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V u u t p o e d j a i n E m s i 

Leidraad 

Pfft. Een dik nummer deze keer. Met het mooie weer 
was het wel weer even zwoegen om dit karwei te klaren. 

In dit nieuwe magazine vindt u ons kursusprogramma 
t /m december met drie hoogtepunten gedurende de zo-
mer; de 14-daagse Lam Rim kursus met Geshela die 
voor de 14e keer wordt gehouden, een week met Lama 
Gangchen Rinpochee in augustus en een maand met 
A n d y Weber in September. 

W e openen dit tijdschrift met een exclusief vraag-
gesprek met Z . H . de Dalai Lama dat werd gemaakt 
door Gelong Thubten Lodreu, gevolgd door de ge-
schiedenis van het tienjarig Maitreya Instituut, ook in de 
vorm van interviews met Paula, Hans en Margot. 

Een volgend artikel belicht het leven van J o w o Atis
ha, die meer dan 900 jaar geleden het boeddhisme in 
Tibet nieuw leven inblies. 

Sander Tideman doet verslag van het bezoek van La
ma Zopa Rinpochee aan Taiwan. 

In 'Het mooie gezicht van Sunyata' worden w e door 
Lama Y e s h e binnengeleid in de Leegte . 

Het slot van de interessante serie 'Ik vraag me af 
waarom?' door Thubten Chodron wordt gevolgd door 
een stuk over de samenwerking tussen leraar en leerling 
van de hand van Dayab Rinpochee. 

Verder is er nog wat nieuws uit Tibet en het centrum 
in Emst. 

Als u mee wilt doen aan de Nyung Na is het raad-
zaam even het stukje te lezen wat hierover gaat. 

W e d e r o m wensen w e u veel leesplezier en wijsheid 
toe. 

D e redaktie 



Interview met Z.H. de Dalai Lama 
TER GELEGENHEID V A N TIEN JAAR 
MAITREYA MAGAZINE 

Interviewer: Boeddhistische monnik 
Thoebten Lodreu (Hermes Brandt) 
Plaats: Dharamsala. India 
Datum: 20 januari 1989 

Het interview werd gehouden in het 
Engels en het Tibetaans. Hct werd in 
het Nederlands vertaald door de inter
viewer. 

Thoebten Lodreu: "Als mahayanist 
streef je er naar boeddha te worden, 
maar hct is moeilijk om je voor te stellen 
wat dat precies is. Hoe is het om vedicht 
te zijn? Wat voor ervaring is het boeddha 
te zijn?" 

Zijne Heiiigheid, lachend: "Dat kan ik 
niet zeggen. Je bcdoelt het gevoel van 
verlicht te zijn?" 

Thoebten Lodreu: "Ja," 

Zijne Heiiigheid: "Volgens mij bete-
kent 'verlicht zijn' dat je kennis volkomen 
is. Dat aspekt van de verlichting kunnen 
wij tot op zekere hoogte ook ervaren, Als 
het je lukt om een goed begrip te verwer-
ven van iets waar je aanvankelijk moeite 
mee had. dan voel je een zeker soort 
voldoening, nietwaar? In ieder geval op 
dat punt heb je zckerheid; je kent de ver
schillende aspekten van dat onderwerp. 

Als datzelfde bewustzijn geleidelijk aan 
de verlichting heeft bereikt, weet het al-
les. begrtjpt het alles ten voile. Het 
spreekt vanzelf dat je dan een diepe vol
doening ervaart. Vanuit dat gezichtspunt 
kun je het begrijpen, 

Vooral mensen, met hun menselijke 
intelligentie. vinden het onprettig als zij 
merken dat zij iets niet weten. Zij probe-
ren hct te doorgronden, Als zij het obsta-
kel uit de wcg weten te ruimen en inzicht 
verwerven, voelen zij een enorme 
opiuchting. Aan de hand hicrvan kun je 
je een voorstelling maken van het men-
tale geluk van een boeddha." 

Thoebten Lodreu: "Gewone mensen 
ervaren de aarde als een bol die rondcir-
kelt in dit universum. Ervaren hogere 
wezens dit universum als een plat vlak 
met de berg Meroe in het midden?" 

Zijne Heiiigheid: "Nee, ik denk het 
niet. Dat is geen kwestie van hogere of 
lagerc bewustzijnsniveaus. Er zijn in het 
boeddhisme verschillende beschrijvingen 



van deze wereld. In hct verleden, toen 
de moderne ideeSn Tibet nog niet be
reikt hadden, hadden de Tibetaanse 
schriftgcleerden andere opvattingen op 
dit gebied. Zij zeiden dat de wereld op 
verschillende wijzen verschijnt aan be-
paalde mensen doordat karmische in-
vloeden. de karmische faktoren verschil-
lend zijn. 

Dit valt te vergelijken met de verschil
lende manieren van waarnemen van een 
glas water door drie verschillende leven
de wezens: een mens, een god - een lo-
kadeva of plaatselijke god - en een preta 
of hongerige geest. Door speciale karmi
sche invloeden ziet de mens het als wa
ter, de god ziet het als nektar en de preta 
ziet het als bleed of iets dergelijks. Het-
zelfde voorwerp doet zich anders voor, 
door een speciale uitwerking van karma. 

Sommige Tibetaanse schriftgeleerden 
verklaren het bestaan van de verschillen
de beschrijvingen van het universum op 
deze manier. Als er Uberhaupt ergens 
een platte wereld bestaat, dan zal die aan 
bepaalde mensen bolvorming toeschij-
nen. Maar het lijkt mij persoonlijk het 
meest waarschijnlijk dat de wetenschap-
pelijk beschrijving de juiste is. Onderzoe-
kingen en experimenten hebben er de 
juistheid van bewezen. En als boeddhist 
kun je daar natuurlijk niet omheen, 
vooral niet als mahayana boeddhist, die 
meer geloof hecht aan logische redene-
ringen dan aan geschriften of regels. 

Wat de boeddhistische geschriften be-
treft, Boeddha heeft van verschillende 
werelden en universums gesproken. Ik 
denk dat sommige daarvan betrekkelijk 
vlak zijn. Dat hoeft niet tc betekenen dat 
zo'n heel universum vlak is. Onze pla-
neet is bolvorming, maar India is naar 
verhouding vlak. Hct 'platte' van het uni
versum kan misschien ook zo geinterpre-
teerd worden. Hoe dan ook, dit hangt 
niet af van je spirituele niveau. 

Het is anders met het waarnemen van 
een boeddhabeeld als een gewoon 
beeld, zondcr spraak. Zo'n manier van 
waarnemen hangt sterk af van het 
geestelijk niveau van de waarnemer. 
Neem bijvoorbeeld het Avalokiteshvara-
beeld dat wel in de tempel hier in Dha-
ramsala te zien is geweest, maar dat ge-
woonlijk bij mij thuis staat. Voor ons, in
clusief de Dalai Lama, is dat een gewoon 
beeld, dat niet praat. Maar de vijfde Da
lai Lama heeft van ditzelfde beeld vele 
initiaties en adviezen ontvangen. Dat ligt 
niet aan het beeld, maar aan onze eigen 
spirituele ervaringen. Vandaag zie we 

het als ecn gewoon beeld, maar als onze 
inncriijke beleving, onze spirituele bele-
ving, zich hoger ontwikkelt, dan wordt 
het beeld levcnd. Dit soort dingen is dus 
wel sterk afhankelijk van de kwaliteit van 
onze spirituele ervaringen. 

Het is ook zo dat voor ons deze tafel 
solide is. Maar voor iemand die de die-
pere natuur van de leegte volkomen er
vaart, is dat anders. Zo iemand realiseert 
zich dat al dit soort dingen geschapen is 
door dc geest. Dit betekent niet dat je dc 
externe materie ontkent; je aanvaardt de 
externe materie als zodanig, maar je be-
seft dat het uitcindelijk veroorzaakt 
wordt door het heldere licht. Als je hicr
van een diep besef ontwikkelt en je dit 
volkomen bewust wordt, dan is deze ta
fel, alsje hem aanraakt, niet solide meer. 
Dus het al of niet solide zijn van dingen 
hangt af van de waarnemer. 

Heb je wel eens handafdrukken gezien 
in rots of mctaal?" 

Thoebten Lodreu: "Ik heb in Tibet een 
hoop hand- en voetafdrukken in rotsen 
gezien die door lama's waren gemaakt." 

Zijne Heiiigheid: 
duidelijk?" 

"Waren ze 

Thoebten Lodrcu: "Erg duidelijk." 

Zijne Heiiigheid: "Hmmm . . ." 

Thoebten Lodreu: "Bij benadering 
hoeveel Indiers hebben dc hoogste ver
lichting bereikt sedert Shakyamocnie 
Boeddha begon les te geven, en hoeveel 
Tibetanen?" 

Zijne Heiiigheid, in 
uitbarstend': "Dat weet ik niet." 

lachen 

Thoebten Lodreu: "Alleen maar bij 
benadering, om er een beetje een idee 
van te hebben, tientallen, honderden of 
een paar miljoen?" 

Zijn Heiiigheid: "Indiers? Als je de be-
kcnde necmt, dan denk ik dat zo'n dui-
zend de hoogste verlichting hebben be
reikt. En wat de naamlozen betreft, de 
onbekenden, dat weet ik niet, dat is 
moeilijk tc zeggen. Ik denk op zijn minst 
een paar miljoen. En dan wat de beken-
de Tibetanen betreft, misschien een paar 
honderd; en de onbekende, ik weet het 
niet, misschien een paar honderddui-
zend. Het is moeilijk te zeggen, in feite 
heel erg moeilijk. En als je vraagt hoe het 
er heden ten dage voorstaat . . . (Zijne 

Heiiigheid lacht) . . . dan is dat nog 
moeilijker om te zeggen. Het zou gemak-
kelijker moeten zijn om te zeggen wat de 
huidige situatie is dan die van cen ver 
verleden, maar ik denk dat het in dit ge
val moeilijker is. (Zijne Heiiigheid lacht.) 

Nu houden echte beoefenaren van het 
boeddhisme gewoonlijk hun innerlijke 
kwaliteiten erg verborgen; zij lopen er 
niet mee te koop. Het is bijvoorbeeld zo, 
dat een volledig gewijde monik die de 
staat van arhat heeft iDereikt en dat aan 
iemand anders, naar waarheid, vcrtelt, 
een monniksregel overtreedt. Voor zo-
ver ik weet zijn er vandaag de dag w e l 
wat mensen die diepe realisatics hebben, 
en daarbij ook buitengewone ervarin
gen, maar het is erg moeilijk te zeggen 
wie van hen volledig verlicht zijn." 

Thoebten Lodreu: "Denkt Uwe Heiiig
heid dat er al ecn westerling is die de 
hoogste verlichting heeft bereikt?" 

Zijne Heiiigheid: "Ik denk dat je hier 
twee categoricen moet onderscheiden. 
De eerste is die van degenen die reeds in 
het verleden d e hoogste spirituele erva
ring hebben bereikt en die nu via iets als 
reincarnatie als mens terugkomen. Dat is 
volgens mij altijd mogelijk, en niet alleen 
als mens, maar ook onder de dieren. 

Dc tweede categoric is die van gewo
ne wezens die, doordat ze een nieuwe 
kans krijgen, doordat ze in een nieuwe 
situatie terecht komen, de leer van 
Boeddha beoefenen en hct hoogste ni
veau bereiken. Zoiets is op het moment 
moeilijk. Wanneer kwam hct mahayana 
boeddhisme naar het westen? Ik denk op 
zijn hoogst zo'n veertig, vijftig jaar gele
den. Het boeddhisme uit de theravadin 
landen bereikte weliswaar het westen 
rond het eind van dc vorige eeuw, maar 
alleen met hct hinayana onderricht kun 
je de tien bodhisattva-gronden niet bcrei
ken. Het mahayana standpunt is, dat je 
daarvoor de leegte dient te realiseren en 
e e n echte ervaring van bodhicitta dient 
te hebben. Met het hinayana systeem 
van dc zcvenendertig takken van verlich
ting, zoals de vier vormen van bedacht-
zaamheid, kun je hoogstens dc staat van 
arhat bereiken. Dus gezien hct feit dat er 
zo weinig tijd is geweest, is deze tweede 
categoric erg on waarschijnlijk. 

Ik heb echter wel gemerkt dat sommi
ge westerlingen via de verschillende be-
oefeningen buitengewone ervaringen 
hebben bereikt. Vreemd genocg lijkt het 
soms wel of het voor westerlingen mak-



kelijker is om spirituele realisaties te be
reiken dan voor Tibetanen, Misschien 
komt het doordat westerlingen een heel 
praktische benadering hebben. Wij ac-
cepteren het boeddhisme soms erg ge
makkelijk. zonder echter altijd veel ener
gie te stoppen in een feitelijke beoefe-
ning. Maar misschien komt het door kar
mische krachten uit het verleden, ik weet 
het niet." 

Thoebten Lodreu: "Denkt U dat het 
nog lang zal duren voor westerlingen 
ook in grote getalen de verlichting zullen 
bereiken?" 

Zijne Heiiigheid: "Ja, natuurlijk. Van 
deze periode van vijfduizend jaar boedd
hisme is al meer dan de helft voorbij cn 
globaal gezien is het boeddhisme in ver-
val. Dat maakt verschil." 

Thoebten Lodreu: "Het is nu moeilij
ker." 

Zijne Heiiigheid: "Ja. Dat hele massa's 
mensen tegelijk bepaalde dingen bercik-
ten kwam het vaakst voor in Boeddha's 
tijd. Maar individuccl is het natuurlijk 
nog steeds mogelijk. 

Vrecmde vraag . . . (Zijne Heiiigheid 
lacht) . . . Wel goed. Ik denk dat zuike 
vragen voor westerlingen erg belangrijk 
zijn. Ik heb gemerkt dat van de drie ob-
jekten van toevlucht, boeddha, dharma 

en sangha, de laatste erg belangrijk voor 
ons is als bron van inspiratie. Onze situa
tie heeft wel iets van een hardloop-
wedstrijd, Als je een race aan het rennen 
bent en je ziet dat je ver achter ligt op een 
andere atleet, dan is het moeilijk om je
zelf te motiveren hem in te halen. Maar 
als er iemand een meter op je voor ligt, 
een ander dric meter en weer een ander 
zes meter, dan heb je hoop dat je de ach-
terstand kunt inhalcn; dan voel je strijd-
lust in je opkomen. 

Overeenkomstig dit voorbeeld is de 
Boeddha heel ver van ons verwijderd. 
nietwaar? Maar de sangha op het niveau 
van de tiende grond, of de ncgcndc, of 
de eerste, en zelfs degenen die op de pa-
den van voorbcrciding en van verzame-
ling zijn. geven je het gevoel dat je dat 
ook kunt. Er is iemand die niet zo ver op 
je voor ligt cn je denkt: 'Dat kan ik ook'. 
Dus als je mensen kent die niet het 
hoogste niveau van verlichting hebben 
bereikt, maar wel verder zijn dan jij, dan 
kunnen die je echt inspireren." 

Thoebten Lodreu: "Uwe Heiiigheid 
wordt erg vaak geinterviewd. Zijn er vra
gen die interviewers nooit stellen, maar 
waarvan Uwe Heiiigheid vindt dat ze 
gesteld zouden moeten worden?" 

Zijne Heiiigheid denkt een paar secon-
den na en zegt dan lachend: "Nee". 

Thoebten Lodreu: "Heeft Uwe Heiiig
heid tot slot nog een boodschap voor de 
lezers van het Maitreya Magazine?" 

Zijne Heiiigheid: "Gegroet! Er lijkt zich 
in de wereld, onder de mensen van deze 
kleine plancet, een natuurlijk gevoel van 
fundamentele menselijkheid te ontwik-
kelen. dat wars is van oorlog en oprecht 
verlangt naar vrede, naar wederzijdse 
liefde en respekt. Ik denk dat gevoelens 
van nationalisme en chauvinisme ver-
houdingsgewijs minder sterk worden. 
Men wordt zich bewust van mondiale be-
langen. Men maakt zich steeds meer be-
zorgd om het milieu. Met andere woor-
den lijkt het er op dat in de wereldsituatie 
de trend is dat de fundamentele mense
lijkheid de overhand krijgt. Ik vind dat 
een positief teken. 

In deze omstandigheden moeten wij 
de betekenis van 'universele verantwoor-
delijkheid" serieus nemen. zeker als we 
een spirituele beoefening doen en in het 
belang van liefde en mededogen gelo-
ven. De algemene atmosfeer lijkt nu 
gunstig en lijkt er op te wijzen dat we zo'n 
menselijke instelling nodig hebben en 
moeten ontwikkelen. Dat is mijn me-
ning, Dus lezer, vriend, neem deze situa
tie in ogenschouw; handel juist en laten 
we proberen zovecl bij te dragen als we 
kunnen." 

De volgende twee vragen werden via 
Hermes gesteld door Margot Kool en 
staan feitelijk los van het interview. 

Vraag: "Er zijn studenten van het Ti
betaans boeddhisme in het westen die 
vinden dat niet al hun persoonlijke be-
hoeftes voor spirituele ontwikkeling wor
den gedekt door wat zij ontvangen van 
de lama'.s en geshes, Tcrwijl bijvoorbeeld 
het bewustzijn tot in detail wordt bestu-
deerd is er weinig onderricht over hoe 
we dienen om te gaan met ons lichaam, 
onze emoties, gevoelens, enzovoort. 
Daardoor zoeken veel serieuze studen
ten naar andere bronnen buiten het 
boeddhisme om deze problemen aan te 
pakken. Speciaa! in het Gelukpa 
systeem vinden sommige studenten het 

onderwijs intellectueel zeer stimulerend 
maar tekort schietend op het vlak van 
dagelijkse problemen en situaties waar-
door ze getrokken worden naar andere 
systemen binnen of zelfs heiemaal buiten 
het boeddhisme. Is er een manier om de 
beoefening binnen het Gelukpa systeem 
meer te integreren? Heeft u advies hiero
ver?" 

Zijne Heiiigheid: "Ik denk dat veel af-
hangt van de individuele leraren die in 
veel gevallen niet genoeg ervaring heb
ben. Ik zie niet in waarom het Gelukpa 
systeem hier apart wordt genomen, dat 
is te algemeen. Natuurlijk kan er in indi
viduele gevallen een gebrek aan kennis 
of begrip zijn. En ik denk dat het van de 
kant van de student zeker niet gemakke
lijk is, speciaal met betrekking tot emoti-
onele gevoelens. Er is tijd voor nodig. En 
in sommige gevallen is er wel een uitge-
breide intellectuele uitieg maar blijkt het 
moeilijk dit precies over te brengen op de 
beoefenaar. Meer heb ik er niet over te 
zeggen." 

Vraag: "Uwe Heiiigheid heeft geop-
perd dat vertalers in het oosten, die tijd-
gebrek hebben zich zouden moeten con-
centreren op de studie van de prajnapa-
ramita en madhyamika teksten. die van 
groot belang zijn. Zou u hetzelfde advies 
geven aan westerse studenten die tijdge-
brek hebben?" 

Zijne Heiiigheid: "Ja, ik denk dat voor 
hen hetzelfde geldt omdat het 
mahayana-onderricht aardig gedekt 
wordt door de prajnaparamita en mad
hyamika leringen die het meest uitge-
breid en het belangrijkste zijn." 



Geschiedenis Maitreya Instituut 

L a m a Y e s h t vi\ L a m a Z o p a i n B r u y t 

MAITREYA INSTITUUT 

KORTE GESCHIEDENIS 

P A U L A . H A N S EN M A R G O T WER
DEN GEINTERVIEWD DOOR KOOS
JE V A N DER KOLK. 

In Brughem klonken kerkklokken, in 
Maasl3ommel raasden de auto's en in 
Emst hoor je de vogeis fluiten. 

DE ONTMOETING 

Paula: Ik was in Nepal in 1972, Marcel 
Bertels kende ik van die tijd, we deden 
samen de derde Lam Rim-kursus in Ko-
pan, november 1972. Ik kwam terug in 
Nederland in 1973. Een paar jaar later 
kreeg ik een brief uit Kopan of ik een 
kursus voor hem wilde organiseren; hij 
was inmiddels tot monnik gewijd. Lama 
Yeshe had tegen hem gezegd: "Er is heel 
weinig in jouw land en in jouw taal over 
de Boeddha-Dharma van de Tibetaanse 
Mahayana traditic. Het zou goed zijn als 
je de mensen in je eigen land kon vertcl-

len over de Lam Rim, het Onderricht 
over de Stadia van de Weg naar Verlich
ting. 

Ik werd gevraagd om een kursus te or
ganiseren. Dat had ik nog nooit gedaan. 
Door een gelukkige samenloop van om
standigheden kwamen we terecht in het 
Theosofisch Centrum in Naarden. Mar
cel heeft in de zomer van 1976 een Lam 
Rim kursus van twee weken gegeven. 
Het volgend jaar deden we hetzelfde. 
Toen was Jan Paul erbij. Zo is het ge-
groeid. 

Margot: Jan Paul was in 1977 in het 
Theosofisch Centrum een affiche tegen-
gekomen met de jaarlijkse meditatiekur-
sus van Marcel. Paula organiseerde die 
en zo heeft Jan Paul Paula leren kennen. 
In 1978 ontmoette ik Jan Paul in een ca
fe. W e raakten bijna onmiddellijk aan de 
praat over het boeddhisme en ik voelde 
me tot hem aangetrokken. 

Ik hoorde dat hij binnen een paar we
ken naar Engeland zou gaan voor een 
boeddhistische meditatiecursus. Ik wist 
nog heiemaal nergens van en ben toen 

via hem in het Manjushri Instituut in En
geland beland. Daar heb ik mijn eerste 
lessen gevolgd van dc grote Boeddha 
Song Rinpochee. Paula kwam toen ook 
om de lessen te volgen cn daar kreeg zij 
van Lama Yeshe de naam voor ecn cen
trum: 'Maitreya Instituut'. Dat was toen 
we elkaar daar met zijn drieen voor het 
ecrst ontmoetten. Zo zie je dat niets toe-
val is. Na die periode heb ik een Lam 
Rim retraite gedaan en daarna zijn wij 
getrouwd door Lama Yeshe. Om precies 
te zijn, ik ben na zes weken met Jan Paul 
getrouwd. Het voelde als thuiskomen op 
twee fronten. Thuiskomen bij Jan Paul 
en thuiskomen in het boeddhisme. 

W e zijn toen op huwelijksreis naar In
dia gegaan, in een grot in Tso Pcma aan-
beland en hebben daar een korte retraite 
gedaan. Daar kregen we ies van een la
ma, die stuurde ons elkc keer terug om 
daarop te mediteren en met ecn ant-
woord naar hem terug te komen. W e zijn 
daar zo'n vier maanden in de grotten ge-
bleven en aan het eind van die periode 
kreeg ik op cen nacht een droom en 
daar verscheen de lama die ons lesgaf cn 



begeleidde. Hij zci dat wij terug moesten 
gaan naar Nederland. "Daar zullen La
ma Yeshe en Lama Zopa je hart en je 
hoofd bij elkaar brengen." W e zijn toen 
vrij snel naar Nederland terug gegaan. 

De dag nadat we terug waren in Ne
derland vroegen vrienden of we meegin-
gen op een boottochtje over de Amstel, 
Daar lag Paula haar woonboot. waar we 
langskwamen. Paula zei: "Hallo zijn jullie 
terug? Ik bel jullie nog". Toen ze ons bel-
de vertelde ze dat Lama Yeshe en Lama 
Zopa voor het eerst naar Nederland zou
den komen in augustus 1979. Toen zijn 
we Paula gaan helpen met de voorberei-
dingen en de organisatie van het gebeu-
ren. L a m a Y e s h t r . M a r c e l e n L a m a Z o p a 

L A M A YESHE EN L A M A ZOPA 
Eerste bezoek aan Nederland 

Margot: W e organiseerden dat de la
ma's in de Kosmos les gaven. Dat was 
heel inspirerend. Er waren ook best wel 
behoorlijk veel mensen. Aan het eind 
van die periode, vlak voordat Lama Yes
he en Lama Zopa vertrokken. kwamen 
de mensen die daar dicht omheen waren 
bij Lama Yeshe om een aantal zaken 
door te praten. Omdat wij met de orga
nisatie hadden meegeholpen waren wij 
er ook. Lama Yeshe raaddc ons aan om 
een tijdschrift uit te gaan geven. Hij zei 
dat het heel goed zou zijn voor Neder
land. Dat werd het Maitreya Magazine. 

Paula: Hij zei ook dat het goed was 
om regelmatig leraren uit te nodigen om 
hier les te geven. Een keer in de maand 
bijvoorbeeld. 

Margot: lets daarna zou de zoveelste 
Lam Rim-kursus met Marcel plaatsvin-
den. Paula kon dat niet organiseren, 
omdat ze naar Amerika moest om te hel
pen bij het bezoek van Zijne Heiiigheid 
de Dalai Lama daar. Zij vroeg of wij de 
komende Lam Rim-kursus wilden orga
niseren. Jan Paul heeft dat toen met veel 
verve gedaan. Zo kwamen we voor het 
eerst in de organisatie terecht, 

Paula: Eind 1979 kwam ik uit Ameri
ka terug. Jan Paul en Margot hadden het 
runnen van de Lam Rim-kursus overge-
nomen en ze waren al bezig leraren uit te 
nodigen. Fantastisch, ik kon het niet ge-
loven! 

W e deden toen alles met z'n drieSn: 
brieven opstellen; leraren uitnodigen; 
posters maken; folders schrijven; inko-
pen doen voor de kursussen; koken 

voor de kursussen. Wat deden we niet? 
En langzaam maar zeker is het gegroeid. 

Margot: Jan Paul is toen begonnen 
met de maandelijkse kursussen te orga
niseren met gevorderde westerse 
Dharma-studenten die lesgaven. In de 
loop van de tijd kwamen er ook andere 
leraren uit Europa, zoals Geshe Theg-
chok. Geshe Kelsang. Geshe Wan-
gchen, Geshe Legden, Achok Rinpo
chee, Geshe Ngawang Dhargye, en na
tuurlijk ook Serkong Rinpochee. 

De organisatie lag hoofdzakelijk bij 
Jan Paul en mij. W e opereerden vanuit 
het huis van mijn moeder waar we een 
zijvlcugel van haar huis hadden ingericht 
als kantoor. Met een kamertje voor de 
leraren om in te slapen. Er was een keer 
per maand een kursus. Veel mensen 
kwamen weer terug naar een volgende 
kursus. Af en toe iemand die wat wilde 
vertalen of een artikeltje bij wilde dragen. 

De eerste die zelf met een projekt aan-
kwam waar regelmatig contact over ont-
stond was Paul Baas, met een transcript 
van de lezingen van Serkong Rinpochee -
de Lamp van het Pad naar Verlichting, 

een commentaar - in 1981. Die komt 
echt naar voren springen in de vorm van 
die hulp. 

Paula: Er kwamen steeds meer men-
sen op de weekenden. Er waren mensen 
die terugkwamen uit India en Nepal, 
mensen die lang in het Kopan-klooster 
waren geweest, het klooster van de la
ma's in Kathmandu, Nepal. Samen be
gonnen we uit te zien naar een geschikt 
pand, waar iedereen bij elkaar kon wo-
nen om een echt, fysiek Maitreya Insti
tuut te creeren. 

NIEUWE BEWONERS 

Margot: Na de kursus van de lama's 
zijn Jan Bijman en Thon Memelink erbij 
komen wonen. Alex is er vlak voordat 
we verhuisden, in februari 1983 bij ko
men wonen. Hans kwam in maart 1983. 
Jan Paul heeft Hans voor het eerst ont-
moet in S e p t e m b e r 1977 in de Ham-
toren in VIeuten bij het bezoek van de 
Karmapa aan Nederland. 

Ik ontmoette hem voor het eerst in 
1978 in het Manjushri Instituut in Enge
land. Toen was hij net monnik gewor-
den, getsul. Eind 1978 tijdens onze hu
welijksreis gingen we hem opzoeken in 
zijn hutje in Dharamsala. in'80-'81 zijn 
we weer naar India gegaan. In de perio
de daartussen heb ik altijd brieven aan 
Hans geschreven, meestal met het ver-
zoek om naar Nederland te komen om 
ons te helpen, omdat we heiemaal geen 
sangha hadden. Toen dachten we nog 
niet aan hem in de rol van vertaler, maar 
voornamelijk om een sangha voorbeeld 
te hebben. Of misschien om les te geven. 

Hans: Nee. ik vond het niet zo fijn om 
naar Nederland te komen, ik had in al 
die jaren het idee dat ik altijd in India zou 
blijven, want dat idee van een eigen land 
heb ik nooit zo sterk gehad. Maar het 
gaat zo vaak anders dan je denkt, dan 
gaat je karma opeens de andere kant uit. 
En achteraf gezien vind ik dat ook heel 
logisch hoor. Jan Paul en Margot pro-
beerden mij al heel lang te overtuigen 
om een tijdje naar Nederland te komen, 
maar dat mislukte steeds, omdat het 
voor mij belangrijker was om nog in In
dia te blijven. 

Margot: Zijn leraar zei e ike keer "La
ter, het is je tijd nog niet". Ik ben zijn le-



raar achteraf echt heel dankbaar, want 
het heeft geleid tot een monnik die veel 
retraites heeft gedaan en veel heeft 
gestudeerd. Na zoveel jaar kreeg je ge
woon een hele goede monnik, die echt 
de diepte was ingegaan. 

VERANDERINGEN IN BRUGHEM 

Hans: Veel westerlingen ontmoetten 
Lama Yeshe, een totaal onconventione-
le. heel erg open lama, heel erg humo-
ristisch, met een groot hart, letterlijk en 
figuurlijk. Die mensen voelden zich door 
hem gegrcpen. Via hem waren ze dan 
geinteresseerd in het boeddhisme. Maar 
het contact met het boeddhisme bleek 
vaak veel moeilijker dan het contact met 
Lama Yeshe. Als je op een gegeven mo
ment gaat mediteren dan zie je hoe 
moeilijk het allemaal is en hoe hardnek-
kig onze gewenningen zijn. Dat hct alle
maal niet zo gezellig en gemakkelijk is als 
hij hct probecrde tc maken, Zo kreeg je 
een aantal mensen, die gcinspireerd 
door Lama Yeshe best wat wilden doen. 
maar cigcniijk teveel aan dc persoon van 
Lama Yeshe bleven vasthouden en aan 
de gezelligheid cn hct optlmisme dat hij 
uitstraalde, Dat was de situatie die ik 
aantrof in Brughem, Een aantal mensen, 
heel erg gcinspireerd door de persoon 
van Lama Yeshe, maar nog niet echt 
met dat dankbarc contact met het 
boeddhisme dat je krijgt als je je erin ver-
diept. Zover waren ze nog lang niet. En 
ook nog teveel bezig met andere dingen. 

Margot: Je hebt in het begin de hoop 
of verwachting dat je het als boeddhist 
aankan. Dat bleek complete waanzin. 
W e hadden net van de Dharma ge-
procfd en we werden overspocid door al 
die invloeden en onze eigen verstorende 
houdingen. Vooral als je samcnwoont 
met een aantal mensen die - en dat moet 
je allemaal leren - elk hun eigen idee 
hebben, hun eigen zienswijze en je hebt 
nog niet zo'n stcrke spirituele kracht in 
jezelf, dan wordt het heel moeilijk. Je 
hebt een bepaald verwachtingspatroon, 
maar de situatie is cigcniijk te veeleisend 
voor je. Je hebt nauwclijks dc tijd om je 
eigen Dharma tc beoefenen, en een 
beetje tot verdieping te komen, er is zo
veel werk te doen. En er is cigcniijk zo
veel waar je mee botst. Het is alleen nog 
maar intellektuele kennis, die niet altijd 
verwerkt is. 

Hans: Het enige lichtpuntje voor mij 
was dat er al geruime tijd hct plan 
bestond om een lama naar Nederland te 

halen als vaste leraar. Dat plan had ik 
ook met alle energie die ik had bijval ge
geven. Ik zag, dat als je wilt dat een 
sa igha-lid langer in Nederland blijft dat 
je dan moet zorgen dat er cen soort 
steun is in dc vorm van cen lama. Dat 
bleek ook, want er was al eerder een 
sangha-lid geweest. die maar korte tijd 
bleef. Het tweede plan wat we onmid
dellijk startten was de verhuizing, weg uit 
Brughem. 

N A A R MAASBOMMEL 
Hans: Ik kan mij nog herinneren dat 

Jan Paul via een advertentie een boerde-
rijtje in Maasbommel had gevonden. Het 
was toen nog heiemaal leeg en kaal; er 
moesten nog tegels in gelegd, de keuken 
was allemaal cement; hct was allemaal 
nog in een elementair stadium. Maar we 
waren op de cen of andere manier toch 
erg enthousiast. Toen is het heel erg snel 
gegaan. In September zaten we cr al. 

Paula: Toen hct Maitreya Instituut ver-
huisde in September 1983 gingen som
mige mensen mee naar Maasbommel en 
sommigen niet. Het waren juist de twee 
gezinnen die niet meegingen. 

Hans: In de bcweging van Brughem 
naar Maasbommel heeft zich de kern ge-
vormd van het huidige Maitreya Insti
tuut. In die bcweging vielen een aantal 
mensen om verschillende redenen af, 

Margot: Thon en Jan, Alex en Hans, 
Jan Paul cn Margot gingen mee. 

Hans: Er is toen keihard gcwerkt om 
hct mooi te krijgen. De schuur n i e u w , 

het huis was gcrcnoveerd, maar hct was 
zo kaal als ik weet niet wat. W e liepen 
d a a r tot onze enkels in de modder, zowel 
op het terras als verderop. Er waren 
geen banken, geen bedden, geen zol-
dertje. niets. 

Margot: Er m o e s t e n n o g een keukent-
jc, toiletten cn ecn tcgclvlocr in dc 
schuur gemaakt worden. Dit zou worden 
gedaan door de huisbaas. Toen we daar 
aanvankelijk kwamen in S e p t e m b e r , 

hebben we ons in de eerste plaats meer 
gericht op ecn e i g e n stekje in het huis. 

Hans: W e h a d d e n t o e n een paar keer 
per maand een weekend. Dan sliepen 
de mensen op zolder in het huis, daar 
hadden we allemaal bedden neergezet, 
van die doorgezaktc oudc spiraalbed-
dcn. Al die mensen op zolder, dat was 
een vrcselijk kabaal. Er kwam zo'n man 
of 15 h 20 in de begintijd. 

Margot: Pas in het voorjaar is Jan Bij
man begonnen met de compartimenten 
cn de ballustradc in de schuur te bouwen 
als slaapplaats voor dc kursisten. In april 
met de Tara-retraite hebben een hele-
boel kursisten aan het eind van de retrai
te meegeholpen met het schilderwerk: 
Marie-Louise, Peer van der Meyden, Er-
na en Frances van Oorschot. 

Hans: Er was in het begin best wat on-
rust in de groep bewoners, tussen dc 

H v l p a n d i n M a d s b o m m e l 



mensen onderling en binnen de mensen 
zelf, voordat het centrum zich een beetje 
begon te vormen. Na een paar rommeli-
ge maanden of misschien wel een moei
lijk jaar, werd het harmonieuzer, Dat was 
snel mcrkbaar aan de toevloed van men-
sen. Na cen eerste jaar waren dc groot-
ste werkzaamheden aan het gebouw en 
het terrcin gcbeurd. Er was een wciland 
gekomen in plaats van ecn brandnetel-
oerwoud; er was een gastenschuur met 
douches en verwarming in plaats van 
cen kale stal. Dus alles bij elkaar, na een 
jaar begon het wel te lopen in Maasbom
mel. Voor mij is het Maitreya Instituut 
pas echt begonnen in Maasbommel. En 
als centrum draaide hct volgens mij pas 
sinds hct tweede jaar van Maasbommel. 

DE KOMST V A N DE LERAAR 

Margot: Eind december 1982, begin 
januari 1983 waren we met alle bewo
ners uit Brughem naar Italie gegaan om 
Lama Yeshe te ontmoctcn. Daar deden 
wij een verzock aan Lama Yeshe voor 
een leraar. Lama Yeshe liet ons toen 
voor hct eerst een foto zien van Gcshe 
Konchog Lhundup. Er werd gezegd dat 
hij onze leraar zou worden. 

Margot: Hans is degene die er echt 
achteraan heeft gezeten. En Jan Paul is 
op het briljante idee gekomen van de 
Geshe-donateurs-aktic om het financieel 
mogelijk te maken. Van te voren gingen 
mensen geld overmaken om Gcshe tc 
kunnen laten komen en hem voedsel en 

onderdak te kunnen verschaffen. Het 
heeft altijd gefunctioncerd die Geshc-
aktie. alhocwcl het de laatse jaren wat 
afncemt. Er moet nu vanuit het instituut 
geld bij; het wordt niet alleen meer door 
de studenten gedragen, 

Hans: Het heeft precies een jaar gc-
duurd, iets meer dan ecn ecn jaar zelfs, 
voor de financiSn en de visa, de papier-
winkel rond waren. 

Margot: W e dachten dat Geshe Kon
chog Lhundup iets eerder zou komen 
maar hoorden dat hij eerst naar Tibet 
ging. Toen we hoorden dat hij misschien 
vast kwam te zitten in Tibet deden we 
Tarapoedja's om hem naar Nederland te 
krijgen, elke dag, weken achter elkaar. 
voor zijn vcilige komst naar Ncdcrland. 
Geshela is in juli 1984 gekomen. Hij is 
toen metcen begonnen met de Lam 
Rim-kursus. Dat is ook de traditie van 
het centrum. Hans heeft toen vertaald. 

Hans: Ik vertaalde voor het eerst de 
Lam Rim-kursus in 1984. En dat viel niet 
tegen. Ik was al een jaar bezig om de 
Dharma terminologie in het Nederlands 
om tc zetten, Het Tibetaans viel ook 
mee, want Geshela deed echt zijn best 
om duidelijk te zijn. 

Margot: Hct bracht veranderingen met 
zich mcc. zo'n leraar in huis. Je kreeg 
voor het eerst een vast lesprogramma el
ke ochtcnd. Je kreeg een lesprogramma 

buiten het instituut. In het begin was het 
natuurlijk ook wennen aan elkaar. 

Hans: Er kwam opeens een soort con-
tinuiteit, die voorheen ontbrak. Wat heel 
erg sterk ervaren werd door dc bewo
ners, in ieder geval door mij zelf, was dat 
er een stuk verantwoordelijkhcid, druk, 
van mij afviel. Dat glccd gewoon op zijn 
schouders over. Ook in termen van be
zoekers werd het meer een centrum. 
Een centrum is pas ecn centrum als er 
voortdurend iets is waar mensen op af-
komen. Het werd nu meer een konstant 
aantrekkingspunt. 

Geshela was heel blij om te zien dat er 
al van alles gebeurde. Hij was natuurlijk, 
wat ik mij kan voorstellen, cen beetje bc-
zorgd van hoe moet je dat nu aanpak-
ken. Wat willen ze. wat kunnen ze. Hij 
zag dat er regelmatig Tarapocdja werd 
gedaan al was het niet zoals de Tibeta
nen dat doen, maar wel in het Tibetaans. 
En de Goeroepoedja. die we heel goed 
doen, deden we twee keer per maand. 
Ik denk dat dat cen zekere geruststelling 
voor hem is geweest. 

Geshe Konchog Lhundup gaf een-
maal per maand een weekendkursus 
plus elke zondagmiddag een uitieg van 
de bodhicaryavatara en iederc dag Lam 
Rim. Dus we draaiden toch ecn behoor
lijk stevig programma. voor die paar 
mensen die er toen waren. 

Paula: W e hebben zo lang gewacht op 
een vaste leraar, op cen Geshe. ik vind 
het heel belangrijk dat er iemand is die 
meer weet dan de oudc studenten. Zo 
iemand draagt niet alleen kennis over 
van het boeddhisme, maar geeft men-
sen, zeker mensen die voor het eerst ko
men. cen beetje het gevoel wat het bete
kent om een wijs iemand te kennen, hoe 
het leven je kan veranderen. Hij is niet 
alleen iemand die ecn hoop weet, maar 
ook iemand die wijs is. Het verschil tus
sen kennis en wijsheid begint een beetje 
duidelijker te worden. 

Margot: De toename van het aantal 
studenten is de grootste verandering ge
weest. Het heeft een veel stabielere basis 
gegeven. Een stuk daarvan is te danken 
aan de Geshe, de leraar die je hebt. 

ONTWIKKELING EN IN M A A S B O M 
MEL 

Margot: De pick voelde heel goed. Ik 
ben daar heel gelukkig geweest. Ik ge
loof dat cen helcboci mensen dat crva-
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ren hebben; het huis, de tuin, en de lig-
ging ervan, daar kwam een goede ener
gie uit. De groep was iets cohenter, hoe
wel er nog steeds frappante dingen kon-
den plaatsvinden. In die periode werd er 
elke ochtend gezamenlijk gemediteerd 
en ook elke auond. W e zijn bijna onmid
dellijk na de verhuizing begonnen met 
het bouwen van de Stoepa; maar dat 
was een langdurig project. Dat is echt in 
langzame fases gegaan voordat het af 
was. De boekenafdeling van Jan Paul 
ging zich toen langzaam uitbreiden, de 
in- en verkoop van boeken. In verge-
lijking met wat er nu staat was het nog 
niets, maar we vonden het al een hele 
hoop. Je deed alles zelf; alle kleedjes die 
in de meditatieruimte hangen op het al-
taar zijn zelf gemaakt; we naaiden 
destijds ook zelf de boekomslagen. Mijn 
moeder, die in Maasbommel bij ons is 
komen wonen heeft ons toen erg veel 
geholpen. Alex werd monnik voordat 
Geshela kwam; hij is samen met Hans 
naar India geweest, waar hij door Z.H. 
de Dalai Lama tot getsul werd gewijd. 
Thon heeft de eerste vijf geloften geno
men en is toen in Nalanda bij Lama Zopa 
getsul geworden. Jan heeft ook heel 
lang die vijf geloften gehouden en die 
moest iets langer wachten op zijn getsul-
wijding. Die is het twee jaar later gewor
den bij Z.H, Gaden Tripa, samen met 
Eugene en Atiba. 

Er begon langzaam een hechtere kern 
van studenten te onstaan. In die begin-
pcriode kwamen regelmatig: Marie Loui
se en Peer, Marian van der Horst, Han
nah ter Horst, Florens, Jeroen Spaan, 
Rob de Bont, Michael, Gabriel. Peter, 
Jet Schrijer, Len Kosse, Louwrien Wij-
ers, Erna en Francis van Oorschot. 
Noortje Toetenel, Benedict Ficq, Hen-
ny, Boudewijn Lelieveld, Egon, Carl, 

Jan de Ruiter, Germaine Llischen Koos
je van der Kolk, enz. 

De grootste verandering is de toena
me van het aantal studenten geweest. 
En het aantal toegewijde mensen bij el
kaar. Het sprituele leven kwam er meer 
in. Een stabiele kern mensen ook die re-
latief goed met elkaar op kon schieten. 

N A A R EMST 

Hans: In Maasbommel zag het er op 
een gegeven moment erg schattig uit, ze
ker toen we er weg gingen was het ont-
zettend mooi geworden, maar je zat toch 
vast op een klein dijkje waar je niet van 
af kon, want dan zat je in het water. Het 
weilandje achter was we! leuk, met de 
bomen eromheen. 

Margot; Maasbommel werd te klein. 
En soms ook wel een beetje druk's zo-
mers vanwege de toenemende wa-
tersport en het cafe op de hoek, Er 
moesten ook teveel dingen bij elkaar ge-
beuren in de boerderij; het eten. het sla
pen, het douchen, het leek mij voor de 
kursisten heel onrustig. De Gompa was 
ook enorm gehorig aan de straatkant; je 
hoorde altijd de auto's voorbijkomen. 
Maar het werd te klein en op een gege
ven moment konden de mensen er niet 
meer goed in. En de bewoners begon
nen te verlangen naar een eigen plek. 
Een van de ideeen was dat we dichter 
naar de randstad wilden, nou dat is niet 
heiemaal gelukt. W e hebben wel veel 
meer ruimte. En het was goed om einde-
lijk eens iets te kopen in plaats van te hu-
ren. 

Hans: De huur werd ook zo hoog, dat 
we zijn gaan kijken of we voor diezelfde 
prijs niet wat zouden kunnen kopen. Jan 
Paul heeft een aantal makelaars inge-
schakeld en op de een of andere manier, 
met de zegening van Ganden Tripa, die 
toen hier in Nederland was, kwam deze 
jeugdherberg door. Dat ging opnieuw 
weer heel snel. Normaai koop je niet zo 
snel een huis, laat staan een heel project 
en dan ben je ook niet zo snel verhuisd. 
Het is met Ganden Tripa begonnen, Die 
was er in juni en in augustus waren we 
verhuisd. Tijdens de Lam Rim in juli zijn 
we gaan inpakken, Toen wisten we nog 
niet of het door zou gaan, maar we zijn 
maar vast gaan inpakken. 

Margot: In Emst hield het huiselijke le
ven een beetje op, Het groepsgebeuren 
werd meer verspreid over diverse gebou-
wen. Het werd allemaal wat groter en 

K u r s i s t e n in E m s l 
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dan neemt de intimiteit wat af. Ook rol-
ienveranderingen. Erzijn wat meerleken 
bijgekomen, waardoor de monniken zich 
langzamerhand konden terugtrekken. Er 
was ook een roilenverandering doordat 
er meer vrouwen bijkwamen, dat was 
voor mij ook merkbaar. Mijn moeder 
ging op zichzelf wonen, vlak bij het cen
trum in Epe. Het grootste voordeel van 
het huidige centrum is dat je een veel 
rustiger plek hebt, een vele meditaticve-
re plek eigenlijk. Het ligt mooi in de bos-
sen. Het trekt ook meer mensen aan. Al
les is wat ruimer geworden. 

Hans: Voor de bewoners is ruimte 
denk ik de grootste verandering. W e zit
ten niet meer hutje bij mudje op een zol
der en een verdieping. Dat is wel een 
verademing. Hier heb je aan alle kanten 
zoveel ruimte en zoveel wegen en zoveel 
bossen om te wandelen of naar toe te 
gaan dat is toch een verschil. En dan die 
gebouwen hier, Alsje kijkt naar de enor
me keuken vergeleken bij het piepkleine 
keukentje in Maasbommel. Ik denk dat 
het voor de gasten ook prettig is om 
maar met een paar mensen op een zaalt-
je te liggen; of zelfs met 1 of 2 mensen 
op een kamer in plaats van met zijn alien 
in een boerderij. Dat horen we van veel 
mensen. 

De mogelijkheden zijn ook een stuk 
groter geworden; om tussendoor eens te 
blijven bijvoorbeeld, of om een retraite te 
doen, bezinningsdagen in een caravan 
en al dat soort dingen, Dat waarderen de 
mensen wel hoor. Er wordt ook wel ge-
bruik van gemaakt. Nog niet zoveel als 
het zou kunnen, maar toch meer dan 
vroeger, De getsuls Alex, Jan en Eugene 
zijn tot volledig monnik gewijd door Zijne 
Heiiigheid de Dalai Lama tijdens hun reis 
naar India in december 1988. 

Er blijven nieuwe mensen komen. 
Maar het is heel moeilijk om te weten 
waar dat nou precies door komt. Geshe-
la's manier van lesgeven is grondig ge-
wijzigd. Hij heeft denk ik toch wel veel 
meer begrip gekregen voor de manier 
van leven van de mensen hier. Het Mai
treya Instituut heeft ook meer bekend-
heid gekregen als een betrouwbaar insti
tuut. Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen 
gaande; zo denken we aan een nieuw 
stadscentrum, en ook krijgt het Maitreya 
Instituut een steeds bredere maatschap-
pelijk functie. Hierop komen we in een 
volgende Maitreya Magazine terug. 

CONCLUSIE; 

Margot: Ik heb een hele, hele hoop 
mensen voorbij zien trekken. Studenten 
die je bijna in periodes in kunt delen. 

Eerst de studenten die kwamen voor La
ma Yeshe en Lama Zopa en die komen 
bijna niet meer. Toen is er een soort tus-
senperiode geweest, in Brughem lag het 
eigenlijk een beetje stil. En toen kwamen 
de Geshe mensen. Daartussendoor 
mensen die geinteresseerd waren en wat 
wilden weten en zien. 

Paula: Lama Yeshe zei: "Een Dharma 
centrum zoals het 'Maitreya Instituut Is 
niet iets wat je opzet voor jezelf of voor 
een paar jaar of voor de mensen die er 
wonen, nee, je bent voor een centrum 
bezig wat honderden jaren, zo niet dui-
zenden jaren zal voortbestaan." Maar je 
doet wat je kunt op de beste manier en 
als het niet slaagt dan jammer, maar je 
hebt het zo goed gedaan als je kon. Ik 
heb geleerd dat, hoewel je het ene ogen-
blik heel erg sterk kunt zijn, je afhankelijk 
bent van het karma van andere mensen. 
Voor de rest moet je het zonder al te veel 
verwachtingen doen. Niet altijd voor het 
resultaat omdat je veel mensen wil zien 
in jouw centrum. Daar gaat het heiemaal 
niet om. Je doet een poging een situatie 
te scheppen waarin mensen gelukkig 
kunnen worden en van hun lijden, fysiek 
en geestelijk af kunnen komen, Dat is je 
taak. Ik voel mezelf een instrument om 
dat te proberen te doen. 

Hans: Mijn enige verlangen is dat de 
mensen zelf nou eens zien wat een ont-
zettend waardevol centrum ze hebben in 
Nederland, Hoe ontzettend waardevol 
de boeddhistische Dharma nog is in deze 
tijd. En zich eens realiseren dat dat niet 
altijd zo zal voortbestaan. Want er zijn al
tijd crisistijden geweest en er zijn altijd 
oorlogen geweest. Die zullen weer ko
men en wat dat betreft denk ik dat een 
heleboel mensen erg dom zijn eigenlijk, 
dat ze niet beseffen wat ze nu moeten 
doen, dat ze nu gebruik moeten maken 
van deze unieke situatie, die we hier in 
alle comfort en voor weinig geld kunnen 
bieden, Juist die mensen die al contact 
hebben gemaakt met het centrum, Dat 
ze er echt heiemaal van doordrongen 
zijn en bezig blijven. Ik heb soms de in-
druk dat mensen denken: 'ach, dat zien 
we dan wel weer' of: 'we gaan volgend 
jaar wel eens kijken'. Maar dat is de 
vraag hk. Je moet dat denk ik niet alle
maal uit blijven stellen. En dat is echt 
mijn wens, dat de mensen zich meer rea
liseren dan tot nu toe het geval is, dat er 
momenteel zo iets enorm waardevols zo 
dicht bij huis voorhanden is. 

Transcript; Jolanda Egberts 



Het leven van Jowo Atisha 
DOOR: GESHE LOBSANG G Y A T S O 

Het leven van Jowo Atisha, Dipam-
kara Srijnana, die zijn onmetelijke 
vriendelijkheid meer dan 900 jaar ge
leden aan zowel India als Tibet 
schonk, kent twee belangrijke episo-
den. De eerste is die van zijn studie en 
religieuze activiteiten in India, de 
tweede van zijn boeddhistische missie 
in Tibet. Hoewel Athisha, die zich in 
talloze vorige levens had getraind in 
het gedrag van een bodhisattva, hoge 
realisaties had bereikt in de stadia en 
paden van spirituele ontwikkeling, 
koos hij, door zijn groot mededogen, 
voor een wedergeboorte onder ons, 
om levende wezens te begeleiden naar 
vrede. 

Hij werd geboren in 981, in het land 
van Bengalen. In de stad van Sahor, 
Vikramapuri, ten oosten van Bodh-
gaya, in een paleis met de naam "De 
houder van het gouden banier van 
overwinning." Koning Vikramanapuri 
en koningin Prabhavati waren zijn ou-
ders. Er wordt gezegd dat de rijkdom 
van de koning gelijk was aan die van 
de koning Tong Khun van China. De 
lijn van afstammelingen van deze ko-
ninklijke familie kende een voortdu-
rende stroom van pandits, geleerden 
en hoog gerealiseerde yogis. Behalve 
Atisha is de Bhikshu Bhi Gyaltsan uit 
deze lijn van groot belang geweest 
voor Tibet. Hij was een expert in zowel 
soetra als tantra en van zeer groot be
lang voor het volk van Tibet waar hij 
stierf in Yarlung. Koning Kalyanasri 
en koningin Prabhabati hadden drie 
zoons; de oudste Padmagarbha, Can-
dragarbha en de jongste Srigarbha. 
De tweede zoon, Candragarbha werd 
de beroemde Jowo Atisha. 

Atisha's geboorte ging vcrgezeld van 
vele tekenen en wonderbaarlijke gebeur-
tenissen, die aangaven dat hij een nau-
we band had met de godin Tara. Tot zijn 
tiende studeerde hij medicijnen, kunst-
vaardige ambachten, astrologie en talen 
cn was op al deze gebieden een expert. 
Hij nam toen de boeddhistische lekenge-
loften. Hij studeerde Sanskriet en Pra-
mana aan de voeten van vele boedd
histische en niet-boeddhistische leraren 
en werd met name een expert in de vie-
renzestig magische beoefcningen. Op 
zijn tweeentwintigste had hij een visioen 
van de meditatieve boeddha-vorm 
Gyaspa-dorjee. Hij ontving mondelinge 
tantrische overdrachten en initiaties 
(krachtverlening) van goeroe Rahulagu-

napata en ontving zijn geheime naam: 
Jnana-guhya-vajra. Hij ontving en be
reikte de realisatie van alle voorschriften 
van de moeder- en vadertantra en leefde 
daarna het leven van een yogi. 

In deze tijd waren er talloze Hindoe 
geleerden die zich de boeddhistische leer 
toeSigenden en bezit namen van veel 
boeddhistische tempels. De boeddhisten 
waren op zoek naar een pandit die de 
Hindoe geleerden kon verslaan, maar ze 
vonden niemand. Tenslotte was het 
Atisha die, hoewel hij eruit zag een bede-
laar, het accepteerde hen te ontmoeten. 
Hij versloeg ze allemaal en ze werden be-
keerd tot het boeddhisme. Athisha's 
faam verspreidde zich wijd en zijd. 

Op negenentwintigjarige leeftijd nam 
hij op advies van zijn leraren en de 
deva's de geloften van onthechting in de 
heilige plaats Bodhgaya voor de Maha-
bodhiboom in aanwezigheid van Upasa-
ka Buddha-jnana. Hij ontving de naam 
Dipamkara Srijanana. Tot zijn eenender-
tigste jaar bestudeerde hij vee! teksten 
van de drie voertuigen aan de voeten 
van talloze goeroe's. Hij bracht twaalf 
jaar door in Odantapuri, waar hij de gro
te Ahbidharma-vibhasa leerde, gecom-
poneerd door Arya Nyerbas, aan de 
voeten van Acharya Dharmarakshita. 

Toen hij hoorde van de grote Leraar 
Serlingpa Dharmakirti die leefde in Su-
varnadvipa en van het veelomvattende 



onderricht over liefde en mededogen 
wclke deze Leraar bezat, en door de 
kracht van zijn goeroe-discipel relatie uit 
het verleden ontwikkelde hij een oprecht 
vertrouwen in Serlingpa en een groot 
verlangen om hem te ontmoeten. Hij 
ging op weg met een groep cdelsteen-
handelaren naar wat nu Sumatra of In
donesia heet. Onderweg had hij cen visi
oen van cen gouden beeld onder water, 
zo groot als een berg. Toen hij in Suvar-
nadvipa aankwam moest hij nog een jaar 
wachten voordat hij eindelijk de kans 
had om Serlingpa te ontmoctcn. Dit ge
beurde tijdens een grote offcrceremonic 
cn dank zij de kracht van hun relatie uit 
vorige levens vocldden ze zich onmid
dellijk tot elkaar aangetrokken cn maak-
tcn ze zelfs neerbuigingen voor elkaar, 
Atisha bracht twaalf jaar door met Ser
lingpa en bestudeerde en beocfende 
vooral hct onderricht van de verstrek-
kende methoden van liefde cn mededo
gen, Terwijl hij een volledig inzicht had 
ontwikkeld in het soctra-aspect van het 
Mahayanavoertuig, werd hij tevens ecn 
onuitputtelijke schat van hoge realisaties 
op het pad van de verstrekkende metho
den. Goeroe Serlingpa schonk Atisha 
een beeld van Boeddha Shakyamocnie 
cn riep hem uit tot "Handhavcr van de 
Leer", 

Atisha keerde terug naar India cn 
stond zichzelf niet toe ooit gescheiden te 
zijn van de beoefeningen van luistcren, 
contcmplercn cn mediteren. Hij reali-
seerde met groot enthousiasme het ge
luk van levende wezens cn het voortzct-
ten van de leer. Later, gedurende een 
retraite in de tempel van Amithaba ten 
noorden van Bodhgaya, waar hij medi-
teerde op mededogen, en Avalokitesh-
vara en zijn gevolg visualiseerde, kreeg 
hij een visioen van de werkelijk Avaloki-
teshvara die tot hem sprak, zeggende: 
"U bent ecn erg heilig persoon. Dit is uit-
muntend. U hebt alle geheime schatten 
van de geest van de boeddha's van de 
drie tijden bcgrcpen." Daarna deed hij 
een voorspelling: "In het noorden ligt 
mijn thuisland. Uw meditatieve boedd-
havorm, dc heilige Tara is daar en lenigt 
de nood van levende wezens. Daar zijn 
ook veel van uw leerlingen. Daarom, 
reis af naar het noorden." 

Voor zijn uiteindelijkc vertrek naar Ti
bet deed Atisha nog veel goede diensten 
ten behoeve van levende wezens en de 
leer. Op een bepaald moment hadden 
dc koning van Magadha, Neyapala en 
de koning van het westen, Karnai een 
conflict met elkaar, wat resulteerde in 

een ernstige strijd. Atisha bemiddelde in 
het conflict cn bracht vrede en harmonic 
onder hen. Atisha werd geleidelijk aan 
het kroonjuwcel van de bhikshus, de 
houder van dc drie voertuigen in hct al
gemeen cn cen panditexpcrt in dc vijf 
wetenschappen in het bijzondcr. Hij was 
dc Icidcnde autoriteit bij wie iedereen 
kwam met zijn vragen en twijfels en hij 
werd 'de Heer van de Leer'. En dat, ter
wijl hij diendc als verzorger van de tem
pels van Kamalasila en wel 18 slcutcls 
droeg, 

De tweede episode in hct leven van 
Jowo Atisha betreft zijn boeddhistische 
missie naar Tibet. Gedurende dc rege
ring van dc dric Dharmakoningcn in Ti
bet had de zon van de goddelijke leer 
van de Boeddha overal zonder ver-
duistcring geschenen. Maar daarop volg-
de er een verschrikkelijke degeneratie 
van de leer. Later, toen er inspanningen 
werden gedaan om hct boeddhisme in 
Tibet nieuw leven in te blazen, kwamen 
er veel beoefenaren van geperverteerde 
religies uit India naar Tibet en in Tibet 
zelf was het gedrag en het inzicht in de 
leer vertroebcld. 

De Gezegende had in de Manjushri-
mulasoetra voorspeld: "In het koninkrijk 
van sneeuw zal een koning opstaan met 
als laatste naam 'Od'". Gedurende deze 
moeilijk periode stond koning Lha Lama 
Yeshe Od op. De koning Yeshe Od kon 
de degeneratie van de leer van de 
Boeddha niet verdragen, Hij smeektc de 
ouders van twintig briljante lecriingen toe 
tc staan dat ze hun huis zouden verlaten. 
Hij zond deze studenten met ieder een 
bediende en verder alle benodigdhcden 
en goud naar Kachedrawatwan (het te-
genwoordige Lahore) op zoek naar 
Dharma, Van deze twintig sticrven er 
achttien aan koorts, Alleen Lochen Rin-
chen Sangpo en Leckpai Sherab bleven 
over, deden wat dc koning hen bevolen 
had en voltooiden hun studies, 

Terug in Tibet vertelden ze de koning 
van de vele pandits die van enorme 
waarde zouden zijn als ze naar Tibet zou
den komen. Ze sprakcn vooral met lof 
over Jowo Atisha. Toen de koning de 
naam van Atisha hoorde vloeiden er 
spontaan tranen uit zijn ogen en door de 
kracht van zijn grote geloof in Atisha gin
gen zijn haren recht overeind staan. 

Hij ging op zoek naar goud om Atisha 
uit te kunnen nodigen. Samen met de 
vertaler Gya-tsondrus Scngya (Viryasim-
ha) gingen er met spocd bedienden, die 

zakken vol goud en tilpa droegcn (tilpa is 
een plak blokgoud) met een gewicht van 
16 sung op weg naar India. Nadat zc ve
le ernstige moeilijkheden hadden over-
wonnen cn vele gevaren hadden getrot-
seerd kwamen ze aan in Vikramasila. Ze 
boden Atisha de tilpa van goud aan en 
verzochten hem om naar Tibet te ko
men. Atisha antwoordde: "Er zijn slechts 
twee redenen waarom ik naar Tibet zou 
gaan; dc enc is omdat ik goud zou bege-
ren, maar zulk een verlangen heb ik niet. 
De tweede is omdat ik de geest van Bod
hicitta zou bezitten die anderen mccr 
koestert dan zichzelf, maar zuIke kwali
teiten bezit ik niet. Daarom zal ik jullie 
niet vergezellen naar Tibet." En hij gaf 
hen het goud terug. 

Later stierven de mecste bedienden 
aan koorts en de zakken goud raakten 
spoedig uitgeput. Atisha uitte vele mede-
lijdende woorden voor de Tibetanen, 
maar de overgeblevenen keerden zon
der hoop naar Tibet terug. Terug in Tibet 
overhandigde Viryasimha de koning de 
tilpa van goud cn bracht verslag uit over 
de moeilijkheden van hun reis. Hij deci
de de koning mee dat hij niet was 
geslaagd in zijn missie. De koning be-
danktc hem voor zijn inspanningen, 
maar biccf vastbcslotcn om Atisha naar 
Tibet tc halen. Vervolgens keerde Virya
simha alleen terug naar India, bleef daar 
en ontving ondenicht van Atisha. 

Dc koning volhardde in zijn inspannin
gen om Atisha naar Tibet te halen en 
reisde het hele land af op zoek naar meer 
goud. Op cen van zijn reizen in een ver-
afgelegen gebied werd hij gevangen ge
nomen door cen barbarenkoning die als 
voorwaarde voor zijn bevrijding noem-
de: "Als je je bekeert tot onze religieuze 
traditie dan zal ik je niet alleen bevrijden, 
maar ik zal je ook een grote beloning ge
ven. Anders zul je het daglicht niet meer 
tcrugzien, tenzij je jezelf kunt vrijkopen 
met een bedrag aan goud wat gelijk is 
aan jc eigen omvang." Als reactie op de
ze eis gingen de twee zoons en ecn neef 
van de koning, Jangchub 'Od, op reis 
door heel Tibet. Ze verzamelden goud, 
gelijk aan de omvang van de koning, op 
zijn hoofd na. Ze verzochten de barba
renkoning om het goud wat ze hadden 
verzameld te accepteren als afkoopsom 
voor koning Yeshe 'Od, maar dc barba
renkoning weigerdc. Ze zondcn een 
boodschap naar koning Yeshe 'Od 
waarin ze hem vertelden over hun moei
lijkheden om genoeg goud tc verzame-
len om hem te bevrijden. "Ik heb nog 
maar enkele jaren te leven. Koop me 



daarom niet vrij, maar zend het goud 
naar India en doe alles wat nodig is om 
Atisha naar Tibet te brengen." Zijn zoons 
en neef echter volhardden in hun in
spanningen om genoeg goud te verza-
melen, omdat ze dachten dat ze de ko
ning vrij moesten kopen. Tijdens hun 
verdere zoektocht naar goud stierf de ko
ning. 

Jang Chub 'Od hoorde spreken over 
een vertaler, Nagtso Lotsawa Tsultrim 
Gyalwa (Jayasila), die zojuist was terug-
gekeerd van een twee-jarige training als 
vertaler in India. Jang Chub 'Od bena-
derde hem en met alle beschikbare mid-
delen haalde hij hem over om terug te 
gaan naar India en Atisha mee terug te 
brengen. Of als Atisha niet kwam, een 
pandit die zijn gelijke was. Nagtso was 
niet bij machte om te weigeren en ging 
ermee akkoord de missie te onderne-
mcn. Hij ging op weg naar India tesa-
men met bedienden. 50 sungs goud en 
volbeladen paarden. De groep van vijf 
Tibetanen was vastbesloten de Dharma 
mee terug te brengen naar het thuisland 
en overwonnen daarom onverschrokken 
alle moeilijkheden van de zware tocht 
naar India. 

Gearriveerd in India ontmoetten ze Vi
ryasimha die hen aanraadde het doel 
van hun reis geheim te houden en tegen 
iedereen te zeggen, dat ze voor studie-
doeleinden kwamen. Op een dag, toen 
Atisha een korte onderbreking had van 
zijn vele activiteiten, benaderden Virya
simha, Jayasila en de anderen van de 
groep hem. Ze boden hem staven goud 
aan en offerden een mandaia, waarop 
nog meer bergen goud waren opgesta-
peld. Ze vertelden hem van de armzalige 
toestand van de mensen in Tibet en wat 
de koning was overkomen en verzoch
ten hem om naar Tibet te komen. 

Atisha sprak tot hen: "De koning van 
Tibet schijnt een bodhisattva te zijn ge
weest, evenals de drie vorige Dharma-
koningen, De grote goeroe Genpa Rap-
sal was een bodhisattva en zoals hct 
schijnt ook de dric zoons en dc neef van 
de koning Yeshe 'Od. Het is onjuist om 
cen oproep van een bodhisattva te wei
geren. Ik zou me vrcselijk schamen om
dat er zoveel levens zijn opgeofferd en 
zoveel rijkdom vcrloren is gegaan. Ik heb 
mededogen met jullie Tibetanen, maar 
nu ben ik oud cn ik heb vele vcrantwoor-
delijkheden en nog veel projecten die 
moeten worden voltooid. Ik voel dat er 
geen hoop bestaat dat ik naar Tibet zal 
gaan. maar toch zal ik ondcrzocken welk 

voordeel het zou kunnen hebben." Na
dat hij dit had gezegd, gaf Atisha hen hct 
goud terug. 

Later, in de buurt van vele heilige 
bcelden, waaronder Tara, onderzocht 
Atisha hun verzoek en hij zag dat het van 
grote waarde zou zijn als hij naar Tibet 
ging. Daarop verscheen cr onverwachts 
cen onbekende yogini, die hem vertelde 
dat het van immens grote waarde zou 
zijn voor levende wezens in hct alge
meen en voor een Upasika in hct bijzon
dcr, als hij naar Tibet zou gaan. Hct zou 
zijn leven echter verkorten. 

Atisha vroeg: "Hoeveel jaren zal mijn 
leven korter worden?" Dc yogini ant-
woorde: "Als u niet naar Tibet gaat zult u 
leven tot uw 92ste jaar, maar als u gaat 
zult u slechts 72 jaar oud worden." Atis
ha bedacht, dat, als het waardevol was 
voor hct wclzijn van levende wezens om 
naar Tibet te gaan, het niet uitmaakte dat 
zijn leven korter werd. 

Intussen hadden Jayasila cn zijn be
dienden zich beraden over wat zc verder 
moesten doen. Ze gingen naar de abt 
Ratnakara cn verzochten hem tclkens 
weer Atisha toe tc staan hen naar Tibet 
te vergezellen. De abt antwoordde: "Jul
lie koning heeft je gezonden om de leden 
van mijn klooster te stelen. Hij heeft al 
eerder geprobcerd Atisha weg tc nemen, 
maar ik stond dat niet toe. Deze keer zou 
Atisha ontmoedigd kunnen raken. Als ik 
hem ervan weerhoud zou dat wreed zijn 
voor het Tibetaanse volk en jullie die 
proberen een zinvol leven te leiden zou
den ongelukkig zijn. Daarom zal ik hem 
voor drie jaar aan jullie uitlenen. Jullie 
moeten hem binnen die tijd terugbren-
gen. Als je dat niet doet, heb jc onze 
ovcrccnkomst gcbrokcn. 

Bij hun vertrek nam Atisha een ge-
dccltc van het goud wat hem was gege
ven en offerde dat aan zijn goeroe's. Ecn 
ander deel offerde hij aan Bodhgaya cn 
het resterende decl gaf hij aan de plaat
selijke koning. Toen gingen ze lang-
zaamaan op weg naar Tibet. 

In cen verafgelegen gebied in India, 
waar cen groep nict-boeddhisten leefde, 
stopte de groep van Atisha om uit te 
rusten. Vijftien nict-boeddhisten kwa
men naderbij en verzochten Atisha om 
onderricht. Atisha onderwees hen de 
Dharma, waarbij hij honderden niet-
boeddhistische redencringen gebruikte, 
die binnen de context van hun eigen rcli-
gie vielen. Ze waren buitengewoon inge-
nomen met Atisha's onderricht en 
schonken hem 15 parasols. 

Terwijl de groep voortging ontmoette 
ze een groep mannen die waren gezon
den door een vijandige niet-
boeddhistische groep om een aanslag te 
plcgcn op Atisha's leven. Ze vreesden 
dat als Atisha Tibet zou bereiken hct 
boeddhisme op zou blocicn. Atisha be-
vroor de aanvallende groep in beelden 
met behulp van zijn magische kracht. 
Nadat ze een grote afstand hadden afge-
legd, blies Atisha mantras in ecn handvol 
zand cn wicrp dat in nabijgelegen water, 
waardoor de bcvroren mannen werden 
bevrijd. In de loop van hun reis vcrtoon-
de Atisha veel van zulke magische krach
ten. 

Steeds wanneer ze de reis onderbra-
ken werkte Atisha aan de vcrtaling van 
die boeddhistische verhandclingcn cn 
commcntaren, die hij van nut achtte 
voor Tibet. Door kwade invloeden stierf 
Viryasimha toen ze Nepal haden bereikt, 
Hij had Atisha vanaf India vcrgezeld. Ze 
verbleven in totaal cen jaar in Nepal en 
trokken toen Tibet binnen in het district 



van Ngaris bij het Thoding klooster. Daar 
kregen ze een grootse ontvangst door 
Jang Chub 'Od. Deze verzocht Atisha 
om Dharma-onderricht. Hij zei dat hct 
voor hct grootste decl van hct Tibetaan
se volk van meer waarde zou zijn om 
Dharma-onderricht te ontvangen over 
oorzaak en gevolg, dan over ecn erg in-
gewikkeld onderwerp. Atisha was ver-
hcugd over de redcnering van Jang 
Chub 'Od. Een sterk geloof in oorzaken 
en hun gevolgen is van meer waarde 
dan een visioen van een meditatieve 
boeddhavorm, zei hij. 

Het nieuws over dc aankomst van 
Atisha verspreidde zich snel door heel 
Tibet, van de centrale delen van het land 
tot aan de meest verafgelegen gebieden. 
Net zoals olifanten, die worden gekweld 
door de zon, zich haasten naar cen lotus-
vijver, zo haastten dc geleerden zich va
nuit alle delen van Tibet om zich te ver-
zamelen rondom Atisha. Onder hen be-
vond zich, zoals de godin Tara had voor
speld, Upasika Dromtonpa. Hun ont-
moeting was als een hcrcniging van een 
moeder met haar lang veHoren kind. Bij 
het zien van elkaar werden ze vervuld 
van geluk, vreugde en geloof. 

Alle aspecten van het onderricht van 
de Boeddha werden toen door hen, die 
daar aanwezig waren doorgesprokcn: de 
juiste zienswijze, de filosoficfen, het juiste 
gedrag, hct uitgestrekte en diepzinnige 
onderricht. Geleidelijk aan werden alle 
onzuivere en besmctte delen van de leer 
gezuivcrd en dc leer werd als gcraffi-
neerd goud cn verspreid door heel Tibet. 

Er wordt gezegd dat daarna dc haren 
van dc mensen recht overeind gingen 
staan als ze alleen al de naam "Atisha" 
hoorden, zo groot was hun vertrouwen 
in hem, zo'n grote eerbied hadden ze 
voor hem. Nadat er drie jaren waren 
voorbijgegaan wilde de verteller Jayasila 
Atisha mee terug nemen naar India, om
dat hij bang was zijn belofte aan Ratna
kara te breken. Dromtonpa en de ande
ren echter wilden hem uitnodigen naar 
Centraal Tibet. Uiteindelijk gaf Dromton
pa toe cn Atisha ging vcrgezeld door 
Jayasila op wcg naar India. Halverwege 
hun reis, toen ze Centraal Tibet moesten 
passeren, konden ze niet verder omdat 
ze op ecn hcvig gevecht stuitten. Atisha 
zei: "Er is niets verkcerds aan als je niet 
in staat bent het onmogclijkc tc doen. In 
Centraal Tibet zijn vele spirituele ge-
meenschappen en arhats. Het zou niet 
goed zijn hun verzoek te negcrcn. Laten 

we daarom verder trekken naar Centraal 
Tibet. 

Jayasila bedacht dat als dat het geval 
was de gebeurtcnissen zich op een 
gunstigc manier hadden voltrokken cn 
ze reisden verder naar Centraal Tibet. 
Eerst verbleven ze in Yarlung, daarna in 
Samyas, daarna een tijd in Lhasa Rat-
ring Drakyerpa, maar de meeste tijd 
brachten zc door in Nyetang. In totaal 
bracht Atisha dertien jaar door in Cen
traal Tibet, waar hij in 1053 op tweeen-
zcvcntig jarige leeftijd stierf. 

Gedurende deze periode verzamelden 
zich geleerden, hoog gcrealiseerden en 
de fortuinlijken van het land van sneeuw 
zich rondom Atisha, zoals bijen zwcrmen 
rondom honing, Ieder van hen ontving 
onderricht in de boeddhistische leer in 
het algemeen en spccifiek onderricht 
over acties en hun gevolgen, liefde, me
dedogen en Bodhicitta, enzovoort. In 
overeenstemming met hun individuele 
capaciteiten cn behoeften. Het was alsof 
de Boeddha zelf onderricht gaf, Atisha 
bckroonde deze fortuinlijken met ver
handclingcn over het juiste inzicht, de fi-
losofieen, het juiste gedrag, wat hen alle
maal ten goede kwam in hun spirituele 
vooruitgang, Wat tevoren niet werd ge-
realisccrd werd nu gerealiseerd en on-
juiste zienswijzen werden totaal geelimi-
necrd. 

Atisha zuiverde de misvatting dat de 
beoefeningen van de soetra en de tantra 
niet kunnen worden gecombineerd in 
G^n beoefening en zouden zijn als heet 
en koud. Dit foutieve idee werd vervan-
gen door zijn diepzinnige voorschriften, 
die bcide beoefeningen samenbrachten. 
Het is vanuit dit standpunt bezien, dat 
Atisha zijn grootste vriendelijkheid toon-
dc aan hct volk van Tibet, Hedcntenda-
ge offeren Tibetanen graag neerbuigin
gen. ze hebben een groot geloof in acties 
en hun gevolgen, ze zijn vrccdzaam en 
bedwongen, respectcren hun ouders en 
dragen een natuurlijke glimlach. Al deze 
bewonderenswaardigc kwaliteiten van 
hct Tibetaanse volk danken we aan de 
vriendelijkheid van Atisha. 

In dc religieuze traditie van de oudc en 
nieuwe Kadampaschool is de ethiek van 
de morelc zelfsdiscipline tot het funda
ment van de beoefening gemaakt: de 
drie geloften van individuele bevrijding, 
dc bodhisattvas geloften en de tantrische 
geloften zijn gecombineerd in 66n beoe
fening. En door naar hct onderricht te 
luistcren en er over te contempleren 
haalt men dc essentic uit de beoefening. 

Deze methoden van spirituele training 
zijn alleen te danken aan de vriendelijk
heid van Jowo Atisha, 

Atisha zelf trainde zich met name 
overeenkomstig de instructies van Ser
lingpa, welk onderricht vooral ging over 
Bodhicitta, oorzaak en gevolg in zcvcn 
delen, liefde cn mededogen. Nadat hij 
zichzelf had getraind in dit onderricht en 
het had verinncrlijkt verkondigde hij het 
in Tibet, Veel van zijn Tibetaanse volge-
lingen bereikten hoge realisaties in deze 
diepzinnige spirituele beoefeningen door 
zich tc baseren op Atisha's instructies. 
Het is dank zij deze vele gerealiseerde 
wezens dat de Tibetanen hedentendage 
in het bezit zijn van een ongewoon ver-
mogen om zich tc trainen in dit verstrek
kende onderricht. 

Vertaald van Tibetaans naar Engels: 
Ven. Jhampa Gendum 
Van Engels naar Nederlands: 
Koosje van der Kolk 
Maitreya Instituut 



Ik vraag me af waarom? 

DOOR THUBTEN CHODRON 
V E R T A A L D DOOR MARIANNE 
BOSWERGER 

DEEL IV (SLOT) 

Worden mensen monnik en non om de 
horde werkelijkheid van het bestaan te 
ontvluchten? 

Als iemand om die reden monnik of 
non wordt dan heeft hij een onzuivere 
motivatie en zo iemand zal het gewijde 
leven niet bevredigend vinden. De oor
zaken voor lijden zijn gehechtheid, on-
wetendheid en haat. Deze houdingen 
volgen ons overal. Ze hebben geen 
paspoort nodig om met ons mee te gaan 
naar een ander land, en evenmin kun
nen we ze buiten de kloosterpoort ach-
terlaten. Zolang we gehecht of onwetend 
zijn of haten kunnen we onze problemen 
niet ontlopen, of we nu gewijd zijn of 
niet. 

Mensen die deze vraag stellen denken 
dat een baan, ecn hypotheek en ecn ge-
zin waarvoor men moet zorgen moeilijke 
taken zijn en dat die de "harde werkelijk
heid van het bestaan" vormen. Een har-
dere realiteit is eerlijk tegenover onszelf 
te zijn en onze eigen verkeerde zienswij
zen en schadclijk gedrag te onderken-
nen. Het is veel moeilijker om onze 

boosheid, gehechtheid en gesloten geest 
tc overwinncn. Iemand die reciteert of 
mediteert kan geen wolkenkrabber of 
loonstrookje laten zien als bewijs van zijn 
succes, maar dat betekent niet dat hij lui 
en onverantwoordelijk is. W e moeten er 
veel moeite voor doen om de schadclljke 
gewoonten van lichaam, spraak en geest 
te veranderen; het is niet ecnvoudig om 
een boeddha te worden. In plaats van 
"de werkelijkheid te ontvluchten" probe
ren oprechte beocfenaars deze juist te 
ontdekken! Degenen die zintuigclljke ge-
noegens najagen proberen juist de wer
kelijkheid te ontvluchten, want zij weige
ren de realiteit van de dood en van het 
functioneren van oorzaak en gevolg on
der ogen te zien. In de geest van de 
Dharma zijn zij lui, omdat zij er niet naar 
streven om hun gehechtheid, woede en 
gesloten geest te onderwerpen. 

Sommige mensen denken: "Alleen 
mensen die het 'in de echte wereld' niet 
kunnen maken worden monnik of non. 
Misschien hebben ze problemen thuis of 
deden ze het niet goed op school of zijn 
ze arm of hebben ze geen dak boven het 
hoofd. Ze wonen slechts In de tempel en 
leggen slechts geloften af om cen dak 
boven hun hoofd en een bezigheid te 
hebben." Mensen die zo denken kijken 
nccr op hen die gewijd zijn. Dit is onjuist. 
Als iemand om deze reden monnik of 
non zou worden, dan heeft hij niet de 
juiste motivatie en de leraren die de wij-
ding uitvocren proberen zulke mensen 

eruit tc selccteren. Maar degenen die ge
wijd willen worden vanuit dc juiste moti
vatie willen heel graag hun mogelijkhe
den ontwikkelen om hun geest te beteu-
gelen en anderen te hclpen. 

Houdt iemand die wordt gewijd geen 
rekening met zijn familie door hen te 
verlaten? 

Integendeel. Mensen die oprecht dc 
wereld willen verbeteren door hun reli
gieuze beoefening houden juist wel reke
ning met hun familie. Zij begrijpen dat zij 
in staat zullen zijn anderen naar het ecu-
wige geluk te leiden via het pad van de 
Dharma door de oorzaken voor toe-
komstige goede wedergeboorten te cree
ren en hun geest te zuiveren en te ont
wikkelen. Zij beseffen dat dat heel heil-
zaam voor hun ouders is en nuttig voor 
de maatschappij. Ofschoon ze wellicht in 
dit leven geen hoge realisaties bereiken, 
hebben ze een brede visie en werken ze 
voor het geluk en het heil op de lange 
termijn. Een echt toegewijd kind denkt: 
"Als ik doorga met mijn wereldse leven 
zal ik alleen de oorzaken voor lagere we
dergeboorten voor mezelf creeren en er-
voor zorgen dat anderen dat ook doen. 
Hoe kan ik mijn ouders in dit en in vol
gende levens helpen als ik dat doe? Ter
wijl als ik me bezighoud met de oprechte 
Dharma-beoefening mijn eigen goede ei-
genschappen zullen toenemen en ik in 
staat zal zijn hen te begeleiden en hen 
betcr en langer te helpen." 

Dat gewijden hun gezinsleven verlaten 
betekent niet dat ze hun familie afwijzen. 
Ofschoon ze de negatieve emotic van 
gehechtheid ten opzichte van hun gezin 
opgeven, waarderen ze de vriendelijk
heid van hun ouders nog steeds cn ge
ven ze heel veel om hen. In plaats van 
hun liefde tot een paar mensen te beper-
ken, proberen gewijden de onpartijdige 
liefde voor alle levende wezens te ont
wikkelen en hen allemaal als decl van 
hun familie te zien. 

Hoe behoren ouders zich te voelen 
wanneer hun kind monnik of non 
wordt? 

Heel gelukkig. Het is een teken dat zij 
als ouders hun kind ecn gevoel van mo-
raliteit en liefde voor anderen hebben 
meegegeven. Sommige ouders daaren-
tegen raken erg van streek wanneer hun 
kind monnik of non wil worden. Ze zijn 
bang dat hun kind niet gelukkig zal wor
den of geen financiele zckerheid zal heb
ben. Andere ouders zijn boos: "We hcb-



ben zoveel voor je opvoeding betaald. 
Wie zal er voor ons zorgen wanneer we 
oud zijn als jij in een klooster zit? Je laat 
ons in de steek." 

Hct is tricst om te zien dat er ouders 
zijn met deze instelling. Van h u n kant be-
keken bedoelen ze het goed: ze willen 
dat hun kind gelukkig wordt. Maar mate-
ricel geluk en het hebben van een gezin, 
een carrifere en vele bezittingen is niet de 
enige wcg tot geluk. Zc brengen in feite 
zelfs nieuwe problemen: we creeren ne
gatieve energie om zc te krijgen, we ma
ken ons zorgen over of wc wel genoeg 
hebben cn wat cr gcbeurt met datgene 
wat we hebben. Dit is dc reden waarom 
Sakyamoenie Boeddha zijn gezin en het 
zinnclijke paleisleven verliet teneinde het 
eeuwigdurende en echte geluk tc zoe
ken. Natuurlijk waren ook zl̂ n ouders 
van streek! Maar ouders die werkelijk ge
ven om hct geluk van hun kind zullen 
verrukt zijn wanneer dat kind dc Dharma 
intensief wil beoefenen, want zo'n be
oefening verzekert dat het kind gelukkig 
zal zijn op het moment waarop hct sterft 
en in alle toekomstige levens. Door de 
beoefening is het mogelijk dat hun kind 
de zaligheid van de bevrijding en de ver
lichting kan genieten. Een wijze ouder 
geeft om het geluk van het kind, niet al
leen in dit leven maar ook in de toe-
komst. 

Het is verstandig dat ouders zich be
wust zijn van hun eigen motivatie. 
Boeddha's vader wilde kunnen zeggen: 
"Mijn zoon is koning. Hij wordt hoog 
geacht door de mensen in het land." 
Ook zljn ouders waren gehecht aan het 
kind en wilden niet van hem scheiden. 
Het is heel natuurlijk dat ouders zo rea-
geren. Hoe ironisch! Hun zoon kreeg 
meer respect van mensen en werd door 
dc G c u w c n heen beroemder door zijn 
spirituele beoefening, Hij zou nooit zo 
vermaard cn hoog geacht zijn geweest 
als hij koning van zijn land was gewor
den. 

Ouders die de waarheid van 
Boeddha's onderricht begrijpen zullen 
blij zijn dat hun kind ingewijd wil wor
den. De spirituele beoefening van hct 
kind zal anderen - inclusief dc ouders zelf 
- tenslotte tot heil zijn, ook al tonen dui-
dclijke resultaten zich niet direct in dit le
ven. Ze zullen blij zijn dat hun kind intelli
gent is en de waarheid van de Dharma 
ziet; zc zullen er trots op zijn dat hij vol
komen zedelijk wil Icvcn cn ze zullen ge
lukkig zijn omdat ze zien hoe hun kind 
rijk wordt aan mededogen en wijsheid. 
Zulke ouders hebben niet het gevoel dat 

ze hun kind hebben vcrloren. Integen
deel, ze vcrhcugen zich over het feit dat 
hij zijn leven kan leiden op zo'n heilzame 
wijze. 

Is gewijd worden een pijnlijk offer? 
Dat zou hct niet moeten zijn. Wc moe

ten niet het gevoel hebben van: "Ik wil 
graag deze dingen doen, maar nu kan 
het niet meer." Het achterlaten van ne
gatieve activiteiten moet niet gezien wor
den als een last maar als een vreugde. 
Zo'n houding ontstaat na het nadenken 
over oorzaak en gevolg. 

Als wc de geloften nemen, of het nu 
de vijf lekengeloftcn zijn of dc geloften 
van monniken en nonnen, moeten wc 
allereerst de volgende houding opwek-
ken: "Ik wil deze dingen in geen geval 
meer doen. In mijn hart wil ik niet do-
den, stclcn, licgcn, etc." Soms zijn we 
zwak in een bepaalde situatie cn worden 
wc verleid om dczc dingen wel te doen. 
maar de voorschriften geven ons extra 
kracht en vastbeslotenheid niet te doen 
wat we echt niet willen doen. W e willen 
bijvoorbeeld oprecht niet mccr dodcn. 
Maar wanneer er kakkerlakken in onze 
flat zitten, worden we wellicht verleid om 
cen verdelgingsmiddel te gebruikcn. 
Omdat wc hct voorschrift om niet te do
dcn hebben genomen, herinneren we 
ons dat wc niet willen doden. W e zijn be-
wuster in wat we doen en hebben mccr 
kracht cn vastbeslotenheid om de nega
tieve emoties, die negatieve activiteiten 
zouden kunnen veroorzaken, het hoofd 
te bieden en ons ervan af tc wenden. Op 
deze manier zijn voorschriften bevrijdend 
en niet bepcrkend. want wc bevrijden 
onszelf van de gewoonte om negatieve 
emoties te volgen en ons tc vcrliczcn in 
schadelljke activiteiten. 

Soms komen we gewijden en ieken te
gen die slecht zijn en moeilijk om mee 
om te gaan ondanks hun religieuze be
oefening. Hoe komt dat? 

Het kost tijd om dc geest te verande
ren, Onze boosheid laten oplossen is 
geen gemakkelijk proccs. Dat kunnen 
we begrijpen uit onze eigen ervaring: als 
we gewend zijn om onze kalmte te verlie-
zen, is er meer voor nodig dan tc zeg
gen: "Dit moet ik niet doen" om ons te 
laten stoppen. We moeten daartoe 
voortdurend dc juiste ocfcningcn doen. 
W e moeten geduldig zijn met onszelf en 
evenzo moeten we geduldig zijn met an
deren. W e bewandelen allemaal het 

pad; we vechten allemaal tegen de in
nerlijke vijanden van de negatieve emo
ties en de indrukken van vroegere da-
den. Soms kunnen we er sterk tegen op-
treden, op andere momcnten worden 
we meegesleept door boosheid, jaloezie, 
gehechtheid of trots. Soms zien we hoe 
gesloten ons geest is; op andere momcn
ten zijn we daar blind voor. Hct heeft 
geen zin dat we onszelf veroordelen en 
onszelf iets verwijten wanneer we voor 
dc negatieve emoties bezwijken. Evenzo 
is het nutteloos anderen iets te verwijten 
en hen te bekritiseren wanneer zij het
zelfde doen. Omdat wijzelf weten hoe 
moeilijk hct is innerlijke transformaties 
tot stand te brengen, moeten we ook 
met anderen geduld hebben. 

Het feit dat beoefenaars niet perfect 
zijn betekent niet dat de methode die 
Boeddha heeft ondcrwezcn niet perfect 
is. Het betekent ofwel dat zij deze metho
de niet correct beoefenen ofwel dat hun 
beoefening nog niet sterk genoeg is. In 
religieuze kringen is het buitengewoon 
belangrijk dat mensen proberen in even-
wicht te zijn en elkaars zwakhedcn ac
cepteren. Het is niet onze taak iemand tc 
beschuldigen en te zeggen: "Waarom 
doe jij je beoefening niet beter? Waarom 
beheers jij jc boosheid niet?" W e moeten 
daarentegen denken: "Waarom doe ik 
mijn beoefening niet beter zodat hun ac
tiviteiten mij niet mccr boos maken?" en 
"Wat kan ik doen om hen te hclpen?" 

MEDITATIE 

Wat is meditatie? 
Hct Tibetaanse woord voor mediteren 

is "gom". Dit woord stamt van hetzelfde 
basiswoord als dc woorden (ge) wennen 
of zich bekend maken met iets. Medite
ren betekent dus dat we onszelf positic-
ve, opbouwende en realistische houdin
gen aanwcnnen. Het is het opbouwen 
van een positieve geestcsgestcldheid, 
Mediteren is niet in de volledige lotus-
houding zitten, met een rechte rug cn 
een heilige uitdrukking op ons gezicht. 
Mediteren doen we met de geest. Zelfs 
wanneer het lichaam in de perfecte hou
ding zit, mediteren we niet als de geest 
onrustig is en denkt aan voorwerpen 
waaraan wc gehecht zijn. Tijdens hct 
mediteren transformeren we onze ge-
dachten en zienswijzen zodat deze ovcr-
cenkomen met de werkelijkheid en we 
meer mededogen voelen. 



Kan mediteren gevaarlijk zijn? Som
mige mensen zeggen dat je er gek van 
kunt worden. Is dat waar? 

Als we leren mediteren van een geoe-
fende leraar, die les geeft in een verant-
woorde methode en we volgen deze 
aanwijzingen op, dan bestaat er geen en-
kel gevaar. Mediteren is immers eenvou-
dig het opbouwen van een positieve 
geestesgestcldheid. Dit doen we geleide
lijk aan; het is onverstandig zonder de 
juiste instructie een gevorderde oefening 
tc proberen als we nog beginners zijn. 
Als we echter een betrouwbaar pad vol
gen op ecn gelcidclijkc manier, dan kun
nen ook wij boeddha's worden. 

Om te mediteren moeten wc dus eerst 
betrouwbarc aanwijzingen ontvangen 
van cen betrouwbare leraar. Sommige 
mensen denken dat ze hun eigen manier 
van mediteren we! kunnen uitvinden en 
dat ze het niet van een kundige leraar 
hoeven te leren. Dit is erg onverstandig. 
Hct is in ons voordeel dat we luistcren 
naar onderricht van een betrouwbarc 
bron als Boeddha. Dit onderricht is be-
procfd door wetenschappers en beoc-
fend door kundige beoefenaars van me
ditatie, die er resultaten mee hebben be
reikt. Op deze wijze kunnen we vaststel-
len dat een lijn van onderricht en medita
tie werkt en hct dus waard is om beoe-
fend te worden. Tegenwoordig ondcr-
wijzen velen meditatie en spirituele we
gen, maar we moeten weten met wie we 
van doen hebben cn niet zomaar ergens 
enthousiast inspringen. Als de meditatic-
oefening door Boeddha is ondcrwezcn 
en via een zuivere ovcrlevcring is door-
gegeven, dan kunnen wc hct vertrou
wen. Zo'n oefening is niet door een wii-
lekcurig iemand verzonnen. 

Hoe leren we mediteren? Welke soor-
ten meditatie zijn er? 

Op de eerste plaats luistcren we naar 
dc lessen en daarna verdicpen we ons 
begrip door ze te checken en erover na 
te denken. Daarna integreren we datge
ne wat we geleerd hebben door middel 
van meditatie in onze geestesstroom. W e 
luistcren b.v. naar lessen over hoe we 
onbevooroordeelde liefde voor alle we
zens kunnen ontwikkelen. Vervolgens 
gaan we na of dat mogelijk is. W e leren 
elke stap in dc beoefening tc begrijpen. 
Daarna bouwen we deze positieve 
geestesgestcldheid op door hem te inte
greren in ons wezen; we proberen de 
verschillende stappen die leiden tot het 
ervaren van die onbevooroordeelde lief
de. Dat is mediteren. 

Er zijn twee algemene soorten medita
tie: meditatie om concentratic te ontwik
kelen en meditatie om analytisch vermo-
gen cn wijsheid te onwikkelen. Boeddha 
heeft een grote verschcidenhcid aan me-
ditatietcchnieken ondcrwezcn en de 
overlevering hicrvan bestaat tot op dc 
dag van vandaag. W e kunnen een een-
voudige meditatie doen om de geest te 
kalmercn cn hem te bevrijden van het 
normalc gckakel door dc ademhaling 
bewust te volgen. Dit helpt ons in hct da-
gelijks leven rustiger te zijn en ons niet 
zoveel zorgen te maken. Andere medita-
ties helpen ons boosheid, gehechtheid 
en jaloezie tc beheersen door een posi
tieve cn realistische houding tegenover 
andere mensen te ontwikkelen. Er zijn 
zuiveringsmeditaties om de indrukken 
van negatieve activiteiten tc zuiveren en 
dat knagende schuldgevoel te stoppen. 
In sommige meditaties doorzicn we de 
fantasieen die we koesteren omtrent wie 
we zijn en bouwen we een rcalistisch 
zelf vertrouwen en een positief zelfbeeld 
op. Dit zijn slechts enkele soorten medi
tatie. 

Wat zijn de voordelen van mediteren? 
Door tijdens meditaties ecn positieve 

geestesgestcldheid op te bouwen veran-
dert ons gedrag in hct dagelijks leven 
langzaam aan. Onze woede is beteugcid, 
we zijn beter in staat om beslissingen te 
nemen en we zijn minder ontevreden of 
rusteloos. Deze meditaticresultaten kun
nen wc nu ervaren. Maar we moeten al
tijd proberen ecn ruimere en meer om-
vattende motivatie tot mediteren te ont
wikkelen dan alleen ons huidige geluk. 
Als we de motivatie tot mediteren op-
wckken om onze toekomstige levens 
voor te bereiden of om de bevrijding van 
dc cyclus van telkens weerkcrende pro
blemen te bereiken of om de volledige 
verlichting voor het wclzijn van alle le
vende wezens te bcreiken, dan zal onze 
geest uiteraard ook in het heden vredig 
en kalm zijn. Bovendien zullen we in 
staat zijn hoge en cdeic doelen te berei
ken. 

Het is heel heilzaam om regelmatig te 
mediteren, zelfs al doen we het iedere 
dag maar even. Denk niet: "Ik heb ecn 
baan en ik kan niet mediteren. Dat is het 
werk van monniken cn nonnen." Heie
maal niet! Als meditatie ons helpt, dan 
zouden we er elke dag tijd voor uit moe
ten trekken. Zelfs wanneer we niet willen 
mediteren is het belangrijk dat we elke 
dag wat "stiltc" voor onszelf uittrekken: 

een moment om stil te zitten en na te 
denken over wat we doen en waarom, 
een moment om een Dharma-boek te le
zen of om te recitcrcn. Het is buitenge
woon belangrijk dat we leren van onszelf 
te houden cn goed alleen kunnen zijn. 
Vooral in de moderne maatschappij, 
waarin mensen zo druk zijn, is het nood-
zakclijk dat we ons af en toe terugtrek
ken, bij voorkcur's morgens voordat de 
dagelijkse bezigheden zijn begonnen. 
W e hebben altijd tijd om ons lichaam te 
voeden; we slaan nooit een maaltijd 
over omdat we begrijpen hoe belangrijk 
hct is om te cten. Evenzo zouden wc tijd 
moeten uittrekken voor het voeden van 
onze geest cn ons innerlijk, omdat dat 
minstens even belangrijk is. 

Kan men helderziend worden door het 
boeddhisme te beoefenen? Is dit een 
doel dat de moeite waard is om na te 
streven? 

Ja, men kan helderziend worden, 
maar dat is niet het belangrijkste doel 
van de beoefening. Sommige mensen 
worden erg opgewonden bij het vooruit-
zicht om helderziend te worden. "Wacht 
tot ik hct mijn vrienden heb verteld. Ie
dereen zal denken dat ik bijzondcr ben 
en zal mij om advies komen vragen. Ik 
zal berocmd en gerespecteerd worden." 
Wat een egoistische motviatie om hel
derziend tc willen zijn. Als we nog steeds 
boos worden en dat wat we zeggen, den
ken en doen niet kunnen beheersen, wat 
heeft het dan voor zin om achter helder-
ziendheid aan te hollen, Hct kan ons 
zelfs afleiden van onze beoefening om
dat we gevangen raken in de opwinding 
en de reputatic. Voor het geluk in dit le
ven en in toekomstige levens is het veel 
hcilzamer ons crop tc concentreren dat 
we aardig zijn en een altruVstische hou
ding hebben. 

Op een keer vroeg ecn kind me of ik 
helderziend was. Kon ik door middel van 
concentratic een lepel buigen? Kon ik 
een klok stil zetten of door cen muur 
heen lopen? Ik heb geantwoord dat ik 
deze dingen niet kon cn gevraagd wat 
voor zin het zou hebben als ik het w61 
zou kunnen. Zou het lijden in de wereld 
erdoor verminderen? Degene wiens le
pel ik zou buigen, zou misschien juist 
meer gaan lijden. De zin van ons mense-
lijk bestaan ligt niet in het opbouwen van 
ons ego, maar in hct ontwikkelen van 
een warm hart cn cen gevoel van univer
sele verantwoordelijkhcid om aan dc 
wercldvrede te werken. Lief devollc 
vriendelijkheid is het echte wonder. 



Als we een warm hart bezitten dan kan 
het ontwikkelen van helderziende ver-
mogens heilzaam zijn voor anderen. Ge
vorderde beoefenaars laten zich niet 
voorstaan op hun helderziendheid. De 
meesten zullen het ontkennen en erg ne-
derig zijn. Boeddha waarschuwde tegen 
het vertoon van helderziendheid in het 
openbaar, tenzij het noodzakelijk is om 
anderen te helpen. Nederige mensen 
zijn in feite indrukwekkender dan op-
schepperige typen: zij stralen sereniteit 
en repect voor anderen uit. Iemand die 
trots beteugeld heeft. die een houding 
van liefdevolle vriendelijkheid tegenover 
anderen heeft en die wijsheid aan het 
ontwikkelen is, is iemand die we kunnen 
vertrouwen. Zo iemand werkt voor het 
heil van anderen en niet voor zijn eigen 
prestige en rijkdom. Van zo iemand kun
nen we op aan. 

FASEN V A N HET P A D 

Wie is een arhat (arahat)? Wat is het 
nirvana (nibbana)? 

Een arhat is iemand die onwetendheid 
en negatieve emoties (boosheid, ge
hechtheid, jaloezie, trots, etc.} voor eeu-
wig uit zijn geest heeft verwijderd. Bo
vendien heeft hij alle karma, dat een we
dergeboorte in de cyclus van telkens te-
rugkerende problemen (samsara) zou 
kunnen veroorzaken, gezuiverd. Zo ie
mand vertoeft in een toestand van vre
de, voorbij alle verdriet en lijden, die nir
vana of bevrijding wordt genoemd. 

Wat is bodhi of verlichting? 
Behalve het verwijderen van onwe

tendheid, negatieve emoties en karma 
uit de geest, heeft een boeddha ook de 
indrukken van deze bezoedelingen ver
wijderd. Een boeddha heeft dus alle be
zoedelingen gezuiverd en al zijn goede 
eigenschappen ontwikkeld. De staat die 
daarvan het gevolg is, wordt verlichting 
genoemd. 

Wat is een bodhisattva? Een toegewijd 
wezen? 

Een bodhisattva is een wezen dat 
spontaan en voortdurend de wens heeft 
om de verlichting te bereiken voor het 
wclzijn van alle levende wezens. Door 
het pad te beoefenen zal zo iemand de 
staat van het boeddhaschap bereiken, 

Er zijn verschillende niveau's van bod-
hisattva's, overeenkomstig hun niveau 
van realisatie. Sommigen zijn nog niet 
vrij van het rad van wedergeboorte, an

deren we!. De laatsten kunnen vrijwillig 
opnieuw in de wereld worden wederge-
boren om anderen te helpen. Dit gebeurt 
door de kracht van mededogen. Dit gaat 
ook op voor boeddha's. 

Wat is een arya. een superieur of een 
edel mens? 

Dit is iemand die een directe realisatie 
van de leegte heeft. Zo'n realisatie vindt 
plaats voordat men arhat of boeddha 
wordt. Door de wijsheid die de leegte 
realiseert verwijdert men onwetendheid, 
negatieve emoties, karma en de indruk
ken daarvan. waardoor men de bevrij
ding en dc verlichting bereikt. 

ZELFLOOSHEID 

Be(efcenen "zelfloosheid" en "leegte" 
hetzelfde? 

In het algemeen wel. 

Wat is het voordeel van het realiseren 
van zelfloosheid of leegte? 

Dan zijn we in staat onze geest te rcini-
gen van alle bezoedelingen en verduiste-
ringen. Op dit moment wordt onze geest 
verduisterd door onwetendheid: de ma
nier waarop we onszelf en andere vcr-
schijnselen waarnemen en begrijpen is 
niet de manier waarop ze werkelijk 
bestaan. Hct is te vergelijken met ie
mand die de hele tijd cen zonncbril 
draagt. Alles wat hij ziet lijkt donker en 
hij denkt dat alles zo IS. Als hij zijn zon-
nebril zou afzetten, zou hij ontdekken dat 
alles in feite op een heel andere manier 
bestaat. 

Ecn andere analogic voor onze onwe-
tende zienswijze is Iemand die naar een 
film kijkt en denkt dat de mensen op het 
witte doek echt zijn. Hij wordt erg emoti-
oneel en raakt betrokken bij hct lot van 
de personages, hij raakt gehecht aan de 
held en heeft een hekel aan dc persona
ges die hem storen. Hij kan zelfs 
schrceuwen, ineenkrimpen of opsprin-
gen als de held wordt gckwetst. Feitelijk 
is dat heiemaal niet nodig, want er zijn 
geen echte mensen op het witte doek. 
Ze zijn slechts projecties die afhankelijk 
zijn van oorzaken cn voorwaarden zoals 
dc film, dc projector cn het witte doek. 
De leegte begrijpen is analoog aan het 
begrijpen dat er geen echte mensen op 
het witte doek be wegen. Toch bestaat 
het verschijnen van de personages, zij 
hct dat dit afhankelijk is van de film, hct 
witte doek, etc. Men kan dus wel dcge-
lijk van dc film genieten, maar niet met 

zulke heftige emoties wanneer dc held 
ecn en ander meemaakt. 

Door de wijsheid die de leegte direct 
realiseert op te wekken, nemen wc de 
wijze waarop we zelf en andere ver-
schijnseien bestaan waar: ze zijn leeg, ze 
bestaan niet uit onze gefantaseerde pro
jecties ervan - vooral niet de projectie 
van inherent bestaan. Als we de wijsheid 
die de leegte realiseert bezitten, zijn we 
bevrijd van de ketencn van onwetend
heid die de werkelijkheid verkeerd be-
grijpt. Als wc onze geest vertrouwd ma
ken met leegte, dan verwijderen we 
langzaam aan alle onwetendheid, boos
heid, gehechtheid, trots, jaloezie cn an
dere negatieve houdingen uit onze 
geest. Hicrdoor stoppen we met het 
creeren van destructieve activiteiten die 
daaruit voortkomcn. Als we bevrijd zijn 
van dc invloed van onwetendheid, ne
gatieve emoties cn dc activiteiten die 
daaruit voortvloeien, worden wc bevrijd 
van de oorzaken van onze problemen cn 
zo houden de problemen ook op te 
bestaan. Met andere woorden, dc wijs
heid die de leegte realiseert is het ware 
pad naar geluk. 

Wat betekent "Alle mensen en ver-
schijnselen zijn leeg van waar of inhe
rent bestaan"? 

Dit betekent dat mensen (zoals u cn ik) 
en alle andere vcrschijnselen (tafels etc.) 
leeg zijn van onze gefantaseerde projec
ties. Een van de belangrijkste bedriegclij-
ke kwaliteiten die wc op mensen en vcr
schijnselen projectcren is dat zc inherent 
bestaan. dat ze bestaan zonder af te han
gen van oorzaken en omstandigheden, 
delen, en het bewustzijn dat ze begrijpt 
en benoemt. In onze gcbruikclijkc ziens
wijze lijken ze een ware inherentc aard tc 
hebben, alsof zc er werkelijk zijn, alsof 
wc deze echte, onafhankclijke entiteiten 
zouden kunnen vinden als we ernaar 
zouden zoeken. Ze lijken cr te zijn, onaf-
hankelijk van de oorzaken cn omstan
digheden, onafhankelijk van de delen 
waaruit zc zijn opgebouwd, cn onafhan
kelijk van de geest die zc begrijpt en be
noemt. Dit is het verschijnsel van waar of 
inherent bestaan en onze geest begrijpt 
het als echt. 

Wanneer we echter analytisch ondcr
zocken of dingen zo onafhankelijk 
bestaan als op hct eerste gezicht lijkt, dan 
ontdekken wc dat dit niet zo is Ze zijn 
leeg van onze gefantaseerde projecties. 
Toch bestaan zc, maar op ecn afhankc-
lijke manier, want ze hangen af van oor-



zaken en omstandigheden en van de 
geest die ze begrijpt en benoemt. 

Als alle mensen en verschijnselen zelf-
loos en leeg zijn, betekent dat dan dat 
niets echt bestaat? 

Nee. verschijnselen en mensen 
bestaan wel degelijk. Per slot van reke
ning zit ik hier te typen en zit u te lezen! 
Leegte is niet hetzelfde als nihilisme. 
Mensen en verschijnselen zijn leeg van 
onze gefantaseerde projecties. Ze bezit
ten niet datgene wat onze verkeerde op
vattingen aan ze toekennen. Ze bestaan 
niet op de manier waarop ze nu aan ons 
verschijnen, maar ze bestaan wel dege
lijk. 

Wat is de beste manier om de leegte 
van inherent bestaat te realiseren? 

Daar het moeilijk is deze realisatie te 
bereiken en het een gevorderd stadium 
van het pad is, ontwikkelen we ons be
grip langzaam. Het pad naar bevrijding 
en verlichting verloopt geleidelijk en we 
beoefenen het dan ook in fasen. Eerst 
oefenen we ons in de elementaire aspec
ten van het pad zoals vergankelijkheid, 
toevlucht nemen, liefde en mededogen, 
etc. Daarna luisteren we naar lessen over 
leegte door een betrouwbare en kundige 
leraar. Wanneer we deze lessen over-
denken en bepraten, wordt ons begrip 
helderder. Pas nadat we eenmaal een 
helder idee van het subject hebben. inte
greren we het door middel van meditatie 
in onze geest. 

V A D J R A Y A N A 

Wat is Vadjrayana? 
Vadjrayana, dat ook wel Tantrayana 

wordt genoemd. is een afdeling van het 
Mahayana of het Grote Voertuig. Het is 
gebaseerd op zowel Theravada- als op 
algemene Mahayana-beoefeningen. 
Voordat we het Vadjrayana binnengaan, 
moeten we goed geoefend zijn in de ge-
dachten om van het rad van wederge
boorte bevrijd te worden (drang naar be
vrijding) . ons hart moet toegewijd zijn 
aan het bereiken van de verlichting voor 
het welzijn van alle levende wezens 
(bodhicitta) en we moeten inzicht heb
ben in de wijsheid die de leegte van inhe
rent bestaan realiseert. Dan nemen we 
een initiatie (inwijding) van cen gekwali-
ficeerde tantra-meester en beschermen 
de tantrische geloften en verplichtingen 
die wij bij de initiatie ontvangen. Op ba
sis hiervan kunnen we instructies ont

vangen en ons wijden aan de 
Vadjrayana-meditaties. 

Een van de Vadjrayana-technieken is 
onszelf visualisereen als boeddha-vorm 
en onze omgeving als de mandaia of de 
omgeving van de boeddha-vorm. Door 
op deze wijze visualisaties te doen trans
formeren we ons negatieve zelfbeeld in 
dat van de boeddha-vorm en zo probe
ren we diens edele eigenschappen in on
ze eigen geestesstroom tc cultivcren. 
Vadjrayana bezit ook technieken om de 
dood, dc tussenfase cn de wedergeboor
te te transformeren in het lichaam en de 
geest van een boeddha. Er zijn ook spe
ciale meditatictcchnieken om zowel een-
puntige conccntratie (samatha) te ont
wikkelen als ecn buitengewoon subtiele 
geest te manifesteren, die. wanneer hij 
dc Iccgtc realiseert, zeer krachtig en snel 
de onzuiverheden zuivert. Hierom kan 
het Vadjrayana een afgestudcerde cn 
goed geoefendc discipel, die werkt on
der leiding van een volledig gckwalifi-
cecrde tantra-meester, de verlichting 
brengen in het huidige leven. 

Boeddhistische tantra is niet hetzelfde 
als HindoeTstische tantra. Evenmin is het 
een soort magie. Sommige mensen heb
ben over hct Vadjrayana boeken ge
schreven die onjuiste informatie of inter-
pretaties bevatten. Als we hier dus iets 
over te weten willen komen, is het van 
belang om 6f boeken te lezen die door 
een kundig leraar zijn geschreven 6f on
derricht van een gekwalificeerde meester 
te zoeken. 

Wat is een initiatie of inwijding? 
Waarom zijn sommige lessen "ge
heim"? 

Het doel van een inwijding is onze 
geestesstroom rijp te maken voor tantri
sche beoefening door een verbinding te 
leggen tussen de boeddha-vorm, die een 
manifestatie van de alwetende geest is. 
en onszelf. Inwijding ontvangen we niet 
door lijfelijk aanwezig te zijn in de kamer 
waar een inwijding plaatsvindt. We moe
ten juist mediteren en de visualisaties be
oefenen die de leraar beschrijft. Inwij
ding betekent niet dat er een vaas op ons 
hoofd wordt gezet of dat we gezegend 
water drinken of een touwtje om onze 
arm krijgen. Het is het rijpen van onze ei
gen mogelijkheden door de verbinding 
te leggen met een bepaalde manifestatie 
van Boeddha. Dit hangt af van de vraag 
of we een deugdelijke motivatie hebben 
en van het concentreren en mediteren 
tijdens het inwijdingsritueel. 

Een serieuze beoefenaar zoekt na de 
inwijding aanwijzingen over hoe hij de 
oefening moet uitvoeren. Deze aanwij
zingen worden niet v66r de inwijding ge
geven omdat de geest van de discipel 
dan nog niet voorbereid is om ze te be
oefenen. Dit is de reden waarom ze "ge
heim" zijn. Het is niet zo dat Boeddha 
karig was en het onderricht niet wilde de
len, noch is de tantra-beoefening het be
zit van ecn exclusieve groep mensen die 
jaloers hun geheimen bewaakt. Om er 
zeker van te zijn dat degenen die de be
oefening gaan doen ook goed voorbe
reid zijn. worden aanwijzingen bij tantri
sche initiaties juist alleen gegeven aan 
hen, die de inwijding ontvangen hebben. 
Anders zou iemand de symboliek die in 
tantra wordt gebruikt verkeerd kunnen 
begrijpen of zich bezig kunnen houden 
met gevorderde, gecompliceerde oefe-
ningen zonder de juiste voorbereiding en 
aanwijzingen. 

Wat betekenen de beelden in de tantri
sche kunst? 

Vadjrayana heeft veel te maken met 
transformatie en daarom wordt symbo
liek veel gebruikt. Er zijn boeddha-
vormen die begeerte of toorn uitdruk-
ken. Het seksuele beeld moeten we niet 
letterlijk volgens de wereldse verschijnse
len opvatten. In Vadjrayana stellen 
boeddha-vormen in seksuele gemeen-
schap de gemeenschap van methode en 
wijsheid voor, de twee aspecten van het 
pad die ontwikkeld moeten worden om 
de verlichting te bereiken. Toornige 
boeddha-vormen zijn geen monsters die 
ons bedreigen. Hun toorn is gericht te
gen onwetendheid en egoisme, die onze 
werkelijke vijanden zijn. Wanneer we 
een juist begrip van deze beelden heb
ben, tonen ze hoe begeerte en boosheid 
getransformeerd en daardoor beheerst 
kunnen worden. Ze hebben een diepe 
betekenis, die veel verder gaat dan de 
gewone lust en woede. Dit moeten we 
niet verkeerd begrijpen. 



Het mooie gezicht van sunyata 

L a m a Y e s h e 

DOOR L A M A THUBTEN YESHE 

Naar een transcript van lezingen in 
het Insituto Lama Tsong Khapa, Ita
lie, juli 1978. 

Door het ego blijft de juiste zienswijze 
voor ons verborgen en hebben wij een 
verkeerde kijk op ons bestaan, Het ego-
bewustzijn is de wortel van alle be-
goochelingen. de wortel van alle mense
lijke problemen. 

De manier waarop het ego-bewustzijn 
een verkeerd beeld op de objekten plakt 
is eigenlijk heel eenvoudig. W e hoeven 

alleen maar van moment tot moment 
ons bewustzijn tc beschouwen. Hoe den
ken we dat we bestaan? Als je goed kijkt 
hoe je eigen geest je realiteit interpreteert 
kun je dit begrijpen. Je kunt het in ieder 
geval op een grof niveau begrijpen. In 
werkelijkheid heeft het niets met je reali
teit te maken, ook al heeft je geest het 
vooropgezette idee "dit ben ik, daar mag 
ik niets van kwijtraken, zo moet het altijd 
blijven". Deze vooropgezette meningen 
zijn de bouwstenen van het ego. Dit ver
keerde beeld waaraan door het ego 
wordt vastgchouden heeft heiemaal 

niets van doen met de werkelijke manier 
waarop alles bestaat. 

Wat in feite plaatsvindt is dat van de 
kant van het subjekt, het ego aan de ge-
dachte vasthoudt: "Ik ben ergens. ik 
besta ergens", zonder dat mijn bewust
zijn dit benoemt met "ik ben Thubten 
Yeshe". In feite worden dus alle bestaan
de verschijnselen benoemd door de 
geest die alles verkeerd voorspiegelt. 
Een bepaalde realiteit is aanwezig, maar 
deze wordt benoemd met "dit is Jan, 
Francisca of welke naam dan ook". Er is 
iets. er is een verschijningsvorm. er zijn 
een aantal atomen - en wanneer je naar 
deze atomen kijkt zeg je aan de hand van 
hun rangschikking: "dit is dat". Je be
noemt dus doordat je zegt "dit is dat en 
dat is dit". Kijk naar je eigen geest die dat 
zegt. Dit is de realiteit, maar het ego kan 
niet accepteren dat het een project van je 
eigen bewustzijn is. Je denkt veel eerder 
dat deze realiteit, inherent, heiemaal van 
de kant van het objekt komt in plaats van 
dc geest. Dit is dus een verkeerd idee, 
deze zienswijze is een verkeerde zienswij
ze. 

Met andere woorden wanneer we zeg
gen: "Dit is Thubten Yeshe" (Lama 
houdt een bloem omhoog) benoemen 
we deze; ik benoem, ik zeg: "Dit is Peter, 
Francisca, etc". Als ik dit binnen mijzelf 
denk cn ik zeg dan "deze bloem is die en 
die, dan denken jullie dat ik gek ben of 
niet soms?" Maar wanneer ik zeg "dit 
hier ben ik, Thubten Yeshe" (Lama wijst 
naar zichzelf) dan denken jullie "wat hij 
nu zegt is redelijk". Maar in feite wan
neer ik zeg "Lama Yeshe is hier, wan
neer ik Thubten Yeshe hier in dit objekt 
zoek (Lama wijst naar zijn lichaam), dan 
lijkt het alsof hij hier ergens is, maar daar 
bestaat heiemaal geen Thubten Yeshe. 
Als je nu in dit objekt, mijn lichaam, gaat 
zoeken waar die Thubten Yeshe nu ei
genlijk is, dan kun je nergens Thubten 
Yeshe vinden, die bestaat nergens. Dit is 
net als wanneer ik zeg "dit is Thubten 
Yeshe" (Lama houdt weer de bloem 
omhoog) jullie lachen dan en denken dat 
ik belachelijk ben, want jullie gaan zeg
gen: "Er bestaat daar heiemaal geen 
Thubten Yeshe". Wanneer je in dit ob
jekt (de bloem) naar Thubten Yeshe 
zoekt dan kun je die daar nergens vin
den. Dus waar is nu die Thubten Yeshe? 
Precies hetzelfde geldt voor deze luchtbel 
hier (Lama's lichaam). Jc kunt nergens 
Thubten Yeshe vinden. Valt dit moeilijk 
te accepteren? Onderzoek het! Ik hoop 
dat je er niet van uit je bol gaat. 



Misschien doet zich dan de vraag 
voor: "In deze bloem kunnen we ner
gens Thubten Yeshe vinden en ook niet 
in het lichaam, maar waar is Thubten 
Yeshe dan wel? Bestaat Thubten Yeshe 
wel?" Dat zit je je nu af tc vragen. Hct 
antwoord daarop is dat mijn verkeerde 
voorspiegeling een bepaalde visie heeft, 
deze ontstaat door het gcdachtcnproccs 
waardoor ik bovenop dczc vijf aggrcga-
ten, dczc combinatic van lichaam cn 
geest, een naam plak, Ik zeg dan; "Dit is 
Thubten Yeshe". 

Dit is echter van nul cn generlci waar
de, want wanneer je op zoek gaat naar 
waar hij zich bevindt, kun je hem ner
gens vinden. Er is slechts een luchtbel 
waarvan je zegt: "Dit is hem". Het is dus 
alleen een benoeming van een kortston-
dige combinatie van dingen. 

Maar misschien kun je dan zeggen: 
"Dat lijkt me niet zo'n goede filosofie. 
Het is beter als jc zegt dat Peter's bewust
zijn Peter is", Maar Peter's bewustzijn is 
niet Peter. Peter's bewustzijn zal in zijn 
toekomstige levens bestaan en het 
bestond ook al in zijn voorgaande le
vens. Voordat Peter geboren werd, 
bestond hij niet als Peter maar bijvoor
beeld als aap. Je noemde hem toen aap 
en geen Peter, ook al is zijn bewustzijn 
een voortzetting van ontelbare voor
gaande levens. 

Maar misschien zeg je dan dat zijn 
neus Peter is. Nee! Zijn neus is niet Pe
ter. Dat is belangrijk om te weten. En er
gens hier (been) is Peter niet, en ergens 
hier (arm) is Peter niet en hier en hier en 
hier is Peter niet (Lama wijst verschillen
de lichaamsdelen aan). 

Hetzelfde geldt voor chocolade. Er is 
een bepaalde energie, maar onze 
smachtende geest zegt dat chocolade iets 
is dat inherent vanuit zichzelf bestaat. Je 
vcrkrijgt een bepaalde samenstelling van 
verschillende energieSn en daaraan geef 
je de naam "chocolade". Dat is alles. Het 
is dus een benoeming. Chocolade is dus 
een benoeming van een combinatie van 
stoffen. Alsje de energie onderzoekt kun 
je "dit is chocolade" niet vinden. 

Als de zelf-bestaande ik echt bestaat, 
als de 'ik' vanuit mezelf bestaat, dan is 
deze ik niet afhankelijk van een naam, 
dan wordt het iets concreets. Elke erva
ring van de zintuigen, elke informatie of 
wat dan ook, vatten we altijd op als iets 
concreets. Deze concrete zienswijze is de 
dualistische zienswijze, de verkeerde 
zienswijze. Het ego-bewustzijn houdt 
vast aan het vooropgezette idee dat er 

binnenin mij ergens iets concreets 
bestaat. Dit vooropgestelde idee, dit per-
manente idee is cen totale overwaarde-
ring en is vergeleken met de ware aard 
van het bestaan volledig onrealistisch. 

Als we dit nagaan, ons er bewust van 
zijn of gevoelig voor zijn, dan zullen we 
elke keer dat we vaststellen: "ik ben dit 
of ik zou zus of zo moeten zijn", weten 
dat het een soort fantasie, een hallucina-
tie is. Je kunt er onmogelijk het gefixeer-
de idee van "dit ben ik" op na houden. 
Elke minuut dat je naar jezelf in de Spie

gel kijkt is er een gefixeerd idee, maar 
van de kant van het objekt verandert het 
al weer snel in lets anders. Dat gefixeer-
de idee is een volledige hallucinatie en 
heeft dus niets met de realiteit te maken. 
Als we tot een eenvoudige conclusie ko
men dan kunnen we zeggen dat elke 
verschijning die zich voordoet, elke ver-
schijning van een zintuiglijk objekt, altijd 
concreet aan ons verschijnt. Het entiteit-
zijn verschijnt van de kant van het ob
jekt. Daarom is alles wat we normaai 
gesproken waarnemen wanneer we naar 
de wereld kijken en zeggen: "Dit is echt. 
alles wat ik zie is echt, alles wat ik ruik is 
echt," verkeerd. 

Misschien denk je dat deze filosofische 
manier om de juiste en de verkeerde 
zienswijze te onderzoeken de dingen al
leen maar moeilijker maakt. Maar dat is 
niet zo. Je hoeft alleen maar sceptisch te 
zijn ten aanzien van wat er aan je oog 
verschijnt, aan je oor, enzovoort, in-
plaats van alles maar klakkeloos te gelo-
ven en te accepteren zoals het zich aan je 
voordoet. Laat het er niet bij zitten, ac-
cepteer niet zo gemakkelijk de manier 
waarop alles verschijnt als een concreet 
idee. Wees een beetje achterdochtig. 

Je ziet dus dat wanneer we het hebben 
over het realiseren van de juiste zienswij
ze, je niet de ruimte in hoeft te kijken, je 
hoeft niet naar de lama zijn gezicht te kij
ken of naar Boeddha's gezicht, kijk al
leen naar het gezicht van al je gebruikelij-
ke zienswijzen. 

Denk niet dat de juiste zienswijze zich 
ergens in de lucht bevindt en de verkeer
de hier beneden; of dat heel Australia de 
verkeerde zienswijze is en de juiste ziens
wijze zich ergens in de bergen van de Hi-
mamalaya's bevindt. Bekijk het ook niet 
als volgt: "Oh Boeddha, u heeft de juiste 
zienswijze en daarom moet ik altijd naar 
u kijken en dan zal ik later de juiste ziens
wijze ontdekken". Nee, de juiste ziens
wijze is overal, dat is alles. Het mooiste 

gezicht van Sunyata is binnen alle ver
schijnselen. Daarom hoef je je geen zor
gen te maken dat je nooit een mooi ge
zicht ziet - Sunyata, de juiste zienswijze, 
is het allermooiste gezicht dat bestaat. 

W e begrijpen natuurlijk dat we de con
crete verschijning van het ego niet ogen-
blikkelijk kunnen vernietigen. Nee, het 
duurt lange tijd voordat het volkomen 
verdwenen is. Er zijn verschillende ni
veau's die we moeten zuiveren; de gro-
vere niveau's en dan de steeds subtiele-
re. 

Maar wat we op dit moment kunnen 
doen is onze strakke, onze volkomen ri-
gide en gespannen opvattingen wat los-
ser te maken. Dat kunnen we, we kun
nen ze wat ontspannen. Zelfs al is er een 
concrete verschijning dan weet je; na
tuurlijk verschijnt het, maar het is niet 
waar, het bestaat niet zoals het zich voor
doet. Je hebt een wat dieper inzicht en 
wat ervaring en daarom geloof je en volg 
je die interpretatie niet meer. 

Het voorbeeld dat Lama Tsong Khapa 
gebruikt is dat van een magiSr die een 
kist betovert en deze verandert in een 
yak (Tibetaanse koe) of in spaghetti. La
ten we nu eens aannemen dat ik de ma-
giSr ben en ik zet de kist hier voor jullie 
neer. Ik heb de kist al betoverd en heb er 
al de nodige energie ingestopt om deze 
te laten verschijnen als spaghetti of als 
yak. Wat nu gebeurt is, dat als ik als de 
magier weet dat ik de kist betoverd heb, 
maar aan jullie doet deze zich voor als 
een grote yak of als warme spaghetti, 
klaar om op te eten. 

Door de magische kracht van de ver
schijning van de yak of de spaghetti doet 
deze zich ook aan de magifir als heel echt 
voor, alleen denkt deze van binnen; dit 
komt door de betovering. Hij gaat er 
emotioneel niet in mee, hij is bevrijd van 
de magische show en wordt cr in het ge-
heel niet emotioneel door verstoord. 

Maar voor de mensen die naar de 
show kijken is dit werkelijkheid totdat hij 
tegen hen zegt: "Dit komt door mijn be
tovering". Het is mogelijk dat een aantal 
mensen gelooft dat er echt een yak of 
spaghetti is inplaats van een kist, dingen 
die in het geheel niet bestaan. 

Ik denk dat jullie allemaal dit soort 
trukjes kennen; dat is algemeen bekend 
in het Westen. Ze laten veel van dergelij-
ke trues op televisie zien. Ze zeggen dan: 
"Nu ga ik toveren", en dan laten ze het 
zien. Dat is een heel belangrijk en actueel 
voorbeeld. 



W e hebben een verkeerde zienswijze 
als we naar de zintuigelijke wereld kij
ken. maar we moeten van binnen begrij
pen dat deze verschijning niet echt is; op 
die manier volgen we de concrete ver
schijning niet. Is dit duidelijk? 

Er zijn dus drie dingen. Aan de magifir 
doet de verschijning zich voor, maar hij 
houdt deze niet voor concreet; hij heeft 
er geen problecm mee. Dan zijn er de 
toeschouwers. Zij zien het ook maar 
houden het voor echt. En dan is er de 
persoon die het ziet zoals het is - een kist. 
Hij heeft zowel geen probleem met de 
verkeerde zienswijze als met het pro
bleem van het vasthouden aan de ver
keerde zienswijze, Dit is cen zelfde soort 
vergelijking. 

Aanvankelijk hebben we er meestal 
geen notie van. We gaan maar door en 
door in dc duisternis van de projectie 
van hct ego. In het begin nemen we 
vooral de verkeerde, concrete zienswijze 
waar en houden we eraan vast, Vervol
gens gaan we dit op een bepaald punt 
aangekomcn in twijfel trekken, we wor
den achterdochtig. In dit stadium nemen 
we nog steeds de verkeerde zienswijze 
waar. maar wc houden er niet meer aan 
vast; we hebben het wat losser gemaakt, 
hct is iets meer op losse schroeven ko
men te staan, 

Waneer je het boeddhaschap ontdekt, 
wanneer je volkomen ontwaakt, alsje dc 
intelligentie van dc lotalitcit hebt, dan is 
cr geen verkeerde zienswijze meer die 
vasthoudt aan h^t idee van een ego. 

Waar hct dus om gaat is dat wc niet zo 
sterk aan ecn concrete verschijnings
vorm moeten vasthouden - dit is wat ons 
voornamelijk aan samsara bindt en de 
voornaamste reden waarom wc er zo 
pijnlijk in vastzitten. Het is niet alleen de 
zienswijze die we waarnemen, de ziens
wijze die we waarnemen is iets anders, 
Het ergste is dat we aan onze verkeerde 
zienswijze vasthouden en erin geloven. 
Dan zijn we emotioneel ontvankelijk om 
dit in problemen om te zetten. Wanneer 
je er echter niet in gelooft, niet aan vast
houdt, dan is het gemakkelijk. Je wordt 
cr niet zo door geraakt net als waneer je 
naar de televisie kijkt. Natuudijk zijn er 
ook mensen die huilen wanneer ze naar 
de televisie kijken. Wat doe je daaraan? 

De reden waarom ik jullie dit allemaal 
vcrtel is niet dat ik vcrwacht dat jullie cen 
bepaald begrip van de boeddhistische fi
losofie hebben. Nee, deze keer zou ik 
graag zien dat jullie contempleren op het 
bewustzijn of de zienswijze van het be
wustzijn observeren. De natuur van het 
universele bestaan is dat dczc niet con
creet, niet vanuit zichzelf bestaand is. Be-
schouw dit niet alleen als een filosofie. 
Nee, we hebben het hier over de reali
teit. 

In deze kamer bijvoorbeeld bevindt 
zich van alles: er zijn meubels van hout, 
mensen en van alles. Als je een begrip 
hebt van de juiste zienswijze, dat alles 
niet vanuit zichzelf bestaat, niet concreet 
is. dan is er een eenheid, een totale een-
heid tussen jezelf en alle andere bestaan
de verschijnselen. En inplaats dat je tus
sen jij en ik. tussen dit en dat heen en 
weer geslingerd wordt of dat het je ver-
stikt. wordt alles heel ruimtelijk. Er is ge
noeg ruimte daar hoef je je geen zorgen 
over te maken. Er is genoeg ruimte voor 
ons allemaal om ons vrij in te bewegen. 

In deze allesomvattende werkelijk
heid, de non-dualiteit oftewel sunyata 
komt en gaat al het bestaande, wordt al 
het bestaande geboren en sterft het - en 
dit funktioneert allemaal binnen de niet 
vanuit zichzelf bestaande, niet concrete 
realiteit. 

W e zeggen vaak "ik ben zondig, 
slecht. negaticf. ik heb niet veel kwalitei
ten, of ik ben lelijk". Maar wat je ook 
over jezelf denkt, het is niet je uiteindelij
kc natuur. Jc maakt je onnodig zorgen. 
Door je vooroordeel, je gefixeerde idee 
maak jc je voortdurend zorgen. "Ik ben 
slecht. goed, slecht, goed." Jc gaat de 
hele tijd op en nccr. 

Wat we moeten leren inzien is dat ons 
menselijk bewustzijn van nature zuiver 
en helder is. Het ego is als cen golf op de 
occaan. Wanneer je naar het strand gaat 
en er zijn hoge golven dan vind je de ho
ge golven niet fijn maar de occaan mooi. 
Jc bent bang voor dc hele hoge golven 
maar als je dc golf onderzoekt, dan zie je 
dat die een stukje van dc oceaan is cn 
daarmee een eenheid vormt. Hetzelfde 
geldt voor het ego-bewustzijn dat aan de 
verkeerde entitcit vasthoudt - het is een 
deel. of ecn reaktic van de oceaan van 
bewustzijn. Hct behoudt in feite steeds 
zijn helderheid. 

Wanneer we ons bewustzijn gadeslaan 
moeten we dat niet te rigoureus aanpak-
ken. "Ik moet een zuivere en heldere 
staat van geest bereiken. Ik moet hct 
hebben, want ik werk eraan, ik mediteer 
crop, ik kom naar deze meditatie-cursus, 
ik mediteer elke dag, ik werk eraan en ik 
hoop dat ik het volgend jaar zal hebben," 
Zo werkt het niet, dat is ook onzin. Deze 
denktrand wordt een hindernis, het 
voorkomt hct. 

Wc verstaan onder bewustzijn het ver-
mogen om zuiver en helder waar te ne
men. Dat is bewustzijn. Daarom is deze 
zuivere en heldere natuur altijd aanwe
zig. W e moeten niet geloven dat we vol
komen van de werkelijkheid verwijderd 
zijn, dat wc van nature altijd in beroering 
zijn. Het is niet goed om te denken "ik 
ben volkomen slecht en negaticf, ik ga 
vast en zeker naar de hel". Je plaatst je

zelf zo teveel in een positie die heiemaal 
niet zo is. Zoals ik al eerder zei, het ego 
houdt daar zo aan vast. Maar het ego is 
maar een golf, cen hoge golf in de oce
aan. Dc occaan is in feite zuiver en hel
der en het ego is slechts een deel van de 
oceaan. Daarom wil ik dat jullie contem
pleren op dc zuivere cn heldere natuur 
van jc bewustzijn, 

Misschien rijst de vraag "wat is bewust
zijn". O.K. Bewustzijn is ervaring, alles 
wat je ervaart - de fysieke en de mentale 
ervaring; deze twee tegelijk. De mentale 
ervaring is van nature zuiver cn helder 
en ik wil dat je daarop contcmplcert. 
Contcmplatie op hct bewustzijn Icidt tot 
non-dualiteit. Het leidt daar vanzelf 
naartoc omdat het bewustzijn zo subtiel 
is cn jc voelt dat dc grovere niveau's van 
bestaan verdwijnen cn dan contemple
ren wc in mccrdere of minderc mate op 
dc leegte, op dc non-dualiteit. 

Er bestaaat cen nauw verband tussen 
contcmplatie op hct bewustzijn en dc 
non-dualiteit. Met andere woorden, con
centratic op dc helderheid van hct be
wustzijn leidt automatisch tot het gevoel 
dat alles verdwijnt. Wanneer dat gebeurt 
moeten we niet bang zijn maar voelen 
dat dit hct is, dat het hier om aaat. W e 
moeten dat niet op onze gebruikelijke 
dualistische manier denken cn de erva
ring op een concrete manier als "dit is 
dat' 'identificeren. 

Dc reden waarom er zo de nadruk 
wordt gelegd op contcmplatie op de hel
derheid van het bewustzijn is dat het een 
direkte methode is die Icidt tot de erva
ring van non-dualiteit. Bovendien helpt 
het om hct tantrische voertuig binnen te 
gaan - omdat we op deze manier gemak-
kelijker de tantrische methode van trans
formatie kunnen begrijpen. we krijgen 
een inzicht in de tantrische methode om 
onszelf in de goddelijke kwaliteit van de 
meditatieve boeddhavorm te verande
ren. Waar het hier om gaat is dat als we 
niet iets van zachtheid ervaren, als we de 
concrete opinie en verkeerde zienswijze 
niet onderuithalen wc dit niet kunnen 
verwezenlijken. 

Voor we binnengaan in de tantrische 
beoefening hebben we een geschikte 
fundcring nodig. Deze verkrijgen we 
door onze concrete vooroordelen omver 
te werpen. 

Bewustzijn is van nature helder maar 
Westerlingen geloven dat het iets con
creets is. Zij geloven ook dat zij zondig en 
negaticf zijn. Maar een mens is gemaakt 
voor schoonheid. De geest is helder, de
ze fundamentele helderheid is er altijd, 
daarom is cr altijd schoonheid. 

Vertaling: Margot Kool 



De samenwerking tussen leraar en leerling 
DOOR: D A G Y A B K Y A B G O N RINPO
CHEE 

Nadat het boeddhisme naar Tibet 
kwam duurde het langer dan 500 jaar tot 
zich uit het beginstadium een authentiek, 
onafhankelijk Tibetaans boeddhisme ge-
vormd had. BekJjken we nu de situatie 
hier in het westen, waar in de laatste 
tientallen jaren pogingen zijn gedaan om 
het Tibetaans boeddhisme vaste voet te 
laten krijgen, dan moeten we er ons al
tijd van bewust zijn dat we nog heiemaal 
aan het begin staan. De eerste eeuw in 
de geschiedenis van het boeddhisme in 
het westen is nog niet eens voltooid. Na
tuurlijk gaat in het westen alles sneller, 
misschien zijn hier 400 jaar genoeg . . . 

Zulke overwegingen zijn. geloof ik, 
zeer nuttig, zodat we leren met geduld, 
doorzettingsvermogen en op grondige 
wijze aan de zaak te beginnen. Wat hier 
moet ontstaan, zal de inspanningen van 
vele generaties vergen, om tot rijping te 
komen. Voorlopig zit er voor ons in het 
westen niets anders op, dan alles uit Azie 
te lenen. W e importeren leraren, 
teksten, rituelen en proberen datgene 
wat we vinden op de een of andere ma
nier nuttig te gebruiken, te vertalen en de 
essentie eruit te filteren. Dit proces is be
langrijk en noodzakelijk, het mag alleen 
niet te gehaast uitgevoerd worden. De 
mensen in het westen zijn eraan gewend 
alles meteen kant en klaar voorgescho-
teld te krijgen, en ze worden snel ner-
veus als ze ergens iets voor moeten 
doen. Maar een "instant Dharma", die 
alleen nog maar geconsumeerd hoeft te 
worden, is er helaas tot nu toe nog niet. 

Een van de moeilijkste punten bij de 
integratie van dc Dharma in hct westen 
is waarschijnlijk dc zogenaamdc Icraar-
leerling-relatie. Ik geloof dat bij geen an
der thema het mentaliteitsverschil tussen 
Europeanen en Aziaten zo duidelijk tot 
uitdrukking komt als hier. Ik word bij
voorbeeld telkens weer door deelnemers 
aan mijn lessen gevraagd of ik hen als 
leerling wil accepteren en hun leraar wil 
worden. Als men zo'n vraag in het Tibe
taans zou vertalen en aan een traditione-
le lama in AziS zou voorleggen, zou hij 
vermoedelijk een shock krijgen. Hij zou 
eenvoudigweg niet begrijpen waarom 
bovenop de gemeenschappelijkheid van 
het geven en ontvangen van lessen nog 
een "relatie" vastgelegd moet worden. 
Hier is geloof ik nog heel wat werk nodig 
om tot een juist begrip te komen. 

Begrippen als lama, spirituele leraar of 
zelfs goeroe leiden hier tot totaal ver
schillende, vaak zelfs tamelijk heftige 
reakties die uiteenlopen van fascinatie 

tot volledige afwijzing. Als gevolg van 
het wantrouwen tegenover Indische sek-
ten reageren sommigen alleen al op het 
woord goeroe zo allergisch, dat men het 
woord maar beter heiemaal niet meer 
gebruikt. 

Vanuit het standpunt van een Aziaat 
gezien zijn deze houdingen tamelijk ex-
trcem. Maar beide extremen zijn te be
grijpen wanneer we hun achtergrond be-
kijken. De afwijzing berust op de veron-
derstelling dat de samenwerking tussen 
leraar en leerling een soort geestelijke 
slavernij is en dat de leraren bijna auto
matisch dc goedgelovigheid en onkriti-
sche verering van hun leerlingen voor 
onwaardige doclcinden gebruiken. In 
het verleden alsook in het heden kunnen 
wc zien dat zulke vrecs niet ongegrond 
is. Zowel op het religieuze gebied als ook 
op andere gebieden is er veel misbruik 
van overgave geweest. Daarom heersen 
er nu allerlei twijfels tegenover gezag. 
Bovendien is voor de Europeanen van 
de 20e eeuw het idee van de leraar als 
objekt van verering toch al tamelijk 
vreemd. En nu horen ze opeens dat men 
in het tantrische boeddhisme de leraar 
als Boeddha moet zien. De weinigen die 
dat niet meteen als een onredelijke eis 
ervaren, hebben dan toch in elk geval 
geen idee hoe zij het voor elkaar moeten 
krijgen. Als zij het Uberhaupt voor elkaar 
willen krijgen - gelet op het feit dat de le
raren kennelijk toch ook heel normale 
mensen zijn. 

Aan de andere kant schuilt er natuur
lijk een zekere fascinatie in het idee, zulk 
een "relatie" aan te gaan. De wens naar 
opheffing van de eigen beperktheid, 
naar overwinning van de geisoleerdheid 
door eenwording met of overgave aan 
een ander levend wezen is waarschijnlijk 
zo oud als de mensheid. 

Wij kunnen ons nu zeker niet de taak 
stellen in onze maatschappij het begrip 
van de leraar algemeen bindend op
nieuw te willen definiSren, Voor ons is 
het evenwel belangrijk, hoe wij er als 
boeddhisten mee omgaan. Al na een re-
latief korte tijd van serieuze studie van 
het boeddhisme zou het de beoefenaar 
duidelijk geworden moeten zijn, dat een 
goed doordachte samenwerking met een 
leraar niet op een van de beschreven ex
tremen lijkt, hoewel' t zonder twijfel iets 
met fascinatie en overgave van doen 
heeft en iets met gezag te maken heeft. 
Weinu, hoe ziet zulk een relatie er nu 
daadwerkelijk uit of hoe zou die er uit 
moeten zien? Waar gaat het om? 

W e zouden vereenvoudigd kunnen 
zeggen, een contact (en ik zeg met op
zet: contact) wordt tot stand gebracht 
tussen mensen op verschillende niveaus 
van geestelijke ontwikkeling met het doel 
dat de een, die meer over Dharma weet, 
meer ervaren en verinnerlijkt heeft, de 
ander verder helpt. Niet meer en niet 
minder. 

De leraar zou natuurlijk wat betreft zijn 
kennis en persoonlijkheid zo veel moge
lijk gekwalificeerd moeten zijn, daajvoor 
leveren de teksten genoeg beoordelings-
kriteria. 

Ik heb evenwel het gevoel, dat het in 
het westen noodzakelijk is aan de uiterlij-
ke eigenschappen van de leraren nog 
meer aandacht te schenken dan in de 
Aziatische landen. Wij leven hier immers 
niet in een door het boeddhisme ge-
vormde cultuur. Veel mensen zijn tegen
over religies (vooralsnog wordt het 
boeddhisme onder de rubriek religies on-
dergebracht), erg kritisch geworden, en 
vooral tegenover de schijnbaar exotische 
leerstelsels die uit het Oosten komen. 
Daarom zijn de leraren hier veel kwets-
baarder en worden ze veel meer geob-
serveerd dan in Azie. Wat ze doen en 
hoe ze zich gedragen wordt door iede
reen meteen met het boeddhisme in ver
band gebracht. Het is daarom van groot 
belang, dat bijvoorbeeld de regels van de 
ethiek duidelijk in hun gedrag waar te 
nemen zijn. Zich als tantrische yogi te 
presenteren, voor wie de gebruikelijke 
morele normen geen geldigheid meer 
hebben, is in een vreemde cultuur pro-
blematisch. Dat kon zelfs in Tibet slechts 
in de zogenaamde "gouden tijd", waarin 
werkelijke Mahasiddhas leefden en les 
gaven, omgeven door leerlingen met 
een onwrikbaar vertrouwen, ingebed in 
een welwillend cultureel milieu, Ik vraag 
me af of in het Europa van de tachtiger 
jaren ook maar aan een van deze criteria 
voldaan wordt. Indien niet dan zou men 
het verleidelijke etiket van de "dwaze 
wijsheid" misschien beter voor enige 
eeuwen in de la kunnen laten verdwij
nen voordat daarmee nog grotere scha-
de aangericht kan worden. 

Wat de eigenschappen van de leerlin
gen betreft, die zouden bekwaamheid, 
vertrouwen en openheid moeten bezit
ten. En de bereidheid om hun geest, hun 
bestaan, hun hele realiteit met de Dhar
ma te verbinden. Natuurlijk kunnen aan 
de leerling niet zo veel voorwaarden 
gesteld worden als aan de leraar, tenslot
te moet hij zijn kwaliteiten nog ontwikke
len. Wat hij zelf moet meebrengen en 



waarvan zijn vordGringcn afhangen, zijn 
goede wil en doorzettingsvermogen. 

De samenwerking zelf, die in het 
boeddhisme een zeer wezenlijke rol 
speelt, wordt in het Hinayana en hct Ma
hayana met inbegrip van tantra totaal 
verschillcnd gezien. De leerling moet of 
kan in de leraar al naargelang traditic, 
uitgangspunt of het niveau van zijn indi
viduele ontwikkeling 6f een normaai 
mens zien die evenwel over hoge kwalifi-
catics beschikt, 6f ecn bodhisattva of een 
op een boeddha gelijkend wezen 6f 
tenslotte in tantra een werkelijke boedd
ha. Bij de nu volgende uitieg zal ik me 
vooral richten op dc samenwerking in 
tantra, omdat die in hct Indo-Tibetaanse 
boeddhisme toch erg vaak voorkomt en 
tegelijkertijd de "meest tocgespitste" re
latie van deze soort is. Ik plcit weliswaar 
steeds weer voor ecn geleidelijk contact 
van de westerse leerling met de tantri
sche beoefeningen. maar het is nu een
maal een feit dat hier in het westen het 
Tibetaans boeddhisme zonder tantra bij
na niet bestaat. 

Het eigenlijke onderricht en de bege-
leiding voltrekt zich op verschillende ni
veaus en uiteenlopende manieren: vaak 
door instructies, maar ook door per
soonlijke gesprekken, voorbeeldig han-
delen of andere, subtielere methoden. 
Of en wanneer succes geboekt wordt 
hangt af van de inspanningen van de 
leerlingen. Als de "toffe goeroes" het 
werk alleen konden doen zouden er on-
dertussen al geen lijdende levende we
zens meer zijn. 

Tot dusver klinkt dit waarschijnlijk heel 
plausibel. Met goede wil van beide kan
ten zal het wel lukken! Voor westerlingen 
schijnt echter alles vaak een beetje moei
lijker te zijn. Alleen maar het contact, de 
ontmoeting, de samenwerking met en 
het gemeenschappelijk doel is voor hun 
niet genoeg. Ze verwachten meer, ze 
willen een concrete "relatie". Maar na al
les wat ik heb gehoord is alleen het 
woord relatie voor vele westerlingen al 
bijna synoniem geworden voor een uit-
erst gecompliceerde, moeizame aangele-
genheid. Conventionele relaties worden 
vaak gekenmerkt door zo veel verwach
tingen, projekties. teleurstellingen en 
hoop, dat het me diep raakt om te zien 
hoe mensen zich aftobben- en deson-
danks hardnekkig aan hun concepten 
blijven vasthouden. De partners kunnen 
wisselen, de concepten blijven onveran-
derd. Omdat het gezin in de westerse sa-
menleving een vergelijkenderwijs gerin-

gere rol speelt dan in Azig, zijn de vrijwil
lig aangegane vriendschaps- en liefdes-
relaties in hun plaats een belangrijk ele
ment in de persoonlijke stabilisering ge
worden. Vanwege het onvermijdelijke 
verschil tussen de verwachtingen van de 
partner en dat wat men zelf te geven 
heeft, zijn deze relaties zeiden bevredi
gend. 

Tegen deze achtergrond, die hoe dan 
ook gekleurd wordt door het lijden en de 
angsten van het geisoleerde ego en door 
de Hollywood-fantasieSn van duurzame 
emotionele wensvervulling, wordt nu 
een "leraar-leerling-relatie" geconstru-
eerd. Het is gemakkelijk te begrijpen wat 
daar allemaal aan verwachtingen en 
angsten in doorklinkt. 

De conventionele benaderingswijze 
veroorzaakt aanvankelijk problemen die 
zich in een paar woorden laten schetsen: 
schijnbaar bestaat er of een te nauw of 

een te los contact met de leraar, er ont
staan dus of gevoelens van angst en af-
weer of van vastklampen. Soms zelfs al-
lebei tegelijk, wat dan als zeer pijnlijk 
wordt ervaren. 

Het probleem van de angst zal de leer
ling proberen te compenseren door zich 
bijvoorbeeld op zijn intellektuele capaci
teiten terug te trekken. Hij zal erg kritisch 
zijn. zal zich op zijn deskundigheid en zijn 
vroeger verworven kennis laten voor
staan en eventueel af en toe laten door-
schemeren dat hij er ook niet heiemaal 
zonder realisaties voor staat. Met de la
ma als leverancier van extra informatie 
zal hij proberen een soort collegiale rela
tie tot stand te brengen. Zulk een hou
ding heeft voor- en nadelen. De concen
tratic op eigen capaciteiten moedigt de 
leerling aan en geeft hem zelfvertrou-
wen. Die kan echter zo intens worden, 



dat er een fikse blokkade ontstaat. In dit 
geval wordt het erg moeilijk om hem nog 
een "input" te geven, omdat hij alles al 
weet. Zelfs als hij vragen stelt kan men 
zien dat hij nauwelijks notitie van de ant-
woorden neemt of ze meteen overeen
komstig zijn concepten reVnterpreteert. 
Wanneer ik probeer om hem 10% van 
wat dan ook uit te leggen, maakt hij er 
meteen zelf zijn eigen 100% van. Hij 
heeft een afkeer van basisonderricht en 
de algemene soorten van beoefening. 
En, wat bijzondcr fataal is, hij probeert zo 
snel mogelijk de stadia van het pad af te 
handelen en zelf leraar te worden. In 
Azie zou een strengere lama zo'n leerling 
misschien zo lang het toevlucht nemen 
laten beoefenen tot hij geleerd heeft dat 
er geen afgehandelde onderwerpen 
bestaan en dat wij ons leven lang steeds 
weer van voren af aan beginnen. 

Een andere vorm van afweer is bij
voorbeeld de "valse verering", dus ei
genlijk de imitatie van een leraar-
leerling-relatie. Die uit zich daarin dat de 
leerling de leraar op een voetstuk plaatst, 
op een zeer hoog voetstuk, zo ver moge
lijk weg. Er wordt veel ophef gemaakt 
van de "bovennatuurlijke capaciteiten" 
van de leraar en hij wordt met bijzonder 
opvallend respect behandeld. Wat hij 
zegt wordt zonder tegenspraak geaccep-
teerd, zonder vraag, zonder discussie en 
misschien zelfs zonder innerlijke deelne-
ming. Of wanneer vragen gesteld wor
den, dan met een heel bepaalde ver
wachting hoe het antwoord moet uitval-
len. Komt het "foute" antwoord, dan 
wordt er doorgevraagd. Of dezelfde 
vraag wordt (steeds met dezelfde na-
drukkelijke respectvolle houding) aan 
telkens weer andere leraren voorgelegd, 
tot men over een groot aantal antwoor-
den beschikt die het iemand mogelijk 
maken te doen wat men wil en daarbij 
het aangename gevoel te hebben zich op 
Lama-x en y-Rinpochce te kunnen be-
roepen. Dat kan soms zelfs zo ver gaan 
dat mensen partijen vormen en comple
te rivaliteiten uitvechten, waarbij ze ver
schillende lama's als vooraanstaande re-
presentanten gebruiken. Dat het daarbij 
gaat om pure ego-strategieSn binnen het 
Dharma-landschap hoeft wel niet uit-
drukkelijk te worden vermeld. De afweer 
in de vorm van de uiterlijke imitatie gaat 
overigens vaak samen met cen stcrke 
nadruk op de traditionele, cultureel ge-
kleurde aspecten. De betreffende per
soon ziet zich zelf graag de rol spelen van 
cen Iccriing in plaats van er eenvoudig
weg cen te zijn. Het voordeel van deze 

houding kan zijn dat er dan toch in elk 
geval contact met het boeddhisme is, in 
welke vorm dan ook, en dat dit contact 
op de lange termijn hopenlijk een heilza
me invloed uitoefent. Het nadeel zit in 
het feit dat de communicatie tussen le
raar en leerling. dus het belangrijkste ele
ment van de hele samenleving, eigenlijk 
niet kan plaatsvinden. 

Het probleem van het vastklampen is 
niet minder ingewikkeld. In het begin 
van de samenwerking kan hct gemakke
lijk gcbeuren dat de leraar aanvankelijk 
de rol van de super-partner toegewezen 
krijgt en bijvoorbeeld overeenkomstig de 
concepten van de vader-kind-relatie of 
van een liefdesrelatie gestileerd wordt. 
Daaruit resulteren alle denkbare ver
wachtingen. wensen en ook angst om te 
verliezen. Het grijpen naar zekerheden 
en garanties is het gevolg. Natuurlijk 
worden deze neigingen niet onder woor
den gebracht. maar worden ze - bewust 
of onbewust - uitsluitend naar het spiritu
ele niveau verplaatst. Ook deze houding 
heeft voor- en nadelen. Er komt een 
enorme energie vrij in de vorm van in
spanningen en opofferingsgezindheid, 
die geleidelijk in constructieve banen kan 
worden geleid en zo de leerling zelf ten 
goede komt. Aan de andere kant blijken 
de soms extreme gevoelsschommelin-
gen een hindernis voor de beoefening te 
zijn. De leerling is geneigd alle uitingen 
van de leraar selectief waar te nemen en 
die met zijn wensen naar stabilisering van 
de relatie in verband te brengen. Daar
door wordt hij tijdelijk bijna doof voor de 
eigenlijke inhoud. Hij zal proberen door 
prestatie en goed gedrag bevestiging te 
krijgen, en daardoor voor de duur van 
deze fasc de beoefening niet zo zeer naar 
binnen richten. 

Met deze opmerkingen wil ik overi
gens geenszins zeggen dat alle westerse 
Dharma-beoefenaars hopeloze neuroten 
zijn! Ik heb slechts geprobeerd om enige 
van de problemen zo kras mogelijk te be-
schrijven, zodat ze gemakkelijk te her-
kennen zijn. Dat zulke problemen in het 
begin van de samenwerking optreden is 
echter heel normaai en geen reden voor 
berusting. Natuudijk zal iedereen dat ge
drag "in de Dharma" meebrengen dat 
overeenstemt met zijn culturcle vorming 
en zijn levenslange gewoonten. Men kan 
dan van dit punt uitgaan en samen een 
andere visie ontwikkelen. Zoals ik al heb 
aangeduid. bevat elk van deze houdin
gen een potentieel dat positief kan wor
den gebruikt. Om het echter te gebrui

ken zonder al te veel tijd en energie te 
verknoeien, zouden we zo snel mogelijk 
tot een duidelijke beoordeling van onze 
eigen neigingen en problemen moeten 
komen, zodat wc ons niet onnodig lang 
ophouden met hct vcrwissclcn van vast
klampen met spirituele overgave of het 
verwisselen van afweer met superioriteit. 

Misschien is het ook een algemeen 
menselijk probleem, dat de persoon van 
de leraar tenminste in het begin van de 
samenwerking in zeker opzicht wordt 
overgewaardeerd - en daarvoor in ander 
opzicht weer wordt ondergewaardeerd. 
Wat kan men nu het beste doen in zo'n 
situatie? De leraar is verplicht om het 
foutieve beeld, behoedzaam, maar on-
verbiddelijk af te breken. De leerling 
moet realiseren: de relatie bestaat niet op 
deze manier. 

Van de kant van de leraar bestaat cen 
concrete situatie met vaste spelregels 
niet. Die heeft niet de geringste werke
lijkheid. Alle projecties die hierop betrek
king hebben zijn fantasie en illusie, ze 
hebben niets met de werkelijkheid van 
doen. Ze hebben zo weinig met de wer
kelijkheid van doen dat ze van de kant 
van de leraar niet eens weerlegd hoeven 
te worden. En dat beslist niet omdat de 
leraar zo gemeen is en weigert een relatie 
aan te gaan, maar omdat een werkelijk
heid in deze vorm niet voorhanden is. Ik 
weet niet hoe ik het nog duidelijker zou 
moeten uitdrukken. 

Wat de leraar daadwerkelijk voor de 
leerling kan doen speelt zich op een an
der niveau af en dat kan de leerling nau
welijks beoordelen. Dat moet wel zo zijn, 
anders zou de leerling meteen proberen 
om de activiteiten van de leraar weer als 
projectievlak te gebruiken. 

(Wordt vervolgd) 

Vertaling Duits-Nederlands: 
Teunissen 
Uit: ChOdzong 
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Lama Zopa Rinpochee in Taiwan 

L a m a Z o p a R i n p o c h e e 

met de werkelijke beoefening van de 
Dharma moeten aanvangen. Dat leert 
men van de Lam Rim. De Lam Rim is 
als een 'lunch h la carte'. In plaats van te 
moeten kiezen uit talloze onvoorbereide 
ingredienten schotelt de Lam Rim je een 
kant en klaar bord voor met spiritueel 
voedsel. Je hoeft het alleen maar op te 
eten. Ik ben enorm blij dat jullie dat be
oefenen". 

Rinpochee's bezoek maakte onze da
gen in Taipei, die meestal bestaan uit 
lange en drukke werkdagen, zonnig en 
geVnspireerd. De eerste publieke lezing 
vond plaats in een pompeuze militaire 
zaal met 500 zitplaatsen en daar omheen 
rijen met nationale vlaggen. De zaal was 
half gevuld. Bij de ingang werden Wis
dom boeken verkocht; ze vonden gretig 
aftrek hoewel menig potentieel koper de 
boeken teleurgesteld weer teruglegde na 
de ontdekking dat ze Engelstalig waren. 
Lama Zopa nam plaats onder een por-
tret van Chiang Kai-shek, de nationale 
held en h&t symbool van het anti-
communisme. Er volgde een Chinese in-
leiding terwijl buiten het verkeer luid 
doorraasde. De aanwezigen zaten op het 
puntje van hun stoel met hooggespan-
nen verwachtingen. Lama Zopa vouwde 
zijn handen en bleef zo een kwartier zwij-
gcnd en geconcentreerd zitten. Buiten 
ging het drukke lawaai onverminderd 
voort maar binnen werd het stil. Onze 
spanningen en irreele verwachtingen 
losten langzaam op en onze harten kwa
men tot rust. 

Mijn eigen karma verraste mij be
hoorlijk toen ik hoorde dat Lama Zopa 
naar Taiwan zou komen, maar niet al
leen het feit dat hij zou komen, maar 
vooral toen bleek dat hij in dezelfde 
straat zou logeren als waar ik woon. 
Taipei is een stad met 3 miljoen inwo-
ners en dat iemand als Lama Zopa, 
naar wiens nabijheid ik al jaren uit-
keek, naast mijn huis terecht kwam 
kan niet zomaar toevallig zijn. 

Het is niet te zeggen of zoiets de pro
jectie is van een opgewonden geest, of 
de werkelijke verlichte energie van de la
ma, maar ik voelde me de dagen voor 
Rinpochee's komst al erg opgewekt. Met 
het groepje Dharma studenten dat enke
le maanden geleden door de Australi-
sche monnik Niel Huston bij elkaar was 
gebracht (vijf Chinezen, een Amerikaan, 
Sandra en ik) brachten we een bezoek 
aan Lama Zopa op de eerste morgen 

van zijn vijf-daagse verblijf in Taiwan. Hij 
logeerde in een soort 'kuur-oord', opge-
zet door een Chinese arts die een stu-
dente is van Dr. Ann Wigmore, een 
mooi huis in een voor Taipei zeldzaam 
rustige omgeving. 

Het gesprek was hartverwarmend. 
Rinpochee was erg blij om te horen dat 
ons groepje op zondagmiddagen bij el
kaar kwam om de Lam Rim te bestude-
ren. "De Lam Rim is de as van het wiel. 
Als je de Lam Rim bestudeert, raak je 
aan alle onderwerpen van de Boedd-
hadharma die als spaken van het wiel 
uiteen lopen. Door de kennis van de 
Lam Rim weet je altijd hoe de Dharma in 
elkaar zit en welke beoefeningen je moet 
doen. Het is een groot probleem, vooral 
hier in Azie, dat veel spirituele beoefe
naars wel veel weten van de soetra's en 
zeer devoot zijn, maar niet weten hoe ze 

"Het doel van dit kostbare menselijke 
lichaam", begon Lama Zopa, "is om te 
stoppen met het veroorzaken van scha-
de aan anderen en om anderen van 
dienst te zijn." Het was weer lange tijd 
stil, zodat Rinpochee's woorden ons ble
ven omringen. "Vaak hebben we het ge
voel dat mensen ons willen benadelen; 
maar dat is in werkelijkheid niet het ge
val. Eigenlijk wil iedereen dat jij om hem 
geeft, dat jij hem helpt. dat jij mededo
gen voor hem hebt; niemand wil jou echt 
kwaad doen. Daarom moet je medite
ren; het doel van de Dharma beoefening 
is om mededogen te ontwikkelen. Als je 
niet mediteert, dan zul je doorgaan met 
het koesteren van alleen jezelf en daar
mee anderen kwaad berokkenen, het 
ene leven na het andere. Dat is heel erg 
schadelijk. Een persoon die de Dharma 
niet beoefent, die geen geduld heeft, kan 
miljoenen mensen uitmoorden. Er zijn 
voldoende voorbeelden hiervan in de 



geschiedenis. Terwijl als ecn persoon 
wel de Dharma beoefent. dan heeft dat 
uitsluitend positieve gevolgen. In een 
verhouding van twee mensen bijvoor
beeld. waar 66n mediteert en 66n niet, 
en de 'negatieve' persoon schadelijk 
handelt. dan zal deze niet direkt onpretti-
ge gevolgen hieraan ondervinden, inte
gendeel, hij zal bij zijn partner rust en be
grip ontmoeten en daarom uiteindelijk 
zijn schadelijke gedrag kunnen verande
ren. Het hele leven is een onophoudelij-
ke opeenvolging van actie en reactie. 
Een positieve actie wekt een positieve 
reactie op. enzovoorts, Zo kan een vi-
cieuze cirkel als het ware door ^&n daad 
doorbroken worden. Als in een familie 
van tien mensen er een cen 'goed hart' 
beoefent, dan zijn dc negen anderen 
voor hun geluk van diegene afhankelijk. 
Ik zeg dit om aan te geven dat je als indi-
vidu vcrantwoordelijk bent voor hct ge
luk van anderen. Het maakt Eileen uit 
hoe jij je gedraagt. Hoe negatiever de 
persoon zich tegenover je gedraagt, hoe 
belangrijker het wordt dat jij jc positief 
gedraagt. Jij bent vcrantwoordelijk voor 
je omgeving. Slechts 6^n persoon kan 
het karma van de hele wereld bcinvloe-
den. Dit is de waarheid; heel simpel." 

"Dit is ook belangrijk in je werkomge-
ving. In feite is werken in welke functie 
dan ook. een dienstverlening; je doet het 
met en voor anderen. Het is heel dom 
om alleen te werken voor jezelf, voor je 
zelf-koesterende gedachten. Niet alleen 
zul je dan moeilijkheden ondervinden in 
je werk, maar zo verspil je dit leven. Je 
moet je menselijke potentie zien te ver
wezenlijken, anders onderscheid je je in 
niets van een dier. Het doel van dit hele 
handigc mensenleven is om op te hou
den anderen te benadelen en om ande
ren te helpen. Dat is de weg naar geluk. 
Wat is geluk? Geluk is anderen het 
boeddhaschap te laten bereiken. En wat 
zijn de obstakels die mensen er van 
weerhouden om het boeddhaschap te 
bereiken? Dat zijn haat, begeerte en ge
hechtheid. Die veroorzaken een keten 
van lijden. van geboorte en dood, de 
ergste vorm van lijden die er is. En hoe 
moeten die obstakels worden verwij
derd? Waar je ook zoekt, je zult geen ex
terne middelen kunnen vinden die hel
pen. Er is slechts een middel, een intern 
middel, en dat is de Dharma, Door de 
Dharma te beoefenen worden de oorza
ken van het lijden verwijderd. Het is dan 
onmogelijk dat het lijden nog terugkomt. 
Dit is bijvoorbeeld heel anders bij een li-
chamelijke ziekte; als je daarvan herstelt 

is cr nog geen enkele garantie dat de 
ziekte niet meer terugkomt. De Dharma 
daarentegen is een medicijn dat de oor
zaak van al hct lijden in dc wereld defini-
tief kan wcgncmen." 

Lama Zopa praatte drie uur onafge-
brokcn door, totdat dc beheerder van de 
zaal voor de zoveelste maal de Chinese 
vertaalster had verzocht Lama Zopa 
door te geven dat hij zo langzamerhand 
wilde gaan slapcn. Na afloop applaudi-
seerde het Chinese publick traditiege-
trouw luid uit dankbaarheid. 

De volgende dag vond in een zo mo
gelijk nog drukkcre buurt aan een nog la-
waaicrige verkeersader, een Vajrapani-
initiatic plaats. De kleine tempel zat afge-
laden vol. Initiaties zijn ongelooflijk po-
pulair in Taiwan, en de Chinezen druk-
ken gewoonlijk hun dankbaarheid voor 
het verkrijgen van de zegening van de la
ma uit door een rode envelop met een 
forse financielc vergoeding aan de lama 
te overhandigen - eerlijk oversteken. 
Hoe groter de donatie, hoe sterker de 
zegening van de goeroe, lijkt de gedach-
tengang te zijn. Dit gebruik leidde ertoe 
dat "lama's" van een minderc reputatic 
opdoken om initiaties te geven waardoor 
het Tibetaans boeddhisme in een minder 
gunstig daglicht werd gesteld. 

Over het algemeen is er grote be-
langstelling voor de Tibetaans boedd
histische traditie hetgeen onder meer 
blijkt uit het feit dat Nyingma, Kagyu en 
Sakya scholen door een lama en een 
centrum in Taiwan zijn vertegenwoor-
digd. Een initiatie van Kalu Rinpochee 
trok afgelopen zomer een zaal met 1000 
belangstellenden. Deze interesse komt 
niet alleen voort uit de Chinese voorlief-
de voor magie en symboliek, maar ook 
uit het feit dat de Chinese bevolking en 
regering op Taiwan de Tibetanen als 
landgenoten beschouwen. De Taiwane

se regering. die zichzelf de rechtmatige 
regering voelt voor heel China, heeft 
sinds de Tibetaanse opstand in 1959 
heel wat vluchtelingen uit Tibet naar Tai
wan gelokt met aantrekkelijke financiele 
vergoedingen en andere privileges, en 
probeert bovendien de Dalai Lama voor 
hun anti-communistische kanetje te 
spannen. Dat laatste heeft de Dalai La
ma verhinderd een bezoek te brengen 
aan het Chinese eiland, maar hij hoopt 
dat door bezoeken van Lama Zopa en 
andere Gelukpa lama's en het opzetten 
van een centrum door Niel Huston de 
misverstanden die omtrent tantra 
bestaan worden bestreden. Daarom be-
nadrukte Lama Zopa in al zijn lezingen 
dat tantrische initiaties en beoefeningen 
niet zomaar een tovermiddel zijn en geen 
enkel wezenlijk effect hebben als ze niet 
op een sterke basis van Lam Rim studie 
zijn gebaseerd. 

Na twee dagen vertrok Lama Zopa 
naar Zuid Taiwan waar hij ecn 1000 
armige Chenrezig initiatie zou geven. 
Sandra en ik volgden hem per auto in 
een tocht van ruim 6 uur, maar dat is in 
Taiwan, waar weinig leraren komen, een 
te verwaarlozen inspanning. 

De initiatie vond plaats in een grote 
boeddhistische tempel die plaats biedt 
aan 100 kloostedingen. maar nu slechts 
5 oudere nonnen herbergt. Vroeger was 
het tempelcomplex waarschijnlijk in een 
mooie landelijke omgeving gelegen, 
maar nu heeft de industrialisatie zich zo 
ontwikkeld dat het klooster wordt om-
ringd door grauwe fabrieken. De tempel 
is gebouwd om de traditie van een 
klooster in Nanking op het vasteland van 
China voort te zetten. vlak nadat Chiang 
Kai-shek het vasteland was ontvlucht 
waar hij en ook de boeddhisten door 
communisten werden bedreigd. De 
sangha uit China heeft zich blijkbaar niet 
aan de snelle modernisering in Taiwan 
kunnen aanpassen, en de lege kamers 
en de vcrwaarloosde tuin wekken een 
troosteloze indruk. Lama Zopa, voor 
een groep van 20 mensen in een veel te 
grote zaal, is in het geheel niet van zijn 
stuk gebracht door de trieste omgeving 
en weet opnieuw in onze harten warmte 
en kracht los te maken die mij nog lange 
tijd bij zouden blijven. Terwijl ik na een 
les van 6 uur's avonds uitgeput in mijn 
bed kruip, zit Rinpochee nog onver-
moeid in de initiatie zaal gebeden te pre-
velen - voor ons welzijn. 

Sander Tideman 
Taipei. Taiwan 



Tibet Nieuws 

DE GROTE KLEINE MONNIK 

Tijdens de Internationale Hoorzitting 
over Tibet en de Mensenrechten die in 
april jl. in Bonn werd gehouden. deed 
een jonge monnik verslag van zijn erva
ringen in Tibet. Lobsang Jinpa is 23 jaar 
oud; hij vluchtte ongeveer een jaar gele
den uit Tibet en woont nu in Dharamsa
la. India. Na zijn reiaas te hebben gedaan 
in de hoorzitting kreeg hij de bijnaam "de 
grote kleine monnik" - klein van gestalte, 
maar moedig en groot van hart, Hoewel 
hij van plan was in een klooster in zuid 
India te gaan wonen en zijn studie van 
het boeddhisme voort te zetten, werd hij 
door anderen overgehaald om eerst zo
veel mogelijk mensen te vertellen wat hij 
meegemaakt heeft in Tibet. Dit doet hij 
als dankbetuiging aan de vele Tibetanen 
die hem hebben helpen ontsnappen. 

Lobsang Jinpa werd in een dorpje in 
de buurt van Shigatse geboren als oudste 
van 8 kinderen. Hij werd monnik toen 
hij 16 jaar oud was. Hct volgende inter
view werd afgenomen door Paula de 
Wijs-Koolkin. 

Paula: Waarom wilde je monnik wor
den? 

Lobsang Jinpa: Omdat ik, zoals de 
meeste van mijn landgenoten, veel ge
loof in, en respect voor, onze religie heb 
en omdat ik in een klooster de kans zou 
krijgen om over Tibetaanse onderwer
pen, zoals de geschiedenis van mijn 
land, te leren. 

Paula: Leerde je dit dan niet op 
school? 

Lobsang Jinpa: Nee. we hadden niet 
eens les in de Tibetaanse taal. In 1979 
werd ik toegelaten tot school, maar ik 
leerde daar alleen Chinees, en geen Ti
betaans. Toen ik hiertegen protesteerde. 
werd ik voorgoed van de school 
gestuurd. Ik was niet de enige leerling 
die dit overkwam. Het was daarna on
mogelijk om naar een andere school te 
gaan. mijn enige kans om te leren was 
om naar een klooster te gaan. en ik was 
blij dit te kunnen doen en monnik te 
kunnen worden. 

Paula: Waren je ouders ook blij toen je 
monnik werd? Hoe dachtten zij over het 
boeddhisme? 

Lobsang Jinpa: Zij waren ook geluk
kig, want zij zijn ook heel gelovig. Zelfs 
de Chinezen zeggen dat 95% van de Ti
betanen nog in het boeddhisme geloven. 
Onze kijk op religie en die van de Chine
zen is tegenstrijdig. Wij geloven dat door 

religie te beoefenen we onszelf ontwikke
len. maar de Chinezen begrijpen deze 
vorm van ontwikkeling niet, zij vinden 
materiele ontwikkeling belangrijk en 
denken dat geestelijke ontwikkeling een 
giftig obstakel is op de weg naar het ma-
teriele. Maar wij Tibetanen geloven dat 
het belangrijk is om samen met materiele 
vooruitgang ook je innerlijk, je geest, te 
ontwikkelen. Materiele vooruitgang zon
der het trainen van de geest kan alleen 
leiden naar een vreselijke ramp, zoals 
een nucleaire oorlog. 

Paula: Begreep je dit allemaal toen je 
naar het klooster ging of deed je het 
meer uit een (Tibetaans) nationalistisch 
gevoel? 

Lobsang Jinpa: Toen ik naar het 
klooster ging was ik te jong om deze filo
sofische gedachten over geestelijke ont
wikkeling te hebben, maar later werden 
ze steeds belangrijker. Naarmate ik het 
boeddhisme bestudeerde en begon te 
begrijpen, werd ik er steeds enthousi-
aster over. 

Paula: Ging je naar een klooster bij jou 
in de buurt, Tashi Lhunpo in Shigatse 
bijvoorbeeld? 

Paula: Nee, ik ging meteen naar Sera, 
in Lhasa. Vergeleken met de faciliteiten 
in meer afgelegen gebieden heb je in 
Lhasa de meeste mogelijkheden om te 
kunnen studeren, want de monniken in 
Lhasa zijn de beste 'acteurs' voor de Chi
nezen. Toeristen komen naar de 
kloosters in Lhasa en willen monniken 
zien; de Chinezen staan iets meer toe 
wat studeren betreft, al blijft het erg wei
nig. 

Paula: Wat studeerde jij in Sera? 
Lobsang Jinpa Ik studeerde Tibetaan

se taal. Tse Ma Parchin en Dura. Eigen
lijk mag je slechts drie dagen per maand 
studeren. De rest van de tijd moeten de 
monniken de vernielde gebouwen 
restaureren of in de velden werken of de 
gedachten van Mao Xedong studeren. 
Er zijn regels in een klooster die iedereen 
moet kennen en volgen; 

1) Je moet de gedachten van Mao 
bestuderen; 

2) Je moet de Chinese regering lief-
hebben en trouw zijn en niet gewijd wor
den als monnik of non totdat je van de 
regering toestemming hebt; 

3) Omdat je iemand bent die toege
wijd is aan religie, mag je niet deelnemen 

aan politieke aktiviteiten; 
4) Een monnik moet in zijn eigen le-

vensonderhoud voorzien; er komt geen 
steun van de regering, hoewel ze we-
leens beweren dat zij monniken een sala-
ris geven. Niet 6^n monnik wordt door 
de regering onderhouden. Ouders on-
dersteunen hun kinderen in het klooster, 
of je moet van donaties leven. Ik heb wat 
familieleden in Lhasa, die mij voedsel 
gegeven hebben, en van mijn ouders 
kreeg ik tsampa, Tibetanen offeren geld 
voor het opzeggen van gebeden en ik 
heb voornamelijk hiervan geleefd. Ik 
ging ook nooit in de velden of als bouw-
vakker werken; ik verstopte me altijd om 
te kunnen studeren. De Chinezen zeiden 
dat ik 'bedorven' was; de Tibetanen hiel-
den veel van mij. 

Paula: Waarom ging je eigenlijk weg 
uit Sera en uit Tibet? 

Lobsang Jinpa: Ik was een van de 
mensen die de eerste demonstratie op 
10 oktober 1987 leidde. Ik werd gear-
resteerd en zou ge^xecuteerd zijn op 15 
november van dat jaar, want ik Hep 
voorop in de demonstratie, maar na 
slechts 7 uur in de gcvangenis hielpen 3 
Tibetaanse politiemensen mij en 47 an
deren ontsnappen. Die drie werden hier-
voor doodgeschoten, en alle anderen 
behalve ik werden weer opgepakt. Zij 
konden geen goede schuilplaatsen vin
den, maar ik werd erg goed geholpen 
door verschillende mensen die mij be-
schermden. Ik weet dat drie mensen ge-
dood zijn omdat zij mij hielpen. Ik ver-
bleef altijd in huizen van Tibetanen, want 
ik kon niet op straat komen. Toen was 
mijn enige wens mijn leven voor mijn 
land op te offeren door de Chinezen te
gen te werken. Maar mensen in Lhasa 
zeiden vaak tegen mij dat ik niet in Tibet 
moest blijven, maar naar India moest 
gaan om mijn reiaas uit te brengen aan 
Z .H. de Dalai Lama en de Kashag (het 
kabinet van de Tibetaanse regering-in-
ballingschap) en alle mensen buiten Ti
bet, en daar de strijd voort te zetten, dus 
ging ik na de demonstraties tijdens M6n-
1am in maart 1988 weg. 

Paula: Heb je ook hieraan deelgeno-
men? 

Lobsang Jinpa: Nee. want ik kon 
nooit overdag op straat komen, maar ik 
hielp wel waar ik kon, met voorbereidin-
gen, enz. 



D e m o n s l i a t i e i n D e n H a a g 

Paula: HOG verliet je Tibet? 
Lobsang Jinpa: Ik werd geholpen 

door veel mensen die mij vervoerden en 
verborgen. Zij zullen heel gelukkig zijn 
om te weten dat ik hier kan getuigen. 

Paula: Hoorde je na je arrestatie of je 
vertrek uit Tibet iets van je familie? 

Lobsang Jinpa: Toen ik begon te pro-
testeren tegen de Chinezen heb ik me 
van mijn familie gedistantieerd. Na mijn 
arrestatie. werd mijn vader anderhaive 
maand aangehouden. Mijn moeder 
werd erg ziek, maar ik weet niet hoe het 
met haar gaat of ze nu nog leeft. Maar ik 
heb geen spijt van wat ik gedaan heb. 
ook omdat ik weet dat mijn ouders er 
geen spijt van hebben. 

Paula: Wat wil je nu gaan doen? 
Lobsang Jinpa: Toen ik uit Tibet 

kwam wilde ik naar een klooster gaan 
om te studeren. Dat zou ik nu ook heel 
graag doen. Maar het blijkt dat het hard 
nodig is mensen te informeren over de 
situatie in Tibet dus probeer ik dit zoveel 
mogelijk te doen. De Tibetanen die mij 
hielpen in leven te blijven en te ontsnap
pen hadden veel vertrouwen in mij, zij 
gaven mij een grote verantwordelijkheid. 
Zij zullen heel blij zijn te horen dat ik hier 
in Bonn heb kunnen getuigen. 

DEMONSTRATIE IN DEN H A A G 

Op zondag 7 mei werd door de on-
langs opgerichte Tibet Support Groep', 
een stille demonstratieve tocht gehou
den van het Vredespaleis naar de Chine
se ambassade in Den Haag, Op hetzelf
de moment (12 uur Lhasa tijd) vonden 
soortgelijke demonstraties plaats in alle 
landen waar Chinese ambassades en Ti
bet Support Groepen bestaan, over de 
hele wereld, om aandacht te vragen 
voor het feit dat het op die dag twee 
maanden geleden was dat de nood-
toestand werd uitgeroepen in Tibet. Tij
dens de tocht werd een brancard meege-
dragen waarop een Tibetaanse man 
werd vervoerd, geschminkt alsof hij was 
doodgeschoten door de Chinezen, zoals 
een Tibetaanse dode begin maart in Lha
sa werd rondgedragen. 

Voor de Chinese ambassade werd een 
gebed voor vrede in Tibet van Z.H. de 
Dalai Lama voorgelezen in het Tibetaans 
en het Nederlands en werden katha's 
(Tibetaanse rituele geschenksjaals) aan 
het gesloten hek vastgebonden. Een gro
te gebedsvlag met de tekst van het gebed 
in het Tibetaans werd voor de ambassa
de achtergelaten. 

DOELSTELLING TIBET SUPPORT 
GROEP 

De Tibet Support Groep Nededand is 
een onafhankelijke organisatie en als zo
danig niet gebonden aan de Tibetaanse 
regering in ballingschap noch aan enige 
andere groepering of individu. 

Wij steunen de wensen van het Tibe
taanse volk, en in het bijzonder van de
genen in Tibet, in hun streven naar zelf-
beschikking, eerbiediging van de rechten 
van de mens, en verbetering van de al-
gehele leefbaarheid van het land. 

Wij willen de Tibetaanse situatie onder 
de aandacht brengen van een zo breed 
mogelijk publiek onder andere door mid-
del van vreedzame akties, het verschaf
fen van informatie aan en het leggen van 
kontakten met vertegenwoordigers van 
overheden, de media, de politiek en de 
wereld van kunst en wetenschap. 

Wij hopen waar mogelijk samen te 
werken met alle reeds bestaande groepe-
ringen in binnen- en buitenland die zich 
op geweldloze wijze bezig houden met 
de diverse aspekten van de de Tibetaan
se kultuur, samenleving en politiek. 

Voor inlichtingen en deelname kunt u 
schrijven aan: Tibet Support Groep Ne
derland, Postbus 1756, 
1000 BA Amsterdam 



Tara Tuin Hct is al wGcr een heel jaar geleden, dat we met de aanleg 
van de Tara-tuin begonnen met het doel op dc open plek in 
hct vrcdige bos een focuspunt te maken, zoals dat in de 
vorm van de witte stoepa in Maasbommel, de vorige vesti-
ging van het Maitreya Instituut, bestond. Iedereen was het 
er over eens dat, ondanks dc reusachtigc vooruitgang die de 
verhuizing van hct centrum met zich meebracht in ruimte cn 
mogelijkheden voor kursisten, retraitanten en bewoners, 
een buitenplaats voor meditatie, een plek voor een rondgang 
om een heilig objekt, ecn middelpunt met een zekere uitstra-
ling om gezellig bij elkaar te zitten of samen te komen, werd 
gemist. De aanleg van een Tara-tuin rondom ecn Tarabeeld 
zou dczc leemte op positieve wijze kunnen opvullcn. Margot 
lanceerde het idee en om dc geldelijke middelen bijeen te 
krijgen werden via een advertentie in hct Maitreya Magazine 
en tijdens cen weekendkursus van de eerwaarde Lama Dag-
po Rinpochee, inzamclingcn gehouden voor de aanschaf 
van een Tarabeeld, hct materiaal voor het lantaarnachtige 
huisjc cn voor het geelkoperen pagodedakjc dat hct geheel 
siert. 

Nu ecn jaar later is het moment gekomen dat hct werke
lijk Tara's tuin is. De bloemen openen vol optimismc hun 
hartjes voor dc zon, het dakje dat met veel geduld cn volhar-
ding door dc vader van Alex werd gemaakt van geel kopcr, 
schittert als het gouden dak van dc Potala. Het beeld van de 
vrouwelijke Boeddha Tara werd door Jan Paul uit India 
meegebracht, door de monniken van Maitreya met mantra-
rolletjes en rclikwicSn gevuld en tot leven gewekt door Lama 
Dagpo Rinpochee. Hct Tara-beeld is door Margot als ecn 
Indiase prinses prachtig aangekleed en het wachten is nog 
op Andy Weber om haar het mooiste gezicht van de wereld 
te geven. 

De Tara heeft tijdens hct pinksterweekeinde haar plaats in-
genomen in haar paleisje, dat de vorm heeft van cen tover-
lantaarn. Wij danken van harte iedereen die heeft mcegc-
werkt aan hct tot stand komen van dit projekt, vooral ook alle 
vrienden en vriendinnen die een financielc bijdrage hebben 
gelevcrd. Uw bijdrage is goed besteed cn de gcvers ontvan
gen allemaal een prachtigc kleurenfoto van Uw Taratcm-
pcltje thuisgcstuurd! W e danken ook Margot, Thubten Tsc-
pfel en andere bewoners van het Maitreya Instituut voor hun 
belangelozc werk en overmoeibare inzet in de uitvocring van 
het projekt. W e danken de kunstenaar A . van Baar voor de 
vormgeving en uitvocring van hct pagodedakje. 

Moge het alle wezens tijdelijk en uiteindelijk geluk bren
gen, 

OM TARE TUTTARE TURE SOHA! 
[ } e T a r a T o v e r l a n l a a r n 

Verzoeken om boeken 

Regelmatig krijgt het Maitreya Instituut verzoeken uit Oost-
Europcsc landen voor hct toczenden van Dharma-bocken, 

Uit verhalen van Dr. Alex Berzin bleek meer dan eens de 
grote behocfte en interesse voor hct volgen van dc spirituele 
weg van hct boeddhisme in die landen en het raaktc me wat 
mensen cr daar voor over hebben, Ze reizen vaak dag en 
nacht om lessen te kunnen volgen, moeten heel voorzichtig 
bij elkaar komen, want religieuze samenkomsten mogen niet 
altijd en een bock wordt door veel mensen heiemaal met de 
hand overgeschrcven. Omdat de mensen in die landen niet 
aan westerse valuta kunnen komen, is hct zc niet mogelijk 
boeken in het westen aan tc kopen. 

Nieuwe of oude boeken maakt ze niet uit als het maar 
Dharma-boekcn zijn. Daarom is mijn verzock aan jullie: mis
schien heb je een Dharma-boek in de kast staan wat je niet 
leest, wat je niet zo interesseert of wat je al uit je hoofd kent of 
misschien heb je er wel zoveel dat je er wel centjc van kunt 
missen, die jc naar die mensen zou willen sturen. 

Of misschien wil jc zc cen nieuw bock sturen. 
Mocht dat zo zijn neem dan contact met ons op, wij zorgen 

voor de verzending. Voor elke 4 boeken die aangekocht wor
den voor dit doel bij de winkel van hct Maitreya Instituut, zal 
door het instituut 1 bock extra worden gestuurd. Hoe mccr 
boeken hoe beter want dc verzoeken blijven binnenkomen, al 
jarenlang en zullen (als alles daar meezit) ook in dc toekomst 
blijven binnenkomen. 

Alvast bedankt. 

Margot Kool 



Nyung Na Vasten meditatie 
DE TWEEDAAGSE VASTENRETRAITE V A N A V A L O K I -
TESHVARA 

DG tweedaagse uastGnrGtraitc van Avalokitcshvara, in hct 
Tibetaans Nyungn^ gc l iGtcn , is GGn zeer krachtige metiiode 
om in korte tijd veel karmische schulden af te lossen en tege
lijkertijd veel positief karma te uerzamelen. De methode is bij

zonder geschikt voor de hedendaagse westerling, omdat hij 
slechts twee dagen vergt. maar toch zeer effektief is. 

Deze zuiveringsmethodc werd door Avalokiteshvara zelf 
onderwezen aan een Nepalese Bhikshuni, Palmo geheten. 
en is tot op de dag van vandaag in een ononderbroken lijn 
overgeleverd. De methode behoort tot de boeddhistische 
tantra, en wel de klasse van Krya tantra. Dit houdt in dat 
men, om deze beoefening in zijn geheel te kunnen doen, een 
tantrische inwijding moet hebben ontvangen. De meest geei-
gende inwijding is die van de Duizendarmige Avalokiteshva
ra, maar ook andere inwijdingen in boeddhistische tantras 
zijn een geldig paspoort tot deze beoefening. 

Om de medi tat ie met vrucht te kunnen doen is het noodza
kelijk dat je op zijn minst een degelijk intellektueel begrip van 
shunyata (leegte van i n h e r e n t bestaan) ontwikkeld hebt en 
tenminste streeft naar het ontwikkelen van bodhicitta. 

De geringste kwalificatie nodig om deze m e t h o d e te be
oefenen is toevlucht te hebben genomen in de leer van de 
Boeddha. Dat hoeft niet speciaal d m . v . een ceremonie te 
zijn. Het is v o l d o e n d e als je in je hart toevlucht hebt geno
men. Met alleen toevlucht als basis mag men niet alle onder-
delen van deze meditatiemethode beoefenen, maar men kan 
wel e e n krachtige zuiveringsretraite doen. 

Als men zou trachten zonder toevlucht deze vastenretraite 
te doen zou men. indien niet meteen afgeschrikt door het reli
gieuze aspekt, toch niet voldoende gemotiveerd zijn om de 
moeilijke tweede dag door te komen. Zonder toevlucht zou 
het alleen maar zelfkwelling worden. Als bijvoorbeeld verma-
geren de motivatie zou zijn. dan zijn daarvoor veel betere en 
aangenamere methoden, 

De vastenretraite van Avalokiteshvara is een combinatie 
van meditatie op liefde, mededogen cn leegte. mantra recita-
tic, neerbuigingen, offergaven maken en vasten. Op de voor-
avond van de eigenlijke retraite wordt een inleiding gegeven 
en worden bepaalde organisatorische zaken geregeld. Op 
beide hoofddagen zijn er dric mcditatiezittingen, van elk drie 
uur. Op de eerste dag wordt slechts SSn maaltijd genuttigd. 

Op de tweede dag wordt niets gegeven, niets gedronken en 
wordt ook totale stilte in acht genomen. Op de ochtend van 
de derde dag vindt nog een sessie plaats, die rond half acht's 
ochtens beSindigd wordt. 

Omdat deze beoefening fysiek veel vergt is het noodzake
lijk dat men een goede gezondheid heeft. Bovendien is voor
lopig ook ecn redelijkc beheersing van het Engels gewenst, 
aangezien de tekst die gebruikt wordt in het Engels gesteld is. 
Omdat zuiverheid bij deze methode erg belangrijk is, behoort 
men schone kleren te dragen. Het is aan te raden om ook 
een tweede schoon hemd bij je te hebben. Breng ook je vadj-
ra en bel, en je mandaia set mee als je die hebt. 

Als men Nyungn^ doet, zuivert men al het negatief hande
len van veertigduizend eonen. aldus staat vermeld in een 
kommentaar van de bodhisattva Dawa Gyaltsen. een van de 
leraren van de overleveringslijn. Het is ook mogelijk om een 
Nyungne speciaal toe tc wijden aan het elimineren van cen 
bepaald probleem, zowel van zichzelf als van iemand anders, 
als de motivatie is anderen te helpen. 

Hier volgen een paar uittreksels van ervaringen van deel
nemers aan de twee Nyungnc's van mei 1988: 

"Ik vond de Nyungne bijzonder inspirerend. Ongelooflijk 
zwaar, vooral de tweede dag. In elk geval was het de moeite 
en het 'lijden' waard." 

"De Nyungne is zo prettig, omdat je werkelijk voelt dat je 
met lichaam, spraak en geest aan het het zuiveren bent. De 
gezangen zijn prachtig, evenals de gebeden: alleen dat brengt 
al grote gelukzaligheid." 

"De beoefening vind ik bijzonder confronterend. Een echte 
sprituele graadmeter. Het wordt zo moeilijk om je motivatie 
goed en zuiver te houden. Bij de eerste probleempjes begint 
het al. Spierpijn komt op, moeheid, honger, luiheid en daar 
gaat je motivatie. De aandacht gaat dan alleen naar jouw pro
bleem en je wereld wordt bijzonder klein. Er is dan geen 
plaats meer voor anderen. Dit is ecn punt waar ik hard aan 
gewerkt heb tijdens deze Nyungnd." 

"Ik wist niets van de methode af en het is flink verwarrend 
in het begin." 

"Dit was mijn zevende Nyungne, Ze worden steeds minder 
zwaar en fijner om te doen." 

Door Gelong Thoebten Lodreu 

Film en Videos van Meridian Trust 

Het is ons een genoegen u hierbij aan te kondigen dat het 
Maitreya Instituut gaat samenwerken met Meridian Trust 
voor de verkoop van hun film- en videoprogramma. 

Meridian Trust heeft een uitgebreide reeks videos beschik-
baar toegewijd aan het boeddhisme. 

Instellingen of particulieren die graag willen kennismaken 
met het volledige aanbod aan videos worden verzocht kon-
takt op te nemen met ons kantoor. Wij zullen u dan de uitge
breide catalogus toesturen. 



Programma t/m december 

KURSUSINFORMATIE 

Het nieuwe centrum in Emst is per bus no.: 124 te berei
ken via NS station Apeldoorn of Zwolle. als u uitstapt halte: 
Laarstraat. Daar is een restaurant 'De Oude Aanleg' waar u 
bij slecht weer kunt schuiien en een kopje koffie drinken. Bij 
alle kursussen die om 20.00 uur beginnen halen we de kur
sisten af tussen 19.00 en 19.30 uur bij het restaurant. U kunt 
zelf ook lopend het centrum bereiken door de Laarstraat af te 
lopen tot u aan uw linkerhand het Maitreya Instituut tegen-
komt. Elke kursist wordt verzocht pantoffels mee te nemen 
en zich na aankomst te melden bij de receptie in het woon-
huis. Twee lakens en een sloop zijn te huur voor / 5,— per 
keer. Kursusgelden dienen uiterlijk 14 dagen voor een kursus 
te zijn betaald, Het is belangrijk u zo vroeg mogelijk aan te 
melden. Er bestaat een beperkte mogelijkheid voor mensen 
die weinig geld hebben maar veel tijd om een forse korting te 
krijgen op het kursusgeld indien er als tegenprestatie schoon-
maakwerk wordt verricht op een dag voor en na de kursus. 

Per auto bereikt u ons centrum, dat ligt aan de Heemhoe
veweg 2 of Laarstraat 27 te Emst: 
Vanuit Utrecht: Neem de snelweg naar Zwolle. Afslag Epe. 
Bij Epe zijn stoplichten. Daar rechtsaf naar Emst. Na een paar 
honderd meter rechtsaf de Laarstraat in voor het restaurant 
"de oude aanleg". Laarstraat volgen tot verharde weg over-
gaat in zandpad. Zandpad volgen, links inrit Maitreya Insti
tuut. 
Vanuit Apeldoorn: Neem de snelweg naar Zwolle, afslag 
Epe, bij stoplicht linksaf naar Emst etc. zie hierboven. 
Parkeren bij de hoofdingang voor kursisten aan de Heem
hoeveweg. 

LOKATIE 
De cursussen worden gehouden in het centrum van het Mai
treya Instituut. Het op de Veluwe gelegen centrum omvat 
5 ha bos met daarop een woonhuis (waarin zich o.a. de kan-
toren en de winkel bevinden) en een cursuscentrum. Daarin 
bevinden zich zowel de meditatie cq. lesruimte, alsook de 
keuken, eetzaal, ontspanningsruimte, slaapverblijven en bad-
kamers. In de vrije tijd die men heeft kan men uitstekend fiet-
sen of wandelen in de omgeving met veel bossen en heide 
(zelf een fiets meenemen of huren). 

V O O R W A A R D E N V O O R DEELNAME 
Het zich houden aan de 5 voorschriften en huisregels. 1, niet 
doden, 2, niet stelen, 3. geen sex, 4. niet liegen, 5. geen ai-
coholische of be-dwelmende middelen gebruiken. Dc maaltij-
den, die vegetarisch zijn, worden verzorgd door een profes-
sionele kok. 

G e s h e L a t i | d e n s u u u r p o e d j a 

9 t/m 11 juni 
DE H A R T S O E T R A 

Door: GESHE K O N C H O G L H U N D U P 
Nederlandse vertaling 

Ongeveer 66n jaar na het bereiken van de volkomen vol-
maakte verlichting, begaf de Boeddha zich naar Rajagriha, 
waar hij op de top van de Gierenberg gezeten, de "Moeder 
van Alle Boeddha's", de Soetra's van de Perfektie van Wijs
heid uitsprak, in een zeer uitgebreide vorm van 100.000 ver-
sregels, een middellange en een korte versie. 

Dit diepzinnige onderricht over de perfektie van de wijs
heid van leegte (Sanskriet: Shunyata) werd door de bodhi
sattva Arya Avalokiteshvara samengevat in de "Korte Ver-
handeling Over de Perfektie van Wijsheid", die tot in de ver-
ste uithoeken van de wereld bekendheid kreeg als de "Hart-
soetra". 

Geshela zal aan de hand van deze korte tekst dieper ingaan 
op de betekenis van leegte of zelfloosheid! Het niet vanuit 
zichzelf bestaan van alle verschijnselen is het voornaamste in
zicht dat voorgoed bevrijding geeft van alle verstorende hou
dingen en daarmee van alle problemen en lijdenservaringen. 
Het is het zwaard van Mandjoeshrie, dat de karmische kete-
nen van het cyclisch bestaan doorhakt, omdat het ons van de 
wortel van onwetendheid bevrijdt. 

Het inzicht in de leegte van inherent bestaan, het ontbre-
ken van uit zichzelf ontstaan, de afwezigheid van de door on
szelf gefantaseerde konkrete entiteiten, maakt de weg vrij 
naar de ervaring van de onnoembare uiteindelijke werkelijk
heid, die voor de gewone onontwikkelde mensen schuilgaat 
achter de versluierende relatieve of konventionele werkelijk
heid, die verduistert omdat we haar verse hijn in gen als echt, 
konkreet en op zichzelf staand waarnemen en bovendien, 
door karmische indrukken gedreven, hardnekkig blijven 
vasthouden aan deze foutieve waarneming van onszelf en 
van de wereld om ons heen als op zichzelf staande, konkrete 
entiteiten. 

Kortom, opnieuw een weekeinde vol wijsheid! 

KOSTEN: f 120,— vol pension off 96,— voor Geshe Ak
tie donateurs. Vooruit te voldoen op girorekeningnr. 
43.05.057 t.n.v. Maitreya Instituut Emst met vermelding 
van: Hartsoetra. 
AANVANG: Vrijdagavond 9 juni om 20.00 uur in Emst 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 



17 t/m 20 juni 
zaterdagavond t/m dinsdagochtend 

N Y U N G N A 
V A S T E N EN ZUIVERING RETRAITE 
O.I.V.: G E L O N G T H U B T E N L O D R E U 

Het tijdstip waarop deze Nyung Na wordt gehouden is de 
gunstigste periode van het jaar, Saka Dawa, waarin alle in
spanningen lOO.OOOx krachtiger worden. 

De Nederlandse monnik Thubten Lodreu zal ons voorgaan 
in een drie dagen durende zuiverings- en vasten retraite, 
waarin de mogelijkheid wordt geboden behalve de gewone 
fysieke reiniging vooral ook de geest te verschonen. U kunt 
kennis maken en meedoen aan deze bijzonder intensieve me
thoden, waarmee negatieve of schadelijke indrukken, die ten 
grondslag liggen aan frustraties, neurosen en verschillende 
'ongeneeselijke' ziekten met kracht uit de geest worden ver
wijderd. Tegelijkertijd wordt een enorme hoeveelheid positief 
potentieel opgebouwd. De beoefening eindigt op dinsda
gochtend vroeg met het ontbijt. 

Lees voor aanmelding het stukje over Nyung Na elders in 
dit blad, 

KOSTEN: f 60,— vo! pension off 48.— voor Geshe Aktie 
donateurs. Vooruit te votdoen op girorekeningnr. 
43.05.057 t.n.v. Maitreya Instituut Emst met vermeiding 
van: Nyung Nd. 
AANVANG: Zaterdagavond 17 juni om 20.00 uur in Emst 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

Z O N D A G M I D D A G 25 juni 
LAM.RIM ONDERRICHT 

Door: L A M A GESHE K O N C H O G L H U N D U P 
Engelse vertaling: Tenzin Lama 

In een serie zondagmiddaglezingen zal Geshela de Stadia 
van de weg naar verlichting behandelen, gevolgd door dis
cussie en meditatie. 

TOEGANG: GRATIS 
AANVANG: Zondagmiddag 14.00 uur in Emst. 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

30 juni t/m 14 juli 
LAM.RIM Z O M E R K U R S U S 1989 

UITLEG E N MEDITATIE 
DE STADIA V A N DE W E G N A A R VERLICHTING 

Door: LAMA GESHE K O N C H O G L H U N D U P 
Nederlandse vertaling 

Als we eens naar de ervaringen in ons eigen leven kijken 
en wanneer we eigenlijk graag wat anders willen dan steeds 
weer de terugkerende problemen, die afgewisseld worden 
door al te kortstondig gebrekkig geluk, dan weten we meestal 
niet echt wat we kunnen doen om daar verandering in te 
brengen. 

Zelfs al nemen we een helder en duidelijk boek over de 
noodzaak en mogelijkheden van geestelijke ontwikkeling als 
weg naar heelworden, dan nog blijkt het in de praktijk alle
maal reuze moeilijk te gaan. Of verwachten we wellicht te 
snel te veel? Net zoals goed en gezond eten de basis is voor 
het lichamelijke welzijn, is een veilig en beproefd geestelijk 
pad de basis van ons geestelijk welzijn. 

Deze zomerkursus biedt de mogelijkheid in slechts 14 da
gen heldere kennis en een levende ervaring te krijgen van het 
veilige en heilzame boeddhistische pad, door een kombinatie 
van onderricht/overdracht, discussie en meditatie. 

Hoewel de Lam.Rim in feite door de historische Boeddha 
al werd uitgelegd in de Perfektie van Wijsheid Soetra's, meer 
dan 2525 jaar geleden, wordt dit door velen met sukses be-
proefde pad vandaag nog steeds aktueel en effektief bevon-
den, ook of misschien juist door de moderne rationele 
westerse mensen! 

De Boeddha heeft zijn volgelingen immers voorgehouden: 
"Neem mijn woorden niet aan uit geloof of uit respekt voor 
mij, maar toets mijn Leer aan je ervaring zoals een markt-
koopman goud onderzoekt. Kijk of het klopt en breng het al
leen dan in praktijk, als het nuttig voor je is." De wezenlijke 
boodschap van de boeddhistische levensleer is dat alle pro
blemen die wij doorgaans ervaren niet zonder oorzaken zijn. 
Er is niets dat "zomaar" of "toevaiig" met ons gebeurd. Het is 
mogelijk door meer kontrole over onze eigen geest te krijgen, 
een behoodijke mate van vat op onze levenssituatie te verkij-
gen, waardoor we steeds minder problemen ontmoeten en 
steeds een stukje gelukkiger worden. Het is mogelijk en zelfs 
belangrijk dat we nd de oorzaken scheppen om in volgende 
levens erg gelukkig te zijn. 

Het is mogelijk, als wc de bctrekkelijkheid van hct 
kortstondigc gebrckkige wereldse geluk beseffen, uit de cy
clus van gebrekkige wedergeboorten tc ontsnappen door een 
krachtige drang naar bevrijding te ontwikkelen, gckombi-
neerd met de wijsheid van zelfloosheid, die steunt op kon-
centratic cn discipline. Zo bereiken we het Nirvana, hct geluk 
van blijvende bevrijding van lijden. Het is mogelijk een nog 
hoger niveau van cvolutie te bereiken door dc altruVstische 
motivatie en de perfektie van dc bodhisattva's te ontwikkelen 
voor het rijpen van onze eigen geest en de vier methoden 
voor het rijpen van anderen. 

Het potentieel en de mogelijkheden van de menselijke 
geest zijn zo onbeschrijflijk groot, zo grenzeloos groot, dat al
leen al een vrijblijvend kennis nemen van de boeddhistische 
Leer als bijzonder bemoedigend en fantastisch vcrruimend 
wordt ervaren. 

Wij zijn dan ook blij dat wij U opnieuw de unieke gelegen
heid mogen bieden, deze zo volledige overdracht van alle sta
dia van de weg naar verlichting, hier in Nederland gegeven 
door een Tibetaanse lama en rechtstreeks vertaald in onze 
moedertaal, bij te wonen. 

KOSTEN: f 600,— vol pension of f 480,— voor Geshe 
Aktie donateurs (in eigen tent: 480,— of 390,—). Vooruit 
te voldoen op girorekeningnr. 43.05.057 t.n.v. Maitreya 
Instituut Emst met vermelding van: Lam.Rim. 
AANVANG: 30 juni om 20.00 uur in Emst 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

K u r 5 i s l e n t i j d e n s P i n k s l e r k u r s u b 



20 t/m 30 juli 
Z A N D M A N D A L A M A K E N 

AVALOKITESHVARA 1000 A R M E N 
D O O R : 3 M O N N I K E N UIT NEPAL 

Ter voorbereiding van de volledige Krya tantra initiatie van 
Lama Gangchen Rinpochee in augustus. zullen drie monni
ken uit Nepal, na hun succcsvolle bezoek aan het Museum 
Pompidou in Parijs, nu ook in het Maitreya Instituut een 
zandmandala vervaardigen. Deze zandmandala zal dienen 
als basis voor de initiatie en na de initiatie mogelijk worden 
bewaard in de gompa. 

Gedurende de tien dagen die de vervaardiging van de 
mandaia in beslag zal nemen is het mogelijk voor bezoekers 
deze bijzondere religieuze kunstvorm in al zijn stadia te zien 
ontstaan. 

Voor het maken van een zandschildering gebruiken de 
monniken heel fijn zand, waaraan pigmenten zijn toege-
voegd. Met behulp van metalen kokertjes kunnen zij dit ge-
kleurde zand nauwkeurig strooien. Door op de kokertjes te 
kloppen en te raspen ontstaan dunne lijnen of kleurige vlak-
ken. Doordat de monniken bij dit werk aan een lage, vierkan-
te tafel zitten, zal het publiek het geheel goed kunnen zien. 
Een mandaia is een soort plattegrond, waarin op symbolische 
wijze het kosmische gebeuren en de elementaire krachten zijn 
weergegeven. 

TOEGANG: GRATIS. Een donatie voor het bestrijden 
van de kosten wordt op prijs gesteld. 
OPENINGSTIJDEN: Dagelijks van 10.00-17.00 uur in 
Emst. 

Tibetaanse artsen 
in Nederland 

De Nederlandse Stichting ter bevordering van de Tibetaan
se Geneeskunde. de N . S . T . G . , verwacht Dr. Pema Dorjc 
voor het geven van consulten gedurende de maand au
gustus. Het gaat goed met de N .S .T .G . en er bestaat goede 
hoop dat het groeiend aantal patifinten in de toekomst nog 
regelmatiger dan nu, 3 ^ 4 maanden per jaar, een Tibetaanse 
arts kunnen raadplegen. Er wordt naar een situatie toege-
werkt waarin een Tibetaanse arts permanent beschikbaar zal 
zijn. Het ligt verder in de bedoeling dit jaar Dr. Kunga Nga-
ronchar samen met Dr. Namgyal consulten te laten geven in 
de maand november. 

Voor inlichtingen over de bezoeken van Tibetaanse artsen 
aan Nederland kunt u kontakt opnemen met de N .S .T .G . , 
Eastonstraat 52, 1068 JA Amsterdam, het beste schrijft u 
even een kaartje. Eventueel belt u op dinsdagavond van 
17.00-19.00 uur het secretariaat 020-193436. 

Z O N D A G 6 A U G U S T U S 
FEESTDAG 10-JARIG B E S T A A N 

De feestcommissie buigt zich binnenkort over de invulling 
van het feest dat we willen geven ter gelegenheid van het 
tien-jarig bestaan van het Maitreya Instituut. Wij zullen u nog 
apart informeren over de inhoud van het programma voor 
deze feestelijke dag. U kunt vast rekening houden met de da
tum. 

L a m a H e a l e i G a n g c h e n R i n p o c h e e 

11 t/m 14 augustus 
(vrijdagavond t/m maandagmiddag) 
A V A L O K I T E S H V A R A 1000 A R M E N 

INITIATIE (Tib: Wang) 
VOLLEDIGE K R Y A TANTRA INITIATIE 

G A N G C H E N RINPOCHEE 
LAMA HEALER 

Engelstalig 

Gangchen Rinpochee vereert ons centrum dit jaar met een 
bezoek en een uitgebreide traditionele volledige initiatie die 
gegeven zal worden op basis van een zandmandala die door 
drie monniken zal worden gemaakt. Eveneens traditioneel 
zullen aan de initiatie Lam Rim lezingen vooraf gaan over De 
Drie Hoofdzaken van het Pad naar Verlichting. Aangezien 
het hier gaat om een initiatie in de Krya tantra klasse wordt 
van deelnemers verwacht dat ze over voldoende Lam Rim 
ervaring beschikkcn en toevlucht hebben genomen als basis 
voor de initiatie. Rinpochee heeft laten weten dat er geen 
zware verplichtingen zijn verbonden aan het nemen van de 
initiatie. 

Gangchen Rinpochee is de afstammeling van een lange 
overleveringslijn van helende lama's die teruggaat tot aan 
Tanchen Zangpo Tashi, volgeling van de eerste Dalai Lama 
van Tibet. Hij werd geboren in 1938 en doodiep de traditio
nele kloosteropleiding. Sinds 1982 bezoekt hij regelmatig Eu
ropa. 

KOSTEN: f 195,— vol pension (slaapzaal) off 150,— (ei
gen tent) of j 225,— (kamer/caravan). Vooruit te voldoen 
op girorekeningnr. 43.05.057 t.n.v. Maitreya Instituut 
Emst met vermelding van: Avalokiteshvara initiatie. 
AANVANG: Vrijdagavond 11 augustus om 20.00 uur in 
Emst 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 



14, 15 & 16 augustus 
(maandagavond t/m woensdagmiddag) 

THE ULTIMATE HEALING 
G A N G C H E N RINPOCHEE 

Engelstalig 

Een twee-daagse kursus waarin Gangchen Rinpochee zijn 
buitengewone kennis van bodhicitta, karma en leegte tot aan 
de staat van boeddhaschap met ons zal delen. Tevens zal 
Rinpochee putten uit zijn rijke ervaring als 'healer'. 

KOSTEN: f 120 — vol pension (slaapzaal) off 90 — (ei
gen tent) of f 140,— (kamer/caravan). Vooruit te voldoen 
op girorekeningnr. 43.05.057 t.n.v. Maitreya Instituut 
Emst met vermelding van: Ultimate Healing. 
AANVANG: Maandagavond 14 augustus om 20.00 uur in 
Emst 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

16 & 17 augustus 
(woensdagavond t/m donderdagmiddag) 

MEDICIJN B O E D D H A INITIATIE (Tib: Djenang) 
KRYA TANTRA (Toestemming tot beoefening) 

& 
WITTE TARA INITIATIE (Tib: Djenang) 

KRYA T A N T R A (Toestemming tot beoefening) 
Door: LAMA G A N G C H E N RINPOCHEE 

Engelstalig 

KOSTEN: f 60,— vol pension (slaapzaal) of f 45,— (ei
gen tent). Vooruit te voldoen op girorekeningnr. 
43.05.057 t.n.v. Maitreya Instituut Emst met vermelding 
van: Witte Tara. 
AANVANG: Woensdagavond 16 augustus om 20.00 uur 
in Emst 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

DEELNAME GEHELE PROGRAMMA GANGCHEN 
RINPOCHEE 

KOSTEN: f 360,— (slaapzaal) off 275,— (eigen tent) 
of f 420,— (kamer-caravan). 

C O N S U L T E N : Gangchen Rinpochee zal van 19 t/m 25 
augustus consulten geven in De Stroom, Tilburg, Tel.: 
013-421720 en op 26 en 27 augustus in Ddphan Ling, Mo-
lenhoek, Tel.: 080-584109. 

Z O N D A G M I D D A G 20 augustus 
LAM.RIM ONDERRICHT 

Door: LAMA GESHE K O N C H O G L H U N D U P 
Engelse vertaling: Tenzin Lama 

In een serie zondagmiddaglezingen zal Geshela de Stadia 
van de weg naar verlichting behandelen. gevolgd door dis
cussie en meditatie. 

TOEGANG: GRATIS 
AANVANG: Zondagmiddag 14.00 uur in Emst. 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

25 t/m 27 augustus 
MEDITATIEWEEKEND 

LAM RIM RETRAITE 

Dit weekend is bedoeld voor iedereen met voldoende er
varing in de Lam Rim. Onder bekwame leiding wordt geme
diteerd op de onderdelen van de weg naar verlichting. 

KOSTEN: f 60,— vol pension. 
AANVANG: Vrijdagavond 25 augustus om 20.00 uur in 
Emst 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

Z O N D A G M I D D A G 3 S e p t e m b e r 

LAM RIM O N D E R R I C H T 
Door: LAMA GESHE K O N C H O G L H U N D U P 

Engelse vertaling 

In een serie zondagmiddaglezingen behandelt Geshela de 
Stadia van de weg naar verlichting, gevolgd door discussie en 
meditatie. 

TOEGANG: GRATIS 
AANVANG: Zondagmiddag 14.00 uur in Emst. 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

8 t / m 10 S e p t e m b e r 
HET WIEL V A N Z W A A R D E N 

Door: GESHE K O N C H O G L H U N D U P 
Nederlandse vertaling 

Het Wiel van Zwaarden is een van de belangrijkste en in-
vloedrijkste teksten in de Mahayana training van het bewust
zijn. Het werd geschreven door de grote Indiase yogi Dhar
marakshita, Via Atisha en Drom TcJnpa en verder in een on
onderbroken overleveringslijn bereikten deze leringen Geshe
la die ze in dit weekend op ons zal overdragen. 

Net zoals een zwaard het lichaam van de vijand doorklieft. 
snijdt deze tekst dwars door het tweevoudige vastgrijpen aan 
een zelf en een egoistische houding. die onze bevrijding in de 
weg staan. 

KOSTEN: f 120,— vol pension off 96,— voor Geshe Ak
tie donateurs. Vooruit te voldoen op girorekeningnr. 
43.05.057 t.n.v. Maitreya Instituut Emst met vermelding 
van: Wiel van Zwaarden. 
AANVANG: Vrijdagavond 8 September om 20.00 uur in 
Emst 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 



15 S e p t e m b e r t / m 13 oktober 
T H A N G K A S C H I L D E R K U R S U S 

Door: A N D Y W E B E R 
Engelstalig 

Het Maitreya Instituut is de laatste vijf jaar zo fortuinlijk ge
weest om 10-daagse Kunst Kursussen te houden met d e 
westerse thankaschiider Andy Weber. Dit jaar heeft hij erin 
toegestemd een kursus te geven van e e n maand die zal lopen 
van 15 S e p t e m b e r tot 13 oktober, 

Gedurende deze kursus zal deskundige training worden 
gegeven die de studenten in de gelegenheid stelt e e n carriere 
te beginnen als thankaschiider voor zichzelf e n in het belang 
van Dharma centra die gekwalificeerde kunstenaars nodig 
hebben, 

Andy Weber studeerde vele jaren a a n de voeten van de Ti
betaanse meesters in deze religieuze kunstvorm, waar hij ge-
detailleerde intructies ontving die hij bereid is over te dragen 
o p zijn studenten. Deze kursus zal daarom van de deelne
mers hard werken vragen e n e e n hoge graad van concentra
tic en wordt alleen aanbevolen voor toegewijde studenten. 

Dit is e e n zeldzame gelegenheid dergelijke instructies te 
ontvangen die normaai alleen toegankelijk zijn in het Oosten 
voor de enkele gelukkige. 

Het maximum aantal deelnemers is 20, dus zorg dat u snel 
reserveert. De kursus zal in het Maitreya Instituut worden g e 
houden temidden van de bossen. 

KOSTEN: f 895,— vol pension (slaapzaal of eigen tent) of 
f 1200,— vol pension (kamer/caravan). 
AANVANG: Vrijdagavond 15 September om 20.00 uur in 
Emst 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 (10.00-17.00 
uur) 

Z O N D A G M I D D A G 20 OKTOBER 
LAM RIM O N D E R R I C H T 

D O O R : LAMA GESHE K O N C H O G L H U N D U P 
Engelse vertaling 

In een serie zondagmiddaglezingen zal Geshela de Stadia 
van dc weg naar verlichting behandelen, gevolgd door dis
cussie en meditatie. 

TOEGANG: GRATIS 
AANVANG: Zondagmiddag 14.00 uur in Emst. 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

20 t / m 22 oktober 
L O D J O N G 

G E D A C H T E N T R A N S F O R M A T I E 
D O O R : GESHE K O N C H O G L H U N D U P 

Nederlandse vertaling 

In dit weekend zal dc nadruk liggen op manieren van den
ken die als resultaat hebben dat wc gelukkiger worden en die 
ongunstige omstandigheden veranderen in hulpmiddelen 
voor onze geestelijke groei. 

KOSTEN: f 120,— vol pension off 96,— voor Geshe Aktie 
donateurs. Vooruit te voldoen op girorekeningnr. 43.05.057 
t.n.v. Maitreya Instituut Emst met vermelding van: Lo 
Djong. 
AANVANG: Vrijdagavond 20 oktober om 20.00 uur in 
Emst 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

De b o e d d h i s t i s c h e u l a g 



27 t/m 29 oktober 
LAM RIM RETRAITE 

MEDITA TIEWEEKEm 

Dit weekend is bedoeld voor iedereen met voldoende er
varing in de Lam Rim. Onder bekwame leiding wordt geme
diteerd op de onderdelen van de Stadia van de weg naar ver
lichting. 

KOSTEN: f 60— vol pension. 
AANVANG: Vrijdagavond 27 oktober om 20.00 uur in 
Emst 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

Z O N D A G M I D D A G 5 november 
LAM RIM ONDERRICHT 

Door: LAMA GESHE K O N C H O G L H U N D U P 
Engelse vertaling 

In een serie zondagmiddaglezingen za! Geshela de Stadia 
van de weg naar verlichting behandelen, gevolgd door dis
cussie en meditatie. 

TOEGANG: GRATIS 
AANVANG: Zondagmiddag 14.00 uur in Emst. 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

17 t/m 19 november 
WITTE MANJUSHRI INITIATIE 

& 
C O M M E N T A A R 

D O O R : GESHE K O N C H O G L H U N D U P 
Nederlandse vertaling 

In dit laatste weekend voordat Geshela voor een paar 
maanden naar India vertrekt voor het vernieuwen van zijn 
reispapieren, zal hij een initiatie geven in de Witte Manjushri 
en uitieg geven van de beoefening van deze elementaire tan
tra. 

Witte Manjushri is de belichaming van alle wijsheid en me
dedogen van alle boeddha's. In de Tibetaanse kloosters was 
het gebruikelijk deze initiatie als eerste te geven aan de jonge 
monnikjes. 

KOSTEN: f 120,— vol pension off 96,— voor Geshe Ak
tie donateurs. Vooruit te voldoen op girorekeningnr. 
43.05.057 t.n.v. Maitreya Instituut Emst met vermelding 
van: Witte Manjushri Initiatie. 
AANVANG: Vrijdagavond 17 november om 20.00 uur in 
Emst 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

T e n z i n L a m a , u e i l a l e r 

22 t/m 31 december (lunchtijd) 
LAM RIM RETRAITE 

Voor iedereen die tenminste een 14-daagse Lam Rim kur
sus heeft gevolgd of door een groot aantal weekenden ge
volgd te hebben een vergelijkbare kennis heeft van alle on
derwerpen van de Lam Rim, is deze kursus bedoeld. 

De retraite zal onder leiding staan van gevorderde studen
ten, waarbij gemediteerd zal worden op alle onderdelen van 
de stadia van de weg naar verlichting, teneinde een diepere 
ervaring te krijgen en vertrouwd te raken met de manier 
waarop over de basis van een geestelijke ontwikkelingsweg 
wordt gemediteerd. 

Het is traditie dat het Maitreya Instituut gelegenheid biedt 
voor langere groepsretraites. Wij hopen dat velen van u ge
bruik zullen maken van de geboden gelegenheid. 

KOSTEN: f 250,— vol pension (slaapzaal) of f 400,— 
(kamer/caravan). Vooruit te voldoen op girorekeningnr. 
43.05.057 t.n.v. Maitreya Instituut Emst met vermelding 
van: Lam Rim Retraite. 
AANVANG: Vrijdagavond 22 december om 20.00 uur in 
Emst 
AANMELDING: Telefonisch 05787-1450 

6 September, 4 oktober, 1 november 
LEZINGEN IN D O P H A N LING 

D O O R : LAMA GESHE K O N C H O G L H U N D U P 
Nederlandse vertaling 

Kloostertuin 23, Molenhoek 
Aanvang: 19.30 uur 

Op verzoek van Boudewijn Leiiveld en Toet de Best zal 
Geshela opnieuw elke eerste woensdagavond van de maan
den September t /m november een lezing houden over het 
beoefenen van het Tibetaanse boeddhisme in Dftphan Ling, 
het centrum voor heelwording in Molenhoek. Informatie: 
080-584109. 

7 S e p t e m b e r . 5 oktober, 2 november 
DE DRIE H O O F D Z A K E N V A N HET PAD 

D O O R : LAMA GESHE K O N C H O G L H U N D U P 
Nederlandse vertaling 

IN DE K O S M O S 
Prins Hendrikkade 142, Amsterdam 

Aanvang 20.00 uur 

Geshela zal in drie lezingen de drie hoofdzaken van het 
Pad naar Verlichting introduceren. De eerst lezing zal zijn 
over DE D R A N G N A A R BEVRIJDING, de tweede over DE 
VERLICHTINGSGEEST en de derde over DE LEEGTE In
formatie: 020-237102, 




