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In dit Maitreya Magazine besteden wi j ruim aandacht aan 
het Maitreya Project dat enige jaren geleden van start ging 
in Bodhgaya, de plaats in India v/aar de historische Boeddha 
Shakyamoenie ruim 2550 jaar geleden de verlichting 
bereikte. Sinds de eerste organ isato rise he stappen hebben 
er meerdere Nederlanders aan meegewerkL Kenneltjk 
heeft de toekomstige boeddha - Boeddha Maitreya - een 
bijzondere band met Nederland. Hoewel de uitvoering van 
een dergelijk grootschalig project in een van de armste 
deelstaten van India in eerste instantie een hoop twijfels en 
vragen oproept, kan het gemakkelijk worden gezien als een 
ontwikkelingsproject van de gehele regio. Naast de langdu-
rige spirituele effecten die de bouw van een dergelijk groot 
beeld 1000 jaar lang zai hebben, zai in het gehele gebied 
een infrastructuur ontstaan compleet met restaurants, 
hotels, vliegveld, wegen en dergelijke, waardoor de arme 
omwonenden generates lang een manier zullen vinden om 
in hun levensonderhoud te voorzien. 
W i j laten drie Nederlanders en een Engelsman aan het 
woord .d ie nauw bij de uitvoering van het Maitreya Project 
betrokken zijn. 

Verder bieden wij een deel 
van een lezing door onze 
vaste leraar, de eerwaarde 
Geshe Sonam Gyaltsen over de 
Lam Rim-traditie, een lezing door de 
thangka-schilder Andy Weber en de vaste rubrieken zoals 
Tibetnieuws, de 'homepage' van Ml Emst, het overzicht van 
de gebedsdiensten, de lezingen in het land en het volledige 
programma overzicht. 

Van Maitreya Amsterdam ontvingen wi j deze keer een fo to-
coilage waaruit een aantal van de activiteiten in Amsterdam 
zichtbaar worden. 

Ik wens u namens de redactie veel leesgenot en alvast een 
fijne, onbezorgde verwenvakantie toe. 

Uw eindredacteur 
Hans van den Bogaert 
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Lama Thubten Zopa Rinpochcc 

D e F P M T w e r k t a a n d e b o u w 
v a n e e n g igant isch g r o o t b e e l d 
v a n d e t o e k o m s t i g e b o e d d h a 
M a i t r e y a in B o d h g a y a , n i e t 
v e r v a n d e p laa ts w a a r d e h is to 
r ische B o e d d h a S h a k y a m o e n i e 
d e v e r l i c h t i n g b e r e i k t e . H e t 

p r o j e c t is d e v e r v u l l i n g v a n e e n v a n d e w e n s e n v a n w l j l e n L a m a 
T h u b t e n Y e s h e , o p r i c h t e r v a n d e F P M T . L a m a Y e s h e w i l d e e e n 
b e e l d z o g r o o t d a t h e t in d e v o e t t e m p e l r u i m t e s e n d e r g e l i j k e z o u 
k u n n e n h u i z e n , t a l l o z e m e n s e n z o u k u n n e n i n s p i r e r e n e n d e p l a a t -
sel i jke b e v o l k i n g e e n s t u k j e i n f r a s t r u c t u u r z o u v e r s c h a f f e n , d a t h u n 
leven k w a l i t a t i e f z o u h e l p e n v e r b e t e r e n . N u s t e e d s m e e r N e d e r 
l a n d e r s bij h e t p r o j e c t b e t r o k k e n r a k e n , l e e k ons d e t i jd g e k o m e n 
w a t e x t r a a a n d a c h t a a n d i t g i g a - p r o j e c t t e s c h e n k e n . 

hebben wij een interview met hem 
uit het tijdschrift Mandala voor u 
vertaald. In april j l. heeft Peter Kedge, 
het internationale hoofd van het MP. 
een uitstekende lezing voor de CPMT 
(vergadering van directeurs van FPMT 
centra uit de hele wereld) gehouden. 
Hij ging in op zijn eigen denkproces-
sen over dit bijzondere project en de 
vele vragen die altijd gesteld worden 
over het MP; wellicht komen deze 
overeen met de uwe.Voor meer 
informatie en vragen over het MP 
kunt u terecht bij internet pagina: 
www.maitreya-statue.org 

Als trouwe lezer van het Maitreya 
Magazine hebt u vast weleens iets 
gelezen over het Maitreya Project 
(MP) in Bodhgaya, India. We hebben 
daartoe drie Nederlanders die top-
functies bij het MP hebben aan het 
woord gelaten: Sander Tideman (finan-
cieel directeur), Ruud Harderwijk 

(metallurgisch ingenieur) en de monnik 
Marcel Bertels {hoofd MP India). 
Gelukkig was Sander in het land; Ruud 
heeft via email uit een 
ver land onze belangrijkste vraag 
beantwoord maar Marcel bleek een 
lange retraite in deVS te leiden. 
Omdat wij hem niet mochten storen. 

S a n d e r T i d e m a n o v e r h e t 
M a i t r e y a P r o j e c t 

- Wa t is het Maitreya Project? 
Het is een geintegreerd ontwikke
lingsproject rondom een heel groot 
bronzen beeld van Maitreya Boeddha 
(de boeddha van de toekomst). 

http://www.maitreya-statue.org


Het 
wo rd t ISO 

meter hoog 
en is 

ontworpen 
om tenminste 

1000 jaar te blij-
ven staan. met het 

doel een zo groot 
mogelijke bijdrage te 

leveren aan de lokale be
volking van India en de wereld in 

het algemeen, zowel op geestelijk als 
materieel gebied. Behalve het beeld. 
dat overigens van binnen heel mooi 
als tempel word t uitgerust, omvat het 
project een ziekenhuis, 
een school, een park en toeristische 
faciliteiten. Het zai het hoogste beeld 
ter wereld worden en het hoogste 
gebouw in India. 

Het beeld komt in Bodhgaya, de 
piek waar de Boeddha de verlich

ting bereikte, een 'heilige' pIek 
die door alle boeddhisten 

als hec ultieme 

pelgrimsoord word t 
, V beschouwd. Het ligt 
•Kji \ in de provincie 
i Bihar, in N o o r d -

India, net ten zuiden van Nepal en is 
de historische bakermat van het 
boeddhisme. 

- Hoe ben je bij het project gekomen? 
Ik ben in de zomer van 1999 bij het 
project gekomen. Eerst vroeg Peter 
Kedge (de CEO) mij als adviseur op 
financieel en juridisch gebied, maar 
kor t daarna werd ik - op aanraden 
van Lama Zopa Rinpochee - gevraagd 
om in het bestuur van het project te 
komen als financieel directeur Ik ken-
de Peter al een jaar of 12 sinds de tijd 
dat we allebei in Hong Kong woon-
den en Lama Zopa is mijn voornaam-
ste leraar. 

Het verzoek kwam net in de fase dat 
ik mij los wilde maken van mijn vaste 
werkgever. een bank, en mij als zelf-
standig adviseur voor projecten in 
ontwikkelingslanden wilde vestigen. Ik 
wilde graag mijn ervaring als jurist, 
bankier en manager in dienst stellen 
van duurzame ontwikkelingsprojecten 
in landen in Azie, waar ik lang 
gewoond heb. vooral China, India en 
Tibet. Dus heb ik het verzoek graag 
geaccepteerd. 
Ik prijs mij 

kan bijdragen aan een project dat zo 
evident van belang kan zijn voor India, 
Tibet en het boeddhisme, en boven
dien de wens is van mijn spirituele 
leraar 

Kor t nadat ik begon werd Pende 
Hawter, die de administratie voerde. 
ziek, en vroeg men mij ook de ver-
antwoordeli jkheid te nemen voor de 
gehele administratie. Ik heb dus alle 
financiele, juridische en admini-stratie-
ve zaken onder mijn hoede gekregen. 
Gelukkig heb ik goede medewerkers 
in Nederland gevonden, zoals Doret te 
Hoperus Buma, Patricia Strooper en 
Erika Baud. Samen vormen we het 
MPI administration office, nu gevestigd 
in Amsterdam. 

- Jullie zijn veel op reis? 
Inderdaad reis ik veel. Regelmatig naar 
India, maar ook naar hetVerre 
Oosten zoals Taiwan, Hong Kong en 
Singapore waar onze voornaamste 
geldschieters zitten.Vaak ook korte 
reizen naar Engeland waar de 
ingenieurs, aannemers. architecten en 
advocaten die ons begeleiden zitten. 

- W a t is de band tussen het Maitreya 
Project en het Maitreya Instituut? 
Ik geloof dat er een karmische band is 
tussen het Maitreya Instituut in 
Nederland en het project. Dat we 
naar dezelfde boeddha zijn genoemd 
is geen toeval (er gebeurt nu eenmaal 
niets zomaar toevallig). Ik denk dat 
er daarom zoveel Nederlanders bij 
betrokken zijn en dat het MP 
internationale administratie kantoor 
in Nederland is terecht gekomen. 
Bovendien blijkt dat Nederlanders 
en Engelsen - waar ook veel mede
werkers vandaan komen - het altijd 
goed met elkaar vinden. Kijk maar 
naar de succesvolle bedrijven zoals 
Shell en Unilever 

i - W a t zie je als de grootste uitda-
ging? 
De grootste uitdaging van het 
project is de omvang. Er is 
enorm veel geld voor nodig 
(minstens US$ ISO miljoen) en 
daarmee gaat het ver voorbij de 



andere FPMT 
projecten en 
zelfs voorbi j de 
gewone ontwik
kelings projecten. 
Daarbij is het 
project zeer 
uniek.Wie heeft 
er ooi t een 
bronzen boed-
dhabeeld van 
ISO meter hoog 
gebouwd? 
Niemand heeft 
zoiets eerder 
gedaan. Het wiel 
moet nog hele
maal worden uit-
gevonden.Verder 

vind ik het reuze belangrijk dat we 
niet alleen een mooi beeld bouwen, 
maar dat het project - samen met 
het ziekenhuis. de school en andere 
faciliteiten - ook in wereldlijke zin een 
bijdrage levert aan de gewone Indiase 
bevolking. Bihar is erg arm en onder-
ontwikkeld, dus we wiilen met dit 
project een beter leven geven aan de 
mensen in Bihar Meer werkgelegen-
heid. beter onderwijs, betere gezond-
heidszorg, meer veiligheid en een 
beter milieu. Dac is nogal wat. Zeer 
ambitieus! 

- Is het nietTE ambitieus? Kan het 
allemaal gerealiseerd worden? 
Dat is een goede vraag. Eerlijk gezegd, 
lig ik er wel eens wakker van.Vooral 
omdat ik als financieel directeur zie 
hoeveel het kost om die doelstellin-
gen te realiseren.We hebben veel 
rijke vrienden nodig! Maar zonder 
gekheid, er zijn veel signalen die er 
op wijzen dat het kan. 
In het jaar dat ik meedraai. heb ik 
gezien hoeveel enthousiasme en 
inspiratie dit project opwekt. Hele 
gewone. niet boeddhistische mensen, 
waaronder 'nuchtere' ingenieurs en 
project ontwikkelaars, raken helemaal 
opgewonden.Vooral in Azie maakt het 
veel los. Als sobere Nederlanders 
vragen we ons af:"Waarom zo'n duur 
beeld? Waarom niet gewone ontwik-
kelingshulp enzovoorts." Maar bij 

verzinnen om het NIET te doen. Maar 
als je niets doet, blijft dat gebied van 
Bihar ten dode opgeschreven. Feodale 
structuren, armoede, ziekten en 
geweld blijven dan onveranderd aan-
wezig. Is dat wat men wil? Als je dan 
vervolgens vast stelt dat het zinvol is 
iets te doen, dan kan je veel argumen-
ten aanvoeren om er voor te pleiten 
iets te doen dat grootschalig is, dat 
een grote spirituele impact heeft, 
en dat ook recht doet aan het 
historische belang van Bodhgaya. als 
de plaats waar de Boeddha de 
verlichting heeft bereikt en van 

Hei Maitre;ra Project, een complex van tempels, klooster?, parken en stoepa's onder con 
zai het grootste boeddhabeeld ter wereld staan; een beeld van Boeddha Maitre/a, dii 
boeddhisme zai onderwijzen. 

. Br,.dhi:,iy. 
toekomst ih wereldlera.ir op aarde het 

boeddhisten in China,Taiwan en 
Japan, en daar zijn er veel van verbon-
den met Lama Zopa en de FPMT. leeft 
die vraag niet. Daar ziet men het als 
de hoogste vorm van deugdzaamheid 
om te kunnen geven aan een heilig 
project zoals dit. Het geven van geld 
aan een beeld van de Boeddha is in 
die cultuur heel normaal en word t 
zeer aangemoedigd.TerwijI als je om 
geld voor een ziekenhuis vraagt. ze 
niet zomaar wiilen geven. Dat zien zij 
weer meer als 'verspilling' omdat het 
geen spiritueel element heeft. 

- Hoe ga je met de kritische vragen 
van westerlingen om? 
In de eerste plaats door te zeggen 
dat het heel makkelijk is redenen te 

waaruit het boeddhisme de wereld is 
ingegaan. Los van karmische argumen-
ten - dat je een connectie maakt met 
Maitreya Boeddha (zie de uideg van 
Peter Kedge en Ven. Marcel Bertels) -
is aan te voeren dat het Maitreya 
Project niet alleen spirituele voorde-
len heeft, maar juist ook - dankzij het 
enorme beeld - allerlei wereldlijke en 
materiele effecten heeft die het leven 
in Bodhgaya er beter op zullen ma
ken. Kor t gezegd. het beeld kan als 
een nieuw wereldwonder een enor
me toeristische trekpleister worden, 
waardoor werkgelegenheid en andere 
faciliteiten vanzelf gaan komen. Het 
project kan net zo beroemd worden 
als de Boroboedoer in Indonesie, of 
de piramiden in Egypte. O o k de 



Indiase overheid heeft inmiddels de 
economische voordelen van het pro
ject ingezien en ons gevraagd geza-
menlijk het in onbruik geraakte vlieg
veld van Gaya te helpen ontwikkelen. 

Wat betreft de kosten, kan ik er op 
wijzen dat tegenwoordig ISO miljoen 
dollar echc niet zoveel geld is in ver-
houding met wat dit project kan ople-
veren. Een Hollywood film die na een 
paar maanden weer de kast in gaat, 
kost ook al gauw honderd miljoen, en 
wat heb je daaraan? Bill Gates kan met 
zijn vermogen meer dan 100 van dit 
soort projecten financieren. In Taiwan 
heb ik vermogende boeddhisten 
gesproken die hun hand niet om-
draaien voor dit soort bedragen. Maar 
het belangrijkst is om dit in historisch 
perspectief te zien. Hoe ziet de wereld 
er over 1000 jaar uit? Denk aan de 
impact van de grote kathedralen die in 
de Middeleeuwen werden gebouwd. 
die toen ook om-streden waren. maar 
nu worden gekoesterd en beschermd. 
Toen de Eiffeltoren eind vorige eeuw 
gebouwd werd, was er een zeer grote 
oppositie - het zou Parijs verpesten. 
Nu kun je de Eiffeltoren niet wegden-
ken van Parijs. Of, wat is Egypte zon
der de piramiden, of Cambodja zonder 
de Angkor Wat? Hoe dan ook, de tijd 
zai het leren. Maar het is in ieder geval 
het proberen waard. 

door Sar^der Tideman 

P e t e r K e d g e , i n t e r n a t i o n a a l 
h o o f d ( C E O ) v a n h e t 
M a i t r e y a P r o j e c t , t i j d e n s d e 
C P M T v e r g a d e r i n g in 
A u s t r a l i e in apr i l 2 0 0 0 , o v e r 
h e t ' w a a r o m * v a n h e t p r o j e c t 
e n z i j n e i g e n b e t r o k k e n h e i d . 

Ik ben sinds drie jaar bij het project 
betrokken, maar toen Lama Zopa Rin-
pochee's telefoontje kwam dat de 
dobbelstenen op de een of andere 
manier hadden uitgewezen dat het 
goed voor me zou zijn hoofd van dit 
project te worden, moet ik toegeven 
dat ik daar aanvankelijk niet al te blij 
mee was. 

Mijn grootmoeder placht altijd te 
zeggen dat gesneden beelden zondig 
waren en ik was opgegroeid in een 
goed protestant gezin, waar men ge-
loofde dat katholieken zondig waren 
omdat ze een crucifix aan de muur 
hadden. Met nog een klein restantje 
van dat geloof in m'n achterhoofd 
bedacht ik dat dit grootste beeld wat 
ooi t ter wereld gemaakt was mijn 
grootmoeder waarschijniijk niet erg 
blij zou maken! 

Hoe dan ook, ik wist dat het project 
door LamaYeshe was geinitieerd, ik 
wist dat het belangrijk was maar op de 
een of andere manier was ik er niet bij 
betrokken. En ik neem aan dat ik net 
als veel andere mensen door een pro
ves ging, me af/ragend of het wel juist 
was zo verschrikkelijk veel geld te 
besteden aan een beeld in het armste 
deel van India. Maar sinds die tijd heb
ben mijn gedachten drie jaar lang rond 
het project gedraaid, dag en nacht. 
Nu kan ik me niet indenken dat er 
iets beters te doen zou zijn en ik wil 
jullie graag meenemen in het gedach-
tenproces dat mij t o t dat punt heeft 
gebracht, want ik weet zeker dat 
sommige mensen waarschijniijk ook 
denken: waarom bouw je geen zieken-
huizen of moet het nu zo groot zijn? 
Er is eigenlijk behoorli jk wat kritiek 
losgekomen van andere boeddhisten, 
zoals een Engelse boeddhistische 
Theravada leraar genaamd Chris
topher Titmus die het obsceen en 
nodeloos vond en een egotrip van 
Lama Zopa en dat soor t dingen. 

Kort nadat ik met het project startte 
ging ik eens terug in de tijd en deed 
wat onderzoek naar wat Lama Zopa 
had gezegd over het project en de 
sleutel is. zoals Rinpochee dat heeft 
uitgelegd. waarom het voor ons nood-
zakelijk is heilige objecten te hebben. 

D e k r a c h t v a n he i l ige 
o b j e c t e n 
Heilige objecten zijn beelden, stoepa's, 
thangka's en - ik leg Rinpochee's be-
schrijving hier wel op een erg vrije 
manier uit - voor mensen die het 

karma niet hebben om contact te 
maken met de Boeddha, zijn heilige 
objecten de manifestatie van de 
Boeddha en geven ons de gelegenheid 
om wel enig contact te hebben. 
In die zin zijn heilige objecten ab-
soluut essentieel. Heilige objecten zijn 
niet zo maar iets cultureels. Klaar-
blijkelijk heeft Boeddha Kashyapa, de 
boeddha voor Boeddha Shakyamoenie 
zijn discipelen opgedragen stoepa's te 
bouwen. Ik denk dat zelfs Boeddha 
Shakyamoenie zelf opdracht heeft 
gegeven om heilige objecten te ma
ken, zoals de thangka met het levens-
rad en de uitleg ervan, en mensen 
instructies gaf om heilige voorwerpen 
te bouwen. Stel je eens voor dat we 
geen thangka's, beelden, stoepa's en 
dergelijke zouden hebben als basis 
voor onze beoefening, hoe moeilijk 
zou het dan bijvoorbeeld zijn om 
devotie te ontwikkelen. 

We horen dat Rinpochee heel bewust 
bezig is om het bouwen van stoepa's 
of het vervaardigen van gebedsmolens 
over de hele wereld te ondersteu-
nen, omdat heilige objecten een 
unieke, krachtige en zeer heilzame 
werking hebben die andere objecten 
niet hebben en daarom hebben ze 
een kracht van zichzelf. Dus zelfs al 
heb je een rotochtend. je hebt geen 
koffie gehad, je bent vergeten je 
motivatie te stellen, je voelt je 
chagrijnig, als je rond de stoepa loopt 
dan heeft dat een enorm heilzame 
werking. Zelfs al weet je niets over 
het boeddhisme, maar houd je je 
handen gevouwen of je brandt een 
stokje wierook of zoiets, dank zij de 
kracht van het heilige object doe je er 
toch je voordeel mee. En natuurlijk, 
hoe groter het heilige object of hoe 
meer relikwieen erin zitten. des te 
krachtiger is het en des te meer 
profijt heb je ervan. 
Rinpochee's filosofie is dat we nooi t 
verlicht zullen worden als we geen 
heilige objecten hebben, want we 
moeten twee dingen heel veel doen: 
zuiveren en positieve energie creeren. 
O m positieve energie te creeren heb
ben we een zuivere geest nodig. O m 

4- M a ^ r ^ ^ i n e 



werkelijk een behoorlijke hoeveelheid 
positieve energie te creeren moeten 
we die zuivere geest ook op pell 
houden. De meesten van ons worden 
voortdurend afgeleid - ik noem het 
een perfecte menselijke e-geboorte, 
want de grootste afleiding tegenwoor
dig is e-mail (hoe dan ook zo lang je 
een goede connectie hebt is het een 
perfecte menselijke e-geboorte!). 
Rinpochee's filosofie is dat de beste 
manier om levende wezens zo veel 
mogelijk van nut te zijn is het bouwen 
van heilige objecten. Dat is de groot
ste dienst die je kunt verlenen, omdat 
je ze gegarandeerd een manier aan de 
hand doet om verdiensten te ontwik
kelen en te zuiveren. Zelfs al stellen 
ze hun motivatie niet, zelfs al hebben 
ze geen interesse, zelfs als ze het 
haten en het obsceen noemen. Dank 
zij de connectie, geeft 
dat op de een of andere 
manier toch positieve 
energie. Di t is 
Rinpochee's filosofie. En 
natuurlijk, hoe groter 
hoe beter, en des te 
meer positieve energie. 

zai worden en dat de visie die erach-
ter zit zo groot is, dat het de mensen 
werkeli jk prikkelt. Rinpochee's idee is 
dat als het inderdaad het grootste is, 
als het werkelijk het meest fraaie is, 
als het duizend jaar blijft staan, dan 
zullen natuurlijk meer mensen ervan 
horen en zullen meer mensen de kans 
hebben positieve energie te creeren 
en zullen meer mensen in de gelegen
heid zijn contact te maken met de 
Boeddha. 

E e n c o n n e c t i e m a k e n 
Overigens is voorspeld dat de kracht 
van de leer van Boeddha Shakyamoe
nie langzaam zai afnemen en er word t 
gezegd dat we op dit moment in de 
degeneratie fase zitten. Ik weet niet 
hoe velen van ons er werkeli jk ver-
t rouwen in hebben dat ze verlicht 

iLLripochees jfilosofie is dat we noott 
veriicht zidlen warden oLs we gcevi 

enorme hoop geld. Maar alleen in 
sommige opzichten. Het is niet meer 
dan wat gebruikt word t voor een 
belachelijke Hol lywood fi lm, het is 
niet meer dan voor een vliegtuig, het 
is niet meer - zoals iemand zei - dan 
het geld voor al de bommen die in 
een nacht op Kosovo vielen. Het is 
eigenlijk niets als je bedenkt dat het 
duizend jaar blijft bestaan, wat de 
funktie ervan is en wat het teweeg 
kan brengen. En dat is alleen nog 
maar de spirituele kant. 

heilige o^ecten hebben, want we mveten 
twee dingen heel veel doen-. ^ziiveren 

en jyositic-vc energie creeYen. 

G r o o t 
Dit project begon toen 
LamaYeshe iets zei over het bouwen 
van een groot beeld in Bodhgaya en 
iedereen zei OKE, zonder enig idee te 
hebben hoe zich dat zou ontwikkelen. 
Maar Lama overleed en Rinpochee 
was vastbesloten het project voor t te 
zetten en hij heeft het behoorli jk ter 
hand genomen. 

O p een dag was Rinpochee in Taiwan 
en had een vergadering met een 
architect die - toentert i jd - het hoog
ste kantoorgebouw aldaar had ont
worpen.Volgens zeggen vroeg de 
architect aan Rinpochee: "Hoe hoog 
moet dit worden?" en "Hoe hoog is 
het grootste standbeeld ter wereld?" 
Toen antwoordde hi j : "Het word t het 
allerhoogste. Het moet ISO meter 
hoog worden! " 

Dat idee gaf op een of andere manier 
een hoop inspiratie. Ofschoon het 
geen kwestie is van competit ie denk 
ik toch dat het feit dat hec zo hoog 

zullen worden met de leer van 
Shakyamoenie, sommigen moeten het 
misschien nog een keertje overdoen. 
Maar hoe kunnen we het nog eens 
overdoen als we geen connectie heb
ben met de Boeddha Maitreya, de 
komende boeddha? Dus dat is nog 
een zeer belangrijke reden en een 
deel van de diensten die Rinpochee 
verleent aan levende wezens. Deze 
dienstbaarheid.de planning, deze kans 
om de connectie met Maitreya te 
maken. Ik kan jullie verzekeren dat 
het er werkelijk heel anders uitzag 
toen ik deze dingen ben gaan begrij-
pen. Ik denk niet dat het onmiddellijk 
duidelijk is, het is niet een vanzelf-
sprekende waarheid, het heeft uideg 
nodig. Maar het is fenomenaal! 

H e t f i n a n c i e e l a s p e c t 
( h e t b e e l d ) 
In sommige opzichten is het een 

H e t e f f e c t o p B i h a r 
Economisch gezien heeft 95% van de 
100 miljoen mensen in dit deel van 
India, in Bihar, van wie ook 95% 
analfabeec is, nauwelijks middelen van 
bestaan waardoor ze niet veel beter 
af zijn dan de dieren. Het is een staat 

met een totaal wanbe-
stuur. die gecontroleerd 
wo rd t door bandieten 
en criminelen.Veertig 
criminelen, moordenaars 
en soortgelijke lui, zijn 
pas gekozen voor het 
parlement. Economisch 
gezien creeert dat om-
standigheden waardoor 
investeerders en zaken-

mensen zich terugtrekken uit Bihar 
Ze komen niet naar Bihar, ze vluch-
ten. In deze staat met 100 miljoen 
mensen is de leider een niet-geletter-
de vrouw die op deze post is gezet 
door haar echtgenoot, een gangster, 
op het moment dat hij in de gevange-
nis werd gegooid. maar die terloops 
nog alles controleert. Zo is dat daar 
nu eenmaal. Het Maitreya Project zai 
in feite een geweldig positieve impact 
hebben op de economie.We hebben 
hierover samen met enkele Indiase 
consulenten een studie verricht die 
aantoont dat. wanneer we starten 
met het werk aan het Maitreya 
Project in Bodhgaya, de waarde van 
de directe lonen, om nog maar te 
zwijgen over de diensten van de 
indirecte lonen, al meer zijn dan de 
waarde van de totale economische 
activiteiten in Bodhgaya op dit 
moment. 

http://dienstbaarheid.de


H e t b e r e i k b a a r m a k e n v a n 
B o d h g a y a 
Het blijkt uit de cijfers dat het aantal 
bezoekers aan Bodhgaya ieder jaar 
ongeveer 100.000 is. Wanneer Z.H. 
de Dalai Lama een lezing geeft op uit-
nodiging van het Maitreya Project, dan 
ligt dat getal op ongeveer 120.000. 
Dat maakt voor Bodhgaya een enorm 
verschil. En dan is er nog een ander 
punt. Bodhgaya is voor boeddhisten 
de meest heilige plaats op aarde. Er 
komen 100.000 mensen per jaar, 
voornamelijk bezoekers uit India. In 
Mekka komen 20 miljoen. De 
Boroboedoer in Indonesie heeft 
ongeveer 3 miljoen bezoekers. In 
Lourdes, Frankrijk, komen miljoenen. 
Maar in Bodhgaya komen er slechts 
100.000 per jaar en 120.000 in een 
goed jaar Dat betekent dat van de 
vierde grote religie ter wereld - de 
schatting is dat 300 miljoen mensen in 
de wereld boeddhist zijn - er slechts 
100.000 in slagen naar Bodhgaya te 
komen. Waarom? Omdat het zo'n 
moeilijke reis is! Dat is niet overdre-
ven.Je moet heel diep adem halen en 
daar ga je dan, naar Bodhgaya. Na 24 
of 36 uur reizen overdag (s nachts 
kun je niet reizen vanwege de bandie
ten) plof je ergens neer in 
Bodhgaya.... echt, het is heel moeilijk. 
Dus het project zai van grote invloed 
worden. Wanneer met dit project 
wo rd t begonnen dan zai de infrastruc
tuur volgen, daar is geen twijfel aan. 

Er is een ongebruikt vliegveld op 5 
kilometer van de pIek waar het 
Maitreya beeld komt, Gaya Vliegveld, 
en om een 150 meter hoog beeld te 
bouwen was het nodig bij luchtvaart-
autoriteiten van India een aanvraag in 
te dienen voor een'geen bezwaar 
certificaat'. In eerste instantie dienden 
we een aanvraag in waarop de reactie 
was dat permissie werd verleend 
voor 75 meter, omdat er technisch 
gezien problemen zouden kunnen r i j -
zen met het luchtverkeer Dus raad-
pleegden we een paar luchtvaartcon-
sulenten uit Engeland, die in India 
werken voor de luchtvaartautoritei-
ten en zij bestudeerden de situatie. 

6 '^^^a l& ine 
De groie lempel te Bodhgaya. 



Ze analyseerden de Internationale 
regels die gelden voor dit soor t situ-
aties en kv/amen to t de conclusie dat 
het beeld en het vliegveld veilig naast 
elkaar konden bestaan en ze gaven 
voorbeelden van zo'n 180 vliegvelden 
over de hele wereld waar soortgelijk 
gefabriceerde obstakels dichtbij zijn. 
Ze vatten alles samen in schema om 
te laten zien hoe het vliegveld zich 
zou kunnen ontwikkelen als interna
tionaal vliegveld waarbij het beeld 
geen gevaar opievert. Het gevolg was 
dat de luchtvaartautoriceiten de 
aanvraag accepteerden en op een of 
andere manier heeft het ze wakker 
geschud. Plotseling realiseerde een 
deel van de centrale regering, 
waaronder het Ministerie van 
Financien, zich wat het project behelst 
en weIke uitwerking het zai krijgen. 
Ze hebben nu het Project uitgenodigd 
er een gezamenlijke onderneming van 
te maken om het vliegveld te ontwik
kelen! 

Dus we zijn in dialoog en voeren een 
haalbaarheidsstudie uit om de moge-
lijkheid te bekijken dit vliegveld weer 
open te stellen en met hulp van het 
Maitreya Project te beheren. 
Toen kwamen we met een ander rap
por t , een dik haalbaarheidsrapport, 
dat onze Engelse consulenten hadden 
samengesteld en meer in detail inging 
op de opening van het vliegveld. De 
rege rings mensen waren wild enthou-
siast en overdonderd. Nu hebben we 
toestemming om een echt groot 
beeld te bouwen wat een enorme 
mijipaal is.Wat ik duidelijk wil maken 
is wat dit project kan betekenen voor 
de staat Bihar, weIke de laatste tien 
jaar geruineerd is door de regering. 
De mensen zeggen dat het de rijkste 
staat is voor wat betreft natuurlijke 
hulpbronnen, zelfs rijker dan de Pun
jab. Men zegt dat je gewassen naast 
elkaar in de grond kunt stoppen en 
dat ze gewoon opkomen. De staat is 
rijk maar volledig verkeerd bestuurd. 
Dus het project is iets wat er nieuw 
leven in kan blazen en de leegloop 
kan keren. Het zai een nieuwe infrast
ructuur met zich meebrengen als we 
slagen en de luchthaven geopend 

Computermodel van het gezicht van het beeld van de Boeddha van Liefde, Maitreya. 

word t en dat zai een duizelingwek-
kend verschil gaan maken. De 100.000 
bezoekers per jaar nu, kunnen binnen 
afzienbare tijd uitgroeien to t een aan-
zienlijk aantal. In aanvang gaat het mis
schien alleen om vluchten van Calcut
ta, Delhi en Varanasi naar Gaya, maar 
daarna kan het gaan van Bangkok, 
Taipei. Singapore en Tokyo naar Gaya! 
Dat is een grote verandering en plot
seling zai de heiligste plaats in de 
wereld voor boeddhisten bereikbaar 
worden en dat geeft voordelen. 

Sommige mensen zeggen:"Oh, de 
arme mensen zullen arm blijven en de 
rijke mensen zullen rijker worden en 
het project moet niet doorgaan', maar 

dit zijn de mensen die ieder jaar voor 
een retraite van drie maanden komen 
met een creditcard op zak, die rond-
hangen op terrasjes en denken hoe 
lekker kneuterig het is, maar die geen 
idee hebben wat het betekent niet 
genoeg geld te hebben voor je vol-
gende maaltijd of niet weten hoe aan 
geld te komen voor medicijnen voor 
een ziek familielid of voor je kind. 

B o u w v a n schoo l e n 
z i e k e n h u i s 
Dus ik denk dat in spiritueel en 
economisch opzicht dit heilige object 
werkelijk van ongelooflijke waarde zai 
zijn. Een onderdeel van het project is 
ook om een ziekenhuis en een school 
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te bouwen volgens internationale 
maatstaven.We hebben een school 
die al een behoorli jk aantal jaren 
draait.Adriana had hec lepraproject 
(Maitri - red.) dat al tien/elf jaar 
bestaat, dat duizenden leprapatienten 
met succes heeft behandeld. Maar 
wanneer je denkt aan de voordelen 
die de gezondheids en opvoedkundige 
aspecten van het project met zich 
meebrengen, dan impliceert dat spiri
tuele zorg, gezondheidszorg en educa-
tieve voordelen voor duizend jaar. 

mensen iets op de radio doen.Techni-
sche bladen wiilen met onderwerpen 
komen over de technische uitdagin-
gen om zo'n project te bouwen. De 
BBC radio wil op een religieus zon-
dagmorgen program ma aandacht be
steden aan het religieuze aspect. De 
kranten zeggen:"Engelsen bouwen's 
werelds grootste boeddha'. Er zitten 
zoveel interessante kanten aan, maar 
wat betekent dat? 

Dat betekent dat in de laatste weken 
vele miljoenen mensen, zonder zich 

CDc beste manier cm levende wezens zefveA. 
mo^el^k van met te zijn is het bouwen van 

heiliqe c^ecten. Cbat is de grootste dienst die 
Je Kunt verlenen, cmdat jc hen gegarandeerd 

een manier aan d^ hand doet am hun geest 
te zuiveren en j>oditieve energie te creeTen. 

Voor honderdvijftig miljoen dollar, wat 
de huidige begrote kosten voor het 
project zijn, kunnen al die voordelen 
voor tenminste duizend jaar door
gaan, Ik denk dat het een waanzinnige 
onderneming is met ongelooflijke 
waarde. Ik ben in ieder geval blij dat 
ik al deze dingen uit kan leggen omdat 
het me enige tijd kostte alles te door-
denken om to t deze conclusie te 
komen en eerlijk gezegd zou ik niet 
weten wat ter wereld zo'n almaar 
toenemende heilzame uitwerking kan 
hebben als juist dit project. 

E e n b r o n v a n i n s p i r a t i e 
O p de een of andere manier is de 
Engelse pers er achter gekomen dat 
een deel van het technische werk 
word t gedaan in Engeland en ook al 
maakten we helemaal geen publiciteic, 
het nieuws kwam via een nieuwsbrief 
van een van de betrokken firma's te
recht bij een lokale Sheffieldse avond-
krant waaruit het werd opgepikt door 
de nieuwsdiensten en nu is het op de 
hele wereld bekend. Ik hoorde juist 
dat Time en Newsweek er over gepu-
bliceerd hebben. Plotseling wiilen 
mensen documentaires maken.Vanuit 
Amerika, Engeland en Japan wiilen 

daar bewust van te zijn, contact heb
ben gelegd met Maitreya. Dat is een 
deel van Rinpochee's dienstbaarheid. 
En wat mijzelf betreft, met het ver-
strijken der dagen doet het me steeds 
meer versteld staan en word t het zo 
mogelijk nog inspirerender dan het al 
was. 

Vertaald door Ina van Delden 

R u u d H a r d e r w i j k 

Ruud Harderwijk was jarenlang stu
dent in Emst toen hij besloot voor 
langere ti jd zijn studie voor t te zetten 
in het Oosten.Van het een komt het 
ander: hij werd gevraagd directeur 
van hetTushita Meditation Center in 
Dharamsala te worden, een positie 
die hij zo'n drie jaar met veel inzet 
heeft vervuld. Zijn oude vak maakte 
hem uitermate geschikt om met het 
Maitreya Project te werken. W i j stel-
den hem de volgende vraag: 

Als metallurgische ingenieur heb je 
veel werk aan het uitzoeken van 
procedes en bedrijven gehad.Wat is 
nu de stand van zaken? 

Hoewel er op de bouwplaats in 
Bodhgaya nog weinig te zien is, gaan 
de ontwikkelingen de laatste maanden 
snel. Eind vorig jaar is een competit ie 
uitgeschreven onder een aantal 
geselecteerde architecten, om een 
concept te ontwikkelen voor het 
inwendige van de t roon en het beeld, 
en het omringende park. In reactie 
daarop kwamen een aantal kwalitatief 
hoogstaande ontwerpen.We zijn nu in 
onderhandeling met het ingenieursbu-
reau dat naar onze mening het beste 
concept realiseerde en we hopen 
binnenkort bekend te kunnen maken 
wie deze architect is. 

Intussen is het Engelse ingenieursbu-
reau Mot t MacDonald begonnen met 
het concept-ontwerp voor de 
inwendige constructie van de t roon 
en het beeld. In feite wo rd t het beeld 
vrijwel hoi met een inwendig frame 
en een buitenschaal van brons. D o o r 
de ongewone vorm, de gigantische 
afmetingen en de vereiste levensduur 
van 1.000 jaar, is het een ware uitda
ging voor de technici. Er dient 
bijvoorbeeld rekening gehouden wor 
den met milieuvervuiling, windstoten, 
temperatuurwisselingen, aardbevingen 
en overstromingen zoals die eeuwen 
na nu kunnen plaatsvinden. 

Na uitgebreide studie en goedkeuring 
van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, is 
besloten t o t een beeld uit gegoten 
brons. Half februari van dit jaar heeft 
een team van deskundigen gekozen 
voor een speciale bronslegering (nik-
kel-aluminium brons) die bekend staat 
om de uitstekende corrosiebestendig-
heid.Waarschijniijk worden de gego
ten platen 12 to t IS mm dik en onge
veer 2 bij 2 meter groot. O m het 
totale oppervlak van ruim 20.000 
vierkante meter van Maitreya 
Boeddha te realiseren, zai er zeker 
2.500 con brons nodig zijn in meer 
dan 6.000 platen. 

Het oorspronkelijke model van 
Denise en Peter Griffin is ongeveer 
1.40 meter hoog. D i t model word t 
momenteel nog steeds in detail aan-



gepast naar aanwijzingen van Lama 
Zopa Rinpochee en de technici. O m 
het model op te meten, te perfectio-
neren en te vergroten, is geavanceer-
de 3D computer technologie nodig. 
W e werlcen nu al samen met een 
speciaal software bedrijf om het 
computermodel te maken. Daarna 
moet dit virtuele model nog in een 
echt model omgezet worden. De 
technologie hiervoor bestaat in 
principe, maar nog nooi t heeft iemand 
het op deze immense schaal toege-
past. Momenteel loopt er een onder
zoek in Engeland bij het Casting 
Development Centre naar het meest 
economische en nauwkeurige proces 
om modellen van ware grootte voor 
iedere bronzen plaat te produceren. 
Uiteindelijk worden deze modellen 
gebruikt om een gietvorm in zand te 
maken voor iedere afzonderlijk plaat. 

Het gieten van brons is een eeuwen-
oud ambacht, maar ook hier zijn heel 
wat problemen te overwinnen. De 
gekozen legering is niet eenvoudig te 
gieten, maar ook de hoge benodigde 
kwaliteit en de grote hoeveelheid vor
men zelfs voor de grootste bronsgie-
terijen ter wereld een uitdaging. 
Mogelijk wo rd t er zelfs een speciale 
gieterij in India gestart voor het 
project. 

Na het gieten dienen deze platen to t 
grotere onderdelen gelast te worden, 
om uiteindelijk een waterdichte schaal 
te vormen. Naar schatting zai er maar 

De technische uitwerking van het 
ontwerp en de ontwikkeling van de 
benodigde technologic van de bouw 
zai waarschijniijk nog anderhalf jaar in 
beslag nemen voordat met de bouw 
van het frame en het gieten van het 
brons begonnen kan worden. In de 
tussentijd is er een uitgebreid bode-
monderzoek gepland, en hopen we 

Marcel sprak met Mandala tijdens de 
recent gehouden drie maanden 
durendeVadjrasattva-retraite in Land 
of the Medicine Buddha in Californie, 
die hij leidde. 

Ik werd geboren in 1949 in een plaats 
vlak bij Amsterdam in een liefhebben-
de rooms-katholieke familie. Mijn 

In sammigc opzichten is het een hoop geld. 
jVGmr het is niet meer dan wat gebruikt wordt 
voor een j4^lgwoodfilm, voor een idiegtaig of voor 
al de hommen die in een nacht op jiosavo vielen. 

een begin te maken met de bouw van 
de funderingen. Het gehele concept 
zai veel nadruk gelegd worden op 
het voorkomen van milieuvervuiling, 
energiebesparing en gebruik van 
alternatieve energiebronnen. 

E e r w a a r d e M a r c e l B e r t e l s 

In de zomer van 1975 kwam de 
Nederlandse monnik Marcel Bertels 
over uit Nepal om de eerste Lam 
Rim-cursus in ons land te geven. 
Daaraan deden zo'n 15 mensen mee. 
Ui t dit kleine begin is het Maitreya 
Instituut ontstaan. Hij werd tijdens de 
eerste golf van monniken en nonnen 
in 1974 to t monnik gewijd. Marcel is 
lid van het bestuur van de FPMT sinds 
dit is opgericht door LamaYeshe in 

J^t iI)viAitTeija. project zai een geweUiig positieve 
inipact hebben op de economie. Wanneer met dit 

jyro/ect wordt begcmnen, zai de infrastructuur voor 
het hele gebied vdgen, daar is geen twijfel aan. voLgen, 

liefst 30 kilometer las gelegd moeten 
worden; een formidabele uitdaging bij 
een materiaal dat niet eenvoudig te 
lassen is. Een uitgebreid testprogram-
ma is in ontwikkeling om zoveel 
mogelijk onaangename verrassingen 
tijdens de bouw te voorkomen. De 
allereerste gegoten testplaat word 
begin maart verwacht. 

1982 en hij is belast met de organisa-
tie rond het Maitreya Project in India. 
Hij runt ook een zijdedruk- en hand-
werkbedrijf, voorheen Samsara ge
naamd, in Kathmandu, dat hij op 
verzoek van LamaYeshe in 1974 
opstartte om de zich al maar uitdijen-
de westerse sangha te ondersteunen. 
Hij woon t in Kathmandu. Eerwaarde 

vader was hoofd van de basisschool 
en dirigenc van het kerkkoon Dus 
toen ik klein was draaide veel van ons 
familieleven om de school en de di
verse missen in de kerk. Ik zong ook 
in het koon ofschoon ik niet geloof 
dat ik een aanwinst was. 
De middelbare school waar ik naar 
toe ging in Amsterdam werd geleid 
door paters Jezuieten. 
Er gebeurde iets vreemds in de twee
de helft van de zestiger jaren in Ne
derland toen er een geweldige geloofs-
crisis heerste.Velen van de paters 
Jezuieten op mijn school traden uit in 
die jaren en de hele school werd een 
paar jaar na mijn eindexamen opgehe-
ven omdat er geen Jezuieten meer 
over waren. De hele sfeer gedurende 
eind jaren zestig was erg gericht tegen 
de gevestigde orde en vele mensen 
verloren hun geloof in de kerk evenals 
hun individuele geloof Het was treurig 
te zien dat vele mensen geen veilige 
haven meer hadden. Dat gold ook 
voor mijn vader 

Na de middelbare school studeerde 
ik in het kader van een uitwisselings-
programma een jaar economie in de 
VS., waarna ik economie ging stude-
ren aan de Universiteit van Amster
dam. 

Gedurende deze jaren bekroop me 
steeds sterker het gevoel dat er iets 
niet klopte. Wanneer ik over het 
leven nadacht en over het vooruit-
zicht van een carriere, huwelijk en 



kinderen. dan was dat niet iets wat 
me aantrok. Eigenlijk voelde ik me 
onprett ig bij het idee zo'n leven te 
moeten leiden, maar er scheen geen 
andere keus. Ik was van plan me te 
richten op de economie van ontwik
kelingslanden omdat dit tenminste 
een zinvolle manier leek om de mens-
heid te helpen. Mijn aarzeling over de 
toekomst bracht me to t het besluit te 
gaan reizen, zoeken en leren. 
Ik werkte enkele jaren, voornamelijk 
als barkeeper om geld voor m'n reis 
te sparen.Toen ik 22 werd had ik de 
vorstelijke som van $900 gespaard en 
vert rok ik voor m'n wereldreis, die 
vier jaar zou moeten gaan duren. 
Na negen maanden reizen bereikte ik 
Nepal en belandde bij de derde 
Kopan-cursus. Dat was in 1972. Ik 
was volledig gebiologeerd door Lama 
Zopa Rinpochee, de meest onwaar-
schijnlijke 26 jarige man die ik ooi t 
had ontmoet en die zo duidelijk 
anders was dan alle andere mensen 
die ik ooi t had gekend. Binnen een 
paar dagen was ik volledig verkocht; 
de Dharma raakte me op zo'n 
natuurlijke manier Ik herinner me de 
geweldige opiuchting dat er een ande
re optie was dan een carriere, huwe
lijk en kinderen en ik vond het heer-
lijk op de Lam Rim te mediteren zo 
lang als ik kon. 

Ik bracht zes maanden door met 
medicatie op de Lam Rim en deed 
toen - verkeerd geadviseerd - een 
poging to t gestilde concentratie, wat 
ik een jaar heb geprobeerd. Ofschoon 
ik veel heb geleerd boekte ik met de 
feitelijke meditatie geen enkele voor t -
gang. Uiteindelijk moest ik het opge-
ven door fysieke frustratie en mentale 
obstakels. In 1974 kreeg ik de novice 
inwijding van Zijne Heiligheid Ling 
Rinpochee in Bodhgaya samen met 
een vrij grote groep met o.a. Lama 
Zopa Rinpochee's moeden D r Nick, 
Yeshe Kadro,Thubten Pemo, Garreth 
Sparham en nogal wat andere wester
lingen. De inwijding van deze groep 
westerlingen bracht LamaYeshe ertoe 
de IMI op te richten.We leefden en 
deden onze beoefeningen samen in 

10 M a ^ r ^ ^ i n e 

Peter Kedge Amindivi "̂ -X̂  Mysore 

Ttiyandiii'' 

tdivi Mysore tCTl̂ '. fialedl 

Coir 

^ W\adutaiv 



Gaya 

Kopan en leefden er ongelooflijk sim-
pel. De meesten van ons hadden geen 
cent meer over, hadden geen spaar-
geid en geen bron van inkomsten. 

Nadat LamaYeshe dat een paar jaar 
had aangezien, sprak hij zijn bezorgd-
heid uit over de kritieke financiele 
situatie van de sangha en vroeg me of 
ik een bedrijf op wilde zetten om de 
sangha te ondersteunen. Het kwam 
zelfs niet in me op dit te weigeren. 
Ofschoon ik het bedrijf - met de naam 
Samsara - startte, was er aanvankelijk 
een andere monnik, Roger Wheelen 
die de zaak runde. In 1976 werd ik 
full-time manager Ik besef dat ik een 
hoop geld had moeten verdienen voor 
de sangha gedurende al deze jaren. Ik 
heb er zeker heel hard voor gewerkt. 
Maar de waarheid is dat ik in het 
geheel geen goede zakenman ben. 
Hoofdzakelijk is mijn gebrek aan posi
tieve energie daar debet aan. Ik herin
ner me dat ik LamaYeshe begin jaren 
tachtig heb gevraagd of het werkelijk 
de moeite waard was een bedrijf te 
runnen. LamaYeshe antwoordde: 
"Zakendoen is jouw weg naar bevrij-
ding, m'n beste." Dus ik neem aan dat 
er geen uitweg was. 

Een paar jaar geleden vroeg ik aan 
Rinpochee hoe lang ik nog door zou 
gaan om het bedrijf te leiden en 
Rinpochee stelde voor de vraag voor 
te leggen aan Lama Osel. Ik legde 
Lama Osel uit hoe mijn betrokkenheid 
bij het zaken doen zich had ontwik-
keld en vroeg hem hoe lang ik nog 
door zou moeten gaan met dit werk. 
Lama Osel's antwoord was: "Tot je 
dood gaat." Ik veronderstel dat ik de 
vraag voorlopig niet opnieuw hoef te 
stellen. 

Eind 1995 vroeg Rinpochee me direc
teur te worden van het Maitreya 
Project dat to t dan toe uitstekend was 
geleid door Owen Cole en Merry 
Colony. Samen met professor L.R 
Singh and Gabriel Forrer heb ik 
onderhandeld over een prachtig stuk 
land in Bodhgaya voor het project dat 
zich nu op een voorspoedige manier 

ontwikkeltTwee jaar geleden had ik 
het gevoel dat ik er niet juist aan deed 
algemeen directeur van het Maitreya 
Project te zijn en vroeg ik om een 
minder belangrijke taak. Rinpochee 
benoemde Peter Kedge to t algemeen 
directeur en ik ben me blijven richten 
op de zaken rond het project in India. 

We zijn heel bevoorrecht geweest dat 
we de organisatie van de lessen van 
Zijne Heiligheid de Dalai Lama in 
Bodhgaya de laatste twee jaar op ons 
hebben mogen nemen en Z.H. de 
Dalai Lama heeft toegezegd volgend 
jaar weer te komen. Het organiseren 
van de lessen van Z.H. de Dalai Lama 
geeft niet alleen veel voldoening maar 
is ook een enorme uitdaging en het 
neemt me vier maanden per jaar vol
ledig in beslag. Mijn grote steun en 
toeverlaat in het organiseren van de 
lessen is de erg vriendelijke Geiek 
Gyatso Rinpochee van het Kopan 
klooster Hij is een rustige en efficien-
te man die het moeilijkste deel van 
het werk achter de schermen doet. 
Ik merkte dat m'n achtergrond met 
zaken doen van onschatbare waarde 
was toen ik aan het Maitreya Project 
werkte en dit gaf me enige troost 
omdat ik niet in staat was geweest 
veel geld voor de sangha te verdienen. 
In zekere zin lijkt het een deel van 
m'n leven dat ik, sinds ik in contact 
kwam met de Dharma mij heb kunnen 
voorbereiden om op een bescheiden 
manier aan het Maitreya Project te 
hebben kunnen bijdragen. Ik ben bui-
tengewoon dankbaar en ben zowel 
LamaYeshe als Lama Zopa veel ver-
schuldigd voor hun oneindige vriende-
lijkheid om me al deze jaren te bege
leiden en me zo veel gelegenheid te 
geven om hen te dienen en veel ver
diensten te kunnen creeren. Ik ben 
ook mijn lieve ouders erg dankbaar 
voor hun onophoudelijke liefde en 
steun. 

Vertaald uit Mandala juli-augustus 1999 
door Ina van De/den 

Samengesteld door Paula de Wijs o 
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Heel bijzonder van de Boeddha is dat 
hij zo ontzettend lang zijn onderr icht 
heeft gegeven, 45 jaar lang, vrijwel 
eike dag, en aan een heel gevarieerd 
publiek. Onder zijn publiek bevonden 
zich gewone mensen, geniale superin-
telligente mensen, vergevorderde 
yogi's enzovoort. Omdat hij zijn 
onderricht steeds aanpaste aan zijn 
publiek, zijn er verschillende soorten 
onderr icht ontstaan. Globaal is het 
onderr icht voor de verschillende 
soorten volgelingen opgetekend in de 
soetra's en het onderr icht voor de 
genialen onder zijn gevolg opgetekend 
in de cantra's. Omdat de Lam Rim een 
samenvatting is van al het onderr icht 
van de Boeddha, is het ook een on
derr icht van zowel soetra als tantra. 

De oorsprong van de Lam Rim, het 
pakket waarin alle leringen van de 
Boeddha zijn samengevat, is de 
Perfectie van Wijsheid Soetra's: de 
Perfectie van Wijsheid Soetra's in 
100.000 en in 8.000 verzen. Omdat 
deze soetra's vrij moeilijk te lezen 
zijn. zijn ze verder uitgewerkt in de 
Abhisamaya Alankara van Maitreya en 
Asanga. De Abhisamaya Alankara werd 
door de grote Indiase meester Atisha 
vervolgens als basis gebruikt voor de 
eerste korte en bondige tekst in de 
geschiedenis onder de titel 'Een Lamp 
voor het Pad naar de Verlichting' (in het 
Tibetaans: Lam Dron) . In deze korte 
en bondige tekst van de grote Indiase 
meester Atisha zijn zowel het soetra-
als het tantrische onderr icht samen
gevat. Deze 'Lamp voor het Pad naar 
de Verlichting' is door diverse 
Tibetaanse meesters gebruikt om wat 

uitgebreidere verhandelingen te 
schrijven. Zo baseerde de grote 
Tibetaanse meester LamaTsong 
Khapa de Lam Rim-teksten die hij 
schreef, rechtstreeks op 'De Lamp 
voor het Pad'. 

Het Tibetaans boeddhisme heeft met 
de komst van Atisha naar Tibet een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
Atisha schreef de beroemde tekst 

delinge instructies en van de Lam 
Rim, omdat het onderr icht teveel was 
voor een enkele persoon om te 
bevatten. 

LamaTsong Khapa echter heeft die 
drie afdelingen van de Kadampa 
School weer bij elkaar gebracht -
weer bij elkaar gevlochcen - t o t een 
geheel. Niet alleen ontving Lama 
Tsong Khapa al het onderr icht en 
viocht dat t o t een geheel, hij medi-
teerde er ook op en componeerde 
teksten ten behoeve van zijn medita
tie waaronder de voorbereidende 
beoefeningen voor meditatie, zoals we 
die kennen als: 'Een Sieraad voor de 
Kelen van Fortuinlijken' (D jor Cho). Hij 
schreef die in een enigszins andere 
vorm onder de titel 'Het Openen van 
de Deur naar hetVerheven Pad'. 
TerwijI hij daarop mediteerde kreeg 
hij visioenen van alle spirituele mees
ters van de overleveringslijnen die hij 

Beeld van Boeddha Shakyamoenie te Sarnath. India. 

'Een Lamp voor het Pad naar de 
Verlichting' en vervolgens ontstond 
de Kadampa School. De Kadampa 
School had drie verschillende afdelin
gen: van de geschriften, van de mon-

met zoveel zorg ineen had gevloch-
ten. D i t was niet zomaar een soort 
visioen zoals wij ook wel eens een 
droom hebben, 's nachts of soms 
overdag. Het was een visioen van de 



meesters die hij in zijn gebeden 
noemde dat een maand lang aanhield. 
Hij kon rustig de kamer uitlopen en 
terugkomen en die lama's waren daar 
dan nog. Met name Atisha, Domtonpa, 
Potowa en Sharawa waren heel hel-
der in zijn ruimte aanwezig. Na die 
maand losten de verschillende wezens 
op in de belangrijkste meester Atisha, 
die zijn hand op het hoofd van Lama 
Tsong Khapa legde en zei:"Je moet 
dit opschrijven." 

Atisha leefde ongeveer vierhonderd 
jaar voor LamaTsong Khapa. In een 
visioen gaf de meester Atisha aan 
LamaTsong Khapa de opdracht om 
het Lam Rim-onderricht uitgebreid op 
schrift te stellen ten behoeve van alle 
verschillende wezens. LamaTsong 
Khapa voldeed aan die opdracht en 
componeerde 'De Uitgebreide 
Verhandeling van de Stadia van het 
Pad naar de Verlichting', de'Lam Rim 
Chenmo'. Hij schreef de tekst t o t het 
hoofdstuk over wijsheid. Daar hield 
hij op en het was pas nadat de 
Boeddha van Wijsheid Manjushri hem 
verzocht om ook het wijsheidshoofd-
stuk toe te voegen, dat hij daarmee 
aanving. 

Zo 'n tekst heeft dus een heel andere 
achtergrond dan een tekst van 
iemand die voor zijn doctoraal aan de 
een of andere universiteit een scriptie 
moet schrijven. Ik heb enige ervaring 
met het hoger onderwijs. Ik heb 
namelijk acht jaar lang onderwijs 
gegeven aan een universitaire instel-
ling in Ladakh, het Higher Institute for 
Tibetan Studies. Ik heb daar ook 
gezien dat professoren verhandelingen 
schrijven die vaak in boekvorm wor 
den uitgegeven en die soms helemaal 
niet zo betrouwbaar zijn. Professoren 
beschikken, omdat ze zoveel gelezen 
en gestudeerd hebben, over flink wat 
vocabulaire en het is voor hun moge
lijk om hetgeen ze in verschillende 
teksten bijeensprokkelen als het 
ware, op een prachtige manier te 
brengen. De meeste mensen, zeker als 
er flink hoogdravend academisch 
woordgebruik word t gebezigd, zijn 

daarvan sterk onder de indruk. 

We zien dat zo'n meester als Lama 
Tsong Khapa, die flink wat geschreven 
heeft zelfs, dat niet heeft gedaan door 
zo maar wat onderdelen bij elkaar te 
sprokkelen en het heel mooi te ver-
woorden. Hij heeft de verschillende 
beoefeningen waar hij over schrijft, 
zelf gepraktiseerd to t het niveau 
waarop hij duidelijke realisaties kreeg. 
Hij heeft gehandeld vanuit ervaring en 
kon zijn ervaringen gebruiken voor 
het componeren van de Lam Rim-
tekst. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat deTibetanen to t op de dag 
van vandaag dit boek graag naar de 
kruin van hun hoofd brengen. Wat 
heeft dat met ons te maken, kun je je 
afvragen? Het is heel uniek dat dit 
materiaal ook in Nederland, overal 
ter wereld trouwens, voorhanden is. 
Het is heel krachtig materiaal. Meestal 
zijn we te lui om het echt heel erg 
hard te gaan beoefenen, maar als we 
dat wel zouden doen, dan hebben we 
toegang to t een levende traditie 
waarin de zegeningen nog steeds 
bestaan. Die golven van inspiratie als 
je je ervoor openstelt kunnen to t 
op de dag van vandaag ontvangen 
worden. Het onderr icht is gegaran
deerd zuiver Er zijn to t op de dag van 
vandaag mensen die hier groot succes 
mee boeken en wij kunnen dat ook. 
Zo componeerde LamaTsong Khapa 
zijn 'Uitgebreide Verhandeling over de 
Stadia van het Pad naar de Verlichting 
(Lam Rim Chenmo) en schreef voor 
het gemak van andere mensen een 
wat kortere versie van dezelfde tekst 
'De Middellange Verhandeling over de 
Stadia van het Pad naar de 
Ver/(cht(ng'{Lam Rim Bring). Hoewel 
deze laatste tekst in veel boeken 'De 
Kortere Verhandeling' word t 
genoemd, heet het eigenlijk 'De 
Middellange Lam Rim'.Voor het 
gemak van mensen die zelf in die 
middellange verhandeling de draad 
kwij t raakten, schreef LamaTsong 
Khapa vervolgens een zeer korte 
samenvatting. Die is in het 
Nederlands vertaald onder de t i tel: 
'Een Samenvatting van de Stadia van het 

Pad naar de Verlichting'. 

Zo hebben we eigenlijk drie teksten 
van Lama Tsong Khapa, die lekker 
korte, een middellange die nog niet in 
hec Engels is vertaald, en de lange die 
ook nog niet in het Engels is vertaald, 
laat staan in het Nederlands. Nadat 
LamaTsong Khapa de genoemde 
teksten had geschreven, schreef de 
derde Dalai Lama, Sonam Gyatso, een 
reeks van instructies voor beoefening 
onder de t i tel: 'De Essentie van Zuiver 
Goud'. De vijfde Dalai Lama schreef 
een kortere Lam Rim- instructie 
onder de t i tel: 'De Mondelinge 
Overdracht van Manjushri'. 

De Panchen Lama Chokyi Gyaltsen 
schreef 'Het Comfortabele Pad' (bDe 
Lam). (Deze tekst is met het com-
mentaar van Z.H. de Dalai Lama ver
taald in het Engels onder de titel 'Path 
to Bliss'.) De tweede Panchen Lama, 
Lozang Yeshe, schreef 'Hef Snelle Pad' 
(Nyur Lam). (Deze is nog niet ver
taald.) Toen schreef een voorganger 
van de huidige Dagpo Rinpochee, 
Dagpo Ngawang Drakpa, nog een Lam 
Rim-tekst en dat zijn dan bij elkaar de 
acht belangrijkste Lam Rim-teksten in 
onze Gelukpa-traditie. 

D e v i e r m a n i e r e n v o o r h e t 
geven v a n o n d e r r i c h t 
De Lam Rim-teksten worden gebruikt 
om er onderr icht over te geven, zoals 
we dat hier in feite ook doen. Er zijn 
verschillende manieren waarop het 
Lam Rim-onderricht wo rd t gegeven. 
1. Het onderr icht kan worden 

gegeven als een verklarende uitleg, 
waarbij letterlijk door de tekst 
wordt gegaan, eIke zin verkiaard 
wordt en elk stukje tekst apart 
word t toegelicht (bShad khrid). 

2. Het onderr icht kan ook worden 
gegeven in de vorm van een expli-
ciete uitleg (dMar khrid). Het 
woordje 'dMar' betekent ' rood' . 
Dat verwijst naar een anatomische 
uideg. Ne t zoals je tijdens de stu
die medicijnen op een goed 
moment mee mag om te zien hoe 
een lichaam word t opengelegd. 



Actsha Oip4mkara Shri Jnana. 

zodat je ook in de praktijk te zien 
krijgt wat je in de theorie al had 
geleerd, namelijk hoe het mensenli-
chaam er van binnen uitziet. Zo is 
er ook een manier om de Lam Rim 
te onderwijzen in de vorm van een 
anatomische of expliciete uitleg. 
De derde vorm van Lam Rim-
onderricht is in de vorm van een 
praktische uitleg voor beoefening. 
waarbij de leraar instructies geeft 
die direct bedoeld zijn voor beoe
fening (Nyams khrid). 
De vierde soort verklaring word t 
gegeven in de vorm van een op 
ervaring gebaseerde uitleg in fasen 
(myong khrid). Dat wil zeggen dat 
de leraar een bepaald onderdeel 
van een bepaald stadium uitlegt, 
bijvoorbeeld het waardevolle men-
senleven. Daarmee gaat de leerling 

in retraite mediteren net zo lang 
to t hij er een realisatie van krijgt, 
een diep gevoeld besef van wat 
met dat onderwerp bedoeld 
wordt . Pas dan krijgt hij onderr icht 
in het tweede stadium en gaat 
daarmee mediteren net zolang cot 
hij daar een realisatie van krijgt. 
Dat is natuurlijk de mooiste 
manier omdat de leraar en de leer-
ling dan een heel nauwe band heb
ben en de leraar de leerling zeer 
sterk begeleidt om to t inzicht te 
komen. Daarbij is wel het nadeel 
dat vaak heel lang gemediteerd 
moet worden voor zo'n realisatie 
ontstaat en daar heeft men tegen
woordig niet echt de ti jd voor. 

Van deze vier manieren waarop 
onderr icht word t gegeven in de boed

dhistische wereld is het onderr icht 
dat Pabongka Dordje Chang in 1921 
heeft gegeven -Vberation in our Hands' 
- in de vorm van de derde soort. Dat 
wi l zeggen, een praktische uitleg met 
instructies direct bedoeld voor beoe
fening. Dat is voor ons een heel groot 
voordeel voor het ontvangen van het 
onderricht. 

Het Lam Rim-onderricht wo rd t vol
gens de traditie van het Vikramashila 
Klooster - op Nalanda na de grootste 
kloosteruniversiteit van het oude 
India - aangeboden in vier hoofdstuk-
ken. 

D e v i e r h o o f d s t u k k e n z i j n d e 
v i e r v o o r n a a m s t e i n d e l i n g e n 
v a n h e t o n d e r r i c h t o v e r d e 
s t a d i a v a n h e t p a d n a a r d e 
v e r l i c h t i n g : 
A. De uitleg van de voortreffeli jke 

kwaliteiten van de samensteller, 
om aan te tonen dat het een 
betrouwbare bron is van de leer; 

B. De uitleg van de voortreffelijke 
kwaliteiten van het Lam Rim-
onderr icht zelf, om respect te 
ontwikkelen voor deze instructies; 

C. De uideg van de wijze waarop het 
onderricht, dat deze twee kwalitei
ten heeft, gegeven en ontvangen 
dient te worden; 

D. De manier waarop (wij) de leerlln-
gen door de feitelijke instructies 
(van het Lam Rim-onderricht) 
geleid dienen te worden. 

Deze indeling van het hele pad in 
vier: de bron, de leer zelf, de manier 
waarop het gegeven moet worden 
en de feitelijke stadia van het pad, is 
hetzelfde als in 'De Uitgebreide 
Verhandeling over de Stadia van het 
Pad' (de Lam Rim Chenmo van Lama 
Tsong Khapa) en ook als in de kor te
re teksten voor instructie, zoals 'Het 
Comfortabele Pad' en 'Het Snelle 
Pad'. 

A . D e uit leg van de voortrefTelij-
ke kwal i te i ten van de samenstel
ler, o m aan te tonen dat het een 
be t rouwbare bron is van de leer. 
Het eerste onderwerp, de uitleg van 



de voortreffelijke kwaliteiten van de 
samensteller, is om aan te tonen dat 
het hier om een betrouwbare bron 
gaat.Je ziet, we gaan niet als honden 
op het viees duiken. Di t soort indelin
gen zijn bedoeld om toch vooral het 
overzicht te behouden. Dit Lam Rim-
onderr icht is afkomstig van de 
Boeddha. Di t is het Maha^ana-onder-
richt, het onderr icht van het Grote 
Voertuig dat via een ononderbroken 
overleveringslijn to t op de dag van 
vandaag is doorgegeven van meester 
op leerling. 

De uideg van de voortreffelijke kwali
teiten van de samensteller dient om 
aan te tonen dat het om een volko-
men zuivere en betrouwbare leer gaat 
en dat de schrijver in kwestie dit niet 
zelf heeft bedacht. Nu is al dit onder
zoek naar de betrouwbaarheid van de 
bron - en daarmee naar de betrouw
baarheid van dit onderricht - bedoeld 
om er zeker van te zijn dat onze 
inspanningen to t het gewenste succes 
zullen leiden. Als we een betrouwbare 
methode hebben en daar onze ener
gie in steken met enthousiaste volhar-
ding en al onze intelligentie, kan vrij 
snel succes worden bereikt. De com-
binatie van de betrouwbare leer, onze 
intelligentie en doorzettingsvermogen, 
garandeert succes in korte ti jd. 

De voortreffelijke kwaliteiten van 
Adsha worden in drie gedeelten 
beschreven: 
1. De manier waarop Atisha werd 

geboren in een welvarende familie. 
2. De manier waarop hij in dat leven 

goede eigenschappen verkreeg. 
3. De manier waarop hij na het 

verkrijgen hiervan handelde voor 
de leer, eerst in India en vervolgens 
in Tibet. 

I . D e m a n i e r w a a r o p A t i s h a 
w e r d g e b o r e n in e e n 
w e l v a r e n d e f a m i l i e . 

Atisha was een Bengaalse prins. 
Vroeger was India opgesplitsc in een 
groot aantal kleine koninkrijkjes, die 
ieder op zich heel rijk en machtig 
waren. De koninklijke familie waarin 

Atisha geboren werd, was bijzonder 
rijk. Het paleis had verschillende gou-
den daken en gouden banieren. Het 
werd dan ook 'het gouden paleis' 
genoemd. Het hele land was bijzonder 
welvarend. Ondanks het feit dat deze 
jongen in zo'n rijke familie geboren 
werd, had hij geen belangstelling voor 
al die r i jkdom en ontwikkelde hij al 
op jonge leeftijd een drang naar 
bevrijding. Er zijn anekdotes met 
prachtige beschrijvingen uit het leven 
van Atisha, die heel inspirerend zijn 
om te lezen. 

Toen hij pas anderhalf jaar oud was, 
namen zijn ouders hem mee op een 
uitstapje naar buiten, uit het koninklijk 
paleis. Hij keek in verwondering naar 

de mensen die daar bijeen waren en 
vroeg: " W i e zijn al die mensen?" Zijn 
ouders antwoordden:"Dat zijn straks 
je onderdanen als je koning bent." 
Toen zei die kleine een gebed: 

"Mogen al deze personen net zo 
worden geboren als ik, als de 
fortuinlijke zoon van voortreffeli jke 
ouders en een heerser met 
positieve energie en macht in 
overvloed. Mogen ze allemaal door 
de heilige leer worden gevoed." 

Hij leerde ontzettend snel.Toen hij 
drie jaar oud was. was hij bedreven in 
astrologie, in verschillende talen en in 
grammatica.Toen hij de leeftijd van 
zes jaar had bereikt, kon hij de 

Beeldje vanAcislia uic Tibet 



innerlijke en uiterlijke religies 
onderscheiden. Dac wil zeggen, wist 
hij de details van het hindoeisme en 
het boeddhisme. Hij was voortdurend 
op zoek naar nog verder ontwikkelde 
spirituele leraren. Bij die leraren nam 
hij toevlucht en leerde ontzettend 
veel. Hij droeg die leraren op handen. 
Bovendien liet hij geen gelegenheid 
voorbijgaan om zijn leraren te verzoe-
ken hem te bevrijden van het kroon-
prinsenschap. dat hij als een blok aan 
zijn been voelde. 

Hij studeerde in alle verschillende 
grote boeddhistische leerinstituten en 
hij was iedere keer al heel snel overal 
de meest bedrevene, de beste, de 
verst ontwikkelde. Iedere keer weer 
verzocht hij zijn spirituele leraren om 
hem te verlossen van de dreiging van 
gebondenheid aan het koningschap. 
Niet alleen trainde hij in het soetra- of 
perfectie-onderricht, maar hij werd 
ook heel bedreven in de tantrische 
meditaties, zozeer zelfs dac iedere keer 
als hij een bepaalde beoefening deed 
met een specifieke meditatieboeddha. 
die meditatieboeddha onmiddellijk aan 
hem verscheen. 

Gelukkig konden de leraren die hij 
vond zo'n bijzondere leerling ook wel 
aan en waren niet snel onder de 
indruk van zijn verworvenheden. Een 
meester als bijvoorbeeld Rahula 
Gupta, waar Atisha langere tijd stu
deerde, zei tegen Atisha: "Het is niks 
bijzonders om een visioen van je 
meditatieboeddha te krijgen of zelfs 
van een hele verzameling boeddha's 
van een mandala te zien, noch om vele 
van de krachtige verworvenheden 
zoals helderziendheid, leviteren of een-
pundge concentratie zo stabiel als een 
berg te bereiken, train je liever in lief-
devolle vriendelijkheid." Rahula Gupta 
adviseerde hem om te mediteren op 
mededogen en de verlichtingsgeest, 
Avalokiteshvara als zijn voornaamste 
boeddha te nemen en vooral mededo
gen te ontwikkelen. Niet lang daarna in 
Bodhgaya, toen Atisha een omgang om 
de tempel maakte, zag hij verschillende 
goden en godinnen met elkaar in een 
heftig filosofisch debat over wat de 

snelste manier zou zijn om de verlich
ting te bereiken. De hemelse wezens 
vertelden toen dat de snelste manier 
om een boeddha te worden zou zijn 
om de verlichtingsgeest to t ontwikke
ling te brengen. 

Ook in Bodhgaya begon 66n van de 
Tara-beelden (rechts van de hoofdin-
gang van de grote stoepa) tegen Adsha 
te praten en vertelde hem ook dat het 
belangrijk was de altruistische motiva
tie van de verlichtingsgeest te ontwik
kelen ten behoeve van iedereen, Dat 
deed Atisha besluiten om te zoeken 
naar leraren die hem vooral in het 
Mahayana-onderricht met betrekking 
to t de verlichtingsgeest verder zouden 
kunnen helpen. Omdat hij in India geen 
goede leraar vond, of althans geen 
waarmee hij nog verder kon komen, 
reisde hij in een levensgevaarlijk bootje 
naar Sumatra in Indonesie, waar hij 
twaalf jaar lang aan de voeten van 
Lama Suvarnadvipa Dharmakirti stu
deerde. Dat was een hele reis in die 
tijd van dertien zware maanden op zee 
met een groep handelaren, die de 
route al een beetje kenden vanwege 
de handel met Azie. Na een aantal 
avonturen kwam hij aan op Sumatra 
(Indonesie) waar hij werd ontvangen 
door Lama Suvarnadvipa Dharmakirti, 
die zijn komst had verwacht. In 
Indonesie ontving Adsha veel onder
richt van deze meester, onder meer 
over de Abhisamaya Alankara. Atisha 
verbleef op Sumatra van 1 0 1 2 - 1025 
onze jaartelling en ontving voortdu
rend het Mahayana-onderricht van zijn 
meester Hij studeerde en mediteerde 
en er wordt gezegd dat hij ter plekke 
de spontane, dat wil zeggen de niet-
kunstmatige, verlichtingsgeest ontwik
kelde, waarna hij voortdurend gemoti-
veerd was met de wens een boeddha 
te worden zonder dat hij daar nog 
over hoefde na te denken. Hij hoefde 
die wens niet langer kunstmatig op te 
wekken.Aan het eind van die periode 
adviseerde Lama Suvarnadvipa Atisha: 

"Blijf niet hier, goddelijke heer, blijf 
ook niet in India, maar reis naar het 
noorden, reis naar het noordelijke 
land van sneeuw." 

Toen Adsha, na weer een lange reis 
over zee, terug was in India, verbleef 
hij eerst een tijd lang in Bodhgaya. 
Vervolgens een tijd lang in het 
Vikramashila Klooster, waar hij eerder 
al als monnik had gewoond. 
Vervolgens reisde hij naar Tibet. 

Het boeddhisme was in de zevende 
eeuw al eens geintroduceerd in Tibet 
en had daar vrij snel voet aan de 
grond gekregen. Maar helaas werd het 
boeddhisme in de tweede helft van de 
negende eeuw, onder invloed van een 
boosaardige Tibetaanse koning die 
bekend staat als Lang Darma, totaal 
corrupt. Dat kwam mede omdat de 
Tibetanen een voorliefde hadden 
voor de magische kant van het boed
dhisme en gek waren op geestenbe-
zwering en op alle soorten magie. 
Omdat ze daarvoor de tantra's 
gebruikten, verwaarloosden ze de 
basis die nodig is om ijberhaupt iets 
met tantra te kunnen doen, de zelfdis-
cipline van de soetra-traditie. O p zich 
is dat niet zo verwonderl i jk, want in 
die ti jd konden de meesters die de 
meditatietechnieken uidegden ook 
magie laten zien. Dat heeft ook een 
beetje met de cultuur van Tibet en 
met de volksaard te maken. Alhoewel 
de Tibetanen nog steeds een beetje 
van magie houden,is LamaTsong 
Khapa in de veertiende eeuw als een 
soort hervormer tekeer gegaan tegen 
alle magiers. Hij heeft mensen, die 
magische krachten hadden, verboden 
die ten toon te spreiden en alle lera
ren opdracht gegeven om alleen de 
leer te onderwijzen en niets van hun 
vermogens te laten zien. Sinds die tijd 
zien we dus ook geen wonderen 
meer gebeuren. 

Vierhonderd jaar eerder ongeveer 
deed Atisha hetzelfde. Hij probeerde 
het kaf van het koren te scheiden, 
terug te keren naar de essentie van 
de boeddhistische beoefening en de 
drie hoofdzaken van het pad te pro-
moten, omdat hij wist dat die echt 
nuttig zijn voor alle verschillende 
Tibetanen. 
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Een probleem met boeddhis
tische meesters in het alge
meen is dat ze nooit op eigen 
initiatief bedenken: ik ga daar 
eens naar toe om de Dharma 
te onderwijzen. Immers, om 
de boeddhisdsche leer moet 
worden gevraagd, moet zelfs 
drie keer worden gevraagd. 
Atisha had nooit het idee 
naar Tibet te gaan. Maar 
gelukkig kwamen ze in Tibet 
wel op het idee om Atisha 
naar Tibet uit te nodigen. Een 
van de koningen van Tibet, 
Lha LamaYeshe O d , was heel 
ongelukkig met de situade 
zoals die in Tibet was ont
staan. Hij hoorde via verta-
lers, die regelmatig naar India 
reisden, dat er een heel bij
zondere grote meester 
bestond, die de naam Atisha 
droeg.Toen besloot de koning 
Lha LamaYeshe Od dat 
Atisha naar Tibet moest wor 
den gehaald, wat het ook zou 
kosten! Hij stuurde afgevaar-
digden naar India met enor
me ladingen goud om Atisha 
ervan te overtuigen dat hij 
echt naar Tibet moest komen 
en om zijn verplichtingen die 
hij eventueel in India zou heb
ben af te kopen.Toch raakte 
dat goud vaak onderweg al 
kwij t en verschillende expedi
t es kwamen niet aan. De reis 
was zwaar en er waren veel 
kapers onderweg. O p een 
gegeven moment kreeg het 
hoofd van een roversbende 
lucht van deze expedities en besloot 
de volgende expeditie te kidnappen 
met de koning die dit alles bedacht 
had erbij, om een flinke losprijs te 
vragen, vele malen groter dan het 
goud dat de expeditie droeg. De 
koning zat vast - die werd gegijzeld in 
modern taalgebruik - en stond voor 
de keus om opnieuw een heleboel 
goud in zijn land op te halen, om deze 
keer zijn losgeld te kunnen bekosd-
gen. Maar het goud in Tibet is natuur
lijk niet eindeloos. Daarom besloot hij 

Lama Tsong Khapa beeld ' tempel van het Kopan Klooster, Ne|>al-

om geen losgeld te betalen maar het 
goud dat hij nog had naar India te 
laten sturen voor de komst van 
Atisha. O o k al kostte dat hemzelf het 
leven. 

Een neef van de koning, Djangchub 
Od, kwam naar dit gijzeldrama toe en 
kreeg van de boze bendeleider de 
opdracht om net zoveel goud te 
brengen als de koning in kilo's woog. 
De koning was zijn gewicht in goud 
waard! Natuurli jk overlegde de neef 
dit met de koning. In goed overleg 

besloot de neef Djangchub O d toch 
te proberen of hij niet wat meer goud 
bij elkaar kon krijgen. Hij haalde heel 
veel goud op.Toen het door Garlok, 
het hoofd van de roversbende, werd 
gewogen bleek het even zwaar te zijn 
als het gewicht van de koning, zonder 
zijn hoofd. Dus ze kwamen nog flink 
wat tekor t en dat was een probleem. 
De neef sprak met de roverhoofdman 
af:"Het is dan we) niet genoeg goud 
maar laat me alstublieft toch even 
met m'n oom praten, dan zorg ik wel 



Manjuihn, de Boeddha van Wijihcid. 

dat het gewicht van het hoofd er ool< 
nog bijkomt." Dat mocht. Hij mocht 
naar zijn oom, de koning. en overleg
de daar wat ze moesten doen. Hij kon 
natuurlijk ook met een leger komen 
en met geweld zijn oom ontzetten. 
Maar, zei hij als goed boeddhist: "Er 
zullen dan veel onschuldige mensen 
sterven, zowel aan de andere kant als 
aan onze kant. Dat karma komt op 
onze rekening, omdat wij opdrachtge-
ver zijn, en dat is helemaal niet zo 
gezond.Wat moeten we nou? We zit
ten in feite muurvast. Bovendien is 
onze grote expedide om Atisha in 
India op te halen nu volledig in 
gevaar." In goed overleg besloten ze 
dat het beter was een enkel leven op 
te offeren dan in een gewelddadige 

poging de koning te ontzetten en heel 
veel mensen de dood in te jagen. De 
koning was heel erg onder de indruk 
van de intelligentie van zijn neef. Hij 
had niet verwacht dat deze neef 
inderdaad in de gaten had dat, als hij 
ten strijde zou trekken, hij daarmee 
de basisprincipes van het boeddhisme 
geweld aan zou doen, omdat hij als 
commandant van die strijdkrachten 
heel veel mensen de dood in zou 
jagen. De koning was t rots op zijn 
neef. Hij dacht: als je zo intelligent 
bent en zo'n goede boeddhist, kan ik 
m'n koninkrijk ook wel met een 
gerust hart aan je overtaten. Dat deed 
hem besluiten om zich niet te laten 
vri jkopen. Hij stuurde zijn neef 
Djangchub O d terug naar het konink

rijk met de opdracht zoveel mogelijk 
goud op te halen en het niet naar 
Garlok maar met een expeditie met 
veel lijfwachten naar India te brengen. 
"Breng het naar Atisha en vertel van 
het offer dat ik heb gebracht." 
Djangchub O d voerde deze opdracht 
uit, haalde een hoop goud op en reis
de naar India. 

Hoewel Atisha eerdere expedities 
niet had beantwoord en als de rijke 
prins die hij was geweest niet warm 
liep voor goud, was hij zeer onder de 
indruk van de opofferingsgezindheid 
van de koning. Hij reisde naar Tibet. 
Na zijn aankomst in Tibet werd Atisha 
gevraagd om een korte tekst samen 
te stellen waarin de essentie van het 
boeddhistische onderr icht in 66n keer 
duidelijk zou zijn, zodat de mensen 
dat om verschillende redenen heel 
snel in praktijk zouden kunnen bren
gen. O p de eerste plaats waren de 
meeste Tibetaanse mensen niet heel 
erg geletterd, dus ze hadden iets lees-
baars nodig. Bovendien waren er ver
schillende mensen die in t i jdnood 
zaten, in hun mensenleven al een heel 
eind gevorderd waren, dus nog snel 
van de resterende djdsspanne gebruik 
moesten maken. 

O p dat verzoek antwoordde Atisha 
met het componeren van de "Lamp 
voor het Pad". De staf van het 
Vikramashila Kloostercomplex had 
bedongen dat Atisha na drie jaar 
terug moest komen naar India, omdat 
ze hem daar niet wilde missen.Toen 
zij de 'Lamp voor het Pad', onder 
ogen kregen in een Indiase vertaling, 
besloten ze dat het bezoek van Atisha 
aan Tibet o n u e u e n d waardevol was. 
Was hij in India gebleven dan had hij 
nooi t zo'n mooie korte tekst geschre
ven. Immers, daar waren alleen maar 
super intellectuelen die de grote oude 
teksten best konden lezen. Ze beslo
ten de clausule van drie jaar te laten 
vervallen. Adsha kreeg toestemming 
om zo lang hij maar wi lde in Tibet te 
blijven. 

D i t is heel in het ko r t een idee van 
het leven van deze bijzondere 
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Bengaalse prins, die de eerste korte 
bondige tekst over het pad naar de 
verlichting componeerde, als ook de 
moeite die deTibetanen hebben 
gedaan om het boeddhisme zuiver ter 
plekke te krijgen. Dat wat betreft 
Adsha. 

L a m a T s o n g K h a p a 
De tweede bijzondere meester 
hebben we ook al een paar keer 
genoemd, LamaTsong Khapa. Er is 
een heel mooie biografie over het 
leven van LamaTsong Khapa gepubli-
ceerd in het Engels, in een klein 
pocketformaat onder de t i tel: 'The 
Life and Teachings of LamaTsong 
Khapa'. Het volstaat hier op dit punt 
om te vermelden dat LamaTsong 
Khapa ook als een zuiveraar van het 
boeddhisme heeft gefuncdoneerd. De 
essentie steeds weer op de voor-
grond heeft weten te plaacsen en er 
bovendien in is geslaagd de soetra- en 
de tantrische beoefeningen ats ^^n 
geheel te presenteren. 

De geboorte van LamaTsong Khapa 
Is omgeven door allerlei wonderli jke 
gebeurtenissen. De komst van Lama 
Tsong Khapa zelf was nog het aller-
grootste wonder.Toen de moeder 
terwi j i zij in verwachting was van 
deze meester een druppel bloed 
verloor, groeide voor het oog van de 
mensen op de pIek waar die druppel 
op de grond viel een prachtige boom 
met duizenden blaadjes. O p de blade-
ren van die boom stond een beeltenis 
van de Boeddha van Wijsheid 
Manjushri. Op die pIek is nu het grote 
Kubum-complex gebouwd. Kubum wil 
zeggen honderdduizend boeddha-
beeldjes. Er werden een grote stoepa 
en een grote tempel gebouwd. Kubum 
ligt in Amdo. LamaTsong Khapa reis
de naar Centraal-Tibet om daar in de 
grote kloosters te studeren. Hij heeft 
zich eerst verdiept in de boeddhisti
sche leer, op de tweede plaats heeft 
hij die bestudeerd en gemediteerd en 
als derde gerealiseerd. 

Hoewel LamaTsong Khapa bij ver
schillende grote meesters in Tibet 

studeerde, vond hij op een gegeven 
moment dat hij de subtiele punten 
over de wijsheid van de leegte niet 
echt goed kon leren van iemand 
anders. Hij ging vervolgens heel hard 
aan de slag om zijn geest nog meer te 
zuiveren en nog meer positieve ener
gie te verzamelen. Hij kreeg vervol
gens direct contact met Manjushri, de 
Boeddha van Wijsheid, en ontving van 
hem de nodige informatie voor het 
realiseren van de leegte. Pas toen hij 
dat allemaal op een rijtje had, is hij 
begonnen met het op schrift stellen 
van zijn bevindingen. 

De grote Indiase meester Atisha 
slaagde er vooral in om de overdre-
ven voorkeur voor magie terug te 
dringen t o t daar waar hij thuishoorde 
en het echte boeddhisme op de 
voorgrond te zetten. De grootste 
verworvenheid van LamaTsong 
Khapa was dat hij in zijn djd de 
scheiding, die was ontstaan tussen 
mensen die het soetra-onderricht 
volgden en de beoefenaars van de 
tantra's wist op te heffen. Dat lukte 
hem door te verklaren dat beide 
onderdelen behoren to t een en 
hetzelfde pad en men met het soetra-
onderr icht moet beginnen om vervol
gens met de tantrische meditaties een 
boeddha te worden. Bovendien 
slaagde LamaTsong Khapa erin de 
subtiele punten, die in filosofisch 
opzicht belangrijk zijn voor het begrij-
pen van de leegte, glashelder te 
verwoorden. 

Di t is maar een heel klein tipje van de 
sluier die ik hier opiicht over het 
leven van Atisha en LamaTsong 
Khapa. Er zijn verschillende kanten 
aan het lezen van biografieen van 
grote meesters. Aan de ene kant kan 
het heel erg inspirerend zijn, aan de 
andere kant helpt het ons ook om te 
begrijpen wat voor bijzondere men-
sen dat waren. Anders zijn we heel 
gauw geneigd te denken dat wij net 
zo zijn als zij. O m praktisch te blijven: 
er is een biografie van Atisha, er is 
een biografie van LamaTsong Khapa, 
er zijn biografieen van andere grote 

meesters. O o k van grote vertalers, 
dat waren ook al op jonge leeftijd vol
ledig gerealiseerde boeddha's. Het Is 
nuttig die boeken te lezen, dat geeft je 
een idee over wie we het eigenlijk 
hebben en waar die namen die we 
tegenkomen voor staan. Kijk eens of 
je een biografie te pakken kunt kr i j 
gen en daar iets van kunt lezen. (Vert.: 
ik heb zelf een biografie van Buton 
Rinpochee in het Engels vertaald met 
als dtel 'A Handful of Flowers', zie 
ook de boekrecensie in het vorige 
MM). 

Tot zover een uideg van de 
voortreffeli jke kwaliteiten van twee 
van de samenstellers van dit Lam 
Rim-onderricht. 

Uit een lezing door de eerwaarde Geshe 
Sonam Gyaltsen 
Vertaling Hans van den Bogaert o 
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De aanleiding van dit tekenweekend 
was een verzoek van Paula de Wijs-
Koolkin om dit onderwerp eens nader 
toe te lichten. Naar mate ik mij er ver
der in verdiepte bleek dat het niet zo 
moeilijk was maar wel omvangrijk. 

Dit onderwerp is nieuw in onze 
cultuur Het kwam to t ons in jaren '60. 
Toen moest je een guru hebben 
anders telde je niet mee. En nu leren 
wij nog steeds wat het nu werkelijk 
betekent om een guru te hebben. Wat 
betekent het woord goeroe nu eigen
lijk.'Goe' komt van 'goena' wat 'voor 
treffelijke kwaliteiten' betekent en ' roe ' 
komt van 'roechi' wat'verzameling' 
betekent. Dus een verzameling voor
treffelijke kwaliteiten. Kwaliteiten die 
je iemand toe dicht. Dit in tegenstel-
ling to t het woord 'lama' wat een titel 
is.'La' betekent'voortreffeli jk'. 'ma' 
betekent 'moeder', iemand die geboor
te geeft aan het voortreffelijke, in dit 
geval de ontwakende bodhichitta. Het 
woord 'moeder' heeft in dit geval ook 
betrekking op het Mahayana aspect dat 
iedereen eens je moeder zai zijn en 
dus ook is geweest. Di t is de reden 
waarom wij liefde en compassie voor 
levende wezens moeten ontwikkelen. 
Daarmee komen we uit op de term 
'spirituele leraar'. Wat betekent dat: 
'mijn' spirituele leraar O m dit te 
onderzoeken moeten we ons eerst 
realiseren dat er verschillende niveaus 
zijn waarop wij een spirituele leraar 
kunnen hebben: Dharma-onderricht, 
het onderricht in rituelen, tantrisch 
onderricht door initiates, een spiritu
ele mentor of de zogenaamde ' root-
lama'. De laatste is een lama die zeer 
speciaal voor je is,de personificatie 
van al het andere. een lama die je 
misschien niet eens in dit leven hebt 
ontmoet of zai ontmoeten, een lama 
waarvoor je alles opzij zet en alles wil 
doen om zijn onderricht te ontvangen. 

Andy Weber 

Het onderricht van de Boeddha is 
vastgelegd in 84.000 verschillende 
leringen en zoals ik al vaker heb 
gedaan ga ik terug naar het levenswiel, 
dat jullie hier op deze dia zien. Het 
toont de basis van het boeddhisme. 
Dit is jullie bestaan en het wiel hangt 
om jullie nek. Het toont de cycli van 
onafgebroken wedergeboorten. In het 
centrum zien jullie drie dieren. het var-
ken symbool van de onwetendheid, de 
slang symbool van woede en haat en 
de haan {soms een duif) als symbool 
van begeerte. Dit zijn de drie emodes 
die de motor zijn voor het karma. 
Onze levensstiji voedt de motor con
stant, als een kip die gedreven door 
deze verstorende emoties de zaadjes 
van de dorsvloer oppikt en daarmee 
constant karma genereer tWe zijn in 
staat om elk gedeelte van een seconde 
karma te creeren. We dwalen rond 
door de bestaanswerelden en onder-
gaan alles. Het enige wat de spirituele 
leraren wiilen is. dat wij uit het wiel 
ontsnappen, weg van de onzekerheid. 
omdat wij ons volgende leven niet 
kunnen kiezen.Wij hebben immers 
geen controle over onze volgende 

levens. Het is de spirituele leraar die 
het zaadje in de leerling plant en het is 
de taak van de leerling het zaadje te 
laten groeien en te ontwikkelen op 
weg naar bevrijding. 

I Deze volgende dia toont het 
Dharmawiel. In het centrum 

I zien we de drie kleuren van 
lichaam, spraak en geest van 
onze persoon. Het is constant 
in beweging, gevoed door 
onze ervaringen en bijeenge-
houden door de twee ringen 
van de twee realiteiten. 
Daaruit ontstaat het achtvou-
dige pad. weergegeven door 
acht spaken. Elk heeft de 
vorm van kleine lotusbladen, 
die elk op zich openen en uit
groeien to t een bloem. 
Bloemen die leiden to t de 
buitenste drie ringen van de 
verlichdng, de drie ringen van 
de Sambhoghakaya's. 

Deze dia toont de Boeddha 
Shakyamoenie. De eerste keer draaide 
hij het wiel van de Dharma in Sarnath 
en gaf het onderricht van de vier edeie 
waarheden en het Hinayana dat 
bestaat uit de beoefening van het acht-
voudige pad. Door het verkrijgen van 
het inzicht in de onafhankelijkheid van 
objecten word t het doel, nirvana, 
bereikt. Bij de tweede draai aan het 
wiel gaf de Boeddha het onderricht 
over het Mahayana, met een doel 
voorbij ons eigen bestaan. De beoefe
ning bestaat uit de zes perfecties. Deze 
zijn in de aura van de Boeddha gesym-
boliseerd, de olifant staat voor vrijge-
vigheid, de sneeuwieeuw voor morele 
zelfdiscipline, een jonge man die een 
balk omhoog houdt staat voor geduld, 
een krokodil staat voor enthousiaste 
volharding, een naga staat voor medi-
tadeve concentratie en een garuda 
voor wijsheid. Door deze perfecties te 
beoefenen proberen we de gewaar-
wording van onszelf en ons vasthou-
den daaraan te verminderen en klaar 
te staan voor anderen. De derde keer 
dat de Boeddha het wiel draaide gaf hij 
onderricht in de pad van de tantra, het 
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Vadjrayana. De beoefening van dit pad 
bestaat uit verschillende yoga's. 
Ondanks dat de Boeddha Shakya
moenie dit onderricht in een kor t 
djdsbestek gaf, duurde de ontwikkeling 
daarvan eeuwen. Een boeddhistisch 
principe stelt dat wij alles dienen ce 
onderzoeken en te controleren en 
niet maar klakkeloos moeten aanne-
men wat de leraar zegt. Dit maakt dat 
ieder van ons zelf de verantwoording 
op zich neemt het boeddhisme een 
levende en zich ontwikkelende religie 
te houden. 

Elk pad heeft ook zijn eigen helden. 
Voor het Hinayana zijn dat de arhat's, 
vaak afgebeeld als oude Chinese man-
nen. Het zijn menselijke volgelingen. 
die het nirvana in een leven hebben 
bereikt en daar verblijven in hun 
menselijke vorm.Tibetanen geloven 
dat ze dus nog steeds bestaan en wer
ken voor het welzijn van alle wezens. 
Samen met de beschermers van de 
windrichtingen verblijven ze in een 
stoepa totdat het onderricht van de 
Boeddha Shakyamoenie is verdwenen. 
Bij het aanbreken van het nieuwe ti jd-
perk zai Maitreya ze bevrijden en zul
len zij weer hun rol vervullen. Ik zou 
het op prijs stellen dac jullie als eerste 
een tekening maakt van de arhat Lam 
Chung. Hij kon niets onthouden, zelfs 
de meest simpele mantra niet. De 
monnikengemeenschap waarvan hij 
deel uitmaakte, vroeg zich af hoe hij 
van nut kon zijn en men bracht het 
probleem onder de aandacht van de 
Boeddha. De Boeddha gaf hem de 
opdracht de tempel te vegen en t i j 
dens het vegen alleen maar te denken: 
verwijder stof en verwijder het vuil. 
Dat werd zijn baantje, een tempelve-
ger Na jaren vegen kreeg hij een 
directe realisatie van de afhankelijkheid 
van objecten. Stof was afhankelijk en 
daarmee van alles afhankelijk en hij 
bereikte het nirvana. 

Voor diegenen die hier nieuw zijn het 
volgende: jullie krijgen te maken met 
een raster Daarbij moet je je voorstel-
len dat een raster to t doel heeft de 
relatieve maten van de afbeeldingen 

vast te leggen. Daarbinnen teken je de 
afbeelding en iedereen doet dat op zijn 
eigen unieke wijze. 

De lijn met helden, ook wel aangeduid 
als pandits (geleerden), van het 
Mahayana-pad start met Nagarjuna. 
Zijn denken vestigde de Mahayana-
gedachte. Wanneer hij werd geboren is 
niet bekend, evenmin wanneer hij is 
gestorven.Aangenomen wordt dat hij 
eeuwen leefde. De verhalen van de 
helden van het Vadjrayana, ook maha-
siddha's genoemd, zijn nagenoeg steeds 
dezelfde. Het waren alien excentrieke-

lingen, ze waren bijna alien van goede 
komaf en verwierpen na verloop van 
djd alles. Ze gebruikten allerlei zaken, 
die voor de gewone monnik verboden 
waren. Ze werden alien verschoppelin-
gen van de maatschappij en waren 
bekend om hun magische krachten. 

Tot zover de eerste afbeeldingen. 
Onze leraar kan zich manifesteren in 
elk van deze vormen. Je weet maar 
nooit welke. De oude Kadampa-mees-
ters gedroegen zich uiterlijk als een 
volgeling van het Hinayana, innerlijk als 
een Mahayana-volgeling en in het 
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geheim beoefenden zijn de tantra. In 
veel gevallen werd pas na het overlij-
den van zo'n meester bekend, aan de 
hand de achtergebleven voorwerpen, 
welke tantrische yoga's hij beoefende. 

O p deze dia zien jullie Goeroe Rinpo
chee, ook wel bekend als Padma 
Sambhava. Deze laatste naam betekent 
'hij die uit een lotus is geboren'. Hij is 
de meest magische van hen alien, een 
geshe, die na het verkregen onderricht 
de verlichting bereikte. De kracht van 
Goeroe Rinpochee was dat hij de 
aspecten van het Vadjrayana, het djde-
lijke en het spirituele met het wereld
lijke verenigde. O p de afbeelding zie je 
dan ook dat hij zowel de kleden van 
een koning, als de monnikspij draagt. 
Het was Goeroe Rinpochee die het 
boeddhisme naar Tibet bracht. Opge-
roepen doorTr isong Detsen transfor-
meerde hij de lokale godheden, in 
plaats van ze te verwerpen, t o t be
schermers van de Dharma. Hij zei 
simpelweg to t de bewoners:"Kijk, ze 
zijn goed, maar ik ben beter Mijn 
kracht is groter dan die van hen." En 
zo van vallei t o t vallei bracht hij het 
boeddhisme in Tibet. Zijn hoed ont-
hult de verschillende niveaus van zijn 
krachten. In het midden zien we drie 
kleine juwelen rondom een grote, de 
drie kaya's rondom hun verenigde 
kracht. De blauwe achtergrond duidt 
op ruimte. Daarboven zien we een 
maanschijf van het toenemende bod
hichitta en een zonneschijf, symbool 
van kennis van de 
leegte. Bovenop zien we een halve 
dordje, symbool voor het inzicht in 
de realiteiten, die getooid gaat met 
drie veren, wederom de drie kaya's 
symboliserend. O p de afbeeldingen is 
Guru Rinpochee meestal vergezeld 
door zijn twee vrouwen. Kenmerkend 
is de drietand, een oud hindoe sym
bool, ten teken dat Guru Rinpochee 
ook deze krachten overwonnen heeft. 
De drietand is versierd met drie 
schedels wederom een symbool van 
de drie kaya's. Aan de dubbele dordje, 
die de drietand aan de staf verbindt, is 
een sjaal gewikkeld. Aan deze sjaal 
zien we de voorwerpen van een 

tantrische yogi, de 
t rommel en een 
bel. De bel en de 
dordje in de rech-
terhand van Guru 
Rinpochee vormen 
samen de vereniging 
van mannelijke en 
vrouwelijke krach
ten. Guru 
Rinpochee is altijd 
gezeten op een 
puntige lotus die, 
samen met het 
woelige water 
rondom hem, zijn 
krachten duidelijk 
maken. 

Op de volgende dia 
zien weTilopa. Zijn 
gedachten vormen 
de basis van de 
Kagyu overleve
ringslijn. Zijn kroon 
is gemaakt van 
gedroogde schedels 
waarop wij een van 
de vijf dhyani boed
dha's zien. Hij mediteerde op heilige 
plaatsen daar waar de hindoe's hun 
doden verbranden, daarom is zijn 
lichaam grijs. Mahasiddha's zijn bijna 
altijd naakt en mager, zij leefden op 
hun meditatieve krachten en droegen 
een sjaal om hun middel. 

We gaan door met Naropa, een rus-
teloze ziel. Zijn vader was een drank-
koopman. In het hindoekaste-systeem 
ben je dan een paria.Toen hijTi lopa 
ontmoette, wist hij instinctief dat dit 
zijn leraar was.Twaalf jaar lang was hij 
zijn bediende, meer zijn totale slaaf en 
volbracht eIke wens van zijn meester 
Nadat hij uiteindelijk voedsel had 
gestolen om zijn meester te behagen, 
kreeg hij een eerste teken dat hij 
geaccepteerd was. Di t is heel belang
rijk, want een leerling moet zich 
bewijzen om op het voertuig van zijn 
meester te mogen meegaan. Zes 
maanden later was hij verlicht. Di t 
toont weer het belang van de band 
tussen leraar en leerling. 

Goeroe Rinpochee Padma Sambhava 

Vervolgens zien we Marpa. Marpa is 
het toonbeeld van materieel bezic. Hij 
had alles wat hij zich kon wensen.Toch 
wilde hij de Dharma bestuderen en 
kocht teksten en volgde onderricht in 
India. Na 21 jaar ontmoette de mate
rieel ingestelde Marpa een vagebond, 
een nietsnut, die leefde van het vuil 
van de straat. Hierin zag hij onomsto-
telijk zijn leraar en die persoon was 
Naropa. 

Volgende dia. Milarepa, de hartszoon 
van Marpa. De bekendste yogi van 
Tibet, beroemd om zijn dichtwerk. Hij 
veranderde van de realiteit van een 
moordende tovenaar in de realiteit 
van een verlichte. Hij werd de leerling 
van Marpa en moest zichzelf bewijzen. 
Hij moest huizen bouwen, waarna 
Marpa hem die weer liet afbreken. Hij 
bouwde vierkante huizen, brak ze 
weer af, ronde huizen en brak ze af, 
driehoekige huizen en brak ze weer af 
Hij leefde op de etensresten die zijn 
meester hem schonk en dat alles om 
onderricht van zijn meester te krijgen. 
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Jullie hebben het veel gemakkelijker, je 
boekt een weekend hier in Emst, 
betaalt en je zit bij een geshe onder
richt te volgen. Maar de resultaten zijn 
navenant aan de inspanningen. Het 
werd zelfs Milarepa te veel. Hij koos 
een andere leraar, maar er gebeurde 
niets. Marpa hoorde wat er gebeurd 
was en riep hem naar huis. Milarepa 
leerde wat mededogen was. 
Als we een behoorlijke begeleiding 
wiilen hebben moeten we ons totaal 
openen. Doen wij dat? Wi j verbergen 
onze negadviteiten en angsten. Hoe 
kan een leraar je dan van een goed 
advies dienen. Uit bovenstaande zien 
we ook een verschil tussen de diverse 
overleveringslijnen. Binnen de Kagyu 
moeten we eerst oefenen, oefenen en 
nog eens oefenen voordat we een 
tekst kunnen bestuderen. Eerst moe
ten ze alle voorbereidende oefeningen 
doen: 100.000 neerbuigingen 100.000 
mandala offerandes, 100.000 mantra's 
en nog een paar En misschien, mis
schien krijgen ze dan een stukje tekst, 
waarna ze weer in retraite gaan.Je 
moet zelf kiezen wat je ligt. 

Atisha. Ik heb hier geen dia van. Maar 
vanuit Atisha komt de Kadampa-lijn. 
Het was door hem dat het boeddhis
me voor de tweede keer naar Tibet 
kwam. Het boeddhisme was bijna weg 
uit Tibet op een paar kleine koninkrij-
ken in het westen na. Een van de 
koningen, Yeshe Od, verzocht Adsha 
naar Tibet te komen en Dharma-
onderricht aan zijn onderdanen te 
geven. TerwijI koning Yeshe Od goud 
inzamelde voor Atisha werd hij ont-
voerd en zijn gijzelnemers vroegen 
voor zijn vrijiadng zijn gewicht in goud. 
Maar er was slechts genoeg voor zijn 
lichaam en niet voor zijn hoofd. De 
koning stelde dat het beter was het 
goud aan Adsha te geven. Deze laatste 
raadpleegde Tara, zijn belangrijkste 
meditadeboeddha. In een visioen ver
telde Tara hem dat als hij naar Tibet 
zou gaan zijn leven met twintig jaar 
zou worden bekort, maar dat de 
vruchten van zijn onderricht to t in 
lengte van dagen merkbaar zouden 
zijn.Adsha aarzelde geen moment en 

vertrok. De koning werd een kopje 
kleiner gemaakt. En misschien, heel 
misschien weten wij door deze actie 
nu van de Dharma. Kun je je dat voor-
stellen, iemand die het Dharma-onder
richt belangrijker vindt dan zijn eigen 
leven? 

Volgende dia: LamaTsong Khapa. Hij 
werd geboren in 1357 in Amdo in het 
districtTsong-kha, dat'land van uien' 
betekent. Zijn Tibetaanse naam is Dje 
Rinpochee, wat zoveel als 'kostbare 
heer' betekent. Nadat hij onderricht 
had gekregen van alle grote meesters 
van Tibet, schreef hij de Lam Rim 
Chenmo. Hierin bracht hij alles te 
samen, leringen en commentaren. Op 
de thangka is hij afgebeeld als de 
Boeddha Shakyamoenie, die ook zijn 
komst voorspelde. De Tibetanen zien 
hem dan ook als de derde boeddha. 
Voor sommigen is Guru Rinpochee de 
tweede boeddha, voor anderen is dat 
Nagarjuna. Zijn handen zijn in 
de mudra van het onderricht geven en 
vanuit zijn vingers komen twee lotus-
sen met daarop een zwaard en een 
tekst. De gele muts van de Gelugpa-
orde, die hij oprichtte, staat voor zui
vere morele ethiek, het uiterlijk van 
een beoefenaanVaak wordt hij afge
beeld met zijn twee belangrijkste leer-
lingen Gyeltsab Dje links en Khedrub 
Dje rechts. Deze laatste werd de eer
ste tripa, de troonhouder van het 
Gaden Klooster, de eigenlijke overleve
ringslijn van de Gelugpa. 

Di t brengt ons bij de op een na laatste 
dia: de Gelugpa-overleveringslijn. Dit is 
de korte versie. Monniken, en voorna
melijk de jongeren in opieiding, gebrui
ken deze om dagelijks de overleve
ringslijn te reciteren. De Dharma komt 
niet van jou, maar van vele leraren 
voor jou. W i j , leken, reciteren de over
leveringslijn slechts twee maal per 
maand. In het centrum van de afbeel
ding zien we Boeddha Shakyamoenie, 
met daaromheen velden van bodhisat-
tva's, filosofen, tantrische beoefenaars 
en meditatieboeddha's.Verder naar 
beneden zien we de arhat's, daka's, 
dakini's en beschermers van de leer. 

Geheel onderaan zien we de goden 
van het hindoeisme die offerandes 
brengen aan de overleveringslijn. 
Wanneer we tijdens een meditade dit 
veld visualiseren, zullen na afloop alle 
bodhisattva's, filosofen, tantrische 
beoefenaars, meditatieboeddha's en 
anderen opiossen in de Boeddha 
Shakyamoenie. Als laatste daalt de 
Boeddha in de beoefenaar af, die daar
mee een krachtige connecde opbouvrt 
met de overleveringslijn. 

Op de laatste dia zien we de uitgebrei
de versie van de overleveringslijn. Er 
zijn 398 verschillenden figuren op afge
beeld en het kost een schilder 8 maan
den to t een jaar om een dergelijke 
thangka te voltooien. In het centrum 
visualiseer je je eigen spirituele leraar, 
in zijn hart zien we een afbeelding van 
de Boeddha Shakyamoenie. Daaronder 
is LamaTsong Khapa met zijn twee 
belangrijkste leerlingen afgebeeld en 
verder worden de velden net zo opge-
bouwd als in de korte versie alleen 
nog uitgebreider Deze afbeelding 
toont de ongelooflijke lange lijst tussen 
de spirituele leraar en de leerling met 
de verantwoordelijkheden aan beide 
zijden om de kennis op de juiste wijze 
over te dragen. Deze unieke afbeelding 
is geen echte wereld, het is de realisa
tie van Boeddha Shakyamoenie. 

Na het tekenen van een aantal afbeel
dingen van leraren van de overleve
ringslijnen werd de posideve energie 
van het tekenweekend toegewijd aan 
het welzijn van alle wezens.Wij zijn 
dankbaar voor de overdracht van de 
kennis van Andy die hij heeft gekregen 
van zijn leraar en zijn leraar van diens 
leraar en deze leraar van diens leraar 
enzovoort, t o t ver terug toen de eer
ste kunstenaar met behulp van een 
spiegeling in het water voor het eerst 
de maten van de Boeddha Shakya
moenie kon vastleggen in een raster. 
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E u r o p e s e 
P a r l e m e n t a i r e 
C o n f e r e n t i e o v e r T i b e t 

In samenwerking met de All 
Party Parliamentary Group 
UK organiseerde International 
Campaign for Tibet Europe 
een Conferentie over Tibet in 
Brussel voor Europese parle-
mentariers. 

Een van de meest belangrijke 
doelstellingen van Interna
tional Campaign for Tibet 
Europe is fiet organiseren en 
ondersteunen van parlemen
taire initiadeven voor Tibet. 
O p 29 maart jl. werd een 
goede start met betrekking 
to t deze doelstelling gemaakt 
door de organisatie van een 
2-daagse European Parliamen
tarian Conference in het 
Europees Parlement in Brus
sel. ICT had samen met de All 
Party Paliamentary Group uit 
Engeland parlementariers uit 
verschillende Europese landen 
uitgenodigd om van gedachten 
te komen wisselen over de 
huidige stand van zaken rond 
Tibet en betere communicatie 
en coordinatie van parlemen
taire initiadeven. 

Het aantal parlementariers 
dat deelnam aan de conferen
tie was groot en divers, niet 
alleen werd er door veel 
Europese parlementariers 
deelgenomen, ook Europarle-
mentariers waren goed verte-
genwoordigd. Al met al waren 
er deelnemers uit zo'n 15 
verschillende Europese landen 
waaronder Frankrijk, Noo r -
wegen, Polen, Spanje, Letland 
en natuurlijk Nederland. 

Uit de Verenigde Staten waren 
onder meer speciaal overge-
komen Julia Taft, de Speciale 
Coordinator voor Tibetaanse 
Zaken en Richard Gere, be-
stuurslid van ICT Europe. De 

delegade van deTibetaanse 
regering in ballingschap be
stond uit KalunT.C.Tethong, 
minister van Buitenlandse 
Zaken, Kasur Lodi G. Gyari, 
speciale afgezant van Zijne 
Heiligheid de Dalai Lama en 
afgevaardigden van Zijne 
Heiligheid de Dalai Lama uit 
Londen, Geneve, Parijs en 
Budapest. 

Na een heerlijk,Tibetaans 
diner op 28 maart, waarbij er 
door de deelnemers infor-
meel over deTibetaanse 
kwestie van gedachten werd 
gewisseld, werd er op 29 
maart in het Europees Parle
ment djdens de conferentie 
zelf over vele uiteenlopende 
onderwerpen aangaande Tibet 
gesproken. O p de agenda 
stonden onder meer de 'EU-
China dialoog','de 56steVN 
Mensenrechten Commissie en 
de China resolutie' en 'de 
Positie van deTibetaanse 
regering". 

Aan het eind van de dag werd 
er in gezamenlijk overleg een 
actieplan voor de toekomst 
opgesteld. Di t plan zai er in 
de toekomst voor moet gaan 
zorgen dat parlementariers 
middels een communicatie-
netwerk efficient, snel en 
makkelijk gemobiliseerd kun
nen worden. Er zijn echter 
nog meer concrete resultaten 
geboekt: de conference werd 
namelijk afgesloten met een 
gezamenlijke persverklaring en 
een resolutie over de toe
komst van Tibet. Deze resolu
tie werd unaniem aangeno-
men door alle aanwezige par
lementariers. 

De goede resultaten van deze 
conference getuigen van de 
noodzaak communicatie en 
coordinatie van parlementaire 
inidatieven te ondersteunen. 

uws 
In de toekomst zai Interna-
donal Campaign for Tibet zich 
hier dan ook sterk voor blij
ven maken. 

Door Caroline Lindner 

T e l e u r s t e l l i n g in 
G e n e v e 

Ieder jaar word t in Geneve in 
maart en april de bijeenkomst 
van de mensenrechten com
missie van d e V N gehouden. 
Di t jaar had ik het voorrecht 
om als lid van het Tibet V N -
Team aan deze 56ste commis
sie deel te nemen. Nadat ik 
daar drie weken intensief 
voor Tibet heb gelobbyd bij 
de leden van commissie, leek 
het mij goed om verslag te 
doen over de afhandeling van 
de door de Verenigde Staten 
ingediende resolutie, waarin 
China veroordeeld word t 
voor het schenden van de 
mensenrechten in China en 
Tibet. Het gevecht om een 
resolutie over Tibet op het 
VN-plat form aangenomen te 
krijgen was niet anders dan in 
voorafgaande jaren. Ieder land 
kan tegen een haar onwelge-
vallige resolutie een zoge
naamde 'geen actie motie ' 
indienen. In feite verdwijnt de 
resolutie dan van de tafel, 
zelfs zonder dat er over de 
resolutie zelf gestemd wordt . 
Natuurl i jk diende China ook 
dit jaar weer een 'geen acde 
motie' in. O o k gebruikte de 
Chinese delegatie op de haar 
bekende agressieve wijze om 
VN-leden over te halen deze 
motie te ondersteunen. Met 
name veel Afrikaanse landen 
werden overgehaald door 
beloften van geld en andere 
ondersteuning. Daarnaast ge
bruikte China haar overwicht 
in de regio om veel Aziatische 
landen deze mode van 'geen 

actie' te laten ondersteunen. 
Inmiddels heeft het Tibet V N -
team al vele jaren ervaring 
met het werk in Geneve. 
Ons team werkte dan ook 
minstens even efficient en 
effecdef als andere professio-
nele delegaties en lobbyisten. 
Ondanks onze inzet haalde de 
resolutie het niet. Het is 
bijzonder teleurstellend dat 
in een organisatie als d e V N 
dergelijke overduidelijke en 
bijzonder ernstige schendin-
gen van de mensenrechten 
niet eens aan de orde kunnen 
komen. De uitkomst van de 
stemming had anders kunnen 
zijn als de Verenigde Staten 
hun resolutie krachtiger had
den ondersteund. Daarnaast is 
het bijzonder deprimerend 
dat de EU deze resolutie niet 
wilde ondersteunen als zoge
naamde 'cosponsor'. De EU 
blijft meer zien in haar'stil le 
diplomade', die niet alleen bij
zonder stil is, maar ook 'bui-
tengewoon effectief', zoals 
met name veel Chinezen dit 
afgelopen jaar hebben kunnen 
merken. W e hebben het ech
ter de Chinese delegade drie 
weken lang bijzonder moeilijk 
gemaakt en de stemming over 
de 'geen actie motie ' was bij
zonder spannend. China heeft 
in ieder geval een hoop ener
gie en geld moeten steken in 
het afwenden van deze reso
lutie. Daarnaast hebben we 
ondersteuning weten te kr i j 
gen van een paar van de 
grootste NGO's zoals'Human 
Rights Watch' , 'Amnesty 
International', en de' Inter
national Commission of 
Jurists'. Met deze organisades 
hebben wi j zeer interessante 
contacten opgedaan. Een cyni-
sche t roost is dat er in ieder 
geval ook dit jaar met Chi
nees geld weer een aantal 
nieuwe bruggen bijkomen in 
Afrika. Een belangrijk resultaat 
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van deze drie weken is dat 
ook wij van onze kant onze 
strategieen moeten fierzien in 
ons werk voor Tibet. Ik ben 
zeer dankbaar dat jullie alien 
die acties hebben onderno-
men om onze regering en 
minister van Aartsen aan te 
sporen to t een actievere 
ondersteuning van de resolu
tie.Verscheidene kamerleden 
hebben de zaak opgenomen 
en to t tweemaal toe is er een 
debat geweest in de Tweede 
Kamer Daarnaast hebben 
meerdere Nederlandse 
NGO's onze activiteiten on
dersteund. Al deze inspannin
gen zijn niet tevergeefs ge
weest. Ondanks de uitkomst 
van de stemming over de 
motie (22 voor 18 tegen en 
12 onthoudingen), zijn de 
schendingen van de mensen
rechten in Tibet en China uit
gebreid bediscussieerd bij de 
mensenrechtencommissie van 
d e V N . O m deze discussie op 

gang te houden is het uiterst 
belangrijk dat wi j druk blijven 
uitoefenen op de Nederlandse 
regering. Daarnaast is het 
belangrijk dat er een interna-
donale coordinatie komt 
zodat dergelijke resoludes in 
de toekomst op een brede 
ondersteuning kunnen reke-
nen. N u is het vaak zo dat 
sommige landen om politieke 
redenen resoluties van andere 
landen niet wiilen ondersteu
nen.Tot slot wil ik jullie dan-
ken voor jullie ondersteuning 
en inzet. 

Tsering jampa, voorzitter 

K a r m a p a 

Z.H. de Dalai Lama heeft eind 
maart bevesdgd dat India de 
Karmapa een vluchtelingensta-
tus wil geven."Ik heb de Indi
ase regering gevraagd om 
hem te laten blijven zodat hij 
kan studeren. India schijnt 

daar geen problemen mee te 
hebben." Volgens de Dalai 
Lama is het zijn morele plicht 
om de Karmapa te helpen, nu 
de 14-jarige jongen in India 
wil blijven. Het is nog niet dui
delijk of het politiek asiel 
betreft of dat de gevluchte 
Karmapa toestemming krijgt 
om - net als veel andere 
Tibetaanse monniken - in 
India te studeren. In Tibet 
krijgt hij daar weinig ruimte 
voor 

De Karmapa - de derde spiri
tuele leider van deTibetanen 
na de Dalai Lama en de 
Panchen Lama - vluchtte eind 
december uit zijn klooster in 
Tsurphu, in midden-Tibet. 
Mocht hij in India kunnen blij
ven, dan zou hij zich kunnen 
vestigen in het klooster van 
Rumtek (Sikkim), waar zijn 
voorganger de 16e Karmapa 
ook resideerde.Toch zijn er 
ook andere claims op deze 

t roon van de Kagyu-traditie, 
een van de oudste orders van 
het Tibetaanse boeddhisme. 
Twee jaar geleden leidde een 
strijd tussen de verschillende 
fracdes to t geweld in Sikkim. 

De Dalai Lama ontkende dat 
de 17e Karmapa hem zai 
opvolgen als leider van Tibet, 
hij stelde vast dat de jongen 
"een van de verscheidene 
belangrijke lama's" is.Volgens 
de Tibetaanse regering in bal
lingschap moesten de ouders 
van de Karmapa Lhasa verla-
ten en zijn ze verbannen naar 
de provincie Amdo, waar ze 
vroeger woonden als noma-
den. Ze zouden zwaar wor
den bewaakt. Het klooster in 
Tsurphu zou volgens recente 
berichten zijn gesloten voor 
bezoekers. 

Tibet Support Groep Nederland 
Samengesteld door Paula de 
Wijs-Koolkin 

De nieuwe incamacies van Karmapa en Ling Rinpochee. 



De hal is verbouwd, zoals de meesten van u inmiddels al 
ondervondcn hebben. De bibl iotheek is tijdelijk buiten 
gebruik. We zullen een nieuw systeem ontwikkelen voor het 
uidenen van boeken en tapes.Tot dan lenen wij niets uit. 
Tijdens de weekenden en cursussen kunt u wel in een deel 
van de boeken lezen. 

Tot op heden is H e r m a n nog steeds het enige lid van de 
werkgroep N i e u w Gebouw .A l le mouwenopstropers 
gevraagd. 

Het afgelopen k i n d e r w e e k e n d was weer een groot suc
ces. Een en twindg kinderen hebben zich uitstekend ver-
maakt met het programma van Sander en Sandra. 
Bevestiging van de vreugde ziet u op de foto. 

Onlangs kregen wij van het hoofdkantoor van de FPMT de 
'Guidelines for the Basic studyprogram' binnen. Daarin staat 
vermeld hoe wij het b a s i s p r o g r a m m a verder moeten 
inrichten. Een belangrijke taak daarin is weggelegd voor de 
teacher-assistent, of te wel studieleiderVoor vragen over 
uw studies kunt u Janny de Boer of Marco W e r r e aan-
spreken. 

W is t u al dat de lessen van Geshela dubbel worden opge
nomen. Eenmaal op het oude vertrouwde systeem van cas-
settebandjes en eenmaal op m in i -d isc . Deze laatste is een 
ontwikkeling die inmiddels een grote vlucht heeft genomen. 
De hele les (van een ochtend of middag}, inclusief gebeden 
en recitaties, past op een zo'n mini-disc.Voordelen zijn dui
delijk; er word t geen enkele tekst meer gemist en alles is 
digitaal opgeslagen. Als u in het vervolg om een specifieke 
les vraagt krijgt u van die les dan ook een cassettebandje 
van twee uur En wie weet, bij voldoende vraag. kunnen we 
misschien in de toekomst de lessen ook aanbieden op mini-
disc zelf of op CD. 

O o k worden er weer t r a n s c r i p t e n van de lessen van het 
basisprogramma gemaakt. Een enorm karwei. O m u een 
indruk te geven, dit is wat er gebeurt. De coordinator van 
de transcripties verzamelt de cassettebandjes en deelt deze 
djdens het weekend uit aan de vrijwilligers. Zij luisteren 
naar de gesproken tekst en typen onderwijl deze op een 
computer in. Alle teksten van de lessen worden verzameld 
en komen terecht bij een redigeerderVoor de Lam Rim is 
dat A m r i t Rienks, voor de Lo Rig is dat A n n e Veen. 
Deze vrijwilligers maken een geheel van de teksten en con
troleren onder andere op sdji en andere zaken. Als laatste 
controleert onze vertaler. Hans van den Bogaert , de 
tekst nog eens en verzorgt het reproduceren. Hij neemt de 
teksten vrijdagavond voor de les mee, waarna de coordina
to r de teksten van een sticker voorziet. EIke student pakt 
zijn exemplaar eruit. waarna de overgebleven teksten naar 
het huisadres worden verstuurd. Vindt u het gek dat dit 
gehele proces, het vervaardigen van een transcript van een 

weekend, zo'n vier weken in beslag neemt. Heeft u djdens 
de lessen vragen over de transcripten, dan kunt u voor de 
Lam Rim terecht bij W i l S p a r r e b o o m en djdens de Lo 
Rig bij Inge Eijkhout. 

Zijne Heiligheid komt in September naar Frankrijk. 
Suzanne Buiten heeft een meldpunt geopend, zodat actie 
v.w.b. t ransport en verblijf aldaar gezamenlijk kan worden 
ondernomen. Suzanne is te bereiken op e-mail: 
sbulten@zonnet.nl . 

En wist u al dat het instituut sinds ko r t beschikt over een 
c o m p u t e r ne twerk .We l i swaar een eenvoudig netwerk, 
maar het is een netwerk. Er kan weer verder gebouwd 
worden aan een toekomst, waarin de dienstverlening nog 
hoger in het vaandel staat. 

De nieuwe zomer Lam Rim staat bij het verschijnen van dit 
magazine voor de deur Tijdens de cursus van vorig jaar 
hebben een aantal studenten het initiatief genomen om 
gezamenlijk een reis naar Tibet te maken. Over een paar 
weken is het dan zo ver; Raoul, Lies, Nancy, Nico, 
R imke , Saskia en H e n k vertrekken voor een maand naar 
het thuisland van Geshela en Amchela en gaan de grote en 
kleine heilige plaatsen bezoeken. Daar zult u nog wel meer 
over horen. 

Heeft u ook onderwerpen die de moeite van het berichten 
waard zijn. Meld het ons. 

Herman en Nico 

Z6 Ma^r^pi^ine 

mailto:sbulten@zonnet.nl


Het nieuwe programma van de FPMT Basisstudie is in april 
jl. gestart. De eerste weekenden zijn wat de medewerkers 
betreft redelijk goed verlopen. Organ isato rise h moeten er 
natuurlijk nog wel wat puntjes op de i worden gezet, maar 
daar werken we aan en moctit u nog een idee hebben, dan 
houden wij ons aanbevolen.Wederom is duidelijk gebleken 
dat het niet mogelijk is het Maitreya Instituut zonder de 

hulp van vrijwilligers te laten draaien. Zonder vrijwilligers 
en studenten is er geen insdtuut. Deze zin klinkt nogal 
standaardmatig. Het insdtuut is er voor de Dharma-beoefe-
ning en indien er geen vrijwilligers meer zouden zijn, zou 
het instituut zijn rol van Dharma-insdtuut niet meer op 
dezelfde nonprofit-basis kunnen voortzetten. 
Naast een plaats waar u op comfortabele wijze kennis kunt 

nemen van de oor
spronkelijke boeddhisti
sche leer en onder des-
kundige leiding ervaring 
met meditatie kunt 
opdoen, is het Maitreya 
Instituut tevens een 
plaats waar u gemakke
lijk positieve energie 
kunt verzamelen. De 
mogelijkheden to t beoe
fening zijn in de praktijk 
legio aanwezig, vanaf het 
vervullen van verant-
woordeli jke functies t o t 
en met de schoonmaak-
werkzaamheden en 
andere bezigheden 
onder de veelzeggende 
noemer 'karma-yoga'. 
Daarmee is de titel 'Ode 
aan de vrijwilligers' in 
feite onzin.Vrijwilligers 
zijn immers de mensen 
die de lessen van de 

lama's goed hebben begrepen. De uitspraak"lk doe al 
zoveel voor het instituut" moet dan ook worden uitgelegd 
als:"Wat verzamel ik toch een hoop positieve energie". Zo 
moet het bordje 'Vrijwilligers Gevraagd' eigenlijk worden 
vervangen door:'Gelegenheid voor het scheppen van posi
tieve energie aangeboden'. De uitspraak"lk doe het allemaal 
Ik mijn eigen vrije t i jd" zou moeten worden vervangen 
door: "Is mijn motivatie nog wel goed?" 
Ik heb weer veel mensen gezien die zich ongevraagd op het 
keukenwerk hebben gestort, die vol plezier afwassen, met 
vreugde en geduld de teksten transcriberen en voor vele 
collega moeder-voelende-wezens de tafel dekken. Met welk 
een grandioze visie hebben de lama's de FPMT - de 
Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition -
wereldwijd neergezet, opdat wij allemaal In de gelegenheid 
worden gesteld een beetje posideve energie te kunnen 
opbouwen. Ode aan hen. 

Door Nico Knol 

o 
Sandra Tideman met de deelnemers aan het kinderweekend van 20 en 21 mei jl. 



^TSPzicht kal̂ TTde 
MET CURSUSSEN. LEZINGEN EN GEBEDSDIENSTEN IN EMST, AMSTERDAM EN GRONINGEN 

J U L I : 

I (30) Offerande aan de MedJcijn Boeddha 

6 Geboortedag van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, Offerande aan de spirituele meesters 

7 t/m 14 Lam Rim Zomercursus door Geshe Sonam Gyaltsen ^ 

9 ( 8) Wassende maan Tara offerande 

I I (10) Offerande aan de spirituele meesters 

14 t/m 21 Groepsretraite op de Lam Rim, als verlenging van de voorafgaande Lam Rim cursus 

16(15) Voile maan Tara offerande | : 

26 (25) Offerande aan de spirituele meesters *̂  

28 t/m 30 Tara retraite in Emst , - "** s , / 

31 (30) Offerande aan de Medicijn Boeddha ^ 

A U G U S T U S : ' ' ^ 

7 ( 8) Wassende maan Tara offerande 

9 (10 ) Offerande aan de spirituele meesters " | i r" p 
15(15) Voile maan Tara offerande ' .» ¥' v , i ' j ' i 

24 (25) Offerande aan de spirituele meesters ' 

29 (30) Offerande aan de Medicijn Boeddha ' * 

S E P T E M B E R : 

I t /m 4 Lam Rim retraite in Emst 

6 ( 8) Wassende maan Tara offerande 

8 (10) Offerande aan de spirituele meesters 4̂== r 

10 Open dag Maitreya Amsterdam 

13 (15) Voile maan Tara offerande 

13 Lezing Geshe Sonam Gyaltsen Maitreya Amsterdam 

15 t /m 17 Weekend Geshe Sonam Gyaltsen Maitreya Emst: Geest en cognitie 4 

20 Lezing Geshe Sonam Gyaltsen Maitreya Groningen 

22 t /m 24 Weekend Geshe Sonam Gyaltsen Maitreya Emst Het Pad naar de Verlichting 

23 (25) Offerande aan de spirituele meesters 

27 Lezing Geshe Sonam Gyaltsen Maitreya Amsterdam * 

27 (30) Offerande aan de Medicijn Boeddha . : 

29 t/m I Weekend zijnsorientatie met Gerda van Wingerden in Emst. 

0 K T O B E R : ^ 1 

5 ( 8 ) Wassende maan Tara offerande ^ " ^ 4 , . | - - , : 
6 t/m 8 Weekend Geshe Sonam Gyaltsen Maitreya Emst: Geest en cognitie 5 
7 (10 ) Offerande aan de spirituele meesters 

1 I Lezing Geshe Sonam Gyaltsen Maitreya Amsterdam 

13 (15) Voile maan Tara offerande 

14 Lezing Geshe Sonam Gyaltsen over sterven en rituelen Maitreya Emst ' = 

15 Jaarvergadering studenten en leden Maitreya Emst i i > 
16 Lezing Geshe Sonam Gyaltsen Maitreya Groningen 

20 t /m 22 Weekend Geshe Sonam Gyaltsen Maitreya Emst: Het Pad naar de Verlichting 

22 (25) Offerande aan de spirituele meesters * . ^ 

25 Lezing Geshe Sonam Gyaltsen Maitreya Amsterdam * 

27 (30) Offerande aan de Medicijn Boeddha 

27 t/m 30 Teken- en schildercursus met Andy Weber in Emst 

Z8 M a ^ ^ ^ i n e 



Tussen haakjes zijn de data van deTibetaanse (maan)kalender vermeld. 
Details in dit programma overzicht kunnen vemnderen. 
De aanvangs^jden van de offeranden in Emst en Amsterdam hangen samen met andere 
activiteiten en kunnen dus wisselen. Bel daarom even voor bevestiging van de aanvangstijden!!! 

De activiteiten van het centrum Maitreya Amsterdam staan op een overzicht 
na het verslag van Maitreya Amsterdam en op een bij dit MM ingesloten folder. 
Be/ voor meer inlichtingen met 020 - 4280842. 

Voor inlichtingen over de extra activiteiten van Maitreya Groningen, zoals de 
discussie- en meditate- bijeenkomsten, kunt u contact opnemen met 
Studiegroep Maitreya Groningen: 050 - 5268058 (Simon). 

In memo^ria 
voor Hcginc 

In 1992 kwam ze naar het Maitreya Instituut. Ze was me-
teen geraakt en kwam vaak. Maar in de latere jaren namen 
familieleven en werk haar meer in beslag en kwam ze min
der vaak dan ze zou wiilen. Haar hart bleef bij het Maitreya 
Instituut en ook volgde ze alle lessen van Dagpo Rinpochee 
in Nederland. Ze vertaalde het Lam Rim-gebed uit de 'goe-
roe-poedja' en het boek 'Boeddhistische Symbolen' van 
Dayab Rinpochee. 
Begin 1998 kwam ze naar het Maitreya Insdtuut voor een 
Tara-retraite van een week. Kort daarop beide ze om te 
vertellen dat er bij haar man een ongeneeslijke vorm van 
kanker was geconstateerd. Ze beleefden een jaar waarin het 
soms slecht, soms beter met hem ging en ze konden nog 
wat goede tijd met elkaar doorbrengen. In juli 1999 kwam 
ze naar het Maitreya Instituut voor de lessen van Geshe 
Sonam Gyaltsen. In augustus lag ze zelf in het ziekenhuis, 
geopereerd aan kanker aan de eileiders. De arisen gaven 
haar hoop, ze hadden alles weg kunnen halen. 
En zo richtte ze al haar aandacht en energie op haar man, 
die nu definitief achteruit ging. In november werd hij bedle-
gerig. In januari 2000 lukte het haar om naar de lessen van 
Dagpo Rinpochee te gaan over de juiste toewijding aan een 
spirituele leraar. Een week later overleed haar man. Hij is 
op dinsdag gecremeerd en diezelfde vrijdag hoorde ze dat 
haar kanker was teruggekomen en ze zelf spoedig zou ster
ven. 
Ze wilde niet in het huis sterven waar ze al zoveel lijden 
had meegemaakt en vond een goed hospidum, het 
Johanneshospidum inVleuten, waar ze liefdevol werd ver-
zorgd.Vanaf de dag dat ze er kwam, werd ze bedlegerig. 

djC KvTt (1948-2000) 
Haar geest bleef gericht op de Dharma. In de uren die ik 
aan haar bed doorbracht, spraken we veel over Dharma. Ze 
was zich ervan bewust dat deze ziekte en ook haar angsten 
een gevolg waren van negatief karma en accepteerde dat 
ook.Tussen haar lijden en angsten door probeerde ze 
zoveel mogelijk de instrucdes die haar leraar haar had gege
ven in praktijk te brengen. Ze had gehoopt dat ze zich na 
de dood van haar man zou kunnen richten op concentratie-
meditades en ze nog meer boeken zou kunnen vertalen, de 
dood was haar voor. 

Regine:"lk bedank al die velen die zo voor mij en mijn man 
Les Caus hebben gebeden, die zoveel vriendelijkheid, brie-
ven en bemoediging hebben gezonden. Het gaf me het 
gevoel dat ik toch werd 
gezien. Het is de liefde en 
het mededogen die me 
langer in leven hebben 
gehouden. 

Ik verzoek alien die om 
mij treuren, om het leven 
van anderen te bescher-
men, door ze te voeden, 
zieken te verzorgen en 
levens te redden; ik verzoek alien om vrijgevigheid te 
beoefenen voor armen en religieuze doelen, al is het in een 
gebaar, een kleinigheid. Ik voelde me sterk aangetrokken to t 
het dende hoofdstuk van 'De Beoefeningen voor 
Bodhisattva's' van Shanddeva." 

door Koosje van der Kolk 

magazine zd 



I. Chorgi Youden. eehtgenote van Amchi Teniin Dakpa met docliter Teniin Tseien die ruim een maand geleden op de Brouwerigrachi is geboren. 2.Thangka schilder Tashi Dondup inel ii|n vrouw Berthe en hun docdcer 
Pema. 3.Vera Kappers in de Maicre/a Boekhandel, die een uitgebreid assorlimeni boeken. kaarten. wierook en boeddhistische actnbuten verkoopc 4. Eerwaarde Jan Bijman en collega mantra-roller Edwin van Elasc. Eens per 
twee weken komt een gezellig groepje man ira-rollers bi|een om de rollet|es le maken die de grote boeddha beelden zullen vullen 5 Ven Ka/e Miner, Ina van Delden en kok Egon bespreken de lunch voor de Nyung Na van 
3 î m 4 juni. EH mensen hebben het weekend in het centrum doorgebracht om deie vasienretraite begin Saka Dawa te doen. 6 De iwee panden aan de Brouwersgrachi zijn een geworden Rechts de Maitreya Boekhandel. 
Op de bovenverdieping woont de Tibetaanse arts Teniin Dalipa met ii|n geiin 7 ten modern beeld van de groene Tara door kunstenaar Theo Niemeijer prijkt in de tuin achter het centrum 



7 t / m 14 juli 
Z o m e r L a m Rim-cursus 
D o o r : ee rwaarde Geshe Sonam Gyaltsen 
Neder landse vertal ing: Hans van den Bogaer t 

Zoals steeds is de zomercursus gewijd aan de Stadia van 
het Pad naar de Verlichting (Tibetaans: Lam Rim). Het Lam 
Rim-onderricht stelt ons in staat de leringen van de Boed
dha als persoonlijke instrucdes te zien. Daarmee is dit het 
meest prakdsche onderr icht uit deTibetaans-boeddhisd-
sche tradit ie. Het gri jpt terug op de oorspronkelijke lerin
gen van de Boeddha in de 'Perfecde van Wijsheid Soetra's' 
en de samenvattingen daarvan door Arya Asanga (4e eeuw) 
en de Indiase abt Atisha ( l i e eeuw), die "als een kant en 
Ware maaltijd worden aangeboden". 
Geshela gebruikt voor zijn presentatie steeds een korte 
authendeke tekst en slaagt er heel goed in de theorie aan 
te passen aan de praktijk van de moderne, 2 l e eeuwse 
Nederlander 

Deze Lam Rim-cursus is kor t gehouden om tegemoet te 
komen aan degenen die weinig tijd kunnen vrijmaken.Voor 
degenen die langer wiilen mediteren word t de cursus ver-
lengd met een week retraite. De cursus bestaat uit twee 
lezingen per dag door de vaste leraar van het Maitreya 
Insdtuut, direct in het Nederlands vertaald. 
De ochtend begint met een meditade op Boeddha Sakya-
moenie met een nectarregen.Verder zijn er twee geleide 
meditaties over de onderwezen onderwerpen en is er 's 
avonds gelegenheid to t discussie. O m de kosten zo laag 
mogelijk te houden zai van alle deelnemers worden ge
vraagd aan kleine huishoudelijke taakjes deel te nemen 
onder de naam karma-yoga. 

De 2 persoonskamers en caravans kunnen uitsluitend in 
volgorde van binnenkomst van aanmelding en betaling 
worden gereserveerd! Voorts is er beperkte gelegenheid to t 
kamperen op de 7 hectare bosterrein van het Maitreya 
Insdtuut Emst. Hiervoor word t geen korting op het 
cursusgeld gegeven. 

Voor de vakantie-minded deelnemers is er in de nabije 
omgeving volop gelegenheid to t zwemmen, wandelen en 
andere recreate (Kievitsveld, Apenheul. Paleis het Loo, 
Vierhouten e.d.) 

Kosten: fl 495,-
Aanvang: vrijdagavond 7 juli o m 20.00 uur 
Einde: vr i jdagmiddag 14 juli na de lunch 
Aanmeld ing: Telefoon 0578 - 661450 

14 t / m 21 juli 
Groepsret ra i te op de L a m R i m 
O.l.v. een sangha-lid 

Deze retraite is alleen toegankelijk voor degenen die aan de 
voorafgaande cursus hebben meegedaan en langer wiilen 
mediteren dan de verkorte cursus toestaat. O m de djdens 
de cursus opgebouwde rust te bewaren en to t een daad-
werkelijke verdieping te komen in deze week, is het helaas 
niet mogelijk pas bij het begin van de retraite aanwezig te 
zijn. O o k het part-dme aanwezig zijn zai niet worden geho-
noreerd i.v.m. de verdieping van de ervaring van degenen 
die serieus hun best doen de hele cursus en retraite zo 
effecdef mogelijk laten zi jn.Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Kosten: fl 450, -
Aanvang: vrijdagavond 7 juli o m 20.00 uur 
Einde: vr i jdagmiddag 14 juli na de lunch 
Aanmeld ing: Telefoon 0578 - 6 6 1 4 5 0 

15 t / m 17 September en 6 t / m 8 ok tober 
Geest en cognitie (Lo Rig) 
Door : Geshe Sonam Gyaltsen 
Neder landse vertal ing: Hans van den Bogaer t 

Het eerste onderwerp in de nieuwe ronde van de FPMT 
Basisstudie is wederom: de geest. Het boeddhisme heeft veel 
kennis over de manier waarop onze geest funcdoneert. Het 
legt uit hoe onze geest is opgebouwd uit een aantal soorten 
primaire geest, zoals de verschillende soorten zintuiglijk 
bewustzijn en het mentale bewustzijn en hoe het bewustzijn 
to t stand komt. Bovendien leren we een groot aantal mentale 
factoren kennen die een heilzame of schadelijke invloed op 
de geest uitoefenen en mede bepalend zijn voor de mate van 
geluk en ongeluk die we ervaren. 

Ook zai veel aandacht worden besteed aan de betrouwbare 
vormen van weten. Omdat in het boeddhisme veel wordt 
gewerkt met logica, is het van levensbelang te weten hoe een 
betrouwbare conclusie door correcte redenering wordt 
opgebouwd. De vaste leraar van het Maitreya Insdtuut, de 
eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen, zai naast de theorie ook 
veel aandacht besteden aan de ervaring van de verschillende 
aspecten van onze geest, zodat het ongrijpbare fenomeen 
voor alle deelnemers duidelijker wordt. Di t studieonderdeel 
wordt gepresenteerd in vijf weekenden, waarvan de eerste 
drie voor de zomervakande plaatsvonden. 

Aanvang: 
Kosten: 

Aanmeld ing: 

vrijdagavond o m 20.00 uur 
v.a. fl 160,- ( leden) bij inschrijving 
gehele cursus en betal ing per 
macht iging. D e cursus eindigt 
8 ok tober 2000 
Telefoon 0578 - 661450 
Telefax 0578 - 661851 
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22 t / m 24 September enzovoor t 
D e Stadia van he t Pad naar de Ver l icht ing 
( L a m R i m ) 
D o o r : Geshe S o n a m Gyaltsen 
Neder landse vertal ing: Hans van den Bogaer t 

De traditie van de Lam Rim is zo oud als het Tibetaans 
boeddhisme.Vanaf het begin hebben grote meesters. in 
navolging van de Indiase wijsgeer Atisha, het boeddhistische 
pad naar de verlichdng samengevat to t een overzichtelijk 
geheel, dat uitermate geschikt is voor praktische toepassing 
in meditatie. 

De eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen zai de verschillende 
onderwerpen waarop word t gecontempleerd uitgebreid uit-
leggen en relateren aan de prakdjk van deze djd.Voor deze 
cursus wo rd t gebruik gemaakt van de Lam Rim Chenmo, de 
Uitgebreide Verhandeling over de Stadia van het Pad naar 
de Verlichdng, geschreven door de I4e eeuwse Tibetaanse 
meester en yogi LamaTsong Khapa.Tevens zai gebruik wor 
den gemaakt van het moderne commentaar door Pabonka 
Rinpochee, in het Engels gepubliceerd onder de titel 
'Liberation in our hands'. Zie voor meer informatie ook de 
studiegids FPMT basisstudie. 

Deze cursus gaat verder in de volgende weekenden: 20 t /m 
22 oktober, 17 t/m 19 november en 15 t /m 17 december 
2000. De vervolgdata in 2001 zijn 16 t /m 18 februari en 
steeds (indien mogelijk) het derde weekend van de maand. 

Aanvang: 
Kosten: 

Aanmeld ing: 

vrijdagavond o m 20.00 uur. 
v.a. fl 160,- ( leden) bij inschrijving 
op alle L a m Rim weekenden van 
dit jaar en betal ing per macht i 
ging. D e z e L a m R i m cursus 
eindigt in november 2001 
Telefoon 0578 - 661450 
Telefax 0578 - 661851 

10 September 
open dag in Mai t reya Inst i tuut A m s t e r d a m 
Diverse presentaties van act iv i te i ten 
Aanvang: 10.00 uur 

2 9 S e p t e m b e r t / m I o k t o b e r 
W e e k e n d : Z i j n s - o r i e n t a t i e 
W o r k s h o p m e t G e r d a v a n W i n g e r d e n 
V o e r t a a l : N e d e r l a n d s 

Het onderwerp van het weekend is ' tong len', geven en 
nemen. Gerda is sinds 1979 boeddhist en sinds 1989 
zelfstandig gevestigd als therapeut en bewustzijnstrainer in 
Leiden. Zie ook haar introducde in Maitreya Magazine 
jaargang 22 nummer I. 

Aanvang: vrijdagavond o m 20.00 uur 
Kosten: F 350, - beperk te dee lname 
Aanmeld ing: Telefoon 0578 - 661450 

Telefax 0578 - 6 6 1 8 5 1 

Voor extra informade over deze cursus of als u wi l t over-
leggen of dit weekend passend is voor u, kunt u contact 
opnemen met Gerda van Wingerden, telefoon 071 -5123552 
{bij voorkeur maandag t/m vrijdag tussen 18.30 en 19.00 uur) 

14 ok tober 
O v e r sterven en r i tue len 
Lezing door Geshe Sonam Gyaltsen 
Aanvang: 10.00 uur. 
Aanmeld ing: niet nodig. 
Kosten: eventuele consumpties. 

27 t / m 30 ok tober 
Ext ra teken- en schildercursus 
D o o r : Andy W e b e r 
Voer taa l : Engels 

De beroemde thangkaschilder Andy Weber, die op het 
gebied van de boeddhistische iconografie als een van de 
grootste kunstenaars van deze djd w o r d t beschouwd, zai 
gevorderde studenten begelerden en vooral in het weekend 
nieuwe belangstellenden inwijden in de kunst van het teke
nen van boeddha's. 

Hoewel Andy steeds meer het niveau van een meester 
schilder heeft bereikt, is zelfs hij oo i t een beginner geweest. 
Onder zijn bekwame leiding worden deelnemers aan deze 
cursus wegwijs gemaakt in de theorie en praktijk van het 
tekenschema, het prepareren van het doek, het mengen van 
de kleuren en zelfs in de bijbehorende meditaties. 
TerwijI beginners meestal aanvangen met het tekenen van 
het gezicht van de historische Boeddha Shakyamoenie, is er 
altijd de gelegenheid een voorkeur voor een bepaalde 
boeddha-vorm uit te spreken. 

Oudere studenten worden aangemoedigd hun huidige werk 
mee te brengen zodat zij daar onder leiding verder aan 
kunnen werken en zo hun werk kunnen perfecdoneren. 

H e t lange weekend: 
Kosten: fl 260,- (exclusief mate r iaa l ) 
Aanvang: vrijdagavond 27 oktober om 20.00 uur 
Einde: maandagmiddag 30 ok tober na 

de lunch. 
Aanmeld ing: Telefoon 0578 - 661450 
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3 t / m 5 november en I t / m 3 d e c e m b e r 2000 
2 t / m 4 februar i 2001 enzovoort 
D e boeddhistische filosofische scholen ( D r u b T h a ) 
D o o r Geshe Sonam Gyaltsen 
Neder landse vertal ing. 

Di t nieuwe onderdeel van de FPMT Basisstudie is een uitge
breide presentade van de leerstellingen van de filosofische 
scholen, die in het Tibetaans boeddhisme als een ladder 
worden beschouwd waarlangs men stapsgewijs meer en 
subdeler inzicht in de uiteindelijke realiteit krijgt. Di t inzicht 
heeft duidelijk prakdsche invloed op de wijze waarop wij in 
het leven staan en ons bestaan een diepere betekenis kun
nen geven. 

De cursus wo rd t gegeven in acht weekenden, zoveel moge
lijk het eerste weekend van de maand. Di t studiedeel ein
digt in September 2001. 

EXTRA MEDITATIE WEEKENDEN 

28 t / m 30 juli 
Tara re t ra i te 
O.l.v. de sangha 
Meditaties, lofzangen, neerbuigingen en offeranden 
aan de vrouwelijke boeddha Arya Tara. 
Deelnemers dienen boeddhist te zijn. 
Er is gelegenheid t o t het nemen van de 8 Mahayana 
Voorschriften 

Aanvang: vrijdagavond 20.00 uur 
Einde: zondagmiddag 17.00 uur 
Kosten: F 125,-( inclusief alle maal t i jden) 
Aanmeld ing: Telefoon: 0578 - 661450 

Aanvang: 
Kosten: 

Aanmeld ing: 

vrijdagavond o m 20.00 uur. 
v.a. fl 160,- ( leden) bij inschrijving 
op alle acht D r u b T h a weekenden 
en betaling per machtiging. D e z e 
cursus eindigt in S e p t e m b e r 2001 
Telefoon 0 5 7 8 - 6 6 1 4 5 0 
Telefax 0578 - 661851 

1 t / m 3 September 
O.l.v. de sangha 
Plaats: Mai t reya Insti tuut Emst 
O n d e r w e r p : L a m R i m , de stadia van het pad 

naar de verl ichting. 
Aanvang: vrijdagavond I September 

o m 20.00 uur. 
Einde: zondagmiddag 17.00 uur. 
Kosten: f 125,-
Aanmeld ing: Telefoon 0578 - 661450 

9 t / m 12 november 
Nyung N a vastenretra i te 
O.l.v. de sangha 
Meditaties, lofzangen, neerbuigingen enz. 
voor de Boeddha van het Grote Mededogen Avalokiteshvara. 
De retraite zai in zijn geheel in het Nederlands worden gedaan. 

Aanvang: donderdagavond o m 20.00 uur 
Einde: zondagochtend 12 november vroeg. 
Aanmeld ing: Telefoon 0 5 7 8 - 6 6 1 4 5 0 

24 t / m 26 november 
Yoga en medi ta t ie 
O.l.v. Sandra T i d e m a n 
(zie volgende MM,) 

Eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen, sinds 1992 de vaste leraar van hei Ml. 

M 
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ELKE DINSDAGAVOND 
MEDITATIE IN EMST 

Er is geleide meditade op de dinsdagavonden in Maitreya 
Insdtuut Emst. Iedereen is welkom. De leiding berust bij 
Koosje van der Kolk. Aanvang 19.00 uur. 

LIGHT OFFERANDEN 
IN EMST 

Het Maitreya Instituut Emst biedt u de gelegenheid een 
lichtofferande te maken waarvan u de posideve energie 
kunt toewijden aan een pasgeborene, een jarige, een zieke, 
een stervende, overledene of aan welke andere doelstelling 
dan ook. De twee objecten bestaan uit 43 lampjes elk en de 
kosten bedragen f 50,- per etmaal, d.w.z. twee objecten van 
ieder 43 lampjes die tezamen 2180 wat t aan licht produce
ren. U kunt ook voor kortere tijd een offerande bestellen. 
Vermeld a.u.b aldjd duidelijk de naam van de begunstigde en 
de bedoeling (toewijding) van de offerande. Bij betaling per 
bank/giro: rekening nr.: 657024481 

BOS EN TUIN 

ACTIVITEITEN 

De werkgroep 'bos en tuin ' zai in 
de volgende weekenden weer 
werkzaamheden verrichten: 

Data : 
22 t / m 24 September 
20 t / m 22 ok tober 
17 t / m 19 november 

OPROEPVOORVRIJW1LLIGERS MET EEN 
JONG HART 

Al een aantal jaren zijn er in het Maitreya Insdtuut Emst 
met groot succes kinderweekenden gehouden. Als vervolg 
op de kinderweekenden voor 'de kleintjes' wiilen wij de 
mogelijkheid onderzoeken volgend jaar een tienerweekend 
te organiseren. Daarom zoek ik enthousiaste mensen die 
met mij wiilen meedenken om zo'n weekend te organiseren. 
De gedachten gaan uit naar een gezellig en inspirerend 
weekend voor jongeren tussen 12 en 15 jaar W i e wil met 
mij meedenken om hier inhoud aan te geven?! 
Ik ben thuis bereikbaar : 0515 - 427643 
en aanspreekbaar op het Maitreya Instituut Emst tijdens de 
Lam Rim weekenden. 
Schrijven mag ook: 
Euf Kerlen 
2e Woudstraat 44 
8606 CK Sneek 

INTERNET ADRESSEN 

http://home.planet.nl/~maitreya 
http://home.wxs.nl/~maitreya.ams 
www.fpmt.org 
www. kopan-monastery com 
www.maitreya-statue.org 
www. rood n sdtu te .com 
www.dbet.com/index/html 
www.tsurphu.com 
www.dbet.dk/tsurphu/karmapa 
www.thehungersite.com 
http://dbetanyouthcongress.org/ 
http://www.tibetanarts.org/ 
http://dbetnews.com/ 
http://worldbridges.com/Tibet/JJI/ 
http://worldbridges.com/Tibet/ 

De werkzaamheden vangen aan op de zaterdagochtend om 
9.00 uur onder leiding van Vera Kappers en eindigen op 
zondag om 17.00 uur. 

Aankomst : vri jdagavond 
Kosten: aan dee lname zijn geen kosten 

verbonden. 
In format ie : tel / fax: 020- 6940412 

(Vera Kappers) 
Aanmeld ing: te lefoon: 0578 - 661450 

OFFERANDE VOOR Z.H. DE DALAI LAMA 

Zaterdag I juli om 15.00 uur te Emst. Iedereen is welkom. 
I.v.m. de voorbereidingen is telefonisch aanmelden voor ons 
handig, doch niet verplicht. 
Kosten deelname: een bijdrage in de offergaven. 
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andi 
LEZINGEN GESHE SONAM GYALTSEN IN GRONINGEN 

(Alle lezingen worden in het Tibetaans gegeven en in het Nederlands vertaald.) 

20 September 2000: Ligt ons geluk binnen handbereik? 

Emoties kleuren de geest, die volgens het boeddhisme van nature neutraal is. Posideve emoties zoals mededogen en liefde 
beinvloeden onze geest positief. Een positieve geest wo rd t vervolgens zichtbaar in al onze woorden en daden.Willen we ons 
gelukkig voelen, dan moeten we onze posideve gevoelens culdveren en to t bloei brengen. 

18 oktober 2000: Laten w e ons leven door emot ies verstoren? 
Verstorende emoties zoals woede en gehechtheid verduisteren ons bewustzijn en kunnen ons leven en dat van anderen 
grondig te verzieken. Het lijkt soms wel alsof wij daar zelf niets aan kunnen doen. Boeddhisten gaan er echter vanuit dat je 
jezelf kunt veranderen en daardoor voor jezelf en voor de ander je geluk kunt vergroten. 

15 november 2000: H e t wiel van het cycMsche bestaan! 
Een bekende Tibetaanse afbeelding op thanka's en kunstvoorwerpen is het wiel van worden, dat gevangen word t gehouden in 
de klauwen van de Heer van de Dood. Hiermee word t ons bestaan uitgebeeld.Aan de hand van deze afbeelding word t de 
werking van karma, de oorzaken van de cirkel van geboorte en wedergeboorte, de verschillende bestaanssferen en de bevrij
ding uit deze vicieuze cirkel duidelijk gemaakt. 

20 d e c e m b e r 2000: H o e goed gebruiken wij ons fortuinli jke mensenleven? 
Vanaf het moment dat wij geboren worden nemen we onze eigen situatie als een vanzelfsprekend uitgangspuntVaak beseffen 
we helemaal niet in welke fortuinlijke poside we ons bevinden.Toch zouden we moeten proberen deze uitzonderlijke situade 
optimaal te benutten, door oorzaken te creeren die meteen en in alle volgende levens een onvermijdelijk positief gevolg zul
len hebben. 

Plaats: 

Aanvang: 
Entree: 
Info: 

"Huis de Beurs" 
A-Kerkhof Z Z 4 
971 I JB Groningen 
19.30 uur (zaal open: 19.00 uur ) 
f 15," ( m i n i m a f 10,-) 
050 5268058 (S imon de Boer ) 

Meer informade over de studiegroep: 
Parkweg l34-a,9727 H D Groningen. 

LEZINGEN GESHE SONAM GYALTSEN IN MAITREYA INSTITUUT AMSTERDAM 

Data : September 13 en 27 
oktober I I en 25 
november 8 en 22 
december 6 en 13 

De lezingen zullen over specifieke onderwerpen gaan die worden aangekondigd in de folders van het Maitreya Instituut 
Amsterdam. Alle lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen. 

Plaats: 

Aanvang: 
Entree: 
Info: 

Mai t reya Insti tuut A m s t e r d a m 
Brouwersgracht 157 
19.30 uur 
f 15.-
020 - 4280842 
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Per auto bereikt u ons centrum, gelegen aan de Heem-
hoeveweg 2 (of Laarstraat 27) te Emst;Vanuit Amersfoor t 
deA28 richdng Zwolle.Afslag Epe/ Nunspeet 
richting Epe. Doorr i jden t o t aan stoplichten. 
Bij de stoplichten rechtsaf richdng Emst. 
Na een paar honderd meter weer 
rechtsaf, net voor het Chinese res
taurant 'De Lange Muur' de 
Laarstraat in. Na ongeveer een 
ki lometer schuin linksaf de zandweg 
in. Di t is de Heemhoeveweg. Inrit en parkeerplaatsen 
rechts. Doorgaande paden vrijhouden is brandweer-
voorschrift. Vanaf de A50 afslag Epe/ Nunspeet. Bij de stop
lichten linksaf richting Emst. etc. 

Per bus nn 90 vanaf NS station Apeldoorn of Zwol le is 
het Maitreya Instituut te bereiken als u uitstapt bij de halte 

Laarstraat, tussen de dorpen Emst en Epe. 
Daar is een Chinees restaurant 'De 
Lange Muur', waar u bij slecht weer 
kunt schuilen en lets kunt drinken. Bij 
alle cursussen die om 20.00 uur 
beginnen halen we de cursisten af 
tussen 19.00 en 19.30 uur bij dit 
restaurant. U kunt ook lopend het 

centrum bereiken door de Laartraat in te gaan 
to t na ongeveer een kilometer schuin links een zandweg 
begint. Di t is de Heemhoeveweg.Voorbij het weiland ligt nu 
aan uw rechterhand het Maitreya Instituut. 

EIke cursist wo rd t verzocht pantoffels of slippers mee te 
nemen en zich na aankomst te melden bij de receptie.Twee 
lakens en een sloop zijn te huur voor F 5,- per keer U kunt 
ze natuurlijk ook zelf meenemen. Cursusgelden dienen 
uiterli jk 14 dagen voor aanvang van een cursus te zijn 
betaald. Het is belangrijk u zo vroeg mogelijk aan te melden. 
De cursussen worden tegen kostprijs aangeboden. U dient 
wel lid/abonnee van het Maitreya Magazine te zijn of te 
worden. Indien uw financiele situatie dit noodzakelijk maakt, 
kunt u vooraf verzoeken om korting. 

V o o r w a a r d e n v o o r d e e l n a m e 
Deelnemers aan cursussen dienen lid/abonnee van het 
Maitreya Magazine te zijn of te worden. Iedereen dient zich 
op het cursusterrein te houden aan 5 voorschriften. Deze 
zijn: I. niet doden, 2. niet nemen wat niet is gegeven, 3. geen 
seks, 4. niet liegen, 5. geen alcoholische of anderszins be-
dwelmende middelen gebruiken. De vegetarische maaltijden 
worden verzorgd door professionele koks. 

A a n m e l d i n g e n b e t a l i n g c o n t r i b u t e 
Aanmelding voor een cursus kan telefonisch van 9.00-16.00 
uur, eIke dag behalve op zaterdag. 
Uw reservering wo rd t definitief na ontvangst van het cur
susgeld dat uiterli jk 14 dagen voor aanvang van een cursus 

dient te worden voldaan op Postbankrekening 6901668 of 
I.N.G. Bank Epe op rekening 65.70.24.481 t.n.v. Kerkge-
nootschap Maitreya Instituut te Emst met vermelding van 
de cursusdatum.Alle bezoekers en cursisten dienen zich na 
aankomst te melden bij de recepde in de winkel. De winkel 
is gespecialiseerd in alles wat een beoefenaar van het 
Tibetaanse boeddhisme nodig zou kunnen hebben. Er is een 
keur aan honderden boeken. kaarten, posters, wierook, 
beelden. offerbakjes, boterlampen enzovoort. De winkel is 
open tijdens cursussen en na telefonische afspraak. 

U kunt zich voortaan ook per e-mail t o t de administrate 
van het Maitreya Instituut wenden op het nieuwe e-mail 
adres: maitreyadmin@planet.nl 

R e t r a i t e s 
Boeddhistische retraites, zowel voor groepen als individu-
eel, kunnen in het centrum plaatsvinden onder deskundige 
leiding. Individuele retraite of verblijf in het centrum buiten 
de aangekondigde programma's is alleen mogelijk indien er 
een band bestaat met het centrum door deelname aan 
diverse cursussen, of door voldoende kennis te hebben 
opgedaan van de boeddhistische leer in andere centra. 

G e b e d s d i e n s t e n 
Gebedsdiensten of 'poedja's' worden gehouden op speciale 
dagen. Zo word t tweemaal per maand de 'Offerande aan de 
spirituele meesters', ook wel 'goeroe poedja' genoemd, 
gedaan. Een lijst met belangrijke poedja's zai steeds in het 
magazine worden gepubliceerd. Informade over het aanvra-
gen en sponsoren van poedja's voor zieken, stervenden of 
speciale gebeurtenissen zoals examens en reizen vindt u in 
Maitreya Magazine nn 3 jaargang I I. 

V e r h u u r c u r s u s r u i m t e 
Het cursusgebouw is te huur voor groepen van minimaal 
25 person en. Vraag naar onze folder 
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M A I T R E Y A 
I N S T I T U U T 

MAITREYA M A G A Z I N E 
juli, augustus. S e p t e m b e r 2000 

VERSCHIJNING 
IX per kwartaal 

UITGAVE 
Maitreya Instituut 
Heemhoeveweg 2 - 8166 H A Emst 

REDACTIE ENVERTAALTEAM 
Gelongjampel Pharchin 
Paula deWi js 
Koosje v.d. Kolk 
Amri t Rienks 
Sander Tideman 
Nico Knol 
Robert van Opstal 

EINDREDACTIE 
Hans van den Bogaert 

V O R M G E V I N G 
Rene van Luyn, Carmen Mensink 
en Lindy Fokker 

VOORPLAAT 
Computertekening van het 150 meter hoge 
Maitreya Beeld. 
Foto: Maitreya Project International 
Vormgeving: Lindy Fokker en Arnoud Smit 

DRUK 
Offsetdrukkerlj Refo b.v. 
Wallerstraat 127 - 3862 C N Nijkerk 

C O P Y R I G H T 
Maitreya Instituut. 
Alle rechten voorbehouden. 

A B O N N E M E N T 
Schriftelijk of telefonisch opgeven in Emst. 
Alleen per kaienderjaar. Het abonnement gaat 
in na ontvangst van uw betaling en loopt auto-
matisch door tenzij voor 30 november schrifte
lijk opgezegd. De prijs is f 40,- in Nederland, 
f 60,- in Europa en f 88,- in overige landen. 
Abonnees ontvangen een acceptgiro bij het 
januari nummer 
Losse nummers f 10,- plus porto. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Gaarne schriftelijk naar Emst 

VORIGE NUMMERS 
Niet alle vorige nummers zijn meer verkrijg-
baar 

BESTELLINGEN U I T O N Z E W I N K E L S 
Boeken en Dharma-arti kelen worden alleen 
verzonden in Emst en kunnen daar telefonisch 
of schriftelijk worden besteld, De winkel in 
Emst is alleen open tijdens cursussen of na 
telefonische afspraak. 

Foundation for the Preservation 
of the Mahayana Tradition 

SPIRITUEEL H O O F D FPMT 
Lama Thubten Zopa Rinpochee 

VASTE LERAAR 
Geshe Sonam Gyaltsen 

BESTUUR 
Voorzitter: Sander Tideman 
Secretaris: Lan Tjoa 
Penningmeester:Arjan Korevaar 

Bestuursleden: 
Lama Thubten Zopa Rinpochee 
Gelong Marcel Bertels 
Paula deWi js 
Thirza Happe 

MAITREYA EMST 
Heemhoeveweg 2 
8166 H A Emst 
Telefoon: 0578-661450 
Fax: 0578-661851 
E-mail: maitreya@planet.nl 
Home page: http://home,planet.nl/-maitreya 
Kantoor open: 
maandag t/m vrijdag van 9-16 uur 

MAITREYA AMSTERDAM 
Brouwersgracht 157-159 
1015 G G Amsterdam 
Telefoon : 020-4280842 
Fax : 020-4282788 
E-mail: maitreya,ams@planet.nl 

Openingstijden: 
maandag t/m donderdag 12.00 - 20.30 uur 
vrijdag: 12.00 - 17.00 uur 
zaterdag: 10,00 uur - 17.30 uur 

Maitreya Boekhandel: 
Telefoon: 020-6206272. 
Open van dinsdag t/m zaterdag 
van 10-17.30 uur. 

MISSION STATEMENT 
Het Maitreya Instituut stelt zich tot doel de 
studie, het behoud en de overdracht van het 
boeddhisme in Nederland te bevorderen, 
Hierbij richt het instituut zich vooral op het 
boeddhisme zoals het in Tibet heeft bestaan. 
met name de Gelug-school van LamaTsong 
Khapa {1357-1419). 

VERANDERING L IDMAATSCHAP 
EN BETALING CURSUSSEN 
Met het oog op een aantal veranderingen in het 
nieuwe millennium hebben wij zowel het lid-
maatschap / donateurschap als de tarieven van 
de cursussen moeten aanpassen. Er zijn nu nog 
meer verschillende mogelijkheden om het 
Maitreya Instituut te steunen, op een aan uw 
eigen situatie aangepaste manier 
Betaling van lidmaatschap en cursusgelden per 
machtiging evt. verspreid over een heel jaar. is 
voortaan voordeliger, Een machtiging is voor u 
en voor onze administratie gemakkelijker 
Het niet tijdig afmelden van deelname aan een 
cursus heeft voortaan financiele consequenties. 
Zie voor details de brief van het management 
comite / landelijk bestuur die u rond de kerst 
heeft ontvangen. 

GESHE ACTIE 
Voor het verblijf en onderhoud van de vaste 
leraar is een apart fends opgezet. Deelnemers 
betalen liefst via een automatische overboeking 
ten minste f 10,- per maand of f 120,- per jaar 
op onze postbank rekening nr 6901668 t.n.v. 
Maitreya Instituut te Emst o.v.v,: Geshe Actie, 

DONATIES, LEGATEN EN LIJFRENTES 
Zijn altijd welkom om ons werk te ondersteu
nen.Voor inlichtingen belt u ons in Emst of 
Amsterdam. 

BETALINGEN 
Voor abonnement of lidmaatschap uitsluitend 
op postbank rekening nr 4651510 t.n.v. 
Maitreya Instituut te Emst. 

Voor cursusgelden en donaties bestemd voor 
Emst: postbank rekening nr 6901668 t.n.v 
Maitreya Instituut te Emst o.v.v.: datum cursus 
of doel donatie. Bij voorbeeld: Geshe Actie, 
Lama Osel Fonds, Sangha Fonds, Maitreya Beeld 
Emst, Onderhoud, etc. 

Voor cursusgelden en donaties bestemd voor 
Amsterdam: I N G Bank 671220748 t.n.v. 
Maitreya Instituut te Amsterdam o.v.v: cursus-
datum of doel donatie. 

Bezoekers aan ons centrum of onze winkel in Emst zijn van harte welkom, na telefonische atipraak. 
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F.P.MT 
FOUNDATION FOR THE PRESERVATION OF THE MAHAYANA TRADITION 


