan er net, nog geen drie jaar en
kijk eens…… bij deze mijn
verontschuldiging voor mijn gehaaste
gedrag ik verwacht te veel. Sorry.
Verwachtingen zijn net zo kwalijk als
Vooringenomenheid, het is trachten
de wereld naar je hand te zetten.
Sturing te geven aan een Sangha in
plaats naar de ontwikkeling er van te
kijken. Zo’n fotootje uit 2017 geeft
wel de tomeloze groei aan van de
stappen die gezet zijn.
Ik denk toch dat ik wat beter zal
moeten kijken naar de signalen van
betrokkenheid bij onze tempel.
Meestal ben ik maar een sukkelaar die
in het duister tast.
Zeshin.

Teisho van Harada Tangen Roshi
(Transcriptie van gesproken tekst)

Je bent hier en zet de eerste schreden op deze eerste dag van de sesshin.
Ademhaling na ademhaling, één met deze adem.
Laat het regenen, laat de zon schijnen;
de ware vorm van de berg Fuji verandert niet.
Leven, je ware zelf, absolute zelf, de wortels van grote vrede.
Waar we het over hebben is dat in
werkelijkheid jij een persoon kan zijn
die nergens iets over te klagen zou
kunnen hebben. Jij kan een persoon
worden die geen probleem met de
wereld heeft. Je kunt een persoon
worden die zegt "ik heb hier in mijn
handen dat waar ik altijd al naar
gezocht heb." De schat der schatten is
hier, om te kennen, om in te
ontwaken. De pijn en het lijden die
ieder van jullie voelt is verschillend en
voor ieder uniek. Pijn en lijden
verschijnt in eindeloze vormen,
variaties en gradaties. Er bestaat pijn
die veel extremer is dan wat je ooit
ervaren hebt. Er bestaat een soort
lijden waarin je noch kan slapen en je
geen hap door je keel kan krijgen,
hoezeer je ook naar slapen en eten
verlangt. Je weet wat je 's ochtends als
je opstaat moet doen om je op de dag
voor te bereiden, maar je kan je zelf er
niet toe aanzetten. Je weet je niet eens
te herinneren hoe je het zou moeten
doen. Je bent niet in staat om rustig te
gaan zitten en je ergens op te
concentreren. Je bent tot niets in staat.

Een dergelijke vorm van lijden kan je
vorm van lijden beschreven. Maar elk
leven worden. Er zijn mensen die dit
en iedereen maakt problemen met
diepe lijden overkomt als ze baby zijn, zichzelf. Problemen in verschillende
anderen in hun kindertijd of pubertijd, vorm. Ieder van jullie houdt iets vast
en weer anderen als ze volwassen zijn. in haar/zijn hart, iets wat je niet los
Soms kan er in het leven van iemand
kunt laten. Dit is je bagage die op den
iets gebeuren waardoor hij of zij stopt duur een zware last wordt. En zo
met in het leven, of in de waarde van
wordt je leven een zware pijn die
de dingen te geloven. Het gebeurd dat voortkomt uit het niet kunnen
mensen niets meer zien zitten. Zo
neerleggen van deze zware last. De last
iemand kent de betekenis van
van de één is zwaarder dan die van een
menselijk leven niet, en kent de reden
ander. De één lijdt meer dan de ander.
van het leven niet. Niets is zo iemand
Maar als je een mens bent..........Het
duidelijk, dag in dag uit, saai en
vasthouden aan mens zijn is een zware
lusteloos. Veel mensen zitten hierin.
last mee torsen.
Ze staan op en gaan naar hun werk.
Er kwam hier iemand om voor de
Vullen hun magen wanneer die weer
eerste keer zazen te doen. Hij droeg
gevuld moeten worden, en dat was
een rugzak op z'n rug, en in iedere
dan weer een dag. Weer een dag. Je
hand een tas. Toen ik hem zei binnen
krijgt niet wat je wil, en als je
te komen hield hij nog steeds zijn
verlangens bevredigt worden betekent rugzak om. Ik zei hem thee te gaan
dat niets want je verlangens blijven
drinken met de anderen, want het was
zich voortplanten. Je blijft altijd maar
net theetijd. Hij doet wat ik hem zeg,
door gaan met inhoudsloos 'willen en
nog steeds zijn rugzak om. Dat is
verlangen', dag in dag uit. Misschien
logisch want hij komt net aan, en er is
heb ik niet precies beschreven welk
hem nog niet vertelt waar hij slaapt.
lijden jij momenteel doormaakt.
Dus dat is eenvoudig. Ik geef hem aan
Misschien hebben ik niet precies jou
dat hij daar zijn tas kan neerzetten
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ik op ze zal passen. Hij zet de tassen in
zijn handen neer maar houdt de
rugzak om. Ik vermoed dat hij
vergeten was dat hij nog iets op zijn
rug had. Als hij het nou echt vergeten
was maar hij merkte uiteindelijk dat hij
zijn rugzak nog om had en zet deze
dan ook neer. Dan zeg ik hem "je
draagt nog steeds een last bij je."
Hij antwoordde "die is niet zo
makkelijk neer te zetten." Het was
goed om dat te horen. Het betekent
dat hij een punt heeft bereikt vanwaar
het makkelijk is om hem te tonen hoe
hij verder kan. Het is zwaar nietwaar?
Hier tijdens deze sesshin krijg je de
gelegenheid om deze last, die
nodeloosheid te onderzoeken. Veel
mensen realiseren zich amper dat ze
zware lasten dragen.
Men spreekt over 'lasten', 'bagage', 'je
draagt een last met je mee', maar wat
men over het algemeen daar mee
bedoelt is de last die het oog kan zien.
Niet in staat om verder te kunnen zien
dan wat het vleselijke oog kan zien is,
waarom mensen hun dagen in
verwarring doorbrengen, zich
ongerust makend over het stijgen en
dalen van aandelen, de sterkte van de
dollar, altijd ergens een punt van
maken.
Ben je tevreden om verstrengeld in
dergelijke zorgen te leven en te
sterven? Ik voel meelij met mensen die
zo gevangen zitten. Maar zolang het
doel in hun leven zo ver weg ligt, dan
zullen ze hun leven gebruiken om
zich op dat doel te richten.
Neem een kopje thee. Ik vraag me af
of hij thee ging drinken, en hoe zijn
thee smaakte? Misschien dacht hij:
"Wat zijn er hier veel mensen, veel
vreemd uitziende mensen." De meeste
mensen zien alleen de buitenkant, de
oppervlakte.
“Ik vraag me af waar die man vandaan
komt. Misschien uit Amerika. Maar
zijn gezicht is gerimpeld, hij ziet er
slim uit, misschien is hij wel een
Duitser." Misschien spendeerde deze
nieuwkomer zijn theetijd wel met
dergelijke gedachten. Ik zei hem een
kop thee, de enige meest belangrijke
kop thee te gaan drinken. Maar ik
vraag me af of hij werkelijk thee
dronk?
Dat wat je zoekt is al werkelijk van jou,

is reeds in je bezit. Maar diegene die
nemen wat hun eigen is zijn met
weinigen. Dit alles wat je gegeven
wordt raakt nooit opgebruikt.
Neem een kop thee. Zo luidt Joshua's
koan. Wie is het die een kop thee
heeft? Op een dag zal je
schuddebuiken van de lach en zeggen
"Dat is wat hij zegt! Neem een kop
thee." Als er thee drinken is, is er
iemand die drinkt: de realiteit wordt
een kop thee die smeekt, drink
alsjeblieft, aarzel niet. In het begin is
het een soort van gemanierdheid om
niet direct met volle teugen je kom
leeg te drinken. Het is beter netjes te
zijn, dan in één keer je kom leeg te
drinken en één klomp van
onbeschaamdheid te zijn. Als je, je op
deze (nobele) manier opstelt, krijgt de
thee geen ruimte om te ademen, geen
ruimte om zichzelf te tonen. "Deze
thee smaakt raar. Ik verwachtte thee,
wat is dit eigenlijk, een soort
medicinale thee ofzo?" Het begint te
malen in je hoofd 'ik vind dit lekker,
dat niet; hier hou ik niet van, van dat
wel....' Kritiseren, je ziet hoe snel het
gebeurt. Ik zou voor jou willen dat je
een persoon werd die een kop thee
kan drinken. Om een persoon te
worden die werkelijk thee kan drinken,
en tot een punt komt vanwaar je, je
oefening begint. Maar wat zeg ik? Er is
geen ziel in de wereld die geen thee
zou kunnen drinken. Iedereen is vanaf
het begin compleet perfect.
Neem een kop thee.Oprecht op het
veld werken, de aarde bewerken,
zweten tijdens je werk. Doe je iets wat
geen theedrinken is? De kleppers
luiden het einde van de werktijd in:
Tjak...........tjak........tjak.....tjak...tjak..tjak
.tjaktjaktjakkkkkk. Eerst langzaam dan
sneller. Een prettig geluid, vind je niet?
Ik zou voor jou willen dat je werkelijk
het geluid hoort, en dat je van daar af
je oefening start.
Realiteit is: geluid klinkt. Het geluid
van de kleppers, het geluid van de bel,
het geluid van de gong: Realiteit is: het
geluid, het geluid wat je hoort wordt
gehoord. Ben je vanaf je geboorte niet
perfect horende? Geen geluid wordt
tegengehouden, afgescheiden of
weggestopt. Als je er bent om te
horen, dan kun je niet anders dan
direct horen, dit. Breek door,
bodemloos zonder terughouden, en
luister! Als je op deze manier kan

horen dan kunnen we beginnen te
praten. Maar op de een of andere
manier lukt het je niet. Ik, ik, ik. Je
stelt het ik, mij, mijn besef voor alles.
Je houdt het omhoog als een groot
banier.
Als ik besluit de wateren te
controleren met mijn geluidstok
(Kyosaku) -kgang, kgang- dan stuit ik
als snel op dat waar je, je aan
vasthoudt: ik, ik, ik. Er is geen open en
werkelijk horen. Je hoort niets, je
ontvangt de boodschap niet. Als je
voor het eerst hier komt mediteren
dan breng je al je manipulaties en je
kennis met je mee. Je hebt
geselecteerd, gekozen en alles in vakjes
ingedeeld. En zo tracht je alles op een
lijn te krijgen met een idee van 'ik',
'mijzelf' waar je, je zo aan vasthoudt.
Zolang je deze zelfkoestering
volhoudt, heb je geen kans. Je zou het
voor jezelf moeten zien, want tot nu
toe heeft deze manier van leven je
weinig zelfbegrip gebracht, of wel?
Heb je, terwijl je aan het feesten was,
ook het feest geproefd? Je hebt het
niet geproefd, want je was afgeleid en
keek de andere kant op. Dit is de weg
die Shakjamuni Boeddha ons geleerd
heeft. En diegene die Boeddha's
leringen tot de letter nauwkeurig
opvolgen, hebben exact dezelfde
ervaring gehad als Boeddha. Alle
wezens zijn Boeddha. Alle wezens zijn
begiftigt met Boeddha-wijsheid en
Boeddha-kracht. Boeddhawijsheid,
Boeddhakracht: niets te veel, niets wat
mist, alles perfect. Samen met alle
wezens realiseren we het
boeddhaschap. Dit is het gebod van
elke ademhaling, dit is de praktijk van
elke ademhaling. Met elke ademhaling
is deze werkelijkheid compleet. Samen
met alle wezens, bereiken we het
boeddhaschap. Elke, ademhaling. Dit
is de lering van Shakjamuni Boeddha.
Ik hoop dat je vanuit je tenen kunt
zeggen 'ik geloof dit Ik wend mij er
niet voor af, en leg het geen
belemmeringen in de weg.' Mijn hoop
is dat je één wordt met
boeddhawijsheid en boeddhakracht,
jouw boeddhawijsheid en kracht. Maar
als je nonchalant bent dan wend je, je
af. Ik vertel je steeds weer hetzelfde: jij
bent boeddha, niets anders. Alsjeblieft,
je hebt je weg naar hier gevonden om
te oefenen met je ware zelf. Dat kan je
nooit meer af genomen worden.
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Onze werkelijkheid kan niet gegrepen
of vast gehouden worden. Het is niet
genoeg om de oppervlakte vluchtig te
bekijken of om er van een grote
afstand naar te kijken. Je moet er op
kauwen verteren en verwerken met en
als je leven. En dan, spontaan, als
vanzelf, een glimlach: Dank je. De
nobele noodzaak van die stap, de
zekerheid van die stap. Ik wil het zien
als ik achter je sta, 'groot vertrouwen,
en zeg je dan vaarwel.' In de dojo
wordt geoefend voor alles wat je
waard bent. Sommige van jullie
leggen grote zorg voor hun zaak aan
de dag op een snelle manier, andere
nemen hun tijd, weifelend. Er valt
misschien zelfs iets voor te zeggen
om je tijd te nemen. Het punt is
echter om deze stap te maken. Stap stap, waardig en met spoed. Laat het
idee, het besef van het ik los, deze
stap voor stap. Als je denkt dat je het
later kan dan mis je het. Er is alleen
dit, deze stap, deze ademhaling. Als je,
je vasthoud aan het besef van een
zelf, je bezighoudt met dit en dat in
schijnbaar belangrijke zaken, dan laat
je, je afleiden. Dan ben je de weg
kwijt. Ik moet ik je dan duidelijk
maken dat zo iets het zelfde is als je
leraar een oplawaai verkopen. Je moet
vanaf het begin je leven hieraan
wijden . Het heeft geen zin je
halfslachtig op je oefening toe te
leggen, af en toe is iets doen. Je kunt
de kantjes er niet van af lopen, het is
geen tweedehands oefening. Vanaf
het begin af aan moet je alle zelf
beoogde doelen neerleggen. Deze
woorden die zo vaak herhaald
worden, zeggen precies zoals het zou
moeten zijn, direct vanaf het begin.
Laat lichaam en geest los, vergeet ze.
Gooi jezelf in het volledig loslaten.
En dan zal je leraar, of hij wil of niet,
alles aan je terug geven, direct. Als je
de bezegeling van dharma-overdracht
hebt bereikt mag je overgaan tot het
verder ontwikkelen van je eigen
nobele stappen, en het verlangen naar
en cultiveren van je oefening. Als je, je
formele dharma overdracht hebt
ontvangen, zal iedereen zich op de
trappen van de tempel opstellen om je
formeel vaarwel te zeggen. De kleine
mussen zijn er om je gedag te zeggen
- tsjilp, tsjilp - en ook de kraaien. De
hangende pruimen, aan doorbuigende

takken, houden een eredienst om je
gedag te zeggen. De gehele
werkelijkheid zal je herkennen.
Natuurlijk het is onmogelijk dit alles
ontvangen, zonder alles te geven, alles
neer te leggen. Dit is de eerste dag
van sesshin. Voor sommigen van jullie
is het de eerste sesshin en hebben
jullie nog geen techniek om te
beoefenen gekregen. Je zal er een
krijgen. We hebben het hier over één
ding: “het ware zelf ”, de absolute zelf,
waarheid, universele waarheid, de
wortels van leven, eeuwig leven. We
gebruiken veel verschillende
benamingen, maar bedoelen slechts
een ding. Je bent hier en streeft naar
één ding. Deze schat der schatten is
een ongelooflijke onmetelijke
grootheid. Dus, de oefening die je
ondergaat is ongelofelijk, onmetelijk
groot. Het is hard werken. Als je
ploetert en ploetert, en het
uiteindelijke resultaat is een oprisping,
niet iets wat de moeite waard, dan is
dat niet wat de boeddha-weg
genoemd wordt. Je legt je noties van
een zelf niet voor niets af. Je
ontwaken is een ontwaken voor de
eeuwigheid. Zo ver als het oog reikt is
dit een grote warenhuis vol met
schatten. Ik gebruik het woord zien,
maar het is een zien dat verder gaat
dan alle begrip van zien. Horen.
Luisteren. Luister naar dit grote
snaarloze instrument. Jij denkt dat
alleen de snaren van een koto of viool
mooie geluiden produceren. Geluid is
een ding voor je, nietwaar? Maar in
werkelijkheid, nog voor een snaar is
aangeraakt, is er oorspronkelijk een
fantastisch geluid, zonder grenzen. De
snaarloze koto, de snaarloze viool. De
piano zonder toetsen. Hoe hoor je
het? De eeuwige koto, de eeuwige
vrede. Het eeuwige, ja! Ja!
Absolute harmonie. Als je niet bewust
bent dat je aangeraakt bent, dat je
absoluut deel uitmaakt van deze grote
harmonie, is dat omdat je verloren
bent geraakt in zelf-centrisme, in
besef over een zelf. Onder de zendo
lag een massage werktuig waarop je
kon lopen en oefeningen kon doen
met je voeten, een Shogushindo.
Iemand legde er een zwart kleed
overheen om het lawaai te dempen
van het geluid dat ontstaat als er
iemand op loopt. Maar desondanks

maakte mensen veel lwaai met hun
voeten. Mensen die alleen aan hun
eigen voeten dachten maakten
vreselijke herrie -kdang, kadang.
Vergetend dat aan de andere kant van
de deur mensen al hun krachten
inzetten om samadi te bereiken, die
hun uiterste best doen om zich op
hun oefening te concentreren. De
mensen aan de andere kant van de
deur vergetend, alleen aan zichzelf
denkend en hun eigen voeten op het
massage werktuig - ze bleven
doorgaan met stampen. Dus haalde ik
het specifieke massage werktuig weg,
en liet alleen de stukken bamboe
achter die geen lawaai maken. Mensen
die oefenen zouden zich bewust
moeten zijn van alle bewegingen die
ze maken. ze zouden moeten oefenen
met de intentie niemand te hinderen.
De wil hebben om anderen niet af te
leiden of diegene die in de zendo
oefenen te storen. Je oefent met de
intentie te doen wat je moet doen en
voorkomen dat je andere afleidt. Dit
alles komt van nature als je één bent
met elke beweging. Deze gesteldheid
zou je, je moeten aanleren. Je hier van
bewust zijn vanuit de wetenschap dat
we met z'n allen samen dit leven zijn.
Neem je deze ene stap, deze ene
ademhaling niet samen met ieder
ander? Is dit niet wat ons leven van
oorsprong is, en niets anders? Het is
de betekenis van de boddhisatvagelofte: ik beloof niet naar de andere
kant te gaan, tot alle wezens veilig op
de andere oever zijn.Kom op, geef
gehoor aan dit streven, dit doel. Dit is
de ware stap. Het beoefenen van de
boddhisatva-gelofte, het zelf wat één
wordt met het zelf. Waardig de ware
stap nemend, zonder dat je het kunt
helpen dat je de juiste richting in gaat.
Harmonie, een wereld van harmonie.
Met zelfs met een minimum aan zelfbegrip kan je zien dat iedereen samen
is. Als dit je ademhalingsoefening is,
in deze ene ademhaling iedereen
samen, kan je niet verstorend zijn.
Dan ben je niet instaat om de
harmonie te verstoren. Mensen
handelen vanuit valse indrukken, valse
gewaarwordingen, dat maakt dat onze
energie zo onttrokken wordt. Er zijn
mensen die die woorden horen;
harmonie, grote zelf, samen met
andere, en die woorden klinken goed.
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En je denkt dat je de woorden eigen
hebt gemaakt. Dus ga je verder met
grote toewijding. Maar het is slechts
imitatie, want je ziet nog niet goed. Je
moet niet verkeerd kijken. Als je
handelen voortkomt uit zelf
bestendiging dan verworden je
handelingen een verstoring van de
harmonie. Je moet dit voor jezelf
zien. Een baby hoeft dit niet te
begrijpen, want ze gaat op in zelf, er is
niets anders voor de baby. Ze wil de
borst van haar moeder, dus huilt ze en
huilt ze, niets meer. Ze moet groeien.
Als jij huilt is het net alsof je met krijt
over het bord krast. Het is huilen van
het ego, het huilen van een onjuiste
voorstelling van het ik. Je moet
opgroeien. Je hebt de wil, ieder van
jullie heeft de wil, verlangen, het doel
om iedereen te helpen in oefenen. Je
hoeft er alleen maar zeker van te zijn
dat je dat verlangen in praktijk brengt.
Essentiele Boeddha-natuur. "Ik heb
tot nu toe nooit van Boeddha-natuur
gehoord. Ik heb altijd gedacht dat de
ik die ik denk te zijn, is. Maar je zegt
nu dat het niet zo is, toch?"
Je hebt zo'n gelijk. Er zijn golven op
golven in de grote oceaan. Grote
golven, kleine golven, alle soorten
golven verschijnen. Je grijpt naar de
schuimkop van een golf en je neemt
aan dat je dat bent. De golven
verschijnen in veelvuldige vormen,
maar de golf bestaat in essentie uit

het water van de grote zee. Het water
van de grote zee verschijnt als golven.
Daarom zeg ik tegen jullie, met name
tegen diegene die hier nieuw zijn: wat
jullie doen is je vasthouden aan de
golven van de oceaan. De golven
lijken soms gelukkig, soms triest te
zijn, kennen soms voorspoed en soms
tegenslag. Wanneer dingen goed gaan
ben je relatief gelukkig. Andere keren
grijp je naar een golf van bitterheid,
ongeluk en pijn. En dan denk je dat
dat alles is wat je bent: hoog - laag hoog- laag Ben je tevreden met de
gedachte dat je, je hele leven op deze
wijze spendeert en dan sterft? Dit is
de manier vasthouden aan de golven.
Zo ontmoet je, genoeg zorgen,
frustraties en ontevredenheid, want
deze donkere kant kom je tegen
wanneer je, je vasthoudt aan de
golven. Al de ontelbare vormen van
de golven behoren de grote oceaan
toe. Ze moedigen je aan,.... “Hé,
realiseer je wie je werkelijk bent! Laat
je ware zelf wakker worden. ” Golf
na golf na golf; je aanmoedigend en je
aanzettend tot inzicht. Hoe pijnlijker
je ervaring is, hoe meer je tot de
richting van je ontwaking wordt
aangezet. Je weet hoe makkelijk het is
om verstrengeld te raken in een
bepaalde mate van geluk. Je verblijft
in een hemelse sfeer van gelukkige,
plezierige, blijheid. Op deze manier
kan je het een leven lang volhouden.

Tangen Roshi

De golven van pijn en bitterheid
kunnen je bijzonder aanmoedigen.
Alles moedigt je aan om - alsjeblieft ontwaak tot leven het ware leven.
Alsjeblieft, dit is je eigen
werkelijkheid. Deze zaak van grootst
mogelijk belang ligt direct, hier, nu,
onder je voeten. Wat zich onder je
voeten bevind is één met je voeten.
Want ben jij het niet, exact jij, ben jij
en de vloer niet één en dezelfde
werkelijkheid? Alsjeblieft, wordt
serieus met deze oefening. Laat het
verlangen in je opwellen om volledig
te ontwaken tot wie je bent.
Kan je het een beetje horen? Er is
geen tijd voor terughoudendheid.
Want ik heb het niet over of tegen
een ander, waar ik het over heb is de
wil om te ontwaken tot je eigen ware
hart, zonder terughoudendheid, tot
een hart zonder barsten of gaten, een
onberispelijk perfect hart,
vanuit een onvolkomen, totaal JA!
Beslis of je verder gaat.
Vastberadenheid is vanaf het begin
essentieel. Beslis of je verder gaat,
zoals je getoond is, simpelweg met
oefenen, vertrekkende vanuit en
oefenend met de wens om samen met
alle andere wezens te ontwaken.
Samen met alle wezens realiseren we
het boeddhaschap.
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Ik zei tot het kind dat kwam door de poort van licht
Stil maar liefje huil maar niet
Je vroeg om een lamp
Als gids voor jou onbekend gebied
Om je te leiden gaf ik zon, sterren en maan
Om te zien waar je voetstappen gaan
En elkeen ziet waar je die zet
Los van de hand die je leert lopen
Verstrengeld met een bruidsboeket
En jij, o kwetsbaar kind, poort van licht
Ik gaf je een lamp als veilige schijn
om te ontdekken
Niets is zo veilig als in het duister te zijn.
Zeshin

SUNYATA, DROP BODY AND MIND
Weet je wel tegen wie je het hebt?
Dit is iets wat ik mij terdege moet
afvragen omdat ik (zo als al mijn
geschriften) het als een vlinder in de
wereld los laat. Het blijft als eeuwige
waarheid in het wereld wijde web van
verwarring staan, en de vleugelslag
van een vlinder kan nog na jaren een
orkaan veroorzaken.
Dus geachte lezer, let wel, geschriften
geven niet meer dan een verklaring
van de werkelijkheid weer. Net zomin
je een afbeelding van een appel kunt
eten, zo kun je door te lezen geen
boeddhaschap verwerven. Teksten

zijn hooguit wegwijzers op je pad
naar boeddhaschap.
Prins Siddharta was een Hindoe,
maar omdat hij geen oplossing voor
zijn levensvragen binnen het
Hindoeïsme kon vinden is hij met
een zelf onderzoek begonnen. Zes
jaar is hij met zijn onderzoek bezig
geweest om te ontdekken dat een zelf
onderzoek nooit objectief kon zijn.
(Zoiets als de slager die zijn eigen
vlees keurt) Hij ontdekte dat je zelf
niets kunt aanvangen zonder
bevooroordeeld te zijn. Het eerste
wat hij verwierp was het

Hindoeïstische begrip “Atman” (zelf,
ziel, ik, bewustzijn). Hij ontkende het
niet maar verwierp het omdat het
begrip Atman werelden van illusie en
vol leed voortbrengt.Maar als
Siddharta zichzelf, zijn ziel, zijn ik en
bewustzijn ontkent, wie is het dan die
het Boeddhisme in de wereld heeft
losgelaten?
BOEDDHA, de ontwaakte.
Door zijn verlichting onder de
Bodhiboom heeft Siddharta zichzelf,
zijn ziel, zijn ik en bewustzijn, gelaten
voor wat het is en werd een zelfloze
Boeddha.
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Zijn leerling Sariputra heeft het begrip
Sunyata in de hartsutra duidelijk
weergegeven:
O Shariputra, vorm is niets anders dan
leegte, leegte is niets anders dan vorm;
Leegte is vorm en vorm is leegte.
En dit zelfde geldt voor: Gewaarwording,
begrip, onderscheidingsvermogen en
bewustzijn.
O Shariputra, alle verschijnselen zijn vormen
van leegte, zonder begin of eind.
Ik ga mij nu op glad ijs begeven
omdat ik een vergelijk ga trekken.
Om duidelijk te maken wat ik bedoel
met openheid en ruimte creëren. Niet
om vergelijkende ideeën of
concepten als waarheid te
bestendigen.
De hartsutra begint met:
Toen de Bodhisattva Avalokitesvara in diepe
meditatie was zag hij duidelijk dat de vijf
condities van onze vijf zintuigen van nature
leeg zijn. (Net zoals een filmscherm
van nature leeg is.) Door dit inzicht werd
hij verlost van alle rampspoed en pijn.
Ik heb er aan toegevoegd (net zoals
een filmscherm van nature leeg is).
Elke film kent een begin en eind, elk
leven heeft een begin en eind.
Je zit in de bioscoop, er draait een
prachtige film die je de rest van je
leven niet meer vergeet, de film heeft

een wending aan je leven gegeven.
Maar, waar heb je naar gekeken? Het
principe van een film is “projectie”:
Op een groot wit leeg doek worden
flakkeringen van licht tot herkenbare
beelden geprojecteerd. Personen en
objecten die je meent te herkennen en
waarvan enkele personen in de film
reeds overleden kunnen zijn.
Net als sterren in het heelal, die reeds
lang geleden geëxplodeerd zijn die wij
nog steeds menen te zien omdat het
licht van die ster ons pas na miljoenen
jaren bereikt.
Om naar de film terug te keren, stel, je
lichaam is de projector, je ogen zijn de
lens, je oren de luidsprekers en deze
versie is geavanceerd: er zit namelijk
ook smaak, geur en gevoel bij de film.
Volgens de wetenschap vallen alle
beelden die wij zien ondersteboven op
ons netvlies, waarna onze hersenen
het beeld omdraaien en de beelden
interpreteren. (Wat zien we eigenlijk?)
Als je de dop op de lens van de
filmprojector doet is er geen projectie
meer op het scherm.
Als je je ogen sluit is er geen projectie
meer in de wereld.
De basis van alle verschijningsvormen
is sunyata, en om een film te vertonen
heb je een filmscherm nodig. Zodra er
een film geprojecteerd word verliezen
we ons in de projectie en zien geen
filmscherm meer. We weten dat er een
scherm is en dat de film een begin en
een eind kent.

Maar………………Zo zit het niet
ook een filmscherm is een projectie,
hoe kun je Sunyata (leegte)
omschrijven. Mijn glas is leeg, dan
projecteren we weer een glas.
Je hebt niets aan mijn verklaringen of
antwoorden, dat zijn mijn antwoorden
Het is zaak dat je je eigen antwoord
vindt. Het is net zo iets als zwemmen.
Als ik kan zwemmen heb jij daar niets
aan. Zoek een leraar die je zwemles
kan geven zodat je zelf kunt leren
zwemmen.
De bedoeling is je nieuwsgierigheid
aan te wakkeren om zo je honger naar
het Boeddhistisch gedachtegoed op te
wekken.
Het is juist de bedoeling je aan het
twijfelen te brengen zodat je vragen
gaat stellen om de relatieve waarheid
te doorzien.
Alle Boeddha's, Boddhisatva´s en
patriarchen hebben zelf naar een
oplossing gezocht. Gezocht naar de
oorspronkelijke leer van Siddharta.
Niet om een kopie van een
Boeddhistische leer uit China,
Cambodja, Japan, enz. over te nemen.
Op het altaar in Suiren-Ji staat een
asbak van Cocacola met de tekst
`Echt is echt, en coke is coke`. Dit is
al jaren mijn lijfspreuk. Ik heb er nog
een: Liever naakt dan namaak. Neem
geen genoegen met surrogaat, go for
the real stuff, de werkelijke leer van
Siddharta.
HET MISVERSTAND
Ik plaats deze kalligrafie die
boven ons altaar hangt onder
dit artikel. Hij is van de hand
van Tangen Roshi. Mij was
vertelt dat er (vrij vertaald)
‘Geen Start’ stond. (Mu Ho)
Maar een bevriende sinoloog
zei dat de kaligrafie van rechts
naar links gelezen moet
worden, de handtekening
komt altijd achter de tekst. En
dan staat er opeens Ho Mu
wat een heel andere betekenis
heeft, namelijk ‘Eerste
verlichting’. Dit sluit naadloos
aan op bovenstaand artikel.
(terug op de markt)
Zonder illusie geen verlichting
Bomen en bloemen komen
spontaan tot bloei, kijk maar
naar buiten.
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Onze tempel ligt in het
natuurgebied ‘Lingezege’.
Het is een prachtig fiets- en
wandelgebied bij Nijmegen
De tuin van de tempel is
nu op z’ n mooist. Mocht u
in de buurt zijn, de tuin is
vrij toegankelijk en is een
pleisterplaats op uw fietsof wandeltocht.
Wel vragen we of u de
corona regels in acht
neemt.
De tempel is ook te
bezichtigen, even
aanbellen bij de poort.
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