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LEIDRAAD 

Beste Mensen, 
Allereerst wensen wi j U een gelultkig en vredig 1984 met dit nummer van het Maitreya Magazine dat vorig jaar vlak voor 

de Kerst had moeten verschi jnen, maar door vertragingen een 'Nieuwjaarsnummer ' is geworden . Zoals aangekondigd in 
onze brief eind vorig jaar hebben wij een speciaal nummer samengesteld over Lama Thubten Zopa Rinpochee, die samen 
met Lama Thubten Yeshe de spirituele leiding heeft van het Maitreya Inst i tuut en bij zijn twee bezoeken aan ons land velen 
inspireerde to t Dharma-beoefening dankzij of ondanks zijn heel eigen manier van lesgeven. Achtereenvolgens v indt U 
de ar t ike len: 

OVER L A M A THUBTEN ZOPA RINPOCHEE, een samenvatting waarin Jacie Keeley verhalen vertelt uit de jeugd van 
Lama Zopa, waarin de monnik Neil Huston vertelt over zijn wereldreis met Lama Zopa in 1983 en een uittreksei uit de le-
zing die Lama Zopa in oktober 1983 gehouden heeft over het leren omgaan met onze gevoelens ten opzichte van onze 
v i jand, samengebracht door Louwrien Wi jers. 

GESHE RABTEN OVER L A M A ZOPA RINPOCHEE, een interview waar in Geshe Rabten vertelt over de opieiding 
van Lama Zopa in een vluchtel ingenkamp in India aan de monnik Hermes Brandt. 

L A W U D O L A M A , een korte levensbeschri jving van Lama Zopa Rinpochee die de incarnatie is van de Lawudo Lama 
en een verslag van het bouwen van het Lawudo Klooster in Nepal. 

INTERVIEW MET L A M A THUBTEN ZOPA RINPOCHEE. Tijdens de eerste Enlightened Experience Celebration 
maakte de Amerikaanse kunstenares Robyn Brentano voor het video-verslag van de F.P.M.T. in Mc Leod Ganj een in
terv iew met Lama Zopa. 

TON HENDRIKS VOLGT EEN KOPANKURSUS BIJ L A M A ZOPA RINPOCHEE. Onderdeel uit een verslag ge-
publiceerd in 'Cimedart ' over hoe Lama Zopa lesgeeft. 

K A R M A B E W A K E N , een lezing die Lama Thubten Zopa Rinpochee op 2 September 1982 in het Maitreya Inst i tuut 
heeft gehouden. 

DE ONTWIKKEL ING V A N GELUK EN VREDE, een lezing die Lama Zopa op 14 September 1983 heeft gehouden in 
het Ist i tuto Lama Tsong Khapa in Pomaia, Italie. 

DE GROTE STOEPA, het derde deel van De Legende van de Grote Stoepa van Boudhanath met de voorspel l ingen 
die Padmasambhava gegeven heeft voor onze t i jd . 

Verder wo rd t er in dit nummer gevraagd o m voor onze grote inspirator en leraar Lama Thub ten Yeshe te bidden dat 
hij een lang leven mag hebben en snel herstelt van zijn ziekte zodat hij weer spoedig en opt imaal in ons midden kan zi jn. 
In dit nummer hebben wi j de droevige t i jding van het overl l jden van de leraar van Zijne Heil igheid de Dalai Lama, Kyabje 
Ling Rinpochee opgenomen. W e geven nieuws over de voorbereidingen van de tweede Enlightened Experience Cele
bration. Voorts een bespreking van het boek 'Meditat ion on Emptiness' van Prof. Jeffrey Hopkins. W e signaleren de komst 
van het boeddhist isch Tarot-spel , on tworpen door Nicolaas van Beek. Er is weer 'N ieuws uit het Maitreya Inst i tuut ' en 
een verslag van de Kas Kontrole Kommissie over de Geshe Akt ie met de aansporing voor meer donateurs o m de komst 
binnenkort van de Geshe naar Maasbommel , ook materieel te ondersteunen. Tenslot te moet vermeld dat het abonne-
mentsgeld voor het Maitreya Magazine en de nieuwsbrieven met ingang van dit nummer voor 1984 verhoogd is to t 25 
gulden per jaar. Het bedrag van 20 gulden is nu na vijf jaar nog steeds niet toer i jkend o m de kosten te dekken zodat w e 
het abonnementsgeld helaas met f 5,00 moesten verhogen. Rest ons nog U veel leesplezier toe te wensen. 

De Redaktie. 



OVER LAMA THUBTEN ZOPA RINPOCHEE 

samengesteld door: Louwrien Wijers 
Lama Thubten Zopa Rinpochee is in 1946 in Nepal geboren. De naam 'Zopa', die hij gekregen heeft, 

betekent 'Geduld'. Als incarnatie van de geleerde Lawudo Lama werd de jonge Rinpochee in 1960 overge-
dragen aan Lama Thubten Yeshe in India om door hem opgeleid te worden. Samen met Lama Thubten 
Yeshe is Lama Thubten Zopa Rinpochee later oprichter en geestelijk leider geworden van de FPMT, de 
'Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition', ,waartoe het Maitreya Instituut behoort en in 
die funktie is Lama Thubten Zopa Rinpochee in 1979 voor het eerst naar Nederland gekomen, samen met 
zijn leraar Lama Thubten Yeshe, en heeft les gegeven in de Kosmos in Amsterdam. 

In 1981 is Lama Thubten Zopa Rinpochee van 28 augustus tot 11 September weer samen met Lama 
Thubten Yeshe naar Nederland gekomen en heeft in het Maitreya Instituut in Bruchem de vele aanwezigen 
toen eerst de Maitreya initiatie gegeven en de daarop volgende dagen heeft hij de 'Maitreya Family' onder-
wezen over Karma. Een uittreksei uit een voordracht van Lama Zopa uit die periode is elders in dit tijdschrift 
opgenomen. De Italiaanse monnik Piero Cerry, die met Lama Yeshe en Lama Zopa meereisde, zei toen in 
een les die hij gaf over Lama Zopa Rinpochee: "Lama Zopa is een van de uitzonderlijke mensen die een 
levende ervaring van de Dharma hebben en van wie elk woord dat uitgesproken wordt op eigen ervaring is 
gebaseerd. Hij is iemand die de ander veel belangrijker acht dan zichzelf en dat dag en nacht in praktijk 
brengt. Zo iemand te ontmoeten op deze wereld is een erg zeldzame gelegenheid." 

Omdat velen van ons t i jdens een van 
beide of beide bezoeken die Lama 
Thubten Zopa Rinpochee aan ons land 
heeft gebracht een sterke konnekt ie 
met deze uitzonderl i jke leraar hebben 
gevoeld, wi lden wi j dit nummer van het 
Maitreya Magazine voornamel i jk wi jden 
aan Lama Zopa Rinpochee. Inmiddels is 
ook weer een u i tnodlg ing naar Lama 
Zopa Rinpochee gegaan met het ver
zoek of hij opn ieuw les wi l komen ge
ven in het Maitreya Inst i tuut en op an
dere plekken in ons land. Dus hopelijk 
kunnen we Lama Zopa Rinpochee in de 
naaste toekomst voor de derde keer in 
NedeHand verwe lkomen. 

Sommige ui tverkorenen uit onze 
Maitreya Family zijn echter in de gele
genheid geweest Lama Zopa Rinpochee 
t i jdens zijn wereldreis van vor ig jaar er-
gens in Europa te on tmoe ten . Lama 
Zopa is in 1983 in Engeland, Italie, 
Frankrijk en Zwitser land geweest. Jan 
Paul Kool , Margot Kool en ik ( L .W. ) 
waren zo bevoorrecht in Geneve te kun
nen zijn waar Lama Zopa Rinpochee in 
het programme 'Het Boeddhisme en 
het Avon tuu r van het Bewustz i jn ' les 
gaf over het oefenen van geduld door je 
vi jand te zien als je meest waardevol le 
leermeester. In Geneve verzochten wi j 
Lama Zopa Rinpochee een interview 
met hem te mogen maken voor dit 
nummer van het Maitreya Magazine, 
maar hij liet we ten dat hij "n ie ts te zeg-
gen h a d " . Inplaats daarvan s tood hij 
Jacie Keeley, de directr ice van de 
FPMT, toe anekdotes uit zijn jeugd aan 
ons te vertel len. Ook de Austral ische 
monnik Neil Huston, die Lama Zopa 
Rinpochee op zijn wereldreis van 1983 
had begeleid, vertelde ons over zijn er

var ing met Lama Zopa in de vijf maand
en dat hij heel d icht bij hem had 
geleefd. Uit hun mededel ingen is het 
hier volgende profiel van de dierbare 
leraar Lama Thubten Zopa Rinpochee 
samengesteld. 

JACIE KEELEY OVER L A M A ZOPA 

Jacie Keeley rapporteerde allereerst; 
" I k heb Rinpochee gevraagd of hij met 
jullie wi lde praten, maar hij zei dat hij 
niets l e zeggen had. Ik zei toen dat ik zo 
al drie verhalen over hem kende die de 
moeite waard zijn o m te vertel len. Het 
eerste over het offeren van een kom 
aardappels aan Wester l ingen in Nepal , 
wa t een verhaal over Goeroe-devot ie is. 
Het tweede verhaal over het st iekum 
overslaan van teksten toen hij een kleine 
monnik was, en het derde verhaal over 
het horloge dat Lama Yeshe hem afnam, 
toen hij bij Lama Yeshe kwam. Rinpochee 
vond het toen goed dat ik jullie deze drie 
verhalen zou ver te l len . " 

" H e t verhaal over Goeroe-devot ie is 
als vo lg t ; Toen Rinpochee een kleine 
jongen was, nog geen monnik , mis-
schien vijf jaar oud , droeg hij een zwarte 
t joeba (een Tibetaanse jas-jurk L.W.) 
die veel gaten en scheuren had en zijn 
broek daaronder zat vol v iooien. Hij was 
in Solo Kumbu in Nepal dat tussen twee 
hoge bergen ligt in een pracht ige, alt i jd 
groene vallei waar een grote rivier snel 
doorheen s t roomt . Aan de overkant van 
de rivier kampeerde een groep Wester
l ingen die met een expedit ie naar Nepal 
was gekomen . Rinpochee was nog 
maar een kleine jongen die niet meer 
bezat dan een bakje vol aardappelen. Die 
aardappelen waren eigenlijk niet eens 
genoeg voor een maal t i jd, maar hij 

wi lde ze of feren aan de Wester l ingen. 
Hij zei tegen zijn o o m , die ook zijn leraar 
was, dat hij het bakje met aardappelen 
wi lde of feren aan de Wester l ingen. Zijn 
oom zei 'Nee ' en verbood het h e m . 
Maar Rinpochee was vastbesloten. Hij 
zou de aardappels o f feren, wa t zijn le
raar ook zei. 

Er was een lange b rug , een hangen-
de brug , tussen de oevers van de rivier. 
Op de brug , die heen en weer w iegde, 
deed Rinpochee zijn uiterste best o m de 
aardappels in de etenskom te houden . 
Terwij I hij op de brug liep zag hij voor 
zich de brug gevaarlijk heen en weer 
zwaaien en onder zich zag hij het water 
snel onder de bewegende brug door 
s t romen. Toen zijn bewustz i jn zich op 
een bepaald momen t totaal koncen-
treerde op de heen en weer zwaaiende 
brug en het snel s t romende water er-
onder, rolden de aardappels uit zijn kom 
in het water en hij rolde er achteraan. 
Hij duikelde steeds kopje onder in de 
snelstromende rivier en zijn hoofd was 
daardoor telkens maar heel even boven 
water . Het enige waaraan hij nog kon 
denken was dat dit zijn les in Goeroe-
devot ie was . Omdat hij zijn leraar niet 
gehoorzaamd had was hij in het water 
geval len. Hij was geen momen t bang, 
maar hij voelde hoe hij onder water 
werd gedompeld en dan weer even bo
ven water was met z'n hoofd en hij 
dacht bij z ichzelf : 'Dat d ing dat ze La
w u d o Lama noemen gaat nu d o o d ' . 

Zijn hoo fd g ingonderwa te r en k w a m 
even weer boven en g ing dan weer on 
der water en k w a m weer boven . 
Telkens als zijn hoo fd even boven water 
was, zag hij in de verte zijn leraar die in 



een lange onderbroek, heel hard hele-
maal van het huis op de berg naar be-
neden kwam hol len. Alles wat hij verder 
nog weet is dat zijn leraar hem in de 
kraag van zijn tjoeba greep en uit het 
water t rok . Toen maakte zijn leraar op 
de oever van de rivier een vuur en zat 
urenlang met hem bij het vuur, zodat hij 
weer wa rm w e r d . " 

"Deze keer" , voegt Jacie Keeley toe, 
"best raf te de oom Rinpochee helemaal 
niet, maar er waren andere keren dat de 
oom hem wel best raf te" en dan komt 
het verhaal over het st iekum overslaan 
van tekst, o fwel het verhaal over 'het 
onderwerpen van de onbeheerste 
geest ' . 

Jacie Keeley vertel t : " O p een dag 
toen Rinpochee nog heel Jong was en 
waarschijni i jk nog maar net monnik 

geworden , zat hij in meditatiezit met 
zijn losbladige tekstboek op een bankje 
voor zich en wa t hij moest doen w a s : de 
gompa (een klein klooster L.W.) had 
geld ontvangen voor het lezen van het 
grootste en meest belangrijkste tekst
boek. Dus ook Rinpochee had een sta-
pel tekstboeken gekregen en moest alle 
losse bladen hardop lezen. Op een ge
geven moment ging de leraar weg . Rin
pochee keek om zich heen,zag dat er 
echt n iemand was, sloeg een fl ink aan-
tal bladen o m en ging spelen. Hij maak
te viechtjes van de draden aan het keed-
je op het bankje voor hem. Hij speelde 
met de spinnen die rondliepen. Hij 
speelde met de pen die er lag. Hij dacht 
dat de leraar ver weg was gegaan, maar 
de leraar was vlakbij o m de boek van de 
deur en die had natuurl i jk al die t i jd de 

fo to : Brian Beresfofd 

Stem van Rinpochee niet gehoord . 
Toen de leraar weer b innenkwam zag 
hij de stapel tekstbladen doe omge-
slagen was, dus nam hij een lange bam-
boestok en sloeg daarmee vlak voor 
Rinpochee op de g rond waardoor alle 
tekstbladen van zijn boek in het rood 
v iogen. 'Dat was niet onredel i jk ' , vond 
Rinpochee ze l f . " 

"Een andere manier van de leraar o m 
de geest van Rinpochee te onderwerp
en was hem mee te nemen naar de 
brandnetels en hem met zijn blote rug 
door de brandnetels te halen. Nog een 
andere manier was hem met zijn ge
zicht bijna in de regenplassen op de b in-
nenplaats van de Gompa te d rukken, 
maar zo dat zijn gezicht net niet nat 
w e r d , " aldus vertelt Jacie Keeley. 

" H e t derde verhaa l , " zo vervolgt 



ze, "gaat over zijn hor loge, Het horloge 
waar het o m gaat, heb ik in Pomaia. Het 
bewuste horloge bestaat dus nog 
steeds. Toen w e dit voorjaar uit New 
Delhi ver t rokken droeg Rinpochee een 
heel oud hor loge. Een enorme grote 
knol uit 1930 of 1920. Normaal v inden 
wi j het f i jn als de lama's een sierlijk l icht 
horloge dragen. Dus ik ze i : 'Rinpochee 
zai ik een mooi hodoge voor U kopen?' 
Toen vertelde Rinpochee het verhaal 
over dat oude hor loge. Het was het 
horloge dat zijn oppasser hem gaf toen 
Rinpochee wegg ing van hem o m leer-
ling te worden van Lama Yeshe. Veer-
t ien jaar was Rinpochee toen hij bij 
Lama Yeshe k w a m . Het eerste wa t 
Lama deed was hem al zijn bezit t ingen 
a fnemen. Een van de dingen die hij had, 
was het horloge dat hij net van zijn op-
passer had gekregen. Toen Lama Yeshe 
het hor loge afnam begon Rinpochee te 
huilen en hij hui lde de hele dag. Lama 
Yeshe wist niet waarom hij hui lde. 
Lama dacht dat Rinpochee huilde om
dat zijn oppasser hem had moeten ver-
laten. Rinpochee huilde en hui lde, maar 
na een t i jd vergat hij het horloge en 
werd nergens meer over gesproken. 

Vededen jaar k w a m de jonge Thub
ten Anchuk in Kopan bij Lama Yeshe. 
Toen hij de kamer van Lama Yeshe bin
nenkwam droeg hij een glanzend n ieuw 
hodoge, een pracht ig , duur hor loge. 
Lama Yeshe nam hem meteen het hor
loge af, wan t kinderen behoren geen 
dingen te hebben die mooier zijn dan 
wat anderen hebben. Thubten Anchuk 
accepteerde het en verliet de kamer. 
Toen zei Rinpochee tegen Lama Yeshe: 
'Ik ben werkeli jk onder de indruk van 
Anchuk ' en hij vertelde zijn eigen ver
haal over het a fnemen van het hor loge. 
Al die jaren had Lama Yeshe niet het 
ware verhaal over het horloge ge
hoord . Toen Lama Yeshe eindelijk be-
greep dat Rinpochee zolang gehui ld 
had omdat hij het hodoge, dat hij net 
van zijn oppasser gekregen had, had 
moeten afgeven, zei h i j : 'J i j was zo dol 
op je horloge? Hij ging naar een la, haal-
de het horloge tevoorschi jn waarom 
Rinpochee lang geleden zo had gehui ld 
en gaf het terug. Rinpochee is toen dat 

horloge weer gaan dragen. 

Nog steeds onder de indruk van 
Thubten Anchuk die geen spoor van 
opwind ing had getoond toen zijn mooi 
horloge afgenomen werd , sprak Rin
pochee daarover met de kok van 
Kopan. Toen vertelde de kok dat Thub
ten Anchuk nadat hij uit de kamer van 
Lama Yeshe kwam naar de keuken was 
gehold en daar hartverscheurend had 
gehui ld o m zijn ho r l oge . " 

NEIL HUSTON OVER L A M A ZOPA 

Tot zover drie verhalen die Jacie 
Keeley over Lama Zopa Rinpochee ver
telde. Daarna zegt de Austral ische 
monnik Neil Huston (Thubten Dhon-
drub) , die van april to t oktober 1982 met 
Lama Thubten Zopa Rinpochee over de 
wereld heeft gereisd over h e m : " H e t is 
ongeloof l i jk zoveel als Rinpochee 
doet. Deze reis heeft vijf maanden ge-
duurd en in elke plaats waar we ge
weest zijn in Austral ie, N ieuw Zeeland, 
de Verenigde Staten en Europa zijn al
t i jd ontzet tend veel mensen die met 
Rinpochee wil len praten. Er is nooit ge
noeg ti jd o m de dingen te doen die de 
mensen wi l len dat Rinpochee doet . Hij 
is alti jd voor andere mensen bezig : 
d ingen ui tzoeken, hij doet alledei 
meditat ie of puja's voor anderen. Zelfs 
als hij de mensen niet persoonlijk kan 
ontvangen dan is hij brieven aan het 
beantwoorden. En hij zegt zijn eigen ge-
beden. Dag en nacht , zonder op-
houden, zoveel als zijn l ichaam hem 
toestaat. Hij is alt i jd met zijn voile 
bewustzi jn bij de Dharma. Zelfs als hij 
aan het ontspannen is en gewoon zit te 
praten, dan praat hij over de Dha rma . " 

Neemt Rinpochee de t i jd o m te sla
pen, vragen w i j . 

" O h ja, hij s laapt" , an twoord t Neil 
Huston. " H i j is menseli jk. Op een ge
geven moment moet hij ook aan zijn 
moeheid toegeven. Hij gaat niet slapen 
zoals w i j , door op een bepaald moment 
naar bed te gaan. Hij valt gewoon o m 
en slaapt dan. Soms vertelt hij zijn 
d romen. Die zijn werkel i jk ongelofel i jk. 
Dus het is niet zo dat hij probeert om 
helemaalniet te s lapen. Maar hij bli jft 

beslist veel meer wakker dan mensen 
gewoonl i jk d o e n . " 

Over welk onderwerp heeft Rin
pochee het meest gesproken deze vijf 
maanden, vragen wi j Neil Huston dan. 

Hij a n t w o o r d t : " H e t onderwerp 
waarop hij on tzet tend veel nadruk heeft 
gelegd is het beoefenen van gedu ld . Hij 
heeft ongelofel i jke voorbeelden gege
ven op weike manier je vi jand eigenlijk 
je beste vr iend is. Hoe je werkel i jk ach-
ter je vijand aan moet, omdat je vijand de 
belangri jkste persoon in je leven is, 
wan t zonder je vi jand kun je geen ge
duld beoefenen. En zonder geduld te 
beoefenen, ontwikke l je je niet en bereik 
je de vedicht ing nooi t . Hij legt er steeds 
meer de nadruk op dat als je alti jd met 
mensen bent die aardig tegen je zi jn, 
wa t w e eigenlijk allemaal wi l len, dat er 
dan geen vooru i tgang is. Hij maakt dat 
zo duidel i jk l 

Dan de manier waarop hij je geduld 
leert beoefenen als je bij hem bent . 
Werkel i jk , hij stelt je op de proef, wan t 
hij is ontzet tend langzaam. Ji j wi l t de 
dingen eff icient en ordelijk doen en hij 
werk t daarin helemaal niet mee. Hij 
doet alles op zjjn eigen genoegli jke ma
nier, terwi j l jij uit je vel sp r ing t . " 

Heb je dat ervaren als een persoon-
lijke ' teach ing ' , vragen w i j . 

"Zeker . Ik denk dat hij het op ver-
schil lende manieren doet , dat ligt eraan 
wie bij hem is, maar ik denk dat hij al
t i jd hetzelfde probeert te onderwi jzen. 
Ik weet zeker dat hij een bepaalde tak-
tiek had met mi j , maar je weet zelf niet 
hoe die is. Rinpochee is mijn 'Root Guru' 
(belangri jkste leraar L.W.) en ik heb 
mijn hele ver t rouwen in hem gesteld. 
Maar ik geloof dat het niet goed is om 
j o u w 'Root Guru ' aan anderen voor te 
stellen als vo lkomen perfekt. Het is mi jn 
ervaring dat je niet noodzakel i jkerwijs 
hoeft te denken dat je Goeroe werkel i jk 
alti jd Boeddha i s . " 

Hoe lang geleden heb je Lama Zopa 
Rinpochee ontmoet? 

" I n 1976. Hij was de eerste Tibetaan
se lama die ik heb on tmoe t . Het was de 
eerste les die ik vo lgde. Ik voelde een 
bepaald kontakt . Meteen al. Het was 
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zo'n sterk gevoel van het eerste 
moment af. Ongelofel i jk . " 

W a t een kans voor je o m deze w e 
reldreis met hem gedaan te hebben I 

" H e t is erg ingewikkeld ook, wan t 
Rinpochee doet op geen enkele manier 
voorkomen alsof hij perfekt is. Hij is vol 
komen zichzelf. Helemaal ontspannen, 
helemaal natuurl i jk. Hij is alti jd hetzelfde. 
Hij denkt nooit aan zichzelf. Je maakt 
bi jvoorbeeld een kop thee voor hem en 
je moet hem er steeds aan herinneren 
dat hij een kop thee voor zich heeft 
staan. Die is alti jd koud tegen de ti jd dat 
hij ervan gaat d r i nken . " 

Neil Houston vervolgt : " Ik v ind ook 
Rinpochees onderwi js echt onvoorste l -
baar goed, niettegenstaande zijn verras-
sende manier van doen die iedereen to t 
het uiterste dri j f t . Mensen nemen dat 
van hem, dat is het vreemde. Het is op 
een bepaalde manier een l i jdensweg om 
naar hem te zi t ten luisteren, maar 
mensen bl i jven. Als je niet weggaat bin
nen het eerste uur dan zit je denk ik 
voor je hele leven aan hem vast. Het 
wondedi jke is dat als je naar hem zit te 
luisteren hij een heel afgezaagd punt op 
zo'n verfr issende en heldere manier kan 
brengen. En op zo 'n krachtige manier. 
Hij kan je werkeli jk leren hoe je lets in 
praktijk moet brengen, zelfs al kun je 
het als je weggaat niet uitvoeren zoals 
hij het heeft gezegd. Vooral dat punt 
van de vi jand koesteren. Dat is echt zijn 
onderwerp nu en je voelt ook dat je op 
zo'n moment verstandelijk besluit zo
veel mogeli jk vi janden te gaan zoeken . " 

W a t een onderwerp o m aan te sni jd-
en in een t i jd waarin iedereen over 
'Vrede' bezig is! 

" J a , het is het meest waardevol le on
derwerp dat je kunt behandelen. Hij kan 
je ook werkeli jk erop wijzen dat het 

vreselijk belangrijk is, dat dit in feite het 
t ransformeren van je geest i s . " 

A ldus sprak de monnik Neil Huston 
(Thubten Dhondrub) over Lama Zopa 
Rinpochee. 

L A M A ZOPA OVER DE V I J A N D 

In Geneve gaf Lama Zopa inderdaad 
op zaterdagochtend 2 oktober 1983 les 
over de grote waarde die de vijand voor 
ons ver tegenwoord ig t . Uit de mee-
slepende voordracht geven wi j hierbij 
een samenvatt ing met woordel i jke cita-
ten , opdat fervente l iefhebbers van 
Lama Thubten Zopa Rinpochee even 
hun gewaardeerde leraar zelf kunnen 
horen doork l inken. 

Lama Zopa begon in Geneve me t : 
" H e t geluk dat we wensen en het li jden 
dat w e proberen te vermijden komt van 
de geest. Niet van iemand anders'geest, 
maar van onze eigen geest. Het 
geheim is dat w e de geest niet beheers
en. W e laten onze geest onder invloed 
komen van verontrustende gedachten. 
Dat is het hele probleem in het dagelijk-
se leven. Als we ons best doen de ver
ontrustende gedachten te bannen uit 
onze geest, dan is er geluk. 

W a t we in de prakti jk moeten breng
en is dat wijzelf en andere levende w e -
zens precies gelijk zijn. Dat is heel logisch 
Het is duideli jk als je het onderzoekt, 
dat alle mensen precies gelijk zijn. Er is 
niet de minste reden dat het voor mij 
belangrijker is o m lijden te vermijden en 
geluk te krijgen dan voor anderen. Dus 
omdat het precies gelijk is voor onszelf 
en voor de ander, de v i jand, de persoon 
die ons dwarszit en omdat jij daarvoor 
hulp nodig hebt van anderen en ander
en hulp nodig hebben van j ou , is het on
redelijk o m anderen kwaad te berokken-
en. Dat getuigt van een arme geest. 

Zelfs bij een echtpaar, twee mensen, 
moet als niet beiden het doen tenminste 
een van de twee gel i jkmatigheid van 
geest beoefenen. Dan is er veel meer 
vrede en harmonie in de relatie. 

Geli jkmatigheid van geest is het 
punt . W i j creeeren onze eigen misvat-
t ingen door te bepalen dat wijzelf be
langrijker zijn dan de v i jand, de persoon 
die je dwarszi t . Maar het ' ik ' dat belang
rijker is dan de ander bestaat niet. Dat is 
hal lucinatie. De bron van alle depressie, 
agressie, zenuwinstor t ingen etc. is je 
zelfzuchtige houd ing . Hoe sterker de 
zelfzuchtige houd ing , des te meer pro-
blemen heeft i emand . " 

Lama Zopa Rinpochee geeft dan 
voorbeelden van de problemen die 
iemand met een zelfzuchtige houding 
allemaal ervaart. Hij zegt : " Z o iemand 
vindt zo gemakkeli jk problemen. Zo 
iemand kan zelfs boos worden omdat 
buiten een vogel f lui t , hoewel dat voor 

anderen plezierig is o m te horen. Als 
bui ten een bond blaft , kan hem dat 
boos maken. Als de w ind door de bo-
men waai t , kan hij boos w o r d e n . Waar 
zulke mensen ook zi jn, alles is een pro
bleem. Vooral in relaties hebben ze 
moei l i jkheden. Als ze samenwonen met 
iemand hebben ze elke vijf minuten ru-
zie. Als ze bui ten in de tu in zijn kri jgen 
ze ruzie. Als ze in huis zijn kri jgen ze ru-
zie. In de eetkamer krijgen ze ruzie. In 
de slaapkamer krijgen ze ruzie. Als ze el-
kaar bij de lunch on tmoeten krijgen ze 
ruzie. Aan het ontbi j t kri jgen ze ruzie. 
Al leen als ze niet samenzijn hebben ze 
geen ruzie. 

Zoals Boeddha in zijn leringen heeft 
u i tgelegd, is dit precies wat we alt i jd 
zien gebeuren. Als tenminste een van 
de twee mensen zichzelf opof fer t voor 
het geluk van de ander dan is er veel 
meer vrede en harmonie in de relatie. 
Hieraan zien w e hoe ongeloof l i jk be
langrijk het is voor de dagelijkse geeste-
lijke rust o m je houding te veranderen 
en gel i jkmoedigheid te betrachten. W e 
hebben alti jd zel fmedel i jden. Door dat 
te veranderen in mededogen voor an
deren krijg je geesteli jke rust. 

Als andere mensen slechte dingen 
van je zeggen dan voel je je gekwets t . 
Dat komt door je zelfzuchtige houd ing . 
Om die zelfzuchtige houding te over-
w innen , moet je die houding gaan zien 
als je v i jand. Je moet je voor tdurend de 
tekor tkomingen van een zelfzuchtige 
houding realiseren. Zelfs al beoefen je 
de Boeddha Dharma, als je de zelf
zucht ige houding niet overwin t , w o r d t 
wa t je doet nooi t de Boeddha Dharma. 
Ook al gaan w e naar nog zoveel lezing-
en van lama's, als w e de zelfzuchtige 
houding niet opgeven missen w e het 
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belangri jkste punt . Al le Boeddha's van 
de drie tijden kunnen voor je verschijnen 
en vele honderden t i jdperken achter-
een onderwi js geven, maar als je 
zelfzucht ige houding niet verandert, 
dan helpen de lessen van alle Boeddha's 
niet. Zelfs als w e Jezus zelf zouden ont
moeten en hij zou ons onderwi jzen, als 
we onze egoTstische houding niet ver
anderen, gebeurt er niets. Zelfs al heb je 
de Prat imoksha gelofta afgelegd en de 
Bodhisattva gelofte en de Vajrayana ge-
lofte en de Tantr ische ge lo f ten, die zijn 
allemaal niets waard als je je zelfzuchtige 
houding niet verandert. 

Je eigen geluk nastreven verstoort 
vo lkomen niet alleen het t i jdeli jke ge
luk, maar ook het uiteindeli jke geluk. 
Het verstoort vol ledig de realisaties van 
de alwetende geest. Een zelfzuchtige 
houding is z6 schadelijk voor alle leven
de wezens. Als je je realisaties niet kunt 
vervul len, kun je geen goede gids zijn 
voor alle levende wezens; je kunt hen 
niet behoeden voor li jden en de weg 
wi jzen naar het geluk. Met een zelf
zucht ige houd ing berokken je anderen 
kwaad. 

Dus, je ziet hoe ongelofel i jk belang
rijk het is, ook al geloof je niet in reincar-
natie, o m te waken voor het geluk in je 
dagelijkse leven. Van je kindert i jd af ga 

je naar school , de lagere school , de 
middelbare school , de beroepsopleiding 
of universiteit, en je leert vele talen en 
onderwerpen alleen maar om in het 
dagelijkse leven gelukkig te kunnen zi jn. 
W e spenderen veel t i jd en energie om 
welvaart en een goede reputatie te ver-
werven , maar onze houding veranderen 
is in feite het eerste dat we moeten 
doen om gelukkig te zijn in het dagelijkse 
leven . " 

Dan geeft Lama Zopa Rinpochee 
voorbeelden van de waarde die de vijand 
voor ons heef t : " A l s je geduld beoefent 
ten aanzien van je v i jand, zolang je nog 
een vi jand hebt, dan ontstaat er geeste
lijke rust. Na dert ig, veert ig, vi j f t ig jaar 
s tuderen, zelfs na een heel leven stude-
ren is er nog geen gemoedsrust . Het ge
luk van de geestelijke rust kan je alleen 
gegeven worden door je v i jand. Door 
geduld, vr iendeli jkheid en mededogen 
te beoefenen ten aanzien van de per
soon die je dwarszi t , wo rd t je boosheid 
minder. Het wo rd t dan volgend jaar 
moeili jker o m boos te worden en lang 
boos te bli jven dan dit jaar. Met mensen 
die je vr ienden zi jn, kun je geen mede
dogen beoefenen, maar ten aanzien van 
je vi jand kan dat we l . Na dert ig, veert ig, 
vi j f t ig jaar s tuderen, wa t veel geld kost , 
mil joenen guldens worden er voor on

derwijs u i tgegeven, is er nog geen 
geesteli jke rust. Het kan zelfs zijn dat je 
veel minder gemoedsrust hebt dan in je 
kindert i jd toen je nog geen onderwi js 
had gehad. 

Als w e vriendeli jk bli jven tegen de 
persoon die ons dwarszi t in het dage
lijkse leven, iemand op het kantoor, of 
thu is , als w e geduld beoefenen ten aan
zien van hem of haar dan is er onmid -
dellijk een ongeloof l i jke rust in ons. Als 
iemand niet boos op je is en je geen 
kwaad doet , dan is er geen gelegen
heid o m geduld te beoefenen en dan 
ervaar je ook die geesteli jke rust niet. 
Dus het is ongeloof l i jk aardig van de 
vi jand o m boos op je te zi jn, wan t j o u w 
geesteli jke rust ontstaat daardoor. 

Dus je ziet dat je de geestelijke rust 
die je zelfs na jaren studeren wa t mil
joenen guldens kost niet hebt , in een 
minuut krijgt van de v i jand. Bovendien 
kost de geesteli jke rust die je van je vi j
and krijgt geen cent. Voor die grote 
rust, die je ervaart door je boosheid te 
bedwingen, hoef je geen cent uit 
te geven. 

Zoals in de acht verzen van het Ka-
dampa-onderwi js gezegd w o r d t , is 
kijken naar de vi jand wiens boosheid op 



jou gezicht is, als het kijken naar een 
waardevol le vr iend die je helpt met het 
beoefenen van je geduld. Hierdoor ben 
je in staat alle verwarr ingen te beeindi-
gen , alle realisaties te vervullen en de al-
wetendheid te bereiken waarmee je alle 
levende wezens moeiteloos de w e g 
kunt wi jzen naar het geluk. Dat voor-
deel word t je aangeboden door je vi j
and. Aan je vi jand heb je je ver l icht ing 
te d a n k e n . " 

Lama Zopa Rinpochee besluit zijn 
voordracht door de nadruk te leggen op 
de simpele manier waarop wi j ons geluk 
en het geluk van anderen kunnen be-
werkstel l igen. Hij zegt : "A l s je geduld 
beoefent zul je de verl icht ing bereiken. 
Zelfs als iemand je een mil joen gaf, zelfs 
als hij je alle diamanten van de wereld 
gaf, zou je die realisatie niet kunnen er
varen. Al le levende wezens in de lucht, 
in het water , in de bossen en struiken 
zijn allemaal alti jd druk omdat ze het 
geluk wi l len ervaren. Alle mensen in de 
steden, in de dorpen, in de ruimte en op 
zee zijn allemaal alti jd druk omdat ze het 
geluk wil len ervaren. Maar wi j hebben 
gezien dat het beoefenen van gedu ld , 
vriendeli jkheid en mededogen het eer
ste is wa t w e moeten doen daarvoor. 

Voor geesteli jke rust hoeven we geen 
verre reizen te maken. W e hoeven niet 
een enorme som geld uit te geven o m 
onze vi jand te zoeken met wie we ge
duld kunnen beoefenen. W e hoeven 
niet naar het reisbureau te gaan o m een 
reis te boeken naar onze vi jand. Je vi j
and is voor tdurend vlakbij je in de 
buu r t ; in je huis, in je famil ie, op je kan
toor . Hij is alti jd vlakbij. Je hoeft geen 
mil joenen guldens uit te geven o m hem 
te v inden. Het is zo aardig van je vi jand 
dat hij naar je toegekomen is. Je hebt 
een waardevol le schat vlakbi j . 

A ls w e vriendeli jkheid, geduld en 
bodhici t ta kunnen beoefenen voor onze 
grootste vijand dan is het gemakkeli jk 
o m hetzelfde te betrachten voor alle an
dere levende wezens. Op die manier 
kun je thuis blijven en je geest on tw ik -
kelen. Je kunt bij je gezin, je ouders, je 
partner je geluk verwerven. Zelfs als je 
alleen woon t is er geluk omdat je jezelf 
wegci j fer t en anderen boven jezelf stelt. 
Zelfs als je in de stad w o o n t , zelfs als je 
in de bergen woon t , zelfs als je naar 
kantoor gaat, er is nooit iemand voor 
wie je bang hoeft te zi jn. Waar je ook 
bent, ervaar je geluk. Dat maakt niet al
leen jezelf gelukkig, maar ook de men-
sen om je heen. Mensen zijn alti jd blij je 
te zien. Zelfs als je niet uit bent op een 
goede reputatie krijg je een goede repu
tatie door je vriendeli jkheid. Zelfs als je 
geen hulp vraagt, geven mensen je 
hulp. En niet alleen in dit leven is er ge
luk, maar ook in de volgende levens is 
veel meer geluk. 

leder dag vriendeli jk zijn voor alle le 
vende wezens is ongelofel i jk belangrijk. 
Als je naar je werk gaat moet je stilstaan 
bij de vriendeli jkheid van je werkgever, 
die jou je baan gegeven heeft, ook al 
krijg je geld. De houding is belangrijk. 
Een verkeerde manier van denken en je 
komt in de prob lemen. Een goede 
manier van denken en er is rust, vrede 
en harmonie. Dat is afhankelijk van je 
houd ing. 

Bij alles wa t je doet denk j e : de reden 
waarom ik geboren ben als mens is an
deren te d ienen, het lijden van andere 
levende wezens op te heffen en hen geluk 
te brengen. Ik ga mezelf gebruiken voor 
anderen, daarvoor draag ik deze kleren, 
daarvoor eet ik dit voedsel, daarvoor 
slaap ik. 

Als je naar de dingen ki jkt, kijk er dan 
naar met bodhic i t ta , is wa t een van de 
leraren van de Dalai Lama onderwi jst . 
Als je eet, eet met bodhic i t ta. Als je 
spreekt, spreek met bodhicitta. Als je lets 
onderzoekt, onderzoek het met bodhicitta. 
Denk zoveel mogeli jk aan het geluk van 
anderen. Als iemand boos op je is, denk 
dan dat die persoon zelf totaal geen vrij-
heid heeft. Hij is vo lkomen in beslag ge-
nomen door de boosheid, zoals een gek 
bezeten is door een geest. Denk hoe be-
klagenswaardig zo iemand is, omdat hij 
geen beoefenaar van mededogen is. 
Dat alleen is al voldoende reden o m 
mededogen te voelen voor degene die 
je vi jand is. 

(De geluidsbanden van deze lezing zijn 
te bestellen b i j : J .P . Moret , 8 Rue de 
Peupliers, 1205 Geneve, Zwitserland.) 
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GESHE RABTEN RINPOCHEE VERTELT OVER 
DE JEUGD VAN LAMA ZOPA RINPOCHEE 

f o t o : Jan-Paul Kool 

In Tharpa Choeling in Zwitserland lieeft Geshe Rabten Rinpochee op 11 november 1983 de volgende herinneringen aan de jeugd 
van Lama Zopa Rinpochee op verzoek van de Nederlandse monnik Hermes Brandt (Gelong Thubten Lodreu) voor dit speciale 
nummer van het Maitreya Magazine over Lama Zopa verteld. De tape die gemaakt is van het interview met Geshe Rabten Rinpochee 
IS uit het Tibetaans in het Engels vertaald door Lozang Tenzin Rinpochee. Hermes Brandt heeft de Engelse tekst in het Neder-
lands vertaald. 

Geshe Rabten Rinpochee: " L a m a Zopa 
komt uit een plaats in de buurt van de 
grens tussen Nepal en Tibet . Het is een 
piek die erg bevordedi jk is voor de spiri
tuele ontwikke l ing . Er is daar een kloos
ter dat Lawudo heet. In dat klooster leef-
de een grote meester, die de Lawudo 
Lama genoemd w e r d . Lama Zopa is de 
incarnatie van die Lama. Lama Zopa was 
nog jong toen hij naar Tibet k w a m , naar 
een plaats die Dromo heet en vlakbi j de 
grens tussen Tibet en India ligt. Er is daar 
een klooster dat Dromo Dungkar heet. 
Daar bestudeerde Lama Zopa het Tibe
taanse Boeddhisme en ook de Tibetaanse 
grammatika en ku l tuur . " 

Dan vertelt Geshe Rabten Rinpochee 
over zichzelf: " W a t mijzelf betreft ; toen 
in 1959 door de Chinese bezetting vele 
Tibetanen hun land on tv luch t ten , ben 
ook ik ultgeweken naar India. De drie be
langrijkste Tibetaanse kloosters lagen in 
de buurt van Lhasa. Dat waren 'Ganden' , 
'D repung ' en 'Sera ' . Ik studeerde in Se
ra. Samen met andere monniken vlucht-
te ik via Zuid-Tibet naar Cost-India, naar 
Baxaudur, waar de Indiase regering een 
voormal ig Brits koncentrat iekamp ter 
beschikking van de Tibetaanse monn i 
ken gesteld had. Het was daar erg heet, 
wat voor ons, omdat we uit een koud land 
kwamen , moeili jk was. Velen van ons 
werden ziek of st ierven. In totaal kwa
men ongeveer vijftien honderd monniken 
uit Tibet naar Baxaudur. W e woonden 
met tacht ig a negent ig monniken in een 
vertrek. De deuren en ramen hadden ijze-
ren tralies. Maar hoe weinig gerieflijk die 

pIek ook was, w e waren India dankbaar 
voor het onderdak en voor het voedsel 
dat w e kregen. Lama Zopa k w a m ook 
daarheen In het gezelschap van twee mon
niken die hem verzorgden. Zij waren T i 
bet ontvlucht via Bhutan. Lama Zopa was 
toen nog erg j ong . De monniken in dat 
kamp namen hun studies weer op en stu-
deerden zoals ze in Tibet gewend waren 
geweest. Lama Zopa werd een van mijn 
leerlingen en hij beschouwde mij van dat 
moment af als zijn goeroe. Dat was het 
begin van onze relatie. Ik onderwees hem 
in alle onderwerpen. Hij was jong maar 
erg energiek en hij had veel interesse in 
zijn studie. Hij had een degelijk on tw ik -
kelde wl jsheid en een sterke Goeroe-de
votie. A l sedert zijn prilste jeugd had men 
zich verheugd in zijn kwal i te i ten. Verge-
leken met anderen is zijn interesse in de 
Dharma opmerkell jk groot . Hij verzuim-
de ook nooi t o m naar de verpl ichte de-
batten te komen. 

Toen ik bijna twee jaar daar was ge
weest, verzocht Zijne Heiligheid de Dalai 
Lama mij naar Dharamsala te komen. Ik 
had op dat moment veel s tudenten, on
der w ie enkele tu lku 's (geremcarneerde 
lama's). Lama Yeshe, had al in Tibet bij 
mij gestudeerd. Hij was een van mijn oud-
ste studenten en een van de besten, voor
al wa t betreft de kennis van de geschrif-
ten , zoals velen van U wel zullen we ten . 
Ik moest voor mijn vertrek elke tu iku on 
der de hoede van een oudere leerling 
achter laten. Lama Zopa gaf ik aan Lama 
Yeshe voordat ik naar Dharamsala g ing. 
Lama Zopa heeft van dat moment af Lama 

Yeshe beschouwd als zijn goeroe en hij 
studeerde onder zijn leiding, zoals hij dat 
eerst bij mi j had gedaan. 

Engels leerde Lama Zopa in een 
school voor jonge tu lku 's die een Eng
else mevrouw In Dalhousie geopend 
had. Een t i jd iang ging hij daarheen. Een 
Russische prinses die Zina heette be
gon hem toen te sponsoren. Zij nam 
hem mee op vakantie naar Darjeeling 
waar zij toen ook Lama Yeshe ont-
moet te . Lama Yeshe was in die t i jd be-
gonnen ook Engels te leren. Met hun 
drieen gingen ze toen naar Nepal waar 
ze vele Wested ingen leerden ken-
nen. Met de opr icht ing van het kloos
ter in Kopan, vlakbij Ka thmandu , kre
gen Lama Yeshe en Lama Zopa voor het 
eerst een vaste verbl i j fplaats. Anderen 
zouden het daarbij gelaten hebben, 
maar Lama Yeshe en Lama Zopa niet. 
Beide Lama's hadden van vele grote T i 
betaanse meesters onderricht ontvangen, 
zowel in de Soetra's als in de Tantra 's 
en zij brachten het geleerde ook In prak
t i jk. Dat verklaart waarom Lama Zopa 
nu in staat is op welk moment dan ook 
initiaties te geven. Op die manier zijn al 
zijn studies en spirituele beoefeningen 
nu van n u t . " 

A ldus sprak Geshe Rabten Rin
pochee over Lama Zopa Rinpochee. 
(Geshe Rabten Rinpochee is opr ichter 
en splritueel leider van het klooster 
Tharpa Choel ing in Zwi tser land, waar 
de Nederlandse monnik Hermes Brandt 
op het ogenbl ik studeert.) 



LAWUDO EIM DE LAWUDO LAMA 
Lawudo (spreek uit Louwdo) l ig t in de 

Thamivallei in Khumbu , NepaL Oor-
spronkeli jk is Lawudo de naam door de 
plaatselijke bevolking gegeven aan een 
grote grot boven het dorpje Mende. Uit 
de verhalen blijkt dat Goeroe Padma
sambhava in die grot verbleef toen hij 
op w e g was naar Tibet en er een aantal 
teksten in verstopte. De grot is echter 
lange tijd leeg gebleven en de plaatselijke 
Sherpa bevolking bewaarde er gewoon 
lijk de radijs. Zo is de naam " L a w u d o ' 
onts taan. ' la .u ' of Labu' betekent radijs 
en 'Do ' betekent steen. Sommige men-
sen zeggen dat de naam 'Rawudo ' is 
- ' ra ' betekent geit - omdat de geiten in 
de grot gingen slapen. 

Na lange t i jd ging er een lama in de 
grot wonen en mediteerde daar onge
veer tw in t ig jaar, to t zijn dood . Hij werd 
bekend als de ' Lawudo Lama' en van-
wege zijn grote wijsheid en mededogen, 
kwamen vele mensen naar hem toe voor 
spirituele raad. Hij gaf alti jd Chenrezig 
initiaties en elk jaar leidde hij de Nyung
ne Chenrezig retraite voor de plaatselijke 
bevolk ing, samen met een andere medi 
tator die vlakbij woonde , de Charok 
Lama. Deze Nyungne-retraite werd altijd 
gehouden in de vierde Tibetaanse maand 
en werd b i jgewoond door bijna alle 
Sherpa's uit de vallei. 

Toen de L a w u d o . Lama al heel oud 
was, vroegen de dorpsbewoners hem 
een klooster te wil len bouwen voor hun 
kinderen. Hij wees dat af omdat zijn le
ven bijna ten einde was, maar beloofde 
het in zijn volgende leven te zullen doen. 

Toen de Lawudo Lama stierf stonden 
er regenbogen aan de hemel en prach
tige geluiden weerk lonken. Zijn over-
blijfselen werden bewaard in twee stoe-
pa's;de ene was gebouwd op rotspunt 
vlakbij Lawudo, de andere was ge
maakt van koper bezet met juwelen en 
werd bewaard in de grot. 

Na enige ti jd werd de Lawudo Lama 
herboren in het dorp Thami als zoon van 
6en van de beste leerlingen van de vorige 
Lawudo Lama. De kleine jongen werd 
spoedig herkend als een TuIku en 
werd naar het Thami klooster gestuurd 
om daar bij zijn oom te studeren. Na ver-
loop van t i jd ging hij naar het Rolwal ing 
klooster en bleef daar zeven jaar. Daar
na g ing hij naar Tibet voor een pelgrims-
tocht en toen hij aankwam in het Dunkar 
klooster in de T o m o vallei, besloot hij 
daar te blijven en niet terug te gaan naar 
Nepal. 

Toen de Chinezen binnenvielen in T i 
bet ontsnapte de Lawudo Lama Thub
ten Zopa Rinpochee naar Bhutan en In
dia, en bleef negen jaar in het Tibetaanse 
Vluchte l ingenkamp Buxaduar met vele 
andere Tibetaanse lama's en monikken. 

z u s t e r en moeder van Lama Zopa uoor de Lauudo g r o t . 

Daar ontmoette hij Lama Thubten Yeshe, 
die de geinkarneerde abdes was van een 
nonnenklooster vlakbij Lhasa, en die ve
le jaren gestudeerd had aan het universi-
teitsklooster van Sera. Lama Thubten 
Zopa werd zijn discipel en een paar jaar 
later kwamen beide Lama's terug naar 
Nepal en naar L a w u d o . 

De Sherpa's verzochten de Lawudo 
Lama het klooster te bouwen dat hij hen 
vroeger had beloofd. Hij willigde het ver
zoek in en het Lawudo klooster werd in 
de jaren '70 en '71 gebouwd met mate-
riele en financiele hulp van zijn Sherpa-
volgelingen en zijn V\/esterse volgelingen. 
Voor hij met de bouw begon, bezocht 
Lama Zopa een heel hoge Tibetaanse 
Lama, de Kara Lama, die in een dag een 
klooster had gebouwd samen met zijn 
monikken en nonnen . Dat klooster staat 
in de Thamoval lei vlakbij Lawudo. Zo 
vroeg Rinpochee advies hoe hij het La
w u d o klooster het beste kon bouwen en 
Kara Lama zei hem dat hij het zo groot 
mogeli jk moest maken, wan t dat vele 
levende wezens er voordeel van zouden 
hebben. 

De b o u w begon en veel mensen, de 
familie van Rinpochee inbegrepen, werk-
ten hard mee op de bouwplaats. De moe
der van Rinpochee kookte voor de ar-
beiders, zijn oom en zuster werkten als 
metselaar en koelie. Een Canadese non 
hield de boekhouding bi j , en Rinpochee 
en Lama Yeshe hielpen zelfs mee met 
het aardappels schillen in de keuken. Het 
hout, het dak en andere materialen moes
ten ten koste van veel problemen over 
een lange afstand door dragers aange-

voerd w o r d e n , maar uiteindeli jk was het 
gebouw klaar en de eerste monniken 
warden gewi jd in het Lawudo klooster. 

De Sherpa's verzochten de Lawudo 
Lama ook de tradit ionele Nyungne re
traite voor t te zetten en hij vond dat hij 
hun verzoek moest inwi l l igen. Er zijn 
veel mensen in dat gebied die een grote 
toewi jd ing hebben, maar niet zoveel be-
gri jpen van de Dharma, en de Nyungne 
retraite is een hele goede zuivering die 
deze mensen bu i tengewoon ten goede 
kan komen. Daarnaast toonden vele 
volgelingen van Lawudo Lama en Lama 
Yeshe interesse in de Nyungne beoefe-
ning en de Lama's besloten de zoge-
naamde 'Chenrezig Groepsretraite voor 
Wested ingen ' te organiseren. 

Een aantal jaren nadat het Lawudo 
klooster gebouwd was , verhuisden de 
Sherpa monikken naar het Kopan kloos
ter vlakbij Ka thmandu , omdat het te 
moeili jk werd zo hoog in de bergen de 
materiele faci l i teiten te bieden die nodig 
zijn voor het k loosteronderwi js. Sedert-
dien is het Lawudo klooster voornamelijk 
gebruikt geweest als retrai te-centrum 
voor Westerl ingen. Lama Thubten Zopa 
Rinpochee, de Lawudo Lama, gaat ieder 
jaar in de vierde maand van de Tibetaan
se kalender naar Lawudo , vlakbij de 
hoogste berg van de were ld , o m voor 
een gemengde groep van Sherpa's en 
Wester l ingen de Nyungne Chenrezig re
traite te leiden. 

Uit: ' Lawudo ' . 

Verta l ing: Jan Paul Kool . 



EEN INTERVIEW MET LAMA ZOPA RINPOCHEE 

to io : Roljin Bath 

De New Yorkse kunstenares Ro
byn Brentano heeft samen met de 
Zwitserse video-kunstenaar Roland 
Stutz tijdens de eerste Dharma 
Celebration, ook wel de Enlighte
ned Experience Celebration ge
noemd, zoveel mogelijk alle akti-
viteiten die in de eerste vier 
maanden van 1982 in Bodh Gaya 
en Dharamsala waren georgani-
seerd op video vastgelegd. In het 
kader van de zorgvuldige reporta
ge die toen in India opgenomen is, 
heeft Robyn Brentano ook een 
video-interview gemaakt met La
ma Zopa Rinpochee. Voor dit spe
ciale nummer van het Maitreya 

Magazine dat veel aandacht 
schenkt aan Lama Zopa Rinpochee 
geven wij hierbij een uitsnede uit 
dat interview opgenomen in Tus-
hita, McLeod Ganj op 20 april 1982. 

De opname van het interview begint 
met een vraag van Lama Zopa Rinpo
chee aan Robyn Brentano of zij genoten 
heeft van de puja, de dag tevoren. Dan 
ontwikkelt zich een gesprek waarin Lama 
Zopa Rinpochee uit iegt wa t de funkt ie 
van de vijf Dakini 's in de gehouden puja 
voor het lange leven was en verbindt dat 
aan een uit leg over leegte en het karma 
o m een konnekt ie te hebben met een of 
meer leraren van de Boeddha Dharma. 
Robyn Brentano stelt dan de vraag: 

ROBYN BRENTANO: Weet U Rinpo
chee dat het voor Wester l ingen erg 
moeilijk is o m de karmische konnektie te 
begri jpen die w e hebben met onze La
ma's . W e we ten ook niet hoe w e hen 
moeten vragen les te geven. 

L A M A ZOPA RINPOCHEE: Ik geloof 
ja , dat dat soms het geval is. Soms gaat 
het zo ten gevolge van karma .. 

ROBYN B R A N T A N O : Dus dat is een 
van de redenen o m puja's te houden o m 
ons verzoek aan de Lama's o m te bli j
ven en onderwi js te geven te laten bli j-
ken .. 

L A M A ZOPA RINPOCHEE: Eigenlijk 
zijn deze puja's voor het lange leven, 
eigenlijk zijn die bestemd o m hindernis-
sen te zuiveren .. de vele hindernissen, 
onze eigen onduidel i jkheden en de ne-



gatieve karma's die ons ervan weerhou-
den voortdurend ondenrt/ijs te ontvangen 
van de Lama. Die negatieve karma's en 
hindernissen zuiveren dat is het belang
rijkste doel, vooral van een puja voor het 
lange leven en ook van Tsok-offerandes. 
Die zuiveren vooral die negatieve kar
ma's .. het negatieve karma met betrek-
king to t de Lama uit vorige levens .. dat 
het advies dat gegeven is korrekt opge-
vo lgd is, dat w e geen ketterse boosheid 
tegen de Lama hebben laten ontstaan en 
geen negatief karma hebben verzameld 
door de Lama te bekritiseren. Vooral dat 
soort negatief karma word t gezuiverd .. 
en dan op die manier het karma krijgen 
dat je de kans geeft de Lama te zien en 
voor tdurend onderwi js te ontvangen .. 

ROBYN BRENTANO: Dus wa t dat 
betreft zou het voor ons V\/esterlingen 
ui tstekend zijn deze bedoeling van de 
puja's te kennen, wan t wi j hebben het 
karma dat w e niet in de gelegenheid zijn 
steeds bij onze Lama's in de buurt te 
blijven .. W i j zijn in het Westen en de 
Lama's reizen steeds over de hele we
reld. Dus wa t moeten w e doen? Hoe 
moeten we omgaan met het feit dat we 
niet steeds bij onze Lama's kunrien zijn? 

L A M A ZOPA RINPOCHEE: Ik geloof 
dat het steeds beter wo rd t .. Ga maar 
eens tw in t ig jaar, vi j f t ien of tw in t ig jaar 
terug in de t i jd , toen gebeurde er hele
maal niet veel in het Westen .. Er waren 
maar heel wein ig Westedingen die naar 
Tibet kwamen. Madame Blavatsky .. Als 
je daaraan denkt en je ziet wa t er nu ge
beurt in het Wes ten , wat men ontvangt 
van de Hoge Lama's .. Steeds meer Ho
ge Lama's komen naar het Westen om 
om Les te geven. Soms krijgen Westerse 
mensen meer onderwi js dan de Tibeta
nen. In zekere zin is dat zo. Ik geloof dat 
Westerse mensen eigenlijk meer onder
wi js ontvangen dan de Tibetanen. De 
Tibetanen vragen vooral puja's .. alti jd 
vragen ze puja's om hindernissen te 
voorkomen. Als Zijne Heil igheid Zong 
Rinpochee een puja doet dan is dat heel 
kracht ig tegen hindernissen. Rinpochee 
is alti jd druk met het doen van puja's; 
allerlei puja's, o m ri jkdom te doen toe-
nemen, o m ziekte te voorkomen, allerlei 
d ingen .. In het Westen doen ze dat ge
loof ik niet zoveel. Het belangri jkste is .. 
het meest essentiele is de Boeddha 
Dharma te begri jpen; het onderwi js van 
Sakyamuni Boeddha te kennen .. het 
Soetra - en het Tantra-onderwi js .. Die 
lessen zijn het eigenlijke Pad o m jezelf 
en anderen te beschermen tegen sam-
sara en de Vedicht ing te bereiken .. 

ROBYN BRENTANO: Voor mijn ge
voel moet het Pad stap voor stap gegaan 
worden .. je begint met zuivering. Ik vraag 
me af hoe U het vindt dat wi j Wested in
gen vaak al in de gelegenheid zijn Tan
tr ische initiaties te ontvangen zelfs 

voordat we onszelf gezuiverd hebben, of 
zelfs voordat w e Lam Rim-onderwijs 
hebben gehad. Denkt U dat dat goed is? 

L A M A ZOPA RINPOCHEE: Ik denk 
dat het een groot geluk is als we niet hoe
ven te wachten tot we realisaties hebben 
om deze initiaties te kunnen ontvangen .. 
en dat al deze lessen met zoveel kracht 
gegeven worden is denk ik heel goed .. 

ROBYN BRENTANO: Dus we hoeven 
ons geen zorgen te maken? 

L A M A ZOPA RINPOCHEE: Ik denk 
dat onze karma's zich gedragen als 
v lammend v u u r . . Het tantr ische onder
wijs te ontvangen en een retraite te doen, 
zoals Heruka, zulke boeddhavormen, 
zulke hoge lessen dat is een zegening 
voor de geest. De geest wo rd t dan veel 
stabieler, veel vruchtbaarder, veel on -
derworpener en het wo rd t gemakkel i j -
ker om realisaties te krijgen van de grond-
slag, de drie grondbeginselen van het 
Pad. Zo werk t het. Abso luut . Dat kan 
ik met zekerheid zeggen .. Ik bedoel voor 
boeddhavormen waarmee je veel kon
takt hebt, zoals Heruka en Va j rayog in i . . 

ROBYN BRENTANO: Toen we met 
Lama Yeshe spraken over het maken van 
deze video tape, stelde Lama voor dat 
wi j een gesprek met U zouden hebben. 
Hij zei dat hij dacht dat het Interessant 
zou zijn voor de mensen om te weten 
hoe U U w t i jd doorbrengt en niet slaapt, 
en waarom n i e t . . Dus ik wi lde U vragen 
hoe U dat doet, hoe U kunt opbli jven 
zonder te slapen? 

L A M A ZOPA RINPOCHEE: Nee, ik 
slaap ontzet tend veel. 

ROBYN BRENTANO: Slaapt U zittend? 
L A M A ZOPA RONPOCHEE: Oh, je 

kunt z i t tend heerlijk slapen. Ja , je kunt 
heel lekker slapen .. 

ROBYN BRENTANO: Dat lijkt mij on -
mogeli jk voor mezelf .. 

L A M A ZOPA RINPOCHEE: W a a r o m , 
je kunt heedijk slapen als je l igt, maar je 
kunt ook heel lekker slapen als je over-
eind z i t . . 

ROBYN B R E N T A N O : Is het beter zit
tend te slapen? 

L A M A ZOPA RINPOCHEE: Soms 
denk ik van w e l . Het is misschien ge-
makkeli jker om wakker te wo rden . 

ROBYN BRENTANO: Dat is een 
goed advies! 

L A M A ZOPA RINPOCHE: Je l ichaam 
is dan al rechtop. Je hoeft niet meer de 
moeite te doen om je l ichaam overeind 
te kr i jgen, dus het is een kwest ie van je 
ogen open doen. Dat is het eerste, en 
het tweede is de geest; de geest wakker 
maken .. 

ROBYN BRENTANO: De geest wak
ker maken dat is moeil i jker, of niet. Rin
pochee, voor mensen die pas beginnen 
met meditat ie is dit zo 'n enorm groot 
onderwerp. Het lijkt we l of je er zoveel 
ervaring voor nodig hebt o m het punt te 
bereiken dat je een soort stabiele be-
oefening kunt doen. Ik vraag me af 
waarop iemand die pas begint zich zou 
moeten koncentreren. W a t is het eerste 
dat j e d o e n moet? 

L A M A ZOPA RINPOCHEE: Ik geloof 
gewoon de geest ontspannen .. gewoon 
de geest kalm maken; kalmte maken .. 
Ik denk dat ademhal ingsmeditat ie voor 
een echte beginnel ing .. vooral denk Ik 
in verband met de verwarr ingen van Ie
mand , zoals gehechtheid of welk pro
bleem iemand ook heeft, boosheid of 
t rots .. wa t het grootste probleem ook 
is ., Als iemand dat gericht u i tademt en 
alle slechte gedachten zuivert die zijn of 
haar leven ongelukkig maken, dat zui
veren .. Die gaan w e g in de vo rm van 
vervuiling. In de vorm van rook .. dan de 
Boeddha visuallseren in het bepaalde 
aspekt waarin die persoon de Boeddha 
graag ziet, dan heeft hij of zij een band, 
en dan je voorstel len dat je al hun grote 
mededogen, de a lwetende geest, de 
krachten van de Boeddha ontvangt In 
de vorm van w i t l icht. Dan word t dat 
een eenheid met de eigen geest. Ik denk 
dat dat erg goed is. Vooral w a t betreft 
het grote mededogen van Chenrezig als 
je de Chenrezig-vlsuallsatie doet . Herin-
ner je je dat grote mededogen ongelofe
lijk .. zulk groot mededogen dat het on-
dragelljk lijkt voor levende wezens o m 
zelfs maar voor een seconde In het lijden 
te zi jn, onmogel i jk .. Zo ongelofel i jk 
groot Is dat mededogen dat In de vo rm 
van w i t l icht opgenomen word t in je 



geest. Dan denk je dat je geest vol le
dig de essentie wo rd t van de Heilige 
Geest van Groot Mededogen van Chen
rezig en dan voel je en zie je de levende 
wezens die in de aard van het lijden zi jn, 
en onmiddel l i jk ervaar je hoe die Heilige 
Geest van Chenrezig bezorgd is om alle 
levende wezens en je voelt hoe ondra-
gelijk hun bestaan is. Als je dan voelt hoe 
ondrageli jk hun bestaan is. Als je dan 
voelt hoe ondrageli jk het is denk je: " Ik 
moet lets voor ze doen .. ik zou lets voor 
ze moeten doen, het is ondrageli jk dat 
ze zo lijden .. " Denk dan vooral aan ie
mand die je niet aardig vindt, iemand die 
bij je in hetzelfde huis woon t , in hetzelfde 
dorp .. of zo iemand nu ver of dichtbij is, 
die bepaalde persoon die jou heeft be-
kritiseerd, die je niet graag ziet of hoort .. 
Stuur vooral het grote mededogen van 
Chenrezig naar die persoon, zodat je 
geest een word t met het universele gro
te Mededogen, de Heilige Geest van 
Chenrezig, en het gevoel dat het ook 
ondrageli jk is dat die persoon in de aard 
van lijden leeft. Ik denk dat deze manier 
heel heilzaam is .. Deze meditatie is een-
voudig en ik geloof dat dit al meteen een 
beetje een tantr ische meditat ie wo rd t , 
als je de eenheid met de boeddhavorm 
beoefent. Dit is op deze manier een 
voorbereiding op het eenworden met 
Chenrezig of op weIke boeddhavorm die 
beginneling ook mediteert: Tara, Sakya
muni Boeddha, Manjushr i .. Zelfs als je 
jezelf niet precies in de juiste vorm visu-
aliseert, omdat je helemaal in het begin 
niet kunt accepteren dat er een vorm 
bestaat, dan denk ik dat ademhalen, ge
w o o n je bewust zijn van het ademen, je 
bewust zijn van de geest, dat dat goed is 
o m de geest te kalmeren. Vooral je be
wust zijn van wa t de geest doet , is erg 
interessant. Het is zo interessant omdat 
het op een bepaalde manier niet uit te 
drukken valt, vooral voor Westerse be-
ginnel ingen. Zij zijn erg intel l igent, heb
ben een goede opieiding gehad, maar 
als ze hun geest bewust gaan volgen en 
doorgaan met het volgen van de aard van 
hun eigen geest, dan is er nog zoveel te 
leren voor hen. Dan kunnen ze de aard 
van de geest on tdekken, of de konven-
t ionele waarhe id van de aard van de 
geest on tdekken, of de konvent ionele 
waarheid van de aard van de geest en 
ook de absolute aard, de absolute waar
heid .. De konvent ionele waarheid van 
de aard van de geest is dat wa t niet 
alleen leegte is, wat niet Sunyata is .. En 
de absolute aard van de geest van abso
lute waarhe id , die de absolute waar
heid is, dat is denk ik een heel interes
sant onderwerp. Ik denk dat dat lets is 
dat hen doet on twaken .. uit de mist ig-
heid. De geest is lets dat ze zelf hebben, 
ze mediteren niet op de geest van ie
mand anders .. Ze mediteren alleen op , 
of zijn zich alleen bewust van, de aard 

van hun eigen geest, dus ze leren van 
zichzelf, van iets dat ze hebben, maar 
waarvan ze zich niet bewust zijn .. 

ROBYN BRENTANO: Ik geloof dat 
w i j Wested ingen veel opvat t ingen heb
ben over wa t de geest is, maar dat we 
wein ig ervaring hebben in het je direkt 
bewust worden ervan .. en ik weet van 
mezelf dat ik er moeite mee heb o m 
voorbi j de afscheiding van ideeen die ik 
over de geest heb, te komen. Het is heel 
moeili jk o m je opvat t ingen over de 
geest te doorbreken .. 

L A M A ZOPA RINPOCHEE: De voor-
stell ing die je oorspronkel i jk had, bedoel 
je. Dat is waar. Maar ik geloof dat het 
toch op een bepaalde manier heel ge
makkeli jk is om de geest gade te slaan. 
Natuurl i jk kun je door je bewust te wor
den van de geest, diepere onderzoeken 
doen. Dan kun je, door de aard van de 
geest te begri jpen, door te begri jpen dat 
die vormloos en kleurloos, kalm en hel-
der is, door dat te zien, kun je heel ge
makkelijk verder gaan en je de ware aard 
van het zelf realiseren, de leegte van het 
werkelijk bestaande ' ik' , die ook de geest 
zelf is. Daarom denk ik dat , zelfs als ie
mand geen diepe meditat ie doet , maar 
gewoon de geest gadeslaat, het toch 
heel interessant kan z i jn. . Door juist al
leen maar de geest te volgen, de emoties, 
agressies of welke beroeringen zich ook 
voordoen in de geest, die de geest on
gelukkig maken ,. die stoppen als je de 
geest gaat volgen. Zogauw je de aard 
van gehechthe id , de aard van boosheid 
gadeslaat stopt zelfs de sterkste ge
hechtheid .. die gaat gewoon niet verder en 
stopt, omdat je het vergeet, zoiets .. Dgs 
op precies dat moment komt er kalmte 
voor in de plaats en dat is erg nut t ig .Het 
is iets heel eenvoudigs, de geest gade-
slaan .. niets moeili jks. Het is net zoiets 
als naar jezelf ki jken, naar je eigen li
chaam kijken .. Ik weet niet waa rom, 
maar het is hetzelfde als naar je eigen li
chaam kijken ha., ha., ha. . Sommige 
mensen in kursussen kunnen het niet .. 

ROBYN BRENTANO: Zou dat gebrek 
aan zel fver l rouwen kunnen zijn? 

L A M A ZOPA RINPOCHEE: Misschien 
denkt de persoon die het doet dat het 
iets anders is dan naar het lichaam kijken 
ha. , ha. , ha. , ha.. Zoals de persoon die 
mediteert op leegte alleen zelfs nadat hij 
of zij heeft herkend dat het werkel i jk be
staande ' ik ' leeg is. Maar hoewel hij of 
zij dat heeft herkend dat dit is wa t als 
leegte ervaren moet wo rden , geloof ik 
dat men blijft denken dat er iets anders 
is dat als leegte ervaren moet w o r d e n . 
Of zelfs wanneer hij of zij het in de geest 
ervaart als leeg en de verschi jnings-
vorm ervaart van het verliezen van het 
' ik ' , he tved iezen van het ze l f . . dan nog 
denkt de persoon die geen vol ledig be-

grip heeft, of die niet het vol ledige .. die 
geen verregaand begrip heeft van het 
Sunyata-onderwijs .. als zo iemand deze 
ervaring bereikt, denkt hij of zij dat wat 
als leegte herkend moet wo rden iets an
ders is en dat niet het zelf volledig ver-
dwi jn t , of niet-bestaand word t .. niets 
meer o m naar te gr i jpen, niets o m je aan 
vast te houden , niets om steun te zoe
ken .. Gewoonl i jk heb je iets o m je aan 
vast te gr i jpen, voor tdurend heb je iets 
o m je met je ' ik ' aan vast te houden .. er 
is alti jd wel iets dat de werkel i jkheid lijkt 
te zi jn, iets werkel i jks o m je aan vast te 
k lampen .. Maar als je niets hebt o m je 
aan vast te houden, is het volkomen leeg .. 
dan is er niets vast te houden, niets o m 
je aan vast te k lampen .. Soms denken 
mensen misschien dat dit niet het juiste 
begrip van de leegte van het ' ik ' is. Zij 
denken dat leegte iets anders is. Dus het 
is mogelijk dat .. het is soms mogelijk dat 
hij misschien de geest gadeslaat, maar 
dat h i j . , 

ROBYN BRENTANO: ..het verkeerde 
objekt z o e k t . . 

L A M A ZOPA RINPOCHEE: Nee, ge
woonl i jk , z ie je , denken w e .. Vaak den
ken we : Nu denk ik dit en nu denk ik dat, 
nu denk ik ^an teveel d ingen .. nu heb 
Ik veel teveel gedachten . .We zeggen 
dat en w e weten het door de geest gade 
te slaan, maar we weten het niet precies .. 
Maar als zich een emotionele geest voor-
doet , een depressieve geest, als w e ons 
daarop koncentreren met onze hele 
geest, dan denk ik dat dan de afgeleide 
geest die ons ongelukk ig maakt, onte-
vreden, depressief, agressief .. ik denk 
dat die dan v e r d w i j n t . . 

ROBYN BRENTANO: Ik geloof Rin
pochee dat wa t U daar zegt heel bruik-
baar is omdat in het Westen de gangba-
re houd ing ten aanzien van emot ies is 
dat men zegt dat je ze moet ui t leven. 
Als w e ons boos voelen moeten w e dat 
naar buiten laten komen inplaats van het 
binnen te houden. Op een bepaalde ma
nier zegt U niet dat w e onze emot ies 
binnen moeten houden , maar dat w e 
licht moeten laten schi jnen op onze 
emot ies. Dat is heel nu t t i g , heel bruik-
baa r . . 

L A M A ZOPA RINPOCHEE: Ja , ja .. 
ROBYN BRENTANO: Ik denk dat ik 

het hierbij moet laten. Dank U we l . 

(Vertal ing en bewerk ing : 
Louwr ien Wijers) 



TON HENDRIKS VOLGT KOPAN KURSUS BIJ 
LAMA ZOPA RINPOCHEE 

Pas de derde kursusdag ver toonde 
zich de Lama zelf. Er heerste die mor-
gen een devot ionele spanning in de 
tent . In gedachten zag ik al die d ikke, 
lachende W a n g Chen, die we een keer 
op de Centrale Interfakulteit u i tgeno
digd hadden. Lama Zopa bleek iets seri-
euzer. Een tengere jonge man met een 
bril op . Hij boog driemaal langzaam to t 
op de grond en k lom daarna het wiebe-
lende pod ium op. Iedereen keek met 
grote ogen toe. De kollektieve gedachte 
liet zich raden: moesten wi j straks ook 
met de hoofden naar de grond? 

Nadat hij vijf minuten in zichzelf ver-
zonken had gezeten - zijn publiek in on-
zekerheid latend wa t er gebeuren zou -
keek hij ineens de tent in en begon te 
giechelen. 'Jull ie v inden dat zeker wel 
gek, he, die buigingen? In het Westen 
heb je dat niet voor de kolleges. So it 
might look funny . ' De spanning was ge-
broken. Er werd gelachen. Elkaar be-
gri jpende blikken ui tgewisseld. 'De 
Dharma is puur, ' legde Lama Zopa uit. 
'Als er t rots is, is de leer niet puur 
meer. ' De buig ingen, zo legde hij uit, 
waren bedoeld om elke mogeli jk aan-
wezige t rots te breken. 

Het viel niet mee o m de lessen van 
Lama Zopa te vo lgen, was zijn Engels 
vokabulair perfekt, zijn uitspraak was 
op zijn zachtst gezegd eigenaardig. Hij 
had onder andere moeite met de ' p h ' . 
Zo werd 'sphere' steevast 'sepier'. De 
'sepier of the eyes', de 'sepier of the 
nose', ze werden elke morgen glas-hard 
on tkend door de Mahaprajnaparamita-
sutra, die Lama Zopa voodas. W ie er 
het meest o m moest lachen was hij-zelf. 
Soms kon hij van plezier de heilige 
tekst niet meer uit lezen. 

Als extra probleem k w a m erbi j , dat 
hij last had van astma, zodat hij o m de 
vijf woorden hevig en soms langdurig 

moest hoesten. De meesten wis ten niet 
meer hoe de zin was begonnen, die hij 
t ien minuten later beeindigde. Som-
migen wi lden uit ongeduld het klooster 
verlaten. Later vernamen w e dat 'Zopa' 
'gedu ld ' betekent. 

Elke dag waren er gedurende vier uur 
lezingen. Het waren werkeli jk ui tput-
t ingsslagen. Gedwee als eerstejaars-
studenten noteerden w e zijn teksten, 
die de belangri jkste onderwerpen van 
de boeddhist ische leer behandelden. 
Het verderfeli jke ' ik ' , het idiote 
'denken ' , het medel i jden, het vedicht 
bewustz i jn , de onwetendhe id , het lijden 
in al zijn aspekten. Alles k w a m uitge
breid, slepend t raag, maar soms sappig 
verteld aan bod . Zijn medeli jden met de 
westerse manier van leven bleek vaak 
als hij deze als voorbeeld van 'het li j
den, dat overal in verborgen zit' nam. 'Je 
vedangt erg veel naar een vnendin. 
(kuch) Je gaat samenwonen. ikuch) 
Zelfs geen minuut gescheiden. (kuch) 
Na een ti jdje kun je elkaar niet meer uit-
staan, Als water en melk gemengd. 
(kuch) In het begin z666 vriende-li jk, 
een uur later . . . h m m m . . . helemaal ver-
loren. ' 

Lama Zopa's specialiteit was de gra-
cieuze manier waarop hij heimelijk zijn 
neus snoot. Steeds als het moment 
naderde gooide hij een doek over zijn 
hoo fd , toverde ergens een zakdoek 
vandaan en deed zijn werk . In respekt -
volle sti lte keken we toe, terwij l som-
migen een gegrinnik nauweli jks konden 
onderdrukken. 

Een persoonli jke on tmoet ing met de 
Lama was natuudi jk een gewi ld on
derwerp van gesprek. De 'gelukkigen' 
verhaalden van ' t inte lend gevoel ' , 'b i j -
zondere ui tstral ing' en 'helemaal hap
py ' . Ook ik had het geluk om de jonge 

Tibetaanse man 'per toeva l ' (in dit ver
band past alleen maar de work ing van 
karmische krachten) te on tmoe ten . 
Toen ik op een middag boven op een 
heuvel in mijn dagboek zat te schr i jven, 
kwam de Nederigheid zelve in ge
zelschap van enige Tibetaanse leken 
aanwandelen. Voordat ik de kans had 
o m uit eerbied plat op de grond te gaan 
l iggen, s tood hij al buigend en hoo fd -
knikkend voor me. Verontschu ld igend, 
alsof ik het vervelend zou vinden hem 
hier aan te t re f fen, vroeg h i j : 'Ik stoor 
je toch niet in je studie? ' 'Och nee, waar
om helemaal niet', stamelde ik uit verba-
zing o m zijn nederige houd ing . Daarna 
met de universele nieuwsgier igheid van 
een Aziaat stelde hij de banale vraag: 

'Waar kom je vandaan?' 'Ui t 
Nededand. ' ' O h , h o w nice! ' vond hi j . 
'Hoe heet je?' was zijn volgende vraag. 
Nadat ik mijn naam had genoemd, 
volgde weer een ' O h , h o w nice! ' Ten
slotte vroeg hij wat ik aan het doen 
was. ' Ik schrijf in mijn dagboek, ' ant-
woordde ik, me meer en meer ver-
bazend over het gebrek aan enige ver-
hevenheid van onze konversatie. Ook 
dit vond hij moo i , goed en heel f i jn . 

Nadat hi j , net zolang buigend en 
gl imlachend to tdat ik uit zijn gezicht 
verdwenen was, de heuvel afgedaald 
was, begon het leven me intens geluk
kig toe te schi jnen. Ik k w a m uit een fan-
tast isch land, had een fantast ische 
naam en had het ongekende geluk op 
een zonovergoten heuvel mijn dagboek 
te schri jven. Het geluk was zo over 
donderend, dat ik aan de grondstel l ing 
van het boeddhisme begon te twi j fe l -
en . Het leven lijden? De euforie duurde 
nog dagen voor t . 
doo r :Ton Hendnks 
u i t : Cimedart 



KARMA BEWAKEIM 
EEN LEZING GEGEVEN DOOR L A M A 
T H U B T E N ZOPA RINPOCHEE OP 
2 SEPTEMBER 1981 IN HET MAITREYA 
INSTITUUT TE BRUCHEM. 

We zijn hier bij elkaar gekomen om te 
luisteren naar het onderricht van de sta
dia van het pad naar de verlichting. Om 
naar dit onderricht te kunnen luisteren, 
dienen we niet gemotiveerd te zijn door 
verlangen naar geluk in dit leven. Wat 
we nodig hebben is de hoogste motivatie, 
vrij van wereldse zaken als het zoeken 
naar komfort en geluk in dit leven. Onze 
beweegreden dient zelfs niet te zijn dat 
we naar geluk zoeken voor toekomstige 
levens; dat alleen is niet genoeg. Het 
moet niet zo zijn dat we een staat zonder 
verdriet zoeken voor onszelf alleen. Het 
motief om te luisteren naar het onder
richt van de stadia van het pad naar ver
lichting dient de verlichtingsgeest (Skt. 
Bodhicitta) te zijn. Zelfs als we nu geen 
Bodhicitta hebben, de werkelijke reali
satie van Bodhicitta. dan dienen we ons 
tenminste in te spannen om de Bodhicitta-
motivatie op te wekken. We dienen de 
Bodhicitta te creeren; ons in te spannen 
om de verlichtingsgeest die we nog niet 
hebben ontwikkeld te doen ontstaan. 
Neem dan voor jezelf het besluit: "Ik 
moet de verlichting bereiken teneinde 
alle levende wezens te bevrijden van lij
den en ze voor te gaan naar een alwe
tende staat van geest. Daarom luister ik 
naar dit onderricht." 

Het onderwerp dat voor dit p rogram-
ma werd aangevraagd is karma. Het is 
bu i tengewoon belangrijk dit onderwerp 
te begrijpen en ons bewustzijn te oefenen 
in het bewaken van karma. Het begrijpen 
en het oefenen van ons bewustzi jn ten 
aanzien van karma is erg belangrijk voor 
beginnel ingen in de beoefening van 
Dharma, het is belangrijk voor hen die 
het geesteli jke pad zijn opgegaan, voor 
hen die hun bewustz i jn hebben ontw ik 
keld op het pad, en het is zelfs belangrijk 
voor verheven mediteerders die hoge 
realisaties hebben van de geheime man
tra. De beoefening van het bewaken van 
karma is ontzet tend belangri jk. 

Eigenlijk is karma iets dat iedereen, die 
streeft naar geluk en die niet wi l l i jden, 
dient te begri jpen en dient te bewaken; 
zelfs degenen die er niet in geloven. 
W a n t ook de persoon die hierin niet ge-
loof t , die geen ver t rouwen heeft in kar
ma, dat levende wezen schept zelf voort
durend karma met zijn l ichaam, spraak 
en geest. Ik zaI een voorbeeld geven: 
stel dat er iemand is die tuberkulose heeft 
en niet geloof t deze ziekte onder zijn 
leden te hebben. Zelfs als hij dat gelooft, 
dan houdt dat de bloedingen niet tegen. 

dan maakt dat geen einde aan de ziekte 
in zijn lichaam. Als het alleen een kwestie 
van geloof zou zijn of iemand ziek is of 
niet, dan zou er geen bestaansreden zijn 
voor ziekenhuizen. Als je been gebroken 
is maar je geloof t dat niet, dan wi l dat 
niet zeggen dat het been vanzelf geneest, 
terwi j l je er niets aan laat doen. 

Daarom is karma, de wet van oorzaak 
en gevolg, niet iets dat alleen maar op-
gaat voor hen die erin geloven, maar ook 
degenen die er niet in geloven zijn eraan 
onderhevig en ervaren het effekt ervan. 
Anders zou iemand die meer van Dharma 
afweet, die meer begrijpt van de uitspra-
ken van Boeddha en dus van het bestaan 
van karma, ook meer l i jden. Omgekeerd 
zou degene die er minder van begri jpt , 
veel minder l i jden. In deze wereld is het 
aantal mensen dat karma begri jpt veel 
klelner dan het aantal mensen dat niets 
van karma afweet. De mensen die karma 
bewaken, die de oorzaken van lijden 
verwerpen en de oorzaken van geluk 
verzamelen, zijn gering in aantal verge-
leken met degenen die de praktijk van 
het bewust wo rden van karma niet be

oefenen. Daarom is een persoon met 
een vredige geest, iemand die een totaal 
gelukkige geest heeft, erg zeldzaam. Als 
ons feitelijke begrip van karma, ontstaan 
uit het volgen van lezingen en het be-
studeren van de uitspraken van Boeddha, 
dat verschi l lende ondeugdzame akties 
lijden als gevolg hebben, ons leven steeds 
ongelukkiger zou maken, zou het leven 
van dieren en wezens die weinig begrlps-
vermogen hebben, veel en veel geluk-
kiger zijn dan dat van mensen. Zelfs de 
ontwikke l ing van p lanten, die ook af-
hangt van oorzaken en gevolgen, zou 
gelukkiger zijn dan die van mensen. 

Maar niet alleen uitedijke faktoren 
worden bepaald door karma, ook inner-
li jke, zoals onze geest, zijn afhankeli jk 
van oorzaak en gevolg. Dat is eigenlijk 
wat karma is; oorzaak en gevolg, aktie 
en reaktie. Vanaf onze geboor te to t aan 
onze dood onderv inden w e geluk en lij
den in ons l ichaam en in onze geest. W e 
ervaren resultaten die afhankelijk zijn van 
oorzaken en omstand igheden, en door 
ons te verfaten op voorafgaande oorza-



ken en omstandigheden, venA/ezenlijken 
w e verschil lende ervaringen. Veel dle-
per gaan de innerlijke faktoren en oor
zaken. 

Als we lijden willen elimineren en geluk 
witlen verkri jgen, is het uiterst belangrijk 
de evolutie en het wezen van onze inner
lijke bestaanswereld te begri jpen. Zelfs 
al begri jpen we veel van de uitedijke be
staanswereld en bestuderen we daarvan 
de aard en de evolut ie, dat zaI weinig ef
fekt hebben op de geest. Het is ook van 
wein ig waarde als w e boosheid en ge
hechtheid wil len beteugelen, als we on
wetendheid wil len ui tschakelen, terwi j l 
diezelfde onwetendheid werkelijk bestaan 
toekent aan het ik. Kennis van de uiter-
lijke wereld verandert daar niet veel aan 
en overwint storende gedachtenpatro-
nen niet. Het maakt niet uit hoeveel en 
hoe lang we de externe wereld bestude
ren. Hoeveel we er ook van af weten, de 
problemen van alledag blijven hetzelfde. 
En waarom zijn de alledaagse problemen 
nog steeds hetzelfde? Omdat zich geen 
verandering heeft voltrokken in de geest. 
Zonder een dergeli jke verandenng bli jft 
de geest na dert ig, veert ig, v i j f t ig, zelfs 
na honderd jaar nog steeds dezelfde als 
daarvoor. Er verandert niets, alles blijft 
bij het oude. Ook al word t die persoon 
een expert in uiterlijke evoluties, dan nog 
heeft hij geen opiossingen die nodig zijn 
om een rustige geest te verkri jgen. Hij 
heeft nog steeds geen methodes uitge-
vonden o m problemen te voorkomen en 
geluk te bewerkstel l igen. Hij ervaart de
zelfde problemen steeds weer opnieuw. 

Daarom is het belangrijk de wet van 
oorzaak en gevolg te bestuderen. Hoe 
meer we de innerlijke evolutie onderzoe
ken, de geest, de innerlijke faktoren, het 
wezen, hoe meer we afweten van essen
tiele dingen als karma, oorzaak en gevolg, 
des te meer krijgen we een vredige geest. 
De innerlijke faktor van de geest bezit de 
eigenschap van het we ten ; het weten 
dat deugdzaam is, creeert geluk als re-
sultaat en bezit het vermogen de on-
deugd te herkennen waarvan het resul-
taat li jden is. Karma is aktie en reaktie, 
als de oorzaak deugdzaam is, dan is het 
resultaat een gelukservanng, is de oor
zaak ondeugdzaam, dan is het resultaat 
een lijdenservaring. Niets bestaat uit zich
zelf. Al les bestaat alleen in afhankeli jk-
heid. Het geneeskrachtige kruid komt 
tot bloei omdat het afhankelijk is van het 
geneeskrachtige zaadje, een gi f t ige 
vrucht komt tot bloei omdat het afhan
kelijk is van de worte ls van de gif t ige 
plant, uit het giftige zaadje. Zo moet men 
karma zien; als b loemen die afhankelijk 
zijn van hun oorspronkel i jke individuele 
zaad. 

Door op deze wijze de innerlijke evo
lutie te begri jpen, de evolutie van de 
geest, begrijpt men ook veel meer van 
karma. Het omgekeerde is ook waar. 

door karma te begri jpen en dientenge-
volge het l i jden, begrijpen w e ook meer 
van de ongetemde geest. Naarmate we 
dit meer inzien, begrijpen we ook waar
o m we dienen te streven naar een vre
dige geest. Een vredige geest hangt he
lemaal af van de toestand van de geest. 
W e kunnen dan begrijpen dat geluk en 
lijden alleen afhangen van iemands 
geestestoestand. De geest of het be
wustz i jn is de schepper van iemands ge
luk en l i jden. Dan begri jpen we ook hoe 
belangrijk het is om onze geest te ont-
wikkelen en te veranderen. 

A lgemeen gesproken geldt dat we , 
o m Karma te kunnen beschermen, ons 
moeten realiseren hoe kostbaar dit 
menseli jke l ichaam is;dat het niet iets 
vanzelfsprekends is,Hoe meer we inzien 
hoe kostbaar en veelbetekenend het 
menseli jke l ichaam is, des te meer kun
nen w e eruit afleiden hoe ontzet tend 
moeil i jk het is o m zo 'n kostbaar en zin-
vol menselijk l ichaam te krijgen in toe
komst ige levens. In staat te zijn door 
middel van een korrekte, sterke geest, 
karma te beTnvloeden en daardoor de 
mogel i jkheid te creeren, ondeugdzame 
handel ingen af te breken, te s toppen, 
en deugdzame daden te verr ichten, 
waardoor w e de oorzaken van geluk 
verkr i jgen, dat is de betekenis van het 

tekening: Nico van Beek 

hebben en verkri jgen van een kostbaar 
en zinvol menseli jk l ichaam. 

Daarom is het noodzakelijk te medi 
teren, na te denken en vooral ons te her
inneren, dat het leven zo kort Is. W e 
moeten onze fantasieen als zou het 
huidige leven lang duren afbreken. Me
diteren op de vergankell jkheld en de 
dood helpen ons de grote waarde van 
de menselijke geboorte te realiseren. W e 
moeten ons gedurende elk moment van 
de dag bewust zijn dat het leven kort is, 
dat het moment waarop we zullen over
lljden onzeker is. Neem een stad als 
Amsterdam bi jvoorbeeld. Hoeveel men-
sen sterven er niet elke dag door ver
schil lende oorzaken. In de stad, op het 
land, op de hele wereld, sterven leder 
uur mensen onder verschillende omstan
d igheden. Sommigen sterven plotsel ing 
en onverwacht . 

Wanneer w e 's ochtends opstaan 
denken w e dat w e nog minstens dert ig 
of veert ig jaar te leven hebben. Dit Intu-
itleve idee, dit koncept van een perma
nent bestaan, dit verkeerde beeld van 
duurzaamheld, blijft in onze geest voort-
bestaan to t het moment van onze dood 
aangebroken is. W e blijven dit verkeerde 
koncept met ons meedragen to t w e op 
het punt staan te sterven. Daarom juist 



mogen we geen ver t rouwen hebben in 
dit verkeerde koncept , dat intuTtief naar 
boven komt . Zelfs al voelen w e het zo, 
als w e de vergankel i jkheid van het leven 
niet onderzoeken, als onze geest zich 
daar niet van bewust is, dan houden w e 
onszelf gedurende vele jaren voor dat 
w e vandaag niet zullen sterven, dat w e 
nog vele jaren te leven hebben. Deze 
gedachte zaI stand houden to tdat w e 
werkel i jk sterven; to t het moment van 
het auto-ongeluk. 

Als je je leven zo leeft ,met dit ver
keerde koncept , dan w o r d t er niets to t 
stand gebracht ; dan gebeurt er niets. 
Dan worden er geen voorbereidingen 
getrof fen o m geluk te creeren voor toe
komst ige levens. En omdat dit koncept 
van duurzaamheid s tandhoudt , wo rd t 
de geest gemakkel i jk afgeleid en ont
staat er onwetendhe id , kwaadheid en 
gehechtheid. Door verschil lende o m 
standigheden neemt de ongetemde 
geest al snel de overhand, wo rden we 
snel overweldigd door zinsbegoocheling 
en hebben w e a lgauw de eerste stap ge
daan om ondeugdzame daden uit te voeren. 

Wanneer we negatieve handel ingen 
to t stand brengen onder de invloed van 
zinsbegoochel ingen ervaren w e in toe
komstige levens lijden inplaats van geluk. 
W e hebben dan zelfs geen gelukkige 
geest op het momen t van het sterven, 
maar onderv inden daarentegen veel 
vrees en zorg. Het lichaam heeft veel pijn 
de ogen draaien naar boven, tranen lo-
pen, de handen proberen te grijpen, vast 
te houden, de voeten bewegen onrustig, 
urine en afscheiding komen naar buiten, 
bloed komt uit oren en mond en derge
lijke d ingen meer. Dus zelfs gedurende 
dit leven hebben we geen mogel i jkheid 
om gelukkig te sterven. W e sterven met 
duideli jke tekenen dat w e herboren zul
len worden in een van de drie lagere 
bestaansvormen. De werelden van die
ren, dolende geesten en hellewezens. 
Bestaansvormen waarin de wezens meer 
lijden dan in de mensenwereld. De we
zens die het meeste li jden worden hel
lewezens genoemd. 

Als w e gedurende ons leven het ver
keerde koncept vasthouden dat w e be
slist vandaag niet zullen sterven, dat w e 
lang zullen leven, dan worden er veel 
oorzaken gecreeerd voor li jden in toe
komst ige levens. Ondeugden worden 
verzameld en de oorzaken van geluk in 
toekomstige levens worden verzaakt. De 
weg naar een alwetende geest wo rd t 
geblokkeerd en er gebeurt niets; er ver
andert niets. Er verandert niets met be-
t rekking to t ons eigen geluk, laat staan 
het geluk van anderen. 

Wees bewust van het feit dat op deze 
aarde, in dit land, in onze s teden, vele 
mensen onverwacht sterven onder ver
schi l lende omstand igheden. Door auto-

ongelukken, brand, kanker en hartaan-
vallen, sterven velen zowel thuis als in 
het ziekenhuis, bui ten op straat, op reis, 
in de ru imte en op het water . Zovelen 
waren gisteren nog gezond, geen ziekte 
te bekennen, niets aan de hand, er was 
geen enkele reden te verwachten dat ze 
vandaag zouden sterven aan een hart-
aanval, zouden worden doodgeschoten 
in de gevangenis. Ze waren gezond, rijk, 
sterk en ze hadden genoeg geld en voed
sel. Er was geen enkele aanwjjsbare re
den waarom die mensen vandaag zou
den sterven; er was niets met hen aan 
de hand. Ze lachten , d r o n k e n ' s mor-
gens nog koffie, dansten, maar ' s avonds 
was hun l ichaam zo stijf als een plank, 
koud en hard, 's Morgens lachten ze nog, 
ze dansten, deden boodschappen in de 
supermarkt , gingen naar de kapper en 
's avonds was alles voorbij . Het was niet 
meer nodig om boodschappen te doen , 
naar de kapper te gaan, te reizen, te 
gol fen, te s tuderen, uit te gaan, ruzie te 
maken met de ouders, met de vrouw, de 
man. Rechtzaken worden niet beeindigd, 
gebouwen bli jven half a fgebouwd , al 
deze zaken blijven onafgemaakt door de 
d o o d . Er zijn er velen zoals hiervoor be-
schreven. Zij leefden 's ochtends nog, 
hadden veel plezier, lagen op het strand 
te zonnen e n ' s avonds lagen ze zo stijf 
als een plank op bed. 

Door je bewust te zijn van wa t er in 
het dagelijkse leven met anderen gebeurt, 
wa t er op de televisie ver toond word t , 
wa t je in de kranten leest, wo rden al de
ze voorbeelden van vergankelijkheid een 
les. Dit alles is erg effektief om je de t i j -
delijkheid van dit leven te doen besef-
fen . Het herinnert je er steeds weer aan, 
het klopt op je deur en zegt: Let op! J o u w 
leven is ook maar tijdelijk, net als dat van 
anderen die sterven. Het is een les die je 
aanspoort haast te maken, niet lui te zijn, 
je voor te bereiden op de dood en je klaar 
te maken o m geluk voor toekomst ige le
vens te creeren en de oorzaken te schep-
voor het verkri jgen van een a lwetende, 
vredige geest die andere levende wezens 
van dienst kan zijn. Dat is goed. Hetje 
herinneren dat het leven tijdelijk is en ce 
dood dichtbi j , dat is als nektar voor je 
geest. Wanneer je geest onrust ig is als 
kokend water dat lawaai maakt, als je 
geest vervuld is van overweldigende 
boosheid, of totaal in de ban van ge
hechtheid die steeds opn ieuw de kop 
opsteekt, als je jaloers bent of trots, geen 
rust v indt, als je je dan de betrekkeli jk-
heid van het leven realiseert, dan is het 
denken aan de dood als nektar om je 
geest tot rust te kr i jgen. 

Vooral als je niet voor tdurend denkt : 
" Ik ga d o o d " , maar je bewust bent dat je 
vandaag doodgaat , geeft dat bi jzondere 
rust. Je kunt het overal o m je heen zien, 
in de krant, op de televisie. Het over-

komt alt i jd anderen, maar w e moeten 
proberen dit aan onszelf te relateren. 
Dan w o r d t alles wa t je ziet, alles w a t er 
gebeurt een meditat ie- les. Erg effekt ief . 
Het overkomt altijd anderen. Het kan mij 
overkomen op elk m o m e n t , elk uur van 
de dag. Het feiteli jke moment van je 
dood is onzeker. Het is erg belangri jk 
o m je dat te her inneren, jezelf in te 
prenten. Als je jezelf niet vediest in fan
tasieen over een lang leven, als je je 
voorhoud t dat je leven bijzonder kort is, 
nog een dag, nog een uur, dan is er geen 
t i jd te verl iezen; dan is er geen t i jd o m je 
kwaad te maken , geen ru imte je ergens 
aan te hechten, jaloers te zijn of t ro ts . 
Jeziet dan in dat het niet de moeite loont 
o m boos te zi jn, o m te vech ten , ruzie te 
maken met je v rouw of met je vr ienden. 
Bedenk dat het t i jdst ip van je dood niet 
vastl igt en dat je ieder moment kunt 
sterven. Als je je leven vanui t die visie 
inr icht , w o r d t het je duideli jk hoe hin-
dedijk het is gehecht te zijn aan mater i 
ele zaken, te streven naar nog meer en 
je daarover druk te maken. 

Het is onzin o m boos te wo rden , daar 
is geen ru imte voor . Door te bedenken 
dat je nu kunt sterven, vandaag nog , 
geeft deze visie je geen mogel i jkheid je 
te verliezen in drogredenen. Op deze wi j 
ze vergaar je minder negatief karma, dat 
schadelijk is voor jezelf en voor anderen. 
Lama Tsong Khapa zei: " A l s je je niet 
bewust bent van het feit dat je vandaag 
kunt s terven, als je niet stilstaat bij het 
onzekere t i jdst ip van je d o o d , creeer je 
oorzaken voor li jden in vele toekomst ige 
levens en ga je voorbi j aan de mogel i jk-
heden voor geluk en vo lmaaktheden 
van toekomst ige levens. Als je je daar
entegen we l bewust bent van het fei t , 
dat je nu onmiddel l i jk kunt sterven, en 
je sterft vandaag ool<, dan is dat prach
t i g , omdat je dan bent gestorven met de 
voornemens voor geluk in toekomst ige 
levens. Je hebt dan de mogel i jkheden 
geschapen voor ti jdeli jk en uiteindeli jk 
geluk, de a lwetende geest. Je geest is 
dan ge lukk ig , enkel en alleen door het 
feit dat je denkt aan de d o o d . Zelfs als 
je die dag niet sterft , heb je veel oorza
ken (karma) geschapen voor toekomstig 
ge luk . " 

Dit is het advies van Lama Tsong 
Khapa o m karma te bewaken, wan t op 
deze manier w o r d je je bewust van het 
li jden in samsara, de kr ingloop van ge-
kondi t ioneerd bestaan. Je w o r d je be
wus t , dat de aard van samsara lijden is. 
Ik ga hier nu niet alle details geven, maar 
in het kort zijn er drie soorten l i jden: het 
alles doordr ingende l i jden, het l i jden 
door verandering en het li jden van het 
l i jden. Speciaal als je medi teert op de 
eerste twee hiervan, als je daarin diep 



verzinkt, als je je dear met je hele hart 
kunt invoelen, dan helpt dat het bewaken 
van karma. W a t daar dan nog bi jkomt 
is Bodhic i t ta , het in prakti jk brengen 
van een goed hart, jezelf wegci j feren en 
anderen van dienst zi jn. Nogmaals hoe 
meer men in staat is dit in prakti jk te 
brengen, het bewustzi jn en handelen te 
trainen in de vedicht ingsgeest des te 
meer is men in staat karma te bewaken. 

Verta l ing: Rein Kaales 
Bewerk ing: Jan Paul Kool 

DE ONTWIKKELIIMG VAN GELUK EN VREDE 
L A M A THUBTEN ZOPA RINPOCHEE 
OVER: 

Een praktische gedachtentraining, die 
lijden en verdriet verandert in geluk, on-
derwezen door de zeer eerwaarde Lama 
Thubten Zopa Rinpochee op 14 Sep
tember 1983 in het Istituto Lama Tsong 
Khapa in Italie. 

W e wil len, in het algemeen gesproken, 
allemaal gelukkig zijn en niet lijden. Maar 
de momenten waarop w e geluk ervaren 
zijn erg kort. Problemen nemen meer tijd 
in beslag. Wat w e allemaal wi l len is erg 
zeldzaam en er is een overvloed van wat 
we niet wil len. W e maken ons al druk om 
een heel klein probleempje. Als er een 
luis of vio wordt aangetroffen in je hotel-
kamer schreeuw je al moord en brand 
en vertrek je onmiddellijk naar een ander 
hotel . Je maakt een grote scene en 
zoekt ruzie met de mensen van het ho
tel waar iedereen bij is. Je bent erg boos 
en beledigd en zelfs als je een knap ge
zicht hebt, wordt het lelijk en vertrokken 
van woede. 

Als je iemand iets geeft , bi jvoorbeeld 
een kop thee, chocolade of zoiets, dan 
word t het iets ondraagl i jks voor je, als je 
er niet voor wo rd t bedankt. Je lijdt er-
onder. Zulke dingen blijven hangen en 
je blijft die persoon nog weken- en 
maandenlang achtervolgen met je kritiek 
alleen maar omdat het enkele woord je 
" dank jewe l " niet werd gezegd. Derge
lijke voorbeelden tonen aan dat er gro
te problemen kunnen ontstaan wanneer 
je je zo opw ind t over allerlei ongemak-
ken en pijntjes. Als je je er zo druk om 
maakt, als je er teveel bij betrokken bent, 
worden kleine dingen groot en ondraag-
lijk en verschijnt alles wat je ziet, hoort en 
voelt als je vi jand. Je voelt je zelfs in je 
eigen huis niet meer gelukkig omdat alles 
je vi jandig voorkomt . Als je bui ten bent, 
en je laat de mensen bui ten beschou-
w i n g , wo rd t de w ind je v i jand; ja zelfs 
de vogels. 

Precies zo werkt het ook als w e ons 
niet zo druk maken over kleine onge-
makken en pijntjes, ook dan kunnen w e 
onze geest ontwikke len. Als we ermee 
ophouden ons zo druk te maken, ont
wikkel t het bewustzi jn zich geleidelijk in 
die andere r icht ing. Als er dan een le-
vensgroot probleem ontstaat, wo rd t het 
zo klein, zo licht als wa t ten , zo gemak
kelijk. Zelfs de grote problemen worden 
dan klein. Je bent gelukkig. Het is niet 
meer zo ontzet tend belangrijk. Daarom 
is de beoefening van gedachtentra in ing 
zo belangri jk; het verandert li jden in ge
luk. De Dharmabeoefening is bui tenge
w o o n belangri jk. Tot nu toe worden w e 
beheerst door onze geest en die wo rd t 
op zijn beurt beheerst door verstorende 
gedachten. Dat is de reden waarom we 
tot nu toe het li jden van Samsara, het 
cycl ische bestaan, ervaren. 

Als w e gelukkig willen zijn en een eind 
willen maken aan het lijden van samsara, 
dienen we kontrole over onze geest te 
hebben. Inplaats dat de geest beheerst 
wo rd t door verstorende gedachten, 
dienen de verstorende gedachten be
heerst te wo rden door het bewustz i jn. 
De manier waarop w e onze geest kun
nen beheersen, waarop w e de mislei-
dende gedachten onder kontrole kunnen 
kri jgen, is door Dharma-beoefening, en 
op geen enkele andere manier. De reden 
daarvan is dat w e nu een waardevol 
menselijk lichaam hebben en een deugd
zame vriend hebben on tmoe t die onder
richt geeft over het pad. Daarom dienen 
we de Dharma nu te beoefenen, nu w e 
daartoe in de gelegenheid zijn. Deze ge
legenheid is moeili jk opn ieuw te v inden, 
daarom moeten w e nu aan de slag. Het 
is zeker dat w e zullen sterven, hoewel 
het momen t van onze dood onzeker is. 
na onze dood houdt ons bewustzi jn niet 
op , het neemt opn ieuw geboorte in een 
l i jdende vo rm , hetzij in een lagere be-
staansvorm, hetzij in een hogere, dat is 

afhankeli jk van ons karma. Daarom 
moeten w e nu onmiddel l i jk de Dharma 
gaan beoefenen. Als het moment van 
onze dood gekomen is, op dat meest 
kritieke ogenbl ik, is er niets wa t ons kan 
helpen behalve de Dharma; de heilige 
Dharma. 

* Als w e pijn li jden kunnen we geen 
Dharma beoefenen. Als w e problemen 
hebben kunnen we geen Dharma be
oefenen. Als we gelukkig zijn kunnen we 
ook al geen Dharma beoefenen omdat 
w e ons vastk lampen aan het geluk en 
het komfor t . Dus hebben we eigenlijk 
nooit t i jd o m Dharma te beoefenen. Als 
we Dharma beoefenen dienen we ervoor 
te waken dat ervaringen van geluk of lij
den ons zouden beletten Dharma te be
oefenen. De bodhisattva Togme Zangpo, 
een groot beoefenaar van het transfor
meren van lijden in geluk, die de 'Zeven-
endert ig Beoefeningen voor Bodhisatt-
va's ' schreef, gaf het volgende advies: 
"Dwazen zoeken hun geluk bu i ten, de 
wijze zoekt geluk b innen zijn geest. Van 
deze geest komt het geluk. W a t er ook 
gebeurt in het leven, w e dienen gelukkig 
te zijn, ons bewustzijn moet gelukkig zijn 
en we dienen te voorkomen dat ervann-
gen van geluk of verdriet onze Dharma-
beoefening ve rs to ren . " 

* Als het illusoire lichaam van jezelf en 
anderen, deze aggregaten, ziek zi jn, zijn 
ze ziek. Dan is het goed o m ziek te zijn; 
het is f i jn . W a t is er zo f i jn en goed aan 
o m ziek te zijn? Omdat het negatieve 
karma dat we verzameld hebben in het 
ver leden, u i tgeput w o r d t . Dat karma 
moet je toch ondergaan want je hebt het 
zelf verzameld, het is niet mogel i jk dat 
anderen dit karma ervaren. Nu houdt het 
dus op . Inplaats van ziek te zijn in de la
gere bestaansvormen, waar lijden aeonen-
lang duur t , beeindig je het karma door 
ziek te zijn met dit l ichaam; je verbruikt 
al dat negatieve karma met dit l ichaam. 
Alle Dharmabeoefening, vanaf het eerste 
begin, zoals de voorbereidende oefenin-



gen {Tib. Ngondro) , de mandala-offe-
randes, de neerbuig ingen, de Goeroe-
yoga en de vajrasattva mantra, en ook 
het mediteren op sunyata (de leegte van 
inherent bestaan), alle verlichtingsgeest-
{ Skt . Bodhici t ta) meditat ies, al deze 
verschillende Dharma-beoefeningen zijn 
er o m de twee verduister ingen te zui
veren. Dus je ziet dat het karma word t 
gezuiverd, het houdt op . Dus ziekte 
maakt ook een eind aan het karma. 
Daarom moeten we ons zelfs als we ziek 
zijn gelukkig voelen, zelfs als we dit lijden 
moeten doorstaan. Al die Dharma-be
oefeningen doen hetzelfde, dus het 
komt op hetzelfde neer. 

* Als iemand gezond is, dan is het be
ter niet ziek te wo rden . Dan ben je ge
lukkig dat je niet ziek bent , dan voelen 
je l ichaam en geest zich goed; dan ben 
je in staat de Dharma te beoefenen. De 
manier waarop je je menselijk l ichaam 
nut t ig en betekenisvol kunt gebru iken, 
is door je aktiviteiten van lichaam, spraak 
en geest te t ransformeren in deugd-
zaamheid. Dan neemt op die manier de 
verdienste toe , terwi j l je l ichaam en 
geest zich goed voelen. Tevens ver-
meerdert zich alles wa t je nodig hebt 
o m het leven zin te geven. 

* Als je niet rijk bent en geen bezit
t ingen hebt, is het beter dat niet na te 
streven. Dan kun je blij zijn dat je ze niet 
hebt. W a n t iemand die geen bezit t ingen 
heeft, hoef t zich er ook geen zorgen 
over te maken, hoeft niet bang te zijn ze 
te verl iezen, hoeft ze niet te bewaken en 
te beschermen. Dan heb je al die drukte 
niet, al die sores omdat je zo rijk bent . 
Wan t als je rijk bent, heb je een druk le
ven. Dan ben je alti jd bezig, dan heb je 
zorgen,, dan moet je voortdurend oppas-
sen dat je je r i jkdom niet kwi j t raakt , dan 
ben je voortdurend in de weer je kapitaal 
te vermeerderen, je zaak uit te breiden; 
dat maakt je leven rusteloos. Er is ook 
alti jd ruzie en str i jd, en zoveel kompet i -
t le. Van bezit t ingen komt stri jd en dis-
harmonie. Je kunt om je heen veel voor
beelden zien van disharmonie, strijd en 
ruzie, zelfs in de famil ie; al die stri jd 
tussen verschillende groepen is ontstaan 
uit het vasthouden aan bezit. Het ge
beurt ook dat rijke mensen het gevaar 
lopen ontvoerd te worden voor een los-
geld, of bedreigd worden of gechanteerd, 
waardoor ze bang zijn om uit hun huis 
te komen, bang zijn zich op straat te 
ver tonen. 

* Als je wel bezi t t ingen hebt, wees er 
dan blij mee. Als je rijk bent, wees daar 
dan gelukkig o m . Hier gaat het er om dat 
wa t er ook in je leven gebeurt , of je nu 
rijk bent of niet, het belangri jkste is dat 
je gelukkig bent. Daar ligt de nadruk op . 
W a n t als je r i jkdommen en bezit t ingen 
hebt kun je je verdienste vergroten. Neem 
bi jvoorbeeld de vele Tibetanen in Zwi t 

serland en andere landen die het heel 
druk hebben, velen van hen werken dag 
en nacht . Toen ik laatst sprak met Zijne 
Heiligheid Zong Rinpochee in Zwitserland 
hadden die Tibetanen niet eens ti jd om 
even langs te komen, ze waren steeds 
met hun werk bezig, ik denk zelfs dag 
en nacht . Ze werken hard en verdienen 
veel ge ld, maar ze gaan vaak naar India 
en daar geven ze zoveel ze kunnen aan 
de kloosters, alles wat ze maar kunnen 
bedenken o m verdienste te verzamelen 
voor het geluk in toekomst ige levens. 
Of ze brengen offerandes aan heilige 
objekten, aan die objekten waarmee ze 
denken de meeste verdienste te creeren. 
Je ziet dus dat r i jkdom nut t ig kan zi jn. 
Het kan gebruikt worden o m verdienste 
te creeren, hetzij voor jezelf, hetzij voor 
andere levende wezens. In ieder geval 
word t het zo de moeite waard bezit
tingen te hebben en verspil je ze niet. Ver
der zegt Togme Zangpo dat het voor
deel op zowel de korte als de lange ter-
mijn zeker geluk is, het is zeker dat het 
resulteert in verdienste. Dus als je rijk 
bent kun je je r i jkdom aanwenden o m 
verdienste te verzamelen. Je hoeft je dus 
niet depressief te voelen of zorgen te 
maken. Je kunt het to t je voordeel aan
wenden . 

* Als je dan plotseling sterft , dien je 
blij te zijn met de dood. Wan t zegt de 
bodhisattva Togme Zangpo: " A l s je een 
snelle dood sterft die niet word t ver-
stoord door slechte omstandigheden is 
het zeker dat je het onfei lbare pad be-
treedt vanwege de goede indrukken die 
je hebt verzameld . " Met behulp van de 
goede indrukken op de kontinuTteit van 
ons bewustzijn, daar achtergelaten door 
het beoefenen van deugdzame hande
l ingen in het vededen, door gebeden, 
door het beoefenen van de stadia van 
het pad naar de vedicht ing (Tib. Lam 
Rim), de vedicht ingsgeest, de speciale 
tantr ische methodes, de yoga-tantra 
methoden , bewustzi jnsverhuiz ing, de 
beoefening van zuivering, zelf- init iatie, 
de beoefening van het offeren van ' tsog' 
het mediteren op boeddhavormen enz., 
is iemand in staat voordeel te hebben van 
een snelle dood . 

Hetzelfde geldt voor de beoefening 
van Goeroe-yoga, het opvolgen van de 
adviezen van de Meester, en het afkap-
pen van verkeerde ideeen. Dat laat ook 
goede impressies achter. Door deze 
oorzaken te creeren is iemand in staat, 
op het moment van zijn dood , zijn be
wustz i jn te t ransformeren in deugd. De
ze oorzaken maken het mogeli jk ' p o w a ' 
te doen , het verhuizen van het bewust
zijn naar een zuivere were ld , of gedach
tentraining toe te passen. Dan wordt het 
mogeli jk het bewustzi jn ten ti jde van de 
dood positief te veranderen. Het stelt 
iemand in staat het heldere licht t i jdens 

foio : Jan Paul Kool 

het doodsproces te hei .nbri, zijn be
wustz i jn te verhuizen of opn ieuw een 
waardevol le menseli jke geboor te te v in
den. Goede Dharma-beoefenaren kun
nen ook anderen helpen ten t i jde van 
de d o o d . Als je erg ziek bent en veel pijn 
moet doorstaan en je overvallen wordt 
door waanideeen t i jdens het sterven, is 
het zelfs als je begri jpt dat je doodgaat , 
erg moeili jk deze meditat ies te doen; 
deze methoden te beoefenen. Als er 
slechte omstandigheden zijn binnen je 
l ichaam, rondom je, vlak bij je , is het erg 
moeili jk de geest op deugdzaamheid te 
richten op het moment van de dood. Als 
je je t i jdens je leven niet hebt voorbereid 
zoals ik hier heb ui tgelegd door de be
oefening van de stadia van het pad naar 
de ved ich t ing , de gedachtentra in ing en 
dan de Goeroe-yoga, waarvan ik de 
Goeroe-yoga het belangri jkste v ind , kun 
je op het momen t van je dood nog zo
veel gebeden zeggen, maar ik denk dat 
de mate waar in je sukses hebt ten ti jde 
van de dood volkomen afhankelijk is van 
de voorbereid ingen die je t i jdens je le
ven hebt get ro f fen. Zelfs al ken je vele 
andere medi tat ie- technieken, diepzin-
nige geheime methoden , dan nog hangt 
het af van die andere beoefeningen of je 
in staat zult zijn ze te gebru iken. Als je, 
door je ziekte, overweld igd bent door 
kwaadheid en iemand probeert je raad 
te geven, dan zaI dat niet baten. Het 
w o r d t eerder de oorzaak voor nog meer 
boosheid. Goeroe-yoga is niet alleen 
maar de medi tat ie, het zijn niet alleen de 
gebeden, het is niet alleen maar de 
Boeddhavorm visuallseren en de mantra 
reciteren. Zoals Lama Tsong Khapa 
heeft ui tgelegd in zijn kommentaar op 
de stadia van het pad naar de vedichting 
ligt daar slechts de nadruk op . 

Een Dharma koning van Tibet, Tsong-



sen Gampo, had twee volgel ingen. Ze 
hadden beiden het karma nog in da l -
zelfde leven verl icht te worden . Maar er 
onts tonden enige verkeerde ideeen bij 
hen ten opzichte van hun goeroe, die ze 
niet bekenden. Ook later kwamen ze er 
niet mee voor de dag en ze kwamen om 
het leven bij een roo fmoord door steni-
ging. Het overkwam een discipel van een 
Kadampa Geshe ook dat hij verkeerde 
ideeen ontwikkelde ten opzichte van 
zijn leraar. De Kadampa Geshe vertelde 
dat zijn leerling dit niet had opgebiecht 
voordat hij stierf, terwi j l hij dat best had 
kunnen doen. Dat maakt een enorm ver-
schil in het karma na de dood. Het maakt 
het karma veel l ichter. Als het bewust
zijn t i jdens het doodsproces ondeugd
zaam word t , kun je het heldere licht niet 
herkennen als de absorpties zich vol-
t rekken. Je komt dan op het verkeerde 
pad. Als je verkeerde dingen gedaan 
hebt kun je ze beter bekennen, zoals de 
Kadampa Geshes doen. Toen de mees
ter At isha op reis was en onderweg een 
gelofte brak, een van de subtiele tan
tr ische geloften die zo moeili jk te hou
den zi jn, s topte hij onmiddell i jk langs de 
kant van de weg o m neerbuigingen te 
doen voor een stoepa die het haar en re-
lieken bevatte van zijn goeroe. Hij be-
kende het breken van de gelofte door 
neerbuigingen te doen. 

* Als je lang leeft moet je blij zijn met 
dat lange leven, dan hoef je je geen zor
gen te maken of je wel lang genoeg zult 
leven. Er is geen reden om depressief 
te zi jn. Je kunt je er ook beter geen 
zorgen over maken dat je niet snel ge
noeg sterft en dat je problemen voort-
duren. W a n t je denkt misschien: als ik 
dood ben zijn mijn problemen voorbi j . 
Ik heb nu dit probleem, of dat relatie-
probleem, ik kan dit of dat niet meer 
doen met mijn l ichaam, het is beter dat 
ik snel sterf. Dan blijkt de dood niet snel 
genoeg te komen en pak je een schaar 
of een mes en pleeg je ze l fmoord. Ik ge
loof dat de moeder van een van mijn 
s tudenten, die het leven niet meer aan-
kon , zich met een schaar die ze bij zich 
had o m haar haar te kn ippen, van het 
leven benam. Waarom moeten we 
eigenlijk blij zijn met een lang leven? Om
dat w e dan gedurende lange t i jd onze 
beoefeningen kunnen doen, terwi j l we 
het verse, pas ontvangen advies kunnen 
koesteren. W e kunnen ermee werken 
en ervaringen opdoen op het pad, we 
kunnen geestelijk groeien en bezig zijn 
to t de realisaties worden verkregen. Is 
dat duidelijk? Teneinde de realisaties van 
het pad te ontwikke len dienen w e gedu
rende lange ti jd het onderr icht , het ad
vies, gegeven door de goeroe, de Boed
dha, te volgen zodat het mogeli jk word t 
het te beoefenen. Daardoor kunnen we 
nog in dit leven, voordat we sterven, de 
realisaties van de stadia van het pad 



naar ver l icht ing verwerkel i jken. Daarom 
o m die reden moeten wi j ons verheugen 
in een lang leven. De bodhisattva Tog
me Zangpo zegt: " W a t er ook gebeurt , 
wees bli j , mediteer op geluk, denk aan 
deze d ingen. Als ik lijd is het omdat 
Als ik gelukkig ben en me komfortabel 
voel is het goed want " . Op de punt-
jes kun je invullen wa t hiervoor uiteen-
gezet is; het korte advies dat hij gege
ven heeft. Of je nu alleen bent of met 
anderen samenleeft , wa t er ook gebeurt 
je dient gelukkig te zi jn. 

* Dan is er nog een belangrijk punt , 
dat is de beoefening van geduld. Bedenk 
dat zelfs de wezens die leven in de oce-
anen, in de bosjes, in de lucht, de vogels 
die rondvl iegen, die zo druk bezig zi jn, 
allemaal op zoek zijn naar geluk. Al le 

noten hebben, alle talen spreken. Zelfs 
als je dat allemaal voor elkaar zou heb
ben en je hebt je geest niet veranderd, 
je kwaadheid niet onder kontro le, dan 
zul je niet gelukkig zi jn. Je zult niet ge
lukkig zi jn. Je zult niet gelukkig zijn in 
het dagelijkse leven. Je kunt hieraan zien 
hoe belangrijk de beoefening van geduld 
is, veel belangrijker dan welke wereldse 
bezigheid waar je je dag en nacht mee 
bezighoudt dan ook. Het is zo vreselijk 
belangri jk. Als je geduld oefent , ver
dwi jn t de kwaadheid , is er ontspanning 
is er vrede. 

Waar komt dit geluk vandaan? Wie 
geeft ons de gelegenheid dit geluk te 
ervaren? Deze vrede, deze vri jheid van 
ergernis en kwaadheid komt van de vi j
and, het wo rd t ons gegeven door de vi j
and. Als je geduld oefent op deze ma
nier, blijkt de persoon die ons slecht be-
handelt ons de gelegenheid te bieden 
dit te kunnen doen. Dan w o r d t onze 

mensen leren van jongsaf aan het alfabet, 
het a . b . c , ze geven geld uit, maken zich 
zorgen, doorstaan angsten, werken 
hard voor we ls tand, r i jkdom, materiele 
macht , posit ie, reputat ie. A l deze din
gen die het leven vullen zijn er alleen 
maar omdat de mensen ernaar streven 
gelukkig te wo rden . Omdat geluk zo 
verschrikkeli jk belangrijk is,ongeloofl i jk 
belangri jk, het belangri jkste wat we 
zoeken, dienen w e ons te realiseren dat 
w e zonder de beoefening van geduld, 
zonder dat we proberen onze boosheid 
te beheersen, geen kans hebben op ge
luk. Het maakt niet uit wa t voor een ho
ge posit ie w e hebben, hoeveel macht , 
of w e nu koning of president wo rden , 
de hoogste op aarde zijn, de meeste rijk
d o m bezi t ten, de beste opvoeding ge-

Jan-Paul Kool 

kwaadheid en agressie langzamerhand 
steeds minder. Hoe meer we ons oefe
nen in geduld hoe zwakker de kwaadheid 
w o r d t . Na een lange t i jd is er dan geen 
kwaadheid , ergernis of agressie meer. 
Hoe slecht w e dan ook worden behan-
deld, zelfs als w e zouden worden ver-
moord, worden we niet eens meer boos. 
Het komt geen momen t meer in ons op. 
Inplaats daarvan worden we over-
s t roomd door goede gedachten. Je 
kunt dus zien hoe ontzet tend aardig de 
vi jand is, wan t waar komen ons geluk 
en onze vrede vandaan? Het werd ons 
door de vi jand geschonken. Je kunt in
zien dat alle moeite en al het geld dat uit
gegeven word t voor ons komfor t niet 
in verhouding staan to t de vredige geest 
die w e kri jgen van de v i jand. Die vi jand 

is zo kostbaar Het voordeel wa t we on t 
vangen van de vi jand door gedachten
training en geduld te beoefenen, de ver
dienste die w e daarmee verzamelen is 
oneindig groot . De waanideeen worden 
minder, het zelfkoesteren neemt af, de 
kwaadheid w o r d t minder, we zijn meer 
in staat onze geest te trainen in de sta
dia van het pad naar de vedicht ing met 
de hulp van de vijand. Zelfs al zou je je vij
and een miljard geven, of een berg goud, 
het betekent niets. Het staat in geen ver
houding to t de vredige gelukkige staat 
van geest die je krijgt. De vijand helpt de 
perfektie (Skt . paramita) van geduld te 
vo lbrengen, omda t je kwaadheid gelei
delijk a fneemt. Als je kwaadheid steeds 
verder is a fgenomen en de perfekt ie van 
geduld is volbracht, kun je op basis daar
van de alwetende geest ontwikkelen. Nu 
kun je zien dat het eigenlijk je vi jand is 
die je de Vedicht ing ter hand stelt. 

Zelfs als je vele malen onderricht, over 
de gedachtentra in ing en over de stadia 
van het pad naar vedicht ing on tvangen 
hebt , maar je beoefent het niet, je 
brengt het niet in prakti jk, vandaag niet, 
vo lgende week niet, volgend jaar niet, 
enzovoor t , als je dan vroeger of later 
doodgaat heb je nog niets beoefend. Als 
er geen vi jand is dan is er geen moge
li jkheid geduld te beoefenen. Dus als je 
geen geduld oefent zolang er een vi jand 
is, zolang je nog slecht behandeld word t , 
bli jft er verder geen andere mogel i jkheid 
over o m geduld te oefenen. 

Dezelfde persoon blijft ook niet alt i jd 
je v i jand. Hij w o r d t wel l icht je vr iend en 
dan heb je geen gelegenheid meer ge
duld te oefenen. Laat de gelegenheid 
zolang hij nog je vi jand is, niet voorbi j -
gaan . Zolang hij je verstoort , heb je de 
kans geduld te oefenen. W a t er dan ook 
voor problemen ontstaan, de bodhisat t 
va T o g m e Zangpo zegt dat als je geven 
en nemen (Tib: Tong-Len) beoefent , of 
gedachtent ra in ing, of geduld, als je je 
bewustzijn oefent, is je geest altijd zacht, 
alt i jd gerealiseerd, gelukkig. Dan maakt 
het niet uit met w ie je bent, je bent alti jd 
ge lukk ig . Je geest is altijd dapper, je 
Dharmabeoefening kent geen obstakel . 
Al le slechte omstandigheden transfor
meren in gunst ige voor tekenen. Ze on 
dersteunen je Dharmabeoefening. Er is 
alti jd geluk en bevrediging in je geest. 
Het maakt dan ook niet meer uit dat de 
tijden degenereren, dat de dingen achter-
u i tgaan, dat er meer en meer problemen 
ontstaan, meer en meer slechte omstan
d igheden. Het w o r d t allemaal een oor
zaak o m sneller de verlichting te bereiken. 
Wan t er wo rd t meer gezuiverd en meer 
verdienste verzameld. Ik hoop dat er iets 
bij is wa t je kunt beoefenen voor het 
verkri jgen van een gelukkige en vredige 
geest. Dit is alles denk ik. 

(Vertal ing en bewerk ing : Jan Paul Kool) 
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DE LEGENDE VAN DE GROTE STOEPA 
VAN BOUDHANATH 

{ In drie afleveringen publiceert het Maitre
ya Magazine de vertaling in het Nederlands 
van het inspirerende hoek 'The Legend of 
the Great Stupa of Boudhanath'. Dit is de 
derde en laatste aflevering met het vierde 
en vijfde hoofdstuk van de legende verteld 
door de Grote Goeroe Padmasambhava 
aan Koning Trisondelsen van Tibet in de 
negende eeuw. De authentieke Tibetaanse 
tekst, die door Goeroe Padmasambhava 
was verstopt in het Samyeling-klooster, 
is vertaald in het Engels door Keith 
Bowman. Van zijn vertaling is deze Ne
derlandse vertaling afgeleid.) 

HET VIERDE HOOFDSTUK VAN DE 
LEGENDE VAN DE GROTE STOEPA 
'JARUNGKHASOR': DE SLECHTE 
VOORTEKENEN VAN DE VERNIE-
TIGING VAN DE GROTE STOEPA 
HALVERWEGE DE KALIYUGA 

Opnieuw sprak Koning Trisondetsen tot 
de Lotusgeboren Goeroe: "Oh Grote Goe
roe, zaI in de Kaliyuga, het tijdperk van 
dekadentie en korruptie, als de Stem van 
de Boeddha nog slechts een echo is, deze 
Grote Stoepa, dit WensvervuIIend Juweel, 
vernietigd of beschadigd worden? ZaI hij 
vervallen? En als hij verwaarloosd of be
schadigd wordt, wat zullen dan de voor
tekenen van die vernietiging zijn? Welke 
ondeugd zaI dit gebied van de vergankelijke 
wereld dan bederven? Wat moet er gedaan 
worden als de aanwijzingen en voortekenen 
gezien worden?" 

Goeroe Rinpochee antwoordde: "Luister 
Oh Grote Koning! De werkelijke vol-
maaktheid van deze Grote Stoepa is on-
verwoestbaar, onschendbaar en onvergan-
kelijk: zij is onafscheidelijk van't Lichaam 
van Oneindige Eenvoud van alle Boeddha's. 
Maar de waameembare struktuur van de 
Grote Stoepa is vergankelijk, een verganke
lijke vorm in een veranderende wereld en 
die zal misschien gedeelteUjk beschadigd 
worden door de vier elementen. De be-
schadiging zal hersteld worden door de in-
karnaties van de Keren van de Drie Fami
lies - Manjushri, Avalokiteshvara en Vajra-
pani • en de Toornige Bhrikuti's en Tara 
Devi." 

"Terwijl de Kaliyuga voortschrijdt naar de 
laatste vernietiging, zal de levensduur van 
de mensheid afnemen en het gewicht van 
de duisternis zal steeds zwaarder worden, 
maar men zal ontzien worden op het afda-
lende pad als de Stem van de Boeddha ge
hoord wordt en het Pad van de Dharma 
wordt gevolgd. Tegen het einde van het 
tijdperk, als de duur van een mensenleven 
afgenomen is van zestig tot vijftig jaar en 
het groeiende egoisme van de mensen niet 
te stoppen is, zullen die kondities de over
hand hebben die voortekenen zijn van de 
verwoesting van de Grote Stoepa: de kloos
ters zullen gevuld zijn met gezinshoofden 
en er zal gevochten worden voor het altaar; 
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tempels zullen gebruikt worden als slacht-
huizen; asceten uit de grotten zullen terug-
keren naar de bebouwde valleien en de Yo
gi's zullen handelaren worden; dieven zul
len de rijkdommen en het vee bezitten; 
monikken worden huisvaders terwijl pries-
ters en geestelijke leiders zich gaan bezig-
houden met roof, diefstal en struikroverij. 
Verwarring wordt chaos, wat leidt tot pa-
niek die als een razend vuur om zich heen 
zal grijpen. Korrupte zelfzuchtige mannen 
zullen leiders worden terwijl abten die le-
gerofficieren geworden zijn hun monniken 
als soldaten zullen aanvoeren; nonnen zul
len hun eigen onechte kinderen vermoor-
den. Zonen zullen zichzelf bestolen zien 
van hun bezittingen en erfgoederen. Geme-
ne en platvloerse demagogen zullen plaats-
selijke leiders worden, terwijl jonge meisjes 
de schooljeugd onderwijzen. De oprisping 
van de Bon Tovenaar zal weerklinken in de 
hermitage van Yogi en de rijkdommen van 
het Allerheiliqste worden geplunderd;de ge-
schriften van de Tathagata's, de afbeeldin-
gen van de Boeddha's, de heilige ikonen, de 
rolschilderingen en de stoepa's zullen ont-
heiligd, gestolen en verruild worden tegen 
marktprijzen - hun werkelijke waarde zal 
vergeten zijn; de tempels zullen koeien-
schuren en stallen worden die onder de 
mest zitten." 

lekenJng: Nico van Beek 

"Als de religieuze pUchten vergeten zijn 
zullen zwarte krachten, die in bedwang ge
houden werden door rituele macht, losbre-
ken en doldraaien en de geest beheersen 
van elk wezen dat ze bezitten. Geesten met 
v/raakzuchtige macht zullen de monikken 
beheersen; geesten van egoistische verdor
venheid zullen de Mantradhara of tove
naar beheersen; geesten van ziekte zullen 
de Bon Priesters beheersen; betoverende 
geesten die ziekte veroorzaken zullen de 
mensheid begoochelen; inhalige, rusdeende 
geesten zullen de vrouvren beheersen; meis
jes zullen bezeten worden door geesten van 
wellustigheid; geesten van verdorvenheid 
zullen de nonnen begoochelen; geesten van 
rebellie en kwaadaardigheid zullen de kin
deren beheersen; elke man, vrouw en kind 
in het land wordt bezeten door onbedwing-
bare zwarte machten. De herkenningsteke-
nen van deze tijd zijn nieuwe en fantasti
sche manieren van kleden • traditionele stij-
len zullen vergeten zijn; de monniken dra
gen smaakvoUe pijen en de nonnen smuk-
ken zich op voor de spiegel. Elke man moet 
een zwaard dragen om zichzelf te bescher
men en iedereen moet ervoor waken dat 
zijn voedsel niet vergiftigd is. Abten en 
Meesters zullen het hart en de geest van 
hun leerlingen bederven; bestuurders en de 
wetgevende macht zullen het oneens zijn 



met elkaar; mannen worden ontuchtig en 
losbandig; vrouwen worden onkuis; monni
ken negeren hun zedelijke voorschriften en 
tucht; de Mantradhara's verbreken hun ver-
bond. Terwijl de waanzin van kwaadaar-
dige, egoistische, wraakzuchtige en roeke-
loze geesten groeit, neemt de golf van pa
ranoia toe en verandert de mode van sie-
raden en kleding steeds vaker." 

"Dronkaards zullen het Pad naar de Be-
vrijding prediken: het advies van laffe vlei-
ers wordt opgevolgd; frauduleuze leraren 
geven valse initiaties; bedrieglijke ophch-
ters beweren paranormaal begaafd te zijn, 
babbelzucht en welbespraaktheid zullen 
doorgaan voor wijsheid. De arroganten 
zullen goddeloosheid verheffen; het pro-
letariaat zal het koninkrijk besturen; 
koningen worden paupers; de slager en de 
moordenaar worden de leiders van de 
mensheid; gewetenloze egoisten klimmen 
op naar hoge posities. De Meesters van de 
Hoge Tantra's zwerven als honden doorde 
straten en hun ongelovige, op drift geraakte 
leerlingen dolen rond als leeuwen in het 
oerwoud. BeUchamingen van kwaadaar
digheid en zelfzucht worden vereerde 
leraren, terwijl de prestaties van Tantrische 
Ingewijden beschimpt worden, de bege-
leiding van de Heilige Goeroe verafschuwt 
worden, de voorschriften van de Boeddha 
genegeerd worden en de adviezen van 
Yogi's en Wijzen niet meer worden ge-
zocht. Pijen worden gedragen door dwazen 
en schelmen, terwijl monniken in vreemde 
drachten lopen; zelfs moordenaars zullen 
de heilige pij gaan dragen. De mensen 
nemen toevlucht tot misdadige betovering 
en de Mantra zal voor zelfzuchtige doel-
einden worden geleerd; monniken bereiden 
vergiftigde dranken voor chantage, afper-
sing en winstbejag. Valse leringen zullen uit 
het Woord van Boeddha worden afgeleid en 
de interpretaties van de leraren zullen zelf-
rechtvaardigingen worden. Vele verrader-
hjke wegen, die vroeger onbekend waren, 
worden gevolgd; vele onrechtvaardige prak-
tijken worden verspreid; gedrag dat vroeger 
gebannen werd wordt getolereerd; idealen 
die tegen de traditie ingaan worden inge-
voerd; en alle goede gebruiken en gewoon-
ten worden afgewezen en vele verachtelijke 
nieuwigheden ontstaan. De rijkdommen 
van de kloosters worden geplunderd en 
met gulzigheid verkwanseld door hen die 
onder gelofte staan; dwaalwegen volgend 
zal de mens verstrikt raken in zijn eigen 
gemene daden; de hebzuchtige en valse 
beschermers van de zuivere leer zullen hun 
plichten niet langer vervullen." 

"De uiteengescheurde hemelse orde zal de 
pest, hongersnood en oorlog loslaten om 
het aardse leven te terroriseren. De plane-
ten zullen wild ronddraaien en sterren zul
len uit hun konstellaties vallen; grote bran-
dende sterren zullen verschijnen en onge-
kend onheil brengen. Geen enkele regen zal 
vallen in het seizoen, maar altijd buiten het 
seizoen. Hongersnood, vorst en hagel zullen 
zorgen voor vele onproduktieve jaren. De 
roofzuchtige vrouwelijke demonen, 'ma 
mo' genaamd en de twaalf beschermsters 
van de Dharma zullen onverzoenlijk en 

woedend ziekten en verschrikkelijkeepide-
mieen en plagen loslaten die als een razend 
vuur om zich heen grijpen en mensen en 
vee zullen treffen, Aardbevingen brengen 
plotselinge overstromingen, terwijl brand, 
stormen en tornado's tempels stoepa's en 
steden in een oogwenk vernietigen. Op dat 
moment zal de Grote Stoepa zelf tot een 
ruihe vervallen. Tijdens deze sluier van dui
sternis zal het Rad van de Dharma in Vaj-
rasana (Bodh Gaya) niet draaien; een storm 
van oorlogen zal vele jaren woeden over 
Nepal; India wordt geteisterd door hongers
nood; de Kathmandu Vallei wordt door de 
pest gekweld; aardbevingen decimeren het 
volk van Opper Ngari in West-Tibet; de pest 
verdelgt de bevolking van Centraal Tibet; 
Het Kyi-Vallei Distrikt bij Lhasa zal ver-
zakken; de pieken van de Hoge Himalaya's 
in het grensland Mon zullen in de valleien 
vallen. Drie sterke forten worden gebouwd 
op de Vijftoppige Berg; Yogi's verzamelen 
zich in de Vallei van het Berenhol bij Mon; 
twee zonnen zullen opkomen ten oosten 
van Kham; de Chinese Keizer sterft plot
seling; vier legers vallen Centraal Tibet bin
nen vanaf de grenzen; de Moslim Turken 
veroveren India; het Garlokleger onder-
drukt de Dharma in Kashmir; de Mongolen 
veroveren Tibet; het Jang-leger rukt Kham 
binnen; de Tempel van de Beschermer, de 
Rasa Trulnang (Ra sa hphrul snag), in Lha
sa wordt bedreigd; de beroemde tempel 
van Samye wordt ontheiUgd; de stoepa's 
van Bhutan gaan omver en het Rad van de 
Dharma draait niet." 

"De grote kloosters van het land worden 
verlaten en de Oprisping van de Bon Pries-
ter weerklinkt in de stille kluizenaarsver-
blijven; de wijze en eenvoudige leiders van 
de kloosters zijn vergiftigd zodat de recht-
streekse uiteenzettingen en beoefeningen 
versphnterd of verloren gegaan zijn; de 
houders van de overleveringstradities ster
ven een plotselinge dood. OpUchters en be-
driegers nemen de mensen beet en zwarte 
spoken dolen door het land. De knoop in 
de zijden draad die demonische krachten 
in goddelijke knechtschap vasthield wordt 
losgemaakt en het koord van vertrouwen 
dat de menselijke geest harmonieus hield 
wordt doorgehakt. De wet van de koning 
wordt gebroken en de kracht van gemeen-
schappelijke eendracht raakt verloren; de 
tradities van volkeren worden van de hand 
gewezen en de zee van tevredenheid 
droogt op; persoonlijke moraal wordt ver
geten en de mantel van bescheidenheid 
wordt afgegooid. Deugdzaamheid wordt 
krachteloos en wordt vemederd en men 
wordt bestuurd door ruvre, onbetamelijke 
en vreesaanjagende leiders. Abten, leraren 
en professoren worden legerofficieren, ter
wijl de onwetenden rehgieuze kandidaten 
begeleiden, de leer verklaren en initiaties 
geven. Aspiranten spreken met zelfverheer-
lijkende verdedigingen terwijl slagers en 
wilde oUfanten de mensheid leiden. De 
bergpassen, valleien en smalle paden wor
den door schaamteloze struikrovers geter-
roriseerd; angstig, zonder wetten en zonder 
leiders vechten de mensen tegen elkaar en 
iedereen werkt egoistisch voor zichzelf al
leen. Tibet wordt korrupt en bezoedeld. 

Dit zijn de heersende omstandigheden hal-
verwege de Kaliyuga als de levensduur van 
de mensen vijftig jaar is: dit zijn de ongun-
stige voortekenen van het verval van de 
Grote Stoepa." 

"Deze tekenen en dit hjden zullen de 
geest van een mens doen ontwaken en wal-
gend van deze menselijke omstandigheden 
zal hij, bevoorrecht in zijn handehngen en 
geleid door sympatie en mededogen voor 
de slachtoffers, zich wijden aan de restau-
ratie van de Grote Stoepa. Hij zal het 
hoogste menselijke doel nastreven en hij zal 
zijn wens perfektie te herbouwen vervul
len." 

Nadat Goeroe Rinpochee had gesproken, 
waren Koning Trisondetsen en zijn gevolg 
overweldigd en ontmoedigd. Toen hij weer 
tot zinnen kwam, stond Pema Khungtsen, 
de geestelijke leider van Gos, op en wierp 
zich honderd maal voor Goeroe Rinpochee 
neer en sprak hem toe: "Oh Grote Goeroe! 
Laat mij herboren worden om de Grote 
Stoepa te restaureren als hij in verval is 
tijdens de dekadentie en de korruptie van 
de Kahyuga als een mensenleven kort is!" 

Goeroe Rinpochee willigde dit gebed in. 
Koning Trisondetsen vroeg herboren te 
worden als een hulp om de Grote Stoepa 
te herstellen en zijn gevolg bad dat zij ook 
allemaal herboren mochten worden om bij 
de restauratie te helpen. 

SAMAYA GYA GYA GYA 

BEZEGEL DE DRIEVOUDIGE GELOFTE 

BEZEGEL DE DRIEVOUDIGE GELOFTE 

HET VIJFDE HOOFDSTUK VAN DE LE
GENDE VAN DE GROTE STOEPA 'JA
RUNGKHASOR': DE HERSTELLERS EN 
HUN VERWEZENLIJKINGEN 

Weer sprak Koning Trisondetsen tot de 
Lotusgeboren Goeroe: "Oh Grote Goeroe! 
Als het leven kort is tijdens het verval en 
verdorvenheid van de Kaliyuga en de be-
schadigde Stoepa hersteld moet worden -
zoals U hebt voorspeld • waar zal de gere-
inkarneerde Pema Khungtsen, de Rinpo-



chee van Gos, dan geboren worden?Wat zal 
zijn naam zijn? Hoe zullen we hem herken
nen? En hoeveel vrienden en volgelingen 
zullen er om hem heen zijn? Welke tevre
denheid en mogelijkheden zal het herstel 
van de Grote Stoepa aan die groep geven;" 

De Grote Goeroe antwoordde: "Luister 
goed, Oh Grote Koning! Uw vragen zijn 
zeer ter zake dienend. Aan het einde van 
het tijdperk van verval, wanneer de levens
duur van de mensheid afgenomen is tot 
vijftig jaar, zullen er honderd en een ongun-
stige voortekenen zijn. Op het hoogtepunt 
van die duisternis zal Pema Khungtsen, de 
Rinpochee van Gos, gereihkarneerd wor
den door de kracht van zijn vastberaden 
besluit het Boeddhaschap te bereiken. Hij 
zal geboren worden in het jaar van het 
zwijn in de hooglanden van de Provincie 
Tsang in een gezin van Tantrika's ingewijd 
in de kunst van magische transformatie, en 
hij zal Pellan Zangpo genoemd worden. Hij 
bezit een sterke geestkracht en een helder 
beeld van de loop die zijn leven moet ne
men. Als gevolg van oordeelkundigheid en 
heldere scherpzinnigheid in de levens se
dert zijn vaste besluit was genomen, wordt 
hij geboren met het vertrouwen dat de 
Drie Juwelen de garantie geven voor 
Eeuvirige Gelukzaligheid, met respekt voor 
de funktie van de tempel, en met devotie 
voor de innerlijke onschendbaarheid van 
gedachten, vorm en geluid. Behorend tot 
de Mahayana Familie, bezit hij mededogen 
voor mensen en levende wezens en zijn 
edelmoedigheid bij geven, spreken en den
ken is ongelimiteerd. Met de gelukzalige 
wetenschap van de Leegte van de diepe 
aard van alle dingen, overmeestert hij ge-
welddadige Boeddha-handelingen en de 
wrede uitingen van de toornige bescher
mers. Hij voltooit de oefeningen van vi-
sualisatie en recitatie, als zijn vereniging 
met zijn eigen krachtbron volmaakt is en 
de Bewakende Beschermers van het In
nerlijke Heiligdom gehoorzaam en dienst-
baar zijn. Hij wordt geboren als een kind 
met een sterke toewijding voor Orgyen 
Rinpochee zelf." 

"Als de gelofte van dit Grote Wezen onge-
broken en ongeschonden blijft, dan zal de 
Stoepa in zijn vijf en tvrintigste levensjaar 
hersteld zijn. Als het werk uitgesteld wordt, 
maar begonnen wordt voor zijn drie en 
dertigste jaar, dan zal het afgemaakt wor
den. Maar als het werk uitgesteld wordt tot 
hiema, dan zal oorlog als een orkaan over 
Tibet en China woeden en de onmenseUjk-
heid van dat onheil zal de zwaarte van de 
duisternis verdrievoudigen en hongers
nood en ziekte zullen alle levende wezens 
een afschuwelijke hel binnenleiden. Van de 
noordoostelijke hooglandgrens met China 
zal een leger dat in omvang gelijk is aan vijf 
maten wit mosterdzaad Tibet binnenvallen 
en het geschreeuw van angst zal vele jaren 
lang als donder weerklinken. Door de zui-
delijke laaglanden zal een leger dat in om
vang overeenkomt met negen maten wit 
mosterdzaad Tibet binnenvallen en de stem 
van vrees zal weerkUnken als een vliegende 

draak. De legers zullen van vallei naar vallei 
schieten als verzengende bliksemschichten 
en dan West-Tibet binnenvallen en verove
ren. De strijdkrachten uit het hoogland zul
len China binnenvallen en tot de overwin-
ning plunderen. De helft van de Tibetaan
se bevolking zal gedood worden, terwijl 
de tempels worden verwoest, de beelden 
ontheiligd, de heihge geschriften worden 
vertrapt in het stof en de monniken en 
priesters vermoord worden. De vemielde 
dorpen zullen verlaten raken, want de over-
levenden van deze holocaust zullen als 
vluchtelingen ontsnappen naar Sikkim, 
Bhutan, Nepal en India en naar de Ge
heime Valleien van de Himalaya's. Zij 
die achterbbjven, gebonden door gehecht
heid aan land en bezit, zullen met hun vee 
uitgemoord worden door de barbaarse ver-
nielers." 

"Verlangend naar bevrijding uit dit lijden, 
zal het Grote Wezen met de kracht van 
mijn zegening, met mededogende sympatie 
voor alle levende wezens, vrij van eigenbe-
lang in zijn eigen lichaam, leven en genoeg-
doening, de energie herstellen dcor godde
lijke toom, de bevolking van de grenslan-
den en de vluchteHngen de begeleiding en 
kracht gevend die ze nodig hebben. Als de 
stem van deugdzaamheid van de bannehn-
gen verenigd is, zullen de vrienden van het 
Grote Wezen beginnen met hun vereende 
poging om de Grote Stoepa te herstellen. 
Maar de ziekeUjke zwarte krachten hebben 
de hele mensheid verleid tot verdorvenheid 
en er zijn weinig mensen die vertrouwen 
stellen in het Grote Wezen en hem toege-
wijd zijn - zo weinig mensen als er overdag 
sterren zijn. Niettemin wordt het Grote 
Wezen bijgestaan door honderd dertig 
duizend toegewijden aan deugdzame han
delingen, duizend zeshonderd meesters van 
diep gebed; acht en tachtig Yogi's ingewijd 
in het houden van de discipline die ver-

langd wordt door de innerlijke stem van 
zuiverheid, tachtig vrijgevige en onbekrom-
pen Beschermers, drie en tvrintig Zieners, 
acht geihkameerde Onderwijzers in de ge-
heimen van de acht Bodhisattvas, vijf en 
twintig toegewijde Geestelijke Zonen, vijf 
inkarnaties van de Dakini's, zeven door de 
Dakini's gezegenden en vijf en twintig jonk-
vrouwen van hoge geboorte en goede fa
milie. Door zich met hen te onderhouden, 
verwijdert hij de bezoedelende sluiers van 
hun geest en ruimt alle hindernissen van 
hun weg. Als hij dan mijn Geestelijke 
Zoon, een inkarnatie van mijn onbegrensde 
begrip, een inkarnatie van de Abt Shanti-
rakshita, Meester van Discipline, en een in
karnatie van Uzelf Trisondetsen, Dharma-
raja. Minister van alle stoffelijke noden ont
moet, zal hij hun krachtgevende aanraking 
van gelukzaligheid ontvangen en zal de 
Grote Stoepa volledig herstellen." 

"Als de Grote Stoepa overeenkomstig de
ze voorspelling hersteld is, zullen voldane 
en welvarende mensen van het hele zuide-
Ujke kontinent van Jambudvipa vijf en 
twintig jaar overvloedig oogsten binnen-
halen. Tevreden en welvarende mensen in 
India, Nepal en Sikkim zullen gedurende 
drie en dertig jaar overvloedige oogsten 
binnenhalen. Het Land van de Sneeuw zal 
zestig jaar vrij zijn van binnenvallende 
barbaarse hordes en oogsten zullen rijk en 
vruchtbaar zijn en mensen zullen gelukkig 
en welvarend zijn voor veertig jaar. De 
ideeen van de VoIgeUngen van het Pad 
zullen verwezenlijkt worden. Het Rad van 
de Dharma zal in de tempels en kloosters 
van India en Tibet, in Vajrasana en Samy-
eling, onaangetast bUjven door de grillen 
van de elementen en de hindernissen die de 
overdracht van uitleg en instrukties in de 
weg staan zullen verwijderd worden en de 
Dharma zal zich verspreiden. Grote We
zens, Meesters in de Overleveringslijn van 



de Tradities, zullen hun overleveringslijn 
versterken en het voorbeeld van Boeddha 
Dienstbaarheid verspreiden. De aandui-
dingen van geopenbaarde perfektie van de 
voltooiing van de oefeningen van Deity-
visualisatie en Mantra-recitatie door de 
Mantradhara's zullen ongehinderd verschij
nen. De onderdanige goden en demonen 
van Tibet, de Koning Trisondetsen, zijn 
gezin en erfgenamen en de leiders van het 
land zullen zich zowel aan de geestelijke als 
wereldlijke verpUchtingen houden, macht 
gevend aan velen en tevredenheid en deugd
zaamheid schenkend aan iedereen. De 
kwaadaardige en wraakzudhtige geesten, in-
strumenten van de ondergang van Tibet, 
en de zwarte beesten verdorven door ego
istische bedoelingen zullen overwonnen en 
uitgeroeid worden." 

"En alle levende wezens die zich bezig-
houden met het herstel van de Grote Stoe
pa worden, na drie wedergeboortes herbo
ren met het lichaam van een mens of een 
god, een rein voertuig voor de nektar van 
de Dharma, en zullen uiteindelijk het Boed
dhaschap bereiken in het Westelijke Boed-

dhaveld van Sukhavati, het Zuivere Land 
van Gelukzaligheid. Wie vertrouwen gesteld 
heeft in de Grote Stoepa, wie plezier erva
ren heeft aan de aard van de Grote Stoepa, 
wie devotie betoond heeft aan de Grote 
Stoepa en wie zich met de Bodhisattva's 
erin verheugt als de Restauratie van de 
Grote Stoepa voltooid is, zal na zeven we-
dergeboorten zitten aan het hoofd van de 
Vidhyadhara's in het Oneindige Paleis van 
LotusHcht in de Glorierijke Koperkleurige 
Berg van Ngayab in het zuidwesten. Elk le-
vend wezen dat de Grote Restauratie met 
eigen ogen aanschouwt, of met eigen oren 
de trilhngen ervan hoort, of het zich voor-
stelt in zijn geest of voelt in zijn Uchaam 
heeft alle sporen van onwetend handelen, 
de smetten van zestig duizend grote tijd
perken van onkunde, vervrijderd van zijn 
geest. Alle mensen die zich samen met het 
Grote Wezen bezighouden met de Restau
ratie van de Grote Stoepa, zowel met als 
zonder begrip, vertrouwen of toewijding 
ontvangt een deel van zijn allerhoogste re
alisatie en spirituele kracht, en aangekomen 
bij het eind van menselijke ervaring, leven 
zij in de Werkelijkheid van de Vidhyad
hara's aan de voeten van Orgyen Rinpochee 
zelf." 

"Tenslotte zijn er drie niveaus van verwe-
zenlijking in de Grote Stoepa: Eerst, de be-
loningen van offergaven en gebeden ont-
huld in het derde hoofdstuk; ten tweede, 
de beloningen van vervolmaking van deugd
zaamheid die de onuitputteUjke stem van 
de intuitie inspireert, de onderwijzingen 
van de Boeddha's en Bodhisattva's van het 
verleden, het heden en de toekomst hon-
derdduizenden tijdperken achtereen; en ten 
derde, de Kwaliteiten van het Lichaam van 
Oneindige Eenvoud dat volledig voorbijgaat 
aan de bestaanswereld van expressie." 

Toen Goeroe Rinpochee, de Abt van 
Orgyen, de Lotusgeboren Goeroe, had ge
sproken, ontvingen de toegewijden, door 
verbazing overvallen, de golf van gelukza-
Hgheid en kracht om hen te ondersteunen 
tijdens de Kaliyuga. Toen prezen ze de 
Goeroe, hem dankend voor zijn visioen. 

SAMAYA GYA GYA GYA 
BEZEGEL DE DRIEVOUDIGE GELOFTE 

VertaUng: Thon Memelink/ 
Louwrien Wijers 

foio . Jan-Paul Kool 

L A M A THUBTEN YESHE 

Het spijt ons u te moeten meedelen dat Lama Thubten Yeshe's gezondheid niet goed is en hij dit jaar onze u i tnodig ing 
om naar Nededand te komen niet zal kunnen honoreren. 

In een bnef die we ontv ingen van MARCEL BERTELS, K A R U N A C A Y T O N en JACIE KEELEY staat dat het beter is 
voor Lama Yeshe dit jaar niet te reizen en inplaats daarvan retraites te doen. Het spijt ons natuudi jk ontzet tend dat onze 
inspirator niet kan komen maar wij hopen dat hij de voorgeschreven rust zal nemen zodat hij nog vele jaren in ons midden 
mag blijven o m ons te inspireren en te onderrichten. Lama Thubten Zopa Rinpochee geeft via een brief het volgende advies 
aan studenten van Lama Yeshe die het leven van onze kostbare Goeroe willen vedengen: 

1. De Wi t te Tara mantra met de sadhana te doen. 

2. Verzoeken te doen aan Lama Yeshe die vanuit het hart komen om lang te leven en te blijven tot het einde van samsara, 
omkleed met redenen zoals: als er geen heilige wezens zijn is er geen hoop voor levende wezens, enz. Het adres van Lama 
Yeshe is: GPO Box 817, Kathmandu, Nepal. 

3. Er dient een volledige "Lang- leven-pu ja" voor Lama gedaan te wo rden . Na vele verzoeken heeft Lama Yeshe hier 
eindelijk zijn toestemming voor gegeven. Het grootse gebeuren zal plaatsvinden gedurende Losar in Kopan of in Dharam
sala (begin maart). De hele internationale FPMT-famil ie is u i tgenodigd hieraan deel te nemen. Om de kosten te dekken 
die begroot zijn op + US $ 2CXX),00 kunnen studenten donaties doen op een van de rekeningen van het Maitreya Inst i tuut 
met vermeld ing : donat io Lama Yeshe, waarna het geld word t overgedragen aan Jacie Keeley, directeur van de FPMT. 



ENLIGHTENED EXPERIENCE CELEBRATION II 

W I S D O M PUBLICATIONS organi-
seert voor de 'Founda t i on for Preserva
t ion of the Mahayana Tradi t ion ' 
(F.P.M.T.) de tweede 'Enlightened Expe
rience Celebration' (E.E.C.2) in Nepal en 
India van 10 november 1984 to t 31 mei 
1985. 

Het voodopige programma is ver-
deeld in vier onderdelen en omvat 34 
weken van initiaties, lessen en retraites, 
die het gehele pad van Soetra en Tantra 
naar de vedicht ing onderwi jzen. 

Eerste dee l : van 10 november to t 
31 december 1984 in Kopan, Nepal. 

* Lama Thubten Zopa Rinpochee 
geeft van 10 november to t 9 december 
de Zeventiende Jaadijkse Medi tat ie 
Kursus (Lam-Rim). 

* Lam —Rim groepsretraite van 10 
to t 31 december. 

* Lama Thubten Yeshe geeft van 10 
to t 31 december soetra-onderricht ge
durende de retraite. 

Tweede deel : van 6 januari to t 17 
februari 1985 in Bodh Gaya, India. 

" Lama Thubten Zopa Rinpochee 
geeft meer dan 150 initiaties van de r in-
jung.gya. tsa. serie. 

* Onderncht van andere hoge 
Lama's wo rd t verzocht. 

* Het programma omvat ookgroeps-
meditat ies, puja's bij de Mahabodhi 
Stoepa, w i jd ingen, diskussies, en 
groepsbeoefeningen. 

Pauze t i jdens het Tibetaanse nieuw-
jaar: van 18 to t 28 februan 1985. 

* Jaadijkse viering van het Tibetaan
se nieuwjaar in Kopan, Nepal. Lama 
Thubten Yeshe en Lama Thubter i Zopa 
Rinpochee nodigen alle studenten uit 
dit feest samen te vieren. 

* Een pelgr imstocht naar heilige 
boeddhistische plaatsen kan worden ge-
organiseerd. 

Derde dee l : van 1 maart to t 30 april 
1985 in Dharamsala, India. 

* Z . H . de Dalai Lama word t ver
zocht de uit leg van Khedrup Je over de 
Kalachakra tantra te onderwi jzen. 

* Z . H . Kyabje Zong Rinpochee en 
andere lama's zullen worden verzocht 
onderr icht te geven. 

* Groepsdiskussies en meditat ies. 
Vierde dee l : van 2 tot 31 mei 1985 in 

Dharamsala, India en in Lawudo, 
Nepal. 

* Retraite voor monniken en nonnen 
in Dharamsala, India 

* Retraite voor leken-studenten in 
Lawudo , Nepal. 

Kosten :voor leken s tuden ten : 
Deel I : US $ 230,00 (inclusief eten en 

slapen). 

Deel I I : US $ 75,00 (voor registratie 
en faci l i tei ten). 

Deel 111: US $ 125,00 (voor registra
tie en faci l i tei ten). 

Deel IV: wordt later vastgesteld. 

De bedragen voor deel II en III d ien
en ook voor reis-, voedsel- en verblijfs-
kosten van de leraren. 

W i s d o m Publ icat ions probeert een 
organisatie van " l eken -s tuden ten" in 
het leven te roepen, die zorgt voor de 
voeding en de akkomodat le w a t niet in
begrepen is in de bedragen voor deel II 
en I I I . Men zoekt vri jwil l igers die de lei
d ing , de inkopen, het koken en de alge-
mene werkzaamheden op zich wi l len 
nemen. Als u kunt helpen laat dat 
dan a .u .b . w e t e n . 

Kosten voor S a n g h a : vraag 
in l icht ingen bij het Maitreya Inst i tuut . 

A a n m e l d i n g en be ta l ing : bij de 
eerste E.E.C. was de ruimte t i jdens de 
lessen beperkt. De tweede E.E.C. kan 
opn ieuw dergeli jke problemen met zich 
meebrengen en daarom word t een sys-
teem van voorrangsplaatsen gebru ik t . 
De sangha zit volgens de regels van de 
VInaya-tradit ie en de leken-studenten 
worden geplaatst volgens de volgorde 
van aanmeld ing. W ie zich het eerst aan-
meldt , zit het dichtst bij de leraren. 
Aanmeld ing kan geschieden door invul-
l ing van het registrat ieformulier dat u 
kunt krijgen bij het Maitreya Inst i tuut , 
(bel : 08876-2188) en door betal ing van 
de totale kos ten, of een aanbetal ing van 
US $ 40,00 (die niet wo rd t geretour-
neerd), a a n : Marine Mid land Bank, 34 
Moorgate London EC2R 6JR, England, 
ENEXEL accoun t : 1031093200; of per 

- r — ^ cheque of internat ionale postwissel 
aan : ENEXEL EEC 2, PO BOX 4 B J , 
London W 1 A 4 B J Engeland. 

Als u de totale kosten overboekt kunt 
u 9 0 % retour on tvangen bij annulat ie 
to t twee maanden voor het begin van 
het deel waarvoor u bent ingeschreveh, 
daarna kri jgt u 8 0 % te rug . Indien u een 
aanbetal ing doet dient u het restant van 
de kosten uiterlijk twee maanden voor 
het begin van het deel waarvoor u bent 

^ ingeschreven te vo ldoen. 
Deze informat ie is ui tgegaan van 

Nicholas Ribush, directeur van W i s d o m 
Publ icat ions. 



VERSLAG KAS KONTROLE 
KOMMISSIE GESHE AKTIE 

Beste Mensen, 

Bij het initiatief dat de Stichting Maitreya 
Instituut ontplooide om een vaste leraar en 
vertaler aan te trekken is tevens een Kas 
Kontrole Kommissie in het leven geroepen 
uit het midden van de donateurs. 
Deze kommissie kontroleert de financiele 
huishouding van de Geshe-Aktie. 
Eenvoudig gezegd kontroleert de K.K.K. of 
het geld dat de donateurs hebben gestort 
daadwerkelijk voor de Geshe en zijn vertaler 
wordt gebruikt of gereserveerd en niet wordt 
vermengd met gelden van de Stichting. 

Na inzage in de boeken is de K.K.K. tot 
de konklusie gekomen dat de verslaggeving 
aan haar door de penningmeester van de 
Stichting, de heer J , P. Kool, een juist beeld 
geeft van de stand van zaken. 

Kort samengevat: Totaal is er aan perio-
dieke overboekingen en eenmalige bedragen 
ontvangen f 8770,80 en is er uitgegeven 
f 3234,33. 
Het tegoed van de Geshe-Aktie per 31/12/83 
is f 5536,47. 

De Stichting heeft op 7 augustus j . l . 
besloten de Geshe uit te nodigen. Met dit 
besluit is het point of no return bereikt. On
danks het feit dat de begrote gelden nog niet 
zijn bereikt, blijkt dat het initiatief zal worden 
uitgevoerd. 

Wij hopen dat alle donateurs na dit ver
slag met een gerust hart kunnen slapen, het 
wachten is nog op de spoedige komst van 
de Geshe en zijn vertaler. 

De Kas Kontrole Kommissie 
Mr. F. Raab van Canstein. 
Mr, A. Draaisma. 
Ing. W . J . Jansma. 

ER IS NOG MEER GELD NODIG VOOR 
DE GESHE 

Als U het verslag van de Kas Kontrole 
Kommissie voor de Geshe-Aktie gelezen 
hebt dan is het duidelijk dat de Geshe in prin-
cipe naar Nederland kan komen, maar dat 
nog niet in zijn levensonderhoud kan worden 
voorzien. Behalve voor de Geshe moet er 
ook voor de vertaler gezorgd worden. Om 
een iets uitgebreidere specifikatie van de 
kosten waarvoor we nu al verantwoordelijk 
zijn te geven het volgende: De afspraak met 
de FPMT, die voor ons het kontrakt sluit met 
de Geshe en vertaler, is dat wij sedert het 
moment dat wij hen hebben uitgenodigd-dat 
was 7 augustus 1983-verantwoordelijk zijn 
voor de kosten die gemaakt moeten worden 
voor hun komst naar Nederland, inbegrepen 
het door Tushita Delhi berekende standaard-
bedrag van $ 200,00 verschuldigd voor het in 
orde maken van alle dokumenten voor de 
Geshe en de vertaler. Bovendien hebben wij 
de Geshe geadviseerd op onze kosten 
nieuwe 'robes' aan te schaffen in het Oost
en, omdat ze daar goedkoper zijn en vakkun-
dig gemaakt worden. 

Omdat de vliegtickets alleen al twee-dui-
zend gulden per stuk zullen kosten, als het 
retourbiljetten moeten zijn, kan iedereen be
grijpen dat het bedrag van ruim 5500 gulden 
dat de Geshe-Aktie nu in de kas heeft te wei
nig is om zelfs de kosten die nu al gemaakt 
zijn, plus de reis, te betalen. Door periodieke 
overboekingen die al gedaan worden door 
38 mensen komt per maand een bedrag van 
f 775,00 binnen, Vier mensen hebben toege-
zegd maandelijks een bedrag over te maken 
als de Geshe en vertaler eenmaal in Neder
land zijn en hun toezeggingen staan voor 
f 245,00 per maand. Dan nog zijn de totale 
kosten a f 2900,00 per maand niet gedekt, 
dus mogen wij nogmaals vragen wie van U 
een bedraglje} per maand zou willen done-
ren voor de Geshe en vertaler, die eind 
maart, begin april naar Nederland zullen 
komen en bij wie U dan lessen kunt volgen 
in het Maitreya Instituut in Maasbommel, 
maar die bovendien regelmatig les geven in 
de Kosmos in Amsterdam en in Stiltepunt in 
Den Haag. 
Voor wie nog niet op onze oproep waren in
gegaan is er dus alsnog gelegenheid om een 
maandeiijkse of eenmalige donatie aan te 
bieden voor de Geshe-Aktie op een van onze 
rekeningen met vermelding "Geshe-Aktie". 
(Voor de nummers zievoorin dit blad) 

EEN LES IN VERGANKELIJKHEID 

Tot onze grote droefenis ontvingen wi j met oudjaar het bericht dat Zijne Heiligheid Yongdzin Gatri Ling Rinpochee Thubten 
Lungtok Namgyal Trinlas, leraar van Z.H. de Dalai Lama en 97ste hoofd van de Gelukpaorde van het Tibetaans Boeddhisme 
in alle rust op de ochtend van eerste Kerstdag zijn Nirmanakaya l ichaam in Dharamsala heeft vedaten. 
W i j verzoeken iedereen die de levende Boeddha Ling Rinpochee gekend heeft door middel van de "Goeroe Pu ja" en 
andere gebeden en meditat ies zijn snelle terugkeer onder ons af te smeken. 

Gelong Thubten Tsepel. 



NIEUWS UIT HET MAITREYA INSTITUUT 
PROGRAMMA 

Er is de afgelopen maanden, sinds het 
vorige bericht uit September, gestaag 
doorgewerk t in Maasbommel . Op een 
aantal kleine dingen na is het woonhu is 
gereed gekomen, maar datzelfde kan 
niet gezegd worden van de kursusruimte 
in de boerderi j . Daar is wel een mooie 
tegelvloer gelegd en werd onlangs de 
centrale luchtvenwarming geplaatst, maar 
er bli jft nog veel te doen en af te werk
en voordat er de eerste kursus gehouden 
kan wo rden . W e hopen echter dat w e 
spoedig echt kunnen starten in deze 
magnif ieke ru imte. 

Wat betreft de bewoners van het cen
t r um in Maasbommel is ons enjg inwo-
nend Sangha-l id Thubten Tsepel (Hans) 
enige weken nogal ziek geweest waar
door hij zijn reis naar India heeft moeten 
uitstellen to t midden januari. Flink veel 
rust en retraites hebben hem 
langzamerhand doen opknappen en 
Alex, die met hem meereist naar India 
o m to t monnik te worden gewi jd , heeft 
ondertussen zijn geduld verder kunnen 
oefenen. Thon , Margot en Jan-Paul 
hebben korte retraites gehouden tussen 
hun werkzaamheden door en Jan , die 
de basis legde van de Stoepa in de tu in , 
doet alti jd wel een of ander klusje als hij 
even niet medi teert . Hij redde ook de 
drenkel ingen t i jdens de kursus van 
Dagpo Rinchopee, in november, door 
bij w indkracht twaalf bovenop het dak 
te k l immen om het opgewaaide lood 
weer op zijn pIek te slaan. Onze laatste 
n ieuwe bewoonster is de moeder van 
Margot , mev rouw M. W . S tumpe l -
Fockema, die er als een echte " A m e l a " 
helemaal bi jhoort en het huis, op de 
Geshe en vertaler na, met het nood
zakelijke aantal heeft gevuld . De zol-
derkamers zijn voor bezoekers van het 

cent rum als slaapzalen voor dames en 
heren inger icht . Ook leedingen van de 
Geshe, kunnen straks als de Geshe er 
is, op die zolderkamers overnachten. 

In het kantoor heeft een fraaie elek-
tronische schr i j fmachine haar intrek 
genomen dank zij een donat ie van de 
heer G. v . d . Putte, die daarmee de her-
innering bij ons levend houdt aan zijn 
afgelopen zomer ovededen v rouw 
Cynthia v . d . Putte-Dienaar, een 
gewaardeerd studente van ons In
st i tuut . Ondanks haar slopende ziekte 
had zij een opgewekte natuur en ver-
taalde in haar laatste levensjaar nog de 
beroemde tekst van Shant ideva, de 
"bodh icaryava ta ra" , uit het Engels in 
het Nededands. Het is fi jn dat w e nu 
met deze machine kunnen werken en 
daarmee de publiciteit van het Insti tuut 
zoals bneven, posters, Sadhana's en 
eigen Dharma-publikaties, beter kunnen 
verzorgen. 

W a m m e s , onze van een wisse dood 
geredde haan, heeft vr iendschap ge-
sloten met de bond van de buren die 
zich door hem vriendeli jk in zijn neus 
laat pikken als W a m m e s op zijn dage
lijkse tocht door de tu in , langs de door 

Thon geknot te wi lgen ook bij de ken
nel van de buurhond op bezoek gaat. 
De tu in ligt er wat t roosteloos bij in dit 
winterseizoen maar Margot heeft cin 
delijk wat tuinaarde gekregen en over 
de heuveltjes direct achter het huis ge
stort en hoopt op een bloemenzee in 
het voorjaar. 

2 m a a r t in s a m e n w e r k i n g m e t "de 
K o s m o s " te A m s t e r d a m . Lezing. 
"The i m a g e of t h e w o m a n in Bud
dhism and J u n g i a n Psycho logy" 
door : Dr. M a r t i n Kalff 

In deze lezing wo rd t onderzocht hoe 
de rol van de v rouw veranderde in de 
geschiedenis van het boeddhisme en 
hoe het vrouwel i jk prIncipe gein-
tegreerd werd als een posit ieve kracht 
in het Mahayana en Tantr isch Boed
dhisme. Dit wo rd t vergeleken met het 
gezichtspunt van Jung dat de herken-
ning van het vrouwel i jke In de man en 
het mannel l jke in de v r o u w benadrukt 
en de religieuse konsekwent ies van 
deze ervar ing. Met deze lezing hoopt 
Mar t in Kalff n ieuwe impulsen te geven 
die het begrip van de man en de v rouw 
in de moderne maatschappl j bevor
deren. 

Plaats: de Kosmos , Pr. Hendr ik -
kade 142 A m s t e r d a m 

K o s t e n : entreepri js Kosmos 
A a n v a n g : 20.30 uur 
A a n m e l d i n g : T e l . : 020-237102 

3 en 4 m a a r t in s a m e n w e r k i n g m e t 
" d e Kosmos ' 
W o r k s h o p : "Vo idness and t h e f e m i 
nine in Buddh ism and Jung ian psy
cho logy . " 
door : Dr. M a r t i n Kalff 

In deze workshop w o r d t dieper inge
gaan op het onderwerp van de lezing van 
2 maart . Speciaal het aspekt van Leegte 
in het Mahayana boeddhisme zal wor 
den behandeld en vergeleken met het 
idee van een " ze l f " van Jung en de re-
lativering van het ego door de ervaring 
van het onbewuste . Op basis van dit 
onderwerp zullen de verbindingen die 
bestaan tussen het vrouwel i jke en het 
egoloze worden onderzocht in deze 
twee benader lngen. W e zullen leren op 
welke manier de ervaring van Leegte de 
basis vo rmt voor de ervaring van het 
vrouwel i jke. De workshop bestaat uit 
lezingen, ervar ingsoefeningen en 
groepsdiscussie. 

Dr. Mar t in Kalff studeerde theologie 
in ZOrich en godsdienstwetenschap in 
New York met de nadruk op Boed
dhisme, Sanskriet en Tibetaans. Hij 
promoveerde in 1979 met een proef-
schrif t over enige hoofds tukken uit de 
Abhidhanot tara tant ra die de vereniging 
behandelt van vrouwel i jke en manne-
lijke boeddhavormen. Tevens studeert 
Mart in sinds 1969 bij de Tibetaanse 
Lama's. 



Kosten : f 75, — exclusief maalt i jd 
A a n v a n g : 10.30 uur tot 17.00 uur 
A a n m e l d i n g : T e l . : 020-237102 
Plaats: de Kosmos 

2 3 t / m 2 5 m a a r t 
in M a a s b o m m e l 
" W i t t e Tara , lang leven initiatie en 
u i t l eg" 
door : D A G P O R I N P O C H E E 

Door omstandigheden kon Geshe 
Wangchen niet komen om deze initiatie 
te geven op 3, 4 en 5 februari . W e heb
ben nu gelukkig Dagpo Rinpochee be-
reid gevonden deze Krya Tantra initiatie 
te geven. 
Wi t te Tara werkt snel en effektief o m 
hindernissen die onze Dharma-beoefe
ning in de weg staan op te ruimen, bevor-
dert een lang leven en is een belangrijke 
zuiver ings-methode van onze negatieve 
karma. 
Kosten: f 100,00 inclusief slapen en eten 
enz. Ilinnengoed f 5,00 of zelf meenemen) 

Aanmelding: Te l . : 08876-2188 

De leraar is Lama Dagpo Rinpochee, 
ook wel Bamtchb Rinpochee 
genoemd,die een van de belangrijkste 
leraren is van de Geluk orde van het Ti
betaans boeddhisme. Hij werd in 1932 
in Kongpo, in het Zuldoosten van Tibet 
geboren en werd door Z . H . de 13e Da
lai Lama herkend als inkarnatie van 
Dagpo Lama Rinpochee Losang Jamp-
hel Lhundup. Hij studeerde bij 34 Mees
ters, maar voornamelijk bij twee lera
ren van Z . H . de 14e Dalai Lama. Onder 
hen bekwaamde hij zich niet alleen in de 
Vijf Grote Teksten en de Tantra's maar 
ook in astrologie, grammatica, poezie 
en geschiedenis. Hij ontv ing vele Tantr i 
sche initiaties en deed vele retraites. In 
1960 werd hij u i tgenodigd naar Frankrijk 
te komen waar hij aan de universiteit 
van Parijs les geeft in de Tibetaanse 
taal. In 1978 stichtte hij Guepele Tchan-
choup Ling, waar hij Dharma onder
richt geeft. Dagpo Rinpochee spreekt 
vioeiend Frans en redelijk Engels, de 
taal waarin hij bij ons les zal geven. 

vrijdagavond 20 april t / m donderdag 
26 april in Maasbommel 
"Wit te Tara en Lam Rim RETRAITE" 

Deze retraite is alleen voor mensen 
die de Wi t te Tara init iatie in het week
end van 23 t / M 25 maart hebben mee-
gemaakt of deze initiatie al eens elders 
hebben ontvangen. 
De retraite zal waarschijni i jk worden ge
leid door Hans van den Bogaert (Thub
ten Tsepel). 
Kosten: f 150,00 inclusief eten en slapen 
(l innengoed f 5,00 of zelf meenemen). 
Aanme ld ing : T e l . : 08876-2188 

11 t / m 17 mei 1984 
V A J R A Y O G I N I I N I T I A T I E EN 
O N D E R R I C H T 
Door ; Z . H . Zong Rinpochee 

De Yoga methode van Vajrayogini is 
van de hoogste klasse van de boed
dhistische tantra (Maha-anutarayoga). 
Het is voor het eerst dat een dergelijke 
methode word t onderwezen in het 
Maitreya Inst i tuut. Vajrayogini ver
tegenwoord ig t de wijsheidsenergie van 
de boeddha's gemanifesteerd in een 
vrouwel i jke boeddhavorm en de 
beheersing van l ichaam, spraak en 
geest. Deze tantr ische methode van de 
geheime yoga heeft de kracht ons ge
durende dit leven te brengen naar de 
perfecte staat van Ver l icht ing. Het be
staat uit het indentificeren van de sublie-
me en absolute aard van Vajrayogini en 
het gebruiken en t ransformeren van alle 
energie, speciaal die verbonden met be-
geerte. Onderr icht op dit niveau word t 
slechts zelden gegeven. 

V o o r w a a r d e n voor d e e l n a m e : 
* Leedingen dienen al lessen en medita
ties te hebben gedaan van de stadia van 
het pad naar Verl icht ing (T ib : Lam-
Rim). 
* Binnen 1 jaar een groeps- of indiv idu
ele retraite te hebben gedaan van 2 
weken . (Aan het eind van de kursus zal 
de da tum voor een groepsretraite wor
den vastgesteld). 
* Verbinden zich dagelijks een tekst te 
reciteren. 

De Grote Yogi Zijne Heil igheid Zong 
Rinpochee, is een van de goeroes van 
zowel Lama Thubten Yeshe als Lama 
Thubten Zopa Rinpochee. Met een ver-
bazingwekkend u i thoudingsvermogen 
geeft hij les put tend uit een onbeperkt 
geheugen, het is onmogel i jk voor hem 
iets te vergeten wat hij ooit studeerde of 
leerde. In Tibet was hij de abt van een 
College van het Ganden universiteits-
klooster, terwi j l hij in India in Sarnath 
aan het hoofd s tond van de " S c h o o l of 
Higher Tibetan Stud ies" . Hij reist nu op 
verzoek van Z . H . de Dalai Lama als le
raar rond de wereld en bezoekt ons land 
op ui tnodiging van het Maitreya Insti
tuu t . 

Plaats: Ma i t reya Inst i tuut , 
M a a s b o m m e l 
Kos ten : Slaapzaal a c c o m o d a t i e 
f 450,00 ink l . e ten en s lapen, kamers 
op aanvraag . 
In e igen tent 
f 395,00 inkl . eten en s lapen. 
A a n v a n g : 11 m e i , 9.00 uur 
A a n m e l d i n g : T e l . : 08876-2188 

Z . H . Zong R i n p o c h e e 

VOORAANKONDIGING 
1 5 t / m 22 juni 
In t roduct ie in T ibetaanse T h a n k a 
Kunst 
door : A N D Y WEBER 

Deze zomer organiseren wi j een 
Thanka schi lderkursus in ons Inst i tuut . 
De geheimen van de Tibetaanse rol
schi lderingen zullen U in een intensieve 
kursus worden bi jgebracht door een 
Westerse student van de Tibetaanse 
meesters op dit gebied. Andy Weber 
heeft zich al geliefd gemaakt door zijn 
prachtige Thanka's die in het Manjushr i 
Institute in Engeland hangen, waarvan 
posters te koop zijn en zijn vele il lustra-
ties in boeken zoals o.a. in Medi tat ions 
on Emptiness en Tara's Colour ingbook. 
De kursus omvat * de geschiedenis van 
de boeddhist ische kunst * tekenen van 
boeddhavormen en achtergronden • 
kleuren en doek in de Tibetaanse kunst 
• meditat ie * lezingen * beoefening. 
Studenten dienen hun eigen materiaal 
mee te brengen zoals: een schetsboek, 
pot loden, waterverf of beter gouache-
verf, penselen en eventueel schilders-
l innen. 
Plaats: M a a s b o m m e l 
Kos ten : f325,00 ink l . e ten en 
s lapen(s laapzaalaccomodat ie ) 
f 275,00 ink l . eten en slapen 
(In e igen tent ) 
k a m e r s : tar ieven op aanvraag 
A a n v a n g : 15 juni 18.30 uur 
A a n m e l d i n g : t e l . : 08876-2188 of 
schri f tel i jk . 



1 6 t / m 2 5 j u l i 
Z O M E R K U R S U S 1984 
door : GESHE K O N C H O G L H U N 
D U P 

Geshela zal in deze 10-daagse kursus 
onderr icht geven over de stadia van het 
pad naar Vedicht ing (T ib : Lam-Rim}. 
De leringen zullen in het Engels worden 
vertaald door Chhog Dorjee en in het 
Nededands door Hans van den Bogaert 
(Thubten Tsepel). 
Plaats: M a a s b o m m e l 
Kos ten : f350,00 ink l .e ten en slapen 
(s laapzaalaccomodat ie ) 
f 295,00 ink l . e ten en slapen 
(in e igen tent ) 
K a m e r s : tar ieven op aanvraag . 
A a n v a n g : 16 ju l i , 9 .00uur 
A a n m e l d i n g : t e l . : 08876-2188 of 
schri f tel i jk . 

Andere programma's in Neder
land. 
D e Kosmos 
Prins H e n d r l k k a d e 142 
1011 A T A m s t e r d a m 
T e l . : 020-237102 

Vanaf zaterdag 7 januari 1984 
omIO.OO uur begint in de Kosmos 

o m de 14 dagen het door ons zeer 
aanbevolen "Boeddhis t isch leer-
hu is" , in s a m e n w e r k i n g m e t de 
St icht ing Vr ienden van het Boed
dh isme. 

Deze " s c h o o l " heeft to t doel een 
brede en permanente studie van het 
boeddhisme mogeli jk te maken. Zoveel 
mogeli jk aspekten van het boeddhisme 
zullen daarbij aan bod k o m e n : de ge
schiedenis, de verschil lende r icht ingen 
en s t romingen, de meditat ie-
oefeningen, de ethiek, de f i losofie en de 
sociale en polit ieke betrokkenheid. De 
lessen worden gegeven door Neder
landse boeddhisten en boeddhologen, 
daarnaast kunnen ook buitenlandse 
gastsprekers worden u i tgenodigd. 

31 m a a r t / I ap r i l 

W e e k e n d : 'Compassion as practice in 
daily l i fe. ' 
door: Lama Sogyal R inpochee. 
A a n m e l d i n g : 020-267477 

N y i n g m a Centers Neder land 
RTK Postbus 1744 A m s t e r d a m 
18 t / m 24 mei 
Intensieve w e e k R u i m t e / T i j d / 
Kennis 

OTHER REALITIES 

In het volgende nummer van het Maitreya Magazine dat half april ui tkomt zal een 
uitgebreid artikel de ontmoet ing beschrijven die Zijne Heiligheid de Veertiende Dalai 
Lama van Tibet t i jdens zijn laatste reis naar Europa in September en oktober 1983 
had met vele vooraanstaande wetenschapsmensen. Vooral wo rd t ingegaan op het 
kongres 'OTHER REALITIES' , in A lpbach, Oostenri jk, waar de Dalai Lama publieke 
on tmoet ingen had met de beroemde wetenschappers Fritjof Capra, David B o h m , 
Rupert Sheldrake en Francisco Varela. In dat volgende nummer staat de inleiding 
die de Dalai Lama gegeven heeft over een mogeli jke samenwerk ing tussen het T i 
betaanse Boeddhisme en de moderne wetenschap en publiceren we exclusieve inter
v iews die Louwr ien Wijers gehouden heeft met Fritjof Capra, David B o h m , Rupert 
Sheldrake en Francisco Varela over de indruk die hun ontmoet ing met de Dalai Lama 
op hen heeft achtergelaten en over hun visie op de integratie van Boeddhisme en 
de New-Age-wetenschap. 

Deze intensieve week is specif iek 
voor mensen die al een weekend of kur
sus hebben gevo lgd . Deze week vormt 
een geheel en alleen bij u i tzonder ing 
kan ui ts lui tend het weekend worden ge
vo lgd . 
Begele id ing: Rober t H a r t z e m a en 
Wi l van de Hulst 
A a n m e l d i n g : RTK Postbus 1744 
A m s t e r d a m 
Plaats: Raadhu isd i j k9 
M a a s b o m m e l 
Kos ten : ca. f 450,00 inkl . e ten en 
slapen 
M a r p a Inst i tute 
J o h . Verhuls ts t raat 118 
1071 NL A m s t e r d a m 
T e l . : 020-715684 

Kontemplat ieve psychotherapie. 
Boeddhist ische meditat ie. 
o. l .v. As t r id Hessing, Leedinge van 
H.E. Tai Situ Rinpochee. 

BIG VISION 

In het volgende nummer van het Maitreya 
Magazine zal in een artikel van Paula de 
Wijs-Koolkin en Margot Kool-Stumpel inge
gaan worden op de "BIG VISION", van 
Lama Thubten Yeshe, de belangrijkste inspi-
ratiebron van o.a. het Maitreya Instituut. 
Deze 'Big-Vision', van Lama Yeshe is ont
wikkeld uit de dialoog die de afgelopen vijf
tien jaar heeft plaatsgevonden tussen Lama 
en zijn Westerse studenten. 
In het artikel wordt aandacht besteedt aan 
de integratie van Boeddhisme en onderwijs, 
kunst, muziek, geld en man-vrouw verhou-
dingen. Er komen vragen aan de orde als: "Is 
er een verschil in de presentatie van de Dharma 
in het Oosten en het Westen?", en "Wat 
voor zin heeft het kloosterleven in de 20e 
eeuw?". 


