


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 door Else Madelon Hooykaas
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TIJDSCHRIFT STICHTING NEDERLANOS BOEODHISTISEH EENTRUf1

11e jaargang 4 e aflevering maBrt 1978

Redact1e-adres: Bo:cnsestraat 61 - Henga1o (0. )

Secvetar1aat St1cht1ng : Hugo de Grootstraat 52 -

N1§‹regen

Postg:tro: 1 52 00 22, t . n . v . de penn1ngmBester van de

511cht1ng Nederlands Boeddh1st1sch Centrum, H:tnke1oord-

seweg 8, \ agen1ngen.

H1n. donatie 1978 / 30, --, f echtpaar 7 40, --, studeren-

den / 2ü , -- ) .

f1EDEDELINGEN VAN HET BESTUUR :

V o o r j a a r s bi j e e n k o m s t

Onze voorj aarsb1j eenkomst zal plaats v1nden op ZATER-

DAG 22 APRIL a . s . 1n "De Nerkstee” op Landgoed Schovan-

horst te PUTTEN.

PROGRAHNA

9. 30 10. 30 uur Aankomst der dee1nemers

10. 30 uur Dpen1ng van de b1§ eenkomst door de

voorz1tster. Kof-f1e.

11 . 00 11 . 45 uur Inte:zd1ng door mevrouw NINA VAN GORKON

u1t Den Haag over "He11za»e daden In

het daga11§ks tevan". f1evrouw Van Goo-

kor» heeft In d1t nunmer een art1ke1

b1§gedrogen uitgaande van teksten In

Abh1dhmxna.

11 . 45 12. 30 uur Gesprek nBar aan1e1d1ng van de 1ez1ng

door x›evrouw Van Gorkom.

13.00 14.00 uur BrooÖnaa1t1§ d.

14. 00 - 14. 15 uur In1e1d1ng door de heer Drs . N.C. ü. 0N-

DEI, (conservator voor het Verre Oos-

ten van het Nuseu«› voor Land- en vol-

kenhunda te Amsterdam› donateur an be-



stuurs 11d van onze 5t1cht:zng J over ”De

refevant1a van het oosterse denken voar

het westersa denken" (met d1a' st .

14. 45 15.15 uur Theepauze .

15.1 5 16. 00 uur 6esprak n . a . v. de 1n1e:z d:t ng door de

heer 0nde:t .

Daarna s1u:It:I ng van de b:Ij eenkomst.

KOSTEN: £ 7,50 p.p., zo spoedlg mogellj k en in elk geval

v00r 7 april a.s. over te schrijven op de postgirorekening

van de penningmeester [zie blz. 1).

BDterhammen meenemen. Voor kof£le, thee, soep wordt ge-

zorgd. Met het oog hierop is het echtsr noodzakelijk dat

we ruim van tevoren op de hoogte zijn van het aantal deel-

nemers.

Het station Putten ligt aan de lijn Amersfoort-Zwolle

(stoptrein nemen). Van het station naar “0e WerKstee”

is het ruim een half uur lopen. Wij zullen er zorg voor

dragen dat om 10 uur voldoende auto's bij het statlon

aanwezig zijn. Wilt u het op uw glrostrookj e vemelden

lndien u met de trein komt, en ook hoe laat u aankomt7

Autorijders dle moeite hebben de weg naar Schovenhorst

te vlnden, kunnen eveneens naar het station rijden en zich

daar bij de andere voegen.

N.B. Hebt u goed gez1en dat de b1§ eenkomst voor het earst

niet op een zondag, maar op ean ZATERDAG :z s?

B e s t u u r s w i s s e l i n g

0p de Najaarsb1j eenkomst 1977 heeft de heer Nr. L . Boar

zijn functze in het Dage1z§ ks Bestuur der Stzchting neer-

ge1egd. Dp dat moment bestond de Stichting 10 jaan deze

1 ü jaren was de heer 6oer aan het Dage11j ks Bestuur ver-

bonden, waarvan vele jaren als Voorzitter. ürukke werk-

zaomhBden noopten hem thans deze taak over te dragen.

Voor a1 hetgeen de heer Boer voor de 5t1cht1ng gedaan

heeft, met vol 1e znzet van zijn vele gaven, is de Stich-

ting aan de heer Boer de grootste dank verschu1d1gd.

De taak van tweede Secretaris wordt thans waargenomen

dOor de heer Ing . F . Rosco Abb1ng te Nunspeet. De heer

Boer b1i§ft 1id van het Algemeen Bestuur.

Als n1BuW 1ld van het Algemeen Bestuur 1s toegetreden de

heer Dr. R . H . E . Janssen u1t Oegstgeest, orde11d van de
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Arya Maitreya Mandela.

Van da hear Janssen deed de SUcht1ng 1n ”dacember 197 7

de brochure “Boeddhisme en Psychologie” verschijnen, die

de donateurs als jubileumgeschenk werd toegezonden.

BOEODHISTISCHE ACTIVITEITEN

S t 1 c h t i n g J o n g e B o e d d h i s t e n

N a d e r l a n d

Van deze Stichting wordt het bestuur gevomd door drie

Amsterdammers: de heren W.R. de Wilde, J.D. Hellingman,

P . M . F . Timmeman. De Stichting tunotioneBrt onder een

Petronage, allereerst van de bhikkhu Phra Mettavihmree

van de Buddharama Tempel te Waalwijk. Het lidmsatschaps-

geld bedraagt f 25,-- p.j. (studenten f 7,50 redustle)

Postrekening 153b8 van de Spaarbank vDor de stad Am-

sterdam t.g.v. rekenlng nr. 83.03.97.949 van de Stlch-

tlng Jonge Boeddhisten Nederland; of Gem. giro: A 11090

t.g.v. zelfde rek.nr. als eerst genoemd.

De basis van de Stichting is de Theravada. Men streeft

ernaar een extra uitgave van het boekje ”The Wheel of

Dhamma” te verzorgen: benevens een unieke uitgave van

het boekje “Päli Chanting", waarvan ook een band- of

cassette-opname kan worden gemaakt. Te1. Secretariaat:

02ü - 831791 ; 020 - 99491 2.

Het Dhaiahuis heeft in de kersttlj d een werkweek ge-

houden. meditatiezittingen, studieperlodes enz, - Het

Ohaiahuie bledt vrij toegankelijke medltatiezittingen,

dage1:zj ks van 7.00 - 8. 00, van 9.00 - 10. 30 en van

17.30 - 19.00 uur. 5 Maandagavonden van 20.00 - 22. 30

uur. beginnend 6 maart, zijn gewijd aan een cursus

"Stripd van Ego": kosten / 50, -- • AdrBs . Valerius-

straet 4 36, tel . Z22348.

De Karma Chöpe1 L1ng St1cht1ng ontw1kke1t vele act1v1-

telten. Nen zond ons u1tgebre1da 1nfozcat1e, d:ts ufo

hieronder opner»an. 0s radact1e 1s «›ede gevoel door

51mon V1nkenoog . Het fa1t dat een T1bataansa 1zxia be-



nevens een vertaler 1n de Hamtorsn 1n Vleuten woonachtig

z1§n, verd1ent ons alter grote aandacht.

\#1§ geven nogmaals het adres van het T1betaans Naheyana

Buddh1st1sch Centrum 1n Den Haag: FlBvrouw A.II.g . Steen-

huls-Hestezrnan, Van B1e1sw1§ kstraat 107, ta1. 070 -

559340.

In N1joegen aan de Grasfseweg 65 1s gevestigd ’ds Zonne-

wtczer’ (voorheen nakrob1o) : een b1o1og1sche w1nke1 theeF

huls r vegetor1sch eethuis i annex b1b11othseK, med1tafi1e-

ru1ota. Er worden ’aok VBcSCh111ende cursussen gegeven.

Tel. : 060 - 23ü177.

De 12e Conterentle van Äe The World Fellowshlp of

Buddh1sts zal gehouden worden :r n Japan, van 30 septem-

ber - 6 oktober 1978. \41e 1nfortnat1es h1erorntvent wenst ,

kan z1ch om 1n11cht1ngen wBnden tot de redact1a van

"Saddharma" f z1e pag. 1 \

TIJDS[HRIFTEN

The Middle Way Journal of the Buddhiet Society, 58

EccIeston Square , Londen SU V 1 PH . I n hst novembeo-

nr . van he fi vDrig jaaz s€aafi o. in . een 1nieressand

artike1 van Gera1d du Pri "5 cienee and the Skandhas".

Geen andere re1igis , oonstateeri h:t j , kent een z6

eupe rba ana1yse van de menselijka psychB . Eeest nu ,

2000 of meer jaar later, worden de skandha ' e weer

op deze wijze geanalyseerdin de psychologische en

neuro’biologioche laboratoria over de hele wereld. -

Uit eet artikel van Malcolm Mort willen wij onze le-

zers twee aanhalingen niet onthouden: "Whsn the .people

lack a sBnse of awe, there will be disaster“. En dB

bekBnde uitspraak van de Zenmeeeter: "Hoe natuurlijk

is het bovBnnatuUrli jke; hoe bovennatuurlijk het na-

tuurlijket"

In het tebruari-nr. 1978 zet Gerald de Py4 zijn reBkS

voort met het artikels “Science and the Wheel of Li-

fe." Zeer de moeite waardis de beschouwing "ThB Way

o9 the Weet" van David Lindley. De autobiografie van

Christmae Humphreys "Bgth Sidee of the Dircle” wordt

aangekondigd (Allen and Unwin, LondenE 6 * 9S). Hum-

phreye zelt draagt in dit nummer een stukje over

rsincarnatie bij.
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In Nederland is een Tibetaanse Lama woonachtig, de 49-

jarige Lama Gawang, vertegenwoordiger van het Kagyü-

Boeddhisme, uit de School van Z.H. de 4 6e Kamapa, be-

reid om de l eerstellingen van het Vajrayana-Boeddhisme

uiteen te zetten en te onderwijzen.

Hlj is gehuisvest in Kama Chöpel Ling, De Mamtoren,

Vleuten, en brengt regelmatig bezoeken aan Centra in

Utrecht, Den Maag en Hantum.

Gaarne willen wij bekendheid geven aan het feit, dat La-

ma Gewang in staat is, zuiver en oorspronkelijk onder-

richt te geven, dat van groot belang is voor Nederland:

voor de vertaling in het E ngels is een Tibetaans verta-

ler aanwezlg.

Voor alle verdere schriftelijke of mondelinge infoma-

tie kunt u zich wenden tot: lama Chöpel Ling, Hamtoren,

VIeuten f U . - Tet . 03407 - 3191”- G1ro 3530 538 tussen

9. 00 uur en 10. 30 uur ' s morgens ) .

Dage1ij ks programma :

7.30 uur Ngön Duw

17.00 uur Mahakala meditatie

20.00 uur [henrezing meditatie

elKe vrijdagavond Teaching door Lama Oawang, om 20.30

uur; tevens infonnatie- avond

elke zaterdagmorgen Tibetaanse les door de vertaler

van 10.00 - 12.00 uur.

2 maandelijks programma wordt toegezonden door storting

van f 1b , 50 per jaar op giro 3530538 van Kara Ohöpel

Ling.

Gelegenheid tot het nuttigBn van maaltijden en overnach-

ten tegen kostprijs.

DIE IS OE LANA?

Zijn naam is Lama Gawang.

Hij komt uit Tibet, het hoogst gelegen land ter wereld,

dat ten noorden van het Himalaya gebergte ligt, en on-

geveer ]0 maal zo groot als Nederland is. Sedert 1959

verblijven veel Tibetanen noodgedwongen 1n enkele lan-

den ten zu1den van Tibet, zoals Ind:ta, Nepal en 5:t kk:zm.

5



Lama Gawang nem bij zljn vertrek u1t Tibet zijn levens-

f:t 1osaf1e, het: T1betaanse boeddh1sr»e met z1ch mee, wat

een des te meer verheugend feit 1s, daar de grenzen

van het oude Tibet gesloten zijn, en het Tibetaanse

boeddhisme voorheen altljd een eangelegenheld voor

binnen de grenzen van het lend 1s geweest.

De beginselen ervan willen zij nu 1n een breder ver-

band lntroduceren; zodat meer mensen hiervan kennis

kunnen nemen, opdat deze kostbare fllosofle niet ver-

loren zal gaan.

Met doel van het boeddhistisch Pad, als Leer of Levens-

filosofie, is het creëren van een bepaalde wijze van

]even, toegepast in de praktijk, wat zowel voor de

beoefenaar zelf, ale later ook voor anderen, op wie

hij dit kan overdragen, erg vruchtbaar zal zijn. Dit

wordt omschreven als het beoefenen van Ohama.

Globaal weergegeven, kunnen de grondprincipes van deze

filosofie, welke men gelBidelijk aan tot zich kan ne-

men, als volgt mschreven worden.

Toepassing van liefde, begrip en mededogen ten aanzien

van alle levende wezens (1). In de praktijk betekent

dit, dat men hulp geett, mBdedogen heeft, en onbaat-

zuchtig is tegenover alle levende wezens.

Instelling van anti-materialisme (2). Veel mensen stre-

ven uitsluitend materiële zaken na, en leven met het

doel voor ogen, steeds mBer te vergaren. wat resulteert

in begeerte, rusteloosheid, irritatle, agressie en

egolsme. Men lsenkel met zijn eigen ego bezlg. waar-

door men contastam wordt; hetgeen weer frustratles Bn

angstteweeg kan brengen.

Opgeven van de acht wereldse Dhama' s (3). Dit houdt in,

dat men geen rijkdom. roem, loftuitlngen en uitelultend

geluk voor zichzelf nastreeft, en dat men nlet bang 1s

voor amoede, ongemak, hoon en lasten.

Dit klinkt in theorle natuurlijk allemaal erg mooi. Zou-

den alle mensen dit enigszins toepassen, dan zag de

wereld er nu heel wat vreedzamer uit.

Er zijn in de loop der tijden echter wel meer moole

principee gefomuleerd. DB T1en Geboden liggen ook aar-

dig in het gehoor* maar de praktische toepasslng van dit
soort zaken laat vaak veel to wensen over.



Maar wat nu te ondernemen, dat deze theorie wel door ons

in de praktijk toegepast kan worden.

De Dhama kan, wat uitwerking betreft, versterkt en

bruikbaar gemaakt worden, voor de praktijk, door middel

van toepassing van een bepaalde vom van *edltatie.

De bedoeling van deze meditatie is, dat men zljn geest

tot rust brengt, dat men zichzelf en de Dhama bewust

wordt, en dat men dé drle globaal omschreven punten van

het boeddhistissh Pad, DhamB, daardoor tot ontwlkke-

ling kan brengen, doordat men de negatieve energle,

gewoonlijk gebruiht voor bevrediging van agressie, be-

geerte. enz., omzet in positieve energie, die het ego

uitroeit, en wijsheid en mededogen voedt.

Eerst moet de mens zichzelf verliezen, wil hij zichzelf

vinden. Men moet zien los te komen van al zijn denkbeel-

den, voorstellingen en interpretaties, zodat men zijn

ware “Zelf” kan zien, en zijn ware geest kan ontdekken,

met een nieuw, gezond bewustzijn als resulraat.

Wil men zich in een later stadium geestelijk nog dieper

gaan ontwikkelen, dan bestaan er verdere mogelijkheden,

door middel van diverse Tantra meditatietechniehen,

welke in Tibet alleen van leraar op leerling werdBn

doorgegeven.

Uiteindelijk kan de praktisant dan die wijsheid berel-

ken, waarbij men zijn ego vernietlgt, en waarna men

Volledige Leegte en Verlichting kan bereiken, of in po-

pulaire temen, dat men geluk en vrede in zichzelf vindt

en dit op anderen kan overdragen.

Men moet goed beseffen, dat de mogelijkheden van de men-

selijke geest praktisch onbeperkt zijn, en dat slechts

Ben zeer klein gedeelte ervan wordt gebruikt.

Iedereen heeft de Waarheld, het Llcht, of hoe het verder

ook omschreven mag worden, in zlch.

Iedereen is in prlncipe al in het bezlt van de Boeddha-

natuur.

De verborgen mogelijkheden moeten alleen worden losge-

weekt. De innerlijke hulpbronnen moeten ontwikkeld wor-

den.

0it kan gebBuren door mlddel van de juiste vom van per-

soonlijk meditatie-onderricht, waarbij de Leer direkt

aan ons wordt overgedragen.



De 49-jarige Lma Cawang is een der grootste *’editatie-

meesters van de Kegyü School.

Deze ls, na die van de Dalai Lama, de grootete School,

met aan het hOofd de geestelijk Leider Z.H. Kamapa,

die in september onder andere ook ons land De2ocht, en

zijn zetel heett in het Rumtek klooster in Sikkim.

Z.H. Kamapa is de 4 6e incarnatie van de oorspronkelijke

Kamapa, welke in de 12e eeuw leefde.

Hoe men de Lama odk omschrijft, als Leemeester, Guru of

Meditatiemeester, het 1s iemand die je gewoon wil helpen

op het Pad, en die door zljn kennis de Leer zuiver over

kan brengen.

Hij heeft zelt zo'n hoge geestelijke ontwikheling, door

onder andere, van jongs af aan, onderrichtvan hoge

leemeesters in Tibet, en door jarenlange eenzame medi-

tatie in berggrottBn nabij het Hlmalaya gebergte, dat

men daarvoor alle eerbied mag hebben.

Sedert begin 4977 verblijft Lama Dawang in de landelijk

gelegen middeleeuwse Hamtoren ln Vleuten, bij Utrecht,

zodat het begln van het Pad reeds naast de deur ligt.

Mag dit artikel ertoe bijdragen, dat de lezer hiervan

zich 'gereed" voelt, om eens vrijblijvend contact met

de Hamtoren op te nemen.

Een bekënd gezegde luidt: ”Wanneer de leerling gereed is,

verschijnt de Meesten'

Welnu, deze laatste is verschenent

Voor hat T:zbetaans Baeddh:tst1sch stud1e- en med1dat1e-

centrum zoeken wij (de Kara Chöpel L1ng Stlchtlng)

een nieuwe behulzing.

Wie weet lets?



OE VIER REALITEITEN OF “PARAMATTMA 0HAMMA ’ S’.

Er zijn twee sDorten realiteiten: geestelijke verschijn-

selen of näma en fysleke verschijnselen of rupa. Näma

ervaart iets, rüpa kan niets ervaren. Zien is bijvoor-

beeld een type nama: het ervaart wat zichtbaar is. Het

zichtbare object zelf is rüpa, het ervaart niets. Wat

wij als zelf beschouwen zljn al]een maar nêma ’ s en

r2pa ' s die ontstaan en weer vergaan. De "Visuddhlmagga“

(het Pad van Zuiverheid, een commentaar) geeft de vol-

gende verklaring (Hfdst. XVIII, 25) :

kant d1t werd gezegd:

Zoals na aaneenvoeg1ng van alle afzonder1 :z j ke delen

Het begr1p ”wagen" wordt gebru1kt ,

Eveneens, als de "grDepen" I khandhas J aanwez:ig z:t§ n,

ho:rdt het begr:z p " levend wezen" in de omgangst:aa1

gebruikte
(Samyutta Nikäya I,4 35),

Zo gaan vele honderden sutta ' s slechts over “näma-

rüpa” (geest-materie), nlet over een wezen, een per-

soon. Daarom, net zDals wanneer de samenstellende

delen (van een kar) zoals assen, wielen, geramte,

palen... op een bewalde wijze in elkaar gezet wor-

den, het begrip ”kar“ gebruikt wordt, wat slechts

een tem van ds omgangstaal is, hoewel er in werke-

lijkheid, als men ieder onderdeel bekijkt, geen kar

is,... zo ook... wordt de tem "wezen” of “persoon"

gebruikt, welke temen elechts woorden van de om-

gangstaal zijn, maar in werkelijkheid, als ieder

deel apart wordt bekeken, is er geen wezen als

basis voor wat men ziet als "Ik ben” of “Ik”; in

werkelijkheid is er elechts “geest-materie”. Het

inzicht van iemand die dIt zo ziet wordt ”juist ïn-

zlcht" genoemd.

Alle verschijnselen in ons en om ons heen zijn alleen

maar geestelijke verschijnselen (néma ' s) en fysieke

verschijnselen (rüpa ' s) die ontstaan en wser vergaan,

zij zijn vergankelijk. Nama ’ s en rupa ' s zijn eigenlijkg

of uiteindellj ke reallteiten, 1n het Päl1: paramattha



dhamma ' s. Wij kunnen hun speclfieke kenmerken ervaren

als z1j verschijnen, het geeft niet hoe wij ze noemen:

het is niet noadzake1 Ij k om ze nana en rüpa te noemen.

Degenen die “inzicht" ontwikkeld hebben kunnen ze erva-

ren zoals ze werkelijk zijn: vergankolijk en nlet zelf.

Zien, horen, proeven, het ondervinden van lichamelijke

lndrukken en denken, aldeze n8ma ' s zljn vergankelijk.

Wij zijn eraan gewend om te denken dat een "zelf“ de

verschillende functies van zien, horen en denken ver-

richt, maar waar 1s dat zelf? Is het één van dle geeste-

lijke verschijnselen? Hoe meer wij verschillende näma ' s

en rüpa ' s leren kennen door hun specifieke kenmerken te

ervaren, destemeer zullen wij inzien dat "zelf“ maar

een begrip is. ”Zelf" is geen eigenlijke werkelijkheid

(paramattha dhanma).

Nama ' s zijn geestelijke verschijnselen en rüpa ' s zijn

fysieke verschijnselen. Nama en rüpa zijn verschlllende

soorten realiteit. Als wij ze niet van elkaar kunnen on-

derscheiden en als wij de specifieke kenmerken van ieder

afzonderlljk niet leren kennen, zullen wij altijd door-

gaan met ze als zelf te beschouwen.

Horen is bijvoorbeeld néma; het heeft geen uiterlijke

vom, het heeft geen oren. Horen is anders dan het ge-

hoor, maar gehoor is een noodzakelijke voorwaarde voor

horen. Het n8ma dat hoort ervaart geluid. Dehoor en ge-

luid zijn rüpa ' s, zij kunnen niets ervaren, zij zijn

geheel verschillend van het näma dat hoort.

Als wij niet leren dat horen, gehoor en geluid geheel ver-

schillende realiteiten zljn, zullen w1j in de waan blijven

venkerBn, dat het zelf is die hoort.

De ”Visuddhlmagga” (XVIII, 34) geeft de volgende ver-

klaring:

Verder, n8ma heeft geen daadwerkelijke macht en het

kan niet optreden op eigen kracht.... Het eet n1Bt,

het drinkt niet, het spreekt niet, het neemt geen

lichaamshoudingen aan. En rüpa 1s zonder daadwerke-

lijke macht; het kan niet optreden op eigen kracht.

Want het heeft geen verlangen om te eten, het heeft

geen verlangen om te drinken, het wenst niet te spre-

ken, het wenst geen lichamshoudingen aan te nemen.

Öaa& Ve0leer ls het go dat nZma optreedt als het ge-

holpen wordt door rüpa: en dat rupa optreedt als

het geholpen wordt door nama. Als näma wenst te eten,
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te drinken, te spreken, een bepaalde lichaamshou-

ding aan te nemen, is het rcpa dat eet, drinkt,

spreekt en lichaamshoudingen aanneemt....

Verder lezen wlj (XVIII, 36) :

En zoals de mens een boot behoeft

0m de zee te doorkruisen,

Zo behoeft de geest

Het lichaam om te verschijnen.

En zoals de boot afhankelijk is

Van de mens om de zee te doorkruisen,

Evenzo behoeft het lichaam

0e geest om zich voor te doen. ’

Afhankelijk van elkaar

Gaan boot en mens op zee.

Zo hebben geest en lichaam

Elkander nodig.

Er

ta

twee soorten nama d:te gecond:t t:toneerd z:Ij n i c1t-

(moment van bewustzijn) en cetasika (geestelijke ’ fas-

toren die tezamen met het bewustzijn ontstaan). Zij zijn

nbma ' s die ontstaan doordat de jüiste voorwaarden aan-

wezig zijn en dan weer vergaan. Nibbbna (sanskr. nirva-

nat :t s het nanny dat n:z et gecond:ttiDneerd :r s .

dat citta betreft , c:etta kent DE ervaart een obj ect .

Iedere citta kent een object, in het Pali: ärammana.

Een object kennen of e:cvaren betekent niet per se er aan

denken. Het citta dat ziet heeft het zichtbare als zijn

object, het is anders dan de citta's die later ontstaan,

zoals de citta's die een begrip verbinden aanl het object.

Het citta dat hoort (auditief bewustzijn) heetf geluid

als zijn object. Zelfs als we in diepe slaap zijn en

niet dromen, eivaart cltta een object. Er is geen citta

zonder een objeot (Erammana). Er zijn veleverschillen-

de citta's die op verschillende manieren geclassiti-

ceerd kunnen worden.

Sommlge cltta ' s zijn akusala (niet heilzaam), sommige

zijn kusala (heilzaam of goed). Akusala cltta ' s en ku-

sala citta's zijn citta’s die oorzaak zijn: zij kunnen

slechte of goede deeénmot veren oor het llchaam, door

de spraak of door de geest. Somise citta's zijn het

reeultaat van slechte ot goede daden; zij zijn vipéka-
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cltta ' s. Sommlge cltta ' s zijn noch oorzaak nogh resul-

taat; deze zijn kiriyacitta ' s (soms vertaald als ”niet

werkzaam“). Citta's kunnen lngedeeld worden volgens

hun ”jäti”. Jati betekent letterlijk geboorte of aard.

Dan worden ze alsvolgt geclassifloeerd:

akusala,

kusala,

vipäka,

klriya.

Dus er zijn vier jäti ' s. Kusala vipäka en akusala vi-

paka zijn één jati, de jäti die vlpäke is.

Het is belangrijk om te weten welke j8ti een citta is.

Wij kunnen geen goede kwaliteiten in ons leven ontwik-

kelen als wij akusala voor kusala houden of als wij

akusala voor vipäka houden. Bijvoorbeeld als wij on-

aangename woorden horen. is het moment van de ervaring

van geluid (auditief bewustzijn) akusala Vipaka, het

resultaat van een slechte daad die wijzelf verrichtten.

Maar de afkeer die even later kan opkomen ls geen vi-

paka maar akusala citta. Wij moeten deze momenten van

elkaar onderscheiden door hun verschillende karak-

teristieken te leren kennen.

Weer een andere manier Dm oitta ' s te classificeren is

de indeling volgens de bewustzij nssfeer (in het Pali:

bhumi), Er zijn verschillende sferen van bewustzijn.

De zintuigllj ke sfeer van bewustzijn (käm8vacara

citta’s) is de sfeer van zintuiglijke indrukken, welke

dB VOlgende zijn: zien, horen, ruiken, proeven en de

ervaring van lichamelijke indrukken. Er zljn andere

sferen van bewustzijn zonder zintuiglijke indrukken.

Degenen die samatha (medltatie van kalmte) ontwlkke-

len en hana (concentratie die geheel verzonken is

in het medltatle onderwerp) bereiken, hebben jhäna-

citta’s. Met jhanacitta iseen andere sfeer van bewust-

zijn: het ervaart geen zlntuiglijke lndrukken. Het

lOkuttara citta (bovenwereldlijk bewustzijn) is de

hOOgste bewustzijnssfeer. Met citta dat dB onmiddel-

lijke ervaring heeft van nibbäna is een lokuttara

cltta.

Er zljn nog andere manieren om sltta te slasslflce-

ren en als wij de verschillende intenslteiten van

Cltta beschouwen zijn er nog vBel meer verschillende



cïtta ' S. Bijvoorbeeld, akusala citta’s die geworteld Zijn

in lobha (gehechtheid), dosa (afkeer of woede) en moha

(onwetendheld), kunnen vele verschillende intensiteiten

hebben. Soms kunnen ze daden motiveren, soms niet, en

dit is afhankelijk van de graad van akusala. Kusala cit-

ta's hebben ook vele verschlllende intensiteiten. Het

is nuttig om verschillende manieren van classificeren te

kennen, want op deze wijze leren wij verschillende aspec-

ten van de citta's kennen. Als wij onze kennis van cit-

ta’s ontwikkelen en als wij ons bewust van ze zijn wan-

neer zij zich voordoen, zullen wij minder geneigd zijn

ze als zelf te beschouwen.

Er zijn in totaal negenentachtig of honderdGcnentwintig

typen citta's. 0e indeling volgens honderdéenentwintig

typen houdt de citta's in van dc ”Nobelon” of "Voortzet-

Gelijken” die verlichting hebben bereikt en die zowel

jhäna als vlpassana (inzicht) ontwikkeldo n en nibbana

konden ervaren met concentratie op het niveau van jhäna.

Cetasika is de tweede paramattha dhamma dle nama 1s. Zo-

als wij gezien hebben, citte ervaart een object: zien

heeft het zichtbare als zijn object, hDren heeft ge-

luid als zijn object, het citta dat denkt ervaart het

object waaraan het denkt, naar er is niet alleen citta,

er zljn ook geestelijke factoren, cetasika ' s, dle een

citta begeleiden. Men kan aan iets denken met afkeer,

met eenaangenaam gevoel, met wijsheid. Afkeer, gevoel

en wljsheid zijn geestelijke verschijnselen welke niet

citta zijn: zij zijn cetasika ' s die verschillende cit-

ta's begeleiden. Er is slechts éèn citta tegelijk

maar er zijn verscheidene cetasika ' s (tenminste zeven)

die tezamen met citta ontstaan en weer vergaan; een cit-

ta ontstaat nooit alleen. Gevoel bijvoorbeeld, in het

Päli vedanä , is een cetasika die tezamen met iedere cit-

ta ontstaat. Citta kent of ervaart alleen maar zijn ob-

ject: het voelt niet. Maar de functie van vedena is

voelen. Gevoel is soms aangenaam, soms onaangenaam. Als

w1j geen aangenaam of onaangenaam gevoel hebben, is er

tosh gevoel: Dp dat moment is het gevoel neutraal of

onverschlllig. Er 1s altijd gevoel, er is geen bewust-

zïjnsmoment zonder gevoel. Als het visuele bewustzijn

bijvoorbeeld ontstaat* begeleidt gevoel (vedan8) het
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cltta. Het citta dat ziet.

bare object, er 1s nog geen gehechtheid of afkeer,

gevoel dat dit type citta begeleidt is onverschillig

gevoel. Nadat het visuele bewustzijn is weggevallen, ont-

staan sr andere citta's en er kunnen citta's zljn dle

een afkeer hebben van het object. Het gevoel dat zo'n

type citta begeleidt is onaangenaam gevoel.

De functie van cltta is het kennen van een objeot: citta

is ”het hoofd“ , het belangrijkste, wat betreft het kennen

van een object. [etasika ' s ervaren hetzelfde object te-

zamen met het citta, maar zij hebben ieder hun eigen spe-

cifieke hoedanigheid en functie. Er zijn in totaal twee-

snvijftig soorten cetasika ' s. Er zijn zeven typen ce-

tasha’s die met ieder cltta ontstaan: de andere typen

ontstaan niet met ieder citta.

Herinnering of ”waarneming”, in hef Poli sanna, Is een

cetsika die met ieder citta ontstaat. We lezen in de

”Visuddhimagga” (XIV, 130) over sannä dat het de karaK-

teristlek heeft van ’waarnemen”.:

Zijn functie ]s het aanbrengen van een.kenteken als een

voorwaarde om opnieuw ’te kunnen waarnemen: “dit is het-

zelfde“, zoals timmerlieden eto . doen met timmer-

hout....

Citta ervaart alleen maar een object; het ”labelt“ nlet,

het herkent niet. Het is sann8 (waarneming) die het ’ oD-

ject dat ervaren wordt “labelt" zodat het later herkend

wordt, het is senna dle het zish herinnert. Wanneer w1j

ons ook maar dingen ’herinneren ie het sanna en nlet een

"zelf” die herkent. Het is sannä die zich bijvoorbeeld

herinnert dat deze kleur rood is, dat dit een huis is

of dat dat het geluid van een vogel is.

Detanä, 'Sntentle” of "wil", is een ander type cetasika

dle met ieder cltta ontstaat. Er zljn typen cetasika die

niet iedere cïtta begeleldBn. Akusala (niet heilzame )

cetasika ' s ontstaan alleen maar tezamen met akusala

citta's. Sobhana (mooie) uBtaSika ' s ontstaan met heil-

zeme citta's.

Lobha ( gehechtheid), dosa (afkeerl en moho (onwetendhei d)

zijn akusalä « * lk s dle alleen maer met akusala c1t-

ta 's ontstean. Als w1j bijvoorbeeld iets moois zien,

kunnen citta's met eheohtheid aan wat we gezien hebben

ontstaan. 0p dat moment ontstaat de oetaslka die lobhs
is tezamen met hetGltta. Lobha heeft de funstle van -
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hechtheid. Er zijn verscheidene andere akusala cetasi-

ka ' s welke met akusala citta's ontstaan, zoals trots

(mana), onjuiste visie (ditthi) en jaloezie (issä).

Sobhana (mooie) cetasiKa ' s die heilzame citta's bege-

leiden zijn bijvoorbeeld alobha (edelmoedi8heid),

adosa (Dnzelfzuchtige liefde), amoha (of pannä, wijs-

heid). Als we vrijgevig zijn ontstaan alobha en adosa

tezamen met st kusala citta. Pann8 (wijsheid) kan ook

ontstaan tezamen met het kusala citta: en er zijn vele

andere soorten sobhana cetasiKa ' s die het heilzame

citta eveneens begeleiden.

Hoswel cltta en cetaéiKa beide nama zijn, hebben ze

ieder andere hoedanigheden. Misschien vragen we ons af

hoe cetasiKa ' s ervaren kunnen worden. Als we een ver-

andering in de citta's opmerken, kan een karakteristiek

van een cetasika ervaren worden. Bijvoorbeeld, als aku-

sela citta’s met gierigheid ontstaan nadat de kusala

c:t tta 's met ede1maeo:ig he:td zij n weggeva1 1en, merken we

een verander:t ng oo . G1er1ghe:t d en ede1moedighe:t d zij n

cetas:t ka ' s d:te ervaren kunnen worden› z1j hebben

karakteristieken die verschillend zijn. Wij kunnen ook

de overgang van gehechtheid tot aversie opmerken, of

van aangenaam gevoel tot onaangenaam gevoel. Gevoel

is een cetasika welke we kunnen ervaren, want gevoel

is soms overheersend en er zijn verschillende soorten

gevoel. We kunnen ervaren dat onaangenaam gevoel anders

is dan aangenaam en neutraal gevoel. Oeze verschillen-

de cetasiKa ’ s ontstaan met verschillende citta's en ver-

gaan dan weer onmiddellijk, tezamen met het citta dat

zij begeleiden. Als wij meer weten over de verscheiden-

heid van citta en cetasika zal dit ons helpen om de

waarheid te kennen. Omdat citta en cetasika tezamen

ontstaan is het moeilijk om hun verschillende karakters

te ervaren De Boeddha was in staat om de verschillen-

de karakteristieken van alle cltta ' s en cetasika ' s te

ervaren omdat hij de hODgSte wijsheid had bereikt.

Wij lezen in de "Vragen van Koning Milinda“ dat de

arahat Nagasena tegen Konlng Mllinda zei:

"De Verhevene, Koning, heeft een moellijke taak vol-

bracht.”

“En welke is dezeT“

"Dat hij de karakteristieken verklaarde van deze

geestelijke phenomena, citta en cetasikds, die ont-
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staan vanwege een object, en zei dat een zlntuiglij ka

indruk zo is, gevoel zo, sannä (waarneming of her-

innering) zo, intentie zo en citta zo."

“Geef mlj een ultleg.”

”Veronderstel, Konings dat een zeker iemand ln een

boot de zee zou opvaren en wat water 1n de holte van

zljn hand zou opscheppan, Bn hij het zou proeven met

zijn tong, zou hïj dan kunnen onderscheiden of het

water was ven de Ganges, of van de Jamunä, of van

de Aciraveti,..?"

”Onmogelijk Meester.”

“Maar veel moeilijker dan dat, Koning, is het om

de geestelijke verschijnselen die vanwege één object ‹

ontstaan van elkaar te onderscheiden.“

Citta en cetasika zijn paramattha dhamma ’ s (eigenlijke

werkelij kheden) welke ieder hun eigen karakteristieken

hebben. Deze karakteristieken kunnen ervaren worden, on-

verschillig welke naam men zB g0eft. Zien is de erva-

rlng van het zichtbare door de ogen. Wij hoeven het

niet "zien“ te noemen om zijn karakteristieken te kun-

nen ervaren. Paramattha dhmma ' s zijn geen woorden, zij

zijn realiteiten. Aangenam gevoel en onaangenam gevoel

zijn reëel; hun karakteristieken kunnen ervaren worden

zonder dat wij ze ”aangenaam gevoel“ of ”onaangenaam ge-

voel" hoeu.en te noemen. AfkBsr 1s reëel, het kan er-

varen worden als het zich voordoet.

Er zijn niet alleen geestelijke verschijnselen, er zijn

ook fysieke verschijnselen. Fysieke versch1jnse.leon

of r0pa zijn de derde paramattha dhmma. Er zijn in to-

taal achtentwintie klassen rüpa. Er zijn vier fundmen-

tele rupa ' s of “Grote [lementen“, in het Pali: maha-

bhüta-rups. Deze zljn:

1. Aarde-element of vastheld (ervaren ale hardheid of

zachtheid).

2. Water-elment of cohesie.

3. element of temperatuur (ervaren als hitte ot

koude).

4. Wï&d-element Df beweging (ervaren als bBWeging

of druk).

Deze “Grote Elementen" ontstaan tezamen met alle andere

soorten rupa ' s. welke "afgeleide rüpa ' s' (in het Pêli

upädä-rupä) zijn. Rüpa ' s ontstaan nooit alleen› z1j

ontetaen in groepen of eenheden. Er moeten minstens acht
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soorten rüpa ' s tezamen ontstaan. Bijvoorbeeld, wanneer

ook maarhet rüpa dat beweging is ontstaat, moeten tege-

lijkertijd ook vastheid, cohesie, temperatuur en andere

rÜpa ' s Dntstaan. “Afgeleide ripa ' s“ zijn bijvoorbeeld

de fysieke zintuiglijke organen welke gezicht, gehoor,

reukzin, smeakvemogen en tastzin zijn, en de zintuig-

lijke objecten welke het zichtbare object, geluid, geur

en smaak zijn.

Verschillende karakteristieken van rüpa kunnen ervaren

worden dDor de ogen, de oren, de neus, de tong, het

lichaam en de geest. Deze karakteristieken zijn reëel,

want ze kunnen ervaren worden. Wij gebruiken in de om-

gangstaal temen zoals “lichaam“ en “tafel“: deze

hebben allebei bljvoorbeeld de karakteristieken van

hardheid welke ervaren kan worden door ze aan te raken.

0p deze manier kunnen wij bewijzen dat de karakteris-

tiek van hardheid hetzelfde is, onverschillig of het

in het lichaam of in de tafel is. Hardheid is een pa-

ramattha dhamma: “lichaam" en “tafel“ zijn geen para-

mattha dhamma ' s maar ze zijn alleen maar begrippen of

ideeën. Wij zouden geneigd zijn te denken dat het

lichaam blijvend is en wij beschouwen het a’ls zelf,

maar wat wij “lichaam” noemen zijn alleen maar ver-

schillende rupa ' s die ontstaan en weer vergaan. De

tem ”lichaam" die in de omgangstaal wordt gebruikt

kan ons misleiden omtrent de werkelijkheid. Wij zul-

len de waarheid kennen als wij leren om de verschil-

lende karakteristieken van rüpa te ervaren als ze zlch

voordoen.

Citta, cetasika en ripa zijn paramattha dhamma ' s welke

alleen maar ontstaan alsde juiste voorwaarden voor hun

ontstaan aanwezig zijn; zij zljn geconditioneerde dham-

ma's (in het Päli: sahkhara dhamma ' s). Zien kan niet

ontstaan als er geen gezichtsvemogen is, en als er

geen zichtbaar object is. Als we onze ogen sluiten

Kunnen we nlet zien. Geluld kan alleen maar ontstaan

als de juiste voorwaarden aanwezig zljn en dan valt het

weer weg. Alles wat ontstaat doordat de juiste vOor-

waarden aanwezig zljn, moet weer wegvallen als deze

voorwaardsn zijn weggevallen. We zouden misschien denken

dat geluid duurt. maar wat we aanzien voor een aanhou•

dend geluid zijn in werkelijkheid vele verschlllende



rupa's dia slkaar opvolgen.

De vierde paramattha dhamm.a is nibbäna. Nibbana ie een

paramattha dhamma want hBt is werkelijkheld. Nibbana ls

het eind van alle gebreken en onzuive’fheden, Omdat er

een weg 1s die voert naar de uitroellng van de gebreken

moet er ook een eind zijn aan alle gebreKen. Nlbbäna han

ervaren worden door de “deur van de geest“ als men het

juiste Pad ontwikkelt dat erheen leidt: de ontwikkeling

van de wijsheid die de dlngen ziet zoals ze zijn. Nib-

bana is niet rüpa. het is nama, Maar het is niet cltte

of cetasika. de paramattha dhamma ' s welke ontstaan

doordat de juiste voomaarden aanwezig zijn en welke

weer wegvallen. Nibbäna 1s het näma dat niet ontstaat

en weer vergaat, het is het näma welk een nlet gecondl-

tioneerde realiteit

Het ontstaat niet, want het is niet geconditloneerd,

en daarom valt het niet weg. Citta en cetaslka zijn

neme ’ s die een object ervaren: nibbéna is het nama dat

geBn object ervaart, maar nibbana zelf kan het object

zijn van citta en cetasika welke het ervaren.

Als we de vier paramattha dhmma's samenvatten zijn ze

de volgende:

citta )

cetasika ) = gecondltioneerde dhemma ’ s (sankh%ra

rüpa_ ) dhanma ' s )

nibbane = niet gecondltloneerde dhamma

(vlsankhara dhanma)

Als we de Dhamma bestuderen is het essentleel om te weten

welhe paremettha dhamma een realltelt is. Als we d1t nlet

weten kunnen we misleid worden door de begrippen die we

1n de omgangstaal gebruiken. We moeten bljvoorbeeld

weten dat wat we "licham’ nomen in felte verschillendB

rüpa-paramattha dhamme ’ s zijn, niet citta of cetasika . WB

moeten wetencBtnlbbana geen sltta of cetaslka is, maar

de vierde pormattha dhamma. Nibbana le het eind van de

geconditïonesrde realltelten die ontstaan en vergaan:

voor de Arahat. de Volmaakte. die heengaat is er geen

wadargeboorte meer, gesn nemo's en rupa ° s , dle ontstaan

en weer vezgaar›.

Nina van Gorkom



f9t leren om sicN leen

Ik pluk chrysanten aan de oostelijke heg,

staar naar de Zuiderbergen in de verte.

Verkwikkend is de berglucht - de avond valt.

In paren keren de vogels huiswaarts.

In d1t alles 11gt een dlepe betekenls -

maar w1l ik dle uitspreken, dan dntbreken mij de

woorden.

IT ao Yüan-in:zng , Ch1na, 365-427j
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Talloze, talloze perebloesmblaadjes

vallen dwarrelend in de lege tempelhof.

Het fluitspel van het ossedrij vertje passeert vÖdr

de berg,

maar noch de jongen noch de os zijn zichtbaar.

Een oude vijver -

Een kikvors plompt erin,

Het geluid van het water...

Een wolk van bloesems,

Een tempelklok: Neno7

Of Asakusa?

(Bashol

Het horen van een tempelklok in een stllle nacht

wekt ons

uit een droom in een droom.

HBt zien van de weerspiegeling der maan in een

heldere poel

doet ons het lichaam buiten het lichaam waarnemen.

0e omwolkte maan is één en dezelfde,

maar vanat een berg en vanuit een dal verschillend.

Alle geluk zij met U t

# i) is édn en zij is twee...
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IS EEN BOEDDHIST is fn het b[

d« tekat

hieronder omar.

”Ik heb noo:zt kunnen begr1§ pen, dat da christenen plan-

ten enz d1eren a1s d:Ingen beschouwen. Voor mlj z1§n

het broeders en zuste:xs . Ik Zäg ze BIS 1Qtganoten,

waarmee §e een gesprek zou kunnen voeren. Nensen z1en

huisdieren als hun troetelobjecten en ze beschouwen 2e

als hun eigendom. Dat begreep ik als klnd niet en dat

begrijp lk nu nog niet.

0p mijn twintigste las ik de Tibetaanse roman ’Mipam”

van Lama Yongden. Dit boek zou herdrukt moeten worden

omdat het zo waardevol is. Uit deze roman bleek mij

voor de eerste maal dat het boeddhlsme anders is den

de voorstelling die men er in het westen vaak van

maakt. De hoofdfiguur loopt van huis weg en zwerft

door een bos. Daar’ valt hij in slaap. Als hij wakker

wordt ziet hij dat vlak bij hem een luipaard naar hem

ligt te kijken. Hij is niet bang. Integendeel, hij

voelt vriendschap voor het dier. Dan komt zijn broer,

die hem is gaan zoeken en vindt hem en de luipaard.

Onmiddellijk schiet hij een pijl af om de luipeard te

doden en zijn broer te redden, maar de jongen werpt

zlch voor het dier en wordt zelf getroffen.

doen ik dit gelezen had dacht 1k, dan ben ik dus een

boeddhist.“ - -

“Voor mij is het wezenlijke kenmerk van het boeddhis-

me het unlversele mededogen, de liefde voor alle schep-

selen en de verentwoordelljkheld daarvoor. 0it staat

in schrllle tegenstelling tot het christendom. Voor

de moderne Westerllng wordt de waarde van de natuur

bepaald door het economlsch rendement.

Ik beschouw mezelf dus els boeddhist. Ik heb geen

boeddhlstieche geloofebelijdenis afgelegd. Het is

een wereldbeschouwing en geen confessle waar je voor

tekent . Vanu:z t dle tnste111ng ben 1k vanaf in:zj n negen-

tiende daadwerkelijk bezlg geweest mRt natuurbescher-

m1ng/' - -

“f8eosoyia“,
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’Het boeddhlsme 19 niet peeaimlstlsch. Dat wordt wel

gezegd. maar het ia een misverstand. De hem van het

boeddhlsme ia: leven 1s lijden. Aan o*a ie het m het

lijden op te heffen zoveel als moge]iJk 1s. De Dalai Lama

’ze& *Ez.z*1n twee moorden ven lljdmn[ het on- en. het uem

m elljke. Aan het onvemljdelijke Iljdi ook de boeddhlet.

Daarnaast ontstaat het vemijdelij ke lïjden door hot

hechten aan de stof. Onthechten betekent dat 3° le moet

losmaken van kleïnzerigheid. Je moet je niet aangetast

voelen ïn je esgenlsefde. Dat is nlet nodig. Dat moet

je vemijden.

Een van de kemerken van eplritualitelt is noolt een ne-

gatief oordeel over lemand te hebben. 0e Dalal Lama zal

zich nooit negatief uitlaten over de Dhlnezew, die toch

zljn land verwoest hebben. HU kan ze niet haten. Mlj

zegt dat h1§ ‹neda11§ dan met ze heeft ‹xndat ze zichzelf

zo'n varschr1kke11§ k kamia hebben bezorgd. De Da1a1 Leno

heett grote Indruk op m1§ gemaakt toen h1g In AnstBrdes

een vraag van een §onger›an over het gebru1K van dzxigs

beantxtoordde. HU zet: Als §1g v1ndt dot §e er baat b1§

habt, dan moet §e het doen. that h1§ bedoelde te zeggen

1s: wtc“’ mogen ons nlet Inlaten met het kama van ande-

ren.

Zo moat het ook x›et de natuuzt›eschezv›1ng. Als ‹sanshe1d

dragan tve een groep9haz no , Parsoon11§k zullen we moeten

doen krat” we kunnen. Boeddha zegt nlet. w1§ z1§n gepre-

dsetlneerd, maar: w1j hsbben onm elgen lot 1n handen.

Ik z1e een beixusts bedoelIng achter de evolutie. A1B

b1o1oog kan Ik het nlet aens z1§n met b1o1ogen d1a aon-

nax›en dat evo1ut1e slechts op toeval zou bazustenz dot

lovend ozgan1s«ia zou z1§n ontstaan doordat op een kaer

de b11ksos 1n de arwtensoep zou z1§n gesfagan, acht Ik

zacht gezagd oriv aarsch1§n11§ k. 6od, of wat daar ook

onder wordt verstaan, laat de mens vrij om te zondlgen.

In het goddelljh plan llgt opgesloten dat dm msns de

vr1§he1d heert om z1ch tegen dat plan te varzattan. Ik

geloof n1et dat het kwaad aen negat1e von het goede 1s.

MAk0l3 hät kwoad zelf telt) «›oaten aannemen dat ona

vrijheid tot zelfvernletïgï ia sezeven. Det lïgt ook

In het B1§be1so parad1§svarhaa1 besloten."

"Ik b FI ezwan ovortu1gd dat one landschap over het al-

gemeen te gronde zal gaan. Msar wïj moeten one niet vsr-
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beelden dat wij het wiel van de tijd kunnen stilzetten

of terugdraaien. De Predlker ze1 al: De gedaante dezer

aarde gaat voorbij. De entropie schrijdt steeds verder

voort. 0p den duur verdwijnt alle verscheidenheid 1n het

heelal. Alles willen laten zoals het is zou getuigen

van menselijke hoogmoed en kortzichtigheid, maar dat

neemt niet weg, dat wij datgene moeten doen wat wij

kunnen. Zolang de mens op deze wereld is heeft hij een

taak. Het gaat je niet aan of je slaagt. Willem de

Zwijger zei al: Men hoeft niet te hopen om te ondernemen

noch te slagen om te volharden. En Maarten Luther heeft

opgemerkt: Als morgen de wereld vergaat zal ik vandaag

een boompje plantenl“

Gelooft PrOf. Westhoff in een mutatie, dle de verbeide

omwenteling in de mentaliteit teweeg brengt?

0p een vraag hierover door zijn interviewer antwoordt

”De kans op een ommekeer acht 1k niet g&ODt. En als hlj

komt is hij niet op tijd. Maar dat is geen reden, zoals

ik al zei, om niet met het werk door te gaan, Met pa-

niek is niemand gebaat. Ik begrijp dat u doelt op wat

Vimala Thakar genoemd heeft: de menselijke mutatle van

de geest. Oaar geloof ik niet in. Noch als wetenschaps-

man, noch ols boeddhist. Men moet door ervaring leren.

Mensen veranderen alleen door voorbeeld, ervaring en

overreding. Ervaring kan irratloneel zijn. Daar kan ook

verlichting toe behoren. Maar dat het Nederlandse volk

zich zal bekeren tDt plotseling milieubesef? Nee, dat

geloof ik niet. Vergeet niet dat meegaan met het kwade

makkelijker is don streven naar het goede.“
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B 0 E Ï E N

H. Saddhat1saa De leer van Boeddha

Dr. H. Saddhatibse 1s geboren 1n Ceylon (tegenwoordlg

Sr1 LanhaJ . Na beä1nd1g1ng van z1§n stud1e aan het

V1dyodaya College, uerd h1§ In 1826 opgenomen In de

boeddhïstische orde, waarin hij de hoogste graad van

Mahathera berelkte. Van Ceylon ging de auteur naar de

Hindu Universiteit in Beneree, vervolgens naar de Uni-

verslteït van Londen en tenslotte promoveerde hlj aan de

Ünïversitelt van Edinburg op eBn proefechrïft over

boeddhlstische filosofie.

Dr. H. Saddhatissa beheerst ondemeer Poli. Sanskriet.

Singhalees en Hindi en onderweee het boeddhlsme aan vol-

gelingen en lehen in Deylon, India, Engeland en Amerika.

Hij wos hoogleraar 1n boeddhlsme en Pam aan de Univer-

siteiten van Benares en Toronto en ie thane bestuurd-

1id* resp. voorzltter van de ’Pali Text Society’, de

“Brltlsh Mahabodhi Society’ en de ’Sangha Council of

Great Britain’.

Z1gn boek "De leer van Boeddha", varechaft da lazer,

door m1üde1 van. san eenvoudige an goed leesbare vezt›an-

de11ng, eetr 1nz1cht In dB eSsent1es von de 1aar van

Boeddha en z13n weg naor medltatle. Hat aarata deal van

d1t boek handB1t over de grondbBg1nBe1en met een beschv1J-

v1ng van het leven en de leer van Boaddhai dee1 t›vee van

d1t boeh vBrk1aert da v1er he111ge ›‹aavheden, ’wa”azx›p de

boeddh1st1eche f11osot1e barust › dea1 dr1a geett aa‹wt§-

z1ngan over de bet:ekan1s an de toepassing van mëd1tät1e

en tenslotte z1§n *In een aanhangse1 naaBt ]#1§ageWga

raadgevlngen aan de leek vele praktlsche wetenswaardlg-

hedan over het boeddhlsme opgenomen,

TI3DSCHRIFTEN zte pag 4
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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 moedi-

gen

de Stichting is geen religieus genootschap maar wil helpen

diegenen te verenigen — welke levensovertuiging of gelo.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 beguns-

tik:er aan de Stichtinii steun verlenen

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

Saddharma; dit adres is op de eerste bladzijde van dit

tijdschrift vermeld

begunstigers ontvangen regelmatig, tenminste vijf maal per

jaar, de afleveringen van Saddharma

zij hebben tevens het recht deel te nemen aan de landelijke

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

den




