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Van de redaktie, 

Als een magazine als dic door zijn lezers 
gunstig wordt ontvangen en bemoedigende reac-
ties losmaaktj is het effect op degenen die 
voor de uitgave verantwoordelijk zijn hart-
verwarmend. Het maakt ons tevens duidelijk 
dat er nog een lange weg te gaan is in het 
verbeteren van het blad, dat we graag zo'n 
groot mogelijk publiek zouden willen geven. 
Natuurlijk is dat laatste niet eenvoudig aan-
gezien dat neerkomt op het vinden van geinte-
resseerden in de Eharma die door het nemen 
van een abonnement de nodige ondersteuning 
kunnen geven aan de groei van dit magazine 
en misschien daardoor tevens aan de ontwikke-
ling van de Kiarnia in Nederland. De beste 
manier an het magazine meer lezers te geven 
is om het niet alleen voor uzelf te houden 
maar het ter lezlng aan te bleden aan uw 
vrlenden, familie en collega's waarmee u da-
gelijks cxngaat. De waarde van deze publica-
tie kan in een groter verband door dit sim-
pele maar hoogst effectieve proces alleen 
maar vergroot worden. Laat dit exenplaar en 
andere nunmers dus niet in de kast llggen, 
maar zorg ervoor dat het in beweging blijft. 
Laat het voor zichzelf spreken. Het kan er 
voor zorgen dat andere levende wezens gaan 
zoeken naar meer kennis en wijsheid, begrip 
en vrede in de geest en in het handelen. Dan 
zal het blad een deel van z'n bedoeling ver-
vullen. Aarzel niet om degenen die het lezen 
hun mening erover te vragen. De redaktie 
staat open voor kritiek en is bij voldoende 
belangstelling bereid om een vragen en/of 
ingezonden stukken rubriek te starten. 
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Op de een of andere manier Is ledereen hier 
erg gelukkig gevreest on In contact te kumen 
koTien met de kennis en wijsheid van de Kiarma 
en ook on de geweldige kans te hebben gekre-
gen, In staat te zijn deze wijsheid in prak-
tijk te brengen. De meeste mensen waarderen 
niet ten voile, de san^ngestelde oorzaken en 
de zeldzaamheid van zo'n vertrouwelijk con
tact met de Dharma. Ze denken dat ze ideefc 
en mensen op volkomen toevallige wijze tegen-
komen. Maar dat is helemaal niet het geval. 
Er gebeurt nooit lets zonder reden of zonder 
voorafgaande oorzaken. Daarom dienen we onze 
kennismaking met de Dharma niet als lets van-
zelfsprekends aan te nemen en dienen we ons 
best te doen er ten voile gebruik van te ma-
ken, omdat het niet toevallig of gemakkelijk 
tot stand kwam. Er kunnen ook misverstanden 
ontstaan over de manier waarop resultaten 
bereikt kunnen worden door het contact met de 
Dharma. Somiigen denken: " Ik heb vandaag de
ze leringen gehoord, maar nu moet ik waar-
schijnlijk op z'n minst een jaar wachten voor-
dat ik er inzicht in kan krijgen." Ze zoeken 
Verlichting en wanhopen dat er een eindeloze 
weg te gaan is. Hoe kenmerkend is het niet 
voor modeme mensen, om niet te zien wat 
recht voor hun neus staat. Als je in contact 
komt met de Dharma en je bent wijs genoeg cm 
er met een open geest naar te luisteren, in 
het voile besef van wat het omvat, zul je een 
directe reactie waamemen binnen jezelf. Je 
zult lets nieuws en diepers over jezelf en 
de wereld te weten kcmen en op deze manier 

zal de kwaliteit van je gedachten juist wor
den beinvloed. Als je 's morgens naar een le
zlng luistert en in je opneemt, zal 's raid-
dags de uttwerking ervan duidelijk zijn. Het 
is niet ncxiig het gevoel te krijgen, dat in
zicht alleen in de verre toekomst zou liggen. 
Omdat jullie zo gelukkig zijn geweest om via 
een eerwaarde Rinpochee in contact te komen 
met de kennis en wijsheid van de Miarma, 
moeten jullie proberen niet lui te zijn in de 
beoefening ervan. Als je leringen verzamelt 
zonder deze te gebruiken, zullen ze verder 
alleen maar een probleem voor je worden. 
Aangezien de leringen op een intelligente en 
logische wijze kunnen worden gegeven, kan dit 
de indruk wekken dat de kennis die eruit kan 
worden geput, alleen maar intellectueel zou 
zijn. Je wordt gefascineerd door het ingewik-
kelde en het grondige van de Boeddhistische 
filosofie en haar technische woordenschat en 
grijpt begerig naar de woorden die de Dharma 
ultleggen. Zo'n intellectuele benadering, 
zonder verwezenlijking, is slechts een bron 
van geestelijk conflict. Het is gemakkelijk 
om deze verkeerde benadering van de Dharma 
te hebben. Gedurende de opvoeding is er al 
zoveel nadruk gelegd op het overdragen en 
leren van woorden. Maar in een Dharma centrum 
zoals het Naropa Instituut, zijn woorden op 
zich niet erg belangrijk. Ze zijn slechts 
wegwijzers naar een diepere wijsheid. Wat 
hier centraal staat bij je opvoeding, is je 
eigen innerlijke Dharma-ervaring. Je moet 
expirimenteren met de leringen die je krijgt 
en voor jezelf vaststellen of de Itiarma wel 



ot niet bevorderlijk is voor je geest. Als 
je dit consciyntieus en met een open geest 
doet, is Bevrijding gemakkelijk. Het hangt 
er vanaf hoe bewust je bent. De sleutel, die 
maakt dat Dharma-methodes effectief zijn, is 
altijd : proberen te zien hoe de leringen 
passen in jouw dagelijkse leven. Als je ge-
vangen raakt in de val van steriel intellec-
tualisme, zal de filosofie die je leert al
leen maar leiden tot tegenstrijdige gevoelens 
en emoties. Dus in plaats van het verlangde 
doel te bereiken, geestelijke gezondheid, 
val je ten prooi aan geesteszlekten. Dat is 
niet de fout van de filosofie zelf, noch be-
tekent het dat er lets mis is met het heidere 
en intelligente nadenken, want dat is lets 
heel anders dan droog intellectualisme. De 
oorzaak van het probleem is de grijpende in-
stelling ten opzichte van de kennis van de 
Dharma. Als je oprecht probeert OTI de ler
ingen voor jezelf te verwezenlijken, door 
innerlijk te experimenteren met alles wat 
je leert, dan kunnen filosofie en leringen 
erg nuttig zijn. Hoe meer je leert, des te 
meer voordeel je er dan van hebt. Er zijn 
geen ccnplicaties. Als je echter de leringen 
gulzig verslindt zonder ze te verwerken, zul 
je alleen maar te lijden hebben van geeste
lijke indigestie. Je kunt b.v. trots warden 
op je voorraad onverwerkte informatie en tot 
je verdediging opmerken dat je bevattings-
vermogen beter is dan dat van anderen. Dat 
leidt tot niets anders dan tot problemen 
voor jezelf en alle anderen. Waarom is het 
intellectuele grijpen tegenwoordig zo'n pro
bleem ? Misschien heeft het lets te maken 
met de huidige staat van materi^le ontwikke-
ling. De mensen blijven naar lets nieuws 
hongeren, maar zijn ontevreden met de rijk-
(km aan goederen die de technologic ze als 
consunptie-artikelen heeft verschaft. Daaron 
wenden ze zich tot het ideeftirijk om hun ver-
langens te stimuleren en worden ze gefasci
neerd door de oneindige omvang van kennis 
die men kan ververven. Ze voelen dat er hier 
geen gevaar is voor verveling, ondat er aan 
het leren nooit een einde komt. Een derge
lijke houding ten opzichte van de reusachti-
ge mogelijkheden waartoe de geest in staat is 
heeft echter niets te maken met echte intel-
ligentie. Deze houding komt veel eerder voort 
uit hijgelovigjieid, uit een verkeerde opvat-
ting van de werkelijkheid. 

De omvang van dit intellectuele grijpen geeft 
aan hoe diep het bijgeloof, dat aan dit grij
pen ten grondslag ligt, zit; alsof een verza-
meling feiten, velllg^id, gcluk of bevrij
ding zou kunnen brengen. Wat ik zeg moet je 
niet opvatten als kritiek, Wat ik duidelijk 
probeer te maken is dat je je eigen houding 
zorgvuldig behoort te onderzoeken. Waarom 
bestudeer je Boedhha's leringen en wat voor 
betekenis hebben deze voor je in je dagelijk
se leven ? Je kunt denken en zeggen dat je 
een geestelijk pad volgt naar de Verlichting, 
maar wanneer het er op aan komt, wat doe je 

dan eigenlijk ? Als je het van dichtbij be-
kijkt kun je misschien bepaalde acties die j€ 
doet aanwijzen. Maar als je deze nauwkeurig 
onderzoekt en tot de conclusie komt dat ze 
zeer onbeduidend zijn en een onbetekenende 
rol spelen in je leven, dan heb je misschien 
de leringen die je ontvangen hebt toch niet 
verwerkt. Je studeert en beoefent het boed-
dhisme, maar vraag je je wel eens af wat het 
werkelijk betekent om toevlucht te nemen tot 
de Boeddha, Eharma en Sangfia ? Als je hier 

een poosje over nadenkt en probeert voor de 
dag te komen met een slim, intellectueel ant-
woord - alsof je een examenvraag beantwoord-
komt er misschien niets in je gedachten op. 
Je kan dan de conclusie trekken dat het ne-i 
men van toevlucht niets te betekenen heeft. 
Dat zou een jarmerlijke vergissing zijn. 
Zelfs al kun je een stroom van wDorden en 
definities spuien, dan nog hoeft het nemen 
van toevlucht niets voor je te betekenen als 
het antwoord niet uit je hart komt. Dus als 
je de vraag op een intellectuele manier be-
nadert, blijkt duidelijk dat je nog niet be-
grepen hebt wat het nenen van toevlucht bete
kent. Door deze benaderingswi jze heb je je
zelf afgesneden van de inspiratie en bemoe-
diging die van de drie juwelen uitgaat. 
Als je zonder vooroordelen de Dharma hebt 
bestudeerd en je hebt oprecht gekeken of het 
abtwoorden biedt voor je dagelijkse problemen, 
dan zal het nemen van toevlucht wezenlijk lets 
voor je betekenen. Uit eigen ervaring zul je 
weten hoe waardevol de alwetende geest is die 
Boeddha bereikte. Je zult duidelijk zien op 
\«lke manier Verlicht Mededogen ver uit-
stijgt boven gewone gehechtheid en verlangen, 



vanwege z'n mogelijkheid cxn jou en anderen 
geluk te brengen.Op deze wijze zal het ant
woord op de vraag van toevlucht recht uit je 
hart komen en niet slechts uit je mond. 
Als wordt benadrukC dat wijsheid vanuit het 
hart njoet komen, betekent dit niet dat je 
blindelings alles nx>et aannemen wat een Lama 
zegt. Dit is net zo'n vergissing als het 
verlntellectualiseren van alles wat je hoort 
Het is belangrijk cxn de leringen te begrijpen 
door zelfbewust te zijn. Je moet de waarheid 
van ciatgene wat je wordt verteld zelf onder
zoeken, accepteer het niet omdat het leuk 
gebracht wordt door iemand in exotiscJie kle-
ren, of omdat je intellectueel hebzuchtig bent 
Er is in het Boeddhisme geen plaats voor de 
vage dromerigjieid van de supermarktmentali-
teit. Als je een tijd lang studeert en nog 
steeds de gebruikelijke emotionele problemen 
hebt, kun je de neiging hebben dit te wijten 
aan je l̂ ma of Goeroe. Op zulke nxsiienten dien 
je jezelf af te vragen of je alleen maar be-
zig bent geweest met het verzamelen van intel
lectuele kennis. Is je gedrag veranderd ? 
Het kan sinpelveg het geval zijn dat je be-
zig bent geweest je geest te vervuilen. 
Om een dergelijke vervuiling te vcxDrkcxnen be-
nadrukt de Dharma dat begrip ncxiit geschei-
den dient te zijn van actie. Wat je doet 
met betrekking tot je gedachten, woorden 
en daden is veel belangrijker dan alle fei
ten die je verzamelt uit boeken of zelfs van 
Lama's, Goeroes, Yogi's of wie dan ook. 
De verantwoordelijkheid voor je eigen Bevrij
ding en Verlichting ligt bij jou, niet bij je 
Lama. Je prestaties zullen voortkcxnen uit je 
eigen perscxDnli jkheid en mogeli jkheden, niet 
uit die van iemand anders. Het is een vergis
sing om pathetisch te pleiten:" Oh Lama, 
wat moet tk doen ?" Het is juist wat je doet 
met wat je hebt, je eigen potentieel, wat be-
paalt hoe effectief je geestelijke beoefening 
is. Vanuit het standpunt van de Wiarma bezien 
ben je niet alleen verantwoordelijk voor je 
eigen verwarring en lijden, maar ook voor je 
eigen bevrijding. Als de studie van de Boed
dhistische filosofie conflicten vercrorzaakt 
In je geest, is het omdat je gefaald hebt 
in te zien hoe zulke kennis geintegreerd 
behoort te worden in je gedachten en daden. 
Als je daarentegen begrljpt hoe je datgene 
wat je leert kunt verwerken, zal zelfs een 
klein deel van de leringen een delicatesse 
worden voor je geest. Het is net als choco-
lade of een ongelooflijk lekker stuk cake. 
Gewone kennis is niets hiermee vergeleken, 
zulke kennis kan niet eens een samenhangend 
Intellectueel beeld geven van de werkelijk
heid, laat staan een intuitief en grondig 
beeld. Zoals ik reeds opmerkte hoef je, als 
je ciatgene wat je leert in de practijk brengt, 
niet lang te wachten op de resultaten. Je 
zult er cmmickiellijk baat bij vinden. Ik ben 
er zeker van dat diegenen onder jullie die 
gcjede meditaties hebben, ervaren hebben ciat 
de problemen die zich in de loop van de dag 

voordoen intuitief, bijna moeiteloos, op-
gelost kunnen worden. Dit komt doordat zelfs 
een korte meditatie je diepe rust geeft en 
zo'n ervaring is op zic±i al een realisatie, 
niet waar ? 
Wanneer je van binnen rustlg bent, wanneer je 
de belichaming bent van innerlijke vrede, dan 
ben je echt aan het leren en is het gemaklce-
11jk cm problemen op te lessen. Zonder een 
dergelijke vrede brengt het leren alleen maar 
je emoties in beroering. Je innerlijke ruimte 
is zo gevuld met de popcorn van tegenstri jdi
ge gedachten, dat er geen ruimte meer is voor 
Dharma-cake. De leringen van Boeddha zijn zo 
eenvoudig en direct. Als je ze geccxrpliceerd 
vindt, is dat alleen maar omdat je ze zelf 
zo hebt gemaakt. Je kunt denken: "ik heb een 
doctorstttel en ik heb al zoveel kennis ver-
gaard en toch weet ik echt niet hoe ik moet 
beglnnen cm Kiarma te beoefenen." De remedie 
hiertegen is : een grondig onderzoek van je 
eigen geest. Probeer je eigen misvattingen 
te observeren en onderzoek de energie van je 
lichaam, spraak en geest cm te zien of die 
ergens is geblokkeerd of verkeerd is gericht. 
Teneinde dit effectief te doen, dien je enige 
controle te hebben verkregen over je geest. 
Om deze reden is een geestelijke discipline 
of geestelijke leiding zo belangrijk in de 
beoefening. Als je er nu niet mee begint cxn 
een geestelijke regel of gids te ontwikkelen, 
zul je ontelbare levens opgescheept zitten 
met een ongedisciplineerde geest. Zoals al 
gebeurt sinds begin-loze tijd, zal de dwang-
matige energie van onwetendheid je vcwrtdrij-
ven om herhaalde onvrijwillige wedergeboortes 
te ondergaan. Je zult helemaal openstaan voor 
ongunstige invlcjeden die van binnen en bui-
ten komen. In dit verband heeft "open" zijn 
een negatieve betekenis. Door echter de juis
te geestelijke discipline toe te passen, kun 
je je in gunstige zin openen. Geestelijke 
discipline is geen neurotische beperking van 
je gedachten. Het betekent niet dat je jezelf 
gevangen zet in een onnatuurlijk niet-spon-
taan gedragspatroon. Geestelijke discipline 
betekent dat je je heel scherp bewust wordt 
van al je acties. Langzaam en geleidelijk 
ontdoe je je van de knopen die je verkeerde 
idee^n leggen, waardcor je jezelf bevrijdt 
van de negatieve energie die je zolang heeft 
vastgehouden. Een geconpliceerd theoretisch 
inzicht is er niet voor nodig om dit proces 
effectief te laten zijn. Wat belangrijk is , 
is dat je ophoudt om niet bewust te handelen 
d.w.z. je niet bewust te zijn van de gevol
gen van je gedrag. Scmnige mensen denken dat 
het hebben van zelfdiscipline hen verhindert 
om open te zijn en natuurlijk. Ze denken dat 
zij zich behoren te ontspannen en ciat ze al
les vrij moeten laten stromen. Maar als je 
dat doet, wil dat niet zeggen dat dat tegen-
gesteld is aan gedisciplineerd zijn. Feite-
lijk kun je alleen echt open zijn wanneer je 
gedisciplineerd bent. Het is waar dat je op 
moet houden met ego-bewust te zijn om spon-
taan te kunnen zijn, maar her"is evenzo waar 



dat je nooit roekeloos moet zijn en handelen 
zonder na te denken. Wanneer je goed gedis
ciplineerd bent met de wijsheid van de Dharma-
leringen, ben je niet langer onder de dwing-
ende controle van je misvattingen en onwetend
heid. Indien je zou proberen cm spontaan te 
handelen zonder een dergelijke geestelijke 
regel, zcu je inplaats van open te staan voor 
de situaties die zich voordoen, verblind wor
den door je eigen verwarring. Daarcm moet je 
om natuurlijk en spontaan te kunnen zijn en 
niet ego-bewust, de discipline hebben die 
voortkomt uit zelfbewustzijn en wijsheid. 
Mensen klagen dat het moeili jk is cm voort-
durend te waken over de acties van hun li
chaam, spraak en geest. Maar dit is alleen 
maar moeili jk omdat ze zich niet bewust zijn 
van oorzaken en gevolg. Je huidige gedrag 
oefent een directe invloed uit op wat je in 
de toekomst zult ervaren. Op dezelfde manier 
is alles wat er nu gebeurt een gevolg van wat 
we in het verleden hebben gedaan. Als je je 
dit kunt realiseren, zul je het gaan waarde-. 
ren dat je huidige netelige situatie funda-
menteel jouw eigen verantwoordelijkheid is 
en niet van iemand anders. Je zult zien dat 
het in wezen jouw eigen beslissing is of je 
gelukkig bent of miserabel. Als je jezelf 
getraind hebt om goed, lief en spontaan te 
zijn, zul je als gevolg daarvan gelukkig zijn 
Als je onnadenkend, wreed, zelfzuchtig en 
gesloten bent, zul je alleen maar lijden er
varen. Discipline zal een moeilijk karwlj 
blijven zolang we niet weten dat er een ver
band bestaat tussen oorzaak en gevolg, waar-
door het ons er aan ontbreekt om een motiva-
tie te hebben die ons oplettend maakt. 
Wanneer je de vertrouwelijke relatle begrljpt 
tussen acties en hun consequenties voor je
zelf en anderen, zul je automatisch voorzich-
tig en consci^ntieus worden. Dat is het wat 
het betekent om zelf-bewustzl jn te hebben. 
Wanneer je je meer bewust wordt van je daden 
ontwikkel je meer en meer wijsheid. Dan zul 
je echt in staat zijn cm oorzaak en gevolg 
in de hand te houden. Met andere woorden, je 
kunt een bewuste invloed ultoefenen op je 
karma. EXis met zelfbewustzi jn kun je echt 
spontaan zijn en niet langer overgeleverd aan 
je onwetendheid. In de Mantra die vaak ge-
bruikt wordt aan het begin van de lezingen-
Om Moeni Moeni Mahamoeni Soha- is de diepere 
betekenis van Moeni: "beheersing". De derde 
herhaling, Mahamoeni, is de grootste beheer
sing die er is, want hiermee kun je bevrij
ding bereiken van karma en misvattingen. 
Maar je zult dit vermogen of deze gelukzalige 
vrijheid niet bereiken met een knip van je 
vingers. Dit vermogen ontstaat langzaam, erg 
langzaam. Het zal zich geleidelijk aan in je 
bewustzijn ontwikkelen om tenslotte de vol-
maaktheid te bereiken. Op het hoogste niveau 
van ontwikkeling, bij het bereiken van de 
voile verlichting, zul je in staat zijn cm 
universele beheersing uit te oefenen en daar-
bij alle levende wezens van dienst Icunnen 

zijn. Maar je moet rustig beglnnen en soepel 
verdergaan. Verwezenlijking komt niet tot 
stand door van de hak op de tak te springen. 
Het is het rcsultaat van een standvastige 
toepassing. Als je geleidelijk aan begint 
zul je in staat zijn om gemakkelijk en com-
fortabel verder te gaan. Je zult je ten alien 
bewust zijn van wat je doet en van de voor-
uitgang die je maakt. Als je echter roeke
loos een sprong vooruitmaakt, zul je waar-
schijnlijk je been breken. Als er dan een 
Lama zou komen om je te vertellen over ver-
dere vooruitgang in je ervaring van de echte 
Iharma-wijsheid, zul je er kreupel bijliggen, 
niet in staat om te reageren. Dat je niet in 
staat bent het onderricht dat hij geeft te 
volgen is daarcm niet zijn schuld, maar ge-
heel de jouwe. Wanneer je toevlucht neemt 
tot de BoeckJha, Dharma en Sangha, verbind 
je jezelf op de allereerste plaats om je 
karma tot rust te brengen. Eh.t betekent dat 
je de wacht moet houden bij de drie deuren 
van je lichaam, spraak en geest en evenwicht 
in al je handelingen dient te bewaren. De 
methode om dit te bereiken is meditatie, 
Als je duidelijkheid hebt over de verbinte-
nis die bent aangegaan en over de te volgen 
methode, zal elke bestudering van filosofie 
en lering je goed van pas komen. Hoe meer je 
over de meditatie-methode en het meditatie 
onderwerp leert, des te effectiever zal je 
beoefening worden. Je leven en geestelijke 
beoefeningen zullen een diepere betekenis 
krijgen door de kracht van je totale inzet. 
Het gevaar ligt in het missen van de sleutel 
tot de Dharma-ervaring: de vereniging van 
studie en beoefening. Als het leren gepaard 
gaat aan de kracht van enorme ego-energie, 
dan zul je niet opnemen wat je bestudeert 
en zul je als gevolg daarvan lijden aan de 
mentale ziekte van intellectuele vervuiling. 
Je kunt b.v. erg bedreven zijn gewDrden in 
het goochelen met woorden en idee&i, maar als 
je studie en beoefening niet samengaan, dan 
kan deze bekwaanheid de bron worden van een 
verkeerde egoistische trots. Dan zal je, zelfs 
als Boeddha Shakyanuni persoonlijk voor je 
zou verschi jnen, om je de essenties van de 
Dharma uit te leggen, je schouders oprfialen 
en denken:" ik weet dat al, je hoeft mij 
niets te vertellen over zulke dingen". Het 
is erg moeilijk om lets aan deze vervormde 
denkbeelden te ver anderen. Je mentale ener
gie kan een krachtige logica van scepticisme 
smeden die om gekoesterde misvattingen te 
verdedigen deze in een ijzeren greep houden. 
Deze bikkelharde instelling maakt het niet 
alleen onmogelijk voor je cm te ccmrnmiceren 
met anderen, het vemietigt volkomen de es-
sentiele waarde van je kostbare menselijk 
vorm. Omdat je denkt dat je alles weet, blijf 
je gevangen in onwetendheid en vergooi je 
deze zeldzame ̂ legenheid cm je geest onder 
controle te krijgen en te ontsnappen aan het 
lijden. Probeer daarom zoveel mogelijk het 
geleerde in practijk te brengen. Stop er vcol 



energie in om datgene wat je hoort en leert 
tot een eenheid te smeden met wat je doet en 
denkt.Dat is het belangrijkste wat ik te 
zeggen heb. Wees je bewust van je karma. 
"Karma" is zoals zoveel Boeddhistische filo-
sofische uitdrukkingen een sanskriet woord, 
maar denk niet dat omdat het woord vreemd is, 
het idee ingewlkkeld moet zi_jn. ledere dag 
eetje, drink je, slaap je, loop je en con-
municeer je met anderen. Al deze energie is 
karma. Om het eenvoudig te zeggen : Alle 
energie die je lichaam, spraak en geest tot 
handelingen aanzet, is karma. ledere karmi
sche actie resulteert in een karmische reac-
tei die op zijn beurt een andere reactie pro-
duceert enz. Het is nu niet nodig het onder
werp ingewikkelder te maken. Het is genoeg 
om te stellen dat geluk het resultaat is van 
acties die gedaan zijn met een positieve mo-
tivatie en dat lijden het resultaat is van 
negatieve acties. Het zou dagen, v«ken of 
zelfs maanden duren om karma ten voile te 
bespreken. Als echter de eenvoudiger lering
en niet eerst worden verwezenlijkt, zullen de 
meer gedetailleerde leringen niet meer zijn 
dan lege woorden, opnieuw een intellectueel 
spel. Van je geboorte tot nu toe, heeft alles 
wat je gezegd, gedacht en gedaan hebt, een 
potentieel geschapen voor toekonstige kar
mische gevolgen. Er is geen enkel moment ge
weest waarop je niet bent begonnen aan een 
dergelijke keten van gebeurtenissen. Ook al 
geloof je niet in karma, de wet van oorzaak 
en gevolg, het bestaat toch , als een horloge 
dat voortdurend tikt. Krijg je echter enig 
inzicht in dit proces en word je je bewust 
van de hoeveelheid onbekwame acties die je 
dagelijks uitvoert, dan kun je gemakkelijk 
zien hoe je steeds weer opnieuw problemen 
voor jezelf schept. ledere mlnuut verricht 
je honderden karmische acties en toch ben je 
je van bijna geen van alien bewust. In de 
stilte van de meditatie kun je echter luis
teren naar je geest, de bron van al deze ac-
tiviteiten. Je leert je bewust te zijn van 
je acties op een veel grotere schaal dan 
ooit te voreui Dit zelfbewustzijn leidt tot 
zelfbeheersing, hetgeen je in staat stelt je 
karma meester te worden inplaats van erdoor 
te worden beheerst. Als aanvulling hierop 
geeft het t^hayana- het grote Boeddhistische 
voertuig- nauwkeurig cxnschreven vregen aan cm 
de gewoonste acties van het dagelijkse leven 
te veranderen in een effectief pad naar de 
Verlichting. Je kunt zelfs negatieve energie 
benutten op een manier waarop het positieve 
resultaten zal opleveren. Dit is mogelijk 
cmdat al deze energie een uitdrukking is van 
geestelijke houdingen die door de wil gediri-
geerd kunnen worden naar positieve of nega
tieve doelen. Oplettendheid is het enige ver-
eiste. Door je dagelijkse energie te begrij
pen en er mee te leren i«rken kun je grote 
stappen nemen op het geestelijke pad. Het is 
niet noodzakelijk cm je van de rest van de 
mensheid.af te sluiten door in retraite te 

gaan. Je kunt op ieder mcment leren. Het 
Boeddhisme is een middenweg die alle uiters-
ten vermijdt. 
Daaron zul je, als je streven om de KiarnH 
in je dagelijks leven te integreren Oprecht 
is, een evenwicht n)oeten vinden. Overschat 
en onderschat niet wat je rederlijkerwi js 
kunt bereiken, maar probeer zoveel mogelijk 
cm in de situaties die zich voordoen te wer-
ken. Als je de Dharma in je dagelijkse leven 
integreert, zul je steeds enthousiast zijn. 
Zelfs als je honderd jaar cud bent kan je 
geest net zo levendig en fris zijn als toen 
je vijftien was. Zoniet, dan zullen lichaam 
en geest samsn oud en futloos worden. Dan 
zal er geen wijsheid en kennis worden gewon-
nen en zul je de rest van je leven uitleven 
om in angst en onwetendheid te sterven. 
Daarcm vraag ik jullie om zoveel mogelijk In 
vrede met jezelf te leven. Probeer gelukkig 
te zijn. Het heeft veel voordelen om in dit 
land te leven, gebruik ze dus goed. Onthou 
dat het werkelijke doel van machines in een 
geindustrialiseerde maatschappij is cm tijd 
te wimen. Als je jezelf op een verstandige 
manier organiseert zul je zien dat er meer 
dan genoeg tijd is cxn te mediteren. Als je 
dan begint cm je bewust te worden van de 
karmische handelingen en hun gevolgen en dien-
tengevolge te waken over je lichaam, spraak 
en geest, zul je werkelijk het Boeddhisme 
beoefenen. Anders zul je wanneer je mediteert 
alleen maar zitten te zitten, zonder lets 
nuttigs uit te voeren. Het zitten op zich is 
geen beoefening. Groei en ontwikkeling, dat 
is de ware practijk. Wanneer je groeit, kun 
je dat echt voelen. Er is geen noodzaak om te 
vragen; "Ch Lama, Leer ik lets of niet ? Maak 
ik wel vooruitgang ?" Je verwezenli jkingen 
worden uitsluitend door jezelf ervaren, niet 
door je Lama of iemand anders. Je bent best 
in staat cm je eigen vcxoruitgang te beoorde-
len. Ik denk 6at ik al te veel heb gepraat, 
maar ik dacht lets te zeggen te hebben. 
Nu is er niets meer wat ik jullie nog hoef 
te vertellen. Misschien heeft onze ontmoeting 
enige positieve energie, enig goed karma, 
opgewekt. Als dat zo is laten we het dan 
niet verspillen. Inplaats daarvan laten we 
het opdragen aan het belzi jn van alle moeder-
levende wezens. Heel hartelijk dank. 

LanH Thubten Yeshe. 

25 juli 1974, Naropa Institute, 
Boulder, Colorado, U.S.A. 

Nederlandse vertaling: Maitreya Instituut 1980c. 



Leegte 
meditatie 
en handelen 

Een beeld van een gekroonde zon 
in de hen^len. 
Die dalzend lichtbundels uitstraalt: 
Waar heidere stralen van liefde 
wDrden neergelaCen op alle wezens, 
Hoe subliem. 

Een beeld van een koninklijke adelaar 
die hoog door de lucht glijdt: 
Waar je geest zweeft 
zonder zich vast te klertmen 
In de ruimte van de waaitieid zelf 
helder en leeg, 
Hoe subliem. 

Een beeld van een grijze wind 
krachtig waaiend door de lucht: 
Waar je een energiestroon moet bewaren 
om altijd weldadig voor anderen te zijn, 
De beste geestelijke oefening, 
nooit kunstmatig, 
Hoe subliem. 

Een beeld van frisse, witte wolken, 
helder, zuiver, die zich vrij voortbewegen: 
Waar je een heidere, gelukschenkende 
meditatie op kunt bouwen 
in de perfecte mystieke mandala. 
Hoe subliem. 

Een beeld van de oneindige hemel 
die overal vrij is van elke belemnering: 
Draag dit lied van leegte, 
meditatie en handelen 
Zonder hindemissen om weldadig te zijn 
voor de wereld. 
Hoe subliem. 

De colofon: 
Gedurende een retraite, stond Z.H. de 
zevende Dalai Lama op van zijn ochtend-
meditatie en zag een paar adelaars zuid-
waarts vliegen. Ze speelden vrijelijk 
tussen wattige wolken, welke zich scherp 
aftekenden tegen een verblindend heidere 
hemel. 
Hij werd bewogen bovenstaand gedicht te 
maken. 



Het is beter geen wond te hebben 
dan het plezier van het krabben. 

Nagarjuna. 

De acht wereldse gedachten warden ook wel 
genoemd de acht wereldse dharma's, dat zijn 
die functies van onze geest, die krachten in 
ons leven, die ons steeds weer opnieuw in 
moeilijkheden brengen en die de oorzaak zijn 
van alle problemen. Ik zal ze een voor een 
opnoemen en laten zien hoe ze functioneren. 
1. het verlangen naar het plezier van de zes 
zintuigen.(de geest is het zintuig waarmee 
we het mentale plezier en onplezier ervaren) 
2. het verlangen on niet te worden geconfron-
teerd met onplezier, de tegenhanger van 1. 
3. het verlangen naar gewin of winst. 
4. het verlangen om niets te verliezen. 
5. het verlangen an geprezen te warden. 
6. het verlangen om niet te warden bekriti-
seerd. 
7. het verlangen om plezierige geluiden te 
horen. 
8. het verlangen on niet met onplezierige 
geluiden te worden geconfronteerd. 
Door analyse kunnen we zien dat de oorzaak 
van elk probleem, dat we in ons leven tegen-
komen terug te brengen is tot deze acht pun-
ten. We reageren meteen als het regent en we 
ons hadden voorgenomen on uit te gaan. Dus 
we reageren met een verlangen naar het ple
zier van de zes zintuigen.Of we drinken een 
kop thee waarvan we verwachten dat die warm 
is en het blijkt koud te zijn. Alle ergenis-
sen die iemand ondervindt in het verkeer zijn 
terug te brengen tot deze punten. Stel je de 
problemen voor van iemand die een lezing moet 
geven. Dagen van te voren begint er van bin
nen al lets, te werken. Er zijn dan allerlei 
veranderingen waar te nemen en ook hier ligt 
de oorzaak in een van de acht punten n.1. in 
:ie angst om te falen en bekritiseerd te war
den. Vaak zijn verschillende punten tegelijk 
werkzaam. Alle problemen die ienand onder
vindt in de relatle met zijn echtgenoot, 
vriendin of vriend en de angst dat de relatle 
zal eindigen, vindt zijn oorzaak in deze acht 
wereldse gedachten. En niet alleen op het 
persoonlijke vlak. Alles wat we binnen de 
maatschappij waamemen berust volkanen op 
hetzelfde principe. Stakingen zijn het ge
volg van conflicten die van welke kant ze 
ook kcmen altijd hun grondoorzaak hebben in 
de acht wereldse gedachten. Problemen tussen 
landen, mensen, ouders en kinderen zijn hier 
op terug te voeren. Alle onrust, alle proble
men die we van binnen hebben. Ook al bevinden 
we ons niet in de situatie dat b.v. een beurs 
crises ons faillisement kan veroorzaken, dan 
nog is er vaak zo'n brok onzekerheid, angst 
en bezorgdheid over onze financiele situatie 
van morgen, overmorgen en volgende week of 
de angst dat het gestolen wordt of het pro
bleem wat we er mee zullen doen. Mensen die 
naar de tandarts moeten. Het verschil dat we 
kunnen waamemen tussen de eerste en de laat
ste honderd meter op weg naar de tandarts. 
We kunnen zien hoe schizofreen de geest ei
genlijk is. Het reactiepatroon dat zich van 
binnen afspeelt naarmate we dichter bij de 



tandarts konen maakt de hele interpretatie 
van de buitenwereld zo onwerkeli jk.We kunnen 
zien dat behalve de angst, er van binnen al
lerlei dingen ronmelen en dat de acht wereld
se dharma' s meteen een enorme invloed hebben 
op het ervaren van de werkelijkheid. Je kunt 
bijna zeggen dat hoe sterker deze zich voor
doen, hoe minder reeel we worden, Als we vrij 
zouden zijn van deze acht wereldse gedachten 
dan was er geen enkele moeilijkheid hoe de 
situatie zich ook zou ontwikkelen. Het wordt 
ook volkomen duidelijk dat de oorzaak van 
problemen, van lijden, niet ligt in het ob
ject, maar in de reactie erop van de mense-
11jke geest. Mst de acht wereldse gedachten 
gaat het niet zozeer om de ervaringen die je 
doormaakt, maar om de reactie die je -daarop 
hebt. We kunnen al onze verschillende gevoe
lens niet uitschakelen, maar waar het om gaat 
is of we ons er aan vast houden of dat we ze 
van ons af stoten. Op het moment dus dat we 
het gevoel kunnen ervaren zonder eraan vast 
te zitten, zonder er aan te hechten, komen vie 
een eind in de goede richting, want dat bete
kent dat we bevrijd zijn van de extern^ om-
standigheden, dan gebruiken we de ervaring 
op een manier die ons bestaan in Samsara 
(cyclisch bestaan) niet meer voortzet, Dan 
creeren we niet meer de oorzaak van het lij
den. ledere keer wanneer we de verlokkingen 
van de acht wereldse gedachten volgen, schep-
pen we de oorzaak van het lijden. Als we te
gen de acht wereldse gedachten ingaan, als 
we ze niet volgen, dan zijn we bezig met een 
positieve actie, een dharma actie. Waar we 
dus in feite allemaal mee zitten, is dat al
les wat onplezierig is, daar willen we niet 
mee geconfronteerd worden en alles wat ple-
zierig is dat willen wc hebben en daardoor 
ontstaat er een enorme conflictsit'jatie. Op 
het moment dat we aan onze reputatie gehecht 
raken, doet zich het felt voor dat we ons 
teneergeslagen voelen als we bekritiseerd 
worden. Als we ons hechten aan gewin, dan 
versctiijnt direct de tegenhanger ervan na-
melijk dat het ons lets doet als we dingen 
gaan verliezen. Het is onze gehechtheid aan 
het canfort van dit leven. Het betekent dat 
hoe sterker dit bij iemand aanwezig is, des 
te sterker hij zal lijden door zijn gehecht
heid eraan en zijn afkeer van wat dit zou 
kunnen verstoren. Hoe n^er hij ze naar een 
evenwicht kan brengen, hoe meer hij de sterke 
gehechtheid en het prettig vinden van bepaal
de ervaringen kan verminderen en het sterke 
afzetten tegen onprettige ervaringen kan ver
minderen, hoe dichter hij komt bij innerlijke 
rust en vrede. Het gevolg is dat we dan niet 
meer op en neer gaan met de ervaringen en 
het betekent dat we echt plezier gaan krijgen 
De negatieve kanten zoals die van pijn en 
frustratie kunnen we echter heel goed begrij
pen, maar hoe zit het nu met ons huis, ons 
drankje, muziekje enz ? In feite is er niets 
verkeerds aan die dingen, aan al deze genoe-
gens, het is de gehechtheid eraan die het 
verstiert. Een geest die in evenwicht is zal 

niet met de omstandigjieden op en neer gaan, 
die zal wat voor situatie zich ook voordoet 
altijd oneindig plezier hebben, terwijl wij 
nog afhankelijk zijn van een bepaalde omstan-
digheid waarvan we het plezier ervaren. Als 
je geest niet in evenwicht is, dan geeft ple
zier eigenlijk een opgeblazen gevoel en is 
het geen werkelijk plezier. Als plezier wer
kelijk van de kant van het object af zou ko
men, dan zou dit ook nooit veranderen. Het 
felt dat we van een object maar enkele se-
conden plezier hebben maakt duidelijk dat het 
volkomen onze eigen interpretatie is die we 
op het object projecteren, die we er bovenop 
plaatsen en dat het niet lets is wat van het 
object zelf afkomt. Het volgende voorbeeld 
toont aan hoe we elke keer weer onszelf voor 
de gek houden. Kaas is lekker bij het eerste 
onsje, misschien nog bij het tweede onsje, 
maar bij het derde onsje begint de natuur 
van die kaas voor ons te veranderen. Het 
wordt eerder iets wat we niet meer kunnen 
zien. Dat betekent dat de kwaliteiten, het 
plezier of onplezier dat we van de kaas krij
gen , niet ligt in het object, maar dat het 
een geestelijke interpretatie is. Als je 
geest in evenwicht zou zijn dan zou je geest 
bij het le, 2e en 3e onsje kaas op hetzelfde 
niveau blijven. Als een muis er met de kaas 
vandoor gaat, verandert je geluk of geeste
lijke staat niet. Iemand die volkcmen de 
acht wereldse gedachten heeft uitgeschakeld, 
zal dan ook nooit iets relatief lelijks te-
genkomen en nooit iets dat als afstotend 
wordt ervaren, want dat is ook weer onze in
terpretatie. Goed en slecht en de intensiteit 
ervan komen van binnenuit en veranderen 
voortdurend. Dat betekent dat we eerst een 
object van binnenuit mooi maken en daar krij
gen we ons geluk of ongeluk van, van onze 
eigen projectie. De schoonheid van een object 
van een persoon, van muziek, een boek, het 
komt alles van onze kant af. Nadat we het als 
mooi of lelijk hebben geinterpreteerd gaan 
we eronder lijden of er geluk aan beleven. 
Waar het dus bij de Verlichting om gaat, is 
dat die patronen in de rrenselijke geest vol-
kcmen worden uitgeschakeld. Wat er zich ook 
voordoet, het moet op de juiste manier worden 
gezien en niet met dat enorrre verwachtings-
patroon en die gehechtheid die we op alle 
diiigen om ons been en op al onze ervaringen 
projecteren. Neem b.v. mensen die hun hele 
leven meespelen in de voetbalpool rret het 
idee dat als ze die winnen, dat dan de hemel 
voor ze geopend wordt. Maar op het moment dat 
ze-werkelijk winnen, verloopt het heel anders 
dan ze tiadden gedacht. Mensen hebben samen 
het formulier ingevuld, krijgen ruzie of on-
enigh^id over wat ze er mee zullen gaan doen. 
Het hele idee van het winnen van de pool er
voor en ema is volkanen verschillend. Een 
interpretatie, een verwachting. Het ergste is 

dat we erin geloven, we geloven in onze eigen 
prcJjecties en niet dat het van onszelf afkomt 
maar we denken dat het van de kant van het 
object zelf komt. En dan komen we tot die 



verbazingwekkende tegenstellingen. Een object 
waarvan we eerst absoluut overtuigd waren dat 
het van de kant van object 1007o schoonheid 
was, dat kan 10 jaar later, een jaar later, 
in onze ogen zo zijn alsof het van de zijde 
van het object volkoron lelijk en slecht is. 
Hoe kan iemand 's avonds van de kant van het 
object mooi zijn en de volgende ochtend 
spuuglelijk ? Dat ligt in de menselijke geest 
besloten. Interpretatie. De basis on verlicht 
te worden, am de volledige verlichting te be
reiken berust op moraliteit. Op het discipli-
neren van geest, lichaam en spraak. Dat is 
het fundament van innerlijke ontwikkeling. 
De moeilijkheid om die disciplines te kumer. 
houden, berust op het onthechten, op het af-
stand doen van die acht wereldse gedachten. 
Zolang die acht wereldse gedachten van bin
nen sterk functioneren, is het onmogelijk om 
in discipline te leven, maar dit is een gra-
dueel proces. Het waarom is gemakkelijk na te 
gaan. Hoe sterker de gehechtheid aan materie 
aan reputatie enz. aanwezig is, hoe sterker 
de neiging tot stelen, liegen of velke on-
deugdzame patronen dan ook aanwezig zullen 
zijn. ledere keer als we met de acht werelds? 
gedachten bezig zijn, laat dit een indruk 
achter in ons bewustzijn en die maakt ons 
meer onwetend. Deze indruk geeft weer een 
bepaald resultaat, waar we weer een reactie 
op hebben en dat gaat zo achter elkaar door, 
een vicieuse cirkel. Waar het in feite op 
neer komt is dat alhoewel we allemaal geluk 
willen, we vreselijk hard bezig zijn het te-
gengestelde te scheppen. In ons verlangen om 
bevredigd te worden, volgen we de acht we
reldse dharraa's die ons in werkelijkheid een 
schijnplezier bezorgen en die in hun ware 
natuur hetzelfde zijn als het plezier dat 
we ondervinden van het krabben aan een wond. 
Als we dat gaan analyseren, zien we dat het 
een verborgen manier van lijden is, net zoals 
wanneer je lang aan een'jeukende wond krabt 
en die pijn gaat doen.Hoewel we allemaal ge
lukkig willen zijn, zijn we allemaal bezig 
met dat schijnplezier, dat van korte duur is 
en verandert. Aan de andere kant zijn wezo 
begaan met onze ervaringen van pijn en lijden 
dat we cxn deze te verhelpen, ons er met ge
hechtheid op richten en zo creeren we een 
cxjrzaak voor geboorte in een lagere bestaans-
wereld. We hebben geen enkele angst voor de 
oorzaak. De angst is voor de pijn zelf, maar 
we hebben geen enkel gevoel voor de werke
lijke bron van het kwaad, onze gehechtheid 
en onze afkeer, die de oorzaak vormen voor 
onze onaangename ervaringen. Dat we in Sam
sara gevangen zitten, daar doen we niets mee. 
Als we ons hele gedragspatroon bestuderen, 
dan zijn we ons hele leven lang bezig met de 
acht wereldse gedachten, inplaats van iets 
te dcjen aan de cxorzaak van alle pijnlijke en 
onccxnfortabele situaties. Psychologisch ge
zien maakt het een ontzettend groot verschil 
als iemand ̂ ^rkelijk zijn 11jdenservaringen 
kan zien als een consequentie, een logisch 

gevolg van het bestaan in ctnwetenciheid. Het 
hele idee van pijn, van onprettige situaties 
is volkomen een interpretatie. Als iemand 
b.v. veel wordt geplaagd door ziektes en hij 
krijgt opnieuw iets, dan is dat een van de 
vele dingen, maar als iemand die altijd goed 
gezond is wat krijgt en hij moet naar het 
ziekenhuis, dan is de ervaring van deze per
soon heel anders. Hoe iemand iets interpre-
teert is dus volkomen afhankelijk van zijn 
situatie en de pijn en last die we ondervin
den zit niet in het object, maar ligt bij 
onszelf. Want het is mogelijk cxn dcxjr de ont
wikkeling van onze geest, pijn te ondergaan 
als een plezierige ervaring. Niet als een 
boer die kiespijn heeft, maar door transfor-
matie van de menselijke geest. De pijn doet 
geen pijn meer. \Xis hoe meer je werkelijk 
met de Kiarma bezig bent, hoe minder moei
li jkheden er zijn en wat er ook gebeurt, het 
zijn fantastische dingen die allenaal te ge
bruiken zijn en te integreren in ons dage
lijkse leven. Aan de andere kant is het ver
langen naar zintuigelijk plezier als het 
krabben aan een wond. We kunnen hier ciezelfde 
tendens herkennen als met ons zintuigelijk 
plezier en het plezier dat we hebben van de 
acht wereldse gedachten. We kunnen ciat met 
al ons plezier nagaan. Als we gaan zwemmen 
dan geeft dat ons plezier, maar als we te 
lang in het water blijven dan is het met het 
plezier gedaan. Het plezier, echter, ciat we 
ervaren als we afstand doen van de acht we
reldse dharma's, houdt nooit op. ledere keer 
wanneer er meer afstand wordt gedaan, wordt 
het plezier groter. Daardoor krijg je cius 
verschijnselen als Jetsun Milarepa, die daar 
enorm mee bezig was en alhoewel hij helemaal 
geen of welnig bezittingen had en een heel 
ascetisch leven leidde, was hij daarin vol-
kcxnen gelukkig, omdat hij langzamerhand die 
acht wereldse gedachten van zich af kon zet-
ten. Het verschijnsel dat bepaalde mensen 
zich voor een bepaalde periode terugtrekken 
en zich los maken van materie, gebeurt omdat 
als je teveel met materie, mensen en verwarde 
toestanden wordt geconfronteerd, dan is het 
vreselijk moeilijk om ciat te actualiseren, 
cxn ciat werkelijk te integreren, om je er echt 
van te kunnen onthechten. Het kan zijn dat 
het voor een bepaalde pericxie erg vruchtbaar 
is om je fysiek te isoleren. Als er dan in 
die pericxie echter niet werkelijk aan gewerkt 
wordt en je komt dan weer terug in de wereld 
dan wordt je weer op dezelfde manier verward. 
Er is dan weer dezelfcie gehechtheid en de 
hele terugtrekking heeft dan niets met cjnt-
hechting te maken. Dit is in feite ook iets 
wat de meeste mensen niet goed begrijpen. Ze 
geven in korte tijd al hun bezittingen weg^ 
maar omdat ze de essentie van dat afstand 
doen niet hebben begrepen, fungeren binnen 
de kortste tijd die acht wereldse geciachten 
nog sterker cian voorheen. Dus csnthechten is 
niet het weggeven of isoleren van materiaal, 
maar het is het onthechten aan de acht we-



reldse gedachten. Vaak leeft er ook het idee 
dat mensen die zich met de dharma bezigjiouden 
maar slappe was zijn, dat je er zo over heen 
kunt lopen. Hoewel dit scms zo mag lijken is 
dit niet zo. lemarxi die werkelijk de acht 
wereldse gedachten van zich heeft atgezet, 
die is innerlijk sterk omdat biij met niets 
meer mentaal op en neer gaat. Hij is geeste
lijk onafhankelijk. Als er objecten zijn, 
dan zal hij er op een normale manier gebruik 
van maken, maar als ze wegvallen dan zit hij 
daar niet mee. Zo iemand is werkelijk vrij 
en is ook niet stuk te krijgen. Wat hem ook 
zou warden aangedaan, je kunt hem niet te 
pakken krijgen. Zo iemand wordt,dus onafhan

kelijk en zonder angst of vrees, Als je af
stand doet van het comfort van dit leven, dan 
krijg-je het echte comfort in dit leven. Het 
hele principe is bedoeld cm er op voorutt te 
gaan en niet achteruit. 

Samengesteld uit de Lam Rim leringen, gegeven 
tijdens de meditatiekursus van Marcel Bertels 
te Haizen/Naarden 1977. 
Samenstelling: Margot Kool-Stunpel. 
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Het McRjtnt Everest Center te Kopan, Nepal 

'Een norgen in Kopan 

Als ik opsta 's ochtends en uit m'n raam 
kijk, hoor ik scximige vogels heel mooi zing-
en. 
Sonmigen zlngen 'koekoek', op de takken van 
de boom. 
Ik hoor veel verschillende geluiden van vo
gels. 
De lucht is helder blauw en de zon schijnt 
helder rood. 
Het weer is koel en het geeft me een goed 
gevoel. 
Dan ga ik me was sen. 
Ik voel me erg goed 's ochtends. 
Nadat ik een kopje zonder deksel pak, ga ik 
naar de puja. 
Dan drirdc ik een kop Tibetaanse kruidenthee 
en eet ik een zoete chapatl.' 

Thubten Tsering 

Thubten Tsering is een van de 80 jonge mon-
niken in het klooster van Kopan, die dit ge
dicht In het Engels heeft geschreven. 
Engels is een onderdeel van de geconbineerde 
studie die alle monniken maken van de eeuwen-
oude traditionele leringen van Shakyamuni 
Boeddha, filosofie, wiskunde, wetenschappen 
aardrijkskunde en Tibetaans. Logisch denken 
en debatteren wordt bij alles in de praktijk 
gebracht en leren is voor hen een onophoude-
lijk proces van begrijpen, onderzoeken en 
integreren. 
Een ander belangrijk aspect van leren en 
creativiteit vormen de teken- en schilder-
lessen (de thangka's en andere religieuze 
afbeeldingen zijn ware kunstwerken). 
Ze ontvangen voorts een training in eerste 
hulp en de basiskennis van Tibetaanse medi-
cijnen, ze koken, tuinieren, naaien en hou
den alles schoon (dat laatste wil wel eens 
uitmonden in echte kwajongensspelletjes). 
Het zal geen verbazing wekken, dat de monni
ken van 6 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds 
(en de oudere studenten nog langer) bezig 
zijn om te kunnen voldoen aan dit indrukwek-
kende opleidingsprogramma. 

'Op een keer in Kopan haalt mijn vriendje 
een geintje met me uit. Hij bindt m'n pij 
vast en gaat weg. Dan sta ik op en wil weg-
gaan, maar ik trek de tafel met me mee en 
val op de grond. 
En dan lacht en lacht hij....' 

THibten Gyurme 

Het doel van het Centrum 
De monniken worden geestelijk en intellectu
eel voorbereid de modeme wereld te dienen. 
Dit dienen is niet gebonden aan een bepaalde 
cultuur of aan bepaalde personen, maar kan 
een ieder, costers en westers, die er naar 
streeft de leringen en levenswijze van vrien-
deli jkheid en mededogen tot de zijne te ma
ken, bat en. 
Alles wat de monniken leren is met het doel 
dit te kunnen integreren in hun dagelijkse 
activiteiten. Het werkelijke doel van deze 
unieke school is de studenten te trainen en 
voor te bereiden om als leraren anderen te 
helpen oplossingen voor hun problemen te 
vitKien, zodat ze een zinvoller bestaan kun
nen leiden. 

Leraren van het Centrum 
De monniken worden onderwezen door goed ge-
trainde en begaafde Lama's, Geshe's (titel 
van een hooggeleerde) bevoegde westerse le
raren en vrijwilligers. Dit alles onder de 
leiding van Lama Thubten Yeshe. 

Het ontstaan van het Centrum 
Een tijd geleden kregen Sierpa families, die 
in de streek Solo Khumbu hoog in de Hima
layas in Nepal leven, er behoefte aan, een 
eigen school voor hun kinderen te hebben. 
Ondat sinds 1959 het contact met Tibet ver-
broken was, vreesden ze dat hun cultuur en 
Boeddhistische tradities zouden uitsterven. 
De sherpas zijn erg arm en ze moeten lang 
en hard werken om zelfs maar een erg pover 
bestaan te kunnen leiden. Ze droomden er 
van een school voor hun eigen kinderen te 
hebben. De families vroegen een oude eer-
biedwaardige Lawudo Lama een school op te 
richten. Hij wees dat verzoek echter af 
omdat hij te oud was, maar zei dat de Lama 
die na hem kwam er voor zou zorgen. 
Dit was Lama Zopa Rinpochee, die in 1969 
terug kwam in deze streek waar hij ook was 
geboren. De sherpas hebben Lama Zopa in een 
openbare bijeenkomst verzocht een Centrum 
voor hun kinderen te openen. 
Dit Centrum kwam tot stand in 1971 in Lawudo 
en kreeg de naam Mount Everest Center for 
Buddhist Studies. 
In oktober 1972 werd besloten dat de monni
ken de strenge winters beter in een gematlg-
der klimaat zouden kunnen doorbrengen. En 
zo legden ze 3 jaar lang de l-̂ t-daagse voet-
tocht af naar Kopan en 's zomers weer terug. 
De jongens jonger dan 10 jaar hoefden maar 
3 dagen te lopen naar Lukla en vlogen van-
daar naar Kathmandu. 
In 1975 werd besloten definitief in Kopan 
te blijven vanwege de hoge transportkosten, 
de hoge kosten voor voedsel in de bergen en 
gebrek aan faciliteiten. 



De toekomst van het Centrum 
Het lijkt alsof de droom van de Sherpa ouders 
is gerealiseerd. En dat is ook zo in veel op-
zichten. De nrmniken echter hebben nog meer 
droraen die ze graag werkelijkheid zien wor
den. Ze willen het Centrum geheel zelf-ver-
zorgend laten worden. Dat kan, door het eigen 
land te bebouwen met het benodigde voedsel, 
door 10 koeien te kopen voor de melk, door 
een methaangasinstallatie aan te leggen als 
brandstof voor het koken e.d. en door een 
zaak te beglnnen die geld oplevert om dat
gene te kunnen kopen waarin ze niet zelf 
kunnen voorzien. Momenteel kan het Centrun 
voor 307o in eigen onderhoudvoorzien en het 
streven is binnen 2 jaar geheel zelfverzor-
gend te kunnen zijn. 
De mogeli jkheden en energie voor dit ambiti-
euze project zijn volop aanwezig, alleen het 
geld ontbreekt om een aanzet te maken. U, 
kunt ze daar bij behulpzaam zijn! 

Uw kans en hun kans 
U kunt een lot kopen ad f 5,= van het Mount 
Everest Center, wat u niet alleen de kans 
geeft een reis rond de wereld te maken met 
2 personen (vliegtickets) maar u ook de ver-
dlenste geeft de Boeddha Dharma in stand te 
houden. 
Een verdienste die in deze tijden van dege-
neratie en materialisme van enorme waarde 
is. Een verdienste ook CHiidat u 80 jonge mon
niken (en in de toekanst hopelijk nog meer) 
de kans geeft hun buitengewoon potentieel 
te ontwikkelen, zodat ze ook onze toekomstige 
leraren en vertalers kunnen worden van de 
kostbare leringen van Boeddha. Leringen die 
ons op practische wijze aangeven hoe we zin-
vol kunnen leven, zonder verwarring, angst 
en ontevredenheid. 

Loten kunt u tot uiterlijk half October be-
stellen, door f 5,60 (incl. portokosten) over 
te maken op de rekening van het Maitreya In
stituut, waama u de loten worden toegestuurd 
De trekking zal half december 1980 zijn. 



De dertiende Boeddhistische Meditatie Kursus 
zal worden gegeven door Lama Zopa Rinpochee 
in het Nepal Mahayana Gompa Centrum 3 kilo
meter van Bodhinath in Kopan, P.O.Box 817 
Kathmandu, Nepal, van 10 november tot 10 de
cember 1980. 

Gedurende de cursus zal de nadruk llggen op 
studie van de Boeddha Charma in de Tibetaan
se Mahayana traditie, ofschoon er tevens 
een aantal meditatietechnieken warden aange-
leerd. Het begrijpen van de werking van de 
geest en de controle daarover is de belang
ri jkste oefening. 
Duidelijk zal worden uitgelegd op welke ma
nier we ons leven en cnze problemen kunnen 
zien in het licht van de Dharma - hoe en 
waarom onze geest en ons lichaam zich ont
wikkelen - en hoe we ze kunnen controlerep 
en onze toekomst zelf kunnen besturen. 
Deze kennis is fundamenteel om effectief 
ledere situatie aan te kunnen waarin we ons 
bevinden. De cursus is zowel geschikt voor 
studenten die geen kennis van Boeddhisme 
hebben als voor gevorderde studenten. 
Studenten moeten er van uitgaan dat ze veel 
zullen horen wat indruist tegen onze wes
terse denkwijze en ze dienen er op voorbe
reid te zijn met open geest te luisteren en 
te denken. 
Alle leringen zijn logisch en in overeen-
steirming met de feitelijke evolutie van 
geest en materie: er wordt geen dogna uit-
eengezet. Integendeel, studenten dienen 
zelf te onderzoeken, analyseren en contem-
pleren. 
(>n ledereen zo veel mogelijk profijt te la
ten trekken van deze cursus dienen meerdere 
strenge disciplines te worden gevolgd in 
een daarvoor geschikte cmgeving. De cursus 
is serieus en niet gemakkelijk, maar ui-
terst zinvol en leerzaam. 

Aangezien de kursus die nu voor de dertiende 
maal wordt gehouden door Lama Zopja Rinpochee 
de bron is geweest voor het ontstaan van de 
foundation for the preservation of the maha
yana tradition en de vele centra over de ge-
hele wereld, waaronder het Maitreya Instituut 
rnenen we er goed aan te doen hier in dit num-
ner aandacht aan te besteden. We doen dit 
door het publiceren van de aantekeningen uit 
het dagboek van een van de vele nederlandse 
deelnemers aan deze kursussen, ina van delden 
Indien u gedetailleerde inlichtingen wenst 
te ontvangen over deelname aan deze kursus, 
lamt u telefonisch of schriftelijk contact 
opnemen met het secretariaat van het Maitreya 
Instituut. 

Fragmenten uit mijn dagboek 
geschreven tijdens de meditatiecursus in 
Kofjan 

Toen ik voor de eerste keer de heuvel op-
kwam om eens te kijken wat 'Kopan, nu eigen
lijk was, wist ik het gelljk: dit is waamaar 
ik onbewjst heb uitgekeken.... 
Moeilijk te cxnschrijven waarom precies, een 
gevoel, maar het stond vast dat ik terug zou 
koDen cm de cursus te volgen. 
Ik was al een paar maanden op reis van stad 
naar stad, maar deze 4 weken zouden een 
reis in mezelf worden. 
De eerste paar dagen worden gekenmerkt door 
pijnlijke kniSen, stijve ledematen, twijfel, 
wanhoop en ongeloof en zoveel negatieve ge-
dachtes... 
'.. als je negatieve gedachtes hebt, laat die 
komen en kijk er naar, ontdek de oorzaak. Dat 
doen we doorgaans niet. Het is meestal de an
der die het doet, nooit jezelf. De oorzaak 
is onwetendheid'.. 

Ik ben hier nu 5 dagen, het is moeilijk 
maar ik kan niet meer terug. Ik begin een 
beetje te begrijpen waar het am draait. Af 
en toe. raakt iets me van binnen. Ik vreet 
niet wat het me zal brengen, maar wat ik had 
was eigenlijk ook niet zo veel. Gek dat het 
zo veel moeite kost dat 'niet vele' van me 
af te schudden. 
'.. vertrouwen is de wortel van het pad'.. 

Ik vind het eten lekker en het geeft me vol
doende energie. Vandaag hebben we: koffie, 
porridge (zalig) als ontbijt, voor de lunch 
is er rijst, dal (van linzen) gekookte en 
rauwe groentes, een chapatl met kaas (!) en 
een sinasappel. 's Middags thee of koffie en 
's avonds soep met Tibetaans brood. De koks 
o.l.v. Francino verwermen ons. 
'.. ledereen kijkt en ervaart op verschillen. 
de niveau' s, de een vindt iemand mooi, de an-
lelijk. Dat geldt ook voor voedsel, hetzelf
de voedsel. De een vindt het heerlijk, de 
ander besluit het niet te eten. Als het ne-
gatief in je gedachten mooi is, is het gepro-
jecteerde ook mooi. De inpressie van Karma 
staat gedrukt in de geest'.. 

Ik kan het niet laten, ik heb nog een siga-
ret en rook die op. Ik ben zo moe, ik zit op 
de heuvel en hull. Ik wil ̂ g, wat voor zin 
heeft het allemaal. En tegelijk voelt het als 
een voorrecht hier te mogen zijn. Nooit in 
mijn leven heb ik me ergens helemaal voor 
gegeven. Ik heb daar moeite mee. Soms voel 
ik me ook ineens gelukkig omdat ik een on-
middellijke reactie merk door wat ik hoor 
of anders probeer te doen. Maar het is zo 
subtiel en weinig, het glipt zo snel weer 
weg.., 



'.. we moeten leren wat deugdzaam Is en wat 
niet. We moeten een keuze maken. Waar gebrui
ken we het leven voor, wat willen we berei
ken. Probeer positieve daden te doen. Boeddha 
weet dat we negatieve daden doen'.. 
Een mooie ochtend. Zoals meestal hangt er 
wolkige mist in de vallei. Hier en daar 
steekt een rondbladerig boonpje nieuwsgierig 
zijn kop door de nevel. De lucht wordt 
voorzichtig rood en gestreept en vleit zich 
achter de bergen om zich later als een 
prachtvolle gloed opnieuw te kunnen openen. 
Het lijkt een sprookje als de begroeide 
huisjes zichtbaar worden wanneer het licht 
en de warmte meer kracht krijgen en de 
mist overal opzij duwen. 
Ik wil naar de bibliotheek on een hoofdstuk 
uit een bepaald boek te lezen. Gesloten. 
Teleurstelling en ook een beetje blij (hoef 
ik tenminste niet!) Luieren? Nee, dat is te 
gemakkelijk. Ik ga naar de meditatietent 
cm te kijken of het boek daar misschien 
ligt. Er ztjn' er zelfs een paar, maar die 
hebben allemaal een lezer. Ik ga zuchtend 
op mijn kussen zitten, achteroverleunend. 
(>itevreden en geen zin meer. Dan kcmt er 
een jongen met het boek in de hand. "Wil 
je het lezen? Ik doe op het ogenblik toch 
iets anders." Ik heb anderhalf uur gelezen 
en geschreven. Ik ben zo blij dat boek toch 
zomaar te krijgen en het maakt mijn voor-
gaande gevoelens zo totaal overbodig! 

'..het geluk van de toekcmst hangt af van 
ons huidig leven en onze houding nu'.. 
We eten nu 1 maaltljd per dag gedurende 14 
dagen. Een uitgebreide maaltijd. Ik neem 
me voor niets anders te eten en niets te 
kopen in de koffieshop. Geen biscuitjes 
of chocola. Het lijkt een lange tijd, maar 
wat is nu veertien dagen op een mensenleven. 
Zo draaien mijn gedachten nu rond eten, 
eten... 
'.. gebruik jezelf goed. Juist nu. Je hebt 
een goeroe en de vrijheid te oefenen is 
zeldzaam'.. 
Wat je ziet als je helpt eten op te schep-
pen (weer eten). Een begerig gezicht en 
een houding van 'ga jij maar eerst'; 
dankbaarheid; aarzeling voor de schaal met 
brood en kaas om de hand naar een dik stuk 
te kunnen laten uitreiken; een driekwart 
gevulde beker met youghurt die blijft zwe-
ven voor nog meer; de snelheid waarmee 
sonmigen terugkomen voor een tweede bord. 
Het eten wordt weggegooid omdat het toch 
te veel was of toch niet zo lekker als 
het er uit zag... 

'.. denk niet na over wat je ziet bij an
deren. Als we dat toch doen moeten we on-
middellijk denken dat zo'n oordeel geba-
seerd is op een verkeerde perceptie. Kijk 
naar binnen'.. 

Soms kom ik in opstand. Als je het zus en 
zo doet dan is alles o.k. Doe je het anders, 
prima, maar dan zul je blijven lijden. Hel 
en verdoemenis. Dag in dag uit, week in 
week uit, luisteren, concentreren, gebeden, 
vroeg opstaan, tibetaanse thee, zwarte thee, 
citroenthee, melkthee. Zou uit de band wil
len springen, sigaretten roken, taart eten 
in Kathmandu. Maar ik ben toch bang dat het 
daar nu juist cm draait. 
'.. dus wat te doen, het opgeven? Luisteren, 
begrijpen, mediteren, omdat er geen ver
trouwen is. Als je het lijden in Samsara 
leuk vindt, o.k. geef het dan maar op. Maar 
als je het wilt uitroeien probeer het dan 
op een andere manier. Natuurlijk wil je geen 
problemen hebben '.. 
Ik zit op een steen en kijk uit over de 
vallei. Het is nog vroeg in de ochtend en 
ik word verondersteld in de meditatietent 
te zitten. Het is bewolkt, kil en toch 
zacht. Het land ziet er na de regens ineens 
veer erg groen uit en straalt een grote 
rust uit. Ik denk aan tijdelijk plezier, 
eigenlijk heb ik niet zo vaak ̂ cht plezier 
omdat dat vaak al doortrokken lijkt te zijn 
door verdriet, een afscheidsgevoel. Mijn 
rug wordt koud. We hebben nog zeven dagen 
te gaan. Tiidelijk plezier houdt me ervan af 
dingen te doen die echt de moeite waard zijn 
en die ook blijvender zijn. De gedachte dat 
ik mijn hele leven door verdriet zal kennen, 
doet me zacht jes juilen. Ik denk aan mijn 
stukgelopen huwelljk, de relaties met vrlen
den en vriendinnen. Was er ooit wel geluk 
geweest? Nog zeven dagen, ik kan niet meer 
weggaan, want daar zal Ik de rest van mijn 
leven spijt van hebben. Dat is zeker. 
'.. we lopen voortdurend weg voor onze ang-
sten. We willen alleen maar gelukkig zijn en 
zoeken dat geluk in tijdelijke pleziertjes. 
We stoppen daar veel energie in, maar zijn 
nog steeds niet gelukkig'.. 
Het is voile maan. Ik sta op de heuvel en 
kijk orrhoog naar de maan en de duizenden 
sterren. Het is een bijzondere plek cm de 
natuur en al haar verschi jnsel en telkens 
weer te bewonderen en er stil van te worden. 
Ik voel me zo gelukkig vandaag. Wil met le
dereen praten en lachen. ledereen lijkt in 
eenzelfde stenming. Voel zo veel blijdschap 
over wat ik hier heb geleerd en gehoord en 
ervaren, hoe zwaar het af en toe ook is ge
weest. ,En toch ben ik blij dat het bijna 
afgelopen is en de 'wereld' weer inga, al 
zal die voor mij nooit meer dezelfde zijn. 
Maar ik bedenk dat ook dit geluksgevoel 
tijdelijk is en niet vast te houden is, 
anders zal verdriet er gauw weer op volgen. 

Ina van Delden. 
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10 t/m 17 oktober: Medltatleweek. 
leraar: Marcel Bertels. 
Voor nadere gegevens over deze kursus die in 
het Nederlands zal warden gegeven kunt u de 
bijgesloten poster raadplegen. 
18 en 19 oktober: Meditatie-weekend. 
leraar: Lama Thubten Yeshe. 
Voor nadere gegevens over dit weekend kunt u 
de bijgesloten poster raadplegen. 

7,8, en 9 november: Jungiaanse Psychologie en 
Boeddhisme. 
leraar: Mevrouw Dora Kalff. 
De jungiaanse pschychologie in zijn relatle 
tot het Boeddhisme wordt geintroduceerd door 
mevrouw Kalff, die lid is van de internatio
nal society of jungian analysts, een persoon
lijke vriendin en student van wijlen Dr. Carl 
Jung en een ervaren studente van het Tibe
taanse Boeddhisme. 
plaats: het I.T.C.-terrein te Naarden/Huizen 
aanvang: vrijdagavond om 6 uur. 
kosten: F 80,— p.p. incl. slapen in 2-pers. 
kamer en vegetarische maaltijden. Linnen en 
handdoeken F 6,— extra (of zelf meenemen) 
Studenten, werkelozen en echtparen F 65,—p.p. 
aanmelding: telefonisch: 02152-51322. 

28, 29 en 30 november: Meditatie-weekend. 
leraar: Geshe Kelsang Gyatso. 
Geshe Kelsang Gyatso werd op 8 jartge leef-
tijd tot monnik gewijd en studeerde Soetra 
en Tantra onder leiding van vele grote lera
ren aan het Sera College, een van de Gelugpa 
klooster universiteiten van Tibet. Na in 1959 
uit Tibet te zijn ontsnapt besteedde hij 14 
jaar aan meditatie en lesgeven in de Indiase 
Himalaya's. In 1977 kwam Geshe-la op verzoek 
van Lama Thubten Yeshe naar Engeland om als 
de belangrijkste leraar van het algemene pro-
gramma les te geven aan het Manjushrl Insti
tute. Geshe-la zal vergezeld worden door zijn 
vertaler Tenzin Norbu. 
plaats: het I.T.C.-terrein te Naarden/Huizen. 
aanvang: vrijdagavond om 6 uur. 
kosten: F 80,— p-p* incl. slapen in 2-pers. 
kamer en vegetarische maaltijden. Linnen en 
handdoeken F 6,— extra (of zelf meenemen) 
Studenten, werkelozen en echtparen F 65,—p.p-
aanmelding telefonisch: 02152-51322, 

Het bovenstaande programna is zowel geschikt 
voor beginners als voor gevorderden. Op ver
zoek worden de lezingen vertaald in het neder
lands, Deelnemers worden verzocht zich te 

onthouden van de volgende activiteiten: het 
doden of schade toebrengen aan levende wezens, 
stelen, liegen, sexueel contact en het ge
bruik van verdovende middelen incl. tabak. 

Inlichtingen omtrent het pfrogramna Bultenland 
kunt u verkrijgen bij ons secretariaat. 

Er wordt dit najaar een STUDIUM GENERALE ge-
organiseerd door de Universiteit van Utrecht 
over het Boeddhisme, waarbij zowel de psycho
logie als de filosofie ervan worden belicht. 

De lezingen zijn voor ledereen gratis toe-
gankelijk en ook afzonderlijk bij te wonen. 

Programna: 

donderdag 2 oktober: Drs. G.M.D. Ondei. 
" De kulturele uitingsvormen van het Boed
dhisme". 

donderdag 9 oktober: Erik Bruijn. 
" De structuur van het Boeddhisme: leringen 
en scholen." 
donderdag 16 oktober: Lama Thubten Yeshe. 
"Consiousness". (Tibet) 

donderdag 23 oktober: A. Baddhanasiri. 
"Understsffiding Reality". (Thailand) 

donderdag 30 oktober: Prof. Dr. R.H.C. Janssen. 
"Boeddhisme en Pschychologie'', 
Drs. A. Herpst. 
"Zen en Pschychotherapie". 

donderdag 6 november: Dr. D.M. Kalff. 
(Zwitserland) 

"Buddhism and the Pschychology of C.G. Jung. 
donderdag 13 november: Ole Nydahl 
"Meditation". (Denemarken) 
donderdag 20 november: Forumdiscussie: 
"Is integratie van het Boeddhisme in het wes-
ten mogelijk (zinvol) ? M.m.v. Prof. Dr. D.J. 
Hoens, Prof. Dr. R.H.C. Janssen, Drs. L. Pan-
nekoek, Prof. Drs. H. van Praag, Bhikkhu ttiar-
mavlranata. (evt. wijzigingen voorbehouden) 

donderdag 27 november: Geshe Kelsang Gyatso. 
(Tibet) 

"The Buddhist View of Death" 
(lezing in het tibetaans met engelse vert.) 
Plaats: Achter de Dom 22, Utrecht. 
Aanvang: 19.30 uur. 



Het volgende rondschrijven werd gestuurd aan 
tibetaans boeddhistische centra in de hele 
wereld. Het is een pleidooi gericht aan le
raren, bestuurders en studenten van biet boed
dhisme, cm actie te ondememen om sektarische 
houdingen te kortwieken of te voorkomen onder 
de volgelingen van de verschillende boeddhis
tische tradities. 

Aan alle vrlenden van de Dharma in het wes-
ten: In Kiaramsala kwamen onlangs vertegen-
woordigers bijeen van alle vier de tradities 
van het tibetaanse boeddhisme, evenals de 
Wn religie, samen met de vijf permanente 
vertegenwoordigers van deze tradities in de 
"Assembly of Tibetan People's Deuties". Aan
wezig waren ook verschillende speciale geno-
digden die alien waren bijeengeroepen onder 
auspicium van Z.H. de Dalai Lama. Alhoewel 
het belangri jkste onderwrp van de vergade-
ring, de stand en vooruitgang van de tibe
taanse religieuse traditie in India was, 
spraken alle delegaties hun bezor̂ lheid uit ' 
over de talloze geruchten als zou sektarisme 
zich verbreiden onder de verschillende tibe
taans boeddhstische centra in het westen. 
Het is een basis gedachte in het boeddhisme 
dat oneni^eid die binnen de San^a wordt 
gevormd een van de schadelijkste fouten is 
die een boeddhist kan maken, want het vemie-
tigd het leven van de Dharma, die een grote 
bron is van geluk voor alle mensen. In Tibet 
zelf hebben we altijd een politiek voorge-

staan van niet-sektarisme en deze traditie 
werd hooggehouden door de meeste bewaarders 
van de leer gedurende de hele tibetaanse ge-
schiedenis. Om deze benadering te volgen in 
de huidige tijd nu onze geestelijke tradities 
individueel worden gepresenteerd in hoofdza-
kelijk niet-boeddhistische westerse landen, 
is buitengewoon belangrijk.Wij tibetanen 
hebben de neiging om over onze goeroes en hun 
tradities te spreken in verheven bewoordingen 
speciaal in die gedeeltes van de gebeden die 
;:;Gricht zijn aan de lama's van de overleve-
ringslijnen en dergelijke. Echter, we bedoe-
len daarmee niet dat de goeroes van andere 
overleveringslijnen minder zouden zijn. 
Daarom moeten we er voor oppassen dat studen
ten geen verkeerde conclusies trekken als 
ze deze leringen horen of vertalen. Een twee
de mogelijke voorwaarde die de groei van sek
tarisme mogelijk maakt is dat alhoewel sek
tarische tendenzen misschien niet direct wor
den aangemoedigd, er misschien niet voldoende 
actieve pogingen worden gedaan cm ons hier 
tegen te wapenen. Dit is niet bedoeld als 
kritiek, het is alleen cmdat we voelen dat 
extra voorzorgen moeten worden genomen bij de 
presentatie van het boeddhisme in het westen. 
Aangezien het westen geen boeddhistische cul
tuur heeft en de meeste studenten nieuvtomers 
zijn in het boeddhisme, zou er een hogere 
graad van verantwoordeli jkheid moeten worden 
aangenomen cm zich te wapenen tegen dit soort 
misverstanden en negatieve activiteiten. On
ze tradities van boeddhisme uit Tibet zijn 
samengesteld uit zowel de fundamentele le
ringen van Boeddha, die Soetrayana en Tantra-
yana omvatten, als uit bepaalde unieke kwali
teiten die de lama's van de specifieke over
leveringsli jnen hebben ontwikkeld of uitge-
dragen vanuit deze fundamentele leringen. 
Zonder twijfel zijn beide aspecten van onze 
overleveringslijnen erg belangrijk en op dit 
Tonent nu het boeddhisme in het listen nog 
in een vroeg stadium van ontwikkeling is, 
voelen we dat het juist is om de nadruk te 
leggen op de fundamentele leringen die voor 
alle scholen hetzelfde zijn, inplaats van op 
de onbelangrijke onderdelen die verschillen. 
Niet alleen zal dit een groter gevoel geven 
van harmonie onder de verschillende centra 
van onze tibetaanse tradities, maar ook in 
het algemeen in de westerse boeddhistische 
samenleving. Sektarisme is niet alleen scha
deli jk voor levende wezens maar het is ook 
vemietigend voor het boeddhisme in het al
gemeen en voor de tibetaanse zaak in het 
bijzonder. Daarom doen wij, de delegaties 
van de vier tibetaans boeddhistische tradi
ties en de bdnpo deze oproep aan leraren, 
bestuurders en studenten in alle tibetaans 
boeddhistische centra over de hele wereld om 
elke poging toe te wijden aan het tegengaan 
van sektarisme. 

Ihird conference of Tibet's religious tradi
tions, Dharamsala May 1980. 
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als ik deze verlich
ting nou eeius voor 
mijn eigejx verlichting 
kon aanwenden, 


