


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 handhou-

ding van meditatie

het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum

de foto werd gemaakt door Else Madelon Hooykaas



5 A D D H A R M A

TIJDSCHRIFT STICHTING NEDERLANDS BDEDDHISTISDH CENTRUM

aflevering

Redactie-adres: 8ornsestraat 61 Hengelo (O . ) telef.

0 5400 - 47573

Secretariaat Stichting: Hugo de Grootstraat 52, Nljmegen

Postgiro: 15] 00 22, t.n.v. de penningmeester van de

Stichting Nederlands Boeddhistlsch Centrum, Hinkeloord-

0e najaarsbijeenkomst zal gehouden worden op 21 en 22

oktober in Huize MET SPIJK te Eefde bij Zutphen.

"Het Spijk" is een klooster van Lazaristen met ruime

mogelijkheden voor logies. Het is gelegen in een bos-

rijke omgeving. 0e accommodatie is eenvoudig, maar ruim

voldoende; de sfeer hartelijk.

0p zaterdagavond zal de heer Ir. E.J. Heidema een lezing

met (zeer vele) dia's voor ons houden over de Borobudur.

Zondagmorgen zal een Nederlands sprekende bhikkhu een

püja verzorgen en ons toespreken. 0p zondagmiddag ho-

pen wij een gesprek te houden over de toepassing

der boeddhistische beginselen in het dagelijkse leven

in het Westen, na een korte ’inleiding over dit onder-

werp.

Mocht uandere wensen of suggesties voor het programma

hebben, dan verneemt het Bestuur deze gaarne van U .

De kosten van het weekend zullen f 35,-- bedragen.

Nadere gegevens volgen in het septembernummer.

S a m e n w e r k 1 n R s 0 v e r e e n k o m s t

b o e d d h i s t i s c h e g r o e p e r i n g e n

i n N e d u r 1 a n d .

Vergevorderd is het overleg tussen de boeddhistische

groeperlngen 1n Noderland om een smenwerhlngsovereen-



komst te slulten. Het lnitlatlef hiertoe ls genomen door

onze Stichting. Het 1s de opzet de samenwerking te be-

perken tot zaken van documentaire, informatieve en overi-

gens fomele aard. Op deze wijze zal het mogelijk Zijn

een nationaal boeddhisme te presenteren, hetgeen tevens

de plaats dle het boeddhisme In ons land kan :z nnemen,

zeer zal versterken. Het voor1op1ge 11drraatschap evan de

Boeddh1stische Unie van Europa zal een gewoon 1:tdrraat-

schap worden.

B o e d d h i s t 1 s c h e U n i e v a n

E unoa

De jaarlijkse conterentie van de Boeddhistische Unie

van Europa zal dit jaar in Nederland gehouden worden,

van 10 tot 43 september, eveneens 1n Huize Met Spijk.

BOEDDHISTISCHE ACTIVÏTEITEN

De “N e d e r l a n d s e B u d d h a - D h a m m a

S t i c h t i n g”

heeft een nieuw adres: Kepplerstraat 263, 2562 VM Den

Haag. 0it is het adres van het secretariaat. Men . kan

een proefnummer aanvragen van de maandelijkse uitgave

van de Buddha Dhamma Stichting “Boeddhayana“. Er zijn

zeer nauwe contacten met de Nsderlandse bhikkhu Dhama-

viranata.

0 h a r m a H u i’ s A m s t e r d a m

Van vrijdagavond 23 juni, 8 uur t/m zondagavond Z6 juni

Zal Michael Koen een Intensieve Trainlngs Sessle geven in

het Dhama H gyg Amsterdam, Veleriusstraat 136 - tel.

020 - 7Z2348.

Mlchael KDhn is de persoonlijke vertegenwoordiger van

Éhögyam Trungpa Rinpoche in Europa. Er zal meditatie-1n-

structie worden gegeven, naast studie-uren 1n de vorm

van lezlngen (in het Engels) en discussie (in het Ne-

derlands). Kosten f 75,--, inclusief maaltijden.

Van 26 juli tot 9 augustus is er in het Dhama Huis een

zomercursus ”Werken met ego“, voor + 20 deelnemers. Me-

ditatie en studie. Cursusleiders Jane Dobrot en Han de



W1t, beiden opgeleld door Chögyam Trungps Rinpoche

persoonlljk.

Opgave vdör lS juli. Kosten f 275,-- (inclusief maal-

tijden).

K a r in a C h ö P h e 1 L 1 n g

Hoewel gezocht werd naar een andere woonruimte voor de

Stichting zowel als voor Lama Gawang, diens vertaler en

verzorger. heeft men besloten allereerst de Hamtoren

weer in beter bewoonbare staat te brengen.

Als dit blad verschijnt zullen de werkzaamheden vrijwel

gereed zijn, maar tot bijna het einde van de maand kunt

U Uw diensten nog aanbieden. Zeer welkom is geldelijke

hu1p . Rek. no . 36 75 56 71 5 b1j de Rabo-b ank te Vleu-

ten.

S a k y a T h e g c h e ng L i n g

Tot nu toe hebben wij verzuimd de officiële Tibetaanse

naam van het Tibetaans Mahayana Buddhistisch Centrum

in Den EBag te vemelden.

Deze luidt: SaKya Thegchen Ling. AdreS: Mevrouw A . M . M .

Steenhuis-Hesteman, Van Bleiswijkstraat 107, 2582 LB

0en Haag, tel. 070 - 559340.

E e n M a h a y a n a M e d i t a t i e C u r s u s

wordt gegeven van 22 juli t/m 6 augustus door de’ monnik

Thubten Palgye (Marcel Bertels) op het kampeerterrein

van het InternatiDnal Theosophical Dentre in Naarden.

Kosten f 350,--, alles inclusief. Indien men in plaats

van in een tent wil logeren in het Ouest HO sO dan komt

hierbij per persoon per dag f 4 4, SO, per week f 7S,--.

( resp . / 11 , -- oT / 7ü , --, :t nd1en men e:igen 1 :t nnengoed

meeb:rengt ) .

Alle verdere infomatie over de cursus ken men aanvra-

gen bij: mevrouw P . de Wijs-Koolkln, Postbus 4756,

1000 BT Amsterdam.

K a r m a 0 h a g p o l i n g

1s de naar van de n:z e”uwe kr:I ng van Hevo. Stade, Faus€ -

d:ceaf- 121, Utrecht.



INLEIDING TOT OE ABMIDHAMMA

Wat is de oorzaak van alle ellende en verdriet in de

wereld?

Wij lezen in de ”Verspreide »Gezegdes" (Samyutta Nik8ya I,

Kosala, III, par. 3, De Wereldl dat Koning Pasenadi aan

de Boeddha vroeg:

“Hoeveel dingen, Meester, die in de wereld gebeuren,

zijn ’de oorzaak van moeilijkheden, lijden, ellen-

de?“

De Boeddha antwoordde:

”Orie dingen, Sire, zijn van dien aard. Welke zijn

die drie? Begeerte, haat eo onwetendheid. Oeze

drie veroorzaken moeilijkheden, lijden, ellende.“

In de tijd van de Boeddha waren de fouten en gebreken

van de mens de oorzaak van al het leed en dit is ook

waar voor oeze tijd. Het is de waarheid voor alle tij-

den. Alleen degenen die volmaakt zijn hebben geen ver-

driet en ellende meer.

De Boeddha leerde de oplossing van alle problemen: de

uitroeiing van al wat verkeerd in ons 1s door de ont-

wikkeling van het juiste inzicht. het juiste inzicht

in alle verschijnselen van ons leven.

Is de uitroeiing van onze gebreken werkelijk de oplos-

sing van alle problemen in de wereld? Is het niet

egoistisoh Om alleen maar met de uitroeiing van je

eigBn gebreken bezig te zijn, en verder, is het wel

mogelijk om gebreken uit te roeien?

Wij kunnen de gebreken van anderen niet uitroeien, wij

kunnen zelfs niet onze eigen gebreken uitroelen. Maar

als het juiste inzicht ontwikkeld 1s, ls het door dit

inzicht zelf ’dat alle gebreken geleidelijk kunnen

worden uitgeroeid. Maar het kan wel vele levens duren.
NU zijn wij vol onwetendheid omtrent de verschljnselen

van ons leven. Wij zoeken meestal onszelf en dienen

onze ei&en belangen. HoB ZDuden wij dan echt open kun-

nen staan voor andevan?
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Ooor het juiste inzidht in de verschijnselen van ons

leven ie onthechtlng aan onszelf pas mogelljk. Zo

zullen wij beter in staat zljn tot deugden zoale

onzelfzuchtige liefde en bamhartigheid. Dus de ontwik-

keling van het juiste inzicht moet ons eerste doel

zijn.

De Boeddha leerde dat alle verschijnselen die ontstaan

onmiddellijk woer vergaan, ’zij zijn vergankelijk. Wat

vergankelijk is, kan geen waar geluk geven, daarom is

het “lijden” (dukkha). De verschijnselen zijn niet

"zelf” en behoren niet toe aan een "zelt", zij ’zijn

"anatt8". 0p oit moment hebben wij een verkeerde

visie van de realiteit. Wij zien de dingen niet zoals

zij werkelijk zijn: vergankelij k, "lijden" en niet-

zelf. Wij denken dat wij de vergankelij kheid zien van

de ’verschijnselen, maar wij begrijpen het alleen in

theorie. In werkelijkheid ervaren wij niet het ont-

staan en vergaan van de verschijnselen zoals zich dit

op ieder moment afspeelt.

0ns lichaam is vergankelijk. maar hoezeer hechten wij

eraan. Wij zien allemaal een verandering in het

lichaam na verloop van tijd, als wij ouder worden,

maar in werkelijkheid verandert het lichaam ieder mo-

ment van ons leven. Wat wij als “ons lichaam” be-

schouwen zijn alleen maar verschillende fysieke ver-

schijnselen die ontstaan en dan onmiddellijk weer ver-

gaan.

Hoezeer hechten wij aan onze geest, onze ziel, onze

strevingen, ons plezier, Maar wat wij houden voor onze

geest, onze ziel, zijn in werkelijkheid vele verschil-

lende geestelijke verschijnselen die steeds verande-

ren. We zijn zo gehecht aan het idee van “mijn geest",

maar waar is hij? Is het denken? Maar denken is nooit

hetzelfde, wij denken dan aan dit, dan aan dat. Er is

nu denKen, maar het verandert steeds. Is gevoel iets

blijvends? Gevoel is soms aangenaam, eoms onaangenaam,

soms is er neutraal gevoel. Er is ieder moment een

ander gevoel. Er is geen geest, er zijn alleen maar

steeds wisselende geestelijke verschijnselen die niet

toebehoren aan een zelf. Het is de kern van de leer

van de Boeddha dat je in het dagelijks leven geleide-

lijk aan tot inzicht kan komen van alle veranderlijke

verschijnselen. Zo hen je beter in staat onthecht
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te raken van het ”zelf” en het goede te ontwikkelen.

De leer van de Boeddha komt tot ons in de ”Drle Verza-

melingen“ van de Vinaya (Boek vsn de Discipline voor

de monniken), de Sutta'sen de Abhidhamma. De Abhidhamma

onderricht ons tot in detail omtrent alle geestelijke

en fysieke verschijnselen. De Abhidhama leert ons tot in

detail alle heilzame momenten van bewustzijn en alle niet

heilzame momenten, en is dit nlet waardevol? Als wij

niets weten van deze momenten, hoe zouden wij dan het

goede kunnen ontwikkelen? Dikwijls houden wij voor

heilzaam wat in feite niet heilzaam is. Bijvoorbeeld, wij

denken dat er onzelfzuchtige liefde is terwijl er in

werkelijkheid gehechtheid aan personen is. De studie van

de Abhidhamma kan ons hslpen meer inzicht te krijgen 1n

de verschillende momenten van bewustzijn.

Wij zouden ons kunnen afvragen of een precieze kennis

van de verschijnselen wel nodig is. Meakt dit het leven

niet nodeloos ingewikkeld? Alles wat de Abhidhamma leert

gaat over de werkelijkheid, over realiteiten. De ver-

schillende momenten van bewustzijn wisselen zo snel en ze

zijn allemaal verschillend. Wij kunnen ze niet achterha-

len, maar een studie van de verschillende momenten van

bewustzijn die voorkomen, zal ons helpen bij de ontwik-

keling van inzicht in de verschijneelen van ons leven.

Wij geloven dat een zelf bestaat, ziet, hoort en denkt,

wij geloven dat een zelf leeft en sterft. Wij geloven

dat andere mensen bestaan. Dit is een verkeerde visie

van de realiteit. Wat wij als zelf beschouwen zljn al-

leen maar steeds wisselende verschijnselen. In werke-

lijkheid is er geen ik, geen hij. Wij gaan doDr het

leven dromend over dingen die niet bestaan. Onze ver-

keerde visie is de oorzaak van veel ellende in ons le-

ven. Wij koesteren verwachtingen over onszelf en ande-

ren en als deze niet in vervulling gaan lijden we aan

vele frustraties. Wij zijn bang voor de dood en weten

niet wat er met het “zelf“ gebeurt na ons sterven.

Het zou een grofe winst zijn als wij kondsn zien wat

ons leven werkelijk is: alleen maar veranderlijke ver-

schijnselen.

0e Abhidhamma leert ons dat alle verschijnselen 1n ons

en om ons heen elgenlijk maar twee soorten realiteit

zijn:

geestelijke verschijnselen of n8ma,



fysieke verschijnselen of rüpa,

Näma ervaart of kent lots,

rups weet niets.

Wat wij als zelf of persoon beschouwen zijn alleen maar

veranderlijke verschijnselen, n8ma en r2pa. Maar, zo

zouden we ons kunnen afvragen, is de wereld niet vol

mensen, dieren en dingen? We zien ze, we raken ze aan,

we leven ermee. Als we ze zien ols wisselende vor-

sohijnselen, n8ma' s en rÜpa ' s, vervreemden we dan niet

van het leven, van onze mcdemensen?

Als wij nadenken over ouderdom, ziekte en dood, begrij-

pen wij dat het leven, alle mensen, vergankelijk zijn.

Maar er is ieder moment vergankelijkheid, ieder ver-

schijnsel dat ontstaat vergaat onmiddellijk. Maar dit

betekent niet dat deze verschijnselen niet reëel zijn.

Liefde is reëel, maar het Vergaat onmiddellijk, en het

behODrt niet aan een zelf die er de baas over is. Wij

kunnen ons voDrnemen om vriendelijk te zijn, maar wij

kunnen onszelf niet dwingen tot vriendelijkheid. Als

er bepaalde dingen gebeuren die onsniet aanstaan komt

er woede op, ondanks onszelf, zeggen we. Hieraan

zien wij dat oe verschijnselen "anatt8“, niet zelf

zijn. laat is reëel, maar het vergaat onmiddellijk,

Liefde, haat, wijsheid, edelmoedigheid, al deze dingen

zijn reëel, maar er is niet een “zelf" die er de baas

over is, ze zijn anatt8.

Heeft ieder mens niet zijn geheel eigen persoonlijk-

heidi

Er is niets blijvends in een mens, zelfs niet datgene

wat wij karakter noemen. Er zïjn steeds wisselende

MDmenten van bewustzïj n we1 ke ontstaan en dan weer

vergaan. Er is maar één bewustzijnsmoment (cittal tege-

lijk en het vergaatonmiddellijk nadathet ontstaan

is, maar wordt opgevolgd door een volgend moment. Zo

is ons hele leven een aaneenrijging van bewustzij ns-

momenten. Ieder bewustzijnsmoment dat vergaat conditio-

neert het volgende bewustzijnsmoment en daarom is het

mogelijk dat onze goede en kwade momenten vandaag onze

neigingen in de toekomst bepalen. Edelmoedigheid van-

daag of woede vandaag conditioneert edelmoedigheid of

woede in de toekomst. Oaarom is het oo’k mogelijk om

iets te leren, om wijsheid te ontwikkelen. Hoewel ieder

moment vergaat kunnen wij toch spreken van een opeen-
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hoplng van levenservarlngen in leder moment van bewust-

zijn, wij kunnen d1t ’karakter“ noemen. Maar wij moe-

ten niet vergeten dat de geeste11j ka versch1j nse1en

welke wij karakter noemen niet blijvend zijn en niet

toebehoren aan een zelf.

Wij vervreemden ’niet van het leven en van onze mede-

mensen door ze te zien als n8ma en rupa. Integendeel,

we leren ze kennen zoals ze werkelijk zijn, verganke-

l1jk . Wij zouden graag willen dat er geen vergankelijk-

heid, geen dood was, maar dat is niet zo. Als wij

onszelf wijsmaken dat er geen vergankelijkheid is, mis-

leiden wij onszelf.

In werkelijkheid zijn er geen mensen. dieren en dingen,

alleen maar n8ma en rupa, welke vergankelljk zijn en

niet zelf. N8ma ervaart of kent iets, rüpa weet niets.

Zien, horen, denken, liefde, haat, dit zijn allemaal

ervaringen, näma ' s. Geluid, hardheid of zachtheid

zijn rüpa ' s, zij ervaren niets, maar ze kunnen er-

varen worden door n8ma ' s. 0it zijn allemaal realitei-

ten die wij steeds weer ervaren, ze zijn werkelijk voor

iedereen. We hoeven ze niet met name te noemen om ze

te kunnen ervaren, ze kunnen onmiddellijk ervaren wor-

den als ze zich voordoen, op dit moment.

W1j zien en horen de hele dag, maar wij weten zo welnig

af van deze werKelijkheden. Zien is een ervaring’ door

middel van de ogen en het is anders dan denken aan wat

je ziet. Horen is een ervaring door middel van de oren

en het is anders dan denken aan wat je hoort. Omdat

de verschillende momenten van bewustzijn zo snel op

elkaar volgen menen we dat we kunnen zien en denken

aan wat we zien tegelijkertijd. Er ls maar één enkel

moment van bewustzijn tegelijk, welk een object er-

vaart en dan weer wegvalt. We Kunnen niet zien’ en horen

of zien en denken tegelijkertijd.

Eén nama of rüpa tegelijk kan gekend worden. Wat is nu

onze grote misvatting? Wij voegen in gedachte alle mo-

gelijke verschijnselen tezamen zodat er een geheel is*

zoals een mens, of een huis. Maar wat is er in werke-

lijkheid? Verschillende n8ma ' s en rüpa ' s die Bên voor

éên ervaren kunnen worden, door de ogen, oren, neus*

tong, tastzin of de geest, door deze “zes deuren“. Voor

de ontwlkkeling van inzicht is het van het grootste be-

lang om te weten dat maar één n8ma of rüpa tegelijk kan
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worden gekend. .Als we ze leren kennen zoals ze werke-

lijk zijn: vergankelijk en niet zelf, zullen wïj met

wijsheid kunnen staan tegenover ouderdom, ziekte en

dood.

We zijn gehecht aan alle n8ma ' s en rüpa ' s. Me zijn,

bijvoorbeeld, gehecht aan zien en aan wat we zien,

maar, wat is eigenlijk zien en wat is het zichtbare?

W1j moeten ook het zien en het zichtbare leren ken-

nen zoals ze zijn.

Wij denken dat w1j een mens zlen. Maar zien.ziet

alleen maar wat zich door de ogen voordoet: het zicht-

bare. Een mens Kan geen contact met het oog maKen.

Als we aandacht hebben voor de vorm en de omtrekken

van iets, is het geen zien meer, maar denken. Denken

aan een mens is een ander bewustzijnsmoment dat niet

tegelijk met zien Kan plaats vinden. We Kunnen denKen

aan een mensvanwege de herinnering aan vroegere er-

varingen. DenKen is reëel, het is een nêma. 0e. per-

soon waaraan wij denKen is geen realiteit. Er ïs im-

mers geen persoon, geen zelf, er zijn alleen maar

nêma en r2pa welke vergankelijk zijn. Dus, een mens

is geen eigenlijke werkelijkheid, alleen maar een

idee. Wij voegen vele n8ma ' s en rüpa ' s tezamen en

dit geeft ons het idee van een Dersoon. Wij hechten

altijd weer aan personen, aan "zelf“, en dit is de

oorzaak vdn veel verdriet. Näma en rüpa zijn de “eigen-

lijke workelijkheoen” (paramattha dhdmi a "S \ zij zijn

de werkelijkheden welke directervaren kunnen worden,

door iedereen, zonder dat het noodzakelijk is aan ze

te denken. Persoon, dier, boom of huis zijn geen eigen-

lijke werkelijKheoen. Door in te zien dat er alleen

maar n8ma en rüpa zijn kan je in alle situaties kalm

blijven. Er is overal, waar je ook bent: n8ma en r2pa,

zoals zien, horen, het zichtbare, geluid, hardheid.

In plaats van aan ze te hechten of een afKeer voor ze

te voelen kunnen we ze leren kennen zoals ze zijn.

Nêma ' s en rüpa ' s kunnen nu ervaren worden. We zijn er

niet aan gewend om zien o* horen te bestuderen. Toch

is het nodig om ze te leren kennen. Zien is niet den-

ken, zlen ziet, maar het denkt niet .. Als we onze ogen

sluiten kunnen we aan vele dingen denken maar we kunnen

niet zien. Als we onze ogen openen is er iets dat er

eerst niet was. Er is zien, en zien ziet het zichtbare



object, een r2pa, zlen zlet nlet een mens of dlng. Als

§e een mens of dlng waarneemt 1s het geen zlen.

De ontwikkeling van lnzicht is een ”studie" van nême en

rüpa door de directe ervaring. N8ma ' s en rüpa' e die

zlch één voor 66n voordoen moeten “bBStudeerd’ worden

met bewustheid (sati), door de directe ervaring. Nlet

mensen, dieren ot ’dingen, maar n8ma Bn rüpa zljn de on-

derwerpen van deze studle.

Als je el je handellngen op een dag met bedachtzaamheid

doet, mear zonder n8ma en r2pa te kennen, is het niet de

ontwikkeling van inzicht. Als je volgt wat je handen en

voeten doen op een dag, leer je niets over nèma en r2pa,

over wat werkelijkheid is, over de vergankelijkheid.

Bewustheid (sati) is een n8ma welke ontstaat met een

heilzaam bewustzij nsmoment. Wij kunnen de julste bewust-

heid niet oproepen wanneer wij willen, maar hij kan ont-

staan als de juiste voorwaarden aanwezig zijn. Alle

n8ma ’ s en rüpa ' s in ons lcven kunnen eileen maar ontstaan

als de juiste voorwaarden aanwezig zijn, nlet omdat wij

het willen. De voorwaarde voor de julste bewustheid is

begrijpen ln theorle wat näma en r2pa elgenllj k zijn:

realiteiten die zich nu voordoen door ’de ’”zes deuren“.

N8ma en rüpa, roalitelten, niet ideeën, z’ijn de onder-

werpen waarover inzicht ontwikkeld moet worden. De ont-

wikkeling van lnzicht is de hoogste vom van wat hell-

zaam is, het is de enige weg om gehechtheid, aversie en

onwetendheld uit te roeien.

Als we steeds maar horen over n8ma en rüpa, en we be-

grljpen wat we horen, kan dit het ontetaan van de juiStB

bewustheid condltioneren. Een enkel moment ven bewust-

heid is al waardevol, want het kan een volgend moment

conditioneren en zo kan inzlcht groeien.

In de ontwikkeling ven inzlcht doen we alle handellngen

zoals gewoonlijk, masr af en toe kan er bewustheid ont-

staan van een nêma of rüpm welke zich voordoet, een

moment van ”stud1e met bev›usthe1d“, stud1a door de prah-

thk. xi» »1§n man zljn hand beBt €lht 1s Br, zoals we

het noemen een tnenSB1:z§ k contact.' Er 1s gehechthe1d en

d1t 1s een rea1:tte:zt , w1,j hoeven d1t niet te vBrdr1ngen .

Er kan op heB1 natuur11§ ke u1§Ze eBn studle met beNust-

held z1§n van een näma of rüpa welke z1ch op dat moment

voordoet . Hat versch:z,j nt er door de tastz1n? Nlet een

mens, nlet mlj n man. Nazvite al kaude, havdhe1d ol° zacht-



held kan door de tastzin verschijnen. Wij hoeven hler

niet over na te denken, het kan direct ervaren worden.

Ooor deze ervaring kunnen w1j pas bewijzen dat er

geen mens verschijnt door de tastzin, dat een mens

nlet bestaat, alleen maar n8ma en rüpa. Dit zal ont-

hechting teweeg brengen aan het idee van zelf of

persoon, het zal ons helpen personen niet te zien

als ”absolute werkelijkheden“. Eens zal ik afscheld m0e-

ten nemen van mij n man , n:lets :z s b1ïjvend .

Wij zullen alles wat ons 1n het leven’ overkomt anders

leren zien. Wij willen ons leven zo graag plannen,

maar we hebben n8ma en rGpe niet in de hand. Gebeu-

ren de dingen dikwijls niet anders dan we graag had-

den gewildT Er zljn oorzaken in ons leven, onze goe-

de en kwade daden, en deze brengen hun resultaat in

de vom van aangename en onaangename ervaringen.

Als wij inzien dat er alleen maar n8ma en r2pa zijn

welKe ontstaan vanwege hun eigen voorwaarden, nlet

door onze wil, zullen wij minder hechten aan onze

eigen plannen en minder geneigd zijn anderen de

schuld te geven van onaangename voorvallen in ons le-

ven. Er zijn alleen maar nama en rüpa en wij kunnen

er geen macht over uitoefenen. Door de Dntwikkeling

van inzicht zullen wij meer geduld Kunnen opbrengen,

meer onzelfzuchtige llefde en meer mededogen. 0us

de ontwikkeling van inzicht komt ook ten goede aan

onze medemensen.

Nina van Gorkom.
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JATAKA 244

Eenswerd de Bodhisatta geboren in het koninkrijk Benares

in een brahmaanse tamilie. Volwassen geworden, deed hij

afstand van wereldse genoegens en de wereld verlatende

volgens de regels van het Kluizenaarschap van de isi ' s

woonde hij lange tijd in de Himalaya. Daarna daalde hij

van de berg af en richtte zijn leven in dichtbij een

marktstadje dat in zijn onderhoud kon voorzien, in een

hutgebouwd van bladeren in een bocht van de Ganges.

Een rondzwervende wijsgeer, die in de discussie in heel

Jambudipa niemand vond die het tegen hem kon opnemen,

bereikte dat stadje en vroeg of er iemand was, he-

kWaam om met hem te redetwlsten. ”ZO iemond is er", ver-

telde men hem en toen hij gehoord had van de groot-

heid van de Bodhisatta, kwam hij, omstuwd ooor een hele

menigte, naar diens verblijfplaats. Ze begroetten el-

kaar en de wijsgeer nam plaats. Daarop vroeg de Bodhi-

satta hem: ”Wilt u een drank bereid uit de Ganges drin-

ken, doororongen van de geuren vanhet wDud?“

0e wijsgeer bedolf de vraag onder woorden. "Welke Ganges7

Bedoelt u het zand van de Ganges, het water van de Gan-

ges, deze oever of de overzijde van de Ganges?" De

Bodhisatta echter zei tot hem:

"Terzijde latend het water en het zand en de rivier aan

deze en aan gene zij oe: waar zaliemand de Ganges kun-

nen grijpen?“

0e wijsgeer stond met de mond vol tanden, hij stond op

en nam da benen. Toen hij was weggeijld, zei de Bodhi-

satta tot de neergezeten schare. hen onderrichtende in

de Leer, dezc verzen:

Wat hij ziet, dat wenst hij niet, en wat hij niet ziet,

dat juist wenst hij.

IK denk: hij zal lang rondzwerven, zonder te krijgen

wat h1j wenst.

Wat hij krijgt verheugt ’hem niet: wat hij verlangt,

mishaagt hem als het is verkregen.

Want oeverloos is zijn begeerte. LatBn wij eChter eer

bewijzen aan hen d1e wensloos zijn.



JATA 448

Heel, heel lang ge1eden werd de Bodh:t satta wederge-

boren uit de schDOt van een j akha1 s . In een woud

r:I chtte h:Ij zich een onderkomen :t n aan de oever van de

Toen stierf om de cever van de Ganges een oude olifant.

De jakhals was uit op voedsel en toen hij het Kadaver

zag, dacht hij: ”Er is me een Kolossale voorraad ten

deel gevallen'“ Mij ging er op af en zette zijn tan-

den in de slurf. Maar het was als toen hij eens gebe-

ten hao in een ploegboom. "Dit is niet om te eten"

dacht hij en hij beet in de tanden, maar het was als-

of hij op bot knaagde. Hij beet in de oren en het

smaaKto als de punt van een wan-mand. Mij beet in de

buiK en het was zo scherp als een gepunte atox . Hij

mortier zijn tanden gezet had. En toen hij in de

al niet om te eten”, dacht hij en over nietsvoldaan

beet hij tenslotte in hetdarmkanaal: en dat smaakte

als zoete koek. "Nu heb ik toch een plek in dit lichaam

gevonoen“ zei hij, “oie zacht en eetbaar is."

Hij at maar voort en kroop in de huikholte. Toen hij

ook van een nier en het hart enz. geproefd had en na-

dat hij dorst had gekregen het bloeo had gedronken,

werd het tijd om te rusten. Mij spreidoe de huik plat

uit en ging liggen. Daarom dacht hij : “Dit lljf van

een olifant waarin zo prettig veel ruimte voor mij is,

is een soort huis en als ik eten wil, is er overvloe-

dig vlees. Wat hoef ik elders nog te zoeKen 7 ”

Zo verliet hij dïe plaats niet meer: al vlees etende

huisde hij in de buiK van de olifant. Maar naarmate

de tijd verstreeK. Kreeg het kadaver rimpels, uitoro-

gend door de aanraking van de hete wind en door de

hitte vsn de zonnestralen. En de opening waardoor de

jakhals naar hinnen was gekropen viel dicht, De buik-

holte lag in het stikdonker. Voor de jakhals werd

het alsof hij wOonde in de ruimte tussen de werelden

in het heelal, - in de zwarte hel. Toen het kadaver

uitdroogde, verschrompelde ook het vlees en ook het

bloed werd afgesneden. Eeen uitgang vindende, raakte

de jakhals in paniek, hij rende heen en weer en sloeg



hier en daar tegen de wanden, almaar zoekende naar een

opening wandelde hij ln het rond.

Na een paar dagen, terwijl hij daar nDg zat te koken in

de buikholte als een meelbal in een pot, kwam er een

wolkbreuk. Het kadaver werd nat, het zette uit en hernam

zlj n natuurlijke vorm. Het damkanaal opende zich weer en

de opening wenkte als een ster. Toen hij dat gsatje zag,

riep de jakhals: "Nu ben ik gered.“ Hij liep terug tot

aan de kop van de olifant en daarop vooruit sprintend

sloeg hij met zijn kop tegen het gat in het darmkanaal.

Maar door de staat van ontbinding waarin het ksdaver

zich bevond, bleven al zijn haren aan de endeldam ste-

ken. Ontsteld doordat al zijn haren waren afgerukt en

zijn lijf er uit zag als de kale stronk van een palm,

rende hij een poosje rond en keerde terug. Hij ging

zitten, en zat te kijken naar het kadaver. En zei:

"Oit leed is mij niet aangedaan door een ander. Met als

oorzaak begeerte, met als aanleiding begeerte, op grond

van begeerte is dit m1j berokkend door mij zelf. Daar-

om, - van nu af aan zal ik niet langer in de macht van

begeerte zijn, ik zweer dat ik het Kadaver van een oli-

fant niet nog eens zal binnengaan. “ En met geschokt

hart reciteerde hij dit vers:

Niet weer en niet meer en nooit en nooit meer

Zal ik omzien naar het lijf van een olifant.

Zo vol vrees en schrik ben ik nu.

NDg terwijl hij zo sprak, nam hij de benen. Maar ook als

hij terugkeerde of weer naar dit of naar cen ander ka-

daver van een ollfant, hij keek er niet naar om. Sedert-

dien was hij niet meer onderworpen aan Begeerte.

(Vertaald uit het P8li. )

0e vissen hebben het water om te zwemmen, maar zij zijn

zich niet bewust van het water.

De vogels gebruiken de wind om te vliegen, maar zij weten

niet, dat er winö is.

Indien de mens dit erkent, dan kan hlj daardoor uitstijgen

boven de stoffelijke bindingen en vreugde scheppen in het

hem toebedeelde lot.
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P A R A D 0 X E N

Paradoxen, schljnbare tegenstrijdigheden, zijn ruim-

schoots aanwezig in de boeddhlstische Leer en ze heb-

hen niet alleen aanleiding gegeven tot radicaal tegen-

gestelde interpretaties, maar ook tot heel wat misver-

standen, vooral in het Westen.

Hier volgen er een paar.

De boeddhistische leer houdt ons voor, ons niet bezig

te houden met ons verleden, althans: het niet als

“het onze” te beschouwen. Hetzelfde geldt voor de toe-

komst. Er isalleen het heden, het moment, en ook dat

is onvatbaar. Niets is "het onze“. Het onze kan niet

bestaan, want "wij" bestaan niet. Door analyse komt

men tot een zeKere desintegratie van de eigen persoon.

Er zijn waarnemingen, - deze weKken gevoelspriKkels, -

zijn die sterk genoeg, dan treedt een motorische reac-

tie op of er ontwaakt een denkwil, - het bewustzijn

wordt geactiveerd door het object dat het aldus krijgt

aangeboden, enz. Hethele gebeuren is onvoorstelbaar

gecompliceerd en vindt alleen plaats indien voldaan is

aan een groot aantal voorwaarden. 0it gadeslaande

leert men de losse draden die hetpatroon weven af-

zonderlijk onderscheiden, en ooK zonder het weefsel

uit te rafelen weet men dat structuur en voorstelling

in het patroon niet bestaan behalve dank zij deze

draden. Döördringend tot in de atoomopbouw van de

draadstructuur blijft ook hier niet tastbaars over, -

en dan begrijpen we de P8litekst:

”Beziet zowel de verschijning van het bestaan als de

voortgang ervan als een leeg dorp, als een luchtspie-

geling, een geestenstad: als verlaten, ijdel, leeg,

zonder eigenaar, tot nietsleidend.“

Het valt niet te ontkennen dat hier een zeker pessimis-

me doorklinkt, een afwijzing van de evolutie van het

leven.

Niettemin wekt het boeddhisme op tot een grote blij-

moedigheid: en is het respecteren van alle levensvor-

men, tot de nietigste toe, het allereerste boeddhisti-

sche gebod.
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Het is een goed ding, je leed kwijt te raken. Maar wie

wil het zijn gelukt

Indien het de bedoeling is jezelf los ts laten, je ”zelf”

op te geven, dan lijkt onzekerheid qen voordeel „ Evenals

schu 1dgevoe1ens en

onzekerheid, wankelheid, spijtgevoelens, zelfverwerping

voelt zich in zijn element in een even onzeker geworden

wereld, een wereld oie stroomt, die ieder ogenblik geeft

en zich terugtrekt. Wie niet zozeer, of zondcr vecl suc-

ces, getimmerd heeft aan zijn zelfgevoel, slecht zijn

huisje met lichte hand.

Niettemin houden alle psychologen, psychiaters, pedego-

gen, sociologen, criminologen ons het tegengestelde

voor. Ongelukkig, en dus asociaal, gebreKKig functionerend,

’g ressief hetzij tegen zichzelf hetzij tegen anderen,

worden juist wie niet geleerd hebben, bijvoorbeeld door

teKDrt aan aandacht ln de vroegste jeugd, zcwel van an-

deren sls van zichzelf te houden, wie aan zelfgevoel on-

voldoende zijn toegekomen en dus ODk niet aan zelfver-

trouwen, besef van eigenwaarde, een hamonische ontplooi-

ing van de persoonlijkheio. Zo iemand hlijft “gedesin-

tegreerd“.

Van een andem aard is het volgende:

Met boeddhisme gaat uit van de overtuiging dat beleving

vanLeegte en religieuze liefde voor alle levende mede-

wezens twee aaneengeschakelde psychische toestanden zijn.

Losmaken van zichzelf en uitgaan naar de ander horen bij

elkaar. Blijft het tweede achterwege, dan is ook het eer-

ste zonder waarde, en bijvoorbeeld juist weer het gevolg

van het: onvermogen om z:t chze1T te accepteren of te be1e-

ven: öf het is een schijnmanoeuvre.

Zeker in de filosofie van het mahêy8na, is men geneigd

aan deze tweelinggeboorte metafysische speculaties te

ontlenen in de richting van een idealistisch monisme: al-

les bestaat slechts als idee; en alles is één. Noodzake-

lijk, of logisch onontkoombaar is deze gevolgtrekking

niet (de Boeddha zelf liet het waarschljnlijk in het mid-

den), maar ze is wel verleidelijk en ook wel logisch te

ri.jmen.

Evenwel, in de evOlutie van het leven zien wij dat juist

steeds méér en steeds gecompliceerder structuren ont-

staan, waarbij tevens de individuatie toeneemt.
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Zo staan we voor de pa:cadox dat een pure bewustz1j ns-

toestand, waarbij het onders che:Id tussen subject en ob-

j ect zou z:Ij n vervat 1en, en eenhe:t dsbe1ev:t ng al 1éen b:I n-

nen het bere1k 11ggen van wezens d:ze tot een hoogste

graad van autonom:te en een verbïj zonderd beuustz:Ij n

z:Ij n gekomen

In de meeste gevallen is het niet zo moeilijk de tegen-

strijdigheden .als schijnbare tegenstrijdigheden te ont-

maskeren.

In het leven een aspect van onwezenlijkheid vaststellen,

wat alles tot ij0elheid maakt, leidt tot Oefaitisme als

je werKelijK niets overhoudt: maar als je daarbij wordt

aangesDoord een werkelijKheio erêchter te leren ervaren,

Kdp het ook zijn dat het nieuwe inzicht juist voorgoed

met de "conventionele“ werkelijkheid verzoent.

[n onzekerheid omdat je je moeilijk waar Kunt maKen te-

genover je meuamensen o* naast hen overeind blijven, is

iets heel anders dan de onzeKerheio van iemand die zijn

bestaan juist met zo grote intensiteit beleeft, Oat er

vragen in hem rijzen naar zijn uiteindelijke identi-

teit als levend wezen. Het gaat hier om het oegin en

het einde van een scala onzekerheoen, die het menselijk

wezen kenmerken en zijn handelen mede motiveren. Mis-

s ch:t en kan het boeddhïsme een weg wïj zen om oe eerste

trampen ervan te boven te gaan, o:t e een andere is f een

meer d:t recte? ) da n d:t e van de therapeut .

De tas t van het ver1eden afwerpen , betekent: meestal nog

niet dat een ophoudt dankbaar te zij n voor ontvangen

geluk ; al s het zonde:c ze1fve:chef+ ïng gebeurt, is het

eerder hei1zaam dan dat het kwaaa kan, en a1 ïs het in :f s-

s ch:t en nlet zo conseauent niemand za1 erg gene:ig d zij n

de vinger op te steken tegen zo n st: aa1tj e van levens-

kunst: .

juist is de beleving van een enkel persoon, omdat alleen

die iets beleven kèn?... Misschien is deze objective-

ring van een bewustzijn, met het gevolg dat dit zich

niet meer tegen6ver de wereld gesteld ziet, wel het

grote wonder dat alleen vanuit de hoogste graad van

verinnerlijking mogelijk is. Wie zal uitleggen wat er

gebeurt? Hoe, bijvoorbeeld, op dat moment de verhouding

en verbinding met de lichamelijke basis nog is? We kun-
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nen hopen dat ooit oe wetenschap er iets [meen Over

fomuleren Kan. Wie weet o’ nist op zo'n subliem ogen-

blik één wezen volbrengt wat, voor ieder afzonoerlijK

èn voor allen tezamen - voOr dit heelal in zijn fysi-

s Che en psychïsche ontp 1 ook ïng—, oe gehe 1 e hcen- en

terugweg ï s?

OD Oeze wijze is een verstanoelljke verzoening van de

tegenstellingen die rijzen, wel mogelijk: elK antwoord

*öiÉ Öä> Të>slotte neen oD het vinden van de "midden-

Maar misschien is hRt wät Deoant dÏt oltij d opnieuw te

willen doen. Zoals het, oenk i h , oD het morele vlak

van meer waarde is onze boosaardigheid te onderkennen

dan in een vrome stemming te Komen hij het wooro liafgg , -

zo kan zen k’trr dc p•ara‹*oxr. n uo V:i r'Een kan veru’ lrcron,

als hehorer.üe bij ‹) e , c 1 *z l a› ar Er dirt tc .n cn verew’

The rest is silence, luict een beroemde uitspraak van

Shaw espeare.

Is hrt enige antwooro op 0e OicDere vragen niet gelegen

in oe woordo loZe blimlach van de 9Oeddho?

1 8
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TIJDSCHRIFTEN

Wij ontvingen het maart/april 1g B nummer van de World

Fellowship of Buddhists Review.

Opgenomen is een artikel in memorlam Dr. Malarasekera,

een wereldberoemd schrljver over boeddhisme.

Wasin Indasara. draagt een artikel bij over ”The.Law

of Kama and Rebirth”.

Bhikkhu Agganando, een Nepalese monnik die in Thai-

land woont, geeft “A Brief Guidance to Buddhist Me-

ditation for Beginners.”

The Mlddle Way, The Buddhist Society, 58 Eccleston

Square, Londen S.W. 4, VIPH. <e* g78. In dit nummer

draagt opnleuw Gerald du Pré een artikel bij in zijn

reeks over boeddhisme en wetenschap: ”Science and

the Way to Nirvana“. Celia Ehal lon schreef de beschou-

r:z ng: "The Troubte w:zth you :t s . . . " met de onde:ct :t te1

"The Ego and its Constructs“. Wij citeren hieruit:

“When the Buddha made the great declaration 'Form is

emptiness' he did not mean that we were all hollow.

He’ meant that form, whether it takes shape as the

world, buildings, people, circuses or wars is empty

of our construct about it. Since everything appea pg

only to disappear into something else, let us exer-

cise the great 'mirror wisdom' and enjoy the wonderful

freedom it confers. ”

The Wheel of Dhamma is een uitgave van de Buddharama

Tempel, Talmastraat 20, Waalwijk (N , Br.). Wij ontvin-

gen Vol. 4, Nr. 4. De redactie wordt gevoerd door

Patrick Franssen. Er zijn bijdragen in het Nederlands,

Engels, Frans, Duits en Thai. Het tijdschrift, van

goede inhoud, is geheel gewijd aan de Theravada .

Bodhi Baum. Uitgave van de "Verein der Freunde des

buddhistischen Kultur- und Meditationszentrumn

Scheibbs“, Ginselberg 12, A-3272 SchBibbs/Neustift.

Een fraai, op glanzend papier ultgegeven kwartaal-

tljdschrift. Het voorjaarsnummer is gewijd aan de

ideeän van Georg Grimm.



From Tushita nr. 1 is een kostbaar uitgevoerde, met

foto's verluchte uitgave van ZERO Verlag, K.H. Ursel-

mann, Rheurdterstrasze 200, 04132 Kamp Llntfort. 0it

nummer is opgedragen aan Z.H. de Dalai Lama.

Two Tibetan Lamas on a Lecture Tour in the West is

een uitgave in de reeKs ”Publications for Wisdom Culture”

en werd ons toegezonden door "Manjushri Institute“,

Donishead Priory, Ulverston, Cumbria, LAU 9QQ, Enge-

land. De lama's zijn Thubten Yeshe en Thubten Zopa

Rinpoche.

B O E K E N

Het tweede deel is verschenen van Longchenpa ' s ”Trilo-

gy of Finding Comfort and Ease" in de vertaling en

met annotaties van H.V. Guenthar (Oharma Publishing,

Emeryville, California, T 2, 75). Dit deel handelt over

meditatie, zoals deze onderwezen wordt in rNylngmepa.

0e naam van Cuenther garandeert hoogste kwaliteit. Het

boek is niet gemakkelijk: maar voDr wie werkelijk in

deze denkwereld wil doororingen een prachtige glds.

0e titel van dit tweede deel van de trilogie is:

”Kindly Bent to Ease Us.“

Er is een nieuwe, om de toon zeer geprezen vertaling

van ”Dhammapada" door Thomas Byron (Wildwood House,

Londen. E 3,95).

Onlangs verscheen een boek over de metafysica 1n het

Mahäyèna: “Mua-yen Buddhism. The Jewel Net of Indra"

door Francis H . Cock. Hua-yen is de Chinese term voor

Sanskriet Avat SBka . (Penn State Press, Univ. Park,

Pa. $ 44,50).

doseph Head en S . L . Cranston schreven : "Re1n_carnat 1on :

The Phoenix FIre mystery" st Julian Press/Crown Publlshers,

Inc . New York) .
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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 geloof zij

ook aanhangen — die op enigerlei wijze in het buddhisme

belang stellen of zich daarbij betrokken voelen

iedereen, ook organisaties of instellingen, kunnen als beguns-

tiger aan de Stichting steun verlenen

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

5addharma; dit adres is op de eerste 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




