


de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een

foto van een 18de eeuws ,]apans beeld.

Deze Buddha heet AMIDA, de Buddha van het oneindige

licht, heer van het westerse paradijs, gezeten in de handhou-

ding van meditatie

het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum

de foto werd gemaakt door Else Madelon Hooykaas



S A D D H A R M A

ReddCy ie-adres: Rornsestraat 64, Hengelo (01.

Secretariaat Stichting: Storm van ’s Oravesandewe° Z 5,

((a s ssnaar.

Min. donat-e )87J £ 25,-- (echtwaar £ 38,-

studerenü er * 45,--).

Overeenkomstig c ; ze aan Kondiv inp in het modedaliuPenhl dd,

zal onze L[*TESI1 [ENK0MST pleatshehben zo zondap E mei

a.s. aanvang 48 *ur, in het «ehouw ann de Stichting

Yoga h eüerland , nr Seaufortl aan 8 te Baarn. Aanmeloing

doOi over+na King van / 3,50 p.p. op de girorekening van do

penningmeester mr Stichting [zie pz en] , of ec hrifte-

lid ke o* telefori z c bo aanmelding aan haar adres. ( Tel.

d e

3’ aflevering

van zijn lezing over vipassanè-mooitatie zal

luiden: [en levensformule.

De heer van de 'Velde Oeelde ons mee dat nie niet in 40

min. zijn vïsie op het segrip weoergccoorte kan uiteen-

zetten. Mem is nu hot halve uur, dat wij voor de inlei-

ding op het gcspreKsthema hadoen uitgetrokken, toebe-



Se CURSUS BOBDOMISM[ kunnen wij nu nniP szins naoer Om-

schrijven. 'ro* . Dr. J . Enslnk, ranskritist daM oe uni-

versiteit te Cronïngen, heDDen wij in Drincipe bereio

qevonoen een serie van Orie lezingen te houoen over

“De historische achtergrond van het ontstaan van het

boeüdnisme ". De bijeenkomsten zullen wellicht kunnen wor-

öen gehoucen in h%t #cademiepebouw van de Utrecbtse

universiteit, DQ yaternarmiddagen met tussenpozen van

veertien dagen, te Oerinnen in OKtooer a.s. Met is

de bedoeling do lezinpsn to ondersteunen ret een lite-

ratuurlijst sn res tenci ld e zvllahus; er zal gelegenheid

ziin tot het stellen van vragen. '7 Oor donateurs van oe

Stichting ramPn wij Ce Kosten op + £ 22,--, voor niet-

donoteurs * 20,-

0e curs us zal alleen doorgang kunnen vinden bij deel-

neming van + 3P Dersonen. bij verzoeRon degenen die

Delangst e ll ï nr hebben, drinren0 zich te melden. Is er

volcocnoe nnimo, dan nooen wii in Oe volgende Saddharma

een inleidend wooro Ooor ’rol. Bnsink op to nemen.

WORLD FELL0W5MIP OF FUDLMISTS : het bestuur hoe’t besloten

wat zal wordPn r, est i’ee’d naar Act verkrijgen van verte-

genwoOrdipinr van de Stichting in deze ooedohistische

wereld-organisatie.

0e heer P . van der Beek zal eer BO6KENLI1ST samenstel’

len van aanbevolen literatuur over hrt Döêddhismê . Een

stencil hiervan zal oe donateurs worden toegezonden.

0p de jaarlijkse bi )esnkomst van "reestelijK Hèveil" in

Amsterdam op 3° maart en 4 april 1. 1. hec’t mevrouw Ans

Stade cnze Stichting zeer o*fectie’ vertegenwoordigd

met een hce'enta*e l met lectuur over Doeddhisme. Het

was een voelcisrnde taak, waarvan zij zich uitnemend

heeft peKweten. Ws betuigen haar praor hartelijk dönk.
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Een van onze donateurs verzocht ons het vo1gende
onder uw

aandacht te brengen:

De SA :t cht1ng Ned . Hu1pfands voor Boeddhïsitsche G
eeste1 :tj -

ken N . H . B . G . heeft bestoten töt het geven van een
maande-

lij kse b:tjdrage in de kosten van 1evensonderhoud,
voor1opOp

voor een aar, aan Geshe (Dr . ) Ny:Oma uit T:tbel,
d:te mogen-

tee1 :t n Zw1tser1 and verb11j Tt .

Dr . Nyïma, een groot kenner van T1bet èn Mongo1 :t ë
, :t s thans

bez:ig met het sche:Ij ven van een v1jEde en vermoed
e1 :tj k

laatst e boek over u:Ij sL›egeerte . Zoa1 s versche:tden
en van u

weten, was h1j en1ge j uren verbonden aan de Un:t ve:
xs:t t e:t t

van Le:Iden .

Ter vo1doen:Ing aan het verzoek dat doDr enKe1e go
ede ken-

n:t ssen van Dr . Ny:tma u:It Leiden aan de St :t cht:Ing
1s ge-

daan , zal nog een bedrag van tenm:tnste / 500, -- v
oor het

komende j aar moeten worden b:t j eengebracht .

Bijdragen Kunnen worden overgemaakt op giroreke
ning

16067 54 t . n . v . de Penn:tngmeester van de N . H.B. G .
(mevr.

Ze1veAder-van der Laan te Delft .

Voorts ontvIngen w:Ij het verzoek u abt:ent de make
n om het

vo1gende:

Het :t s mlssch1en :t nteressant voor onze donateurs om eens

kennis t e maken met de aTde1:tm Boeddh:t sme en Tib
etaans

in het Indo1ogische Inst1tuut van de R:Ij ksun:tvers:
tt e:I t

Le:zden t ook genaamd Inst :t tuut Kern .

De afde1 :t ng Boeddho1ogie hee Ft: een r:Ij ke bïb 1tot:h
eek op

het geb1ed van het Boeddh1sme ( Theravada , Nahäyana ,

Vajrayana, Ch’ an/Zen en andere secten , geschïeden
1s , 1o-

gtca, kunst etc . ) . Mevrouw E . L . Hoog , wetenschap
pe lij k

ambtenaar aan deze a+de1:tng, zal de zate:cdagen 12
en 26

met van 12-3 uur :t n het Inst1tuut aanwezig z :I j n, om be-

1angste1kenden te laten z :t en wat er al 1emaa1 op d:
It ge-

b i ed gaande 1s . d:te n :t el aan de Un :t vers ite:I t :t s Inge-

schreven , kan tDch boeken lenen. Het :t s v:Ij f minuten

lopen v . a . het station Le:tden t achtevtngang van h
et mu-

seum Vo1kenkunde , 1 e BInnenvestgracht 33) .



In de lotoshoudlng gezeten vérdwij nt met elke ademtocht

een deel der drukte van alledag. Hoe ontspannen het ge-
. . .

'laat , hoe 1zcht het 1 zchaam. oe. o,gen zx§n gesloten ,

tÖch 2ien zij helder in de ’duisternis. In, de. Oneindlg-
. .

heid ïs ’èlk punt het middelpunt. Rondom, dichtbij en tot

in de’ hemelen, onbegrensd, het Niets.... D'it was altijd

en zal altijd zijn. Opeens zichtbaar en . voelhaar wordt

de Rust d1'e deze we:cke11j khe:Id 1s, -de. Bron. Dan breekt

het door, zoals de zon door wolken =. het lichaam wordt

doorstroomd. De stroom was er altijd al en overal, gogh

a-Fgestemd.

De stap van” dë veelheid der d:Ingen naar de Rust, - daar

gaat het om.

delijk is eh

0e tijd bestaat niet behalve voor wat tij-

’dan nog, alles is rond. Uit de oorsprong

terugkeren naar het ’begin; en er is niets veranderd.

Naarmate de d1ngen m1nder In ons leven, In d:te mate kun-

nen wè’ ’onzé Aandacht bepalen bij de niet-dingen en glim-

lachend het noodzakelijke dagelijkse handelen verrioh-

ten, en weten . Hoe mensen z:i ch vermoeden b:f§ het vangen

met een bodem1oas net . 0pgef›oopte resten van ”e’en ter-

leden,-waarom begint men niet met ruimen? De serene

rust is binnen èn butten, - alleen, hlertussen llgt de

barrière. Tracht dagelijks te reinigen, om steeds oht-

vankel-.ïj kar te word’en voor het Licht. Niet gehecht zijn

betekent niet niet-handelen, integendeel. Het betekent

wel niet in. het handelen opgaan, maar zich overgeven

aan wat werkelijk 1a. Dan geschiedt het handelen als

zondep moeite.



NAAR SOED GEDRAG IS; DAAR ï 5 \/ETEN -

HAAR I4ETEFI I S, DAAR l S GOED GEDRAG.

loigha-Nikäya, S . IV . 2Z)

Net is eigenlijk spij:tïg dat we geowongen zijn het 'kernash-
tige en niet onwelluidende woord ’silo' weer te geven:met
zo'n tamelijk ’ bloedèloze omschrijving. Maar wat is het al-
ternatief? Bij 'deugd ', 'deugdzaamheïd', 'zedelijkheid'
dreigen associaties met . Jantje zag eens pruimen hangen of
koningin Victoria, en het.enige dat bij mijn weten accep-
tabel zou zijn, is 'juist gedrag'. Dat zou het voordeel
hebben tegelijk minder vaag en migder pretentieus te zi.jn
dan 'goed gedrag'. Maar het laatste is ons meer vertrouwd,
en het klinkt iets beter.

'Pannè ’ wordt ook weï vertaald met ’wijshei. d' o.t 'in-
zicht'. Maar roept 'wijsheid' niet het beeld op van. een
grijsaard, die levensadviezen uitdeelt welke ’ uitmunten
door bezadigdhriden olie-op-de-golven-gieten? En 'lnzicht'
heeft het bezwaar dat niemand zich nog re.ä1 iseert welke
mooie beeldspraaK in het woord verscholen ligt en dat het
evengoed als bij 'vergezicht' om een zien gaat. Inzicht
heeft men ig koken of wiskunde. Maar kan het ook betekenen:
schouwen in de diepten der werkelijkheid? - Dus dan maar
'Weten'; in de hoop dat de hoofdletter erop attenderen zal
dat het hier omeen heel bijzondere . vormvan weten, om
een 'verheven weten', gaat.

Want panhè wordt bereikt aan het einde van de Weg, welke
.men was opgegaan op grond van de 'juiste zienswijze'. de
overtuiging dat de Dhamma, de Leer van de Boeddha, tot
verlossing zal leiden. Maar ïn. de ervaring diB hBt wezen

wéét men dat dit.zo is, dan is de
leer van ’kom-en-zie' verv/ezenl:t kL . hen weat dan 'wer-
kel :tj k , zoa1s het :z n de teksten heBt . En he,t woord wer-
ke 1:Ij k heeft h:ter een dubba1e bodem: het +‹eten 1s n1et
meer een oppez'v1akk1g kenn:ts-hebben-genomen- van, maar

vervult.ons wèrkelijk, het heèft merg en been doordron-
gen; en tegelljk betrekt dit weten zich op de werkel1.jk-
held, we zi.en de dingen zoals ze wèrkelïj k zijn.

Het is bekend dat .goed gedrag edn voorwaarde is om tot
julste geestenconcentratie te komen (immers, "de geur
van een lelie gaat verloren in een haringvat“, zoals een



bhikkhu ons op een onzer bijeenkom6teh *voorG1eld] ;. - en

daarmee öök een der vonrwaarden ' min tot ., ïlètanï door ste

dringen .

Naam bovenstaand c:It aat. u:It de Pa1:t canon gaat veel

verder. In deze tekst worden goed gedrag en Weten

zö innig verstrenReld gedacht, dat waar het êén aan-

M.a.w. : telkens als de juiste zlenswijze tot goed gs-

drag heeft geleid, is er tegelijk al’ een stukje Weten

verwezenlijkt. Maar ook andersom: is er Weten, dan

vloeit ’ poed gedrag daaruit voort, het Weten wordt de

hefboom van het handelen: Wat eerst voortdure’nde waak-

zaamheid heeft gevraagd, komtru spontaan tot stand, -

ja, ook die 'juiste waakzaamheid' zelf iS tDt eigen-

schap en daarmee tot een psychische vanzelfsprekend-

heid geworden. Het kost geeninspanning meer om zich

te concentreren op het ogenblik, zodat men de situ-

aties die zich voordoen, helderder en zuiverder zlet.

Daarom zal ook het handelen vanzelf harmonischer zijn,

- in het ideale geval Van een natuurlijk fijnheid, die

geen medeschepsel kwetst, en vanuit een vitaliteit

die zich niet op opdringerige wijze uit, maar meer

in de vorm van een altijd aanwezigebereidheid.

Zo weer1egt ons c:ttaat uit de canon nadrukke1 Ij k, wat

zo vaak gesteId wordt: dat goed gedrag , a1thans :t n

het hznayana-boeddh1sme, al teen maar het middel zou

zijn om persoonlijke verloseing te bereiken. Ik laat

geval is het niet de houding d1e in de P8liteksten

aanmoediging of rechtvaardiging vlndt.

Toch is het misverstand in zoverre wel begrijpelijk,

dat bij een opsomming in een Climax 'goed gedrag'

vooréén ’staat. Maar anderzi’j ds wordt het Weten zelf,

aan de top van de opkli ende reeks, toch juist’ om-

schreven als een doordrongen zijn van de -.'v1er edele

waarheden' : wvD. dus ook die van de Weg; die goeddeels

met ’goed gedrag samenvalt. En zo dringt. EÏch de om-

kering vanzelf op: goed gedrag - (juiste. geestescon-

centratie) - Weten: maar blljkbaar öök: Weten -

(juiste geestesconcentratiel - goed.gedrag,

Bovendien ’vinden: zij in menig tekstdeel deze -o..qsoem1ng

nog gevolgd door dé vaste formule: tÖienend tot)
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”voordeel en rel uK van velcn, uit ontferming met de wereld,

tot voordeel, welzijn en gelul van roden en mensen”. - Als

alle verlangens zïj n ui tgedoOfd, is uit dus het verlangen

dat nog reet, en wueriu alle suh3ectiviteit in volmaakte

vervulling schijnt te zijn opgepasn .

hdriDni eu s to zijn. 7c s icuatir waarin Oe mons verzeild

öi r de historie genomen heeft, is nier omkeerümar. =aur

is in Drincipe wel om te heipen en varsc hillenoe

ir h-t i noiviüurle eeval uo n mcgelij K. Maar dan mOeten

wij wel bereid zijn, er ons helemaal op te richten.

Want wat behelst nu dat Weten O’, zoals staat in de

canonieks teksten. ” d w heerlijkheid van het waarlijk

verheven schouwen", dat LerciKt wordt door de Middenweg

te voller, "die visie en i j :2 schendt" en leidt

tot "rrcstel ij k evenwicht, inzicht, verlichting, nisbana " ?

Üe « err c 1 i kheid z ien , n i et zoa I s z e z i ch aan Öe ODDëö-

vlakkip e tcercbcuwer voor0oez maar zoals ze is, is in-

zien dat de orelo het 'midden' buuüt tussen zijn ("voor

i; 1 + hmf mmÏSf<do ü&& Ö i ugCu busChouwt") en niet-zijn

f" voor wie hez vergaan der dinpen beschouwt”). Met is

ren ronclu s i o die de moderne fysica, die cnn heeft ge-

werd dat materie onbegrenso oeelhaar lijkt te zijn,

schijnt te L evest ) Pen: binnen het atoom vervelen de eleK-

tronen rond en men is al in het onP ewisse of men de bouw-

stO’ waaruit de dingen pemaaKt zijn: deze moct over een

ver-vorm-baarheid besrhikRen, 0ie onverenigbaar is met

ooK maar het Kleinste deeltje vorm.vast hei ü . Onlangs

heeft Dr. Vetter in een Deschouwing ovCr het Doeddhismc

i: ”Intermediaire” dan ooK geconcl uoeero, oat materie

1) zie p. r, 2e alinea.

n de natuur werken, maKen het



déelbaar ’ möet zijn 1n een onbegrensde nadering tot het

getal nul; maar aangezien nulmaal nimaal nul altijd

. .
Daarom, als hët waa:c 1s dat a11es beweegt en de ene be-”

weging zich VD0rtzèt in de volgende, dan is er in de

wereld niets anders - niets mlnder,
'

vloeiend in.el-

Het ié heet zo moeilijk om in te zien, dat zowel wij'

veranderen z1§ n ,“ ook al gaat het ten de1e onmerkbaar

lÖngzaam. 0ok hebbén we nog wel toegang tDt het inzicht

dat het niet ongeordënd :t n ” z. ' n werk gaat , omdat et k

moment op grond van het ’ vor1ge ontstaat. Maar om te

begrijpen dat het " te1t vän te bestaan zelf daarmee in

de lucht komt te hdngen, omdat alles verijlt in sub-

stantiel°ze onderling afhankelijke verbindlngen, in

eindeloze aantallen en samenvloeiingen •... ja, dat

vergt een stuk meer lnspannihg.

dêze 'öeieölng ’der werkelijkhéïd,

wordt gebrui. kt .

Nei 'als het'

u1tdoven betë”kent , is h:zemee de be1ev:I ng a. h . w. 1n

hèt 'negatieve vertaald. Men is te nauwkeurig om po-

’sl-t'ièf .U formuleren wat rationeel niet’ te benäderen

n de taal t›enüemen we dzn en ,

ze van elKbar’ èn doen alsof ze los• .

alleen

niét zonder schroom, willen ’trachten haar posit’ief
- . .

te formuleren - een eenhezdsbe 1evzng .

Dit klinkt paradoxaali maer op dit niveäu’ versmelten

de ’Boeddha, toen hij het nibbana, ’de uitdov’ing, ver-

uezen11j kt+• tegel 1§ k de A1z1ende , A1wetende gewordenÏ

H oe kan dat dan ï

maar ook niet s

Toch is het precies

1s met het synon:tem n1bban”a , dat

dus we ondersche den

der 1ngen :t s aan de taal voorbz .

van be-



Het bewustzijn moet, op zichzelf genomen, dus in z'n puur-

heid, ook wel een soort 'leegte” zijn. Nietiglng, noemde

Sartre het, en het refreln van de boeddha ’wasr ik ben dit

niet, ik ben dat’ niet, - niet m'n lichaam, niet!’ m'n ’ge-

voelens,’ niet ’m'n gedachten. Bovenal in de’geesteBooncen-

tratie Jiènt men ’zich dat ”bewust' te maken ”’ eh daarmee

zö afstand ' te neWen van alles wat beperkt ’ pereo0nlijk1s,

dat ’hetbewustzijn tehelottebovan elK onderscheld-maken

verheven ’ ïb . En zal het’ vändearui’t ’ dan ook niet” begrij-

pelijk worden, hoe de wereld uit ’knul ’kan zijn opgebauwd?

De wereld fs èn is-n1et; hebben wij gezïen ,’ maar voor de

omschr:f ] v:Ing van het wezen van de Boeddha na z:Ij n dood

wordt de formulering van het Midden nog verdiept: het

gaat niet aan té zeggen dÖt hij is’ noch dat hij

öe taal de dualiteit een èindweégs te overwinden.

dens z:te n leven voör de Boeddha het N:tdden dat h:Ij n:l et’
.

met de usreld • streed, haar zicn ’ar ook ’niet aan onttrok:

kae1 af ätand nam, maar ook een geest van al1en omvatterï-

de ’welgezin’dheid ontvouwd* : zichzelf uitwiste, maar opgfng

gedrag' hebben geschetst . . . Zö 1eef-t düe’ in de wergid,

w:t e haar bez1et vanu:It het omgekeerde perspect 1el, voor

w1e al te po1ar1 te:it: en der werket :tj khe1d z1jn opgelost

in de éne stroom, en d:te stroom weer :t n de Leegte.

Hoe moe1te1oos ” s1uï t het boeddh1serie aön 'b :zj dë natcfur1 1”§ -

ke geste1dheid der d :t ngen .

In het westen v:t ndt men ::In hoofdzaak (”even grot° schema-’ '

t :t serend . J tweë standpunten. Hét ” eerste ":t s dat:

het ” goedè

—— . .
Daar zg. transcend:ehte feiten ’ ver$tekkun, zoals-van da

Godmans of van de Wederopstanding,’ ' toch.Wel mede een’

doorzichtig streven ”naar wensvervulllng. tot tweeöe stand-

ount is dat van:. ’ we-- kunnen-er-n1%ts- van-we%en, en dlt *

zö ongenuenoeerd radicaal, dat het gezocht.sveld wordt -

ingeperkt; waarblj wel 'een kritische op’atelling 6aär-’

neembäar ïs,’ maar geestellj ke uitdroging drelgt.
,



Moe anders het boedohisme. ERrst bevrijdt het san de nunü

van een logische analyse de verschijnselen van hun be-

prensdheid, en hierin ligt al een stuk bevrïjdi=g voor

de 'beginneling'. In die staoium schendt het boe00hisme

dus ooK wensvervulling, het Komt er trouwens voor uit

jat leooverlos sing ret OOe1 is. jaar het zoekt dit niet

te bereiken voor met ervaring en logina op oe vuist te

paen. lmmcrs, als bliss voortdurend aan het voorbijgaan

is, van verliest het negriu verganKelijkh si d zijn be-

’ekenis, wm»t oen is er ook niets meer waarop het be-

trokken kan wOrORn. *aar wel vergt het persoonlijke

bereidheiJ om ook van zichzelf als een op zichzel’ staand

vast gegeven a*s t ard te doen, en zo i, de hand met het

cro l sme al »at losser dan voorheen. Ontvangt hiermee

ook het streven naar een betsre toeKomzt voor de werelO

niet nop een andere dimensie dan nuchter-rationele over-

weuinoen alléén eraan KunnRn peveni

*aar naarmate men dan vordert op Oo weg en zichzelf

meer en meer i: de totaliteit oD j ectiveert, vervaagt

bot verlangt= naar uersoonlij Ke-wensj es vervu lling , tot

het sis mctlverinq van het hanoelen helemaal verdwenen

is. Dan tenslotte ”reet er geen werk (Komma] meer, dat

eïndig o’ meetbaar is”.

het al in de nlantenwereld en de samenl svinr 0er men-

sen is Vaern ec üecaalü niet in tegenspraak.

war was het voor de Boedoha dan nog mogelijk geweest

om zich daaraan me0eschu ld ig te blijven maren rn in

een beDernt bestaan terug te Beren?

Toch is in het mahöyèna (Oat Oc aanhanpsrs van het

hlnayèna immers streven-naar-heil-voor-zich-alleen

verwijt) de reüachte gerezen dat de Meilire, wiens

Ooel het heil Oer wereld is, niet het niLhana Kan bin-

nengaan voordat alwat lee’t met hem is verlost. Per-

soonlijk nino iK echter de hlnayöna - opvatting van

Boedoha ' s verdwijnen grootser. In de eerste eeuwen

na zijn heenpean beeldt men de Leraar sleChtS uit door

zijn voetafdruk, of Ooor een parasol ooven een Daaro

ect ontbreKendo ruiter, of dOOr Oe Bodhiboom zonoer de



gestalte van de Ontwaakte ’- ’én’ "hoe aangrij pend is ! niet

de werking van die lege plaats.

Als, in het bericht daarover in de Pêlicanon, de Boeddha

zijn dood voelt naderen, vraagt zijn lievelingsdisci-

pe1 Ananda hem in diepe droefheid ’zijn Gemeente hiet te

verlaten. Hoe volwassen in de ware zin van het woord

klinkt dan het antwoord dat hij Änanda geeft. Heeft h1j,

de Boeddha, ooit gepretendeerd dat , de GBmeente onder

zijn leiding staat? Laat leiden wie dat niet laten

kan - hij niet. En heeft hij Änanda : niet altijd voorge-

houden, zich een beetje los te maken van ’ alwie hem U

na aan het hart ligt, ook van hemzelf, de BoeddheY

Ieder dient z'n heil in zichzelf te vinden, Änanda. -

Toch, na dit vermaan ,’ troost hij Ananda in de fljnste

bewoordingen, hij wekt het op tot zelfvertrouwen,

prijst de beminnelijkheid van zijn optreden en dankt

hem voor al zijn . trquwe zorgen, 0ok verzamelt hij nog

eenmaal zijn lichnamskracht om zijn laatste reis te

volbrengen, monniken en leken toe te spreken en dien-

stige aanm:fj z:I ngen te geven voor de toekomst . H1j 1 egt

vast hoe de zu1verhe:Id van de Leer behoed kan worden

en ge1ast een hoofse aanspreekt :t te1 voor de oudere

monn:t k, ter verzeker:t ng van de d:t sc:tp1 :t ne :t n de Ga-

meende «»k na z:te n heengaan : De p1aatsen waar z1ch de

hoofdmomenten van zijn leven hebben afgespeeld, bestemt

hij voor pelgrimsoorden, en zullen deze niet des te in-

spirerender werken, als hi. jzelf onvindbaar geworden 2al

zijn? - En dan: zeg niet, Ananda, de Leer heeft zijn

Leermeester verloren , de Leer zèlf zal voortaan u al-

1er 1eermeester zijn - jat k1inkt er döör .in deze

woorden ? Maakte het voo:n de Boeddha

mensen?

Hoe het zIj , " alwat

geen u:t”tzonder1ng , ook n:l et voor d• persoon van de

Boeddha en hijzelf overschatte zijn reikwljdte zeker

niet. De ’ verhevenste trob5t misschien die hij bij zijn

afscheid de treurende wereld liet, was dat als hijzelf

en zijn ’leer eenmaal vergeten zullen zijn, zeker een

nieuwe Boeddha verschijnen zal. En hij gaf hem die na

hem zou komen, veelze gend,. de naam Metteyya, wat be-

tekent: Hij die vol liefde is.

nog verschi 1 : hij -
in de harten der

’
Tonny K.-Sch.
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EEN VOORBEELD VAN Q•W00GDR IJVEN E VERftUKKING'
.. .--

Eens verhief zich, in het dorp Vattakalaka dat in de

naDij:heid van het Dirikandakaklooste
1 , ligt, de

dochter van een familie ln de lucht ten gevolge van

omhoogdr1j v,ende verrukking, verbonden met een intens

denken aan de BOBddha.

Haar ouders , zegt men , ze1f z1ch naar. het dorp be-

ggvende om’ een lesrrede aan te horen, zeiden tot

haar: "Liefj e , j e bent zwanger, j e kunt n:l et te on-

gelegener tljd uit wandelen gaan. Wij zullen de leer-

rede aanhoren en de verdienste daarvan op jou over-

brengen.“ En daarop vertrokken zij.

Z:Ij , hoewe1 verfangende te gaan , kon hun woorden n:z et

heerstreven en bleef thuis . Naar staande In de tu:In

van het huls en b:tj maan1Icht de G1r1kandahater»pe1

ontwarend , d:te z:tch tegen de heme1 aftekende , zag

z:z§ hoe de tempel lampen werden aangestoken en hor•.

de v1er schpren der gel ov:tgen2 bloemen en reuk-

stoJ°fen en z.u 1 k3. meer voor de tempel al- ferden en

er omheen wande1den , hem aan de rechterz:z§ de houden-

de3) i en z:Ij hoorde het gerucht van de gemeenschappe-

1 Ij Ke rec1tat:t e der monn1ken. En daarap dacht z:Ij :

"Hoe ga1ubk:tg zt,j n deze mensen dle, naar het klooster

gaande , In zo ' n tempeIhof. kunnen rondwande1en en een

zo 1:t aJ°1 1§ ke 1eerrede aanhoren. "

En terw:t§ 1 ze keek naar de tempel die daar 1ag ge11§ k

een berg parel s , steeg :t n haar de orrhoogdr1j vende

verrukk1ng op. in opv1legenda In de lucht bevond z1j

z :i ch nog vöör haar vader en moeder daar In de hof van

de z1ch In de heme1 verhe£fende tempel. En eerder dan

zzj had z:Ij de tempel bek1ommen en eerbetoon ge-

bracht, en stond z:t§ claar, 1 u:t sterend naar de 1eer-

rede.

Vert . uit het Pat:t :

Buddhaghoèa , "VIsudd’h:tmagga", IV , 96

1 J votswandktooster.

2 J de monn:t k. en, nonnen , 1ekebroeders en 1ekezusters.

3 J als teken van ee:nb :f Ecl .
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(Jij ontvingen:

Piyadassi over het psyrhclOgischa aspect van het

boetdLi sme: er Ce eerste twee van eer serie artikelen

ove: " Sundhi sm and Problems o* the Modern Ape" door

*al a l ase 4er a . Wij voren uos ertoe verleid een aaroije

+c rc›ulerinq *ieru ii te citeren: ”((ithout constant

change, ye st <= rday ' s revolution üecomes today’s con-

vention and t ouay' s convsntiun is tomorrow ' s tyranuy.

Eur way survival ir tijd up with change”. - In het

nov.nr. trok ern in rezOnden hrie’ over het probleem

+=cnt - le aspect van ne wil is net zo roei als Gevoel.

hewustz ï*usïnhou0en enz. wel geconditioneerd, maar

naurcm niet mir0er ’eiteli ]k .

* >* ”*<<** *°Y . s»dd».5o ci e 58 Eccleston Sq ., Lon-

den. A’ l. Febr. 4373. Uitmuntend zijn in The MiOOle

Way o lt ijü ür bijdragen van Muriel Clark. Oitmaal

o» rr de üicnzer uit oe [npelse romantiek Keats

en hei hocddhismo , met de conclusi s : "I believo that

#*ats wcu lo have Geen romfortdDle in the climate of

Buddhi sm, in its uoolness, clarity anO exhilaration”,

In Keats' "To Autumn” is cc geen dualiteit meer,

"nn cOmments, no regret s , no philosophising; ong

mipht descrihe it as an essay in awareness. Keat, ha»

become what he contemplat e s: there is no distinction

between subject and object. ”

Der Krei s Oe moe 'Arya Maitrey= Mandela '

voor Uesteuropa. AU . j an . /*ebr. 4973. Hierin op-

genomen is het eerrte artikel ”iber die Entwicklung

oes buddhismus” dOor Lama Anangavajra Khamsum Wang-

chuK. Naar onze mening een uitstekend artikel, oat
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direct op de Kerr van het boeodhi sme afgaat : het dyna-

mische wezen van Oe werkelijkheid en in verbano daarmee

Won Buddhism, uitg. Research Institute for Overseas Mis-

siOns, WOn Kwam University, Iri City, Cholla °uKoo, KOrea.

Vol. 2, Number 4, (9/2. [en Keurig in oruk uitgevoerd

tij oschri*t, dat echter inhoudelijk o . i . weinig te bieoen

heeft.



SADDHARMA

is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Cen-

trum

de Stichting 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 moedi-

gen

de Stichting is geen religieus genootschap maar wil helpen

diegenen te verenigen — welke levensovertuiging of gelo.of zij

ook aanhangen — die op enigerlei wijze in het buddhisme

belang stellen of zich daarbij betrokken voelen

iedereen, ook organisaties of instellingen, kunnen als beguns-

tiger 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 wor-

den


