de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een
foto van een 18de eeuw• Japans beeld.
Deze Buddha heet AMIDA, de Buddha van het oneindige
licht, heer van het westerse paradijs, gezeten in de handhouding van meditatie
het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum
de foto werd gemaakt dor› Else Madelon Hooykaas

juli/augustus '/2
redact ieadre s
van Saddharna i

hele mensen voelen zich aangetrokken tot het boed&hisme omdat zij geroerd worden &oor de rust, de &iepte,
de mysterieuze kracht van de tegelijkertijd volledig
onthechte en medelij&en&e Boeddha.
Het mysterie van Boeddha, niet alleen het mysterie van
de Boed&ha buiten ons maar ook het grote, te verwerGelijken, geheim van de hoe&dha die wij zelf zijn, is
in vele Boeddha beelden te sien. hr. L . Boer zocht
het bee ld uit van AMIDA , de Boeddha van het oneindi ge
1 i cht , e en bee ld uit de boeddha galeri van het de ids
Volkenkundi g J'Museum. De foz o , di e e en aantal t oelcoins t i ge 5addharn.a ' s zal on1 i j s t en, werd genomen öoor
E1 s e I'Iade1 on Hooykaas , d.i e o ok het I› ekende fot o-b oek
Zü?E1f (uit ge geven door ii . Klttwer , Devent er ) , creëerde .
the t i s j ader dat we de fof o uie t in k1eur kunnen
afdrukken, naar ui s s chien, a1s onz e fonds en het t oelaten, kont het er nog eens van.

De lente-bijeenkomst was wederom een succes. De &onateurs van de Stichting Nederlands Bu4dhistisch Centrum hebben maar een beperkt aantal, ruim 100.
Veertig van hen ontmoetten elkaar en konden van gedachten eis s e len. De int e iding door Erik Brui j n ge t it eld " Geweld of Oeweldl oosheid" was int ere s sant en
van belang, ook de di s cus s ie van di t helaas z o accue 1 e onderwerp was de roei te van de rei s naar de Sch ovenhorst vaard .
De ïïerfs t Di j eenkomst za1 in de volgende Saddharma
vorden aanq=ek ondigd .

BOEDDRISTISCRE TEMPEL IN AYSTFRDAB
Het dagblad NRC kondigde in een recent artikeltje de
stichting van deze tempel per l b juli aan en vertelde
o.a. dat het grootste gedeelte van de kosten door de
boeddhistische ’ kerk in Thailand zouden worden gedragen.
Beide mededelingen zijn echter onjuist.
De tempel komt, maar waarschijnlijk pas aan het eind
van dit jaar. De kosten zullen geheel door in Nederland wonende boeddhisten gedragen moeten worden.
Giften ten name van de 'Werkgroep ter bevordering Verdieping van het Boeddhisme, Algemene Bank Nederland,
Laren (N.H.), bankrekening nummer §§. 18 .§ 1 .jO9, zullen
de tempel ten goede komen. Ieder bedrag is welkom.
Inlichtingen kunnen verkre cen worden bij de heer
Jac. l4onshouwer , Sarphatistraat 121, Amsterdam.

Tel.: 020 - T 4JJ .

WERKGROEPEN
lie der1and kent de volgende werkgroepen, i eder net een
e igen progranna (di s cus s i e , nedi tatie , gerege1de bij eenkons t en) .

BOEDDHISTISCHE
IENDENKRINO , Den Haag, p/a Mej.
J . J . C . Perk, Cornelis Jolstraa[ 111.
ZEN KRINO, Amersfoort, p/a Mr. L . Boer,
WERKGROEP 'I'ER BzY0RDERI NG EN V RDIEPHG VAlf HE'1'
BOEDDfiI SME, p/a de heer Jac . Monshouvier ,

Sarphat is traat 4 2 4

Onst erdaa. 020- 7 945 57 .

BOEDDHISTISCHE VRIENDENKRING, Utrecht, p a Mej.
B0EDD3ISTISCBE VRIENDENKRING, Amsterdam,
pja Jw van de Metering, 020-42886}.
Bovendien geeft de Kosmos in Amsterdam geregelde meditatieavonden onder leiding van Bruno Mertens, tel.
01 }26-26 4 2. 0ok bij de heer Mertens thuis wordt geregeld gemediteerd.
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EEN NEDERLAflTS SCHRIJVER IN lZN LONDENB DIEDITATIECENTRUM
De belangstelling in Nederland voor het boed4hisme
neemt roe, zo zelfs dat een bekend schrijver, A&riaan
van ‹ter Veen, e en art ike 1 van e 1 ko1 omnen s chri,j Wft
in het UC Handelsblaö (24 juni 1 / 2) over zijn ervaringen in het meditatiecentrum VIPASSANA CENTRA in
Hindhead, een tuinstaêje in Surrey.
Een diepgaan&e beschouwing, hoewel vlot geschreven,
waarin de volgen&e passage voorkomt:
”Bij mijn reserve in het begin vergat ik dat het
boe&dhisme zweverighei& evenmin aanmoe4igt als het
superieure lachje van iemanA die meent geestelijk heel
vat te he bber. b ereike . de kunt b i j he t b oeddhi sine ,
zoals ook bij Zen, best lachen”.
Een aantal van onze 4onateurs hebben hun contributie
9 T en/of §/2 (nog) ni e t be taald . if i j s bui t en ingevulde giro kaarten bi en hopen het geld s poe di g te
mogen ontvangen .
De nininuin donat ie per j aar i s ,j° 1 ) , -- t e s t ort en op
pos tgir o 3 5 200 2 2, t en name van de Penningi ee s 1 er ,
lieder1ands Duddhi s t i s ch Centrum , Borns e s traat 6 ,
Henge 1 o ( 0) ,
De re st van dez e Saddharma wordt gevuld öoor een artikel over de Beginselen van het Boeddhisme, Dit artikel werd geschreven door öe Ceylonese monnik Narada
haha Thera en oorspronkelijk gepubliceerd in het bla&
DHCP, een uitgave van hei International 3uddhisi
Centre te Curacao, Nederlandse Antillen. lfij danken
mevrouw Manny Lim voor haar toestemming dit artikel
te mogen vertalen en publiceren.

BEGINSELEN VAN HET BOEDDHISYE
door Narada haha Thera.

Bij volle maan, in de maan& Mei, 62a jaar voor Christus, werd in Kapilavatthu, aan de grens van Nepal,
een prins geboren. De prins heette Sid&hattha Botama
en was voorbestemd om de grootste geestelijke leraar
van de wereld te worden.
Hij trouwde toen hij 16 was en kreeg een zoon die
Rahula heette. Zijn huwelijk was gelukkig en de dertien jaar die volgden waren vol weelde, maar omdat
hij contemplatief van aard was en een eindeloos medeleven voelde voor alles wat om hem heen was konden de
vluchtige stoffelijke genoegens van de koninklijke
huishouding hem niet bevredigen.
Hoewel hij zelf geen reden tot lijden had, voel&e hij
een diepe &eernis voor de lijdende mensheid. Omringd
door luxe en over&aad begreep hij niettemin dat het
lijden zich uitstrekt over de hele mensheid. De in de
&ingen des geestes geinteresseerde prins voelde zich
niet langer in harmonie met het paleis en de verscheidenheid in wereldse verlokkingen die het hem bood.
De tijd was rijp voor hem om te vertrekken. Hij realiseerde zich de waar&eloosheid van sensuele genoegens,
hoog ge s chat door genone ne:ns en en hi be greep de
waarde van verloochening, waarin de wijzen hun vreugde vinden . Z o gaf hij , t oen hij 29 j aar vas genorden,
alle wereldse genoegens op en, 6eklee4 in de eenvoudige gele pij van een asceet, alleen, zonder geld, begon hij zijn zwerftocht op zoek naar Waarheid en Vrede.
Hij vroeg bekende en vereerde leraren van zijn tijd,
om advies, maar vond niet wat hij zocht door deze bronnen buiten hemzelf te raadplegen. Bij ontzegde zich
alles wat naar genot en weelde zweemde, maar zelfs de
meest pijnlijke ascetische oefeningen leverden geen
enkel resultaat op. Dit dwong hem zelf te denken en
het antwoord in sichzelf te zoeken.

Hij zocht, hij dacht, en uiteindelijk verwerkelijkte
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hij de Waarheid &ie anderen hem niet konden meJe4elen.
De Verlichting kwam van binnen uit en het licht
straalde uit bronnen &ie hij nooit eerder ha& ervaren.
fla een bovenmenselijke strij& van zes harde jaren,
sonder hulp en zonder &at enige wonderlijke macht hem
als gids diende, maar alleen steunend op zijn eigen
kracht en wijsheid, ontäeed hij zich van alle bezoedeling, beëindigde hij alle wens tot bezit en begreep hij, door zijn eigen intuitieve weten, de ware
aar& van allo dingen. Zo werd hij, op zijn §§ ste
jaar, een boeddha, een Verlichte.
Als de volmaakte belichaming van alle goede eigenschappen over welke hij i oi de mensen sprak, begaafd
met eer diepe wijsheid evenredig met zijn eindeloos
medeleven, werkte hij onophondelijk voor het welzijn
en het geluk van alle wezens zonder dat hij door
enig persoonlijk motief gedreven werd. Vijfenveertig
jaar lang werkte hij en stierf op zijn 80ste jaar,
zonder een opvolger te benoemen maar zijn discipelen
aanmoedigenü om zijn &octrine en discipline als hun
leraar te beschouwen.
Zijn ijzeren wil, diepe wijsheid, eindeloos medeleven , onz e 1zucht i g dienen, grof e var e van onthouding,

volmaakte zuiverheid, uniek leven, de voorbeeldige
methoden die hij gebruikte om &e leer te propageren,
en zijn uiteindelijk succes - al deze factoren hebben de mensen er toe gebracht om Je boeddha uit te
roepen tot de grootste geestelijke leraar die ooit
op aarde leef&e.

het ethi s ch- filos ofi s ch sys t een dat door de Boeddha
bel eden werd , wordt de Dhana genoemd en i s algene en
bekend al s " b oe ddhi sue".
Str ikt genomen i s boeddhi sue ge en rel i gi e want het
i s geen uys t eem van geloof en aanb idding en erkent
geen onêerhorigheid aan een bovennatuurlijke Go&.
In het boed&hisme wordt blind geloof onttroond en
vervangen &oor vertrouwen gebaseerd op wetenschap.

Hoewel een toeddhist zijn toevlucht zoekt in de
Boeddha als zijn onvergelijkelijke geestelijke gids
en leraar, hij onderwerpt zich niet.
Een boeddhist is noch de slaaf van een boek noch de
slaaf van enig individu. Zonder dat hij zijn gedachtevrijheid opgeeft, oefent hij zijn eigen vrije wil en
ontwikkelt hij zijn wijsheid, zo&at hij zelf een
Boeddha kan worden; want potentiële Boeddha's zijn
wij allemaal.
Natuurlijk halen de volgers van Boeddha hem aan als
hun autoriteit, maar Boeddha zelf verwierp alle autoriteit. Onmiddellijke zelfverwerkelijking is de enige
maatstaf in het boeddhisme om de waarheid te meten,
De grond t oon van het boe ddhi sine is rede 1 i j k begrip .

Hoevre 1 bi jna alle boeddhi st en uiterli jke vornen van
uaardering betrachten, z oa1 s het offeren van b1oefen
en derge 1 i ike , wordt Boeddha niet aanbeden al s een

Ongetwijfeld werd de Boeddha als zeer verheven beschouwd in zijn tijd, maar hij matigde zichzelf nooit
enige goddelijkheid aan.
Hij was een man, een buitengewone man (Acchariya
Manussa). Desalniettemin moet wel opgemerkt worden
dat er nooit een geestelijke leraar is geweest "die
zo god4eloos was als de Boeddha maar ook niet eén die
zo goddelijk was”.

Wat &e Boeddha van zijn leerlingen verwacht is niet
eerbetoon maar het feitelijk nakomen van de leer.
"Di e gene die mi j n leer het bes t in de prakt i jk brengt
eert mi j het neest", de ze uit spraak venolkt het streven van de Boeddha .
Verder kan gesteld worden dat gebeden die ”om vervulling van werelde e ambities vragen en die het ego versterken“ niets met het boeddhisme te maken hebben.
Intègendeel, veel aandacht wordt besteed aan meditatie die tot zelf-discipline leidt, tot zelfbeheersing,
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tot zuivering van het zelf, en tot verlichting van

het zelf.

In het boeddhi sue vinden ei green s cheppend e God di e
gehoorzaard en gevree s‹I zoe t ›iorden . In plaat s van
e en onz i chtbar e alnacht i ge God b oven de eens en t e
plaat s en he e ft de boeddha de waarde van het eens z i j n
omhoog gehouden. de t boeddhi sine 1 eert dat de eens
zal ig kan vorden door z i «-hz e 1 f in t e s pannen z onder
afhanke1i jk r e z i n van God of van bendde 1 ende
priesters. Het boe&dhisme ke::t geen do *** 's waarin
blin&elings geloofd moet worden, geen uitspraken die
men moet aanvaarden zonder dat enige twijfel of verstandelijke beredenering is toegestaan, geen bijgelovige riten of ceremoniën die moeten worden on&ergaan nm in de broederschap te worden opgenomen, geen
zinloze offers of penitenties waarmee men zich kan
zuiveren.

Als het zo is als [arl Marx zegt, n.l. "Religie is
de siel van zielloze omstandigheden, hei hart van
e en hart e 1 oz e were 1 d , de opium van de zenshe id", dan
i s boeddhi sue zeker de en rel i pi e .
Als wij onder religie oen methode verstaan die leidt
tot bevrijding uit het lijken van het leven, dan is
het boed&hisme Je religie van alle religies.
De grondslag van het boeddhisme zijn de Vier Edele
Waarheden die verbonden zijn met het zogenaam&e
”sijn”. boeddha verklaart ”In dit lichaam dat een
bepaalde lengte heeft, cn d.o.t is uitgerust met &e
mogelijkheid tot waarneming en denken, verklaar ik
de wereld , het ont s baan van de wereld , het ophouden
van de vere ld , en he t Fad dat 1 e i dt t ot het ophouden
van de verelö".
De se be 1an ekkend e z insne de hee ft be arekking op de
Vier Ede1 e \4 aarheden di e de Boeddha z e 1 f ontd ekt e
via z i jn e i gen intui t i eve kenni s .

Het geeft niet of boeddha's ontstaan of niet,

Boeddha ' s be s taan en dit uordt aan de mi s 1 e ide ve-

reld geopenba*rd door een Boeddha. De Boeddbs kamde
de Edele Waarheden en was voor dese kennis geen 4ask
schuldig aan anderen, wen], soals hij self se1, de

kennis tes*oxd xie* *bbl hem. Bssrom kan men nie*

stellen da* het beeddhisBë YOOFË§BvlO8iÖ iB GÏÉ Ä8Ë

hindouisme, hoewel he* waar is da* sommige fundexes[ele docirines in beide systemen [huis horen,
De Eerste Waarheid behsndel* he] bestaan ven Dukkha,
een woord da[ moeilijk ver*ea1d kan worden, maar da*
meestal wordt uitgelegd als "lijden".
llle wesens worden geboren en moe*ex daarom oud worden, siek worden, sterven. Niemand is vrij van dase
onontkoomDare oorzaken van he* lijden.Yen #an seggen dat het licbaem zelf de oorzaak ven bed lijden
ia.
Deze Eerste Waarheid van lijden, die sich bezig bouBi
met de ssmensielling van hei zogenoemde “zijn" en de
verschillende fasen van hei leven, moet nauwkeurig
onderzocht worden, Dit onderzoek leidt hoi een zuiver begrip van het self zoals het werkelijk is.
De oorzaak ven dit lijden is de Wens, of he[ gehech]
zijn aan wat dan ook, en ‹ïat is de Tweede Edele Waarheid. Dit gehech] zijn ia een a[erke, onzichtbare
geestelijke krach], die in ons allemaal aanwezig is
en de oorzesk is van allerlei uiteenlopende, veelzijdige verschijnselen, ias*basr of nie*. DeBe Userheid heef* indirect *e maken me* he] verleden, me*
hei tegenwoordige, en met de ]oekoms*ige geDoor*en.
Een redelijk begrip van de Eerste Wserheid leid[ *o*
he] te nie[ doen van de Tweede Wesrheid dle &e pay•
chologische houding van de gswone mens *en opzichte
van datgene vat hiJ waarneemt , 1›ehande14.
3oxe1 ae g2'OYe &fB Öe 8tzJ3 f:z ete ›‹ez›s (gehe chtheid,

willen hebben, willen zijn), die herhaalde getoor*e
en dood veroormsAen en die de oorsesR sign van alle
ellende van he* leven, zijn een so gro*e po*en]iêle
Rracb*, dat men meen[ gelijkwaardige storke Eraob]en
*e moe*en opwekken (Bel &ch*ledige Pak) om dese am-

kele vijand, de wens, te breken.
De Derde Ede 1 e Uaarhe id i s het vo11 edige ophouden
van he t 1 i ,j den, dat t of s tand komt door her t ofal e
te niet doen van alle vormen van willen hebben en
willen zijn. Dit is het Nibbana, het summum bonum
vsn het boeddhisme, dat in dit huidige leven bereikt kan worden.
Dese Derde Waarheid, hoewel afhankelijk van ons
ze 1 f , gaat het 1 ogi s che vers tand ( at akkava casa) te
boven en staat boven de wereld, in tegenstelling
tot &e eerste twee, die van deze wereld zijn. Dit
is pure self-verwerkelijking, Dhamma, de boeddhistische waarheid, die gezien moet worden met het
geestelijke oog via een volle&ige onthechting.
Wanneer wij alleen datgene wat buiten ons is opgeven, bereiken wij geen Nibtana, wat wij moeten opgeven is ons eigen innerlijke verlangen, onze eigen
drang om te willen hebben en te willen zijn.

Zou dit niet zo zijn, dan zou Nibbana alleen maar
neerkomen op vernietiging, een negatieve ervaring.
Nibbana is echter positief, als wij de ervaring
van Nibbana tenminste willen conditioneren. In
Nibbana wozJt niets buitengesloten en wor&t niets
vernietigd, want hei boeddhisme ontkent het bestaan
van een blijvende ziel of Atta.
De Boe‹1dha verklaar‹le betr ef fende he t lI ibbana :
"Er be s t aat het ongebor ene ( a ata) het niet onts tane ( abhuta) , het nie t gemaakt e akata) en het

niet geconditioneerde (hei niet aan voorwaarden
gebondene, asankhata). Als dit niet geborene, niet
ontstane, niet gemaakte en niet geconditioneer&e
niet zou bestaan zou er voor iemand die geboren,
ontstaan, gemaakt en geconditioneerd is, geen mogelijkheid zijn om te ontsnappen.

Deze Derde Waarheid moet verwerkelijkt worden door
de ontwikkeling van het Edele Achtledige Pad en dit
is de Vierde Edele Waarheid, 3it is de Via media,
de gouden methode (Majjhima £atipada).
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Zij Des]aa* ui* juist be&ng, juiste 8edäch*en, juis*e
manier vsn spreken, juis*e dadeA, de juis*e asxier
van levensonderhoud juiste pogingen, huis] bewus]zijm
en juiBte concentratie. Dit zijn de e*erke morele
geestelijke kracb*en die opgeroepen.worden om de eDe
ateeds aeawesigo kwesdsezdige krach* van de wens een
te *alles.Deze middenweg, die bes[sst uit morali]eii
(sila) concentratie (samadhi) en inzicht (p&nna)
word] uitgedrukt in hei volgende prachtige kleine
gedich[je:
ho4 kwade te doen ophouden
het goede te doen
de gees* *e zuiveren
da] is de raadgeving ven alle Boeddh8'B.

De eersia drie Waarheden behandelen de filosofie van
Be leer van de Boeddha, de vierde behendeli de methode die, in overeenstemming met de filosofie, gebruikt
dient te worden.

Be[ boedêhisme op sichself is noch een gewone filosofie äie zich bezig houd* me[ ]heore]iseren, da*
immers nooit kan leiden [o[ een bevrijding ven he]
lijden, noch een gewoon -athisch systeem da], hoewel
esBen*ieel, alleen maer he* ABC van he] boedähisme
is.
De Boeddha-Dhemme is een e[hiacb-filosofisch systeem,
da* berust op een fundering ven fei*en die beproefd
en
verifieerd kunnen worden door de ervaring. Be*
boeddbisme is, daarom, redelijk en prek*isch, en lOB
ven esoterische doc*rines, dweng, verYolgimg of fen[isme, Re[ ia uniek in die zin alleen al da], gedurenäe heer 2§00-jarige geschiedenis, geen druppel
bloed gemoeid Reefi in de naam ven Boeddha, Nooit
is een betering tot hei boeddhisme afgedwongen of
heeft men verachtelijke methoden ioegepest om hei
boeddhisiiBCh doel ven de verlichting ie bereiken
Boeödhisae ie öooxözenkt aet deze geast Van een vol1eö1ge tolerantie, 41e aï1e -1evènöe uezeäë oava5
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Boeddha, als e ers t e in de bellende ge s chi edeni s van
onz e planeet , hee ft getracht de s laverni af t e s chatten . lïi j pror e s t eerde net kracht tegen het kast e sys t e en dat de ontuilike 1 ing van de inenshe id in de greg
st onö en hi j gaf iedereen geli ike re chten .
Onafhankelijk van kaste, kleur of rang stichtte hij
een celibate Orde, &ie ge&efinieerd werd als “Democratisch in opbouw en communistisch in verdeling”.

Het was ook èe Boeddha die de ondergeschiktheid van
&e vrouw niet erkende en haar bewust maakte van haar
plaats in &e samenleving. De Goed&ha verbood het
offeren van dieren en wees zijn volgelingen altijd
weer op het belang van liefde-vriendelijkheid, een
kracht die alle leven&e weze:is dient te omvatten.
Dit begrip, letta, liefde-vriendelijkheid, verbreekt
alle versperringen &ie de afschei&ing tussen wezens
bevorderen.
Een boe&&hist kent niet het “verre” of het “dichtbijzijnde”. Een boeddhist kent geen vijanden of vreemdelingen, geen minderwaardigen of onaanvaaz&baren,
want de universele liefde, die verwerkelijka wor&t
&oor begrip, heeft een broederschap van alle levende
wezens tot stand gebracht. Een echte boeddhist is
een werel4burger .
Het boe&dhisme is &aarom, door haar redelijkheid,
uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en algemene aanvaardbaarheid, een unieke leer.
Zij is de nobelste van alle tot elkaar brengenJe invloeden en de enige hefboom die de wereld kan opheffen.
Behalve de hier Ede 1 e Uaarheden, de e s s ent ie van
het boeddhi sue , kennen ei j de vanz e 1 is prekende en
aant oonbare do ctrine s van Karma en Uedergeb o one ,
di e sanen twee ons che id4are gronds lagen van het
boeddhi sue vormen. Deze do ctrine s be s t onden al in
India voor het boeddhisme ontszon&, maar &e boeddha
verklaar&e en formuleerJe hen volledig.
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Ka».a vo11ea1g aooxaeekez›, heteke»t Ifa»sa aoz'e1e ezz
immorele wilskraoh] (kusala ekusala ce*ana). &emms
behels[ zowel handelingen ui* he] verleden *ls handellngen die wij nu verrichten. We sign he] resultex]
van wat we weren, en we sullen he* resul*ee] zijn
vsA wat we nu zijn. Raar *e zijn nie* hel8m l Y8h
wat we waren en sullen nie* volledig he] resultse]
zijn Yan wat we nu zijn. Be* Wu is nie* altijd de
nauwkeurige weerspiegeling van verleden en *o##oms*.
Andere factoren spelen mee, de, we* van &smma is ingowikkslä. Evenwel, wa* we zaaiea sullen we oogsten,
in äi] leven of in een [oekoms[ig leven. En wa] we
nu oogsten is hetgeen we zelf vroeger gesasid hetDen.
E&mee is een we* op sichzelf sm werkt sondez inmenging van een bui*ens]eende, onafhankelijk regelende
mach*. Kamma verklaart he* probleem van he* lijden,
het mysterie ven het noodlot en de voorbBBcblkking
zoals andere religies die kennen. &smms verklaart
ook he* verschijnsel ven "wonderkinäeren“ en be*
Yerklaer[ vooral de ongelijkheid van he] mensdom.
De wet van WedergeDoor]e (reIncerne]ie) iB vezbosden
me] die van he* Eemma, Be* Bodhisa*ta-idoesl en de
dsBrmee samenhangende doc*rine van de vrijheid om
de ui*ers*e perfectie ie bereiken zijn gefundeerd op
die gwloof in wedergsboor*e.

Bel ZBmm& vao het maz1eöen belzeoxst ‹de gehooz'te vao
nul ez› het Kaaaa van bed 5 z seinen aet het Xsmes vazt
Izet vez'1eöen, bepaalt öe toelcoas1›. Dat ben B›z hestsat
behoe:f't geen vezöeze \z11›1eg, öaaz öe ezvaz1og vezt

bel› Ele ö1zect xaaz'zteeat›aaz 1s. De ezvaz'1zzg vazt bel›

vez1eöen v1nöt plaats öoor öe Izex1ooex1ng en ‹ta ” ovez=

verleden.
De boeddbis*iscbe leers]elling wen de wede*gwboo**e
zielsverhUizing Basis die in endere syo]zmea gwkemd
worden, wsn* te* Doeddhisme on*ken* he* tes*ess van
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een permanente ziel, die steeds weer opnieuw wordt
belichaam&, en die door God geschapen aou zijn,
Het boeddhisme ”ontbin&t” het levende wezen in geest
en materie ( fläma en Rupa) die beide in een voortdurende toestand van verandering verkeren. Dit hele
proces van psychofysische fenomenen, die steeds worconventionele wijze, beschreven als het ”zelf“ ( Atta),
naar wordt s t eeds be s chouud al s een proces en niet
a1 s een identi t s it .
3et boed&hisme ontkent de persoonlijkheid niet geheel en het erkent ‹ie waarneembaarheid van &e persoonlijkheid. laar het D ooddhisme ontkent de uiteindelijke werkelijkheid van de persoonlijkheid als een

meen, hoewe1 het nie t de c ont incite it van het proce s
ontkent .
De boed&histische filosofische term voor een in&ivi4u is ”santati”, of ”beweging” of ”voortduring”.
Deze onophoudeli jke beweging of voortduring van
psycho-fysische fenomenen, door Kamma gecon&itioneer&,

zonder vaarneenbare oorsprong in het beginl oze verleden en z onder voorspelbaar einde in de t oekons t

(met uitzondering van het Nibbana &oor de volbrenging
van het Edele Achtledige Pad!) is het boeAdhistische
substituut voor het permanente ego of &e eeuwige ziel
in andere religieuze systemen.

Zoals T.H. Ruxley zegt. "het boeddhisme is een systeem dat geen God kent in de westerse zin, &at het
bestaan van de menselijke ziel ontkent, &at het jeloof in onsterfelijkheid als een belachelijke vergissing beschouwd, dat de waarde van gebed en offer
ontkent, en dat de mens aanraakt om alleen zijn
eigen streven tot zalig worden te erkennen, dat in
hsar oorspronkelijke puurheid niets wist van beloften
tot gehoorzaamheid en nooit de steun zocht van de
wereldlijke Däch[; en dat zich toch met een wonderlijke snelheid uitspreid&e over een zeer groot ge1§

de el te van de uerel d - en nog s t e eds het overheen s e nde geloof is van een groot gedeelte van de mensheid”.

Dat het allen goed mag gaan,
&at allen gelukkig mogen zijn!

SADDHARMA
is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum
de StichÖng werd opgericht op 8 november 1967
haar doelstelling is:
de studie van de beginselen van het buddhisme te bevorderen
en de praktische toepassing van deze beginselen aan te moedigen
de Stichting is geen religieus genootschap maar wil helpen
diegenen te verenigen — welke levensovertuiging of geloof zij
ook aanhangen — die op enigerlei wijze in het buddhisme
belang stellen of zich daarbij betrokken voelen
iedereen, ook organisaties of instellingen, kunnen als begunstiger aan de Stichting steun verlenen
het contact-adres van de Stichting is dat van de redactie van
Saddharma; dit adres is op de eerste bladzijde van dit
tijdschrift vermeld
begunstigers ontvangen regelmatig, tenminste vijf maal per
jaar, de afleveringen van Saddharma
zij hebben tevens het recht deel te nemen aan de landelijke
bijeenkomsten, die een- of tweemaal per jaar gehouden worden

