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Boeddhistische Catechismus
door H.S. Olcott
128 blz., gebonden, met leeslint
ISBN: 90 6175 082 2, NUR: 718
Prijs: i 17,50

Omdat de schrijver geen voorkeur kent voor een specifieke
boeddhistische stroming, biedt het werkje voor een groot aantal
lezers wellicht onverwachte perspectieven. Het leven van de
Boeddha, zijn (ethisch-filosofische) leer en de volgelingen van deze
leer worden erin beschreven, maar ook het (vermeende) conflict
tussen religie en de wetenschap komt aan bod. Dit alles in een
vraag-en-antwoord vorm. Als bijlage zijn de 14 gemeenschappe-
lijke grondbeginselen van alle boeddhistische scholen, van de hand
van Olcott, opgenomen.

Studies in de Bhagavad Gita
door T. Subba Row
200 blz., gebonden, met leeslint, woordenlijst, index
ISBN: 90 6175 078 4
Prijs: € 15,88

Vier lezingen over de Bhagavad Gita, door één van India’s grootste
negentiende eeuwse geleerden.

* Deze titel leveren wij alleen rechtstreeks aan particulieren.

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar via de erkende boekhandel of
rechtstreeks bij de uitgever, tenzij anders vermeld. Wij zijn
maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 17.00 uur geopend.

T. Subba Row Collected Writings

Vols I & II*
compiled and annotated by H.J. Spierenburg
Vol I: 288 blz., paperback
ISBN: 1 889598 30 5
Prijs: € 24,50
Vol II: 400 blz., paperback, bibliografie, index
ISBN: 1 889598 31 5
Prijs: € 24,50
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