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de afbeelding x an de Buddha-l’iguur ‹›p de titelpagina is een

foto v‹tn ccn 18de ecu • Japans becld.

Deze lluddha heet AXIIDA, de J3uddha van het oneindige

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

ding van meditatic

het beeld ben indt zich in het Lcids Volkenkundig museum

dc to tt› werd gemaakt d‹›r•• Else 54:ide1r›n Htat›ykaas



S A D D H A R N A

TIJOSEHRIF T STIEHTINO NEDERLANDS BUDOHISTISEH CENTRUM

4’ aflevering j un1 1 973

Redactie-adres: Bornsestraat &1, Mengelo (0. 1.

Secretariaat St1chtIng : Storm van s Cravesandeweg 75;

Wassenaar.

Postg1ro : 152 00 22, t . n . v . de penn:tngmeester van de

St1cht1ng Nederlands Buddh1st:z sch Centrue›, Bornee-

straat 61, Hengelo (0. J .

min . donat1e 1973 / 25, - - f echtpaar / 35, - - ›

studersnden / 15, - - J .

NOTA BENE :

Verschi 1 1 enden uwe:c hebben hun donat1e over 1973 nog

n1et vo1daan. Nogen wtc u dr:tngend verzoeken deze

thans over te maken? Ind1en u n1et zeKer bent , gaat

u dan uw g1ro-afreken:Ingen even na. U Kunt er de pen-

n1ngmeester dB mOe1te nee besparen , u een aanman1ng

te maeten sturen.

Ind1en w:t§ vöör 1 september a . s . uw donat:te over 1973

n1et ontvangen hebben , nemen w1j aan dat u er verder

geen pr1j s op stelt met de St1cht :t ng verbonden te

b11§ven. De toezending van Saddharrna zal dan wo:eden ge-

staakt .
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Lentebijeenkomst op 6 mei j.l. te Baarn.

Onze lentebij eenkomst heeft een verheugend aantal be-

zoekers getrokken . _ 45 personen zijn naar Baarn ge-

komen, waar het fraaie gebouw van de Stichting Yoga

Nederland juist de vorlge dag geopend was. Wij zijn

de Stichting Yoga dankbaar dat wij als eerste gasten

van hun nieuwe gebouw gebruik mDChten mahen.

Hartelijk dank zijn wlj verschuldigd aan de heren

Mertens en van de Velde, die voor ons een inlelding

hebben willen houden. Belden hadden daaraan veel

zDrg besteed. Prof. 0r. Westhoff voepde hler nog een

uitvoerig woord aan toe, dat wij ln deze aflevering

van Saddharma hebben opgenomen ( "Nedergeboort e", p .

BIC de stotbesprek:tng van de b:Ij eenkomst werd o m.

de vraag aan de orde geste1d , af de Stïcht :t ng n1et

beter de §urid1sche vorm van een veren1g1ng zou kun-

nen kr:Ij gen. In een veren1g1ng hebben de leden v:ta de

A1gemene Vergademtng een meer rechtstreekse 1nv1aed op

de bes1 uitvorming› de :t nr:t cht:tnp :t s dus democrat:t scher

dan die van een +t Icht:Ing . Onze voorz:ttter. Hr. L . Boer,

ste1de dat het bestuur 11ef-st naar een veren1g:tng toe

ei1, waarvan de doelstelt1ng deze1 f-de zou kunnen z:zj n

a1s van de huidige St1cht1np . Evenwe1, de vorm van

een veren:tg1ng zou zö vee1 oms1 ag en extra werk bret

zich meebrengen , dat het pas z:tnvo 1 1 :tj kt ertoe over

te gaan als het aanta1 donateurs tot 300 gestegen

za1 zij n . B:t§ na iede:neen dte de s1otbespreF. :t ng b1j -

woonde , b1eek h:zermee in te stemrnen. Nocht u echter

van ander gevoe1en z:Ij n , w1It u ons dan h:z ervan op de

hO+Rtë stelten d . m . v . een ba:t efkaart aan de secretar:t s?

Uiteraard kwam voorts weer de CURSUS BOEODHISME ter

sprake. NU brengen het u even in her1nner1ng : het

1zgt in de bedoeling dat »p zaterdagen in okt . /novem-

be:n a. s. , waa>sch1§ n1 :zj k :t n Utrecht , met tussenpozen

van 14 dagen dr:te b:Ij eenkomsten warden georgan1seerd .

Prof. Dr. J . Ens:ink uit Gron:tnpen za1 dan dr:te voor-

drachten etk van twee uur houden , waarna ge1egenheid

zal worden Geboden voor het stel 1 en van vragen.

De dale voornaamste vragen waarop poot. Ensïnh In z1§n

voordrachten een antwoord za1 trachten te geven , 1 u:t -

den:
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- Wat was de culturele situatie bij het ontstaan van
het boeddhlsme0

HDe heeft het bDeddhisme de TndiSChe Cultuur bein-
vloed?

dat kunnen de oorzaken van het verdw:t§ nen van het
boeddhisme uit Voor-Indië zijn?

De kasten van dee1nem1ng zul ten z1jn / 22, -- voor do-
nateurs , voor niet-donateurs / 28, --, b:Ij 30 dee1ne-
mers . Indten u In pr:I nc:tpe gegad1gde bent , w1It u
zich dan thans met

a . s . , opgeven b:Ij de s
.

ecretari s ,

sandeweg 7 5 , Passenaat?

spoed

Een ge1d1nzame11ng t en behoeve van de herste1werk-
zaamheden aan de BOROBUDUR , d:te w:Ij t :tj dens de b1j een-
komst hadden w:t II en houden, 1 s achterwege geb1even.
Indien u dit wenst, kunt u voor dit doel overmaken
op de girorekenlng van de penningmeester (zie p . 4),
met bijschrift "Borobudur”.

Opdat DOrtaan iedere donateur zal kunnen nagaan ot
er in zijn omgeving contacten met geestverwanten
voor hem mogelijk zijn, heeft het bestuur het plan
de volledige adreslijst van donateurs te laten ver-
menigvuldigen en aan alle donateurs toe te zenden.
Nil degene die hiertegen bezwaar heeft en zijn naam
niet ln de lijst opgenomen wenst te zien, dit melden
bij de secretaris ladres zie boven)?

De hesr P . van der Beek, Rev . A

en wel vöör 1 j u1 :t

Storm van ' s Grave-

een bae-
kenlijst samengesteld met aanbevolen literatuur over
het boeddhisme. Met doet ons genoegen u ingeslotan
deze lijstte kunnen doen toekomen.



U E D E R G E B 0 O R T E

Wanneer we het begrip ”reïncarnatle“ vanuit het Thera-

väda-boeddhisme trachten te benaderen, rijst de vraag,

hoe wij de voorstelling van het voortbestaan van de

menselijke persoonlijkheid 1n de vorm van een reeks

van wedergeboorten kunnen rijmen met de ontkenning van

enlg duurzaam beginsel in die persoonlijkheid. In het

volgende zal getracht worden, op deze vraag een ant-

woord te geven.

Het boeddhisme kent drie principiële uitgangspunten

bij zijn beschouwing Dver de aard van het menselljk

bestaan.Dit zijn: Dukkha, de alomtegenwoordigheid

van het lijden; Anicca, de voortdurende verandering,

als “alles stroomt, niets blijft” uitgedrukt door

Heraklitos van Ephese; en Anatta, het ontbreken van

enig blijvend beginsel of blijvende eenheid in het

menselijk wezen. Merkwaardig is, dat *esterse denkers

over het a1gemeen geen moe:fte hebben met de aanvaa:c -

d:Ing van an1cca , maar we1 met elle van anatta’,

hoewel anatta e:tgen1ij k de 1og1sche consequent:t e

van an1cca :t s. Het :z s a1 sol de mens terugschr1kt

VDOT’ de anverb1dde1 :tj ke consequent te van een gedach-

tengang , zodra deze de :t 1 fusie omtrent de zo d:Eer-

bare e:t gen persoon 1 :tj khe:Id komt verstoren.

Vanu1t de gedachtengang van het oosterse boeddh1sme

zal men de hten geste1de vraag ongeveer als volgt

beantwoorden : "Zolang :t emand n1et uit e:tgen 1nner11§ ke

ervaring heeft pez:ten , dat de voorstet I :t ng van een

duurzaam "Ik" een i 1 lus:te 1s , 1s h:Ij geen boeddh:t st .

Naar het :t s even onmoge1 :tj k d:z t aan lemand , d:te het

n :l et zelf ervaren heeft , u:It te leggen, al s aan een

b1 inde te verk1aren wat k1euren z1j n , o-£ aan een

k1nd , wat de 1 :t efde tussen man en vrouw 1nhoudt ( de

" sexue1 e voort :f cht :t ng", d :t e de mens ver1aagt tot

een d1er, geeft daarvan :tmmers stechts een car:tcatuur .

Oeze waarheld kan men stechts ervaren a1s men daar

1nner1 :t§ k v:Ij p voor :t s . Ned:t tat:t e en het vo1gen van

het achtvoud1ge pad z:Ij n de weg daartoe . Het 1s nu

eenmaa1 ZD , dat n:zet :t edere 1evenswaarhe1d door :t eder-

een op Ieder n:tveau en op :tedere 1 eeJ°t :te d 1nner1:t§ k

als waar ervaren kan worden. A1 te voort1cht1ng , onder-

wij s , pers , rad:to en tetevts:t e zulten d:It n1et veran-



deren, ja, ze zullen in de overdreven mate waarln ze

thans over de mensheid worden uitgestort eerder de

rijplng van het individu tegengaan, omdat zs de mens

de tijd niet gunnen zelf na te denken en zichzelf te

zljn.

Nlettemin begrijpt een westers boeddhist wel, dat

vele westerllngen met d1t antwoord niet tevreden

zullen zljn. Dezulken verkiezen een redelijk antwoord,

hoe dan ook, en riskeren het misverstand llever dan

te accepteren wat zlj ervaren als met een kluitje

in het het te worden gestuurd. Ik zal daarom,

met alle rislco van zulk misverstand, toch trachten

een antwoord te formuleren dat de Theravädaleer

”er ls geen ziel, er ls geen God” kan verduldelij ken.

Ihbaseer mij hlerbij op een uiteenzetting van E.H.

Shattock in zijn boek "An experiment in mindfulness“.

“God” is voor de Theraväda-boeddhist geen persoon-

lljkheld, in welke vorm of gedaante ook, noch een

macht, maar de uiteindelijke werkelijkheid achter

alle verscheidenheid van leven en materie in ons

heelal en in alle andere bestaansvomen dle er

zouden kunnen zijn. Deze werkelijkheid kan niet in

afzonderlijke brokj es worden verdeeld, ook al brengt

onze analytische houding t.o.v. de wereld de illusle

teweeg van ”de tienduizend dlngen“ (zoals ze in

China genoemd wDrden), de illusie, dat er eindeloos

veel afzonderlijke eenheden met zeer uiteenlopende

dichtheden en andere eigenschappen bestaan. De mate

waarln de ”eigenlijke werkelijkheid" ot “geest’ ach-

ter de materiële vom kan worden waargenomen, hangt

samen met de mate waarin wlj het gevoel van afge-

scheldenheid te boven komen. De ulteenlDpende ma-

teriële ”omhulsels” dle de werkelijkheld van de

geest verbergen, kunnen worden vergeleken met ru1-

ten van verschlllende doorzichtlghBid, waardoor we

deze werkelij kheld Kunnen waarnemen; maar wat we

dan ervaren ls de éne en ondeelbare geest, niet een

lndivldueel afgescheiden element van geest. Als wlj

in staat waren de geestelijke werkelijkheid in haar

totalitelt te ervaren, zou het zijn of wij, hangend

aan een parachute, de elndeloosheid van het wolken-

dek onder ons konden zien inplaats van in een vlie-

tuig door een raampje te kljken en dan alleen het
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k1e:tne vierkantj e wolkendek waar te nemen dat de gehele

atmosfeer vertegenwDord1gt . Het :t s het omhu1 se 1 ( de romp

van het v1 :t egtuig ) dat de :t 1 1us1e van afgesche1denhe1d

teueegbrenpt , en op deze :t 1 lus:te berust de onwetenhe:t d

:t n en omtrent de were1d . Deze :t 1 lus:te noemen w1j het

kwaad , omüat ze de oorsprong 1s van het 1 :zj den.

De z1e1, :t n de z1n van een a Fgesche1den en afzonder-

1 :tj ke eenheid, kan n1et hetgene z1jn dat metncarneert ,

want d1e alzonder I:t§ khe:t d b1 ïj kt s1echts zolane al s

het Tys:t eke omhu1set bestaat en deze z1e1 :t et s ind1-

v:t duee1 s doet sch:Ij nen.

naar wat "verstaat men dan onder ‹vedergeboort eï dat wordt

er uedergeboren? Houden al te wezens op te bestaan wan-

neer ze sterven en worden en voortdurend n:teuwe :t nd:t -

v:t duen gevormd?

Deze v:wagen kunnen stechts bevredigend wo:eden beant -

woord al s w:Ij ervan u:Itgaan dat de met van Karma de

schepp 1. ng behee:rst . de zouden deze wet het 'morele

mechanisme" kunnen noemen, door middel waarvan de ii-

1 usie van afeescheidenheid, de mate waar1n de geeste-

IIj ke welke lij khe1d door de materie wordt verhuId,

wordt versterkt dan wel verzwakt . Deze wet ste1t dat

iedere oorzaak zijn uitwerking heeft, en dat alle oor-

zaken vo} 1 edïR =Oeten u :L twerken. De energ:te, door Stede-

re gedachte en iedere daad Dpgeroepen , wordt opgenomen

en bre1dt z1ch utt :t n andere gedachten en daden , die op

hun beurt weer energ:te act :t veren d:te tot: vo1gende reac-

tles 1e1dt . Een deel van deze energ:te 1 e:tdt ertoe , de

:t I 1 usie van de afgesche:tdenhe1d van de z:t el , gevangen

:t n een fys:t ek omnu1 set, t: e versterken en een ander dee1

1 e:tdt er j u :t st tae deze :t 1 1u s:t e t e verzwakken. N:Ij ze1f

en onze hutd:tge omstand:tgheden z1j n het resu1t: aat van wat

iv:t,j :t n het verfeden hebben gedacht en gedaan. de zul 1en

1 ater het :cesu1t aat z1j n van hetgeen w:zj nu denken en

doen. Geen daad of gedachte b1:tj St zonder gevokg ‹ e1 k

brengt zïj n keten van geVokgen met z:Ich mee , dte voort -

duren tot de oorspronke 1 :tj ke energie :t s uitgewcrkt .

Zodoende ontw:t kke1en w:Ij ansze1f 1n goede of SIeChte

r:t cht:Ing door onze e1gen daden . DSt 1s ë: e11kg hoge

rechtvaard:tghe1d': er :t s geen weg om de ontkomen aan

de gevo1gen van onze e:igen st echt:e daden of gedachten ,

noch om de u1twerking van onze goede daden of gedachten

te niet te doen. haar de w1j ze waarop wij reageren op
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oe rebeurtenissen kan er toe bijoragen dat oeze ener-

gie wordt verspreid of juist geconcentreerd. De wet

van Karma maakt ieder individu tot een verzameling

mogelijkheden tot het Ooen van goeo en kwaad, tot

neigingen in allerlei richtinRen , en tot lijoen in

tegenwoordig en toekomstig Destaan. Deze voortourend

veranderenoe mogelijKheoen, samRngeDunOelO in een

tijdelijk ’ysieK omhulsel, vormen de eenheid, oie

reïncarneert. Er is niets blijven aan deze eenheid,

en Dij iedere wedergeboorte kan de werking van de

geest hinnen het fysieke omhulsel onniouw en even-

zeer «srdsn waargenomen. Maar neen moet zich niet

vOorstellen dat dezel *he "hoeveelhei0" Poest ieoere

maal door een nicuw lichaam wordt opgenomen en a*ee -

zonderd. Zulk een verkevelinn van üe passt vinot niet

plaats. Zr is riet zuictr als ern zin zie de tota-

liteit ven "nOg slet uitgewerkte onrzaKen" on zijn

reizen volgt. De roest is al til h Overal, meer kan

naden van de leer "Geen 0o0, reen ziel". Dit is geen

Dessir isti s che, naar cen inspirerende o»ertuiring.

Us zin wrrdt opgevat als een tijdelijke, veranderen-

Victor Westhof f.



DE NEESTE VAN AL OEZE IS DE LIEFDE .

Nonn1ken1, ) we1ke verd:tenste1ij ke daden er ook z1j n met

het oog op de wedergeboorte, d1e alte z1§ n nlet één-

zest :t ende deel waard van de 1iefde, die de bevr1§ d1ng

1s van de geest . De I:telde al 1een , de bevr1j d1ng van

de geest, al deze andere overtreffende, schljnt en

brandt en straalt.

Zoals, monniken, de straling der gezamenlijke sterren

niet één-zestlende deel waard is van het schijnsel

dsr maan en zoals, deze straling overtreffende, het

licht van de maan schijnt en glanst en straalt, zo ook,

monniken, zijn alle verdienstelijke daden niet éèn-

zestiende deel waarde van de liefde....

En zoals, monniken, in de laatste maand van het regen-

seizoen, ten tijde van de herfst, als de lucht helder

is en de wolken zijn weggetrokken, de zon, ten hemel

rljzende, alle duisternis uit de lucht verdrijft en

schijnt en brandt en straalt, - juist zo, monniken,

zijn alle andere verdienstelijke daden niet één-zes-

tiende deel waard van de liefde....

En ook, monnlken, zoals in de nacht, bij het aanbreken

van de dageraad, de ster der genezing] )schijnt en

glanst en straalt, juist zo, monniken, is geen enkele

andere verdienstelijke daad één-zestiende deel waard

van de liefde.....

4) de Boeddha spreekt Vert. ult het P8li:

2 de DIaneet Venus IU-Vuttaka

I , V . III , 5. 7.

HET EhJIG LEEDLOZE

Met geborene, gewordene, verrezene,

gemaakte, saamgestelde, zonder duurzaamheid,

aggregaat van verouderlng en dood,

nest van ziekten, broos,

bestendigd door voedsel, door voedsel ontstaan:

- nlet de moeite, er zich over te verheugen.



Met ontkomen-zljn daaraan, het waarlijk zijnde,

steer boven de rede, stabiel,

ongeboren, niet verwezen,

't verdrietloos, smetteloos pad,

einde der dingen met de eigenschap van leed :

- rust dar versch1§ nse1en, ge1ukza11ghe1d . 1

1 ) het n:tbbana 111-Vuttaka II , V . II, 5.6

ACENDA BDEDDHISTISEHE f OF VERWANTE ACTIVITEITEN :

1 . Deze zomer wordt er van 1 5 j u1 :f - 1 septenber

op Schouwen-Du1veland een med1tat1ekamp onder

le:td1ng van de heer Bruno Mertens gehouden .

Om ongeveer het aantal dee1nemers te weten , wordt

u verzocht , 1 nd:ten u gegad1gde bent , z :left nu

reeds voortop1g aan te melden per br1efkaart met

u1ts1u1tend opgave van t1§d , 1eeft:Ij d, adres en

bez:tghe:Id . Kosten van dee1nem1ng : stuc!enten

/ 12, --, ouderen / 24, -- per dag . Slapen In e:tgen

tent . F:lets eventuee1 meenemen. Gekookt wordt

er nacrob:tot1sch :t n e1gen keuken. N:te kan hel-

pen aan ext ra tenten en F:l etsen? dle kan hel-

pen b1j de voorbereidtngen van het kaMp? Dan

gasrne ber1cht file:evan ! ËUïÖZÉj de 72a, Bodeg:caven .

2. Op d:t nsdag 3 ,j u1i a . s . zal :t n Den Haag :t n de

Luterse Kerk :t n het kader van het Ho11and Fast1-

Va1 een oosterse man1festat 1e worden gehouden ,

:t n tegenwoord1ghe1d van een TIbetaanse monn1k

u1t Dathous1a , Ind:ta.

3. "dere1dgesprek der Godsd:tensten“ v:tert d1t §aan

z ' n 2Se verjaardag . Ter ge1egenhe1d daarvan zal



4.

dere :t nd :t cht:tngen tel. 020 - 764448, woensdag ,

donderdag en vr:Ij dag van 1 5 tot 24 uur.

Indien u iets ter ore komt van boeddhlstlsche activi-

teiten, bijeenkomsten of nieuwe werkgroepen, wilt u

ons hier dan tijdig van in kennis stellen? Het ligt 1n

de bedoeling deze aBenoa-rubriek in elke volgende

aflevering van Saddharma op te nemen, dus we zijn

zeer erkentelijk voor elke lnformatie.

Te 1aat bere1 kte ons de medede1 :t ng dat In de Tha:t se

ambassade :t n Den Haag, mede dank z1j onze danateurs

het echtpaa:c Monshouwer u:It Amsterdam, een hee1 b:t§ -

zondere vesakha-v:ter:Ing heeft plaatsgehad.

Wij laten hier nog eenmaal de adressen werkgroepen

volgen:

Boeddh:t st:t sche Vr1endenkr1ng Den Haag :

Mej. J

Boeddh1st1sche Vrienden kr:z ng Amsterdam:

Eric Bruyn , p/a Voskut 1erd1j k 12, Noudenberg .

Boeddhistische Vriendenkci ng Utrecht :

Nej . A . Stade , Faustdreef 121 , tel. 030 617504.

Werkgroep ter Bevordering en Verd:tep1ng van het

BDeddhisme: de heer Jac. Monshouwer,

Sarphatipark 124, Amsterdam, tel. 020 - 794337.

Zen Kr:Ing:

Nr. L . Boer, Snoeckgensheuve1 83, Amersfoort ,

1 0

een :t nternat :t ona1e conferent1e worden belegd van

donderdag 1 nov . tot zaterdagmorgen 3 nov. In de

Schoo1 voor N1§ sbegeerte , Dodeweg 8, Leusden lb1j

Amersfoort). Kosten dee1nem1ng / 42, 50. IntIcht:tn-

gen Dij het secretar:taat van de School vaor N:t§ s-

begeerte - tel. 03490 - 15020.

On1ang s :t s het centrum Het Gras ', Joh. Vermeer-

straat 19, Amsterdam-Z . geopend. 0p een vr:Ij dag

éénmaal per maand komt daar een werkgroep baeddh:t s-

me bij een. Bh1khhu K1 amp:z 1a 1s aan het centrum

verbonden a1 s medewerke:c voo:n het boeddh:t sme. Ver-

Swee1 ïnckp Ie1n 16.



KORT DVERZICHT TIJDSCHRIFTEN

Wij ontvlngen.

0er Kreis. Ts. van de Orde 'Arya Maltreya Mandala' voor

Westeuropa. Af1. maart/april, mei/juni. Beide afleverin-

gen worden gedragen door een artlkel van Lama Anangavajra

Khamsum Wangchuk. Het eerste: “Uber dle Entwicklung des

Buddhlsmus“, 2e en laatste deel, handelt over de leer

der Yog8cärlns. De schrijver twijfelt niet of de ont-

waking van de Boeddha betekende dat hlj de lllusie

van de substantialltelt van onze wereld en van een

daartegenover standhoudend Ik had overwonnen. Dit

wordt o.m. toegelicht met de beroemde anecdote van de

zesde petriarch. - Het tweede artikel handelt over de

betekenis van de mantrlsche sylbe ”HRÏH“.

Yèna, Altbuddhistische Gemeinde, 8919 Utting a . A . ,

”Buddhistisches Haus Georg Grimm“. Afl. jan . /febr.,

maart/april. - In eerstgenoemde afl. staat een uitvoe-

rig artikel van Max Hoppe over leven en persoonlijkheid

van de in deze kring zo hoog vereerde leraar Ceorg

Grimm. - In de maart-april afl. vlnden wij een uitvoe-

rig art. over boeddhistische opvoeding van kinderen,

door Hans Wagner. Anton Bastian droeg een wij sgerige

studie bij “Uber die Zeit oder historisches Philosophle-

ren“. Schopenhauer komt uitvoerig ter sprake. - die,

door de ’wil' tot het Ding-an-sich te verklaren, de

scheidslijn tussen att8 en anattä a . h . w . aanbracht op

de verkeerde plaats. (Ter verduidelijking: de oorzake-

lijkheid, die al het bestaande onderling of wederzijds

afhankelijk maakt, öeheerst ln het boeddhisme de hele

wereld der verschijnselen en is in z'n geheel - dus

h . v . wat z'n ontstaansgrond betrett - onverklaarbaar.

- Schopenhauer echter neemt aan dat de bestaansdorst,

de (levens)wil, het bovennatuurlljke en dus van niets

afhankBlijke oerprlnclpe 1s).

Wissen und Wandel. uitg. Paul Oebes, 2104 Hamburg 92,

Moisburger Weg 50. Hierin het achtste deel van ”Die

Psychenlehre des Buddha“ en voorts een studie over

”Das Unterschiedliche und Gemeinsame aller Tendenzen“,

waarin de schrijver uitgaat van de driedeling in de be-

staanevomen: de 'wereld der zlntuiglljkheid', de

'wereld der gestalten' en de 'wereld van het gestalte-
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loze . H1j toont aan hoe er ge1e1da11§ke overgangen van

de ene sfeer naar de andera z1§ n I In de mense11j ke psyche J .

world Buddh1se. Nugegoda , Sr:t Lanka (Cey1on J . 153/3 Dutu-

gemunu Street . Af1. jan. , febr. en maart 1973. In het

eerste een art1ke1 van de monn1k H. Saddhat1ssa (V.S. J :

"Ch:zal AU» of Buddh1sm 1s Peace" i an het 3e dea1 van

”Buddh:t sm and Problems of the Nodern Age" door G.P.

Na1a1asekera. Voort s het tweede deel van een 9tud1e

over Zen-boeddh1sme door Th1ch Th1en-An , eveneens

u:It de V . 5. - In het feb:r . nr. : het derde deal over

Zen-boeddh1sme en de overpe1nz1ng "Nadltat:ton 19 a

Very S1mp1e Th1ng” door V . R . Dh1ravamsa ITha11and J .

Een heel goed art:t ke1 , dat echter tevens bew:t§ st dat

r»editat1e ophoudt zo’ n "s:tmpe1 d:zng" te z1§n zodra we

erover gaan praten. Het gaat b1§ medJ. tat1e n:let om

' bewustz1jn ', dat a1t :t§ d door bu1ten- èn b1nnenwere 1d ,

gecsnd:t:toneerd en een soort ego-t r1p 1s › maar om een

puur 'revear z:zj n , zonder :z nmeng1ng van het ego , een

openstaan voor het ogenb1 Ik , dat a1t1§d n1euw 1s , als

we ons kunnen losmaken van al1 es wat In ons a . h . w.

1s vöörgevortnd .

Tens1otte het maart . na. V1bha§ aka geeft er, :t n d1a1oog-

vorm, een d1scuss:te weer tussen een aanhanger van het

theI•aV‹ da boeddh1sme en een volge11ng van het mahêy4na.

Ïn een ts. u1t Cey1on behoeft het ons n:let te verwonde-

ren dat de eerste de sterkste argumenten 1n de mond

worden gelegd. - Voort s wordt de stud1e over ‹»ed1tat1e

door Dh1rava‹nsa er:zn voortgezet . Zodra men In med1ta-

tle zou vragen w1e is gewaad of waarvan 1s er gewaar-

z1§n , verr1§zen er comp11cat1es en raakt men 1n het

stop . oe conc1 us:z e 1s dat het vermogen voortdurend te

sterven sajjjgp) V€J Ï t met het vermogen voortdurend (n . 1. etk

ogenb11kJ herboren te worden. - Ook de reeks art1kelen

over Zen wordt nogmaa1 s voortgezet . - In een br1af aan

de uitgever wordt teruggekomen op een vroege:n art1ke1

over de vr:t§ e v:t 1. H:ter1n u1j st de br1efschr1j ver erop

dat het prob1eem van de vr:t§ e w11 :tn het boeddh1sme

typ:z sch een westers prab1eem 1s. Nen meent dat de ke-

ten der oorzake1:t§ khe1d ' een strikte "oorzaak-en-ge-

vokg 1 eer“ :t s. waarb1§ dan etke vr1§e w11sbes11ss1ng

onmoge1 1,j K zou worden. Naar, zegt de br1efschr1§ver ,

vo 1gens de keten der oorzake11§ khe1d 1s het zd dat men

constateert: "als d1t verr1§ st , verr1§ st als gevo1g

daarvan dèt"- en dat :t s een subtiel, naar heel belang-

r1j k versch1 1.



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 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 beguns-

tiger aan de Stichting steun verlenen

het contact-adres van de Stichting is dat van de redactie van

5addharma; 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




