de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een
foto van een 18de eeuw• Japans beeld.
Deze Buddha heet AMIDA, de Buddha van het oneindige
licht, heer van het westerse paradijs, gezeten in de handhouding van meditatie
het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum
de foto werd gemaakt dorir Else Madelon Hooykaas
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Zoals in ons vorige nummer reeds wrrd aan%ekond)«d,
zal de herfsthij eenKomst van dit jaar n laatr hehhen rn
zaterdag en zon drz 42 en 43 oktober in Centrum MyOc
*ark te *ri CDerjen.
Met nrogramma is als volgt’
z at erüz°
4 7 . 0 O uur’ Aankomst van Uo deelnemers, hep roetin° dcor
de vOcrzitter. Oroodm= altijd.
J8. 3* uur: Lozin° over ZPntraininn, toegelicht met
di a’ s, door de heer E . Bruljn.
OnoPrlinpe pespro kKon.
zondag
7.00 uur: Gezamenlijke meditatie.
9.30 uur: Toespraak door do [Nooerl an d s
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monnik Ohra. linamitte uit Amsterdam.

Oaarna colegenhei d tot het stellen van vra-

16 00 uur

k
worden ingeleid door mevr Kurpers
SlotbesprekinR over het wel en wee der Stich
tine.
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HET BOEDDHI SWE EN DE MORAAL

'Deze twee uitersten, monniken, moeten door iemand
die de wereld verlaten heeft, vermeden worden. Wet
ke twee. Het in lusten zich toeleggen op genietingen en genoegen ie minderwaardig, platvoers, vulgair, onedel en zinloos; en het zich toeleggen op
afmatting van het eigen lichaam is pijnlijk, onedel en eveneens zinloos. Deze beide uitersten ver
rijdend, monniken, leidt de middenweg, die door de
Tathagata klaar erkend is, die visie en wijsheid
schenkt, tot geestelijk evenwicht, inzicht, verlichting, nibDêna. Ên welke, monniken, is die
midoenweg, die, door de Tathêgata klaar erkend,
visie en wijsheid schenkend, leidt tot geestelijk
evenwicht, inzicht, verlichting, nibbAna? Oeze is
de eoele achtledige weg, welke is: de juiste ziens
wijze, net juiste voornemen, het juiste spreken,
net juiste handelen, de juiste wijze van levensonderhoud, het juiste streven, de juiste waakzaamheid en de juiste geestesconcentratie. Dit,
monniken, is die middenweg, die, door de Tathêgata klaar erkend, visie en wijsheid schenkend,
leidt tot geestelijk evenwicht, inzicht, verlichting, nibb8na.
0it, waarlijk monniken, is de edele waarheid van
het leed: geboorte is leed, ouderdom, ziekte, de
dood is leed, samengevoegd te zijn met hetgeen
niet dierbaar is, gescheiden te zijn van hetgeen
wel dierbaar is, is vol leed, - ook is het smartelijk niet te verkrijgen wat men zich wenst, Kortom, het vij fvoudigehechten aan het bescaan betekent leed.
En dit, monniken, is de edele waarheid van de oorzaak van leed: de dorst naar wedergeboorte, vergezeld van lust en vreugde, hier en daar en overal
verheugenis zoekend, - dorst naar genietingen,
dorst naar bestaan, dorst naar vergaan.
En dit, monniken, is de eoele waarheid van de beëindiging van het leed: de complete beëindiging
van die dorst, zonder dat een spoor ervan overblijft, het loslaten, het opgeven, de bevrijding
ervan, het niet eraan hechten.
En dit, monniken, is de edele waarheid van de weg
die leidt tot beëindiging van het leed, deze edele

acht 1 ed 1ge eg, wel ke :t s: de § u1ste z1ensw:t§ ze,
het juiste voornemen, het juiste spreken, het
juiste handelen, de juiste wlj ze van levensonderhoud, het juiste streven, de juiste waakzaamheld en
de j u:Ist= geestesconcentrat 1e . ’

Z eder van ons kent ze, deze vier ' edele waarheden ' en
de ' middenweg ' . Dat ik er deze beschouwing mee apen,
is omdat ik wil pogen te bepalen welke plaats de moraal inneemt in de boeddhistische leer, en vooral
hde ze die inneemt. tJaarschij nlijk is het immers
niet ten onrechte dat wel eens gevreesd wordt, of
geconstateerd, dat de boeddhistische praktijk blijft
steken in moralisme, in die zin dat het streven naar
persoonlijke 'heiligheid' centraal zou staan. Afgeleid wordt dit dan ult de nadruk die de V!eg krijgt,
samen met de gedeeltelijke samenvatting ervan in het
psncasi la.
Is dit overeenkomstig de Ohamma, zoals deze ons in de
oude teksten door de eeuwen heen is overgeleverd?
Als wij bovenstaande vertaalde tekst zuiver wlllen
beoordelen, dan moeten wij dat doen vanuit haar innerlijke samenhang en er nlets uit losbreken: men
mag de vierde 'waarheid', die van de achtledige Weg,
niet losmaken van de overige drie waar ze èén geheel
mee vormt. Het blijkt dan dat dit 'Pad' - inderdaad
oproepend tot 'heilig leven' (brahmacariya) - geen
doel op zich 1s, maar het middel om de oorzaak van
leed uit te bannen: de dorst, en wel in de laatste
instantie de dorst naar bestaan, naar een 'zelf'. 0at
we leed kunnen achterlaten en tot het geluk der bevrijdlng geraken, is dus daaraan te danken dat het
'zelt’ iets is wat kan worden afgelegd. Maar dan
öb k een 'heilig' zelfl Wij vinden het in de teksten
met nadruk gesteld: ”Zo wordt dlt heillge leven geleld Om de vloed van de wereld over te steken, ter
be%ind1ging van leed.“ Nergens staat geschreven dat
heiligheid het doel zou zijn. “Meer dan om helligheld gaat het om zaligheid”, zoals ik het onlange

er ens vond uit gedrukt . Het en:t ge doel oa men
daarnaar t even nad:buk ke 1 :tj k :t n de teksten verme1d
vindt , 1 Mgt :t n de gebru:t ke 1 ïj ke toevoe.=.:t n : "tot
voordeel en gel uk van vet en , uit ont Vorming met de
wereld , tot voordee 1, v. e1z:Ij n en ge1uk van goden en
mensen . . . . ".
koraal is een instinct, oeschouwd in het licht van
de rede, Het ukgongspunt van als moraalligt in de
natuurlijke vroag: hoe Devorderen we overleven,
welzljn, welbehagen in de werelo; hoe stellen we
Onze onderlinge betrekkingen veilig en vorstarKen we
bijdragend tot elonze gemeenschepszin. aldus
kaars geluk? Met Dlij kt dan dat wie d1t streven
ooven de zucht naar zelfbehoud stelt, daaraan wint,
in die zin dat hij eerder gevrijwaard zal blijven
van die grootste aller kwell ïngen: een slecht geweten: en bovenoiem Wat losser Komt van oe druk oer
oipen directe omstandigheoen. 0e BOeddha met
grote objectiviteit uitgaande van oezelfde in de
natuur der wezens liggende vraag: hoe bannen we
leed uit? - trekt uit deze ervaring de uiterste
conseOuentie: wie êlle zelf- zuchtig hangen aan de
wereld achter zich laat, zsl anderen nier zo licht
kwaad DeroKKenrn en zal zolt tot bovrijdlng koniet lOSgemaaKt vsn haar ontstaansgrond en evenmin
een doel op zichzelf: op deze wijze is de mens die
haar aanhangt, beschermd tegen de afwijking die bij
zulk een maatscnappelijK verschijnsel, als men er
een onafhankelijke waarde aan gsat toekennen, al
gauw oD de loer ligt: dat haar handhavers zich
verhef’en tegenDver hun medemensen en in de valstrik raken van arrogantie of pedenterie. Ze ZÖ bv
grijpend zullen w& de voorschriften ook eerder zien
als een algemene leidraad dan als dwingende regels,
laten we ze vooral niet angstvallig , pietluttig,
kwezelachtig of humorloos beleven, want in plaats
van een instrument om uit de klem te komen worden
ze dan tot een web dat ons gevangen houdtl
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Maar andBrzijds behoudt de moraal toch ten volle haar plaats
ln het religieuze eysteem dat van haer aanwezlgheid en
gegevens gebruik maakt: en io blij tt op haar beurt de religie beschermd tegen .wat héér, dle in haar hogere vomen
Ben u1teanzatt1ng van hat 1nd1v1du met het gedz'oomde
Absolute is, menlgmaal bedreigt en een negatief effBCt
kan geven: solipsisme, dat van de wBrkelij kheid van onze
aardse samenleving vervreemdt.
Op de v:raag naar het wezen van de were1d f:z s ze eeuw1g of
n1et -eeuwig ; is ze geschapen of spontaan ant staan? enz. J
for‹r u1eert de Boeddha geen antwoord. Voor hem 1s de
allereerst de subjectieve ervarlngswereld van de mens.
SpBent men z:I ch nu van et ke begeerte en It 1us1e, zelfs
van die van te bestéén, dan keert diezelfde wereld als
een omgekeerd ervarlngsbeeld: als negatleve afdruk van
het nlet -zij nde, terug. Alle krachten en gaven van de
mens stromen naar haar uit en er ontstaat het soort onttekenend was voor de Boeddha van het
v ankellj kheid, dat
ogenblik van zijn Verlichting totaan zijn dood. Aan de
bevrljding paartzich maximale beschikbaarheid: aan het
relativerende inzicht een levenshouding vol harmonie.
ZO ligt het antwoord op onze vraagstelllng, alweer, in
dle grandioze conceptie van de Middenweg, die, onder zo
heel veel meer, verwljst naar het mldden tussen zijn en
nlet -zij n: het voorwaardelljk-zijn, het zij n -in 'wederzijdse-afhankelljkheld, met andere woorden: het samenzijn. En deze MiddBnweg, die de mehselij ke trots voorzover deze een rol speelt, ondergeschikt maakt aan
een algehele solldariteit, staat in het hort
van het boeddhiSmB.

Tonny K . -Sch.

Met Instituut voor Godsdienst-communicatie te Rotterdam, Weenapaviljoen 9, Postbus 52005, tel. 010 115111, organiseert dit najaar een bijeenkomst van
kunstenaars en kunstliefhebbers. Dit in verband
met een verzoek van de "Religious Exoerience Research Un1t“, dat het Instituut uit Engeland bereikte, om mee te werken aan een onderzoek naar
de religieuze betekenis, die figuren en symbDlen
voor hedendaagse mensen hebben. Datum en p1aats
van de b:Ij eenkomst :t s ons nog n:l et bekend i nade:re informat :t e daaromtrent kunt u inv›:Innen b1j bovengenoemd adres . Het Inst:f t uut heeft voort s een
j ub:t 1 eumu:t tgaVe het 1 :t cht doen z:t en "Verder dan de
Oecunensf, waar:In o . m. een hoofdst uk over "Cu 1ture1e vormgev:t ng van 1evende :re Iïg:l es". Voor f 5, -+ f 1 , -- verzend ko st en kunt u het we:rkj e best:et1 en. 6:t rcnr. 27 36 600 t . n . v . Denn. SA . godsd. comrun:t cat:t e te Rotterdam . Hoev›e1 net h:t er geen spec:t-F:l ek bceddh1 st :f sche act:t vite:t t en betrek- t , menen w:Ij er goed aan te doen u aD be:t de te attenderen.
Het hler al meermalen vermelde nieuwe boeddhistische centrum in Frankrijk, "Padme Ehristi",
Ch8teau de Plaigne, La Boulaye, 71320 - Toulon- sur
Arroux, draait op volle toeren. Althans te oordelen naar de berichten die wij erover ontvangen.
In juli en augustus zijn beroemde monniken voorganger geweest in het kasteel, dat blijkbaar een
groot aantal personen kan herbergen. Helaas bereikten ons deze mededelingen te laat om er hier
tijdig kond van te kunnen dOen. Wij raden ieder
d1e serieus geïnteresseerd is aan, cm persoonlijk
bovenstaand adres aan te schrijven en te vragen
naar het programma.
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Ytna, "Buddh1 st1 sches Haus Georg Gr1rm", 8919 Utt1ng

a . A. Afl. c›e1/ kunt 1 974. Hat hoofdart1ke1 1s van Nax

HoppB ( Dhama[3ê 1a) , "Dle Buddha 1ehrB e1n NBg ZUr Be-

fre1ung durch Erkenntr1 s". Onder meerdere be1angwekkanda u1t spraken v1e1 ons dBze op: "Pas wäre auch Bine
Los1ösung, wenn ste n:I cht al s das grosse Po stt1vum bel
s1ch trüge d:te E:nweckung der vter Brahr»azustände, der
Brahmav1hara, des Verwe1 1 ens 1m Gött 11chen? - '3ann
väve es 1ed1g 1:t ch e1ne Los1 ösung von e1n1gem, qs uns
ad
person c n c
ge
er
er s opgenomen e
wan
er e ee
Besc ouu1ng ”Ubar das Cedächtn1 s”
door Anton Bastian , die z1§ n beschouwing wetenschappe11a k zoekt te tundersn i en een stuks e ovar ”Das TIer
lm Buddhlsmus” door Trude Fontena. “Mltleld ist dle Kar-

d1na1tugend des Buddh1 smus , se:zn Hauptgebot das N1chttöten und N1chtver1etzen".

World Buddhism, 153/3 Dutugemunu str., Nugegoda, Sri
Lanka. Maart 1974. - Ditmaal een etlevering zonder artlkel dat wij zb de moeite waerd vinden dat wij het
hier willen memoreren. Overigens: rijk aan informatle
ouor wsa ew nn +no<<hn u+ n •=" ebied in de wereld gaande ls, ls ’World Buddhism" altlj d.

artikel 1n d1t tijd"The Lotue-Medalllons
door Kalyan Kumar Das

SADDHARMA
is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Cen-

de StichÖng werd opgericht op 8 november 1967
haar doelstelling is:
de studie van de beginselen van het buddhisme te bevorderen
en de praktische toepassing van deze beginselen aan te moedi-

gen
de Stichting is geen religieus genootschap maar wil helpen
diegenen te verenigen — welke levensovertuiging of geno.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 begunstiger 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 worden

