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 De Acht Verzen voor het Trainen van de Geest 
 door Kadampa Geshe Langri Thangpa Dordje Senge 

 
ᨌᨎ ᨎ᪠ᨙ་ᨵ᩶᪱་᩶ᨵᨓ་᪠ᨑ་ᨓ་ᨵᩡᨓ᪄་ᩚᨓ᪄་ᨕ་ᨾᩏ་ᨑ་ᩲᩏ་་ᨕ་ᩞᨓ་ᨓᩏ་ᨵᨓ་᪱་ᨑ་ᪧᨕ་ᩊᨕᩏ་ 

ᨑᨵ་᪠ᩂ᩶་᪱་᪠ᨵ་ᨕᨎᨎ       

 
ᨁ ᨎ᪠᩶ᨵ་᪄ᨑ་ᨓ᪱་ᩖ᪄་ᩲ᪱་ᩖ᩶་ᨎ Met de motivatie het hoogste doel te verwezenlijken 

 ᨎᨑ᩶་᪠ᨑ᪄་᪄ᨕ་᪢་་ᨵ་ᨑᨎ  voor alle voelende wezens, 

 ᨎ᩶ᨕ᪄་᪱ᩚᨕᨵ་ᩎ᪠་ᨑ་᪠᪱་་ᨑᨎ het wensvervullend juweel overtreffend, 

 ᨎGག་ᩩ་ᨵᩖᨓ་་ᨑ᪄་་ᨕᨵᨎᨎ zal ik hen altijd liefdevol koesteren.  

 
ᨂ ᨎᨵᩏ་᩹་་᩶ᩏ་ᨻᨕᨵ་ᨑ་ᨓᨎ  Als ik met wie dan ook samen ben, 

 ᨎ᪠᩶ᨵ་ᩡᨑ᩶་ᨚ᪄་་᩶᪱᪄་᪠ᩮ་ᨑᩏᨎ zal ik mezelf als de laagste van allen beschouwen, 

 ᨎᨵ᪄་་᪠᪱་་ᩲᨵ་་ᨑᨎ  en vanuit de grond van mijn hart zal ik  

ᨎ᪱ᩚᨕᨵ་ᩩ་ᨵᩖᨓ་་ᨑ᪄་་ᨕᨵᨎᨎ anderen liefdevol koesteren als de hoogste. 

 
ᨃ ᨎ᪕ᨕ᩶་᪱་ᨚ᪄་ᩩ་ᩏ་ᩃ᩶་ᨎ  In al mijn activiteiten zal ik mijn bewustzijn onderzoeken 

 ᨎᩬᨕᨵ་ᩖᨑᩏ་ᩡᨕ᪄་᪱ᨕᩏ་ᨪᨓ་᪱་ᩲᨵᨎ  en onmiddellijk wanneer een verstorende emotie opkomt 

 ᨎ᪠᩶ᨵ་᪠᪄་᪱་ᩏ་᪣ᨓ᩶་་᪄ᨎ die mijzelf en anderen in gevaar brengt, 

 ᨎ᪠᪽᪄་ᩲ᪠་ᨵ᩶ᨕᩏ་᪄་᪠ᨕᨵ་་ᨕᨵᨎᨎ  zal ik die onder ogen zien en resoluut afwenden. 

 
ᨄ ᨎᩏ་᪠ᨑ᪄་ᩏ᪄་ᨑ་ᨓ᪱་ᩖ᪄་Zམསᨎ Als ik wezens zie met een slechte natuur, 

 ᨎ᪂ᨑᨵ་᪃ᨵ་᩼ᨵ་ᨕ་᪄ᨕ᪄་᪱ᩲᨕᩏ་ᨓᨎ  of beheerst door sterke negativiteit en lijden, 

 ᨎᨑ᪄་ᩚᨓ᪄་ᨵᩧᨓ་᩶ᩏ་᩶་་᪠ᨑ᪄ᨎ zal ik hen liefdevol koesteren 

 ᨎᩤᨓ᩶་་᩶ᨙ་᪠ᨑ་ᨵᩖᨓ་ᨑ᪄་ᨕᨵᨎᨎ  als een moeilijk te vinden, kostbare schat. 

 
ᨅ ᨎ᪠᩶ᨵ་་ᨵ᪄་ᨹᨑ་ᨵ་᩶ᨕᨵ་ᨵᨑᨎ Wanneer anderen mij uit jaloezie slecht behandelen, 

 ᨎᨵᨓ་ᨩ་་ᨕᨵ་᪱ᨑ་ᨑᨵᨋᨑᨎ  beledigen en zwartmaken en dergelijke 

 ᨎᨹᨕᩏ་ᨮ་ᩏ་ᨵᨑ་ᨓ᪄་་᩶ᩏᨎ  zal ik de nederlaag op mijzelf nemen  

 ᨎᩂ་ᨮ་ᨵ᪄་་᪢་᪠་ᨕᨵᨎᨎ  en de anderen de overwinning schenken. 

 
ᨆ ᨎᨵᩏ་་᪠᩶ᨵ་ᨵᨑ་᪙᪄་᪠ᩧᨵ་ᨑᨎ Wanneer iemand die ik heb geholpen 

 ᨎᨓ་᪠་ᩚᨓ་᪠་ᨵᩏ་ᨑᨵ་ᨵᨑᨎ   of van wie ik veel verwachtingen had, 

 ᨎᨑ᪄་ᩩ་᪱ᨑ་ᨑᨵ་ᨵ᪄ᨕ᩶་᪣ᨓ᩶་᪄ᩏᨎ mij op pijnlijke wijze slecht behandelt, 
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 ᨎ᪠ᨓ་ᨵᩡᨓ᪄་᩶᪱་་᪠ᩮ་᪠་ᨕᨵᨎᨎ zal ik hem als een goede spirituele vriend beschouwen. 

 
ᨇ ᨎ᪱᩶ᨕ་᪄་᩶ᩏᨕ་སམ་᪠ᩃ᩶་་ᨑᨎ Kortom, direct of indirect  

 ᨎ᪙᪄་᪠᩶ᨓ་᪱་᪇᪱་ᨚ᪄་་᪢ᨎ  zal ik al mijn moeders voorspoed en geluk brengen, 

 ᨎ᪱་ᨑ་ᨵ᪄ᨕ᩶་᩶ᩏ་᪃ᨵ་᪠ᩔ་ᨚ᪄ᨎ  en ik zal alle tegenspoed en lijden van al mijn moeders 

 ᨎᨵᩏ་᪠་᪠᩶ᨵ་་ᨓ᪄་་ᨕᨵᨎᨎ heimelijk op mezelf nemen. 

 
ᨈ ᨎ᩶ᨓ་᩶ᨵ་ᨚ᪄་ᩏ་ᩚᨕ་᪠ᩂ᩶་ᨑᨑᨎ  Ik zal ervoor zorgen dat dit alles niet wordt vervuild 

 ᨎᩬᨕᨵ་ᨑ་᩼ᨑ་᪱་᪱་᪬ᨵ་ᨑᩏᨎ  door de onzuivere gedachten van de acht wereldse belangen. 

 ᨎᩚᨕ་ᨚ᪄་ᩌ་᪱་ᨓ་ᨑ་ᪧᨕᨎ  Mag ik door alle verschijnselen als illusies te beschouwen, 

 ᨎᨓ᪄་᪱ᨓ᩶་ᩚᨑᩏ་᪠་་ᨻᨕ་ᨕᨵᨎᨎ  vrij van gehechtheid, van alle ketenen worden bevrijd. 

        
 
Geshe Langri Thangpa Dordje Senge was een leerling van Geshe Potowa, die een directe leerling was van 
Atisha's voornaamste leerling Dromtönpa. 
 
Vertaling Hans van den Bogaert 2018 

 


