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u* asastea lief ale uself’ worden met die ’nessten“
uitsluitend eexsen bedoeld. Voor eeR christen spreekt

dit vsazelf*

De oorsprong vra deze obristel e leveasbeschouwiag
wordt veal8l toegesrbreven eBa het Oude Testsmeat.
Dit iB ecbter niet geheel terecht; öe weBierse
antbropocestrisohe leveasboudiag v*mBt io bet Oude
geaa steua. In wesesis Btset aiet
Testemeat eigaol
bet oiddalpunt. Alle:‹ezeas s
ia
God
docb
8a aena,
0od, om Eem tw dienea- 3e mesa
van
ere
ter
§0BCh&pea
.«it niet
wezena , meer dat
ex‹iere
Ge
over
heera* wel
z
plezï«r
en
gemek
s
voor
wezens
a
ia, dat dez
wordt
magan,
dit
isra%li%rs
oude
de
geBcbepon. Roe
onder bear tre££anü vezwoorü ta psalm 1 04 › -IX h1er eaa geüee1t e weergee€ In üe eerta1tog door
Ida Gerbar6t aa Xaz'1e vr» &ez' Zeg‹ta ( 1 9’/2) ›

bua loop aesr de bakea{
"Bronaaa Hst
tussea bergea door wesdelt het water,
drs aha &ierea &aa velds,
8e wou‹iez els moses hua dorst,
bovm nestelen de vogelam les hemels
êoex aioh horen, vea tuasen de *skkex.
De homaa Oods trekkaa bux sappax,
pl&xtlng
de Libeaow-oeders, z
daar bebbaa de vogels bua neet

In do ro4e verbergt zich do kllpd s.
duister gebied* valt de xsoht
Als
In de äloroa dna uouda kont do onrust
Joage l oeuuea brullen roofglorkg
oat hua voedsel t e vragaa van god."
De aorg waa God rioht sich duB reohtstreeke *ot 8e
plea]ae aa dierea, eveaseer als tot de meassm.
Niet aoseer bet Oude Tastemeat, Bocb veleer het
latere griekse demken veauit Aristoteles ea de
Stoa wDor]gazet door da kerkvsdera, heeft in het
cbris*endom de leer ingeag doaa viaden, dat da
xatu ui*sluitead tea behoeven de sam is ge8GÄB BRg dE dOOr CBR DB8T bë ÏSPeR ËBR UO

BE DBC

Fssrzele hei westerse deakaa siob vard*r oatvikkelBe,
rsskte de gedsobte seA een schepping op de aohiergrond. Ref deed er steeds miader toe, welke bedoeld
scheppiag geba‹ï kon bebben$
gse God evaxtueel met s
vra 4e westerse nmas
Bts
be
hmm
im
r
Cod verloo
werd sïeeda minder een
bij
is;
beteken
san
geleiBel
meer eea oraemmxt
stemde
sa
eid
levemäe xerkel
eigan iBee&* kOn opmijn
elkeea
m
eea kspm*ob weerea
eea gewoonte ven
zondag,
de
vea
g
bimgea, een vullin
ex steeds sterker
bleef,
ev«mwel
Na]
bat tefelgebed.
&lB almeoh*ige
BoRB
de
dat
iging
werd, was de overtu
reob] bed,
ande
fmprak
waemel
het
heerBer over de eerde
te bui*aa.
uit
em
kem
gmDrnf
te
eur
die ssrde rssr willek
d vra
invloe
&e
j
dssrbi
was
Diepgeea& m varBtrekkeaB
*zm
are
o),
§96-16j
(1
*es
Desosr
de frexse wQsgeer ReD4
Vorm,
de
oxtseg
cbep
eigaxs
e
de does iedere wesanl
kleur, geur beröheïd ea ssob]heid, dat allee aoh]te
’belxagg de eniga eohte eigeasoh&p
BQ zoa8er werkel
vam de diagea was hun"uitgebrdidheid". Kwe:nti*eit
trad ia ée plests vwo kwaliteit. Hiermee werd hat wiskuadlgo deäkea toa onreobte toegepast op de warald
der verscb selem, de levemda verde om ona hean,
Dasrbj moet be8aoht wordea, dat Desosrtea plen*aa eA
Rieraa geld Btel&e 9mR levaaloze Bin6sa aa ar sel#s
vxe ui*j, dat dieraa gaem gavoel zouden hebben.

zegaez speepo go$z znnp no ep qsp ' g •eqq*egswsn

$gaoa psegge

•srs$spao mne$xdo pqosm espamrxexoq

eP #ne eTP cool ' x pwp ]*()n *xpmoqzm* eprsm sap hem

-6De lssdsn daags d• zuidrssd vxs de :ümra ses*n
'setel'
worden wsa oudsher bewoond door
hese *rakkas weer de periodieke (mat jeerl
vslleRde) sobaerae regaeB
B Oei mogol
mäk

•

vt1ïea öwJxgea s1ob als geaetao burgers bï eaö op
ï›epaaïée p1satsoa te vestigen aet bed gavoïg, def

aq ex hua vee in dorre jaraa oäkoeaa vem de hongor
en ds] ho] lsnd oahers]elbeer word] verwoest.
Ih de äroge srabisohe landss wsn het Nabije Oos*sa

*«e te nlsan ex do wa]ervoerniening te verbe*eran
word* *o] Rexe de drasgkreOh* wsa he* silisn ov*r-

sobz•:(jd4 j b•t e1x4e 1s xod•roa ‹te xoestJ)zs §&Est bed
tegosge•t•1‹te van betgees aea heoogö bad»

la h•* wes]*n wan 8e V•rexig4e Sta*an h•eft exm oa-

lsnga eam grootsoRaeps progrssma uitgevoerd tot vanhoe wa* de salmprod
i•, door de jose salxpj es

nie* n•ar bloot *e s*ellm emx be4 riskmate lsvax ia
s]ron*nd wx*ar vol roof
daa meer se ia besohx**e
bomsine *e bryan ea dsmr op *e kwekea• OP cor*e
*e
loiäda di* indardsad ]o] 'se•r zale' mssr
al spoedig bleek dat het wogwallaa vea betgeaa bïolog de 'melmotiadruk' vmm he] milieu noesua leidde
*o] d anmra*io wan de salms]snd. Dï] kwma sowel *o*
uitg in mam oversa]ig eaadeel vea meanel e nxlaun
sio de ]o]ale populatie ala daaria dx] de malnxm te
kleim blevaa ma bon voorheox norsele
‹mm gw
xioht nie* s*wr t•reik*en. Roswel
woor rolke baadol
rowde l
bet ondbollsndse spreakwoerd kaaaea:
"die he* ondarB*a vit de ben wil bebben km b•]
lid op da n•xe", bl * melk exa oombiae*ie wsa hoog
moed mn kor*nicbtigüeid be* wes]el
beadolm bab•ersea.
LB ÄÏBÏOriORB JBA flOMSÏR hBB#Ï dB BÏiÏÏÏRTi6ÏÏ]OÄ0

lavmsboudiag
de westerse seas eaageduid ala em
'v•rvr•maï
be] algemeaa amas*l
patroon'.
Roe so•*m
oas dit algamaaa meamel
pa*room dsm
voorsiellaa7
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Iw exn&S iB Rie* a broeder, mesr r
d. Ea als
die veroverd heef* ]raIct
varder*
trakl siob er
nie*s wen san.
vergeef bet gaf wsa s wader ao
he] erfdeel wsa z kinderen.
%ebeadw1t a
eoader
de exrde en s broeder de lucht ala koopwaar die
Oma ui*boi]em en weor ver#opan als goedkope boa]e kralen*
Z bonger zal de verde Beul vre]m en sleob]s eao

FOdO BBA» fiBRr BÏ6B0hÏdD AOW dBÏ OBdBÏ dS rOÄd BAA

:muir een wilde is die aie]s ken begr
plssts oe ui] *aru *min de s*edeo

eo* Er is geen
de blanke men.

Ceen ples*s weer je be] opaoepringen ven de baoppso

in be* woowjssr kun* horeo of be* geruis wen vliegmde
vogelm. Haar misaobien kom* b•* omd** ik ean wilde
beo sn doms Me] laweei BOL] mllem meer bestemd oe
ÖO OrBA Q

ÏB dOBA» bR WAÏ ÄBOÊÏ ÄSÏ i0PBR VAOr EPD Ri8

eao sen nie* meer de een*sme bea* ven de neoh*uil keo
horea of ho4 pra4an van do kikkers rond hot aoor In
do avonä? Zk ben meer non rode man en dean De Tnd4 mvi
houd4 ven ho4 zachte miaen van do mnd over hot ua4or
van hot racer en do geur zelf van do mnd gozulvard
door do nlädagrogoa of ineodrugond do reuk faa do pijn-

De lucb] is kostbesr voor de rode men, want alles
deelt de*elfdo luoht - de dierm de boa«o de measen,
alles Reeft deel een dezelfde luoRt. De bleake sen
beef* gemo -na*cbt voor de luoht die
inedea** Als
een men die al vele dsgeo stervende is zo ls hÜ gevoelloos voor kwede &mqp‹m* Meer als we u oas land verkopen dsa moet u bedenken dx] de lucbt voor oaa weerdevol is dat de luob* z
adem meedeelt esn el Ret
loven wi het In u4ana houal . Do ›‹i»a, dlv tJ srooW
vader aan eora4o adeatoch4 pt noont ook ztJa laa4a4o
auoh4 In ontvangst in ‹le mnd iaoot ook onze kinderen
do 1ovanagooa4 gevea. Eh aha ne u ona land verkopen
moet u ho4 not afgezonderd houdan, go tjdo grond vaar

ook de blaäke mea in komma om de wind te proavea
Hg zullen dxs uw eenbod oaa lend ]e verkopen in oven-

wegiag xaam. *ls

beslwi]en be* ssnbod esn te Ae-

mso wïl M êêovoonwmzde a]elleoi de bleaRe sms
ooet dm äieraa wen dit lead beoobouwao als c
broadera.

duisaad ro**eade buffels in de premie ach]ergelmten
door do blsäke mBn die ce neersoboot ui* eaa rjdande
*reia* Ik bea meer een wilde eofclmn niet Degr ao
hoe he] rokmde peerd belengr er Bea z
dan de
lmffel die
allean meer dodao oa ia levaa te bijen.
dat is de mODB ROnder dierm? AlB *l de 8iersn weg m ,
zel da oone s*ereaa sen eao gevoel woo grote eeamesmheiB* Nsa] wet er gebwur* met de dierea gebwori
spoedig me] de oeae. Alle dingen bengao semea.
ven de esrde. U moe] uw kinderen lerea ds* de load
onder bno voe]m do as ven onse
ootvmders iB. Leer
ze eez'h1ed voor ée aar‹Ie, vertel aw Mztöeroo dat öe
aaz'ée vezw›zïé 1s vazz öe ïeveoe vao ooze vooz•oizéers t
dat öe aez4e oztze aoedez 1s« Plat er geJ›ezrz•t aet ‹te
aazöe geheuz•1› ash Ae Jc1zt‹terozz vao ée eazxte• A1B 8GB

oieo op ée gz'oaé Bpuwt epzzvt b:ij op a1obze1£ « D1t xe1: ca
v:ijf öe aaz4e behoozd› a1e1› aa» ée aoos. De aaas heboort

een de eezde. Dit we]so
: alles Imago B‹um*m als
6e* tlo*d ds* eaa #smilie verbindt* AlleB
me]
alles samen. Hat er me] de earde gebeurt gsbsur]
ue] de kinderen
de esrde. De mons beaf$ bo* web
van be* levoA niet geweveag
is slecb]s B&a drsed
een

voort in dB Bïille wstaren ven de ssrde. Zq #erea
tmrug als de voeisixppen van de naderaode lsn*e. Ret
ls hun geest dia alB eao rimpeling ven de wind over
het ws%er vsn de meran loopt.
Wj mullao ovarwogsn wserom de blaake msn h•t land
wil kopsa. HAt ia be* ds* de bleäke men wil kopao
sal mrs volk bea. He* ia so uoeil
te begr ua

voor onm. Roa kuD je luoh* kopan of verkopma 8e

wsrs]e wao de ssrde - de snelheid wmn de an*iloop7
Hoe kuonao we di• d
ssn u ver#opan en hoe kuat
u dat kopsn? Is de aerde van u om •r men te doeo
goeddnnkan allem osdet de rode mes ean stuk
pepier ]akan4 ao he4 geef] smn de t1eak• man7 &lB
zelf de prfkRaling wnn de lxoht an h•t hebbelsn

Het io dese rede ]o] xi]iAg kommdc levsosgoeoel is
kernsob]ig verwoord door de ameribaense daoker
Renry David Tborexu in s ui]sprsäk:
"In wildno6B i0 ]bo preserw*]ios of ]be world"
Let wel: Thoraau mega ni•t 'wild•rnass' mamr 'wildn•ss'
be] onge*amde na*snrl • s
der wemms an äiogan*

De vraag woor onB lxid* au: Is er •m weg 4arug?
Is er eea weg wmsrlongo wq de verbondmAaid eet
onse earde opsisRw kunnan lerm belevsn7
d• plae*s wen onze wes*arse e*hiak memr xlm noodzskel a vol*ooi
dmunmn7
@odig is een uitbreiding van het ]erreIn wserop
morele oordelen geldig z
in die zing M] g‹dragingem die ]o* dusverre als good of aeutrssl beochouwd zerdes , io ethlsch opzïoh* doordepubliekeopisio afgekeurd
sullan wordm. Hisbsndeling vsn lsnê 4ïerao es planten door de mans soels door roofbouw ovarmetig Eeppens eros1a, ao z beoordeeld moe*an wordm zoaln wQ
op gz•oa‹t vao ée

me O•boöen

ozzze hoc‹t£ng tegenover

gericht op onze houding 3ogena do aarde on 3 ogono de
planten •n dieren älo ‹l rop leven» Ho4 ohrlat ondom
laat ons dan In de a4oek•
De leVAABbeB0RAnwiog ao levans ze wsn dx ongeleiterde volkm koacn in de lavansprak%
overeen mei het
gean
bzdoeleo.
in die vorm
‹m
zulk eao
wereldvisi• mei ioi de onse maken. De lxvaombcsohouwing van de ne%uurwolkan is vervat in m:ythen, waarin
‹to natuurkraoht an 4ot goäen goporaon1f’ 1oord worden on
waario h•t voor h•] levsn ven dane volkeo noodsskel4k
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in de gelegmabeid a , kunnwn we ean varam*woorde
m liefdevolle omgang me* de aarde bavordwraa,voore1
door be]jen na eva onze w•ä•mmssn äoor svaa* DU

geld] ia de ears]e plasta voor os*e op se] kindevem na*urz gevoelig voor de wesrde
ren. &inderso z
so ‹te eoboo»be1‹t vao Jtetgeozt oa ons beezt 1ec:f'4 ezt

ja,he* *e onèerdrukken* Nooi* zal ik ha] volgende
gesprek iusseo eeA klein eeimj e em bssr moeder vemgeiso dat ik dertig jssr geleden toevallig hoorde
op Aet eiland Tersohelling*
"Xooder

Jc1§ïz aeos val› aezt aoo1s znzps t'

Na] hier in werkel
kindersiel*

eid werd dooêge*rapt wes een

HQ kooneo iD dit opziobt beel veel san onze kiaderso
meegween. Hsnnaer we self gean kinderen bebbm z
we *ooh week wel in de gelogaabeiä, kioderao ven
smderaA voor* ]a bolpen ia bun omgsng me] levaode wa-

zens• Ia*elleo*uele kaonis is daartoe xie* nodig,

nocb eeo Roog I.Q.bq he* kind; juiB] bj sogaoessd

minder begaafde kinderm *reffao we vmik •so verrewBeDd zuiver gevoel voor hun levende omgeving sso.
jaar ook degene dlv geen kinderen In hun oiiigovlng
hoef'4 3a uollloh4 jula4 diegenen ‹11c onder moaa n
kuonen bun verbondeabeid me*
het mees* eao&eem m
en iodringend beleven alB
diep
on*e medm-wesaos even
*selgebied, Ouido Oenelle:
ona
vmn
dio&ter
de groO*6t0

Ik wil eindigen met twee gedichten die eao aiïdrukhe4 bomdking sign vmn twee der edele beginaalso
fles edele \›egtnse1 ven het 1 öen koat tot v1t1og In

di* gedïoh* ven M*Vasalio i

Er in een boom gweeld met lengo , groene lokkea

suoh**e ruisend als een kind
wiel nog vol wao sooarwind.
*eel

0 xlv een jongamsa,als Seo*or ren de s

en

m

de *ro*se romp xog onverslagen.
de opheffing men he* l eo
@e* edele beginsel
gedicht ven Oerrlt Aoh]erberg:
em
in
terug
wio‹I*m we

BLOEI.

Bronzen buBte van een bodhïsattva* Andhra
Pradesh, oost*lqke Chalakya ntQl. Ongeveer
70G n . Chr.
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("Verzon van Nonnen",vertaald uit het PÊ11)

"Verzon van bronnen"

Thorlgatha, vormen armen

met de "Vorzeo ven Honnikao"
bundel poüzlo

Theragelbs, een

dlv deel uitmaakt van de Pallcanon.

Thera en 4horJ, "ouderling", slJn ore414 cha voor
‹In oudere bhlkkhu' a on bhl3ckhunJ' a ; "ouder" n1o4

gerekend assr loaftijd

meer vensY he* tijdBtip

ven toetreding ]o* de Ordo.
Er is oader dezo gs]be, die stemmen ui] de
eerste eeuwen ven het boeddhisme, sublieme poä*io.
Opwsllend is het verschil neer toon en iohoud
tussen de vercen van do monniken en noonen. De
laatsten sijn veel persoonlij#er; terwijl 8e
niken ons bijvoorbeeld menigmesl een natuurtafereel
schildaron zonder er de aigon persoon in ta mangen,
vertellen do nonnen ons hun levensverbesl. Nauwkeurig word] ons medegedeeld hoe *ij ertoe kwamen
de worold te verlaten en hun ]oevlucb* ]e zoeken
bij de senghe. Hun verering vsn da Ts*hsgata heeft
lets gapaBB l0noerda J vet z13 z eggon volt direct
uit hot hart en hot verhaal van hun loven 1s al4ijd
aan‹1oon1ijk

vaak ac.hrJjnond. Behalve oothotlaoho

ontroerlng, geeft ‹loze poüz le ons can rijk gevarieerd beeld van vrouwonloven lvi het a.n41oko Tn_d4_w

Terug' K . - Sch .

-17Yerglf41gd door 4rotB op aiijn huldzklour , g«•tai4 o,
aohooohold an rome,

9]ODd ik in he] huis van plezier,
kla oen 3agor d1• sign valstrik hoeft uitgozot.
mot mer omhangend, shouend, het goho1.ian vor
ontbloteo8,
mekend over
Bedroog ik op velerlei wjze, mo vrol
veel mensen.

Diezelfde ik meekt nu hssr bodeltocht,
Kaslgeschorun

met een nonnenkleed bed*kt.

Gezeten san de voet ven een boos
Verkrijg ik bevrijding ven gedaohten.
Alle benden verbroken, da hemelBe

serdse

Yerlokkingm de toegang onïz*gd,
Eoel geworden

- ban ik vitgedoofd.

Vimela

'vroeger courtiaana'
(YB8 72-76)

Zonder de juis*e oplettendheid

gewond door lus]

en pesBi0g

st ï« f4e ik ooit, opgejaagd en machteloos.
Bem**en door wereldse mio, op jaoRt n8sr bevrediging,
g
niet in belsns, ondar de tyrenni+ vBn pessie.
Roger

bleek verflaosï

leefde ik zeven jaren.

Toen naa Ik can 4ouu 8n e oh4 h84 ‹llopat van oen bos op•

Beter

hier te verhmngon

nogmesls

veraohtel
gedz'agao I

jR wierp de lus om men bels• . •. .. •. toon vond ail3n
goeat bovrijd1ng•

sid

(Yes 77-81 )

Boedäbi, Eelä hoogste min all«n,
Eer zij U die mij verloste ven leed,
Evansls vele endere wemans.
Alle leed iB doorzien, de dors* -de oorassk- verdroogd.
Set edele aobtvoudige pad betredana
Werd ik ge6üB* door beëindi

•

Mijn kind is ges*orvm. Al earder s veder, m
n
grootmoeder. Onbekend met Ja ]nrkelijkheid

broer

ZwierF ik ruo*eloos rosd.
Nu heb ik de Heer ontmoet.
DU is nim lss]s]e lioheem. Ten einde ÏB
De ronde der geboor]en* Er is gean vedcrg*boorta meen
Zie zijn vreedzame dlBc1pe1on,

xst energie gestart, roBoluut en sonder verflauwan
zioh inspannend!
Dit IB eerbetoon van do boeddha • o •

Hasrlijk, tot geluk ven velen bzsrde

yR GotamB•

Van hen dlv overweldigd s13n ‹loer ziekten on dood,
Yerv1)derdo hI.j hot ganse gesticht ven 1oe‹1.

TI betsanac bronzen figuur ven do Boeddha

(d* hout*n voo t is chlnoos). 18’ oouw.

DE #ARAKTSRISTIEK VAü LOBDA

NINA VAN OORKUN houdt zich al vele jaren
mot de atudï• ven de Abhidhamma besig ex
hoo£t over dlt onderwerp u1 tvoorlg ga-

publlceerd.
*g nemen bier aen gedeelte op wan bssr
uiteen*ettisg over de in de Abhïdhemms
neergelegde visie op lobhx. Ret geoft er
oon goed beeld ven boe do Abhidhemma door
non ultvoorlgo on mlnu t1 ouso analyse van
do working van ona bouuatz , de aiogo1(khold biedt gree p to krI;Jgon op onso bovuatzooproc mann om dan atapogo zo do onheilzhao momenten uit to roet.on .
Dlt onderwerp sord4 door do achr9fa tor
ep neer uitvoert.go wijze bohando ld In haar
hoek 'De Abhidhsmma in het dagel s levea'
( ma. )

De &bhiäMxsme loert &et er vele verschillende
soorten oittas (bewusts smowanten) s * Er s
aJcueaïa o1ttae (alex he1ïzaxie ethan) , kusa1a o1ttas

(heil*eme) vi

ci*taa (oittas die reaul]est z

)

en kiriyecit]as (ci]]ae die noch oor*esk noch reBultest zijn).
Al dece soor]ao ci*tBB OD]atssn in ons degel
leven. Meestal waten we echter niet of de cittz ekusala
kusala, vipeEe of kings is. Ala wo leren om ons bowustz

]e olassificeren sullan wa zowel onaself ala

anderen beter be

jpsn•

We moeiso bet vzrscRil l*ren kannen tuBBen kuaala
an skusalA. D8 'AtÏhssÄlinÄ• (Boek I Boel IgHfdxt. I, 3f
spreekt over do betekenis V •O hot noord 'kusa1a• »
Dit noord hoeft vole botokonlaaen y ho4 kan botokon•n i
' In goede gezondheid', ' zonder fouten • , 'bedreven • ,
• gangooaa• roaultat on towoogbrangond'.

*21Dc 'Att1msalLmÏ'se

:

een peesaode Detokenia: ' beilzeex ', of 'zondar
fouten', of ' esngeneme reeul]ateo teweegbrsogamd'• ..
Als we daden ven dame (edelmoedigheid) verrichten,
sila (‹le morele leefregolB) in acht nemeo, of ons
toeleggen op b

vene

(gees]elijka ontwikkeling), is

de citta kueala. Alle soorten beilseme daden, *oels
bet wesrderen van ardernan's goede daden, anderen
helpen

beleefdheid, eerbied betuigen, de

morele

leefregals io aoht nemen, het bestuderen en het uit-

leggao ven do Dbmame, semzthe ( kelme meditatie) an
vipeasene (de ontwikkeling ven inzicht) vellen onder
dans

sÏla of bbsv8ne. Ieder ven dese heilseme dsdm

zal ean esAgaoaen resultes* teweegbrengen*

D* 'At*basÊlin1' (Boek I, deel I, Hfdst . 1 , 3 )
zegt over eAuealai
A-kusala betekent niet-kusala. ZoelB het tegendeel ven vriendBohep vijandBohap is, oF het tegendeel vao gabeohtbeid, e*o., ontbeohting, etc. ism
zo is eJcusala het tegendeèl v*m kusala.

Als we de Athidhemma beBtuderen lessn we dat er
drie groepen ekusala cittas s

4) D+- in de ain

en wal de volgandei

resliteit ‹ Hiar‹ oitta an celasike.

-221. Lobby-mul*-cittas
2. Doss-muis-cittas

of citiwB die geworteld
of oi]taB die geworteld

s

in aversie

(Rosa).

3. **he-muls-oittms, of cit]as die gewortel8
z
in onwetendheid (mobe)*
Nobu, onwetendheid, ontstse* met iedere ekuBalm citta.

Akusala oï*tas die geworteld s

in lobbe (gehechtheid)

heDban dus ix feita ]wea wortels: mohs en lobhe*
Ze worden lobhe-mul&-oit*aB geRoamd, omdat er nie*

*lleen mobe is die t*•emen met iedere eEusala
citta on*s*set

meer ook lobhe,

Lobhe-muls-oit]as worden dus zo genoemd Deer de
mortel die lobby is.

Akkusala oitt*B die goworteld

sijn ’in dosa(aversio) hebben ook twee wor*elo i mobe
en dosa. Ze worden doB muis-ci]]as genoemd D&mr d8
wortal dlv dosa ia.

Hat lobbe-muls-oittas betreft, er sijn acht
schillamde t

sn. Als w• neer weten over de b*rektmris]iek vsn lobby kunnen we merkang dat we versohillaode typm lobbe-muls-oittss bebbmn•
Lobby 1s de persxe$4bs dhamme (eigeol
welke ootasibi (geemtel

e werkel

eidj

e faktor die tesamen met

ci]]a onts*se]) ie; hj iB reëel en ‹iuB kan h

erv&raD

LoJbba 1s begeerte o£ geheohthe1Ö. De *V1snüdb1awgga
(XIV , 162) zegt t

.... . lohbe h*aft de b*r*ktariBti•k VBR CiOh
h*ehte san en obj«1 zal» kleverige l

(letterl

'xpenl

'). Z

fuakiie is klevm,

X1j éoet z1ok vooz' als lets dat a1et ïos1aat

zoels de kleur ven lampenwar*sel 1 * Zijn direkie
esnleiBing iz 8a Bingao dïe *ot slavernq leiäso,
mien xla een bron ven ganoegm. Als
ssngroei]
*ot eax rivier ven begeerte slsur] bQ, zoelB 6OR
Bnel B]ronande rivier dingen veevoer] meer de
grO]

OOeeeo

da mODBeR Bee neer ongelukkige

wederge%oor]os.

Lobhs wordt soms vertesld als 'begeerte' of 'dorst';
Iü] kea door verschillende woorden ver*seld worden went
0r 8

VOiO

AdBÏÏS8 VRR ÏObÄB« LObÄB ËRü

Of Erg

aioder g;rof of subtiele De meeste mensen kunnon lobbe
wel herkaonm alB h$ duidel
aesr voren komt mear
niet flo bj van een miodere goed iB. H harkeDnen
lobby b
orbeeld als we geneigd s
om ]e veel ]e
eten ven esn lukker meel, of als we gehecht z
een
s]erko drenk en signre]tan. Me z
ook gehecht san
menssn en we hebben verdrie] als degenen die ons
dierbeer z
OnB door de dood komeD *e ostv&llen.
Rier is be] duidel
dat er gabeohtheid is, meer or

s

vela grsde]ies ven lobhe so d

zeer snel en

ls weten we nie*

mer#an het missohian moi wanneer lobhe

ontstest vanwege de obj e

aD dle we Ïn OnB dxgel

laven ervxran door de 'zes dsurso', vooral als lobbe
niet so Ot•rk im als habzuoht of hsrïsïochtel

) verkr*z*m uit h•* roet ven eao oliel# P•

verlengen» Iedere keer alo er ean esngsnssm zioAibeer
objaki

geluid

geur

door de iao*ain ia

heid lobbe
z

Bessk Of liobsmel

e indruk

onïstssi er meer alle wesrso

onielbere k•rao p•r dag.

i bg on*snap* esn onze meoht. Io vele su**as spreekt

de Boaddhs over lebhm

s* op d• geweren erven en op

de weg ow lobba xi] ]e roeien• Do sengseeme obj eb*en

die erearwkunnsn wordsn &oor de
in versobillande euttas da '

f ain*uigsn wordsn

soor*ao vao sin*xige-

lee gaooegans' gaooemd. H• lenes in de 'Reh*-dukktsk]doendb*-su]]a' (De Grotere Dialoog over de Mortel

"IR ] snnnk•n is de voldoaoing in sin*ui
lee gsnoagsns7 Deze f •••nnikaa z de moon*so ven xIa]uigl e gaooegans. H•lka
Ziohtenssm plezierig begeert, saolokkel
venLonéan me* zintuigl
plezier verleidel *. . . . •
Geluiden die door het oor wordeo erw*rao .•.•..• .
Osuras die doow de nsun wordso ervsran .• . *••••
Smikm die door de Jong vordao erwsreo * ...*.•
Liobsnel e indrubkao die door het licbsam wozdeo
erv*rsn, eangsneem, p1ezierig,begoerd,esnlokkel ,
verbonden s•* zintuigl

plezier, verlei8el

.
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gq

. Fat voor p1ez1er

ook aaaz ontBt

t vaowog6 @ese

weïke vzougöe
£ Boorteo vmz

gevoel boeF] nog nie* eeR ku8ala oitta ie sbo Als we
meer lersn Over eÄusRÏa OiÏÏ88 ao kuBälR Ci*]as aR AlB WO
ODB >gwRB* Z

huo berek$eris]iekeng sullen We

kan dx* b•semngeneme gweOeldx*

°°#°*

#°°

me* eao lotb*-mul*-oit*a •°» oi**° **° *°wor*°l4 *’
in gehechtheid) gndora la dan ho4 aangegane gevoel dat

te**m•n me* *‹m kusal* oi**s ben ontstssn. Gevoal
yg gp OetasihB hgg ges8men m8Ï iedere citÏa

ontBtest. Als d8 oÏÏÏa SUB is, iz hei gwvoel OOk
x1gRml* w *ls de ciÏ** k»s la is is hei gevoel ook

**ï«. w* bmnoan hei versobil lerao keonen iuBs

de

ksre ieris*iek van &•*-geDgme gevoel d8Ï OnÏBÏ8BÏ

M,B,IA SiChtI›ear d Old
en w* s‹meoht zijn zsn een
eao mooi geluid en de kzrekterisiiek v8n R•4
*
gevoel dag onïsteaï als we
Ts 8* g * Ün•
Le Boe4dbs wees er op dat lobh* verdriet veroor-

»

. ii* w* moeren «h*i**»

*anssn die onB dien-

beer zijn of als we dingen wearesn we plezier beleven
pqht S
verliezen, hebben we verdriet. AlB we

e‹m voormpoedig levm ben deze gdheohtheiè aversie
conditioneres wanneer we on]beringen moeten lijden of
wanneer we teganslagsn hebban* @e lesan in de

-26'

d# % - #

gebesld

*

’=BBÏÏ8*

WOlkO bOVaR UOFd

da] de Boeddbx to] de eoanikao sprek over

he* vorArie* ds* veroorseskt wordt door gehaobtheid
een sin*uigel

e ganoegaxs:

" Down]

monniken

is be] gsvesr in siD]uigel

e

genoegens7 Sam jonge men ui* goede femi1ie,monnfken,
voorzie] in z

lavemsosderboud door een beroep ....

heaf] te lQdao ven kou, hit*e,horsels ,muggao
de wind de zon ongodier]e,
dors]. Dit

monniken

sterft vsn honger m

is esn gevear in zin*uigl

genoogens ds] sanwemig is

e

eex oorzesk ven leden....

Als deze jonge men, monniken, ziobself esnspoort
sich iospxn]

zioh beter] mair ä] bao *oob geen

bezittingen verwerven, den is
]raur*
jemmer]

weakl

Blest ziobnelf op da bors] an

hj reikt ontgoooheld ao denkt* 'H

ning is ]evergeefB
Di]

vordrietig,hQ

monniken

inspen-

streven is sonder resul]est'

is ook een gevsar in de zintuigljXe

enoe ens ds* esnwenig is.
IM varder

monniken, als zintuigl

e ganoeg•ns de

mat edelen,br•*---en sct bzabmsnen, huisxadors met
huiBvsders, em moeder zet bmsr zoon, een zoon me]
z

moedar

een veder we] z

zoon, eem soon me]

met zin zuster, een zuster meer beer broeder, esn
vriend me] z

vriand. Dagenan, dia zioh overgeven

-27‹1eseo koaeo te st e:even en theo doéelJjke pï]zteo.

Dlt , aonnlkan

la non gevaar In de z lntulgol Uke

genoegeoe éat aanxaa1g te.'

Me lezan verder over nog veel mear medelen en
gevsreo vwo

zin]uigl

e geooegenB en over de oneengo-

neme reBul]a*en die ze in de *oekomst teweog sullen
brengen. De Boeddha zette ook de voldoening an be]
geveer wan rupe (fysieke vorBolUjneOlsn) uiteen.

Me lemen:
" En we]

monniken

in de liobemel

ia de voldoening die men wind]

eid? Nonniken

meisje vi* eao sdell
brehmenao familie
een lsg•re weng)
je oud is

het ÏB alB ean

e familie, of uit eeo

of uit een enèere feailie (wan
die als ae

ftïen of zestien

nie* te groo* is

niet te klein nie*

*e meger, nie* ]e dik, niet *e donker, nie] ]e
blenk - heaf* se monniken

op ds] eomont he] toppunt

ven sobeooheid eo lieFel

eid bereikt?"

"Ja Meesters"
"Monniken, welk geluk en plezier ook meer ken ontstasn vanwege sohoonheid en liefl

voldoening in de liohemel
Eo wat

monniken

eid

dat is de

eid.

is het gevssr in de liobszel

eid7

Hen kin monniken diezelfde vrouw na verloop ven
4ijd wooralan aha s o 4aohtlg, negentig of honderd
3aar le, oua, krom als non dekapar gobogen,1aunend
op een stok, met siddarende geng, siakel , heer
j‹mg4 vervlogen heer %andao afgebro • ***

geworden heer en rimpelige huid

voortstrompalend

bear ledma*on verkleurd. * .*, *
Ih men Ben

monniken, dïeselfde vrouw wearsiao

alB een l

neergegooid in een kerkhof, al 6&n,

twee of drie dugan dood, opgeswollan

verklmud,

in esn otsst ven ont%in‹ïing. Wa* denlct U hierven
monniken7 De] d&t, wzt vroeger Bcbooabeid en lief-

lllfieid was

verdwanao is

en dat ellende ervoor in

de ples]s gekomen is?"

" Ook di]

monniken, is em gevssr in de licbeao-

heid." •..•
Hat de Boeddha tegan de monniken zei ben ons bord

toesoh

en, meer het is de reeli]ei** Me vioden he]

moeiljk om het loven te esnvserden zoalB het werkel
is: geboorte

ouderdom, zimkto en dood. Me kunnen het

niet vordregen om ons ons eigen licbeem of bet lichaam

ven iemend

die ons dierbeer is

alm eem l

s]ellen* We acoep]eren ds] we geboren z
den he] moeil

cap]eren

voor ]e

, meer we vin-

om de consequenties ven geboorte te ao-

welke ouderdom

ziekte en dood z

onze ogeo liefs] sluiten voor de varganüel

* Me willm

eid ven xlla

Bingen die on*s*esn. Als we in de spiegel jen of als

wa ons liobeam verzorgen z

we ertoa geneigd he] li-

oheem ]e besohouwen ale i0tB dat bl

end is en dat san

onszelf *oebeboor]* Maer het liobeam be•test allean
uit rupes

z

elementen die vergaan sodra se ontstaan

. Er is ge•n stukje van het liobsem dat bl aod is.
Hat 1i,heem *la z el# b*achouwan is ean verkeerde

-29opwat]ing ven de werkelijkheid, in he] Pali 8it4hi.
Di*4hi iB OBB OetABikB BÏ€ iO&8MeR mOt lObhA-Bül

CÏttR8

(citt*e gewor*eld in geheobtheid) ben osts*esn. We

koeso hier woar terug op de indeling io acht typen
vïer erema wordm nsmel

begeleid door di$thi.Alo eeo

lobba-muls-cï]*a met dit4hi ontstee] is er op ds] moment een osjuis*e opvatting ven de wor#elijkheid.

Di44bi ken sich in veraohillaode vormam voordoen.
Hr] geloof in ean zelf is eem soort ditthi. Yen ken
gelovso ds] er een celf bes*eet in dit lovsn en ds] di%

zal bl

en voortbestaan, ook als dit leven beëindigd is.

Dit is be] geloof in aen eouwig levsn. Men kan eohter
ook in een zelf dat alleen meer in dit leven bestset
geloven, sn dat vernietigd zal wordeD als Bit leven
beëindigd ism Dit is hei geloof in vernietiging. Andere
voreen vsn di4tRi zijn de opveiïingen dat er geen ksmme

is

dat er gean vipeks is, dsi daden niet hun results-

Een ïwwewg%rsogen•
%8R dO ROÄÏ NVBR ÏObbB-RuÏa-CÏÏ

S UOrd€R dO VÏSR

die tesamao set de verkeerde opveiiing ven de werkel

-

heid (Bi**ai) ontstesn in het Pali geooemd* ditthigetss

ÏÏa (B

yutta be%ekso* z verbonden meï ) ‹

Vier iypso lobby-muls-ciïiee on*stsen zonder de ven#eerde opwetiing vsn de werkel

eid

se s

-30Lobh8•-Iïft11WC14t&8 kunnen uordea bogololä äoor

ssngao*em gevoel of door nsu*resl gevoel

nooi] door

onmmngeoeem gevoeld De lobba is sterker als hq door
eengsneem gevoel Dwgeleid wordt. ysn de vger gips
lobbe-muls-oi]]ee die met diiihi oagstssn wordao er
]wee begeleid door esngaxeam gevoel (somenissa)

ae

zoo 'somenasos-sebagsta' $ twee typso wordan begeleid
door neutreel gsvoel (ups)
AlB Ba b

ce z

'upakkbe-BeAega*a '

orbeeld gehecb] is san de opvegg

er een *elf iB da* wel bl

g deg

so voor]bes]ssa, ben 8e oi**s

begeleid wordao door aengenaem gevo•l of donr nso*resl

gevoel. Vsn de wier lobhe-muls-oi*tam zonder 8it4hi
wordem twee ]ypao begeleid door esnganeem govoel so
twee ]ypao Boor aeutrasl gevoel. Dus, ven de aoh] theo
lobhe-mul 0i]]aB wordan er vier begeleid door esngommm govoel en vier door neutreel gevoel

Bij de olxssifica]ie vwo lobha-muls-cittas speel*
nog een derde gosiob]apun* een rol. Lobbe-muls-oittas
lnum*m 'asefikfieriba' Bpon*ssn, zonder eensporing of
'sggAhkhev

# g mat sensporing of ne overleg

De 'Vieuddima8gn' (XIY

ds*

c

.

]) cel over lobbe-muls-cigga

t

sasa6kbsriks is alo de oit]a ]rseg is en oD*B*

na sms‹ir
onistssn

. De lobbe-mul

0i]t*B dim BaB

ribe *

,

senBporing door de rssd Of het verzoek wen

iemend anders, of ook na eigen overleg. Zelfs als Be
e*n‹Irwg ni•t ven buiten af koud maar vanuit iemend' s
de oittas sasefiPhseiBs$ ze z
eigen overwegingaD s
trseg en on%Bï

*** i*

:m

M

. Als 4o lobhe &BeÄkheriba

oterkzr dsz wsrneer h

saB

rilm is.

de lobbe-mnls-oitïes sonder ditthi

De cht tim lobha-mule-citias s

dan de volgsode:

1. Bsgelei8 door &augensem gevoel, mat ditthi,
zonder 8sndreng.

2. Bogsleid door sengenemo gevoel met ditthi ns sendrsng
( Sotezz›assa•-sahagatazx,ö1ttIz1gata•-sam pa

ttam,

3. Begeleid Boor esngeneam gevoel, sonder &itthi
drsng*
zonder

4• Begeleid door eengeneem gevoel

zonder ditjbi
sen‹ireng•

§ . Begeleid door neutresl gevoel, met ditthi

asa6kbsr*

zonder

m ekem.)

6* Bogoleid doer neu]resl gevoel, met ditthi na eendrenj

4 ) '«>-' betekent • can •
ul4goaproken aha ng

De 'in' op 't aln‹1

• n noord uordt

7. Begeleid deor neutr*sl gevoel, *onder ditthi,

8. Begeleid door neutresl govoel, sosder di]*hi
na emndrang.
(Upe

sehegat

, ditthigs]s-vippeyuttag
rikem ekem* )
sas
”

Zoals we gezien hebben, lobhe-muls-cittas kunnan
(on*stssn na esndreng) c

. Da AttasÄlinÏ (Boek H

D4 R, Hfds]* III2§j) geeft een voorbeeld ven
rlks ls.
lobhs-muls-oitta met ditthi welke 6aB
Een zoon uit een adell

e fxmilia trouwt met een meieje

dat onjuiste opvs]tingen heeft over da werkelijkheid en
dan geit hq om met anderen, die er een onjuiste opvatting op nehouden• Lengzemerhend asnvssrdt h self ook de
onjuiste opvattingen en hij schept er genoagen in.

Lobfis-muls-cittas worden begeleid door esngeneem
gevoel of door neutreel gevoeld Lobhs-mul

CittBB sonder

ditthi met aem eengeneem gevoel kunnen b. v• on*s*esn
als man plezier heeft in noeie kleron, neer de film
geet, lach] en prent met anderen over prettige dingen.
Lobhs-mule-cittas zonder dltthi met een esngenesm
gevoel kunnen dan verder nog as
Breng) of sas

rike (zonder

rlks (m esndrsng) z

. Ze z

b.v.

asenkherike als men, hoewel men eerst niet geeft om

starke dronk, erven geniet nedst men eengemoadigd is
tot drinken.

De lobbe-muls-cit*as sonder dit4hi met een

nou]rsel gevoel kunoen b.v. on]e*esn als wa willen
ops]een of verschillende dingsn willen psEkon. Omda]
we meestal gem genoegen soheppao in dergel e bandmlingen bsn er op sulke momen]on lobDe me] een nsu]reel
ls de meea]
gevoel on]stman* Zo *ien we dat lobba d
leven motiveer].
gewone bendelingsn in ons degel

Als wo mo ci]4aa m•er in Se*ail bes*uderem zel dit
ons helpan om onszelf *e leren kexnen. Me moe*m sle*
alleen de grove lobbe lewsn kaonen, maar ook de gradeo
van lobbe, die maer sub*iol s .
Do volgende su]ta geef] een voorbaold vmn lobha
die meer subtiel is. We lez eo in de 'Zegyu]]a Nikeys '

Een moonikver%1*of ems ia Eosala, in eeo 4os.
Tom die monnik daar verbleef, dook bq, medst
rondgeng me* de bedelnap
]eruggékoerd was ven s
de lo4uavijvor In on moet’ de
geur op van een rode lo4ua Do door’ ' dle da4 boe
on h

d

gegoten had

ls besooh*, werd bewogen door mededogen wnor
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stjo so w1löe hem aanBporen. Oaarom naüeröe hg öe
aonnJJc eo sprak hea 1;oe £o het volgende vers s

Devsa z

›zezana to beae1s e e£ereo.

" Die lotus

ontstaan in wsler, niet een u gegeven

de geur erwBD die Bnuift U op,

Dit hoort tot de dingon die gestolen kunnen wordm.
£h U noem ik een 'geurdief'

Xssrde Heer."

(De monnik) :
" hee nlo4a noem Ik nog, nlo4a ovortreod ik
Van non afstand ruik Ik ‹bezo Iilooin.
Haaren noemt U mij dan 'geurdlof • ?
die lotussen opgreeft en hiervan leeft
bezig mei z

ruwe werk.V

(De devs*)
" Iemand met een wrede, Bleohte ssrd,

besoedelä als het vuile kleed van een diansïmaegd.

Op sulken slexo m

woorden niet.

Nie goen Blechte aerd heeft,
Hio streef] nssr zuiverheid
Wat voor de sleohtesrd slechtB een besrpunt is
is voor #em groot als een regenwolk."
Omds] lobhe so diepgeworteld is

kan hq alleen

mass uitgeroeid worden in verschillende stadia. Di4thi
moet eerst uitgeroeid worden endam lnrnnan ook de
an‹1oro aoor4en gehechtheid u1tgoroo1‹I vorden. flo
sotapazma

öegezze fte h6t eerBte at&d1um van ver11obt tzzg

heeft bereikt

beaft ditthi uitgeroeid

wjoheid ontwikkeld

welke alle verooh

hi heeft de
Belen *iet als

nele *m rüp& niet als 'zelf' of 'ven mj '. Omdat by

ditthl uitgeroeid hoofd , onta4aan or geen 1ob

iiiila-

cittas met ditlRi meen Zoals we gezien h•bban, onisteen
vier soorten lobbs-muis-•i***6I06ï ditthi en vier
aoort en zonder dltthl.
Ih b•* 8*V*l w8n de aotapeDne on*s*ssn de vier
soorten lobbe-muis-•1tiaB sondor dl4thi nog; hq heeft

nog mei alle soorten gehechtheid uiïgerozid. De
sotapenns beeft nog trots. Trots bro onïsïean set 4e
vier soorten lobbe-muis-«1ttas welke zonder ditthi zijn.
,
Er is trots als m•n z1chz0lf But Btlder•n v*rgol
b voorbeel‹ï als men dmz4 dat oen meer inzicht heeft
dan saderen* Iedere keer alB w onszelf beschouwen
als beter dxn endereo geld esA hen o# minder dan Aen
onszelf als 4e mindere vwo iemend
is er trots. Alo
sn‹ïers %esobouwen is dit niet kusala$ het is trots
i we vinden onszelf dan tooh belengr . Trots ia zo
diepgeworialä dsi hei pes wordt uitgeroeid als men
een arehe] is geworden*
Degene dle het tweede stadium van verliohting

heef] 4ereik* , de sm‹s

mI, (a*•n* ai*»op *n

terugkeert), boef] minder lobby dan de aotÊpeone.
Degene die be* derde Btedium ven verlichting heeft
dm enmgeml (d•gene die nooi] meer terugkeert)
heef] geen gehechthei‹i meer een de objecten die *ioh
voordoen door de Of *inguigen meer bj beeft nog trots

barefkt

en hacht nog sen wedergeboorte. De arshst hoeft lobbe
volledig uitgeroeid.
De eherat is volkomen vra want hj heeft alle Fouten

-36an gebreken uiïgaroeid. We lezen in de 'Semgutta
x

ys ' (SslÄysïsnavsggs, Verspreide Oesegden over de

Zioïuigen
Boeddbs

Derde Vqftig

Hfdst. IV, pin 1 36) dat a*

toen bij verbleef b

‹Ie = k s in Demdsbe,

tegeo de monniken zei*

“DevsB OR mansen, monniken genieten ven ziohtbere
olij okten

zij raken In vervoering door zlchtliaro

objektea. Vanwege de onbestendigheid, het vervolg
he] v*rdw

en ven siohtbere objektan, monniken,

leven deves en mensen in droefhaid. Zij genie]an
van geluiden

gwuren

Bmeken v8n de objektao, die

door ‹le ]astzin en ven de o%jaktan

&ie door de

geest ervaren worden en ze raken ardoor in vervoering. Vanwege de onbestendigheid, het verval en het
verdw

em

deze obj ekten, monniken, leven devss

en mensen In dz'oefhe1‹1

Meer de Tä]hegs*a, monniken, die Arahet is
volledig Verliohte

esn

die ziet zoals het werkljX is

he* on*Btean en v*rgean

de voldoening en de ellende

ven &e obj ek*an en ook de wjze om bevrjd te worden
van äo ztbJnklon. ltij geniet n1o4 van obj okten
sohep] er geen genoegen in
vervoering
en het vord

reikt er niet door in

Vanwege de onbestendigheid, het verval
en ven objekten laef* &e TB*begeta

gelukkig.. .*.*".
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De Boeêdbis*ische Unie ven Europe werd opgerioh]
in 1 975 door ns*iomele boeddhistisohe federaties in
Europe. De Uaia hield heer eerBta algemene oongrea
ven 1 18 junï j.l. in het hoofdkwmr]ier vea de
UNESCO te Parijs. Er wsrao meer dan lOO deelnemers
uit Frankrijk, Eogelend Duitsland, Italiä, Oos*enrjk
Zwi]serlend Spenje de Benelux. Nederland wes ventagenwoordigd ma] ongeveer tweslf deelnemers. Het
volgende is een korte weergave ven het communiqu6
dat ne afloop vBn het oongres door bet orgBniBeremd
comit6 werd uitgegeven.
De deelnamars onëersoch*en 8e vreeg in hoeverre
het bo*ddhisme soel8 he] geworteld is in Asiä als
grondslag ken dienen voor een verdere ontwikkeling
de verschillende
erven in he] Nesten. Is het mogel
*radi]ionele Doeddhistische soholen ta integreren en
te doen opgeen in een voor Enrope relevante vorm?

Yen neig4e *ot de mening dat de redan waerom
de 4&n voorkeur hoeft voor deze, de onder voor gena

sobool eerder *e vinden iB in persoonl 8 exnleg
so omB*en&igbeden den in verschillen tussen asietisobe
en europeBe E«n.*alitei* .

Ness* d* vragen die door di* *heme werden opgoworpen werd er veel prektisohe informatie gegevao.
Hiartoa behoor&an 4e vela voorbeelden ven sktivi]eitem
die door boeddhis]iBOhe groeperingen in Europe onder
zoals sociale hulp, gevmmgenanzorg, sternoman z
vensbegeleiding schoolonderricht over boeddhisme
altemu*]ieve vorman van semanleving, eUctiea om dm
vivisak*ie te beperken etc. Deze ektivitaiten, indisn
gedragen door osn geeat vra vea ieder vooroordeel,
Dnmnen een eigen bedrage leveren *ot de oplosBing
problemen v8n msetsohappel e, psychologisoha,eoologisohe werd. Zonder het eigen ksrekter en de zelfstendlga poaIt loliopallng van hot I›oeddh1ano gauel‹1 gan 4o
doen, kunnen dez e aktlvlt olt an hot uoderzada begrip

•oy
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UNESCO werd de deelnemers

Overbeiig hizremo toa ge * •x , ‹L** lix mus
hO] programme d• oon*xo*en die werdsn gelegd in
de wsnèCl
ang door velan alB seor wesr8evol

Ver nederlendBe side s

‹door
en sobz':ij:f'ster ‹tezes.

er voordraohten

*bov4ao

NEDEDSLINGBN

0p 19 es 20 april 1980 sal in ssmesverking met
8a 'Werkgroep De Nieu*e xens' te Huizes de voorjsarobQeeskomst belegd Bordes.
Als spreken z
u1*genodigd:
- Sa*ghar*kmita (D. P. S . Ling*ood), stichter ras de
' Fort onde of the con tom Buddhls t Order • on auteur
van hot boek ' 7ho thousand- po4allod Lotuo '. Ht)
za1 apreken over ' Booddhl aiao In hot toa ton'
- Dra . A . Horpa t , vorbondon aan do Un1veraf t olt van
Le:tdon . Do titel van haar bedrage luidt ' 2on on
paycho thoraplo '.
- E . Bru13 n zal o preken over tantr1seo .
Daarnaar t zullen er rorksho ps gehouden worden ,
waarin In kleine groo pon gedlsacuss1 nerd kan
sorden over be paalde onderworpen dle door enige
hiervoor aangozocht e a prokors sullon worden 1.ngel old. Deze onderworpen zijn :
- Booddhl ome In hot vos t on
- Sangha In hot vos ton
- God1 tat1o
- Booddhl B t0 on oagang met de natuur
Booddhl aan an paycho 1og1o
- Zon on ps;ycho therapie
- Booddhlamo on vegotgnanc
-'kan tre.ome

- In de Rozos ö: Aaron kork t o Inc t ordaa worden
dlvora o nodl t at1o - on yogscursu sa on gegeven

Zo-een medicatie o.l.v. Haerteo Moutwsn). Inlicb-

vorkrt)gbaar b( ho t xozoshul s
tlngon h1erom tront z
; t o 1. 2 21305 .
er‹i•»i
t
Reis
?7,
eén
dat ertoo pt
- Zonnodlt at1 e ; In vern ch1 l1onde a todon In N odor-

tel. 020-z30686; inlichtingen aldxar
Amsterdam Zeskrin Erik Brui a
Lechams *ra** 3
tel.020-240203

vaum Za-]es, Nasrtes Houtmsn
@olenaero*eg 3, alle inlichtlngex 020-313054
Bilthoven Zesdo Nors Sou*nsm-A• Orasf
wel.030-783169
Doetlnchem S* . *illibrordus ebd
tel. 08359-268, inlicbtinges aldmsr

Dex Saag. S%ud1o Visie, Nor• Houtmsn-de Graaf
imlicbtiagen; zr. Corry Koot, tel .D7O-882300
arlem Zero
*el. 02a-322847: inlichtiagea aldsar
Langeaboom (]-Br)
Tharesiehoeve, tel, 08863-1277
Nezrmaen, PriorQ Bmmaua
Islicbtisgea: Joke Grotesboer, tel. 03$ 6S-61678
N esan, De Zoane*Lzer
tel. 08O-23Ol77i ial[ch*ingen aldaar
Oom•adrech*, VolksabdQ
tel. ol647-2946 of 2517
Scbïcdmm . Nole$-Z1ekexhu1* , fors Rou*ssn de Orsef
$n11 chtlngon : mevr. A . v . d . Brand
t o 1 . O1O-r68 5 86 ( ' a avondo )
tol . 01O-2 6OO8O ( overdag )
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• S PECHOE YLIEGREIS hAAR BMi GKOK

ORIBNT TRAYEL b.v ., heeft een ep*ciale aanbiedïug
woor vllegrelsen naar Bangkok, waarvan ook leden
van do 5Richting Vrienden van ho t Booddhloaio gebruik kunnen maken :
Jaerre*our per l diexst Amaterdsm - Bssgkok:
/ 1 295,ook o p sndore box t chin ingen naar hot 7erro Oom ton ,
eluaed o tus san ën a t eden ondening , worden or
lage t•r1 oven aar:geboden .

Inlichtingen: 0RISüT TRA*gL b.r., Singol 512
1017 *X Amsterdam, tel. 237484
- NIEUW VERSCHENEN BOEKEN
B

do uitgever ' iternak ' verschonen :
Ontwaken uit dagdromen

Japanse Z on-moon t or llakuln , dlv leefde In d«
18 e eeuw , 11c t non groo t aant a1 brieven cu opgo-

t ekendo gen trekken na dle t dona z
loven al vole
«tal en rordon hordrukt .
woE'dt boachouud sla $4n
van do belengr9ko to Zon-mona tora on In al le hutdige Zon-klooa t om vormen deze brieven on gos prokken nog a toodo non bo 1engr9ko bron van dlrok to
koonla on praktlo cho oofmingen .
Z
heldere ideeen gasD gepaard net duidelQke
aanwI)s ingen voor hot mcdl 4ur•n on ho t s1cheolf’ leren e rvaron . Daarnaar t goott
o on bomend vorS 1 8g ven z
eigen loven . Iltj verte It over do vers cht blonde meea t ora dlv hlj bosoch4 on over alle
moeilQkheden en ellende dlv
zelf osder*ond om
de u:1. tolndoUke vor11cht Ing to verkregen .
Door z
dlro kt o on praktlach« bonad arlng z1;jn
do zo br1 oven on goa prokkon non ufte tekende on bovondt on zeer authon II oke Inl«1ding to t hot Japmno a

Rat boek lm geilluntreerd met eakele sohïldmringaa

- BASMO,
Reisrersl*g ven ees verzeard ok•1et
79f verhalen dle do b•rooudo 3 apana• dichter Bacho
a ehmof’ over do svorftochton dlv h In d• 17» «•«
naakt o door do onharbargzvwo a trokon van Jepen .
Gobourten1s s on onderweg , do 0 choonhol d va hot
eigen belevealasen, *orden afgewislendocbap en z
s
s o Id mot kor t o godl cb t on - hal ku ' a - uaarla
door
vooral
.
orvarlngon aha In non f' 11 ta voorgoedt
stan kon t aka inn t hot 5 an-booddhlnao zI,)n do verhalen
so echt on 1 ov•nd1g claof z9 gin t oren goo chrovon
Ho4 rolovora1ag goott non helder Inzicht In hot
norm to1:Ing
raads o1achtlgo 1 oven van non dichter , s
are t de taal en da moo11i)khodon ale ht) ondervlndt
b\ hot rotsen on hot sookon naar z:tchso lf’.
Hot booL I. a gel tina truord zot onko le penn en lach:t 1deringen van Bus on , non t)dgonoo t van Baaho
dle non van zljn verhalen 111ua truord• en taco
achll dorlngon ven Soaohu , dl o enor door Baaho bv18, 50
ucndord eerd .

- TLRCHAüG TULKN
O pan bewus*z
' Open bouuo t z@ ' bevat do oompronkc Uke payehologlacho konnlo soalo dle blnnon do tradl tie van
hu t 'II bo teano o booddhlamo bouaerd la gob1oven Do
schr(vor la o on ZolengrI)ko hbotaana o lena, dlv
v1ak voor do Chlnoa» inval naar India vor4rokkon la
on vandaar naar do Y.5 . RIor outs tond blnnon enkele
3 aron non centrum uaarblnnon door lozingen on praktloch uork deze b)sondoro vorm van booddhlaao levend uordt gehouden .
In dit book benchrtjf't Tartheng 7ulku op orion tiroorbaro w9ze do paychla che altuatl o waarin do mona
z Ach bevind t on door éu1 da Uke on prsk t1 a cho aan oen nog dle ken leiden tot non
u)z1ngon achotax
a•or voel odlgo manhr van levon . Ingaande vaa hot
mnd It oren aha non vorm van 1nnor1(k uerken , goof't
h( zuiver on uauwkourlg do a tsppon sen d1 o de fiona
kunnen hol p•n b9 hot horen kennen on ont ploolon

van zichzelf

Doordat

do dlrokto dagol

boek act 1 odor•on vanuit zI,J
situatie zal aanspreken.

ao

eigen poraoonl ko
ca. / 23,-

S tucc o hoof’ d van d o Boeddha. Ghandara ,
N oord -»e s t Ind 1 a . 4
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