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THAY ZIEN IN DE SANGHA 

Originele Engelse versie:  Seeing Thay in the Sangha | Plum Village 

Deze brief schreef Thay in 2009, nadat hij met spoed in het ziekenhuis was opgenomen met een ernstige 

longinfectie, midden in een tournee van 3 maanden door de V.S. Ongeveer 900 mensen hadden zich 

verzameld op de YMCA campus in Estes Park, Colorado, voor een 5-daagse retraite die hij zou leiden. Hij 

werd echter ziek op de vooravond van de retraite en kon niet aanwezig zijn. Thay hield tijdens de retraite 

per brief contact met zijn studenten en de internationale gemeenschap, en dit is een van die brieven. 

 

Brief aan vrienden en mede-beoefenaars van de “ Een Boeddha is niet genoeg” retraite. 

Thay schrijft jullie nog eens vanuit het Massachusetts General Hospital. De behandeling verloopt goed en 

we merken, na de eerste week, een verbetering van Thays conditie in  meerdere opzichten. Thay bedankt 

jullie voor het sturen van jullie liefdevolle energie. Ik vernam dat jullie allen, zowel klooster- als 

lekendeelnemers van de Sangha, in de retraite prachtig hebben beoefend met heel jullie hart. En dat maakt 

Thay zeer gelukkig. Het allermooiste is dat we allen, na enkele momenten van droefheid, onrust en 

teleurstelling, verder gingen met de beoefening en begeleiding van de retraite op de allermooiste wijze dat 

een Sangha zou kunnen. De transformatie en vreugde die jullie op dit moment ervaren in de retraite is zeer 

voedend en aanmoedigend voor Thay en ons allemaal. Inmiddels hebben we allen al de kracht en het 

wonder van de Sangha ervaren. We moeten erkennen dat de Sangha Thays voortzetting op een prachtige 

wijze heeft belichaamd, en dat niemand van ons een reden heeft zich zorgen te maken over de toekomst 

van onze beoefening. Op een dag vertelde Koning Prasenajit van Shravasti aan de Boeddha dat, als hij de 

Sangha observeerde, hij werkelijk de Boeddha kon zien. Een van de verdiensten van deze retraite is dat 

iedereen Thay in de Sangha kan zien, ook zij die voor het eerst naar een retraite komen.  

De Sangha is heel goed in staat het werk van de Boeddha en onze voorouderlijke leraren voort te zetten. 

Thay zou willen voorstellen dat de Colorado Retraite een jaarlijkse retraite wordt in de traditie van Plum 

Village, en dat jullie allen, indien mogelijk, als Sanghaleden samen komen zodat andere mensen de kans 

krijgen de Dharma te beoefenen. Zo wordt iedere deelnemer van deze retraite een voortzetting van Thay. 

Telkens als Thay zich herinnert dat hij al op prachtige wijze wordt voortgezet, wordt zijn hart gevuld met 

vreugde. Ik heb het volste vertouwen in de Sangha en geloof dat mijn Sangha altijd in staat zal zijn het 

wonder van de beoefening in praktijk te brengen, met of zonder Thays fysieke aanwezigheid. Thay zal heel 

blij zijn om ieders reactie te horen op dit voorstel.  

Nogmaals bedankt al mijn vrienden en leerlingen, en ik hoop jullie snel weer te zien.  

In liefde en vertrouwen, Thay 
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