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›r Else Madelon Hooykaas
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Lw redsctrice mevrouw KurDersh oC h , die t ovcns Demingmeester was, « c rd de dubbele taak te z a ar. ’et in,«. sn[
van hcden is, oD u itnooij inj »=u hct bestuur, ds *iscale taak overgenomen voor mevrouw' L . 3oing - Huis in 't
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ons bijzonder dat zij deze taak heeft willen aanvaarden: wij heter 'aar hertclijk wel koml

L e n t e b ij e o n h o m s t .
De lentebijeenKomst valt te laat in april cm met de ïnl ova ring van onze kopij te Kunnen wachten tot ze geweest is. Helaas kunnen we ous nog geen verslag van
Oe bijeenkomst geven. Dat zal nu gebeuren in het juni-
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(Vervolg en slot voorwoord)
Er is geen boeddhisme zijn naam waardig zonder oefening,
maar ook studie is nodig. Dit is vooral zo in het weeten waar we niet die achtergrond hebben van de boeddhlstische gedachte, zoals deze bestaat in de oosterse
landen. Wij moeten als volwassenen leren, wat oosterse
mensen als kinderen met de paplepel binnen hebben gekregen. Het bestuderen van de boeddhistische theorie mag
daarom niet verwaarloosd worden. Degenen die het ontkennen, doen dat gewoonlijk uit verwaandheid, luiheid o
onwetendheid - of esn combinatie van alle drle. Het
voor de hand liggende probleem dat hier rljst is:
Waar moet ik beginnend Er zijn’ vele scholen van boeddhisme met hun geschrlften en zelfs degenen die gemakkelijk
in het Engels te krijgen zijn, zljn omvangrijk. Er is
Theravèda, Mah8yana en Zen en er zijn ontelbare boeken
over al deze onderwerpen. Onbegeleid en zonder onderscheidingsvermogen lezen zal misschien alleen maar tot
mentale indlgestie leiden. Het antwoord moet praktlsch
zijn en niet romantisch. Je bent misschien ondersteboven van, zeg, het boeddhisme van Tibet. Maar een poging om het Tibetaanse Doeddhisme als een serieuze levenswijze op te nemen 1n dit land en in de tegenwoordige omstandigheden 1s eenvoudig niet te doen. Met zou
je zelfs in moeil1j Lheden ’ kunnen brengen. Metls zelfs
de vraag of het Tibetaanse systeem wel voor export geschikt is. Met Zen zijn de omstandigheden wat gunstiger,
omdat er enkele beperkte faciliteiten bestaan wat betreft studjiq pp zelfs praktijk. Maar men moet wsl in
gedachten houden dat Zen ook maar één school van hetboeddhlsme is, die langs zijn eigen lijnen ontwikkeld
is om uitgesprohen historische redenen. Het zou rBlfs,
zoals soms aangenomen wordt, de bloem van het boeddhisme kunnsn zljn. Maar een bloem heeft wortels nodig om
te kunnen groeien. De wortels van Zen zljn die baslsprincipes die alle scholen gemeen hebben. Als we vragen
waar die basisprioclpe9 Uit de doeken worden gedBan, dan
is het antwoord: ln de P8l1 canon van de Theravada
school, d1e zljn thuis heeft in Ceylon en Zuidoost-Az1%.
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Als
rekening houdt met alle vervorming
ie mogelijk zijn door overlevering, dan hebben we in deze
canon het enig zekere document van wat de Boeddha
eigen 1 :tj k werke1 1,j k gezegcl ”heeft . Andere scho 1en maken
er aan spraak op deze pr:t nc1pes te boVen te gaan géén schoo 1 echt er verwerpt hun gel d:fg he:Id a1 s bas1 s,
ofschoon somm:tge regel s in de prakt:Ij k warden verwaar1oosd. De Ven. Nyanat i 1oka , een Du:Its er d:te een halve
eeuw a 1 s monni k in Eey1on heel- t gewoond , zette die
pr:Inc:tpes beknopt uIteen in z:f,j n boekj e: "The worf d ofthe Buddha". Dat v›erkj e hoort in handen van :zedere
west erse boeddh:L st . Hie:Pin vinden we de v:ter ede1 e
waarheden , de drie tekenen van het waarneembare bestaan ( "phenomena1 existence" J , de analyse van de
mens in de v:Ij f- khandha s en de f-ormu1 e van de keten der oorz ake1 Ij kheid , d:te door de T:t bet anen wordt
uitgebee 1 d door het ” 1 evensrad", dat :t k 1 lever de
v:t cïeuze c:trke1 noem. D:te zaken behoren nauwkeurig
bestudeerd te worden , zelfs ont houden te worden en
:tn de med:t tat:t e te worden beschouwd . ook mogen we
het aankweken van de gezonde as p ect en van het gevoe1
n:l et verwaar1 ozen , zoa1 s ze z:Ij n opgesomd onder de
"Brahma V:t hara s" o+ "goade1 :tj ke hoedanigheden" : het:
ontw:t kke1en van vriende1 Ij kheid, medeoogen, gedee1de
vre. ugde en evenw:z cht:t ghe:t d. H:t eru:It kunnen we opmaken
dat de Boeddha een t en hn:t e k bieot om het b:Ij be1 se
gebod "heb Uw naaste 1:zet- gel :tj k Uze1 ve“ in prakt :Ij k
te brengen. Net zaad van al de latere, zogenaamde
Nahäyana-ontwikke1:Ingen z:Ij n In d:It bas:t s-boeddh:t sme
aanwez:ig . De en:tge reden waarom mensen het kenne1:t j k
onvo 1doende v:tnden , :t s zij n sch:Ij nDaar negatieve benadering. In het Hahayana v1ndt men nauwkeuz1ge:n omschreven nadzu k op twee d:Ingen: mededogen en hogere
w:Ij she1d. jaar we. hDeven niet bang te zij n . Mededogen
groeit vanze1 a1 s men z:ich tra1nt In boeddhi sue en
hogere w:zj she:Id kan n1et wDrden verkregen voor de lagere wij s he:Id :t s ontw:t kke1d . Op deze taak wo:cdt de
bas:t stza1n:t ng ger:Icht . Voor we de hoedan igheid van
de Nerke1 1j khe1d d:te t:nanscendent 1s kunnen bevatt: en , moeten we éérst de hoedan:tghe:Id van het wereldse kunnen bevatten , de were1d zoa1s die door onze
z:I ntu:tg en wordt waargenomen. Dat bet:ekent 1n de grond
van de zaak dat we ons zelf moeten kennen. 0nsze1-E

kennen, i onze e:t gen onzekerheid 1n de ogen zb. Dle
ze1fde onzekerheid In anderen herkennen 1s mededogen.
daarom voe1en we ons zo onzeker? AI s we dle vraag kunnen beantwoorden z:zj n we op het j u:t ste spoor. Hat :t s
te w:Ij ten aan ons i””nz:I cht dat al te d1ngen van voorbij gaande aard zi,j n . I'Je zoeken naar een vast punt om ons
aan vast te k1ampen 1n een were1d, die daar j u1st
doo:c z:Ij n natuur1 Ij ke hoedan 1ghe1d ongesch1kt voor :t s .
Haar boeddh1sme leert ons meer dan d:It 1 a1 1e d:Ingen
z:zj n n1et a1 1 een Voorb:tj gaand, maar ook "1eeg”. ü:It
1s even•oeö van toepass:tng op on s kostbare zs1f als
op a1 het andere. De mens , ze:t de Boeddha , is slechts
een samen ste1 1 Ing van v:Ij F d:Ingen , de v1j f khandha s
of aggregat en. H:t,j heeft een fys:t ek lichaam, gevoe1 ens ,
gewaarword ingen , emot 1Dne1 e reacties en een bewustz1,jn.
Geen van deze za ken volt en:tger1 et boUwstof tDt een
"zelf" o-F "zie1" d:te permanent en onveranderbaar :t s .
Z:t§ n bewustz:t,j n :t s st echt s een staat van waarneming , beznv1oed doo:n andere faktoren die t eruggrij pen In een
begrensd verleden . AI 1es wat we waarnemen 1s In fe1te
het moment , of e:tgen1:z,j k :t s bewustz:z,jn gel :t,j k aan dle
waarneming. Ez is n1et een afgesche:t den deel van ons
dat bewust :t s . In het j argon van somm1ge moderne f11osolen 1s al les wat de mens betreft toeva1 1 1g al toe•evoegd, niet onafhan ke11j k . De verdere gevo 1gtrekkingen h:t eru1t moeten overgelaten worden aan stud1e en
med1t atie, maar d1t 1s een fundamentee 1 best anddee1
van het gehe1 e boeddh:t sme. Het zoeken naar een "zelf"
achter d1t a1 1es :t s nutte1 oos . Als § e dat n:l et ge1ooft
kun § e Boeddha ' s u:t tdagIng opnemen en het proberen te
v1nden . Ik w:t 1 dït punt h1er verder n:l et bespreken,
maar al s er een gevoel van tegenstand 1s orr d:zt te accepteren , dan moet d1t gevoe1 zeer zargvu1 d1g worden
beSChouwd, Het :t s de basis van onze gebru1 kelly ke ago react:t es. he u111en zo do1graag een "zelf” hebben en
we besteden een enorme haop energ1e aan de pog1ng er
één op te bouwen , en te onderhouden , op Iedere man1er
d:te we maar kunnen bedenken. Dat 1s 1n de grond Van de
z€Jäk de z’eden waarom we ons onzeker voet en 1n de wereld.
Hen kan er gerust f11n k wat t1j d 1n steken om over d1t
ene punt te c›ed1teren. De belang r1§ kste b1§ drage aan
de wetenschap der psycho 1 og1e door Alfred ad r, was
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zijn
van het m1nderwaardigheidscom
. Hensen dze z1ch om de een of andere reden in:fnde
rwaardig
voelen, tracnten dat te compenseren door een
g
van arrogantie en ggressiviteit, zegt Adler, houd:In
Omdat
Ad1err psycho1ogie er een is van socIa1e aanpas
sing
op eer niet erg diepzinnig niveau, werkte hzj dzt

Maar zover als het gaat is het best go*=d boeddnisme,
ofschoon we zijn complex misschien zouden willen herdopen in "onzekerheioscomplex". V!e zouden zelfs zover
kunnen gaan
te zeggen dat voor de boeddhist ieders
ego praktisch bestaat uit een minderwaar<TgheidS- Of
onzekerheidscomplex, want zo'n veronderstelling verklaart zeKer heel wat. Iedere vorm van uiterlijk vertoon waar we ons aan overgeven is een manier om het
ego te versterken, op een in hetoog lopende of meer
subtiele manier, Een grote auto, die ontwDrpen is om
zo breed mogelijk te lijken, is. al een even goed voorbeeld van ego-versterking als de opgevulde schouders
van de toffe jongen. Natuurlijk Kan de compensatie
voor onzekerheid ook een tegenovergestelde vorm aannemen van overdreven bescheidenheio en domme zoetelijkheid of onnodige en min of meor opvallende zelfopoffering. 0at laatste is een vom van compensatie
die we kiezen als al het andere mislukt is en het
heeft het voordeel dat we ons er heilig door voelen.
Martelaarschap is in feite de laatste’ uitlaathlep
van een teleurgesteld ego. En het stempel van iemand
die werkelijk ver i.s gevorderd in het overwinnen van
het zelf, is oprechte ”on -opdringerigheid". 0e formule van de
zausaliteitsketen
is te ingewikkeld
om er nu op in te gaan ïn detail, maar ik wil wel
de nadruk leggen op het belang deze te bestuderen.
Mij kan in twaalf fa°toren verdeeld worden en zo
aantonen waarom we rond- en rondgaanin de vermoeiende kringloop van wedergeboorten en hoe het karma
werkt: Het ie hiet eenvoudig een fomule van oorzakelljkheid, maar meer van voorwaardelijkheid. 0nwetendheid (avijjä ) is een noodzakelijke voorwaarde
voor onze aanwezlgheid hier - als we niet onwetend
warèn, waren we niet wedergeboren. En geboorte is
een voorwaarde ’voor de dood - als we noolt geboren
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eban .we n1et stezven Zo” 1s ook gevo
xiarsn
noodzake11)he
oen
zintuigen,
de
aeerd op lndrukken von
voozwaazde voor het ontstaan van begeozd:e: a1a ez' n1et
zulhe gevoelens waren was or geen begeerte. Naar we
hunnen de begeerte heletten te ontetam of tenm*n*te
geboren u1t bogoezd:e, en als zodanig produceert het
p1ez1er1ge of' onp1ez1er1ge produkten In de toekaxst
De staat waarin ixo hedsn 11chs»a11§ k en verstande11§I‹
verkeren la veroorzaakt door ona kazma In het verleden,
hot 1a v1pêka of hat resultaat van kaz1j›a. Onze hande11ngen zu11en In de toekomst ondorhev1g ”z1§n aan d1t
v1p&ka, maar aïs we begr1p hebben dên kunnen wo onze
toakotnst1ga handelingen beheezeen en zo hun toekomstig
effects Hat doel van de boeddh1st1sühe tra1n1ng, van
ixe1ka ecfioo1 den ook, 1s te ontsnappen u1t deze cfr- ke1gang Van ontstaan. D1t betekent dat ixe op de een
of «ndere ”panter d1a transoandante ”warke11§ khe1d ‹söpten
z1on te ere1kpn › dle n1et kazviagabonden 1s en ”daaras
zekez'he1d vorachaffend an vr1§ von 11§don
b11§v
l#1§ uet , a1s, onvor11chte schepselen, n1et wat d1t
§n best hebben we aen vaga 1ntuSt1e ven 1ote
1s, ‹op
gêhee1

doz'ë”,

Z1§n ware ”natuur 1e vooz• ons verborgen

achter
llnhttng’ heet:Nirvana, dat, laat dat nog eona qozsgd
worden, zelf-loos f anottSJ ot 1eag t sunyè1. 1s• D1t betekent dat «ie hét: noolt kunnen bevatten a1a ez' nog ze1fconcept of -gevoo1 1n ›vozk1ng 1a HR: 1a bu1ten het
r1§ k van da duat1te1t , bu1ten dat ven subject én obJect of zelf en n1et-ze1f• I#aarach1§n21§k heöbyg de
meeste mensen rol aens ” het gevoe1 gehad to dzxxsen,
tozu1g 1 za toch In nomia1o z1n "wakker" waren. te
dz'a»ën an spoedig te ontwaken. ” D1t te In fa1te . van
held waar het het eerste dae1 betreft. Het 1even
zoa1c we het kennen te enerz1§ds aen drooxi. 0s Boeddha
was de ontweahte en onze ’nozvia1o Btaat IB ffl1ssch1en
zovtat” halfweg tuasen gewone slaap en wvke11§ke ver11cfït1ng of ontweokt zlJn.:.
-.
Me kunnen daarom de boeddh1at16öhe

het is
slagen er wel in uitelndelijk, ma
waken.
een worsteling. De worsteling om verlichting is veel
erger dan deze, omdat de tegenstand sterker is. De
tegenstand is sterker om een eenvoudige reden: het ego
schijnt het de dood toe. Dit is niet zo gek, want voor
het ego is het de dood. En omdat we geen ervaring hebben met de ego-loze toestand is het onvoorstelbaar en
daarom beangstigend. Het schijnt ook onwerkelijk en
daarDm zljn we sceptisch, maar dit sceptisme komt ook
uit angst voort. We zouden al onze gebDndenheden op
moeten geven om het te bereiken en dat lijkt een te
hoge prijs, lJe zijn als de rijke jonge man tegen wie
Christus zei: "Verkoop alles wat je bezit en geef het
aan de armen”. Hij ging teleurgesteld weg.
dat moeten we doen nu de eerste stap :t s genomen op de
weg van ' t bo eddh:t sme? lke hebben een kaart en kompas
nod1g om on s op die weg te he1pen. Maar a 11 ereerst
moeten we weten met ke kant we e:tgen1 :tj k op moeten.
Het dDe 1 Vf3n boeddh1 sme is ven:tcht1ng of ontwaken
of Nirvana, de weg des 1 svens d:te het e:tnde :ts van
a1 1e 1:tj den en frustrat:z e , het en:tge b 1 Ij vende en
boven a1 1es begeer1:t,j ke. De Boeddha zegt een weg t: e
hebben gevonden om d1t te berei ken. Er moet:en hiervoor
V1j f e:tgenschappen worden ontw:t kke Id die , a1 s ze in
onze geest vooraan staan , on s sne1 1 er naar het doe1
zu11en voeren. Ze z:t,jn : geloof , energie, op let kendhe1d, concentrat :t e en w1j she1d. Het eerste zal voor
somm:tge mensen een verrass:tng z1j n . " Z k dacht”, zu1 1en
ze zeggen, "dat j e n:z et In de Boeddha hoefde te geloven". In feite is geloof een belangrijke factor Dm
te ontwikkelen. We kunnen het vertrouwen noemen als we
dat liever willen. Maar als we niet enig vertrouwen
hebben dat er zo'n doel bestaat als Nirvêna, zullen we
boeddhisme niet serieus kunnen nemen en we moeten ook
op de Boeddha vertrouwen als de leraar die ons de weg
heeft gewezen om dat doel te bereiken. In ieder geval moeten we vrij zijn van dat soort nihilistisch
sceptisme dat tegenwoordig zo verspreid is en dat one
verhindert om in iets waardevols, wat dan ook, van
harte te geloven. Als we zeggen: ”ik zoek mijn heil in
de Boeddha, de Dhamma en ds Sangha", dan verwoorden
we geloof 1n de leraar, de lering en de orde van mon7

n1kan d1 deze bewaarde en ovezdroeg ‹ Ala we d
oz :zouuen :.hebben, dan öiootan we moe1to gaan doen, • dus den
hebbon” we anerg1e nod1g. De § u1ste pog1ng. te sen schz'ede
op hat ochtvoud1ge pad: Hat batekent het z1ch ontdoen
van een verkeezxJo goeste6houd1ng .en. de §u1sto ontwikkelen. Üet Js du1de11§ k det son . äekere hoeVee1he:Id krAcht
nod*B 1s ’om dit te doen ’on vortrouwen za1 ona aterksn ’om
door te ..gaan. 0m onze goècte11§ ké cheo« op te zuJ» en hobben we aén eteeds groeiende ze2fkänn1e nod1g en dle:
wordt verhragen door op1ettandhe1d 0p1ettandho1d 1B :
z1ch bewust z1§n van da a1gen notuur an blz z1chza1f react1es observeren, het kunnen waarr›otien en tego11§ k
z1en hoe mon op a11es reageert. Het v›ordt ont›x1kke1d
door tvo1n1ng, vooral zu1ks oafen1ngen als het letten
op ds ademhaling en öp hat lap6n z:ten waardevol. BIC volle ”op1attendhe1d wordt "za1fbedrog onmoga11§k. iJot 1s een
man1er oc› de uitvluchten van het ego te ontdekken. ” De
Boeddha beschreef“ het . a1s de en1ge weg naar bevr1§d1f g.
Hat 1s oan absoluut onm1abare factoz' In 1odez•e ”boeddh1at1ache . tra1n1ng Door op1ettonö ta z1§n 1e men ook tot
op zekere-. hoogte aut‹mat1sch geconcsntreerd, maar de
oefening van gen. Bt611Jke concentrat1o kan nog vazder uitgebouwd wozzJen tot samSdh1, ixat geeste11§ ke éénhe1d
f "ond-po1ntedne3s"J 1e. . Door deze twee tactoren te co»b1neren kan de. geeat gescherpt » orden tot een 1nctrtmant
dat In s'Loöt te: de s1u1ers van de door het ego gec»•eerde 111ua1e ta verscheuren. De 1aatste der v13t fäctoren 1s w1§she1d. h1§ähe1d ” betekent In d1t vez1zand ”ondarsche1d1ngsvszviogen. Hete oxivat önderzoak en stud1o
van do Dhaima. . Het omvat ook het onderzoek’ van alle
geeate11§ ke waaz'nezi1ngen ox› tot hun essentie ta kunnën
doordringen, dle leegte 1s. Als dozo 1ageze, ”nog
viaro1dse n1§ she1d vo1dOBndB 1a ontvi1khe1d, 1e er een
bas1s gelegd voor de hogez'e ”Inzicht°-wt§ahe1d, d1o In
geparfect1oneaz'de vozvi ver11cht1ng 1s Ala dat 1s bereikt: 1st het werk gedsan naar dle 'factoren ‹»oëten"
ont›x1kké1d worden op zo' n man1er dat zë"met ë1käar
In “het ” § u1ste evenvi1cht z1§n. Cälööt ïe›öet ” In ëvarï›v1cht

aanmo
gt. Aan de andere kant is wij shei
ndergeloof sterlel . Energle zonder de begeleiding van
concentratie kan gemakkelijk leiden tot rusteloosheid,
tarw:z§ 1 consent rat:z e zonder vo 1 doende energ:l e tot
1u1he1d 1e1dt . 0p1ettandhe1d heeft de functie on
te
waken over de andere v:ter Factoren en za te zorge
,n
dat het j u1ste evenwicht wardt behouden. Deze v:Ij
f
factoren worden " 1ndr1yo +” genoemd of 1e:z dende
facto ren. Dit betekent dat ze kunnen en moeten domineren
in de geest en hem richtlng geven.’ Z1j zijn de vijt
g:z dsen dle ons op de weg le:t den. Laten we nadat
we

de eerst: e stap hebben gedaan , met deze g1dse
n , - maar
vooral onder de leiding van oplettendheid, - verde
r

U It het Engel s vertaa1ö door
Carla Do1ng-Hui s In t Ve1d.

\•Janneer, monn1 ken, asketen dle de wereld ver1at en hebben, die een andere wij sgar1ge schoo 1 aanhangen , u
zouden vragen : "daarom, vr:tend, 1eeft de askeet Gotama
een he:t 1:kg 1even?", dan zoudt ge het hun zö kunnen u1t1eggen: "0m tot het par1n1bbäna te korten 1e1dt de
V erhevene een he:t 11g leven". En wanneer ze u vervolgens zouden vragen: "Is er dan , vr:kend, een weg , een
pad dat .1e:t dt tot het par:Int bbana?", dan zoudt ge hun
moet en antwoord en dat zo ' n pad er I s .
En we1 ke weg , » e1k pad, monn:I ken , Ie:t dt t ot het par1n:z bbana? Dat is de ede1e acht1 ed:tge weg . Deze is het ,
monniken , die tot het parinibbana le:tdt . Z ö , monn:z ken ,
zoudt ge het , wanneer het u gevraagd wordt , aan d:te
rDndzwervende as ket en die een andere w:Ij sger1ge schoo 1
( ”=orr‹yutt: a-N1kayo V ;
aanhangen , kunnen u:st leggen .
XLV , 4 8. J
Een redenatie als de bovenstaande is een weinig bevredigende cirkel-redenering:- Er wordt een “heilig leven”
geleid om tot algehele uitblussing (parinibb8na) te
komen. - Hoe kom je dan tot uitblussing? - Door het
achtledige pao te volgen. - Dit pad moet dan wel goeddeels identiek zijn aan “heilig leven”, wat inderdaad
het geval is. Maar het heeft wel veel weg van: (vraagJ
- Waarom komt het ei van de kip? - (antwoord:) - Omdat
de kip van het ei komt-.
Nu WdS de theoretische logica nog weinig ontwikkeld in
de tijd van de Boeddha en in de canon komen redeneringen van dit slag veelvuldig voor. Al in de eerste prediking te Benares, "het tot wentelen brengen van het
wÄ0l “ m
valt het aan te wijzen. Toch behoort deze
rede tot het diepste en volmaaktste wat ooit door mensen onder woorden ls gebracht, en na 2500 jaar zijn
we nog niet uit -gecommentari eerd geraakt, zo rijk
is hetgeen hier geschreven staat.
Zou het zö kunnen zijn dat de gebrekklgheid van redeneertrant tegelijk een van haar waarden ist In de
Dhamma heeft alles een grote’ Vanzeltsprehendheid
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weg zö o»buigt, dat juist oie voorwa« rdelijkheid het
mogelijk ma eKt om tot bevrijding te kcmen; un hoC

die weg zelf baer zweer een ”vrucht" van is.
Over dC KiD - en-het - ei zou dC Ronooha zeker: "De
vraag is niet gced g o rteld. Dc vraag moet niet zijn
Waarom Kort ar san ei van dc Kim? - year: - .4 ls er
wat is, Komt er Hcn ei? - 0an is het antwoord: Als
er een kip 1s, komt er een ei-”, en omgekeerd.

0 r d e

U o o s e )‹ a / U p a s i K a

Or 4 Oecemoar 4574 is Oe NeOerlandse Orde def UDa so ka/
Upasi Re opjurï c ht coOr de Neoerlan0se BtDDMA- DMAMMA
Sz ichtinp , in navo l piny van het aovies van BhiKkhu Erga Jinamitto. Ïn ceze Droe Kunnen alle Upaso Ka' s en
Upasi ku ' s , in i eozrland woonachtig, pl adtsnzmer. De
Orde É eeTt ern n e =tuur v'elke eens Der jaar wordt ." eKozen (Op Veso Kdsq ) e» bestaat uit Upasa ka ' s en Upasi La' s *et een Nederlandse «ationnliteit.
(Jrouu . ) ? dit zijn rensen, die hun toevlucht nemen
LL0iA , DMoJ7’ en Sü1 A l +ier« a kunnen zij zich
tot
loeodhist noemsni en doarn aast no= zich de vijf s i la’ s
of levensregels voornemen. Uc zc zijn’
2. zich onthouden van hot n amsn uat ni-t is gc« rven,
3. zich ontrou0« n van obscenitcit,
4. zich onthouden ven het roven van valse getuigenissen,
b. zich ont 'ou Oen van ovcrmati» gebruik van genots
middelen.
Vooz Ocz e inwijding is ccn bepaalde ceremonie, tijdens
welke men zich in bijzijn van eer BhiKKhu (dit is ensentiscll zicb zel* voorn scmt deze vijf regels na te
leven.. l aoat de ccremonic is afgelopen krimpt de UuasaKa cf Upa eika een o oed0histische naam.
Inlichtingen omtrent dezP crremonic on dc data van
in wijoingen en vordwre gegevens over de Oroe kunt U
mat 2E3 te
Dm Mean (Voorzitter van dc Neoerlandse Oroe der Upas aKa/UpasiKe).
Als raak Kan een Upa sa Ko of UpasiKa op zich nemen,
het Dijstaan van de [hiKkhu( 's) in hun werk; o.a. het
inwij den tot boeodhi st (ZiG Doven), Decnigingen, begrafenissen etc.
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Door Z.H. Gyalwa Karmapa ï s in ons land een impuls gegeven ter verspreiding van de Dharma om de mensen hier te
helpen in hun nood en menselijk lijden, om deze op te
heffen of te verlichten. Door enkele toegewijden, die
reeds bekend zijn met Zijn invloed is nu de taak om de
geinteresseerd geraakten op te vangen en het begonnen werk voort te zetten in een Centrum, in ons land
op te richten, waarvoor Z.H. Kermapa reeds enkele
Boeddha-beeldjes, platen en boekjes heeft gegeven en
een naam en waarbij Lama's komen helpen.
Teneinde te komen tot u :t tvoering h:t ervan :t s
er een
weeke1nde gehouden :z n Schoo.nrewoecd op 19 en 20 apr:t 1,
waar Dle Nydahl uit Denemarken, die jarenlang in de’
k1 ODSt ers :tn Rumte k en Dar eet :t ng heeft gestudeerd ,
een 1ezing heeft gegeven en d:ta s vertoond en ned:zt at:f es
ingeleid
. en ber:Icht en over de :tn Rumte k "1 egende
geincarneerde tu* ku s en het werk en Je bedoel Ingen
van Z . H . KarmaDa. In1 :L cht:tngen b1j A . Stade , Faustdreef 121 , Utrecht , te1. 030 - 617 504.
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Z ICHT T IJ DSEHR I FTEN

World buddhism, 153/3 Dutugemunu Street, Nugegoda, Sr1
Lanka. In het juli-nr. '74 startte Sayadaw U . Sobhana
(Birma), die wij al meermalen ontmoet hebben als een
goeds schrijver over boeddhisme, met een artikel over
”The Anatta Doctrine in Budöhism". En ln het novembernr. begint hij met eBn nieuwe serie onder de titel
" Nodes ot B1rths and Deaths :tn Buddh:t sm". Sobhana :t s
goed gedocumenteerd en h1j schr1j St helder en levend:ig .
Onder Book Rev:t ews :tn d:It ze1 Fde nummer wordt besp:coken "The Passionate Mind" door JoelKramer ( Oelestial
Arts, Millbrae, California 94030, UsA). Het boek blij
te handelen over Zen-meditatie. Een paar aanhalingen
uit het boek in de recensie: "Meditation is not a removal
from the world. Meditation is belng in the world in a
very intimate way“. En: "Real medltation is a widening
o F t he spect rum o F awarenes s that exc 1udes not h:I ng".
Tenslotte: : Real medltation is its own blessing, its
own benedistion, its own end which is actually creative
living.... Meditation is tne blazing of the frontiers
of the unknown, which is pathless.... Meditation is
endless. There is nowhere to go: there is just meditation...."

Yana, "Buddh:t st 1sches Haus 8eorg Gr:tom", 8619 Utt:I ng
a . A . In het nov. /dec. nr. ’ 74 is een emot:t onee1 geschreven stuk van Anagar1 ka Subhüt:t opgenomen , ger:Icht
t egen de opvatt:tng van de anatta-dactr:tne van de In dische fiosoof K . J, Tarachand. Naar de mening van de
laatste nDemen vele Europeanen zich boeddhist omdat de
leer van karma en wedergeboorte hun logisch en aantrekkelij k voorkomt. Maar, zegt hij, “Die grundlegende
Lehre des Buddhismus ist vielmehr, dasz das Dasein
leidvoll ist, und dasz das Nicht-Sein dem Dasein vorzuziehen ist.“ Subhütl trekt te wapen tegen deze opvatting van het boeddhisme met veel spatiëringen en uitroeptekens. Waarschijnlijk zouden beide partijen het
ontkennen, maar de lezer ontkomt niet aan de indruk dat
de éen het nihilistische standpunt, de ander het eeuwigheldsgeloof verdedigt. Hoe moeilijk is het toch voor
ons Dm, als het gaat over de onverwoordbare Middenweg,
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ons t
ouden aan het verheven “zw1jgen ” v
e
Boeddha. (ook voor uw redactie, zoals blijkt).
In de afl. jan . /febr. 1975 vinden wij een uitstekende beschouwing van ’Max Hoppe (Dhammapälo). Wij nemen
eruit over een citaat. uit de P8licanon: "Früher war
dieses mein Gemüt beschränkt, unentfaltet, nunmehr ist
es unermeszlich, ’auf das Reichste entfaltet, auch
nicht éine aus Beschränktheit stammende kamische
Wirkung hat in ihm mehr Platz, haust mehr in ihm".
En dat kunnen we dan weer, ten aanzien van het thema
van bovenstaande discussie, naar believen interpreteren. We doen er het "zwijgen“ maar toe.
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SADDHARMA
is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Cen-

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 moedigen

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 begunstiger aan de Stichting steun verlenen
het contact-adres van de Stichting is dat van de redactie van
'
Saddharma; dit adres is op de ergstebladz_i wc 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

