Agadoj
Ŭonbulismo, ekvilibre okupiĝante pri edifo, eduko, kari
tato, kulturo, industrio kaj aliaj, multe kontribuas al monda
paco kaj homara feliĉo.
Edifon faras unuavice ĉiu templo. Por efike plenumi ĝin
ŭonbulanoj estas tiel organizataj, ke ili po dek apartenas al
unu grupo. Per ĉi tiu organiza sistemo la eklezio gvidas re
ligiajn agadojn de la kredantoj. Nun la eklezio havas pli ol
600 templojn tra la mondo.
Edukon substrekas ŭonbulismo, ĉar ĝi estas grava vojo al
la spirita evoluo de la homaro kaj al la civiliza progreso de la
mondo. Oni do devas eduki ne nur siajn, sed ankaŭ aliulajn
infanojn laŭeble. La eklezio sin dediĉas al eduko, havante
tri universitatojn, 11 mezlernejojn kaj supermezlernejojn,
kaj 140 infanĝardenojn. Krome funkcias kvin alternativaj
superlernejoj kaj kvar alternativaj mezlernejoj.

Esperantista Asocio de Ŭonbulismo
Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) celas disvas
tigi Esperanton inter ŭonbulanoj kaj ŭonbulismon inter es
perantistoj.
En 1980 kelkaj junuloj de ŭonbulismo ekkonigis Espe
ranton en la templo Ĝongno en Seulo. La kvara ĉefmajstro
(eklezia estro) Ĝŭasano forte subtenis la Esperanto-mova
don. Danke al liaj inspiroj kaj al la eklezia subteno ĉiuj sank
taj libroj de ŭonbulismo estas tradukitaj en Esperanto.
Unu el la grandaj atingoj de EAŬ estis en 2004 sukcesa
enkonduko de Esperanto kiel alternativa studobjekto de la
eklezia universitato Wonkwang. Plurjare pli ol 50 studentoj
en ĉiu semestro lernis Esperanton.
EAŬ faris gravan paŝon al la Internacia Esperanto-Ren
kontiĝo de Meditado (IERM), kiun la internacia fako de
ŭonbulismo ĉiujare okazigis en la angla lingvo, sed ekde la
jaro 2006 EAŬ konstante organizas ĝin en Esperanto.

Jam progresas materio,
ni disvolvu la spiriton.
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Karitato protektas homojn spirite, korpe aŭ finance hel
pobezonajn kaj kuraĝigas ilin memstariĝi. La eklezio celas
realigi perfektan kaj egalan socion. Karitata agado inkluzi
vas agadojn por socia bonfarto, por medicina servo kaj por
planti bonfarojn. La eklezio funkciigas pli ol 100 socibon
fartajn instituciojn kaj 20 medicinajn instituciojn.
Kulturon evoluigas semajna gazeto, monata magazino,
radio, televido, presejo, eldonejo kaj aliaj institucioj. La
eklezio okazigas konkursojn kaj festivalojn. Aktivas kultu
raj organizoj kiel orkestro, koruso kaj artista societo.
Industrio estis enkondukita jam komence, ĉar ŭonbu
lismo realigas religion en la ĉiutaga vivo, prenante religian
praktikadon kaj ĉiutagan laboron kiel unu. La eklezio stre
bas al sia ekonomia memstareco. Ĉiu industria institucio
funkcias sub la spirito de elmalgranda grandiĝo kaj recipro
ka profito. Funkcias farmacia, nutraĵa, funebra kaj asekura
kompanioj, fruktoĝardenoj, teplantejo kaj aliaj.

EAŬ komencis sian fakan kunsidon en la 90a UK en
Vilno kaj daŭrigis ĝin en Florenco, Jokohamo, Roterdamo,
Bjalistoko, Kopenhago, Hanojo, Rejkjaviko, Bonaero, Lillo,
Nitro, Seulo kaj Lisbono.

ŬONBULISMO

religio fondita de Sotesano en 1916
surbaze de unu cirklo, la darmkorpa budho

Faka kunsido en la Seula UK

Ni invitas vin ĉeesti fakan kunsidon kaj internacian med
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itadon, ĝui la ŭonbulanan etoson, konatiĝi kun ŭonbulis
mo, kunlabori por reciproka kompreno kaj monda paco.

Esperantista Asocio de Ŭonbulismo
http://uonbulismo.net; chojus@gmail.com
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Esperantistoj de “Bonvenon al Ŭonbulismo en 2017”

Pribonfara konscio
kaj danko

Ŭonbulismo estas religio komenciĝinta en Koreio en la
28a de aprilo 1916 per la granda iluminiĝo de Sotesano.
Li nomis la esencan veron per unu cirklo, la darmkorpa
budho, kiu estas la fonto de ĉiuj estaĵoj en la universo, la
mensosigelo de ĉiuj sanktuloj kaj la naturo de ĉiuj vivuloj.
Ŭonbulismo adoras la darmkorpan budhon, unu cirklon,
kiel la objekton de kredo kaj kiel la modelon de praktikado.
Do ŭonbulismo estas religio, kies anoj kredas, klarvidas kaj
praktikas la veron de unu cirklo, t.e. malplenecon, perfek
tecon kaj justecon.
Sotesano naskiĝis en 1891 kaj
ekde la aĝo de 6 jaroj scivolis pri
naturaj fenomenoj kaj homaj
aferoj. Li meminstruite atingis
grandan iluminiĝon post 20 ja
roj da asketa penado kaj espri
mis sian ĝojon jene: “Ĉiuj estaĵoj
enestas en unu esenco kaj ĉiuj
darmoj devenas de unu fonto,
en kio la vojo de neestiĝo-neĉeso
kaj la principo de karma repago
fundamentas unu la alian kaj
formas unu perfektaĵon.”
Li diris al siaj unuaj disĉiploj:
“Nun materia civilizo prosperas tagon post tago, dum malfortiĝas la spirito de homo, kiu devas uzi materion. Tial ĉiuj
individuoj, familioj, socioj kaj ŝtatoj ne povas teni sian stabilecon kaj homoj enfalos en senfinan suferon…”, kaj decidis
gvidprincipon per la slogano: “Jam progresas materio, ni
disvolvu la spiriton.” Fondinte novan religion, li celis kon
duki ĉiujn vivulojn el sufera maro al senlima paradizo per
verreligia kredo kaj realmorala trejno.
Nun ŭonbulismo estas unu el la kvar plej grandaj religioj
en Koreio kaj havas templojn ankaŭ en 25 eksterlandoj.
* Video pri ŭonbulismo: https://youtu.be/b9iLGrC09Ro
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Kio estas ŭonbulismo

La doktrinon de ŭonbulismo Sotesano resumis supre en
la doktrina skemo kaj ĝi, surbaze de unu cirklo, la darmkor
pa budho, enhavas la du pordojn de kredo kaj praktikado.
La pordo de kredo konsistas el la kvar bonfaroj: ĉiela-tera
bonfaro, gepatra bonfaro, kunvivula bonfaro kaj leĝa bonfa
ro, kaj el la kvar nepraĵoj: kreskigo de propra forto, unuaigo
al saĝulo, eduko de aliula infano kaj estimo al sindonulo. La
kerna vorto de ŭonbulismo estas bonfaro. Ĉiuj estaĵoj en la
universo origine rilatas en bonfaroj. Ŭonbulanoj konscias ĉi
ĉiujn bonfarojn kaj faras ĉiaman dankon. Ili realigas egalan
mondon per la kvar nepraĵoj. Ĉi tiu pordo estas la esenca
vojo por akiri feliĉon kaj egalecon.
La pordo de praktikado konsistas el la tri studoj: spirita
kultivo, afera-principa esploro kaj justaga elekto, kaj el la
ok sintenoj: kredo, kuraĝo, scivolo, penado, nekredo, avido,
maldiligento kaj malsaĝo. La unuaj kvar sintenoj stimulas la
tri studojn kaj do estas havendaj, dum la lastaj kvar sintenoj
malhelpas la tri studojn kaj do estas forigendaj. Ĉi tiu por
do estas la esenca vojo por la akiri personecon, saĝon kaj
kapablon de budho kaj sanktulo.
La kvar devizoj estas ĝustaj iluminiĝo kaj ago, pribonfara
konscio kaj danko, utiligo de budha darmo kaj sindona ser
vo al publiko. * Sanktaj libroj: http://wonscripture.org

Kredo je ŭonbulismo estas kredi kaj sekvi iam ajn kaj ie
ajn la darmkorpan budhon, unu cirklon, kiu estas la vero
de neestiĝo-neĉeso kaj karma repago, kaj akiri feliĉon kaj
saĝon. Kredo je ŭonbulismo estas danki ĉiam ĉielon-teron,
gepatrojn, kunvivulojn kaj leĝojn pro iliaj bonfaroj, sen kiuj
oni ja ne povas vivi.
Kredmanieroj estas korkonfeso, preĝo, albudha adoro,
pento kaj aliaj. Korkonfeso kaj preĝo estas diri kun pura
menso siajn voton kaj deziron al la darmkorpa budho, la
kvar bonfaroj, kaj ricevi la potencon kaj respondon de la
vero. Albudha adoro estas adori ĉion reale ekzistantan kiel
budhon kaj rekte de tio peti pardonon kaj feliĉon. Pento es
tas penti tutkore pri siaj pasintaj pekoj kaj voti bonajn agojn
antaŭ la darmkorpa budho, la kvar bonfaroj, kaj tiel vivi la
veran vivon en kredo.
Praktikado de ŭonbulismo estas malkovri sian menson,
kiu estas origine pura, malplena, perfekta kaj senmanka,
kaj kultivi menson por havi perfektan personecon kiel bud
ho, bodisatvo, sanktulo kaj saĝulo. Por tio necesas iamajna
medito kaj ieajna medito.
Oni faras praktikadon per la tri studoj: spirita kultivo,
afera-principa esploro kaj justaga elekto. Spirita kultivo es
tas per budhonoma ĉantado kaj sidmedito forigi sennom
brajn mondajn dezirojn kaj akiri la memstaran forton de
perfekta menso. Afera-principa esploro estas per sankta
libro, prelego, diskuto, demando, principo de naturo kaj fik
sperioda taglibro esplori la principojn de la universo kaj la
multegajn aferojn de homo kaj akiri la forton de klaraj anal
izo kaj distingo. Justaga elekto estas per ĉiutaga taglibro,
atento kaj konduto preni juston prave, forlasante maljuston,
kaj akiri la forton de praktikado.
Kredo, kuraĝo, scivolo kaj penado stimulas la tri studo
jn kaj do estas la kvar havendaj sintenoj. Nekredo, avido,
maldiligento kaj malsaĝo malhelpas ilin kaj do estas la kvar
forigendaj sintenoj. Oni senĉese kunfaras la tri studojn per
fiksperioda kaj ĉiutaga trejnoj.

