


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 handhou-

ding van meditatie

het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum

de foto werd gemaakt dor› Else Madelon Hooykaas



TIJDSCHRIFT STICHTING MEDERLAp0S BUDDMISTISCH CENTRUM

Pedactie -adres : Bornsestraad 61 - Henkelo ( 0.

Secretariwat Sticht 1ng : Storm van ' s Eravesandewee 75,

Passenaar .

Postgiro : 1 52 00 22, t . n . v . de penninr+eest e- van de

Sz ichtIng Nederfands 9udohi st isch Centrum , Bornse-

straat II - Hemeto f O . J .

tin . donat ie 1 9 7 4 / 2 5, - - f enhtpaar / 35, - - ,

studerenden / 1 5, —- ) .

DEDEDELINNEN 'VAN HET BESTUUR

Zatendal 6 aorï I :

17. 00 uur Pankomst van de dee1 nemers , begroet :t ng

door de voorz itter or . L . ooer .

49.30 uur Televislefilm vnn Avro 's Televizier Maga-

zine over de Onlai Lama.

20.00 uur Lezing van [rik Oruijn over de Tihetaanse

weg naar de Verlichting, met dia's.

20.45 uur Pauze

21.15 uur 9eantwOording van vragen n.a.v. de lezing.

22.00 uur Celepenhei0 tot onderlinge gesprekken.

Zondag 7 aDrï 1 :

februari 1974
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evol«d

40. 30 uur Ko*fie.

11.00 uur Underlin°e Oiscussie.

42.30 uur Lunch.

44.00 uur Peligir vPrsus psychiatrie? Lezinr door

S.C. Lange, arts te LeiÖerdorr, lid van de

Soefi EetvC'inn . 3s inleider zal vooral aan-

dacht schenken aan asrrcTen die hOe0dhisten

in bijzondere rotr zullPn interesseren.

bv . n°R ’
rlerenhcid tot stellen van vrwPen.

4 5. OD LUr Thee.

1 5 . 00 uur Rondrt a’oIgcrnrek mrt dr donsteur s over

en wee van de Sti cht i nr .

6 . 30 uuc Slctwoord van dr vocrz itt er .

volstaan.

Indien u aan Oa öijeenkomst v'ilt deelnemen v'ilt u

dit dan zo spoedig mogeli 1 K aan de pennïngmeestcr

melden, onder gelijkt ïjdi«e ovormakinp van het ver-

schuldigde bedrar T De administratie van Mydepark ver-

zocnt Ons tijoig ovcr het aantal der deelnemers te

worden ingclioht.

kan men een prachtige ki Puren’Oto van de 0nlai Lama

bestellen. Formaat 3 : 43 rrlj s f 3,--; 14 : 48 prijs

* 10,--, 20 : 25 (kunstdruk) f 20,--. De leverinF s-

tijd is wel vrij lanr en kan variëren vnn 14 dagen

tot 2 maanden. Fet tel. nr. van mej. +ildervanck ï s:

070 - 0S2284. Pcstriro: 389226: on het pirostrookje

vermelden: foto Dalai *äid • het Dätir saldo is De-

stellen.

Ing=esopentreft u aan”effie?oodeirdres1zj st der

nateurs, ’met wcplating van diegenen onder hen die

alle dOnateurs Oe voorletters en/of meisjesnaam be-



zijn in ons adressenbestand, waarvoor bij voor-

baat onze verontschuldiging. Correcties of aanvul-

llngen zien wij gaarne van u tegemoet'

In de volgende aflevering zullen wij een kort finan-

cleel verslag over 4973 opnemen.Fl1lt u uw donatle

over 1974 overmaken voorzover d1t nog n1et :t s ge-

sch1ed?

Het bestuur heeft hét plan de naam van onze stichting

te wij zigen in Neder1ands Boeddh1st isch Centrum f met

In het Neder1 andse woord met de Nederlandse uitgang ,

ook de Nederlandse speldIng van de - oe - ) .

[aarne uw eventuele reactie

"ERKENNTNIS"

De betekenis van het woord Erkenntnis.

“Erkenntnis” is in het Duitse taalgebied een vaste

boeddhistische term, o.m. gebruikt door de Orde Arya

Maitreya Mandala.

Volgens het Duits-Nederlandse woordenboek van Drs.

J . A . M . van Gemert (Prisma-uitgave) kan het woord

"Erkenntnis“ vertaald worden met: inzicht, kennis,

besef.

Hoewel men deze dr:te woorden in het gewane spraak-

g, ebru:I k al s synon:teven kan besChouv'en. :t s het echter

zes» goed noge1:zj k ze op essent:tä1e punten te onder-

sche:tdcn .

leben als hätte er sie

nicht."

om te beginnen met het wOOrd “besef!erkan
gesteld

den, dat de betekenls daarvan op een lagere
trap

het bewustzijn ligt dan de beide andere.

Braaf heeft r». i . te fflaken met “geuaarworden". Re11-

g1eus besef - zo kan men zeggen - 1 s een "ahnen"

wor-

van
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dat-er-ie -is.

F . Sierksma zegt in zijn boek “De religieuze projectie!

De enige minimumdefinitie, dië wetenschappelijk hOud-

baar is, is dat in de religie het hesef leeft “dat er

iets is“.

Is het besef aanwezig öan ken daaruit door systemati-

sering (en dus het maken vsn onderscheidingen) kennis

ont staan . Een hogele Vorm van bewustz Stj n ï s oan aan —

v ez:t .

Na het etrn van dc boom der "Kennis dcs goeds c n des

kwaods" - in Oc Luther-bijbel staat hier hct woord

"[rkcnntnis" - Krugon om naroUijnbrvoncrs tc maken mct

hot lrvrn- in-t c«enstcllinrrn. Hun crnhoidsbclevcn wrrd

gabrokcn. Zij wisten het zij neakt waren. Warm zij

op dat mOmcnt tot "inzicht" «ckomcn? Mrt lijkt mij tn

vrrdcdiprn om t c st * l1rn, dat voor Act verkrijzcn

van inzichtccn DerOrp nc daan zal moctcn worden on ccn

horcre bowustzijn evOrm n 1. Oie van dr intuïtie, wclKc

van a-rationcl c huizr is.

** lntUï tic sorclt cvcnw . l nor ccn rol hinnrn dc hc-

DrrKing van net Urwustc cn is waarom nog gccn "schou-

wen". Zij is ccn vcorport arl naar wat hst hocddhismc

noemt: VcrlichtinP .

en hiorOnder zou vnrstaon moeten wordcn: "an intcllec-

tusl understandlng , clear ond preci sz o* thc laws Of

life to bc tustrd ano arDlied." An intcllectual undcr-

standing?

Met poed recht kunnen wij right vicw vnrtalcn met:

juist inzicht cn zoals wij hiervoor stelden sDoclt

daaroij de intuïtie con bolangrijkc rol.

Indien "intcllrctual understandinp" voldoende is,

wclkr betekenis h&L*t dan deze uitspraak van do Ruddha:

"F :t chtct cuch n :t cht nach HÖ:nen sagcn , n:t cht nach c:tncr

Überlieferung , nicht nach eincr hloszcn BrhauFtunp,

nicht nach der Mitteilunr sogenanntor hoiligcr Schrif-

ten, nitht noch logischen Ocduktionen, nicht nach



methodischen Ableitungen, nicht nach dem au Aupen-

scheln beruhenden Denken, nicht nach langgewohnten

Anslchten und Vorstellungen, richtet such nicht

danach oh cine vorhandene Erscheinung dafur sprlcht,

auch night danach ob e1n’ Asket oder Lehrer es pe-

sapt hat: wenn ihr hingegen selbst erkennt: dic Dinge

sind verkohrt, diese Dinpe sind nicht einwandfrei,

diese Dinne, wenn ausgrführt, gercichon zum Unheil,

zum Leiden für uns und andere, dann verwerfB sie.

Erkennt ihr dapagen: dicsr Dinpe sind recht, diese

Oinge slnd eindwandfrei, dicso Oinge, wenn ausge-

führt, Pereichen zum Hcil und Clück für uns unO

andere, dann nehmt sie an und lebet danach."

ordt hirr nict een heroep gedaan op de mcns met alle

mogrlijkheden waarover hij henchikt? Met recht kan

de vraag gesteld wordcn of men in het westen nict

enigszins de neiging hreft het bocddhisme vanuit

een eenzijdig intellectuso l standpunt ta bonadercn.

Lama Govinda sDreokt van :“diejenigen, denen die

Lrhre des Buddha nicnt relipiöses Erlohnis, sondern

einintr l lektuelles Oerriffsschema ist, das hesten-

falls zur Begründung einer puritanischrn Moral taugt.

Inzicht komt niet zo-maar.

Aan het verkrijgen van inzicht zullen normaliter

schokkende ervaringen, die ecn twijfel oproepen aan

de menselijke existentic, voorafgaan.

Als de koningszoon Gautama geconfronteerd wordt mct

de mens “die door ouderdom gcbrokon was" is hij he-

vig geschokt. Hij heseft dat leven ook ondergang

inhoudt. Hij paat informeren: "Staat Ook mij deze el-

lende tC achton?" on komt, na het antwoord , tOt

de kennis: "0ok de gezonde zal door de macht van de

tijd een hoge leeftijd bereiken, zo kont en erkent

de wereld de ouderdom als de vernietiger der schoon-

heid."

Dczr kennis verontrust Gautama, doch hij paat des-

Dndanks voort kennis te verzamelen.

Tot hrt inzicht doorhreekt en hij hot vorstondom ver-

laat. Dan begint het pad dat hem tot Verlichting zal

brengen.
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unnamro rivers, lost uuon thr intrrpenrtratinp oaths

vitality exhaustrd, I cannot fino thr bull. "

Drintsl " Micr hcpint hct inzicht. Uit is du hOeder

oc os thans duiuclijk geworden: dir sDorun mort ï k vol-

gcn.

Inzicht bct=kent in dc zcrstc slaat, inzicht in do

plartshcpal ïnr van dc mens in hc totaliteit.

Met inzicht bcpint nu daar, waar dc mrns het pPvocl

kcij gt , dat üe " i k - zekerhoid ” ni «t mrer 1 s oan om

schïJ n- zekerhoid .

Onocuust I ecfÖo in hun reeds een twin ’e I aan de

te zoeken in de materiele Oingcn en proberen zich

oaarmce esn ”hemel op aaroe“ te bouwen. Men kan ten-

slotte öök zijn hoop stellen op een ”ver- eeuwiging “

van het "ik" door een geloof in een min-of-meer

anthropomorf hiernamaals. De existentiölo angst kan



daardoor tot draagbare proporties worden terugge-
b&aCht, maar we verdwijnt niet. (Merkwaardig in

ditverband is de mededeling, die ik vernam van een
verpleegster, nl. dat juist de zeer orthodoxe
chrlstenen veelal een moeilijk sterfbed hebben. 8ls
het “puntje bij paaltje“ komt blijkt juist de schijn-
baar zo sterke CDmpensatie schijn-zekerheid to zijn.)
Het verkrijgen van inzicht is in feite een herwaar-
dering van het "ik” en zijn compensaties, een terug-
brengen van dwza tot hun juiste proporties.

heidsbosef toe. Onder eeuwigheid dient dan, mijns in-
ziens, verstaan te worden het “onuitputte lijke ver-
band” dat tljd en ruimtc to boven gaat. De Zen-leer
eebruikt hier het u!oord Mind en do Zen-meester
Obaku zrrt dan oOk:

“All the 2uddhaa and mli sentient heings are nothin°.
hut the ’0ne Mind, heside which nothinP oxists. This
Mind, which is without bcginning , is unborn and in-
dcstructabl o ."

Hier lipt het nunt waar het inzicht begint door te
breken.

Een andcre uitspraak van Mölderlin:

"Een te zijn met al wat leeft, dat is de hemel
der mensen," raakt dezelfde gedachte, doch werkt
deze uit ) n het gedragsDatroon dat uit het inzicht
ontstaat. En wel daar onvermijdelijk uit ontstaat.

t !ij herhalen thans nog eens: het inzicht groeit, naar-
mate de mens zich wect te bevrijden van de illusie
het middelpunt der dingen te zijn.
Naarmate zijn onwetendheld afneemt komt hij tot een
”right View“ - waarbij "right” vertaald zou kunnen
worden met: zuiver.

geheel.

De “Rlsht View, Aims, Speech, Action, Livelihood*

Eftort, Eoncentration, leditation“ vorncn niet even-

zovele afzonderlijke treden, doch veeleer één ge-
heol met dien verstande dat in oen ervan de andere
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tia oL eerste trede bereikt hceft, heeft in wczen do

andere rceds beklommen' °ccos hieruit hlijkt dat zij

nirt zljn moraal - voorschri*tcn in dc westcrso zin

van hct woord. Zij sDruitrn nl. niet voort uit de

bchOcfte "gOed " te zijn of te wordcn, maar uit het

inzicht in de juiste plaatsbroa linp in de totali-

teit. Dm dit laatste gast het 1n hct hOPddhisme inder-

daad in hogr mate; hot hrpinsrl van 8natta is een

van dc voornaamste principes - do "Orlossinr " van do

Met bocdOhismc kent - pc lukF ir - ern alpannnr ne-

luo*svoorschriftcn. Uc wcp tot Verlichting roet ieder

zelf gaan overeenkomstig wïprn nnnl og en omstandig -

inzicht te komen is het moment, det men het gzvool

hrcft vastpelupcn te zijn. Langs dcze weg brwnpt de

Mcustcr van cc Zon-school f Rinzai -methode) oc leer-

ling tot satori, nl. door hrm via or koan tot een

punt to brengen u'aar h - t "Zuipen of borsten“ is.

Er moet sprake zijn van cen ' rood - sïtuotiw“ - en in

is. 0c compensaties zijn aan hct wankelen geraakt, de

zekcrhcidsillusic van het ”ik” is geschokt.

Hcn kan dan trachten öf niauwo , nog stcrkorr compen-

saties te vinden of zich in vertrouwen ovcr te gevrn

aan wat ik "Eeuwigheid” zou willcn noemen, maar v'aar-

aan oon andcr wellicht een andere naam zal willcn

geven. Van all orlci objcctiove en subjecticvc fac-

toren zal afhangen wat or zal geschieden.

Bcnoit l “ Hohr Lehre“) zert terecht:

"0ic Ühcrwindung dcr KomDensation, die Entwertung der

Cötzen ist min /organp, der sich im Eorcich der

geistigcn Intuition VOllZieht. Er hat zunächst die

6rweroung der richtigen thcoretischen [insïcht zur

Voraussetzung, dic götzendienerischcn Trueglauhcn in

dcr Theorie schon ’entlarvt. Line v'eitere Voraussetzung

is tic, dasz wir den umzulänglichon Charakter dor

Komponsation schon durch Leiden erfahren haben. Dirses



schmcrzlichc Nngnügen ist nicht zu vermoiden. 0ie Kom-

pensation lindert msine Angst ja nur, solange sie ge-
radr v‹irksam ist.

Mieraan is -zo lijkt het mij - niets toe te voePen.

Omstandigheden als hiervoor aangegeven dwinprn tot
een begin van inzicht. Een inzicht, dat nog niet" the
right View"is, maar dat bv. voor mij voldoende was
mij te wenden tot het boeddhisme.
In het bijzonder tot de Zen-leer, waarin - voor mij -
de rsscntir van het boeddhisme ligt besloten.
Ter staving daarvan wil ik hier verwijzen naar het
gesprek, dat Oe legendarische stichter van het Zen-
boeddhisme Podhidharma had met de keizcr Wu.

Keizer t !u: "I have copied the Scriptures. I have
convorted laymen ano made them into
monks. NOw, what is my murit?”

Bodhidharma : ”I do not know. "

Kan hst brvrij denger?

Géén krampachtig zoekrn naar verdiensten. Geen hei-
ligheid om te zoeken of na te streven. Een kort za-
kelijk antwoord op een in wczcn nutteloze vraag.
Er moet ook niet gestreefd worden om vcrdicnsten tc
verwerven » er moet vanuit het verworven inzicht ge-
handeld, d.w.z. geleefd worden.

“The Mind“(en "the Mind is the Buddha") heeft met
“heilighcio“, in wslko vorm ook, niet van doen.
En: Wie wect wie hij is, waar het "ik” immers een
illusie ist

Ik schrijf uiteraard vanuit mijn persoonlijke erva-
ring. Nu ligt het met die persoonlijke ervaring bij
de Zcn-sekte wat eigenaardig. Daartoe moge ik do vler
grondregels van deze sekte even in herinnering bren-
gen (zen and Zen Classics Vol. I) :

9



4e Sceing into one's nature and the attainment of

Buddhahooo.

Een persoOnlijke ervaring ons hicr bedoeld is ïn

Zen zockt het ccuuigheiosbc I even 1n de meest dage-

l ij ksc d1nPcn ( Jo s ftu : T ao i s hct mapc I ij ks leven ) . jaa:c

voor deze ervaring t s rust , Inner1 ij k cvenwicht wol

nooozakc1ij k .

De wij ze waarop de wcsterse mcns z1ch door het Ieven

" hoenvroot “ i s niet de vIj zr waarop Zrn de wereId

oe op1oss1ng van dc koan gemorst e1d heeft . De gcest

:t s tot het u :t t erst: e gespannen . Evenwel ontbreekt

er :t n dit geval de Zen-meester. . . . . . . . . .

Toepas s:I ng van de koan-met hode In het westen za1 er

daarom bïj gcbreke aan een Zen-meester hoog stviaar-

schïj nl :tj k toe b:Ij dragen dat het aanta1 psych:t sche

pat:tënten uttbre:tding onderiaat . !'.!e1 1 icht ware

daarom de voorkeur te peven aan een gemat1pdc toe-

pas s:z ng van Za-Zen , waarbij de mat :t ,» Ing gezocht moet

worden :z n een aannass1ng aan de meer dynam:t sche wester-

se menta1Ite1t: .

1 0



0ver:tgens moct bedacht worden, dat de aan z1ghe1d

c.o. een ontwikkeling van een mystieke aanleg voor
de Zen-booefening condltio sine qua non is.

Eeuwigheldsbeleven is bevrijdend, Zen-beleven is
daarom in niet geringe mate vrijheidsbeleven.
Vrijheid van enge morele voorschriften, vrijheid van
de Calvinistische erfzonde , die als een steen om de
nek hanet. Bevrijding van cl k streven naar ”heilig-
heid" on de daarmede gepaard paande verwringing van
levensinstincten. Zen is ruimte, uitzicht, inzicht.
Zon is niet een lihertijnse geestespesteldhcid , die
de mens juist weer tot slaat maakt van zijn ik-zucht.
Het hoek ”Ik, Jan Cremer" vindt zijn vonnis in
de titel zelve. Hier wordt het misverstand over de
juiste plaatsbepaling van de mens tot beginsel ver-
heven.

Leo Boe:c.

Per_hus: °
Van station Zeist -Drieherqen

gaan de buslijnen 50, S6 en 58
naar “Hydepark“ (Halte Roswij klaan)

Driekergsestr . w. 5o

Oriebergen

KAART t . b . v. LENTE-BIJEENKOMST

Bus

tel.

Naam

de-
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B3gDDHIST ISCHE ACTIVITEITEN *"

Het n1euwe f8ad1tat1e•centru«i üat In Ft•anhr1§ k In op-

r1cht1ng te an waarover wtc In de vor1ge all. van

Saddhaz«›a ber1chttan, 1s «›omenteef nog n1et geheel

gereed. I'1oge11§ k woz'dt het Centzxxn In z n geheel ver-

plaatst naar aen gehouw dat sne11er In gsreedhe1d

te brengen 1s den de plaats waarvan ›v1g vor1gs . f»aa1

gewap maakten. Hocht d1t hat gevo1 z1§n, dan volgt

1n deze rubr1ek alsnog een naöave modede1Ing hten

aangaanda.

S1nds kort 1s In Neder1and een n1euWC 9t1cht1ng oQ-

gericht , "Buddh1st 0zzJer to Nethev1and" .m. n . "The

Young Buddh19t AssOC1atton", p . a. Buddh1st1sche Tem-

pat, Ta1mastraat 20, Naa1w:t§ k (N.“B. J .

Over de be1de Tha1se «›onn1kan dle In \4aa1w1§ k ga-

vest1gd z1§n, ber1chtten wtc reeds In ons dec -nr.

Ook gegevens over hun act1v1te1tan kan men aldaar

v1nden. Het st:ceven van da n1eu›ve st1cht1ng 1s er

wel al1arearst op ger1cht In de re11g1euze behoatte

van da Tha1se gemeenschap h1er te 1ande te voorzien,

maar. daarnaast heeft men ook een a1gemeners doel-

stel11ng. De meesto. bestuurs1aden z1§n ook dona-

teur van ons Centrum. Een dan belde monniken zal een

toespvoak houden thdens onze lente-b1§ eenk‹xnst (z1e

hat programma op p . 1 J .

In het In9t1tuut Kern, Indolog1sch InBt1t‹›ut van de

RUhsun1vers1te1t Le1den, worden de komende f»aanden

anke1ä I”BfBraten-co1 leges gehouden. Twaa arvan be-

treffen het boeddhisme. 0D 28 maart geaft drs. R H.

P 1oeyer aan college over ü1ervooreta111ngan In ds

post-morta1e beleving volgens het T1bet•anse Doden-

boek. T1§d: 11 . 00-13. 00. Plaats: Eo11egegabouw,’ 1e B1n-

nanvastgracht 33, Le1den. 0o 9 met wozdt ez• een

f11m vertoond over da Inw1§d1ngscez'einon1ën van de ”-

C '09- ' k’or-dgon, het T1betaanae k1OOBter In Zw1teëz'-

1and. T1Jd: 11 . 00-13. 00. Plaats: f11mzaa1 B1§kai»u-

seu«i voor Volkankunde, StaenstÉaat, Le1den.
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0n1anns verscheen "de Grote diep naar het L1cht",

een keuze uit de ï tterat:uu:c van het Nahayana-

Buddh:tsme , uit het Sanskr1t vertaald en toege1 :t cht

door Prof. Dr , J . Ens1nk ( P. ' dam, hetenschappe 1 :tj ke

ict tlever:Ij b . v . , pr:Ij s: / 24, 50 . Het is de tv›eec!e,

herz :t ene en u:ttgebreide druk van deze un:t eke b1oen-

1 ez :t ng met bij nz :I nn :tg e vertaI :t ngen u:It hoedoh:t s-

t 1sene Sansk:uit -teksten .

Het boek b:t edt een rzj ke versche:tdenhe:td aan t el‹•

ste». Zo vtnden v'c , orr enke1e te noemen , de derde

zand uit het "Leven van Buddha" door Asvaghosa ,

Leer" en “het sGtrs van de afdaling op LanKê“,

eon jätakaweergegeven door 8ryasGra, hoofdstuk-

ken von Sêntideva en wijsgerige beschouv!ingrn door

Nêgdrjuna en Vasubandhu, "Se kleine beschrijving

van Sukhêväti" (het Westelijk Paradijs), enz.

Aan de vertalingen gaat een inleioing voora’, die

vcn informatie hiedt. Een uitvoerige Bibliogra-

fie en register zijn aan het hoeK toegevoegd,

krit. Een mOoi hoeK en een goed verzorgde uitgave.

Het stemt ons gelukkig dat het, in deze nog ’verrijk-

te vorm, weer ter heschikkin" van het DUbliek is

gekomen.

Als brochure in hoeK(jes) -vorm verscheen: Inlei-

ding tot meditatie, door Erik Rruyn. Het peeft een

duidelijke beknorte handleiding van de methodiek

der meditatie -, met een zowel rake als ingetopen

omschrijving van de zin er van. Kosten van het

boekje f 2,50; moet het per pOst bezorgd worden,

dan komt hier f 0,50 Dorto Dij, dus dan wordt het

Ï 3,--. Bestellen kunt u het bij de heer Bruyn

zelf, Admiraal de Ruyterweg 129 III, Amsterdam.

PostgirOnr.: 1293345.

BüEKEN
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KORT OVERZICMT TIJDSCHRIFTEN

‘faaa, “Duddh:t st:tsches Huus Cearg 0r1mm", 8919 Utt1ng

a . A . Af1. nov. -dec. ’ 73. Het hDOfdart1kel 1s van Fax

Hoppe , "Aub dem Leg zum he:t 1:igen ü1e1chmut". Vo1rens

Dav1d Hume , haa1t Hoppe aan , 1s de afkeer van de mens

van z:tekte en leed een fundamentee 1 le:It dat geen na-

dere verk1 a:c:t ng behoeft . Het boeddh:t sme nu , betoopt

h:Ij , w:Ij st de weg naar de ware geeste1 :tj ke gezondheid .

De Boeddha1eer 1s daarom van een transcendentaa1 op-

timisn›e, ”weil in den Neiten eines befreiten Bewusst-

seins ungeahnte Glücksmöplichkeiten verborgen sind”.

Der Kreis . ts van de orde “Rrya Na:ttreya Nanda1a ,

tak voor IJ. Europa . Adm. adres: 6380 Bad Honburg v . d .

H. , Stettinerstr. B . AMI . an . -febr. 1 97”4. Lama Rna-

gar:t ka 0ov:t nJa houdt een betoog over "D:te 9edeutung

des Körpers :t n der ted:ttat:ton". Het 1s n1et zö, zegt

h:Ij , dat de med1terende "se1n Körper :t ns l3 ev usst -

se1n kommt ( . . . . J , ne:In , es :t st se:In Bev›u sst se:In

das :t n den Körper kommt und 1hn er-Fü1 It ".

World Buddhism 153/3 Sutugemunu str., Nupegoda, ’Sri

Lanka, afl. nov. 1973. In een artikel "The Slngula-

rity of Buddhism” door wijlen H. de S . Kularatne (Sr1

Lanka) lept de schrijver o.m. de nadruk op de aan-

sporing van de Boeddha “to believe a thing if it

agrees with one's reason, investigation and practl'

cal knowledge and if it conduces to one’s happiness

and to the happiness of others”.

The ’ Maha Bodhi, het ts. van een boeddhlstische we-

reldorganisatie waar het Centrum zich onlangs bij

heeft aangesloten, ’hllj kt rijk te zijn aan goede

bijdragen. Wij hebben het plan een artikel u1t het

Vaishakha- nummer van 1973 in een der JÖlgende

Saddharma ' s in vertaling op te nemen.
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HET ZELF

( De l oeddha spreekt ‹ J

' Wanneer er een “ Zelf“ 1 s , monn1ken , hunnen we het
oan hebben nver iets v'at mij eigen is? ’ - ' J a, Heer,

dan genast Om datgene wat onhestendig en verdrie-

tir is, onderworpen aan veranoering. aldus te

heschOuh'en: dit is mij eigen, dit hun ik, dit is

mijn Zclf?' - ’0at niet, Heer.' - 'En verder, wat

denken jullie, monniken, zijn gevoelens, waarne-

minPen-en - begripDen, oe nredisposities, bewust-

zijn verpunkelijk en verdrieti)' - ’Vergankelijk

en verdrietig, Meer.' -'Is het dan geDärt om qe-

voelens , waarnemingen -en-begripDen, de predispo-

sities, howustzijn aldus te beschouwen: dit is

mij eigen, dit hen ik, dit is mijn Zelf? ' - ’0at

zeker niet, Meer' '

'Dit zo nu beschouwende, monniken, wendt de wij-

hepriosvorming, predisposities, bewustzijn: en

zich afwendende, wordt hij onthecht, v'ordt hij

bevrijd door afwezigheid van begeerte... En van

deze monnik, monniken, heet het: hij heeft de

obstakels uit dewey geruimd, de rreDoels pe-

demnt, zijn bePeerten uit het vlees verwijderd,

en ook: hij is vrij, edel, iemand wiens strijd

gestreden is, die zijn last heeft nf«elegd, die
bevrijd in van het juk... [n van hem, monniken,

wiens gsest op deze wijze bevrijd is, vinden
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zelfs de oogste goden het spoor nlet meer terug,

zo verscholen is het bewustzijn van hem dle zo ge-

gaan is. Moe komt dat? Ik zeg, monniken, dat hij

die zo gegaan is, zelfs 1n d1t leven onvindbaar

geworden is. .. En niettemin, monniken, word lk,

die zo spreek, die dit verkondig, belasterd’ door

zekere asceten en brahmanen, dle ten onrechte,

verblind, leugenachtlg, valselijk zeggen: “De

asceet Gotama is een nihilist: welhewust leert

h1j de vernietiging; de ondergang, het niet-be-

staan van het levende wezen,“ Maar, monniken, zo-

wel vrogger als nu, nooit heb ik iets anders ge-

leerd dan het leed en de beëindlging daarvan.

.. . Wat denken jullle, monnlken, mochten mensen

in d1t Jetavanaal het gras en hout, takken en

loof meenemen of verbranden of ermee doen naar be-

lieven, zouden jullie dan denken: ”die mensen ne-

men ons mee of. verbranden ons of doen met ons

naar h’et hun beJ left?" - '0at nlet, Meer' En waar-

om niet7 Dmdat dit, Heer, uns zelf niet is, noch

iets wat ons toebehoo’rt. ' - 'Net eender, monniken:

laat los wat niet van jullie is, en wanneer je

het hebt losgelaten, zal het je voor lange tijd

tot voordeel en geluk zljn'
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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 bladz 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 landelij ke

bijeenkomsten, die een- of tweemaal per jaar gehouden wor-

den




