


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›r Else Madelon Hooykaas
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Wegens plaatsgsbrek moeten wij dltmaal zeer kor* zijn.

komst moeten laten vervallen. In het öecembernummer ho-

pen wij de lezing te kunnen opnemen; die Drs. P . van

der Beek tijdens deze bijeenkomst heeft gehouden. jj

W11

deze ten s oedi sto’ overmakenvoldaan,

h:terbovan J ? B:Ij :t n gebreke b11j ven h:te:rvan wordt u van

da 1:t§ st van donateurs a-Fgevoerd › het een echter met

ontslaat vandenver1zchtzn uw b1 dra e aver het lo-

pende aar alsnog a F te staan.

1) Nu na ontvangst der stenc11s b1:Ij kt dat op deze

pagina nog voor enkele regels

dank u1t te spreken aan degenen die

teressante en sympath1eke 1ez1ngen een b1,j drage

hebben geleverd tot het we1s1agen ?an het week-

5e allever:Ing november 1975

Boeddh1st1sch Centrum, Hinke1aord-

1975 nogniet heeft

(g:tronr. zie

ruimtg rest, maken

onze hartelijke
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Enkele lnterpre0stles ven deze centrale leerstellïn .

T ’s r o r i b n t a t 1 e:"’

de 1:waa1f tezvien van do Pet1cCQBosuppäda van Üd›vard

Conze z1 n:

Pat1ccaae»upp&da

SanJth&ra

-V1nnhna

N&xa-rupa

Bai8yatana

PhassA" '

Vedèna

Tanhb’

Up&d&na

Bhava

Jorö-aiorona

Steeds .ppn1ouw haoft de. mens nagedacht över en gepoogd

sen antwoord te gavan op de vragen, » aocvoor h1§ . z1c ,

1n de. bonederlng

z1et. Zo heeft

deze.. w1§za aandacht geschonken aan. wat In. ›vesteceo

tezvien ”z1§neprob1ei»st1ak" genoemd .zöu kunpon wozden,

hoeve1 da booddh1at1sche leer noo1t

temi zou hanteren,

Cond1t1oned co-production

- Ignoronca

Kama-fomation

Conac1ousness

"- Nexe-and-fozm "

s1x senss-f1o1ds

Contact

Fee11ng

Cravlng

srasp1ng

- Becox›tng

B1zd:h

- Dacoy-and-death

sen dergelljhe

sotoreo1og1sche trekken› met mee 1n hot RahSy8na-

boeddh1a«ie z1§n daze eterk op do voorgrond spr1ngend,

maaz' In togenBte111ng tot b1,]vöörbae1d het Mz•t»ten-

dom hebbon ›va h1or te smaken mët êsn ver1oss1ngä”1eoz'

zondez'” de e1gcn11§ ke f1 uvr' ”von ”een eoter (verlosser,

he11andJ . “Hst bosddh1s»ë ”Mgt të bovr1§den vän

dukkho, ven ”a1Io” vomen van hot” 11Jden, dok - zo stelt

de Boeddha 1n dë Eerste Edele heevhe1d - dtap 1o het

leven von alle wezens verankerd 11gt. Hoewel dc



Boeddha zijn volgelingen geenszins gepoog bben

eenontologie (zljnsleer] der dingen te geven, zijn

ze vanuit het oogmerk van de verlossing uit het lij-

den zeker en doeltreffend doorgedrongen tot de kern

en de oorzaak van dit lijden en hebben hierbij op ver-

bluffende wijze een pragmatische analyse van het exis-

tentieel proces ge8even, Zonder al te diep in te gaan

op de scholastieke geschillen tussen de verschillende

stromingen in de ontwikkRlingsgang van het boeddhisme*

Kan men wel stellen dat er enkele, in principe vrij-

wel unaniem aanvaarde samenvattingen van de leer

zijn, waa:c:z n de bedangr:Ij kste gedachten hun neers1ag

hebben gevonden • Een daarvan :t s de Paticcasmuppäda,

waarvan als Nederlandse vertaling vaak “Reeks van

twaalf oorzaken" gehanteerd wordt, hetgeen echter

niet geheel juist 1s, omdat, zoals nog zal blijken,

de temen uit de reeks niet in causaal verband met

elkaar gezien moeten worden. De voorKeur verdienen

dan ook vertalingen, die een afhankelijkheid tussen

de begrippen onderling bevestig.en, maar een’ causali-

teit ontkennen. In deze samenhang kan "Conditioned

co-production“ genoemd worden, waamee de reeks in

de Engelse literatuur wel wordt aangeduid (E . Conze,

T . R . V . Murti), In het Duitse taalgebied wordt ge-

sproken van ”Conditionalnexus“ in plaats van ”[ausal-

nexus” (H.W. Schumann). 0ok de vertaling van E . La-

motte -“Processus en dépendance”- legt de nadruk op

een niet causale samenhang. Uit de veelheid aan verta-

lingen wordt al duidelijk dat het om een niet gemak-

kelijke leerstelling gaat. Net zo zijn ook de lZ ter-

men uit’ de reeks op velerlei wijzen vertaald. Hier is

gekozen voor de vertalingen van Edward Conze. Hoe-

wel er zeker kritiek op uitgeoefend zou kunnen worden,

zijn deze hier desondanks vermeld, omdat ze toch wel

een vrij duidelijke, benaderende .indruk ven de be-

grlppen geven; de belangrijkste hiervan zullen overi-

gens nog nader toegelicht worden, zodat enkele con-

cèssies, die bij het zoeken naar een unifomiteit

1n de vertalingen gedaah moesten worden aan de ade-

quaatheid ervan, weer worden opgevangen.

De reeks, waarvan de legende verhaalt dat Sakyamuni

ze i’n de nacht van de verllchting in’ haar totaliteit

doorzag, staat, naar in het algemeen aangenomen
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. ver vem de leer van de Vïsr Wear•

hsden, hoemel ep

he1d

11§den J

ervan, waarin goeproLen wordt over de vijf khandha'z*

en bovendien eBn vazt›and . 1agt. fi\et de Tweede Edele, naar-

. . . . .. . . . .
vereche1ösna ›v1§zen u.1.t .te J.aggan, hetgeen ean v.an d,e

redenen 1s w.oaroxi ” booddho1ogen .oanna«ien dat ze van da

Boëddha zslf stemt, zonlet’ dän toch zeer vfoeg [n do

dogxiat;Lek 1s ’opgs,rtomen. Het 1s daarom ook n1ot ver-

wondar1J,/k. üat -zb /1”n.. ds

veel d1#cüss1e

ook baeddho1ogen ,Jn; d1a de d1e1ec-

gr1pp”èn, d1e. op. hat eerate ”gaz1cht: eén bont s me”nvaap-

men, maar bij nadér. e” bepuhÖuwing alle lets to ’Wakèn

hebÖBn mët” dë wijze waarop het éx1etentieal..proses

functlonéert, zljn 1n ’ de onfwikkellngsgeng’ van hef.

böëddh1sma vanu1t versch11lende gez1cht«punten “be?a-

. . .
tie yan ds wegktng van de kara-wet• De twee eerete

tazmsn" zouden ”dän betrekk1ng hëbberi” ”op ”de ”pottenU.ä1e

hqrmisshe wordingskrgsht uf eon vorig bestaan. D’e Ïvo1-

gendg' v10’f’ térmen beécfirijveg’ dat

hieruit reeulteert in deze exletentie en naast dii

paaeläve aspoct ataaf weep ’een aCti8f hèrmejVormond

fscet, dat ’vertegenUoordlgd wordi doO# ,dé volgende

drie tenen. D1t

lljk gevolg voor

boeddh19t1scha.
.

heeft gegevens Dg 12 bg-

laatste heeft dan’ öeèr ;esn’ neo.Ö/zake-

uitdrukking gebracht wolt in de laatste tweo tennen.

Zo wordt eon parallel gelegd tussew de twee temsn'

groepen 1-2 an 6-9-10a en evenean9 tusean

. scholastiek tot

be-



päda

starre

moet worden. Zij optee:ct — noch vo eze

aan-

gewezen z:Ij n van daad en gevolg, noch voar een vo1 ko-

men toeval I:zghe:Id h:terin i z:Ij k:test daar:In de "in:t dden-

weg", "Te geloven dat degene d:te een daad p1eegt de-

ze1 Fde 1s als degene , d:te de vruchten van deze daad

oagst , 1s hat ene extraem ; te ge1oven dat degene, d:te

de daad pleegt en degene , d:te de vruchten ervan oogst:

verschi 1 1 ende pe:rsonen z:Ij n, :t s het andere extreem.

Oeze belde extrennen heeft de Verf :t chte vermeden . en

hij heett de waarheid ge1ee:cd , d:te :t n het m:Ldden

I :tgt” ( N:t dana-Samyutta 46 .

De Pat: 1ccasamuppäda i s In de meeste boeddh:t st:t sche

scholen dan ook gez:ten als een :neeks van ex :z stent:të1 e

momenten, d:te onder1:t ng samenhangen en op etkaar

rusten, in.aar die n:l et :t n het verband van oorzaak en

gevo1g staan. Ove:c hoe deze samenhang tussen de mo-

menten dan wel u:ttge1egd zou moeten worden , bestaan

echter versch11 1enae oovatt:t ngen . De Theravaoa-boed-

dhisten hebben de reeks d:fachzon:t sch geknterpreteerd i

ze hebben de 1 2 beg:c:tppen gez:t en als In de t1j d op e1-

kaar volgend, 1 et we1 zande:c de reeks te beschouwen

al s beu:Ij s van het samsa:ca-proces via de werk:Ing van

de karma-met . De Patzccasamuppada beschz:zj ft volgen s

de h1stor1verende v:t s1e de opeenvo1gende ex :t stent :t es

van een mens, of- :t n ru1rrer verband , het verloop van

de vergan kel:tj ke ex1stent:te s van a11e levende we-

zens . , De eerste twee termen maken dan dee1 u:It van

een vor1g bestaan , de volgende zeven te:nmen geven

een bee1d van wat er :t n het ver1oDp van de hu1d:tge

ex:t stent::t e ptaat sv:t ndt en ds Iaatste dr1e termen be-

schrijven hoe het proces za1 voortgaan naar een vol-

gende ex:t stent :t e, wanneer e:n n:l et een doorbraak plaat s

zal v:t nden ten gevo1ge van een totaa1 :t nz:Icht :z n de

samenhang en de werk:Ing van de :t n de reek+ gesch:II-

derde ex:t stent :f ë1e momenten . Deze v:t sie 1s noga1 po-

pu1a:tr geworden :f n de gesch:teden:z s van het boeddhisme,

hetgeen ook b1:Ij kt u:z t de voorste I 1 :i ngen van de

Pat:t ccasamuppada :t n de kunst , die steeds, zoa1 s ook

u1t de naam ervan - samsäramanda1 a - naar voren komt,

de diachron1sche interpretat:te uitbea1den. Het kern-

:idee achter deze z:tenswij ze :t s dat onder de stroom

van opkomende en weer u:ttgeb1ust wordenöe ex:t stenties

5



geen tantieel

gaat De Therav8da- leermeesters

ook hanteren als illustratie van de anatt8- leer.

In deze samenhang is het interessant te wlj zen op’ het

feit dat naast de reeks van twaalf temen, dle via de

canonische geschriften van de Theravêdins en de Sar-

vastivadins tot ons gekomen is, er varlanten bestaan,

die ’wellicht meer archaïsch zljn en waarin bepaalde

termen ontbreken, met name o.a. de laatste twee: j êti

enjara-marana. Dit nu zijn juist die termen, die het

sterkst diachronisch van aard zijn; ze beschrijven

het verloop van de vergankelijke existentie. Beide

zijn uiteenzettingen van de tiende tem: bhava, en wel

op historiserende wijze. Bhava draagt echter niet al-

leen de diachronische betekenis van wordingsprooes,

maar kan ook synchronisch uitgelegd worden, nl. als

het abstracte begrip van de totaliteit van het existe-

ren. Het is daarom niet onmogelijk dat de fomule oor-

spronkelijk niets meer heeft willen aantonen dan een

wederzijdse afhankelijkheid tussen bepaalde existentië-

lemomenten, zonder direct een verband te leggen met

een serie opeenvolgende existenties. In de Abhidhar-

makdsja wordt aan de hand van het verhaal van een ge-

tarte man, die een moord pleegt, uitgelegd hoe op

hetzelfde moment alle aspecten. die in de reeks ge-

noemd worden, gerealiseerd zijn. Elk ogenblik vlnden

er oewustwordingsprosessen Dlaats, elk ogenblik wor-

den er dhama' s geboren en sterven er dhama 's . Er

heeft in bepaalde scholen van het Hinayana dan ooK een

zienswijze opgang gemaakt, die de temen van de

Paticcasamuppada niet in een historisch verband plaatst,

maar ze beschouwt als beschr1§ v1ngen van st+ucturen,
die fenomen•o1og1 sch öd momentum› dus simu1taan ( ge-

lï,j kt:Ij d1gd z1j n• T . R.V. Hurt:t zegt h:z erover: “Pa-

ticcasamuppada 1s not the tempDral sequence of the

orig1n and subszdence of momentary ent1ties, but their

mutua1 dependance, their 1ack of th1nghood or real1ty “ .

In de synchronische interpretatie (waarin alles ge-

lijktijdig plaatsvindt) kan een driedeling in termen

gehandhaafd blijven, zij het dan in vergelijklng met

de driedeling in de diachronische (in de tijd na el-

kaar plaatsende) beschouwingswij ze, met een zekere
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zullen de reeks’ dan



ac tverschu:tv:Ing . De eerste twee begr:ten be-

sch:r1j ven g1obaa1 de exi stent:te als tota1iteït ; de'

volgende zeven hebben te maken met het bewustwo:cd:Ings

en met ” hat z:tntuïg1 Ij k kenproces. Van deze negen ter-

men zijn er v:ter :t n de khan dh‹B’ S terug te v:tnden, nl.

sankh8ra, vinn8na, rGp en vedan8. De drie laatste

termen van de reeks, waarvan er twee - j êti en jara-

marana - in de 6erste Edele Waarheid genoemd wor-

den, geven dan nog eens het existentieel proces in

zijn totaliteit weer waar de eerste twee termen uit

de focmu te nogal abstract en f11osof1 sch van aard

z:Ij n, dragen de 1 aatste drie, en :t n het b:zj zonder

j atf en j aha-narana, een meer concreet karakter‹ ze

geven een bee1d van de vtuchtkghe:to van de ex:tsten-

t :t e , of :t n ru:zmere samenhang gez:ten , van alle ex:t s-

tent :t ë1e momenten. Het 1 s evenwe1 ook bij een syn-

chron:tsche inte:cpret atie moet 1 3-$ zich aan het d:ta-

chronische aspect: van deze laat ste twee termen te

ont t: rekken.

De verk1antng van de reeks die de begr1ppen In s:t -

muIt: ane samenhang z1et , vo kgend, zuhen we proberen

lets d:Ieper ” :t n te gaan op de a F- zonder1ïj ke termen.

In het synchzon:f sche verb'and gez:z en, maakt het u :t ter-

aard niet zoveel u J. t met metke team een aünvang ge-

nomen .wordt , omdat in deze v:t s:t e de vo1gorde van de

tenen slecht: s resu1teert uit het -F-e1t, dat” d”e be-

seft:mlj v1n”g van wat dan ook al teen kan” gebeu:ren door

het aanhaken van de Versch:t 1 lende -Facetten e:evan ,

en deze nooozake1:tj kerwïj ze :t n een opeenvo 1g :I ng

gep1aatst moeten worden. Het :t s missch:t en het een-

voud:tg st om te beg:Innen met de begr:tppen , die ver-

band houden met het zintu:ig 1 Ij k kenproces , omdat ze

voo:c het merendee1 eendu:z d:tg van aard z:Ij n , te:rw:Ij 1

bovend:t en v:ta deze weg het sne1st doorgea:zongen kan

worden tot de kern van de reeks. Deze t: e:amen bek1e-

den een be1ang:zij ke plaats :I n de Zo.rmu1 e, want in

de pat1ccasömuppada 1:tgt sterft de n”adzu k op het tot

bewustzijn komen via de zintuigen; dit in tegenstel-

ling tot de wersterse scholastiek, die de “kenakt“

als zijnde louter geestelljk beschouwt. 0e term,

die het meest direct verband hOudt met het zintuig-

lijke, is salayatana: de zes zintulglijke ’domei-

nen. De Indische filosofie voegt aan de in het



weston geh kelijke indeling van vijf nog een e

toe, nl. m» s . Deze term is vz,K vertand met " r-

st ano" of "geest” : Oit jee’t ecrter niet een geheel

juist heeld van dit hepric. Uanas geeft dr pl ants uan,

waar ür zintuij lij Ke’ signalen s zmrnKomzc en dc be«'ust-

wordinr van de aparte Öingcn tot stand Komt. Ne zes

zintuij lij \e oomcinen wurCcn hcschOuwd v=n twee zijden,

slKc, - wanneer men er ccn iccolop i u acn gec* t, die

echter niet in üe term s‹o l êyot ana hcslOtCm ligt - de

zij0en vsn ohject en »u«h jcct ;enocmO zouoen kunnen

worden. In wostsrs ’ilosofischa t o rrcn worst /esprokon

van noömatisch rn noetisch moment (tussen). De # r-

ticcasamupplda gaat ervan uit, dat om indru K dat rr

dlnj rn zljn, ontstaat ducr de samsnKomst vCr dCze Mei-

do zspoctcn. Hit wrrdt nog sms goed uitgedrukt Osor

de volgcnöe term: ph ass o , J . i . aanraking. Zit hegrip

is, zco l z och blij Kt ui c de vocrstc l llngcn in dr Kunst,

die een elKsrr on nrmendr man en vrouw wesrpevcn, vaaK

in verrano gebracht met het fysische, in het bijzin-

gelegd wcroen, nl. als de samenkomst von noëmetisch en

nsetisch moment in het Lewustworn ing sproces. °hassa

houot verD]no mrt een endere, eveneens twoevouoig Ou1d -

hare term, die in de scno l astiek van het boeddhisme een

grote rol gcspceld herTt, mcc name in de discussie,

die aanleiding gaf ’tot hst ontstaan van het MahöyÉn a .

In de *aj jhima NiKüya , een goed uit do conon, wordt 0s

gehele reeks voore’gojaer door oeze term: èsava , Oie

echter in do meeste versies van de ’etlccosamuppêo a niet

aDart vermeld wordt. [nerzijos geeft dit oegrio de

vochten aan, die Kleverig zijn sn waarvan iets blijft

plakken, in het bijzonder alle lichaamsvochten; ander-

zijds wordt er de "kleverigheid " van bepaalde psychi-

sche processen mee aangeduid. Met zintuiglij K bewust-

*°r° inrsprocos, op onrewojer wijze Dlaatsvindeno, i z

onguVaurlij k , maar wanneer dit met tanhè besmet is,

dan zal, hiervan uitgaand, de richtinggevende acti-

viteit ver de psyche een valse continuïteit scheppen in

het gehcel van veranderende momenten; er wordt een

zekere zin san gegeven, or komt een emotioneel aspect

bij, het wordt icts ven ”mij” en ik zel proberen hot

VaSt te hou0en. Dan zal dit proces niet zonder sporen

na te laten voorbij gaan, er zal iets blijven Kleven,



daten , de weg naar bevr:Ij d:Ing aThoudt . jeze w:Ij ze

kan v:za tanha het verband gekegd worden tussen phassa

en upadana: hechting . Naar ohassa nDg ” een talTle1 Ij k

neutF£3 1 e beteken:z s höeft , 1s ez :t n uDadana, dat doo:c

phassa 1nge1 e:Id wordt , een ste:ek emot:tonee1 aspect ,

n1. Van begeert e, van proberen vast te houden, bïjge-

komen.

Na ohassa vo1gt :t n de reeks een term, d:te. eveneens

ve:rband houot met net zintuig 1 1§ k kenproces . D:It

begr1p: vedana , i s Vaak mln het Engel s o+ het Frans

vertaald met "sensation", waa:cmee dan de zint u:tg11j ke

bewustuordïng bedoe1d wardt . het de vo Igende term:

tanha, geraken we op een ande:c v1al› z1j n de vor1ge

d:r1e termen vaak geïnterpreteerd :L n het vérband van

het kent heoret:t sche , bïj tanha 1s d1t n:l et meer mo-

ge1É$ k , U:zj z1j n net deze te:rm aangekomen In het

geb1ed van het emot :t one1e, er wordt een dynam:t sue,

een w:t 1 smoment ïngeschake1ü . Tanha :t s de term, o:t e

:t n het he1 e bosdd h:t sme gehantee:md k•orot als de nega-

t:l eve poo1 b:t§ de weg naar de venoss:Ing i de Eoeodhü”

noemt kanha :t n de Tweede Edele Waarhe:Id a1s de oo:c-

zaak van al het 1:Ij den:

de ’oorsprong van het lijden: de dorst, vergezeld

van hart stocht en 1ust , h:t er en daar z:Ij n vo1doe-

n:Ing v:t ndende : dorst naar genot , dorst naar be-

staan, dorst naar voorspoed. "

Eenze1+de centra1e pt aat s bek1eedt de te:cm :t n de

Pat1ccasamuppada . Het :t n deze formu 1 e geschi1derde

proces staat onder de kata 1yserende werk:Ing van

tanha. Het moet 'dan ook moge1 :t.j k z1j n van tanha u1t

:t n twee r:I chtIngen te 1 ezen f het M‹3‹Zkt :t n de Doeddh:t s-

t1sche scho1 ast:tek de”e1 u:It van de methodo1og:t sche :t n-

terpretat1e van de reeks, dat ze In twee :n:t cht:tngen

gelezen moet kunnen worden ‹ oit :t s, z:Ij het op een

vr:Ij moe:tzame w1jze, moge1:Ij k voor de :neeks in haa:c

geheel, maar gaat du :t de1:Ij k op voor het centra1e

deel ) . Van tanhü u1t :z s het gemakke1 :t§ k -öm naar veoana

over te gaan i ook :t n d:It begr1p 1:tgt, zoa1 s gezegd,

een sterk enot:tonee 1 aspect bestoten. In de ande:ne



richting t er over de drie tenen: vedanä , wsa

en sa1ayatana heen , een verband met nama-rupa. D1t 1s

Ben zeer moeilijk begrip, waarvan de gehele Indische

filosofie zich bBdiend heeft. o.a. komt in de Upanisjad ' s

deze term naar voren. In de boeddhistische literetuur

wordt n8ma-rGpa altijd gebruikt ïn een kentheoreti-

sche context. De term heeft iets te maken met ahamkära,

d.i. het ”principium individuatlonis“ (het beginsel

van de verenkeling, van de pBrsoonwordlng). We hebben

de indruk indlviduen te zijn via gAma-rupa i dit be-

grip geeft uitdrukking aan . dat moment in het kenproces.

waarop een verschijnsel verbo-mentaal benoemd kan

worden en tengevo1ge hiervan a1s apart fenomeen naar

voren komt. Nama-rupa heeft n:l et al 1een bet:cekk:Ing op

een louter fys:tsch gegeven, noch a1 1een op een 1ou-

ter psychisch; het ligt hier precies tussen in. Dit

alles wordt heel treffend uitgedrukt in een parabel,

dle in de ved8nta-filosofie wordt gehanteerd om het

begrip mäyä (illusie) te illustreren, maar die ook

in deze context heel verhelderend werkt. De parabel

verhaalt dat een man, die in het schemerdonker een

opgerold touw ziet liggen, bang wordt, omdat hij denkt

dat er een s 1 ong I:Mgt . D:It geeft nu preczes dat pro-

ces weer, waar ook de Pat:tccasamuppada op w1j st : de 1n-

druk ontstaat dat er een slang ligt omdat tanh8 en

de tezamen hiermee Dptredende vrees op nama-rüpa in-

werken: omgekeerd roept n8ma-rüpa weer tanha op, want

het zo naar voren gekOpen verschijnsel (de slang) ver-

oorzaakt opnieuw begeerte, nl. de zucht naar lijfs-

behoud en hiemee gaat wederom angst gepaard. Zo ligt

er een wederkerige band tussen tanha en nama-rüpa;

voor de mensen, die in avijja, 1n onwetendheid verke-

ren, gdan deze twee samen. 0e temen, die in de reeks

tussen tanhê en n8ma-rüpa geplaatst zijn, geven dan

aan op welke wijze deze samenwerking geschiedt en via

welke weg n8ma-rüpa tot stapd komt. De Boeddha ver-

telt dat näma-rÜpa en saläyatana op elkaar rusten

als korenschoven: als de een weggenomen wDrdt dan

valt ook de ander. En, zo gaat hij verder, dank zij

het ap e1kaar rusten van deze twee momenten , sch1j nt

v1nnana een e1gen duurzaamhe:td te bezitten.

Het Degrip vlnnana brengt ons eveneens midden in de

Indische fllosofle; o.a. de Upanlsjad ' s hanteren d1t
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In

en we1 om het wezen, de onvergank § ke kern
de mens

ontkent een bestendig geestelijk principe in de mens

en zal ook vinn8na niét als iets d’uurzaams beschou-

wen. Net zoals in de Upänisjad ' s gebruikt hij n8ma-

rupa . en vinnana in samenhang, maar in tegenstelling

rechte positie ten opzichte van näma-r2pa. In de pa-

ticcasamupp8da drukt vinn8na dan ook alleen op een

iets andere, een meer abstracte wijze nog eens uit

wat al in vedana gezegd werd en deze meer geestelijke

bewustwo:md1ng :t s geen betere dan de mln vedana uiige-

drukte z1ntu1g 1 :Lj ke bewustword1ng , want ze :t s even-

e‹=.ns besmet met tanha. Hoewel v:tnnana :t n zoverre een

po s:It :t el aspect :z n z:i ch draagt , dat het , wanneer het

ontdaan :t s van tanha kan le:Uden tot nana, tot w:Ij s-

heid.

Dit laatste wordt gereflecteerd door de plaats in de

reeks van de term sankhara. D It betaald n1et een-

voud1g begrip speelt een grote ro I In de 1eer van

het boeddhisme. In grote trekken w1j st sankhara ap

het samengest e1d z:Ij n van al 1e a:Ingen . Het vat het

he1e, In ” de Pattccasamuppada gesch:t 1derde proces

samen onder het motto: e1k ”ex1st”ent :t eel moment :t s n1et

meer dan een samenkomst van f0omenten en daarin ana1y-

seerbaa:c . AI les bestaat u1t bedrekk1ngen met dharma’ s

en :t s derha1ve pr:tnetp:t ee1 betrekke•1 ij k› dharrra’ s be-

staan ook n :l et , omdat ze slecht s een log:t sche ana-

1yse zijn van de factoren , d:te de d:Ing en doen bestaan

(hlerop zalN8g8rjuna nog eens terugkomen op een zeer

revolutionaire wijzel. Sankhära draagt zowel een

noëmatisch als een noëtisch facet in zich en dit

wordt weergegeven door de plaats van de tem in de

reeks De mens staat niet neutraalin de wereld; van-

uit zijn karmlsche aggregaten is hij al gestructu-

reerd. Hij is hiervan echter onwetend: daarom staat
sankhèra achter avijja: de onwetendheid, of beter

gezegd, de onbewuste onwetendheid. De plaats van

sankh8ra voor vind9na geeft aan, dat op basis van
dit noëmatlsch gegeven er ook een actief, noëtisch
moment is, dat via het zi»t«isl j k Kenproces leldt

tot een toestand, waarin de mens zich identificeert
met bijvoorbeeld het ik-bewustzijn of met het liChaam,

1 1



Zo komt een venneend bewustzijn tot stand, Karin

de mens z1ch ’ voldoende gesitueerd acht om tot hande-

len over te gaan; in het verband van de reeks, tot han-

delen met voordeel voor zichzelf, waardoor omgekeerd

nieuwe karmische bouwsels gevormd wordBn. Sankhara

staatdus op de overgang van onwetendheld naar be-

wustzijn en houdt er rekening mee dat er vanult een

zekere “habitus” een activiteit nodig is Om tot be-

wustzijn tB komen; er 1o dus ook een actlBf momBnt

nodig om te geraken tot bewustzijn van de onwetendheid.

Als we nl. inzien dat we in het duister verkeren, om-

dat we volledig geconditioneerd zijn door o.a. de

beperkingen van het zintuiglijk kenproces, staan we

op de overgang naar wijsheid; vinn%na gaat dan over

in n8na. Overigens mÖet even opgemerkt wordeo dat

hiermee een van de grootste problemen uit de boeddhis-

tlsche scholastiek naar voren komt. Want, hoe kan een

dynamisch, actief moment, dat dus het enz aspect van

sankhêra vormt, en dat bepaald is door het andere, het

passieve, het statische moment, nu voeren tot een door-

braak van sankhara? 0f, in iets andere bewoordingen

gesteld, als alles sanKh8ra is en er derhalve geen eigen,

onvergankelijk wezen in de mens ligt, van waaruit moet

dan de activiteit, die naar de verlichting leidt* ge-

stuurd worden?

Hierboven is al aangegeven dat er een verband ligt tus-

sen vihnèna en avijj ê via de tem sankhara. Avijja

plaatst ons nu ook weer midden in de Indische denkwereld

uit de eerste eeuwen in de geschiedenis van het boeddhis-

me. De brahmaanse traditie gebruikt dit begrip als nega-

tieve pool bij de weg naar de verlossing:

het zich bewust zijn, het kennen van het onvergankeli

principe in de mens geeft de bevrijding. Het boeddhis-

we erkent echter geen duurzame ent1te1t :z n de mens en

conformeert: zich niet aan d1t gnost1c1sme van het hin-

doen. sme. Het gebru1kt av:tj,j a dan Dok n:t et in deze be-

tekenis. Als de grote negat :t eve poot beschouwt het

tanha, hoewe 1 er dan we1 weer een verband 1:tgt t: ussen

tanha en av:taj a, zoal s deze - en d1t even te:cz:Ij de -

ook b1j de chr1ste1ij ke theo1aog August1nus samengaan,

z1j het :t n aen lets ande:re context . oe samenhang tussen

tanha en av:Ij j a wordt a1s volgt u1tgelegd: afhanke11j k

van tanha wordBn we In het du1ster gehouden ; de gehe1a

1 2
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ree taat dan ook onder avijj ä, omdat . h erin be-

schreven proces een verd iStBringsproces is. “Bon-

dage comes .from ignorance, release from letting it

go" (E . Conze).

0p deze wijze is er in de Paticcasamuppäda een ana-

lyse op verschillende niveaus terug te vinden van het

exlstentieel proces, zonder dat de *ormule hierover

het laatste woord wil spreken: het is zeker 8een slui-

tend filosotisch systeem. Er ligt echter een uiterst

bOeiende gedachtengang in besloten: we onderhouden

ons op de toestand van sankhèra, omdat we, voortbou-

wend op da reeds aanwez:tge karin:t sche aggregaten, on-

dér de kat o1yserende werk:zng van tanha een ve:cmeend

bewus.tz:Ij n scheppen , dat v:ta het z1ntuig11§ k ken-

proces, waarin noëmatisch en noëtisch moment sam.en-

werken, tot stand komt en van waaruit een handelen

geleid wordt, oat opnieuw karmische Douwsels oproept.

Voo:n het Hznayana bestond de Vo1maakte w:Ij she:Id u:z t

het VO11ed:kg doorzien en tegel :tj k F›raktï sch rea1:t se-

ren van de Pat:t ccasamuppada. Nagarj una, de grote voor-

ganger van de Nadhyam:z ka ' s , zal vanu:z t z:Ij n stel 1:t ng

dat ook de spanning , d:ze tussen doe1 en m1dde1 best aat,

opgeheven moet worden , de gehe1e reeks "wege:t loso-

leren”. Volgens de Pat :t ccasamuppäda, zo stelt Nagär-

j una, zouden de dingen vanu:It een uederz:Ij dse :t nvIoed

gevozrrd WDrden, verande:ren en aan onbestend:ig he:Id on-

derworpen ”z :Ij n en derhalve geen e:igen wezen bez:tt ten.

Maa:n , zo gaat h1j verder, a1s de d:Ingen een e:tgdn na-

tuur zouden bezitten , hebben ze met de voorwaarden

VoD”r hun ont staan, zoals die :t n de Pat :t ccasamuppada

de dingen geen e1gen natuur hebben, dan hebben de

voorwaarden voor hun ontstaan ook geen eigen substan-

t:t ë1e waarde. A1s er in de voorwaarden geen werke-

1 1§ khe:Id t3 Dg£?s1oten 1 :t gt , kan deze hier ook n:l et u:ft

voortkOmen. Als er geen oorzBken zijn, dan zijn er

DOT gean gevo kgen . Met andere woorden , oe rseks 1 s

net zo ’leeg als de dingen, waarvan ze de leegheid

aantoont. 0p deze wijze wordt de reeks totaal over-

stegen door het begrip sun”Üot ê : leegte.

De moeilijke leerstelling van de Paticcasamupp8da

heeft op velerlei wijzen de leenmeesters van het

1 3



totlaa et'von raTlectorsn leta van de oritulhhellng vati de

acholast:1ek en van de versch11Ïends etzz›xi1ngëri val› hot

boeddh1smo. Bovond1en laten zo 1eCB z1ën vo‹› ëeÏ› ven de

kunnen u1tdz'agen.

doctr]na1ro dogmatiek. Stelt niet de Boe,Qdha 1n zljn

laatste wooz•den aan z1§n bedcoefde tqe.f11tï8 i

dans Ananda,

het ontbreken von 8tarre,

11cht on toevlucht In Uze1vën zöoken"?

ledereen, d1e cbe ›veg xi1”1 gaan, zal op eigen” “krécht.

op zljn ïnan1er de Dham›a moeten volgen:” 'Er z1§n geen

atarre, onbulgzme regele, die elhe 4chrwde op dat pa

voorachr1§ ven‹ een 1eder, d1e ez:oe bere1d 1s het päd

te bewandelen, zal met hst heldere 11cht vog ’Boeddha

Sakyamun1 ' a Dharna voor ogan, moeten voortschr1§don,

aangepast aan zljn ommtandlghoden* omslandighsden, dle

ven mens tot mene vergsh1]len. Deze lnstelling. ’van het

boaddh1BMe v›or.dt nog du1de1 §kan, a1c no de . houding

ezvan. t.en aanz1sn van hen» dle Boaddhê s: Dhazssa -n1et

heie ox› z1gn

over te dragqn. Wanneer d1* nlet luht .$m /' hBm( ’toch

pm een aandenken . vvagsn, geraft h1§ hun z1§n ng.etkn1p-

D1t aspect nu

” • -

b1odt zoor .sor› .›‹es,tezs boeddM-eaie de. .beste

gav t1e« . Het schept de x›ogeï.1§ hhe1d ta:t. een boeddh1sme,

enoFzsa1e n1ot aan z1§n au1t:oz'e1e ez›fgoad ze2 kunnen ont-

trekken. [n bovendlen 11ggen. de 8m.dehtengamgmn ukt’

hat booddh1emo n1et a1t1§d zo ver al. .vön wat .men now»t
’-
de westerse geeetellj he ve+orvonhoden. Om:tot de

Pat1ccasamupp1da terug . te karen, 1e• het haat zo def be-

paalde aapëctan . u1t deae reeka ’ outat1s mutöüd1 z1§n

terug. te v1nden In öe tu1nt1gstë eeuwse weaterès" Ge-

ets1t-theor1o u1t de psyého2og1eche uotenschäppen, d1a

stelt dst de perceptle van welk object dan ooh’ gacond1-

waarin hst object zlch bevindt en dbDr ds dlspo0itles

van het subject?
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Met bezook van Z.H. ds &amapa aan ons land ï* nlet

zonder govo1g gebleven. Enkelen ondar ons, dle z1ch

aangetrokken. voelen tot hat T1betaanse boaddh1sne,

In ona land tot stand kwam Hat la o» a« fit. Ans St:odo‹

dle z1ch h1e ooz b1§zondez' heot't 1ngeaë«›nen.

Thana 1s de gzoep öft1c1oe1 éangw»e1d als f tevens-

bosddh1ei»e. Hot adres

Bhutan èn S1kkJ.xi, w1er ctoridp1aats nu Frankr1§ k

gedurende t1en dagen In Hezd z•xÏ1§ k vez'b11§ven

lodor dle 1n11cht1ngon wenst ot z1ch voor een dez' xieek-

enda dle goozgan1eeezd wozxJan, w11 aani»e1den, kan con-

tact opnemen t»at mevrouw T§oeng, 3410 14153.

u1t Indonea1o aongeKbi»eh:” Phza Sumange1a Van oktober

tot met wordt er onder d1ena 1o1d1ng oen w1nte pzo-

Nedarlanda xprehendel bhlkhhu

chont1ng J

woensdag 20.00’ uur Ge1agenhe1d tot pz•1vê-gesprekken

dondozxJag 2ü . 00 uur I'Ied1tot1e-lee

zondag 15a 00 uur Dhoma-les

Donateure" von de st1cht1ng f b1§drage m1n. 7 10»-- pez'

maandJ hunnen deze b1§eonko«isten grat1a b:t§wonon‹ Een

niet-donateur betaalt f 2,50 per avond/m1dd*g

Nsö re 1n11cht1ngen aen bovensteond sdvest
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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

5addharma;

van de Stichting is dat van de redactie van

dit adres is op de eerste bladzijde van dit '

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




