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Terwyl dit nieuwe nummer van het Maitreya Ma
gazine u heejt bereikt, wordt het laatste cursusweekend over de JUosoJische scholen van dit se
mester gegeven en zijn de voorbereidingen voor de
Jaarlijkse Lam Rim zomer meditatie-cursus in voile
gang. Het stijgende aantal deelnemers aan de
verschiUende cursussen onderstreept het succes
van het 3-Jarig studieprogramma,
waarvan het
Lam Rim gedeelte deze maand met een introductie
in de boeddhistische tantra's werd afgesloten.
In ons programmaoverzicht t/m december 1994
geven wij u de gewijzigde data voor de laatste vier
weekenden over de Jilosojische scholen en een
overzicht van het nieuw te starten onderwerp: Lo
DJong of gedachtentraining. Deze Lo DJong week
enden zyn bijzonder geschikt
als introductiecursus wanneer u min of meer vrijblyvend kennis
wilt maken met het Tibetaans boeddhisme. Ze wor
den zodanig gepresenteerd,
dat ze ook zeer
geschikt zijn om als instapcursus te worden gebruikt, wanneer u serieus met het boeddhisme aan
de slag wilt. De cursussen over gedachtentrainirtg
staan dan ook open voor iedereen.
Zoals steeds, bieden wij u in dit nummer weer een
aantal interessante artikelen uit de
schatkamer
van wijsheid van de grote leermeesters,
waaronder Het Pad van de Bodhisattva Krijger' door Z.H.
de Dertiende Dalai Lama. Voorts in Tibetnieuws
een kort verslag van het bezoek waarmee Zijne
Heiligheid de Veertiende Dalai Lama onlangs ons
land vereerde en van de snel
verslechterende
toestand in Tibet
Lama Kirti Tsenshab Rinpochee geejt zijn visie op
'boeddhistische healing' en we doen wederom verlag van de ontwikkelingen op en om het Maitreya
Instituut in de rubrieken 'bos- en tuinnieuws', 'het
gebedswiel', en 'lieve mensen'.
Namens aUe medewerkers
wens ik u wederom
veel leesgenot. Voorts wens ik u een gezellige vakantie met veel zon en warme lucht, en een gezond
weerzien
in het nieuwe
semester
op onze
cursussen in Ernst of op de lezingen in het land.
Uw eindredacteur Hans van den Bogaert.

HET PAD VAN DE BODHISATTVA KRIJGER

Z.H, de 13e Ualal [^ma

Onder deze titel zijn wij in het vorige nummer van MM begonnen
enige aandacht te besteden aan 'De Grote Dertiende', de dertiende
Dalai Lama Z.H. Thubten Gyatso. die bekend stond om zijn gaven
van helderziendheid en de toenmalige conservatieve regering van
Tibet herhaaldelijk waarschuwde voor de gevolgen van hun
struisvogelpolitiek van Internationale isolatie. De volgende lezing
is een toespraak die gehouden werd ter gelegenheid van het Grote
Gebedsfestival waarmee het Tibetaanse nieuwjaar wordt ingeluid en
waarbij de wonderen van Sakyamoenie Boeddha worden herdacht.

TOEVLUCHT NEMEN

D

e afgelopen jaren heb ik
het over de zes voorbereidende beoefeningen gehad.
Vorig jaar ben ik begonnen met de
derde voorbereidende beoefening,
de ideale meditatiehouding van
Boeddha Vairochana met het toevlucht nemen en het opwekken
van de verlichtingsgeest.

De tradities van Lama Tsong
Khapa en de Vijfde Dalai Lama
leggen er de nadruk op dat meditaties op het toevlucht nemen
samen dienen te gaan met een uitgebreid begrip van dit onderwerp
met betrekking tot de geschriften
en redenering. Alleen dan kan
men vertrouwen en waardering in
het toevlucht nemen ontwikkelen.
De voomaamste bron van de leringen van de mondelinge overdracht

over toevlucht nemen, is de 'Uttaratantra' (rGyud bla ma) door Maitreya/Asanga. Dit werk wijst erop
dat toevlucht nemen de ingang is
waarlangs we de Dharma binnengaan en geeft een diepgaande verhandeling over de drie objecten
van toevlucht: de Boeddha, de
Dharma en de Sangha. Deze drie
objecten van toevlucht zijn drie
van de 'zeven vadjra onderwerpen'
die tesamen de inhoud van de
Uttaratantra vormen.
Een ander werk van Maitreya/Asanga is de Abhisamayalankara,
"Een Ornament van Heldere Re
alisaties' (mNgon rtogs rgyan). Het
is de bron van de leringen van de
mondelinge overdracht van de me
thoden voor het opwekken van de
verlichtingsgeest. Dit werk haalt
de verborgen betekenis van de
Praj naparamita
Soetra's
naar
voren.

