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Het beheer van het boeddhistische medita-
tiecentrum Buddhavihara, adres

Den IIp 38
LL27 PC DEN ILP (gem. Landsmeer)
rer. 02908-6883 of 06-5282.367L,

is in handen van de Stichting Buddhaviha-
ra. Mensen die het centrum financieel wil-
len ondersteunen kunnen een bijdrage stor-
ten op:

Postbankrnr. 22.37.503 Ànaterd.an
of

ÀIvÍRO-bankrnr. 45 .83.27 .948
adres bank: Dorpsatraat 80, Landsmeer
IloEtgiro bank: rnr. 2391

t.n-v. 'Buddhavihara'

TO OUR ENGLISH REÁD^ERS

Vipassana-sara can be translated as ïn-
sight journaT. Our aim is to provide tho-
sê, interested in vipassana meditation,
with relevant and useful information, se-
condly to report on the activities of the
buddhist meditation centre Buddhavihara
in Den I1p (Amsterdam). The management of
the Buddhavihara is in hands of the 'Bud.-
dhavihara Found.ation' .
Those who wish to support the centre and
the activities there financially may send
their contribution to:

Postbank acc.nr. 22.37.503 Nngterdanr
or

ÀIrÍRO-bank acc.nr. 45. 83 .27 .948
add.ress bank: Dorpsstraat 80, Landsmeer

VIPASSANA SARA

betekent in het Nederlands ïnzichts-bode.
De Vipassana-sara is een uitgave van de
Stichting ifonge Boeddhisten Nederland en
komt tot stand in nauwe samenwerking met
de Stichting Buddhavihara en 't Vipassana
Meditatie Centrum in Groningen. Doel is
het mensen die vipassana meditatie beoefe-
nen van juiste en nuttige informatie te
voorzien alsook te berichten over de ak-
tiviteiten in ruimere zín van het boed-
dhistische meditatiecentrum Buddhavihara
te Den ïlp, zoals de viering van boeddhis-
tische feestdagen en diverse kursussen
(Abhidhamma, Thaise 1es e.d. ) .

De abonnementsprijs is minimaal f15,- per
jaar. U kunt zich als abonnee opgeven
door bovenqenoemd bedrag te storten op 't
bank,/gironummer van de S.,J.B.N. onder ver-
melding van 'Vipassana sara'.
Samenstelling van de redactie:

.Thananando (7ay-out, editing)
'Johan Tinge en Aad Verboom.

fnfo: Buddhavihara: tel. 02908-26883
Aad Verboom: teI. 030-888655

Postad,res S.iI.B.N.:
Postbus 1519,
35OO BM Utrecht

Postbank rekeningrnr.
Bank (ÀBN)

52.32.LLB
55.51. 05 .563

both mentioning'Buddhavihara' ! w
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The big Buddha statue in Groningen
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Na het feestelijke jubileum van de eerw.
Mettavihari, abt van de Buddhavihara tem-
pel in Den I1p en sinds 20 jaar meditatie-
leraar in Nederland, zullen er dit najaar
weer diverse feesten en ceremoniën ge-
vierd worden:
Wan Kow Pan6a op zondag I augustus:
de viering van 't begin van de drie maan-
dendurende periode waarin boeddhistische
monniken in Zuid-Oost Àzië minder reizen
en vaak in retraite gaan.
Katlrina-viering op zaterdag 6 november:
het einde van de bovengenoemde Regentijd
en het aanbieden van 'n monniksg'ewaad aan
één of meerdere monniken die de regenre-
traite hebben afg'erond, als officiële en
traditionele afsluiting hiervan.
Loy Kratlrong op zaterdag 4 december:
Thailand's meest bekende festival_. Mensen
laten 's avonds klej-ne papieren bootjes
te water, gevouwen in de vorm van een 1o-
tusbloem en met een brandend kaarsje en
wierook. Daarnaast is er gewoonl_ijk een
heel programma met Thaise dans, muziek en
gezelligheid. Om ong:emak door kou en/of
regfen te voorkomen za)_ de Loy Krathong
dit jaar niet in de tempel in Den I1p wor-
den gevierC maar in een te huren zaal.

Meer info over bovenstaande aktiviteiten
za7 U apart worden toegazondenof kan ver-
kregen worCen via de tempel , 02908-26883.
Een ieder is van harte 'arelkom.

It is my great pleasure to inform yo'
that there is some g'ood news concernin,
Buddhavihara.
As you may know, at the re-organisatio:
of January t.his year two committees hav,
been formed: one for financial matter
and one for all matters related to the r
building of Den Ilp 38. Presently bot.
committees are functioning rather wel_1.
A1so, quite recently the financial diffi
culties have been solved to such an ex
tent that all of us are now more free t
concentrate on the essential task of ma
naging Buddhavihara as a Buddhist templ
and meditation centre for all Buddhists
Thai, Chinese, Dutch and so forth. How
ever, there remains the adaptation of De:
I1p 38 to our needs. As you may realise
the rebuilding is costly. One good way t
finance this is with loans with low inte
rest rate from our supporters.
If you are interested in helping Buddha
vihara in this way, please contact Buddh,
vihara (te1. 02908-26883) or myself (030
888655). All in all, the cefebratj-on o
the 20 years jubilee of the Ven. p.K.K
Mettavihari on July 1-7th in Den I1p, wa
a joyful occasion.

Aad Verboom



DE VIER NOBELE WAARHEDEN
(vervoTg op het artikeJ_ in de Sara van december ,92)

Het. spirituel-e pad in 't boeddhisme wordt
vaak vergeleken met een medicijn. Dit me-
dicijn wordt wel het achtvoud.ige pad. ge-
noemd en werkt op verschillende niveaus:
diagnostisch m.b.t. de ziekte of het pro-
b1eem, accepterend en tegelijkertijd ge-
nezend in die zi-n dat door het nemen van
bovengenoemde medicatie het menselijke
lijden lang'zaam maar zeker verminderd en
uiteindelijk compleet beêindigd kan wor-
den. Het medicijn kun je vergelijken met
een homeopatische capsul-e met acht ingre-
diënten die samen magga sacca worden ge-
noemd: het. pad dat leidt. tot opheffing
van het lijden. nit pad wordt g'evormd
door acht schakels of spirituel-e adviezen
1-. santma ditthi = het juiste begrip;
2. samma sankappa = het juiste denken;
3. sanna vaca = de juiste spraak;
4. santma kammanta = het juiste handelen;
5. sanna ajiva = juiste Levensonderhoud;
6. sanma vayama = de juiste inspanning;
7. samma sati = juiste opmerkzaamheid;
8. safitma samadhi = juiste concentratie.

A1s je hêt bovenstaande rijtje beschouwt
valt misschien allereerst het steeds weer
terugkomende woordje samma op, wat vanuit
de Pal-i-taa1 vertaald is als 'juiste'.
Hiermee wordt bedoeld juist of correct in
overeenstenrming met een doel, nl . dat het
leidt tot opheffing van menselijk lijden
en tot onthechting van begeerte, haat en
onwetendheid. Al-s het tot een ander doel
leidt is het dus in deze context onjuist.
Vervolgens kun je je afvragen waarom
(1) juist begrip bovenaan geplaatst is.
Is dit niet meer 't gevolg van een spiri-
tueel pad? .Ja en nee. ,Je kunt zeggen dat
je nooit zult beginnen met het bewandelen
van een spriritueel pad als er niet een
soort basis-wijsheid is, nf. dat je een
bepaald onbegrip of onvol-maaktheid in je
leven bemerkt, waardoor je steeds in de
problemen komt. Dit kan een steeds terug-
kerende angst of twijfel zijn, sterke ge-
spannenheid, moeilijk te hanteren agres-
sie of verdriet of wat dan ook.
Het kiezen voor 'n spiritueel pad is, als
het een rijpe keuze is tenminste, niet zo-
zeer een vluchtpoging maar meer 'n bewus-
te stap om die problemen of moeilijkheden
beter te leren begrijpen en om daardoor
een harmonieuzer en vrijer leven te ont-
wikkelen, met minder brokken en onduide-
1ij kheden.
Deze stap is 't gevolg van 'n basisbegrip
dat wel kammassakata sarnÍna ditthi wordt
genoemd: het begrip van oorzaak en gevolg
oftewel- van het. principe dat je uit.einde-

lijk weliswaar g'een controle hebt over
je leven maar dat je het we1 richting
kunt geven: ofwel t.ot meer geluk en har-
monie ofwel richting (zel-f) d"estructie.
Vanuit dit basis-inzicht begin je een spi-
ritueel- pad te bewandelen, waardoor je je
gedachten op een wijze(re) manier begint
te ontwikkelen of te richten. fn de boed-
dhistische geschriften wordt meestal ge-
sproken over drie soorten van (2) juist
denkent die je dan meer graat ondersteunen
of volgen (zonder overigens de tegenover-
gestelde soorten gedachte Le verdoezelen
of te onderdrukken! ) :

- gedachten die niet vervuld zijn van be-
geerte maar juist van verzaking van
(zintuiglijke) begeerte en (denk)ge-
woontes;

- gedachten die niet geworteld zijn in
haat of boosheid;

- gredachten die vrij zijn van wrok.
Deze eerste twee schakels van het acht-
voudige pad vormen de zgn. pafrfra kandha,
wat wil, zeggen dat het aspecten van wijs-
heid z:-jn. Dan volgen er drie schakels
m.b.t. ethisch gedrag, wat voortkomt uj-t
de eerste twee schakels:
(3) juiste spraak. Dit houdt in het je
onthouden van liegen, roddelen, vloeken
en onzin praten. Om verwarring en vraagte-
kens te voorkomen is 't goed om er bij te
vermelden dat de intentie van waaruit je
praat heel belangrijk is als toetssteen
of je spraak ethisch zuiver of onzuiver
is. Er zijn bv. leugens (om bestwil) moge-
lijk waarbij je liegt om juist direkte of
indirekte schade te voorkomen. Ook kun je
over iemand praten, niet als roddel maar
meer om inzicht te krijgen in bepaalde pa-
tronen van iemand.
Tn de boeddhistische psychologie is de be-
palende factor of een uitspraak of hande-
ling heilzaam of moreel verantwoord is
niet zozeer de handeling of de uitspraak
an sich maar vooral ook de rntent-ie of on-
derliggende motivatj-e van waaruit je han-
delt. A1s die motivatie geworteld is in
begeerte, haat of onwetendheid, dan is in
principe de (verbal-e) handeling onheil-
zaam of immoreel. Als de motivatie niet
geworteld is in die drie drijfveren, dan
is de handeling of uitspraak heilzaam.
Ethiek kun je uiteindelijk niet echt uit
een boek halen: het is sfechts een frame
of richtlijn om harmonieus te kunnen l-e-
ven. Het is niet absoluut: bj-j elke regel
zijn i-mmers wel voorbeelden aan te halen
of te bedenken waarbij de erkende regel
niet toereikend is en waarbij het heel
moeilijk is 'n beslissing te maken. Daar-



om wordt er in het boeddhisme op het ge-
bied van moraliteit meer gesproken over
a1g'emene adviezen waarbij je uiteindelijk
zel-f de keuze-vrijheid hebt. Daarnaast is
het goed om te vermefden dat je vanuit 'n
boeddhistische optie geen verantwoording
hoeft af te leggen aan 'n hogere macht of
andere mensen maar dat 1e zelf verantwoor-
delijk bent voor het karma (d.w-2. je ac-
ties) dat je ten toon spreidt- Er is in
het boeddhisme dan ook geen sprake van ge-
of verboden. Je mag net zo veel regels
breken a1s je zelf wilt- Je zult echter
(hoogst waarschijnlijk) ook zelf de con-
sequenties ervan ondervinden-
(4) juist handelen: het advies je te ont-
houden van harmonie versLorende en (zelf)
destructieve handelingen zoals doden, ste-
len, gewelddadig of door scheve machtsver-
houdingen schadelijk sexueel gedrag en 't
gebruik van alcohol en/of drugs (in die
mate dat het je helderheid aantast);
(5) juiste Tevensonderhoud: ook dit is

weer een onthoudings-advies en wel m.b-t.
beroepen of regelmatig terugkerende acti-
viteiten waarbij je op de één of andere
manier jezelf en/oÍ anderen schade berok-
kent. Voorbeelden zijn het verkopen van
wapens, drugs dealen of een beroep kiezen
waarbij je moet doden.
De nummers 3,4 en 5 vormen de siTa-kandha
ofLewel aspecten van ethisch gedrag dat
een basis en onderdeel is van 't achtvou-
dige pad dat leidt naar meer innerlijke
vrijheid en harmonie. Dan volgen er ten-
slotte drie aspecten m.b.t. meditatie:
(6) juiste inspanning: hiermee wordt in
eerste instantie bedoeld de inspanning om

te gaan medj-teren en om stil te zitten
a1s vrijwillige discipline. Op een dieper
niveau gaat 't hier meer om 'n innerliike
discipline of inzet, n1. om datgene wat
je van moment tot moment herkent (a1s li-
chamelijke of mentale erwaring) op een
subtj-ele, accepterende manier te benoemen
of te registreren. Of het object nu p1e-
zterig, onplezierig of neutraal is maakt
hierbij niet uit: het gaat vooral om de
continuiteit van bowengenoemde inzet, zoÍr-
der in extremen te schieten van Le veel
of te weinig proberen.
AIs direkt gevolg van deze evenwichtige
inspanning ontstaan er dan momenten van
(7) juiste aandacht of opmerkzaamheid.
Hiermee wordt bedoeld het weet hebben van
datgene wat op 't moment duidelijk herken-
baar is en dit dan objectief benoemen of
registreren.
Er worden in de boeddhistische psycholo-
gie vier grondslagen van oBmêrkzaanrheid
genoemd: het lichaam, fichamelijke gevoe-
lens, gedachten en conditioneringen of
andere ervaringen die je geest in beslag
kunnen nemen. All-e menselijke ervaring'en

d.ie we kennen vallen ergens onder één van
deze vier rubrieken en of het nu een ge-
dachte, getuid, gevoel of emotie van haat
of liefde is: voor de meditatie maakt het
niet uit. Het enige wat je hoeft te doen
is registreren wat op 't moment duidelijk
herkenbaar is, zonder er verder over na

te denken of te proberen controle uit te
oefenen, zonder voorkeur, zonder oordeel'
Het object van registratie kan van moment

tot moment verand.eren. In die zin is op-
merkzaamtreid heel flexibel van karakter.
A1s er echter op'een bepaald moment niets
duidelijks aanwezigl is dan kan in de vi-
passana- of inzichtsmeditatie het bewust
zíjn en benoemen van het rijzen en dalen
van d.e buik (als gevolg van 'L in- en uit-
ademen) altijd als basisobject gebruikt
worden, als slijpsteen om 'n mes te scher-
pen of scherp te houden- Zo gauw iets an-
ders weer duidelijk naar voren treedt kun
je dit weer a1s nieuw meditatie-object
beschouwen, zolang het op de voorgrond
blij ft. Dit opmerkingsvermogen wordt zo

steeds meer ontwikketd en a1s direct ge-
volg van een moment van opmerkzaamheid
ontstaat er dan tegelijkertijd een moment
van (8) juiste concentratre.' het geconcen-
treerd zijn op het object van observatie.
nit is geen zware eensgierichtheid op één
object terwijl je andere buitensluit maar
meer een lichte concentratie die van mo-
ment tot moment aan weer een ander object
gekoppeld kan ziin.
Door bundeling wan deze laatste drie as-
pecten, samen ook wel samadhi-kandha of
concentratie-groep genoemd, ontstaat er
op een heel natuurlijke manier een dieper
inturtief begrip van 't object van medi-
tat.ie. Dit begrip is dan weer een verder
ontwikkeld nr. 1 van het achtvoudige pad
en wordt vipassana samma ditthi genoemd.
Hierover en over het verdere meditatie-
proces meer in een volgiende Sara.

(Frits) Jhananando

The eightfol-d NobLe Path is often repre-
sented by a wheef with eight spokes: the
WheeJ- of Truth that can reach anln'rhere.



Photograph, made at the med.itation retreat in Hooger-
smilde with Godwin Samararatne, from 22 - 27 ,Tune.
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GODW IN',S(TGEVEND) VERB LrI F

Zoals aangekondigd is Godwin Samararat.ne,
een vipassana meditatieleraar uit Sri Lan-
ka, in de tweede helft van juni naar Ne-
derland gekomen. Tijdens z'rt bezoek heeft
hij een aantal lezing gegeven en een week-
end en een retraite begeleid.
Het weekend in Groningen was druk bezocht.
Er waren zo'n 30 deelnemers, de sfeer was
goed. Hoewel het weekend iets anders ver-
liep dan gewoonlijk (met ook tijd voor
yoga en chanting) waren de meeste mensen
erg ent.housiast.
Ook de retraite van 5 dg. in Hoogersmilde
(16 deelnemers) is goed verlopen. De dag
werd zo veel mogelijk in stilte doorqe-
bracht maar 's avonds tijdens de lezingen
hebben we veel kunnen lachen. We hadden
nog een keer gTezamenlijk naar de zonson-
dergang willen gaan kijken maar het weer
werkte wat dat betreft niet mee. Vaak was
het bewolkt, hoewel het goed genoeg was
om in je eentje in de natuur te kunnen
mediteren. De losse lezingen in Tilburg,
Utrecht. en Amsterdam, waren ook de moeite
waard. Verder heeft Godwin nog een bezoek
gebracht aan Den flp, waar hij een leuk
gesprek had met de eerw. Mettavj-hari.
Het was dus best een druk prograÍnma maar
Godwin heeft er zelf ook erg van genoten.
A1 met. al is z'n bezoek in vele opzichten
winstgevend geweest en we hopen hem over
2/3 jaar opnieuw te kunnen ontvangen.
fk houd jullie op de hoogtel

RETREATS

For those who wish to practise Vipassana
medj-tation intensively 3 retreats (under
the guidance of the Ven. P.K.K. Mettavj-ha-
ri) will take place in 'de VoLksabdij' ín
Ossendrecht:

L2 - 22 Àugrustt 7 - L6 ilanuary and from
LL - 2L Àugrust '94.

fnformation and application forms:
Jhananando, tel. 050-276051
Koen Kwaaitaal, te1. 013-436]90

,A TASTE OF VIPASSÁNÁ MEDITATION'

Midden juli i-s er n.a.v. het 2O-jarige
jubileum van de eerw. P.K.K. Mettavihari,
Vipassana meditatieferaar en abt van de
Buddhavihara Tempel in Den I1p, een met
veel foto's gerllustreerd boek uitgekomen.
Het boek (in de Engelse taal) heeft als
titel 'A tastre of Vipassana meditation'
en bestaat uit een aantal lezingen, gehou-
den tijdens meditatieretraites in Ossen-
drecht. Het boek kan verkregen worden vj-a
de Buddhavihara Tempel in Den llp.

THAISE LES

Vanaf augustus zul-l-en er weer Thaise 1es-
sen gegeven worden: in Amsterdam door
khun Chutima (020-6736279), in Groningen
door Nongyao Limnaimuang (050-736943 ) .

Meer info en aanmefding via bovenstaande
tef efoonnunimers.Marieke Zeeuwen
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MÉDITATlE

À}ISTERDAIVI:
Efke maandag van l-8.00 - 20- 00 uur.
Weekends z 6/7 /8 alug; 3/4/5 sePi

L/2/3 oP-t-i 516/7 novi
LQ/tLlL2 dec.

Tijden: vrij dag 20.00 uur
zaterdag 9.30 - 22.00 uur

zondag 9.30 - 12.30 uur
Plaats: V.M.C.'Buddhavihara',

St. PietersPoortsteeg 29.
Kosten: f 18, - per dagdeel (5 x) , excl--

eten en eventueel een vrijwillige
bijdrage voor de leraar-

overnachting mogelijk (à vrije giift),
wel een eigen slaapzak meenemen s.v.p-
Beginners worden geadviseerd het hele
weekend mee te doen. Info en opg:ave:
Joke Hermsen 020-6264984

GOES:
Weekend: L7/L8/19 sept; o1v. Johan Tinge.
Plaats: Drama-7okaa7, in de locatie v-d-

Psych - Zorgwoorziening Zeeland,
Oostmolenweg 101, Kloetinge-

Kosten: f'75/I0A, - (naar draagkracht) voor
het gehele weekend excl. maaltijden.
Overnachting mogelijk. Info en opgave:
Tanni Koens 01194-9930

GRONINGEN:
Elke dinsdag' van 19.00 - 2L.00 uur,
donderdags van 20.00 - 22.00 uur
en vrijdags van 8.00 - B .45 uur.
Weekends: 24/25/26 sêpÈt LO/LL/L2 d'ec;

6/7 nov (olw. Johan Tinge);
Plaats: Vipassana Meditatie Centrum,

Kamerlingh OnnesstraaL'7 t.
Kosten: f l-00 /L25, - (naar draagkracht)

voor het gehele weekend inc1.
maaltijden of fL5/20,- per dag-
dee1. Overnachting mogelijk à
f10, - per nacht inc1. ontbij t.

N.B. Beginners worden geadviseerd
het hele weekend mee te doen.

Woensdag 6 okt: lezingen door Lama
Lobsang Yeshi Rimpoche uit Tibet:

15.00 - L7.00 u: Twefve dependent
Links of origination;

79.0A - 27.30 u: Tantra.
Info en opgave: Jhananando 050-27605i

Karina Ro1 050-115562

LEIDEN:
Elke dr 19 . 15 - 2'r " 15 uur .

Weekend.: L9/2O/2L novi olv. Jhananando
Plaats : Falj erifstraat. 8 . Info :

Nel 07I-154862 ,' Han 0I1 I9-I'7 424.

ITEEIIWÀRDEN: elke di 19.00 - 2L.00 uur
Plaats: a/b 'de Streamwinner',

Emmakade 208.
Info: Anne en Michel, 058-L60382-

IIIÀÀSTRICHT:
Elke dinsdag van l-9 . 3 0 - 21- .3 0 uur .

Plaats: Hoekweg 15, Meerssen. Info:
Marjan Bouhuijs, tel 043-644180-

Weekend: L2/L3/L4 novi olv. Jhananando.
ïnfo en opgave: Els Niessen, 04406-40345

ROTTERDÀ.M3

Elke maandag van l-9.00 - 2L.00 uur-
Weekend,: 22/23/24 okt-t o.l-.v. Johan

Tinge. Plaats: Schepenstraat 91-8.
Kosten: f85/105 (naar draagkracht) voor
heL gehele weekend excl. maaltijden.
overnachting mogelijk. Info en opgave:
Margje Schuur, 010-4612952
Martin Arends, 010-46L1-21-0

TII,BIJRG:
Weekend: L/2/3 okt-.
Kosten t :-.00 /L25, - (naar draagkracht) ,

owernachting mogeli j k.
IÍrtroducÈie-cursus: 6 dinsdagawonden
m.i.w. 7 sept, kosten: f105,-. Ervaren
mediterenden kunnen altijd op de donder-
dagavond mee komen mediteren à f5, -.
Beide aktiviteiten o.I.v. Johan Tinge,
Plaats: 'de Stroom', Poststraat 7-A.
Info en opgave:
Koen Kwaaitaal-, te1 0l-3-436190.

UTRECHT: elke do 20.00 - 2I.30 uur
Plaats: Sterrenbosch 9bis, info:
Henk 030-520435
Aad 030-BBB655

ZWOIJIJE: voor info over meditatie-
aktiviteiten in Zwolle e.o.:
Dingeman Boot 038-656653 .

BRUSSEL! intensieve meditatieweekend.s:
elk laatste weekend van de maand in 't
Tibe.taanse centrum, Capouill-etstr. 33 .

fnfo en opgave: Marie Cécile Vander-
sucht, te1 2.134tL28.

KOLN:
Woclrenende: L7 / Lg /L9 Dezember;
mit Begleitung von Jhananando.
fnfo und Anmeldung:
Lydia Kieven, (A) 221--736584.
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