SADDHARMA

de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een
foto van een 18de eeuws 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

julijaugustus '/2

redactieaAres
van SaÖdharma:

Vele mensen voelen zich aangetrokken tot het boed&hisue omdat z i se zoezd worden do or de rus t , de di ept e ,
de inys t erieuz e kracht van de te ge 1 i jkert i d vo11 edig
onthe cht e en nedel i,j dende boeddha .
Eet mysterie van Boed&ha, niet alleen het mysterie van
de Boeddha buiten ors maar ook hei grote, te verwerGelijken, geheim van de hoe&dha &ie wij zelf zijn, is
in vele Boe&dha beelden ie zien. Hr. L . Boer zocht
het beeld uit van A]iIDA, de Boeddha van het oneindige
licht, een beeld uit de Goed&ha galerij van het Leids
Volkenkundig U»aseum, De foto, die een aantal toekomstige Sad&harma's zal omlijsten, werd genomen door
Else Ha4elon Hooykaas, die ook het bekende foto-boek
afdrukken, maar misschien, als onze fondsen het toelaten, komt het er nog eens van.
DE LLNTE-BIJLE

0hST in de Schovenhorst

De lente-bi j eenkoxs t was weder om een se cces . De donabeurs van öe Stichting ie&erlands Buddliistisch Centrum hebben maar een beperkt aantal, ruim 400.
Veertig van hen ontmoetten elkaar en konden van gedachten wisselen. De inleiding door Erik Bruijn getitel& “Geweld of 6eweldloosheid' was interessant en
van belang, ook de discussie van &it helaas zo actuele on&erwerp was de moeite van &e reis naar de Schovenhorst waard.
De Herfst bijeenkomst zal in de volgende Sad4harma

BOEDDHISTISCHE TEKPEL IN AMSTERDAM
Het dagblad HRM kondigde in een re cent art ikelt j e de
s t i cht ing van de z e t erope 1 per 4 5 j uli aan en venelde
o . a. dat het gr oot st e gedeeld e van de kost en door de
boeddhi st i s che kerk in Thailand z ouden worden gedragen .
Be id e medede 1 ingen z i n e cht er ons uis t .
De tempel komt, maar waarschijnlijk pas aan het eind
van dit jaar. De kosten zullen geheel door in Me&erland wonende boeddhisten gedragen moeten worden.
Oi ft en t en name van de 'J erkgr oef t er bevordening terdieping van het Boeddhisme, Algemene Bank Nederland,
Laren (N.H.), bankrekening nummer §j. 18 .§4.j09, zullen
de tempel ten goede komen. Ieder bedrag is welkom.
Inlichtingen kunnen verkre cen worden bij de heer
Jac. Monshouwer, Sarphatistraat 424, Amsterdam.
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WERKGROEPEN
Nederland kent de volgende werkgroepen, ieder met een
eigen programma (discussie, meditatie, geregelde bijeenkomsten):
BOEDDBISTISCHE VRIENDENKRING, Den Haag, p a Ye j .
J . J . C . Perk, Cornelis Jolstraat 444.
ZEN KRING, Amersfoort, p/a Hr. L . Boer,
Snoeckgensheuvel 8 § , 0j4 *-*T494 •

WERKGROEP TER B»V0RDERINW EN VLRDI]PING VAN HET
BOEDDHISYE, p/a de heer Jac. Monshouwer,
Sarphatistraat 124, imsteröam. 020 -T94JJT.
B0EDDflISTISCHE VRIENDENKRING, Utrecht, pja Mej.
BOEDDHISTISCHE 7RIENDENIRING, Amsterdam,
p/a Jw van de metering, 020-42886/.
Bovendi en ge eSt de Kosoos in Arie t erdan geregelde meditatieavonden on&er leiding van Bruno Mertens, tel.
O1 }26- 26 4 2. Ook bij de heer Mertens thuis worAt geregeld gemediteerd.

- 2 -

EEN
DERLANDS SCHRIJVEN IN EEN CONDENS ]IEDITATIECENTRUM
De belangstelling in Nederland voor het boeddhisme
neemt toe, zo zelfs dan een bekend schrijver, Adriaan
van der Geen, een artikel van elf kolommen schrijft
in het HTC Handelsblad (24 juni 1 / 2) over zijn ervaringen in het meditatiecentrum VIPASSANA CENTRUM in
Hindhead, een tuinsta&je in Surrey.
Een Diepgaande beschouwing, hoewel vlot geschreven,
waarin de volgende passage voorkomt:
”Bij mijn reserve in het öegin vergat ik dat het
boeddhisme zweveri heid evenmin aanmoeäigt als het
superieure lachte van ieman& die meent geestelijk heel
wat te hebben bereikt. Je kunt bij het boeddhisme,
z oa1 s o ok bi Zen , bes t lachen".

Een aant al van onz e donat eur s hebben hun c ontribuz ie
1 / 1 en of 1 @/2 (nog) niet betaald. lfij sluiten ingevulde giro kaarten bij en hopen het geld spoedig te
mogen ontvangen.
De minimum donatie per jaar is f J§ ,

postgiro 4§ 20022, ten name van de Penningmeester,
Nederlands DudJhistisch Centrum, Bornsestraat 64,
Hengelo (0).
De rest van deze Saddharma wordt gevul& &oor een artikel over de Beginselen van het Boeddhisme. Dit artikel werd geschreven door &e Ceylonese monnik harada
haha Thema en oorspronkelijk: gepubliceerd in het blad
DHAÄ*Ä, een uitgave van het International 3uddhist
Centre te C uracao, Nederlandse Antillen. Hij danken
mevrouw danny Lim voor haar toestemming dit artikel
te mogen vertalen en publiceren,

BEGINSELEN VAN HET BOEDDHISYE
door Narada haha Thera.

Bi j vo11 e maan, in de naand dei , 6 2) aar voor Chri stns , werd in Kapi1avat thu, aan de grens van Nepal ,
e en prins geb oren. De prins heett e 5 iddhat aha Gotama
en was voorbe s tend on de groot s te ge e s t e 1 i,j ke leraar
van de wereld t e worden.
Hij trouwde toen hij 16 was en kreeg een zoon &ie
Rahula heette. Zijn huwelijk was gelukkig en de tertien jaar die volgden waren vol weelde, maar omdat
hij contemplatief van aard was en een eindeloos me&eleven voelde voor alles wat om hem heen was konden &e
vluchtige stoffelijke genoegens van de koninklijke
huishou&ing hem niet bevredigen.
Hoewel hij zelf geen reden tot lijden had, voelde hij
een diepe deernis voor de lijdende mensheid. Omringd
door luxe en over&aad begreep hij niettemin dat het
lijden zich uitstrekt over &e hele mensheid. De in de
dingen des geestes geinteresseer&e 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&elooshei& van sensuele genoegens,
hoog geschat door gewone mensen en hij begreep de
waarde van verloo ohening, waarin de wijzen hun vreugde vinden. Zo gaf hij, toen hij 2 jaar was geworden,
a11 e uerel ds e genoegens op en, gekl eed i:u de eenvoudige ge 1 e pi,j van e en as we e t , a11 een, z onder geld , be gon hi ,j z i j n zwerft o cht op zoek naar Uaarhe id en brede .

bij vroeg bekende en vereerèe leraren van zijn tij&,
om advies, maar vond niet wat hij zocht door deze bronnen buiten hemzelf te raadplegen, Bij ontz egde sich
alles wat naar genot en weelde zweefde, maar zelfs de
meest pijnlijke ascetische oefeningen leverden geen
enkel resultaat op. Dit dwong hem zelf te denken en
het antwoord in zichself te zoeken.
Hij zocht, hij dacht, en uiteindelijk verwerkelijkte
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hij &e Waarheid die an&eren hem niet konden mededelen,

De Verlichting kwam van binnen uit en het licht
straalöe uit bronnen die hij nooit eerder had ervaren.

Na een bovenmenselijke strij& van zes harde jaren,
zonder hulp en zonÖer dat enige wonderlijke macht hem
als gids diende, maar alleen steunend op zijn eigen
kracht en wijsheid, ontdeed hij zich van alle bezoedeling, beëindigde hij alle wens tot bezit en begreep hij, door zijn eigen intuitieve weten, de ware
aard van alle &ingen. Zo werd hij, op zijn j§ste
jaar, een Boeddha, een Verlichte.

Als de volmaakte belichaming van alle goede eigens cha apen over we lke hi

t ot de zens en s prak , be gaand

met een diepe wijsheid evenredig met zijn eindeloos
medeleven, werkte hij onophoudelijk voor het welzijn
en het geluk van alle wezens zonder dat hij door
enig persoonlijk motief gedreven word. Vijfenveertig
jaar lang werkte hij en stierf op zijn 80ste jaar,
zonder een opvolger te benoemen maar zijn discipelen
aanmoedigend om zijn doctrine en discipline als hun
leraar te beschouwen.
Zijn ijzeren wil, diepe wijsheid, eindeloos medeleven, onzelfzuchiig &ienen, grote mate van onthou&ing,
volmaakte zuiverheid, uniek leven, de voorbeeldi ge
methoden die hij gebruikte om de leer te pr opageren,
en sijn uiteindelijk succes - al deze factoren hebben Je mensen er roe gebracht om öe Boed&ha uit te
roepen tot de grootste geestelijke leraar die ooit
op aarde leef&e.
Het ethisch-filosofisch systeem dat door de Boed&ha
beleden werd, wordt de Dhamma genoemd en is algemeen
bekend als ”boeddhisme”.
Strike genomen is boeddhisme geen religie want het
is geen systeem van geloof en aanbidding en erkent
geen onêerhorigheid aan een bovennatuurlijke Oo&.

In het boek&hisme wor&t blind geloof onttroond en
vervangen door vertrouwen gebaseerd op wetenschap.

Hoewel een boeddhist zijn toevlr:chi 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. Zon&er Bat hij zijn gedachtevrijheid opgeeft, oefent hij zijn eigen vrije wil en
ontwikkelt hij zijn wijsheid, zodat hij zelf een
Boeddha kan uorden ; want potent i ü1 e Boeddha ' s zi u

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 boed4hisme om de waarheid te meten.

De grondtoon van het boeddhisme is redelijk begrip,
Hoewel bijna alle boedèhisten uiterlijke vormen van
waardering betrachten, zoals het offeren van bloemen
en dergelijke, wordt Boeddha niet aanbeden als een
Ongetwijfeld wer& de Boeddha als zeer verheven beschouwd in zijn tijd, maar hij matig4e zichzelf nooit
enige goddelijkhei& aan.

Hij was een man, een buitengewone man (Acchariya
Manussa). Desalniettemin moet wel opgemerkt worden
dat er nooit een geestelijke leraar is geweest ”die
z o godde 1 o os was a1 s de Boeddha maar o ok nie t één die
z o goddel i jk was".
Wat de Boeddha van zijn leerlingen verwacht is niet
eerbetoon maar het feitelijk nakomen van de leer.
”Diegene die mijn leer het best in de praktijk brengt
eert mij het meest”, dese uitspraak vertolkt het streven van &e Boeddha.
Verder kan ges t e ld worden dat gebeden die " oa vervul1 ing van werelds e aub i t i e s vragen en di e he t ego versterken” niets met het boeddhisme te maken hebben.
Integendeel, veel aandacht wordt besteed aan meditatie die tot zelf-discipline leidt, tot zelfbeheersing,
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t ot zuivering van het z elk , en t ot verl i cht ing van

het zelf.

In het boeddhi sue vinden ei j geen s cheppende C•od di e
gehoorzaamö en gevree ed noe t worden. In plaat s van
een onz i chtbare alnacht ige God boven de mensen t e
plaat s en hee ft de boeddha öe vaarde van het nens z i jn
omhoog gehouden. Het boeddhi sue le ert 6at de nens
za1 ig kan worden door zi chze 1 f in t e spannen z onöer
afhankel i jk t e s i j n van God of van benidde lende
pri e st ers . fte t boeddhi sine kent geen dora ' s vaarin
blindelings geloofd moet wor&en, geen uitspraken die
men moet aanvaar&en zonder dat enige twijfel of verstandelijlce beredenering is toegestaan, geen bijgelovige riten of ceremoniën die moeten wor&en ondergaan nm in de broe&erschap te worden opgenomen, geen
zinloze offers of peiiitenties waarmee men zich ka:z
zuiveren,

Als het zo is als Marl Marx zegt, n, l. "Religie is
de ziel van zielloze omstandigheden, het hart van
een harteloze wereld, de opium van de mensheid”, dan
is boeddhisme zeker geen religie.
Als wij on&er religie een methode verstaan die leidt
tot bevrijding uit het lijden van het leven, &an is
het boeddhisme 2e religie van alle religies.
De grondslag van het boeddhisme zijn de Vier E&ele
Waarheden die verbonden zijn met het zogenaamde
"zijn”. Boeddha verklaart ”In dit lichaam dat een
bepaalde lengte heeft, en dat is uitgerust met &e
mogelijkheid tot waarneming en denken, verklaar ik
de were1&, het ontstaan van de wereld, het ophouden
van de wereld, en het Pad dat leidt tot het ophouden
van de wereld”.
Deze belangwekken&e zinsne&e heeft betrekking op de
hier Edele Waarhe&en &ie de Boeddha zelf ontdekte
via zijn eigen intuitieve kennis.

Het geeft niet of Boeddha's ontstaan of niet,
Boe&dha's bestaan en &it wordt aan de misleide we-

re1 d ge openbaard door e en Boeddha. De Boeddha kende
de Ede1 e Vaarheden en was voor de z e kenni s geen dank
s chul di g aan anderen, want , z oa1 s hi ze1 f z e i , de
kenni s be s t ond nie t vobr hen. Daarom kan nen nie t
s t e 11 en dat het boeddhi sue voort gevl oe id i s ui t het
hinéouisme, hoewel het waar is &at sommige fundamentele 4octrines in beide systemen thuis horen.
De Eers t e Uaarhe id behande lt het b estaan van Dukkha ,
e en zoord dat zoe i 1 i jk vertaal d kan word en, maar dat
wee s ta1 wordt ui t ge 1 e gd a1 s " 1 i j den".
A11 e we z e ns worden geb oren en zoe t en daar om oud oorden , z i ek vorden , s t erven . ii eland i s vri j van de ze
onontkoombare oorzaken van het lijden. Yen kan zeggen dat het lichaam zelf de oorzaak van het lijden
Dez e Eers t e Uaarhe i d van 1 i ‹len, ‹li e z i ch bez ig houöt

met de samenstelling van het zogenaamde ”zijn” en de
verschillende fasen van het leven, moer nauwkeurig
onderzocht worder. Dit onderzoek leidt tot een zuiver begrip van het self zoals het werkelijk is.
De oorzaak van dit lijden is de Wens, of het gehecht
zijn aan wat dan ook, en &at is de Tweede Edele Waarheid. Dit gehecht zijn is een sterke, onzichtbare
geestelijke kracht, die in ons allemaal aanwezig is
en de oorzaak is van allerlei uiteenlopende, veelzij&ige verschijnselen, tastbaar of niet. Deze waar-

heid heeft indirect te maken met het verleden, Ret
het tegenwoordige, en met de toekomstige geboorten.

Len redelijk begrip van de Eerste i) aazhei& leidt tot
het te niet doen van de Tweede Waarheid, &ie &e psychologische houding van de gewone mens ten opzichte
van datgene wat hij waarneemt, behandelt.
Zowel de grove als de subtiele wens (gehechtheid,
willen hebben, willen zijn), die herhaalde geboorte
en dood veroorzaken en die èe oorzaak zijn van alle
ellende van het leven, zijn een zo grote potentiële
kracht, dat men meent gelijkwaar&ige sterke krachten
te moeten opwekken (Het Achtledi ge Pad) om deze en8

kele vijand, &e wens, te breken.
De Derde edele Waarheid is het volledige ophou&en
van het lijken, dat tot stand komt &oor het totale
te niet doen van alle vormen van willen hebben en
willen zijn. Dit is het Hibbana, het summum bonum
van het boeddhisme, dat in dit huidige leven bereikt kan worden.
Deze Derde Waarheid, hoewel afhankelijk van ons
zelf, gaat het logische verstand (aiakkavacara) te
boven en staat boven de wereld, in tegenstelling
tot de eerste twee, &ie van deze wereld zijn. Dit
i s pure ze l f-vereerke li jking, Dharcoa , de boe ddP› i s tische waarheid, die gezien moet worden met het
geestelijke oog via een volle&ije onthechting.
Wanneer wij alleen datgene wat buiten ons is opgeven, bereiken wij geen libbana, wat wij moeten opgeven is ons eigen innerlijke verlangen, onze eigen
drang om te willen hebben en ie willen sijn.

Zou dit niet zo zijn, &an zou Nibbana alleen maar
ne erkomen op verni e t i gi ng, e en negat i eve ervaring.
Nibbana is echter positief, als wij de ervaring
van Niböana tenminste willen conditioneren. In
Nibbana wor&t niets buitengesloten en wordt niets
vernie t i yd , want het boe ddhi sue ontkent he t be s baan

van een blijvende ziel of Etta.

De Boe&dha verklaar&e betreffende het Nibbana:
”Er b e s taak het ongeb orene ( a ata) , het ni et onts tane ( abhuta) , het ni e t gemaakte ( akata ) en het
nie t ge condit i oneerde (he t ni et aan vooruaarden
geb ondene , asankhar a) . .11 s die nie t geb orene , niet
ontstane, niet gemaakte en niet gecon&itioneer&e
niet zou bestaan zou er voor iemand die geboren,
ontstaan, gemaakt en geconditioneerd is, geen mogelijkheid zijn om te ontsn&ppen,
Deze Derde Waarheid moet verwerkelijkt worden door
de ontwikkeling van het Edele Achtledige Pad en dit
is de YierJe Edele Waarheid, 3it is de Via Media,
de gouden metho&e ( üajjhima Patipad a).

Zij bestaat uit juist begrip, juiste cedachten, juiste
manier van spreken, juiste daden, &e juiste manier
van levensonderhoud, juiste pogingen, juist bewustzijn
en ui s t e c on central i e . Dit zi n de s terke more le
ge e s te 1 i ike kracht en öie opger oefen worden om de ene
s t e e ds aanue z i ge kuaadaardi ge kracht van de eens van
te vallen. Deze middenweg, die bestaat uit moraliteit
( s i la ) , conc enkrat i e ( saoadhi ) en inz i cht ( panna)
wordt uitgedrukt in het volgende prachtige kleine
jeöichtje:
het kwade te doen ophouden
het goede te &oen
de geest te zuiveren
dat is de raad,eving van alle Boeddha's.
De eerste drie Waarhe&en behandelen de filosofie van
de leer van de Boeddha, de vierde behandelt de methode die, in overeenstemming met de filosofie, gebruikt
dient te worden.
Hei boeddhisme op zichzelf is noch een gewone filosofie die zich besig houdt met theoreii seren, dat
immers nooit kan leiden tot een bevrijding van het
lijden, noch een gewoon ethisch systeem dat, hoewel
essentieel, alleen maar het ABC van het boeddhisme
iS.
De Boeddha-Dhamma is een ethisch-filosofisch systeem,
dan berust op een fundering van feiten die beproefd
en geverifieerd kunnen worden door de ervaring. Het
Loeddhisme is, daarom, redelijk en praktisch, en los
van esoterische doctrines, dwang, vervolging of fanatisme. Het is uniek in die zin alleen al dat, gedurende haar 2 §00- jarige geschiedenis, geen druppel
bloed gevloeid heeft in de naam van Boeddha. Nooit
is een Zekering tot het boeddhisme afgedwongen of
heeft men verachtelijke methoden toegepast om het
boeddhistische doel van de verlichting te bereiken.
Boed‹lhi sue i s doordrenkt met de ze ge e s t van een volledige tolerantie, die alle leven&e wezens omvat.
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Boe&dha, als eerste in de bekende geschiedenis van
onze planeet, heeft getracht de slavernij af te schaffen. Hij proaesteerde mei kracht tegen het kastesysteem dat de ontwil:keling van de mensheid in êe weg
ston& en hij &** iedereen gelijke rechten.
Onafhankelijk van kaste, kleur of rang stichtte hij
een celibate Orde, die gedefinieerd werd als ”democratisch in opbouw en communistisch in verdeling”.
fte t was ook de 8 oe ‹idha die de onderge s chikth e id van
&e vrouw niet erkende en haar bewust maakte van haar
plaats in &e samenleving, Le Boeddha verbood het
offeren van dieren en wees zijn volgelingen altijd
meer op he t belang van 1i e Ede-vri ende 1 i j khe id , e en
kracht die alle levende wezens dient te omvatten,
Dit begrip, Uetta, liefde-vriendelijkheid, verbreekt
alle vers jerringen die de afscheiding tussen wezens
bevorderen.

Een boeddhist kent niet het ”verre” of het ”dichtbijzijnde”. Een boeê lhist ken» geen vijanden of vreemdelingen, geen minderwaardigen of onaanvaardbaren,
want de universele liefde, die verwerkelijkt wordt
door be yr i p , hee ft een broe d.er s chap van alle levende
we zens t of s tand gebracht . Een e chte b oeddhi s t i s
e en vere ldburjer .
Het boeddhisme is daarom, door haar redelijkheid,
uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en algemene aanvaardbaarheid, een unieke leer.
Zij is de nobelste van alle rot elkaar brengende invloeden en &e enige hefboom die &e werel& kan opheffen.

Behalve de Vier Edele Waarheden, de essentie van
het boeddhisme, kennen wij de vanzelfsprekende en
aantoonbare doctrines van Kamma en Wedergeboorte,
ondslagen van het
die samen twee onschei4Lare
bestonden el in
doctrines
Deze
boeddhisme vormen.
India voor het boek&hisme ontstond, maar de Boeddha
verklaar&e en formuleeröe hen volledig,

Katrina i s de more 1 e vet van oorzaak en gevolg. A1s we

Kamma volledig doordenken, betekent Kamma morele en
immorele wilskracht (kusala akusala cetana). Kamma
behelst zowel handelingen uit het verleden als handelingen &ie wij nu verrichten. We zijn het resultaat
van wat we waren, en we zullen het resultaat zijn
van wat we nu zijn. Maar we zijn niet helemaal van
wat we waren en sullen niet volledig het resultaat
zijn van wat we nu zijn. Hei Nu is niet altijd de
nauwkeurige weerspiegeling van verleden en toekomst.
Andere factoren spelen mee, de wet van Kamma is ingewikkeld. Evenwel, wat we zaaien zullen we oogsten,
in dit leven of in een toekomstig leven. En wat we
nu oogsten is hetgeen we zelf vroeger gezaaid hebben.
Kamma is een wet op zichzelf en werkt zonder inmenging van een buitenstaande, onafhankc lijk regelende
macht. Kamma verklaart het probleem van het lijden,
het mysterie van het noodlot en de voorbeschikking
zoals andere religies die kennen. Kanma verklaart
ook het verschijnsel van ”wonderkin&eren“ en het
verklaart vooral de ongelijkheid van het meusdom.
De we t van \/ e derge b oorte ( re inc arme i e ) i s verb onden
net di e van het Kanza . the t Bodhi sat ra- i deaah en de
daarne e s anenhangend e do ctrine van de vri he i d om
de ui t ers t e perte ct i e t e bere iken z i jn ge fende erd op
di t ge 1 o of in wederge4 oort e .
he t Kazaa van het verl eden beheers t de geb oort e van
nu , en he t Karma van he t Nu , samen met het Kamna van
het ver1 eden , bepaalt de t oek ons t . Dat het ftu be s laat
behoeft geen ver&ere uitleg, daar ée ervaring van

he t Nu direct gaarne einbaar i s . de ervan ing van het
verleden vindt plaats door &e herinnering en de over1 evering, en de t oekons t kan ui t gedacht uoröen en
herleid/opgebouwd uit ervaringen van het Nu en het
verleden.

De boeddhistische leerstelling van de wedergeboorte
is niet gelijk aan de theorie van reïncarnatie en
zielsverhuising roals &ie in an&ere systemen gekend
worden, want het boeddhisme ontkent het bestaan van
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een permanent e z ie1 , die s teeds weez' opni een wordt
be1 i chaand , en die door God ge s chapen z ou zi jn ,
the t boeddhi sue " ontbindt" het levende wezen in gee s t
en materie ( fläma en Fupa) die beide in een voortdurende toestand van veran&ering verkeren. Die hele
proces van psychofysische fenomenen, &ie steeds worden en verdui men, vordt s oins door de Boeddha, op
conventionele wijze, beschreven als het ”zelf” (Atta)
naar uorde s t eeds b e s chouud als e en pro we s en niet
al s een idemi t e i t .
the t b oed6hi sue ontkent de pers o onl i ,jlche id ni e t ge hee1 en. he t erkent de waarneeinb aarhe zd van de pers oont i jkhe i d . 1.raar he t L ocddhi sue ontkent de uit einde 1i ,j ke verke1 i j 1:he id van de pers oo:a1 i j khe id a1 s e en
gaarne einb e- .ar vers chu ns e 1 of e en e euwi g ‹dure nd fenoneen, hoewe1 het nie i de c ont inui t e i t van het proc e s
ontkent .

De boed&histische filosofische term voor een individu is ”santati”, of ”bewe 6ing” of ”voortduring”.
Deze onophoudelijke beweging of voortduring van
psycho-fysische fenomenen, door Kamma geconditioneerd,
zonder waarneembare oorsprong in het beginloze verleden en zonder voorspelbaar einde in de toekomst
(met uitzondering van het l7ibbana door de volbrenging
van het Edele Achtledige Fad!) is het boed&histische
substituut voor het permanente ego of de eeuwige ziel
in andere religieuze systemen.
Z oa1 s 'f . H . huxley z ego . "lie t b oe ddhi sue i s een sys t oein dat ge en God leent in ‹le wes t er s e z in , dat het
bestaan van de menselijke ziel ontkent, dat het geloof in onsterfelijkheid als een belachelijke vergissing beschouwt, dat de waarde van gebed en offer
ontkent, en dat de mens aanraadt om alleen zijn
eigen streven tot zalig wor&en te erkennen, dat in
haar oorspronkelijke puurhei& niets wist van beloften
tot gehoorzaamheid en nooit de steun zocht van de
wereldlijke macht; en dat zich toch met een won&erlijke snelheid uitspreidJe over een zeer groot ge-

dee) te van 4e wereld - en nog steeds het overheersende geloof is van een groot gedeelte van de mensheid”.

3at het aï len goed mag maan,
Jat allen gelukkig mogen zier!

deelte van de wereld - en nog steeds het overheersende geloof is van een groot gedeelte van de mensheid".

?at het allen goed mag gaan,
&at allen gelukkig mogen zijn!
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de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een
foto van een 18de eeuws 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

